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ــاي  ــا روش ه ــتگاه ب ــت دس ــه فعالی ــی از چرخ ــاي دولت ــروج خودروه ــوده و خ ــاص ب ــانون خ ــی داراي ق ــاي دولت خودروه

اشــاره اي متعـددي صــورت مـی گیــرد کـه هــر کـدام داراي قواعــد و رویـه هــاي مخصـوص بــه خـود اســت. ایـن گــزارش 

 تگاههاي اجرایی.خروج خودروهاي دولتی از چزخه فعالیت دسبه برخی از مهمترین موارد دارد،  مختصر

ــر اســاس  ــه  11تبصــره مــاده ب ــین نام ــواد آئ ــی م ــه  3و  1اجرای الیح

ــل  ــروش اتومبی ــی و ف ــاي دولت ــل ه ــتفاده از اتومبی ــوه اس ــانونی نح ق

وزارت  12/5/90مــورخ  96393/5687/51هــاي زائــد بــه شــماره 

ــت  ــط هیئ ــده توس ــین ش ــاي تعی ــاب ه ــی، نص ــادي ودارای ــور اقتص ام

برگــزاري مناقصــات، بــه  3محتــرم وزیــران در اجــراي موضــوع مــاده 

 سري نمی یابد.آیین نامه تاي موضوع این مزایده اتومبیل ه

 روش هاي خروج خودرو دولتی

 : درصــد  60فــروش خودروهـاي بــه سـن فرســودگی نرســیده بـا درصــد اسـتهالك زیــر  فـروش صــدور ســند

درصــد بــه پــایین) در ایــن بخــش قــرار میگیــرد. تعیــین درصــد اســتهالم اینگونــه خودروهــا توســط کارشــناس  59(

 رد.صورت میگرسمی 

 : درصـد بـه بـاال  60کلیـه خودروهـاي بـه سـن فرسـودگی رسـیده و یـا خودروهـاي بـا درصـد اسـتهالك  اسقاط

 1اجرایـی مـواد آئـین نامـه  14مـاده موضـوع خودروهـاي اسـقاط انتقـال همچنـین در این بخش قـرار مـی گیرنـد. 

موزشـی بـه آجهـت امـور الیحه قانونی نحـوه اسـتفاده از اتومبیـل هـاي دولتـی و فـروش اتومبیـل هـاي زائـد  3و 

 مراکز فنی حرفه اي.

 : ي اجرایـی انتقـال خودروهـاي فعـال بـه سـن فرسـودگی نرسـیده و مسـتهلک نشـده بـه سـایر دسـتگاهها انتقال

 .به صورت قطعی یا امانی

روشهاي خروج خودروهاي دولتی 

از چرخه فعالیت دستگاه

حذف انتقال

به دستگاههاي اجرایی

اسقاط

١۴ماده  بر اساس سن فرسودگی

بر اساس درصد استهالك

فروش صدور سند



 )2( از چرخه فعالیت دستگاه اجرایی دولتی خروج خودروهايگزارشات تخصصی.                          

 

 : ر مــی ابخـش قـر خودروهـاي بـه سـرقت رفتـه، از بـین رفتـه در حـوادث طبیعـی، تصـادفات و ... در ایـن حـذف

 گیرد.

 مالك قطعی خروج خودرو از سرجمع آمار خودروهاي دولتی استان

 : صدور و تایید سند فروش خودروي دولتی بنام برنده مزایده  فروش صدور سند 

 : ــ اســقاط ــا گــواهی راهــور مبن ــه هــر راهــور و مرکــز اســقاط و ی ــر اورتحویــل گــواهی اســقاط ممهــور ب اق ی ب

 به سن فرسودگی نرسیده)ي ي خودروهاي مستهلک شده (برا خودروي دولتی

 : 2سیون ماده صدور کمی انتقال 

 : 2صدور کمیسیون ماده  حذف 

 درصد استهالك مورد پذیرش و سند فرودگی خودروهاي دولتی

  ولتـی بـه فـروش صـدور سـند خودروهـاي د 2درصد اسـتهالك مـورد پـذیرش بـراي اخـذ مجـوز کمیسـیون مـاده

