
  1400مولدسازي دارایی هاي دولتی در سال 

  اي مهمه  گزیده بخش
  دولت   يها  یی دارا ي مولدساز  یینامه اجرا ن آیی

 کل کشور  1400قانون بودجه سال ) 12و بند (د) تبصره ()  2بند (و) تبصره ( ) 2( جزء    موضوع 

  فصلنامه تخصصی نظارت مالیگردآوري : 

  تعاریف:

 و  ییو توسط دستگاه اجراشود  یدستگاه استفاده نم یذات  فیوظا يدر راستاکه  ییاجرا يها دستگاه هیکل  اریدر اخت رمنقولیاموال منقول و غ :  اموال مازاد

  داده شود.   صیآن مازاد تشخ یاستان يوزارت و واحدها ای یاستان ای یکارگروه مل ای

 حداکثر ده ساله و توثیق  بلندمدتاجاره  ،ی اسالم یپشتوانه انتشار اوراق مالبه عنوان  رمنقولیاستفاده از اموال غ :ي مولدساز  . 

  ی دولت يها یی و فروش اموال و دارا يمولدساز یو مل یکارگروه استان :کارگروه 

 است  نموده    جادیدولت ا  يرا برا  یمیشده و منافع قابل تقو  جادیاز اموال ا  يبهره برداردر    ییدستگاه اجرا  ایدولت    يکه برا  یازاتیحقوق و امت  :یحقوق مال

  آن  ریو نظا  یمانند حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفل

  تکالیف دستگاههاي اجرایی: 

مقام دستگاه   نی. باالترندیو فروش اقدام نما  يمولدساز  يبرا  رانیا  یاسالم  يدولت جمهورمازاد    یو حقوق مال  رمنقولیمنقول و غ  يها  ییو دارا  اموالیی  نسبت به شناسابند (د)  )  2و ()  1(  ياجزا  يمکلفند در اجرا  ییاجرا  يدستگاهها -2  ماده

  باشند.  یم ینامه مستثن نییآ نیاز شمول ا رانیا  یاسالم يجمهور یقانون اساس ) 83( اصلانفال و اموال موضوع باشند.  ی و اعالم آن به وزارت م ییو استانداران مکلف به شناسا یاستان يکل دستگاهها  رانیروسا و مد ،ییاجرا

  ی اصالح سند حدنگار تک برگ  ایصدور    ي برا  ینقشه رقوم  هیته   ،يکاربر  ر ییتغ  ت،یمالک  تی تثب  ،يمستندساز  ،ییشناسا  يها  نهی هزاز جمله    ازیمورد ن  يها  نهینامه هز  نییآ  نیا  ي سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در اجرا  -13  ماده

و    يمولدساز  تیر یقانون با عنوان مد)  9ماره (  شجدول  )  550000-59(  فیمرتبط، اعتبار الزم را از رد  يو حق الزحمه اعضا  یو نقل و انتقاالت اسناد در دفاتر اسناد رسم   میتنظ  ،یگه انتشار آ  ی کارشناسان رسم  یابیحق الزحمه ارز  ،یدولت

  دهد.   صیبه وزارت تخص یو امالك دولت یاراض فروش

  ماده است.    نیذکر شده در ا  يبند(د)، از محل تخصیصها)2و()1(  يو فروش موضوع جزءها  يپس از صدور مجوز مولدساز  ییاجرا  يتوسط دستگاهها  رمنقولیوفروش اموال غ  يمربوط به مولدساز  يها  نهی پرداخت هزوزارت مکلف به  -2تبصره

و  منابع حاصل از فروش اموال ) 210221شماره ( فیو رد) 12دولت موضوع تبصره ( يها ییدارا يمنابع حاصل از مولدساز) 210220شماره ( يفهاینامه را به رد نییآ  نیا يمکلفند منابع حاصل از اجرا ییاجرا يدستگاههاوزارت و  -14 ماده

  ) 210221(  يدرآمد   فیاز وصول رد  نانیبرنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطم  سازمان.  ندینما  زیقانون وار)  12بند (د) تبصره ()  2شده در جزء (  ینیب  شیاساس سازوکار پبر  )  12تبصره (  موضوعمنقول مازاد دولت    ریمنقول و غ  يهاییدارا

را به همان    یرا کسر و سپس مابق  یدولت  يدانشگاهها  يروزانه دوره دکتر  انیقانون موضوع پرداخت پژوهانه به دانشجو)  9شماره (  جدول)  530000-70(  فیرد  ياجرا   يبرا  يزیدرصد وجوه وار)  ٪28/ 0و هشت صدم (    ستیمعادل ب  ابتدا