 و پایینتر است. %59میزان 

  ــماره ــوبه ش ــاس مص ــر اس ــی ب ــاي دولت ــودگی خودروه ــند فرس ـــ55074ت/95200س ــورخ ه ــا 18/7/97 م ت هی

 وزیرانبه شرح زیر است:

o  دولتیسواري 

  سال 15 ي مصرفیتمامی سوخت هادر 

o  و اتوبوس درون شهري بوس و میدي باس درون و برون شهريمینی 

 سال 10    دیزلی 

  سال 12   گازسوزپایه 

 سال 20    برقی 

o وانت 

  سال 15   گازسوزپایه 

 سال 14  دوگانه سوز و دیزلی نزینی،ب 

o  کامیون و کامیونتکشنده 

  سال 22 رفیتمامی سوخت هاي مصدر 

o  برون شهرياتوبوس 

  سال 15 تمامی سوخت هاي مصرفیدر 

o  ت همچـون سـایر امـوال منقـول نیازمنـد مجـوز وزارت دارائـی اسـت، لکـن نیـازي فـروش و اسـقاط موتـور سـیکل ( سیکلتموتور

 نمی باشد) 2به اخذ مجوز کمیسیون ماده 

  سال 6   کاربراتوريبنزینی 

  سال 8   انژکتوريبنزینی 

 سال 12    برقی 
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ــا الك مــ ــد، صــرفا فــروش، اســقاط، اوراق و ی ــه ازاي خری خــروج مــا ب

 14انتقــال خــودرو اســقاط بــه مراکــز فنــی حرفــه اي در اجــراي مــاده 

ــه  ــین نام ــواد آئ ــی م ــتفاده از  3و  1اجرای ــوه اس ــانونی نح ــه ق الیح

ــد  ــاي زائ ــل ه ــروش اتومبی ــی و ف ــاي دولت ــل ه ــداتومبی ــی باش  .م

ــین  ــامی همچن ــام تم ــوز انج ــب مج ــتلزم کس ــروج مس ــاي خ روش ه

 است. 2کمیسیون ماده 

 

 کمیسیون فروش صدور سند یا اسقاط:نکات الزم درباره برخی 

  اداره کـل امـوال دولتــی و اوراق بهـادار و نامـه شــماره  5/5/90مـورخ  51/5851مسـتند بـه نامـه شــماره

ــورخ  56228-4-1208 ــاي  1/4/90م ــت خودروه ــناد مالکی ــی اس ــتگاه اجرائ ــه دس ــا، چنانچ ــور ناج راه

ترین مقــام دســتگاه اجرائــی فرســوده را در اختیــار نــدارد، ضــمن اخــذ تعهــد نامــه (فــرم مربوطــه) از بــاال

مزبــور (مبنــی بــر قبــول مســئولیت ناشــی از هــر گونــه کشــف فســاد احتمــالی فقــدان اســناد مالکیــت و 

 شناسنامه خودرو) می توانند خودروها را تحویل مراکز اسقاط نمایند.

  ــره ــب تبص ــه موج ــد  7ب ــماره  5بن ــه ش ــویب نام ــورخ 40587ت /92308تص ــیون  7/6/87ك م کمیس

قـانون اساسـی، فـروش یـا واگـذاري وسـایل نقلیـه فرسـوده دسـتگاههاي اجرایـی بـه  138موضوع اصـل 

ــد  ــه خری ــف ب ــی موظ ــتگاههاي دولت ــین دس ــد. همچن ــی باش ــوع م ــوقی ممن ــی و حق ــخاص حقیق اش

 خودروهاي دوگانه سوز می باشند. خودروهاي کمک دار از شمول این بند مستثنی می باشد.