  وست یپتمام    مهی ن  ي ا  هیسرما  يها  ییو تملک دارا  يا   نهیبابت اعتبارات هز،  آن  ه متفرق  راتییبخش نهم تغ)  124(  ف یقانون و به استناد رد)  9جدول شماره ()  530000-45شماره (  فیوصول کننده منابع از محل رد  یبا استان  یی دستگاه اجرا

  دهد.  اختصاصها مقاومت شهرستان و استان يو حوزه ها گاههایپا زیو تجه  يبازساز ل،یتمام، تکم مهین يادار يو مجتمع ها ییاجرا يمسکن کارکنان دستگاهها نیکمک به تأم ،یاستان  يقانون، طرحها نیا) 1شماره (

  ییو دارا  يامور اقتصاد  ریکل کشور توسط وز  1399قانون بودجه سال  )  12بند (د) تبصره ()  3کل کشور و جزء (  1398قانون بودجه سال  )  12بند (ه) تبصره (  يکه در اجرا  ییاجرا  يدستگاهها مازاد    رمنقولیمجوز فروش اموال غ  -17  ماده

 اعتبار اقدام کنند.  افتینامه به فروش و نسبت به در نییآ نیمفاد ا تیبا رعاماه  وریشهر انیتا پارا   ورمکلفند اموال مذک ییاجرا يباشد. دستگاهها ی اعتبار و قابل اجرا م يدارا 1400اجرا نشده است، در سال  1396سال  انیو تا پاابالغ شده 

و مقررات از    نی قوان  تیابالغ مجوز با رعا  خیگردد، ظرف دو ماه از تار  یصادر م  ییو دارا  يامور اقتصاد  رینامه، مجوز فروش آنها توسط وز  نییآ  ن یرا که مطابق ا  ی حقوق مال  ایمازاد و    رمنقولیمکلفند اموال غ  ییاجرا  يدستگاهها  -9  ماده

 ده یکه با مزا  يبه نحو  -1383مصوب    -مناقصات    يشده در قانون برگزار  نییمقررات تع  زیو ن  -1382مصوب    -  یک یقانون تجارت الکترون  تیدولت با رعا  کیوندر سامانه تدارکات الکتر  یعموم  دهیمزا  ایدر بورس و    یحراج عموم  قیطر

  به عمل خواهد آمد.   یبه طرق مقتض  یدولت، اطالع رسان کی سامانه تدارکات الکترون  رعالوه ب ییکم برخوردار و مناطق روستا يو اموال واقع در شهرها یمنطبق باشد، به فروش برسانند. در خصوص فروش اراض

  ابالغ خواهد شد.   ییو دارا يامور اقتصاد  رینامه توسط وز نییآ نیا ابالغماه پس از  کیظرف  بورس  ق یحراج از طر ندیو فرآ ط یشرا ییدستورالعمل اجرا -3 تبصره

  ساز و کارگروه مولدسازي:
سازمان برنامه    سییجمهور، ر  سییر  یمعاون حقوق  تی و عضو  ییو دارا  يامور اقتصاد  ریوز  ت یبا مسؤل  یمتمرکز) کارگروه  ي(دستگاهها  یدر سطح ملو فروش    يمستندات مولدساز  ینامه و به منظور بررس  نییآ نیا)  2ماده (  يدر اجرا -3  ماده

  کارگروه در وزارت مستقر است.   نیا رخانهی گردد. دب یم لیربط تشک يذ ییدستگاه اجرا سییکشور و ر یو استخدام  يسازمان ادار  سییو بودجه کشور، ر

مقام    نیباالتر  ایکل    ریاستان و مد  يزیو برنامه ر  تی ریسازمان مد  سییر  )کارگروه  ریاستان (دب  ییو دارا  يکل امور اقتصاد  ریمد  تیاستاندار و با عضو  تیبا مسئول  یو فروش، در کار گروه  يمستندات مولدساز  یبررسدر سطح استان    -1  تبصره

  رخانه یدر جلسات شرکت خواهند داشت دب  يو ثبت اسناد و امالك استان بدون حق رأ  يزدار یو آبخ  یعیمنابع طب  ،يراه و شهرساز  ،یدست  عیو صنا  يگردشگر  ،یفرهنگ  راثیادارات کل م  ندگانیگردد. نما  ی م  لیدستگاه بهره بردار تشک  ییاجرا

  استان مستقر است.   ییو دارا يکارگروه در اداره کل امور اقتصاد

  .  ردیگ یاعضا) انجام م کی به عالوه  نصف( يحق رأ يدارا ياعضا تیبا موافقت اکثر  یو استان یدر کارگروه مل يریگ میتصم -2 تبصره

  .است یمستثن یکار گروه استان يریگ میاز شمول تصم یمل یدولت يگردد. اموال شرکتها یبه وزارت ارسال م یدر کارگروه مل يریگ میتصم  يمستندات در کارگروه استان برا لیپس از تکممتمرکز  ياموال دستگاهها -3 تبصره

 ي که بهره بردار  ي(در موارد  یدولت  يو شرکتها  رانیا   التیسازمان ش  ،يوزارت جهاد کشاورز   ،یقاتیتحق  ،یپژوهش  ،ی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز علم  هییقوه قضا  ،یاز جمله مؤسسات دولت  ییاجرا  يدستگاهها  هیکل  -4  تبصره

  . ندینامه اقدام نما نییآ نیواگذار شده باشد) مکلفند مطابق ا یدولت ياز دولت به شرکتها یندگیو امالك به نما یاز اراض

  و در سطح استان، نظر استاندار مربوط مالك عمل خواهد بود.   ییو دارا يامور اقتصاد رینظر وز  یسطح مل  دراز صدور مجوز،  شیو پ  یبا استان یکارگروه مل میپس از تصمبروز اختالف در صورت  -5 تبصره

  نحوه شناسایی اموال مازاد: 
جزء  يدر اجرا ایدستگاه بوده  ازیکه مازاد بر ن یدولت یاموال و اراض ییشناساخود نسبت به  یاستان يواحدها قیاز طر ایتواند رأسا  یوزارت م -4 ماده

 یاسالم  يآنها به نام دولت جمهور  تی اصالح اسناد مالک  ای  يعدم ثبت در مهلت مقرر در سادا منجر به مستندساز  لیدلقانون به  )  12بند (ج) تبصره ()  1(

    گردد.   یدولت محسوب م  ی. منابع حاصل به عنوان درآمد عمومدینامه اقدام نما  نییآ  نی) ا3ماده (  تیفروش آنها با رعا  ای  يمولدساز  يبرا  دهیگرد  رانیا

  ظرفیت هاي مولدسازي نکات و 

به اشخاص    دهیمزا   يبرگزار  قی از طر  رمنقولیمرتبط با اموال غ  یحقوق مال  ریو سا  یو ورزش  يهنر  ،ی فرهنگ  يو مجتمع ها  یو رفاه  یخدمات  ياعم از واحدها  رمنقولینسبت به اجاره بلندمدت اموال غمجازند    یی اجرا  يدستگاهها  -  7  ماده

باشند) به شرط    ینامه خارج م  نییآ  نیکه از شمول ا  یدولت  يخودروها  ي. اجاره اموال منقول (به استثناندیاقدام نما  ییو دارا  يامور اقتصاد   ریمدت ده سال با مجوز وز  داکثرها تا ح  يشهردار ،یتعاون  ،یخصوص   يبخش ها  تیصاحب صالح

  باشد.   یم ریدر سنوات اجاره امکان پذ یعدم استهالك کل

  ابالغ خواهد شد.   ییو دارا يامور اقتصاد رینامه توسط وز نییآ نیابالغ ا ازماه پس  کیاجاره بلندمدت ظرف  يو قراردادها ندیو فرآ ط یشرا ییدستورالعمل اجرا - تبصره

  ن ی متعلق به خود و ثبت شده در سامانه سادا را نزد تأم  یدولت  رمنقولیاموال غتوانند    یم  ییاجرا  يدستگاهها  -  1387مصوب    -دولت    یمال  مقررات از    یبخش  میمواد به قانون تنظ  یقانون الحاق برخ  یاصالح )  56ماده (  يدر اجرا  -  8  ماده

  . ندینما قیتوث یکنندگان منابع مال

  ابالغ خواهد شد.   ییو دارا يامور اقتصاد  ریو توسط وز هیو وزارت ته  ران یا  یاسالم يجمهور ينامه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکز نییآ نیظرف دو ماه پس از ابالغ ا قیتوث ندیو فرآ ط یشرا  ییدستورالعمل اجرا -تبصره

به شرکت منتقل شده است با    رمنقولیاموال غ  تیمالک  -  1366مصوب    -کشور    یقانون محاسبات عموم)  117ماده (  يدر اجرا  ای  دهیگرد يداریشرکت خر  یکه از محل منابع داخل  یبه پشتوانه اموال  یدولت  يدر شرکتها  يمولدساز  -10  ماده