  ــر ــتاد، در ه ــی س ــدارك الکترونیک ــامانه ت ــق س ــودرو از طری ــروش خ ــده ف ــزاري مزای ــوص برگ در خص

مزایده هر پارتی صـرفا شـامل یـک خـودرو انجـام شـود. همچنـین درج قیمـت کارشناسـی (پایـه) بـراي 

خودروهــا ممنــوع بــوده و اعــالم و درج قیمــت کارشناســی خودروهــا صــرفا در جلســه بازگشــایی پاکــات 

 کمیسیون بازگشایی امکان پذیر می باشد. با حضور اعضا

  ــه شــماره ــه نام ــتناد ب ــا اس ــورخ  102769/51ب ــادار وزارت  6/6/95م ــی و اوراق به ــوال دولت ــل ام اداره ک

ــماره  ــه ش ــی و نام ــادي ودارای ــور اقتص ــورخ  1208-4-9594902ام ــیون  8/4/95م ــا، کمیس ــور ناج راه

ی رسـند، مـی بایسـت در زمـانی اخـذ فروش خودروهایی کـه تـا پایـان هـر سـال بـه سـن فرسـودگی مـ

شود کـه فرصـت تعمیـر، پرداخـت دیـون و مطالبـات، بازسـازي و در نهایـت شـماره گـذاري بـراي برنـده 

ــا آذرمــاه اعــالم کــرده اســت. در  ــراهم باشــد. اداره کــل امــوال دولتــی ایــن مهلــت را نهایتــا ت مزایــده ف

گـذاري مراجعـه و در ایـن زمـان  صورتی کـه برنـده مزایـده پـس از طـی مراحـل فـوق بـه واحـد شـماره

 خودرو به سن فرسودگی رسیده باشد راهور از شماره گذاري آن خودداري می نماید.

  در بعضی از مـوارد در اثـر کوتـاهی دسـتگاه اجرایـی بـراي  فـروش  یـا شـرکت نکـردن افـراد در مزایـده

د لـذا دسـتگاه صـادر شـده بوجـود مـی آیـ 2جهت فروش خـودرو هـا، نیـاز بـه تمدیـد کمیسـیون مـاده 

اجرایی می بایسـت در خواسـت خـود را کـه متضـمن دالئـل تـو جیهـی جهـت تمدیـد کمیسـیون مـاده 

ارائــه نمایــد. الزم بــه  2میباشــدرا همــراه بــا تصــویر کمیســیون قبلــی بــه دبیــر خانــه کمیســیون مــاده 2
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ــاده  ــیون م ــه کمیس ــار صورتجلس ــه اعتب ــت ک ــر اس ــیم  2ذک ــال تنظ ــان س ــا پای ــروش ت ــوص ف در خص

 جلسه است.صورت

  هــر گونــه اســتفاده و نگهــداري  14/7/92هـــ مــورخ 49208ت/126653شــماره تصــویب نامــه بـر اســاس

ــا واگــذاري آنهــا در تمــامی دســتگاههاي دولتــی ممنــوع مــی از خودروهــاي فرســوده دو لتــی، فــروش ی

 باشد و این وسایل نقلیه بدون استفاده از تسهیالت دولتی از رده خارج می شوند.

 

 فروش و اسقاط خودرو دولتینحوه 

و  1دستگاههاي دولتـی در خصـوص فـروش و اسـقاط خودروهـاي دولتـی، مطـابق بـا آئـین نامـه اجرایـی مـوارد 

ومبیـل هـاي دولتـی و فـروش اتومبیـل هـاي زائـد الزم اسـت بـه نکـات زیـر الیحه قـانونی نحـوه اسـتفاده از ات 3

 توجه نمایند:

  ــا پــس از انجــام مراحــل اوراق، ارائــه مــدارك و رســید تحویــل پــالك بــه پلــیس راهــور، حســب مــورد ب

 وزارت دارایی یا اداره کل جهت حذف خودرو از سیستم بانک اطالعات خودروها الزامی است.

  پـس از کســب موافقـت مقـام یـا مقامــات مجـاز دسـتگاههاي اجرایـی و صــدور فـروش خودروهـاي زائـد

 مجوز فروش از سوي کمیسیون با رعایت مقررات مربوط مقدور خواهد بود.

  ،ــه اول ــد. نظری ــد ش ــادر خواه ــه ص ــازاد دو نظری ــاي م ــروش خودروه ــا جهــت ف در کارشناســی خودروه

تـا روز تشـکیل کمیسـیون مزایـده نـزد نظریه کارشناسی بـا درج قیمـت در پاکـت الك و مهـر شـده کـه 

ــین  ــا تعی ــدون درج قیمــت ب ــه کارشناســی ب ــه دوم، نظری ــردد. نظری ــی گ ــداري م ــی نگه دســتگاه اجرای

درصــد اســتهالك، تاییــد وضــعیت شــماره گــذاري و اصــالت خــودرو کــه توســط دســتگاه اجرایــی جهــت 

 تصمیم گیري به کمیسیون ارسال گردد.

  ،فـروش خودروهـا بـا انتشـار آگهـی مزایـده عمـومی و مطـابق بـا پس از صدور مجـوز کمیسـیون فـروش

 آیین نامه معامالت دولتی انجام خواهد شد.

  ــدارد. در ــانونی ن ــده منــع ق ــان دولــت در مزای ــد قیــد گــردد شــرکت کارکن ــده بای در بــرگ شــرایط مزای

صـورت شــرکت کارمنــدان دولــت در مزایـده فــروش اتومبیــل هــاي دولتـی و تســاوي مبلــغ پیشــنهادي، 

 ق تقدم با کارمندان دولت خواهد بود.ح

  درصـد قیمـت پیشـنهادي شـرکت کننـده در مزایـده خواهـد  10سپرده فروش اتومبیـل حـداقل معـادل

بــود مگــر آنکــه مبلــغ مقطــوعی بــراي ســپرده در مــورد هــر نــوع خــودرو از ســوي دســتگاه مزایــده گــر 

 تعیین شود.

 هنــده باشــد. ضــمنا شــرکت کننــدگان بایــد وجــوه واریــزي بابــت ســپرده صــرفا بایــد بــه نــام پیشــنهاد د

 فیش هاي واریزي سپرده را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

  فروش چند دسـتگاه خـودرو بـه یـک نفـر بـا رعایـت مقـررات مربوطـه محـدودیتی نداشـته، لـیکن ارائـه

پیشنهاد قیمت براي اتومبیـل هـاي دولتـی قابـل شـماره گـذاري، بطـور یکجـا ممنـوع اسـت و هـر یـک 

 بیل هاي موضوع مزایده باید بطور جداگانه ارزیابی و به فروش برسد.از اتوم
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  ــا ــا حــداکثر ت ــر و ی ــا براب ــاالتر و ی ــراي هــر اتومبیــل ب ــاالترین بهــاي پیشــنهادي ب  10در صــورتی کــه ب

درصــد کمتــر از مبلــغ ارزیــابی باشــد کمیســیون مزایــده مــی توانــد نســبت بــه فــروش اتومبیــل اتخــاذ 

اینصـورت کمیسـیون مـذکور مکلـف اسـت تصـمیم بـه تجدیـد مزایـده بگیـرد و یـا تصمیم نماید در غیر 

قــانون محاســبات عمــومی مصــوب  84و  83پیشــنهاد تــرك مزایــده از طریــق کمیســیون موضــوع مــواد 

 را بنماید. 66سال 

  چنانچه در تاریخ تشـکیل کمیسـیون مزایـده فـروش خودروهـا، پیشـنهادي بـراي یـک یـا چنـد اتومبیـل

ــد  ــیده باش ــرفه و نرس ــرفتن ص ــر گ ــا در نظ ــنعکس و ب ــورتمجلس م ــب را در ص ــده مرات ــیون مزای کمیس

قــانون  84و  83صـالح دولـت راي بـه تجدیـد مزایـده و یـا ارجــاع موضـوع بـه کمیسـیون موضـوع مـواد 

 خواهند داد. 66محاسبات عمومی مصوب سال 

 ودروهـا، تحویـل تحویل خودروي فروختـه شـده بـه خریـداران پـس از دریافـت کلیـه بهـا، فـک پـالك خ

مــدارك مزایــده (صورتجلســه فــروش، مــدارك و مشخصــات خریــدار، نظریــه کارشــناس رســمی 

دادگســتري، آگهــی مزایــده و ســایر مــدارك فــروش) بــه وزارت دارایــی و یــا اداره کــل دارایــی و صــدور 

 سند فروش خودرو توسط وزارت دارایی یا اداره کل دارایی انجام خواهد شد.

  ــماره ــنامه ش ــاس بخش ــر اس ــورخ  170506/21206/51ب ــی  23/10/87م ــادي ودارای ــور اقتص وزارت ام

ــاره ضــوابط فــروش خودروهــا ي دســتگاههاي اجرایــی، تحویــل خــودرو قبــل از صــدور ســند فــروش درب

خودرو به خریـداران ممنـوع و مسـئولیت عواقـب ناشـی از عـدم رعایـت آن بـر عهـده مسـئولین دسـتگاه 

همچنـین فـروش آمبـوالنس و آتـش نشـانی بـه اشـخاص حقیقـی ممنـوع مزایده گـذار اسـت. 

خصـوص فـروش آتـش نشـانی چنانچـه  در بوده و بایـد صـرفا بـه صـورت اوراقـی واگـذار گردنـد.

قبال نسبت به تغییـر وضـعیت و کـاربري آنهـا اقـدام نماینـد، مـی تواننـد پـس از اصـالح کـاردکس، آنهـا 

 را در برابر مقررات مربوطه و بصورت قابل تبدیل به پالك بفروش برسانند.

  ــروش ــه هــا و موسســات دولتــی در مرکــز و وجــوه حاصــل از ف و اســقاط خودروهــاي دولتــی وزارت خان

ــا و  ــا، بیمــه ه ــک ه ــی، بان ــاي دولت ــورد شــرکت ه ــومی کشــور و در م ــد عم ــاب درآم ــه حس اســتانها ب

شرکتهاي مسـتلزم ذکـر نـام یـا تصـریح نـام و دسـتگاههایی کـه تـابع قـانون نحـوه انجـام امـور مـالی و 

ــه حســاب درآمــد دســتگاه معــامالتی دانشــگاهها و موسســات آمــ وزش عــالی و پژوهشــی مــی باشــند، ب

 اجرایی ذیربط واریز می گردد.

  ــه شــماره مطــابق ــا ابالغی ــورخ  9725/51ب ــی 28/1/97م ــور اقتصــادي و دارای ــل ام ــه اداره ک ، منضــم ب

پلــیس راهــور، تمــامی مراکــز  16/12/96مــورخ  4/13-212-11-96389728دســتورالعمل شــماره 

ــده اســقاط مجــاز و تاییــد شــده از ســوي ســتاد مــدیریت  حمــل و نقــل و ســوخت مــی تواننــد در مزای

ــوز ــاي داراي مج ــمنا  خودروه ــد. ض ــرکت نماین ــور ش ــر کش ــی سراس ــتگاههاي دولت ــقاط دس ــز اس مراک

، مجــاز بـه شــرکت در مزایـده خودروهــاي سـنگین دســتگاههاي اسـقاط داراي مجـوز خودروهــاي سـبک

 اجرایی نمی باشند.

 

 



 )6( از چرخه فعالیت دستگاه اجرایی دولتی خروج خودروهايگزارشات تخصصی.                          

 

الیحــه قــانونی  3و  1آئــین نامــه اجرایــی مــوارد  14بــر اســاس مــاده 

ــاي  ــل ه ــروش اتومبی ــی و ف ــاي دولت ــل ه ــتفاده از اتومبی ــوه اس نح

ــات  ــت موسس ــه درخواس ــا ب ــد بن ــی مجازن ــتگاههاي دولت ــد، دس زائ

ــه  ــی و حرف ــارج از آمــوزش فن ــل هــاي اســقاط و خ ــی، اتومبی اي دولت

ــان و  ــارت هنرجوی ــزایش مه ــوزش و اف ــور آم ــه منظ ــود را ب رده خ

ــررات  ــایر مق ــت س ــیون و رعای ــت کمیس ــس از موافق ــجویان، پ دانش

مربوطــه در اختیــار واحــدهاي مزبــور قــرار دهنــد. دســتگاههاي 

اجرایی مکلفنـد قبـل از تحویـل خـودرو، پـالك اینگونـه خودروهـا را بـا 

ــید ه ــک و رس ــربط ف ــدگی اســتان ذی ــیس راهنمــایی و رانن مــاهنگی پل

ــات  ــک اطالع ــتم بان ــودرو از سیس ــذف خ ــت ح ــالك را جه ــل پ تحوی

 خودرو، حسب مورد به وزارت یا سازمان ارسال نمایند.

 

 انتقال و حذفالزم در خصوص نکات 

  ا جرایـی و یـاخودروها یا پس از اتمام طـرح عمرانـی بـه دسـتگاه مربوطـه یـا میـان دسـتگاه هـاي انتقال

 .به دلیل فقدان خودرو و با توجه به مفاد بیمه نامه به شرکت بیمه صورت خواهد گرفت

  انتقال امـانی اتومبیـل بـین دسـتگاههاي اجرایـی پـس از اخـذ مجـوز کمیسـیون امکـان پـذیر اسـت. در

ــن صــورت  ــاده ای ــه اع ــدت یکســال نســبت ب ــد حــداکثر ظــرف م ــده بای ــل گیرن ــی تحوی دســتگاه اجرای

 .١اتومبیل اقدام و مراتب را به کمیسیون اعالم نماید

  رائــه اخــودرو از ســرجمع آمــار خودروهــاي دولتــی بــه دلیــل ســرقت، ســیل یــا زلزلــه و... پــس از حــذف

رائــه اگاه اجرایــی بــه مراجــع ذیــربط و گــزارش کســري ابــوابجمعی امــوال از طــرف ذیحســاب و یــا دســت

 دارك و مستندات الزم صورت خواهد گرفت.م

 

 

 

 

 

                                                             
 الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل هاي دولتی و فروش اتومبیل هاي زائد 3و  1آئین نامه اجرایی موارد 4ماده  2تبصره  1



 )7( از چرخه فعالیت دستگاه اجرایی دولتی خروج خودروهايگزارشات تخصصی.                          

 

 پیش رو : و ابهامات سئواالت

  خودروهــاي دولتــی روش انجـام مزایــده در خودروهــاي اســقاط چگونـه بایــد باشــد؟ بــا توجــه بـه اینکــه در مزایــده

 هر خودرو مالك عمل بوده و نه همه خودروها، که بتوان جمع برآوردي همه آنها را مالك عمل قرارداد؟

  آیا در مزایده خودروهـا بصـورت اسـقاط مـی تـوان همچـون مزایـده خودروهـاي بـه روش صـدور سـند هـر خـودرو

 را جداگانه مالك عمل قرار داد یا جمع خودروهاي اسقاط؟

  بــرآورد قیمــت پایــه در فــروش اســقاط، بــرآورد قیمــت پایــه هــر خــودرو مــورد نظــر یــا هــر کیلــو در جمــع آیــا در

 خودروها؟

  آیا الزام به پرداخت مالیات بـر ارزش افـزوده در فـروش خودروهـا چـه بـه صـورت صـدور سـند و چـه اسـقاط وجـود

 دارد؟

  براي فروش و اسقاط خودروها الزامی است؟ انون وصول برخی از درآمدهاي دولتق 4آیا رعایت ماده 

 در قرارداد منعقده با شرکت اسقاط چه مواردي باید مورد رعایت قرار گیرد؟ 

  آیـا امکــان مزایــده سراسـري بــراي خودروهــاي اســقاط وجـود دارد یــا بایــد صــرفا از مراکـز اســقاط در هــر اســتان

 استفاده کرد؟
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