مذکور مطابق مقررات    يشرکتها  اریدر اخت  یاموال دولت  ریبالمانع است. در مورد سا  یمنتشر شده با توثیق اموال توسط خود شرکت، از محل منابع داخل  یبازپرداخت اصل و سود مربوط به اوراق اسالم  نیشرکت و با تضم  ی مجمع عموم  بیتصو

  مجوز الزم صادر گردد.  ییو دارا يامور اقتصاد ریتوسط وز ستیبا یو م دهیاقدام گرد یاموال دولت

  با وزارت به فروش برسانند. .   یکشور پس از هماهنگ  یقانون محاسبات عموم) 112مطابق ماده ( یمصرف ر یو اموال منقول غ ینامه اموال دولت نییآ تیرا با رعامازاد  یرمصرفیو غ یمجازند اموال منقول مصرف ییاجرا يدستگاهها  -11 ماده

و به انجام   يبدون بازارگردان) راه انداز ایبا (امالك و مستغالت  يگذار هیصندوق سرمابانک مسکن  ژهیبه و یو خصوص یدولت ي بانک ها  يبا همکارمازاد مولد و فروش اموال مازاد  رمنقولیاجاره اموال غ يبراوزارت مجاز است  - 18 ماده

  کند.  یم افتیصندوق را در يگذار هیسرما يآن واحدها يشود و دولت در ازا ی به صندوق منتقل م یامالك دولت دیاقدام نما  فرابورسبورس و  قیصندوق ها از طر نیا يمعامالت واحدها

  باشد.   ینامه نم نییآ  نیاستفاده شده مشمول ا یقرار گرفته و به عنوان خانه سازمان طیکارکنان واجد شرا اریاستفاده در اخت ي برا که  24/1/1388 خیقرارداد قبل از تار يدارا یمسکون يامالك با کاربر  -20  مادهامالك غیر مشمول جهت مولدسازي: 

  ی بخش   ا یمنقول مازاد، تمام   ریغ  ي ها  ییموظفند از محل فروش اموال و دارا ییاجرا يقانون، دستگاهها  یی) ضوابط اجرا21به استناد مفاد قانون و ماده (   -1:    رد یپذ یصورت م  ری) قانون اقدامات ز2) بند (و) تبصره (2جزء (  ي در اجرا  - 21  ماده

  ي هاییو فروش اموال و دارا يمکلف به واگذار يو فناور  قاتیوابسته به وزارت علوم، تحق ي دانشگاه ها یسازمان دامپزشک ثارگران،یو امور ا دیشه  ادیاز جمله وزارت آموزش و پرورش، بن ییاجرا  يدستگاهها -2. ندینما نیخدمت کارکنان خود را تأم   انیاز پاداش پا

) جدول شماره  210227شماره (  يدرآمد  فیماده را به رد  نیمنقول مازاد موضوع ا  ریغ  ي ها  ییاموال و دارا  ي و وزارت موظفند منابع حاصل از واگذار  ییاجرا  يدستگاهها  -3هستند.    اده م  نیا  یش ده در بند قانون  ینیب  شیت پاقداما  يمنقول مازاد در جهت اجرا  ریغ

و اعمال مدرك    معلمان   ي رتبه بند  ،ییاجرا  يخدمت کارکنان دستگاهها  انیاز پاداش پا  ی بخش  نیتأم  ي) قانون برا9) جدول شماره (530000  -   86شماره (   ف یسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع حاصل را از محل رد  ندهینما  زی) قانون وار5(

بازنشسته مشموالن   ثارگرانیشهدا و ا  یمرخص   رهیخدمت و ذخ  انیپاداش پا  نیتأم  ثارگران،یبه ا  ی) قانون جامع خدمات رسان1) ماده (1موضوع بند (  ثارگرانیاز مطالبات ا  یبخش  نیتأمکشور،  معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از    یلیتحص 

کشور   یتیو ترب  ینیو سازمان زندانها و اقدامات تأم  یبه کارمندان سازمان دامپزشک  رانیکشور و انتقال خون ا  یقانون  یپزشک  يفوق العاده خاص کارمندان سازمانها  يقانون تسر  ياجرا  ثارگران،یبه ا  ی) قانون جامع خدمات رسان38قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (

  ی نیربالیغ  یعلم  ئتیه  ي با حقوق اعضا  ي و فناور  قاتیعلوم، تحق  رتوابسته به وزا   ي دانشگاهها  یعلم   ئتیه  يحقوق اعضا  سازي   همسان  ،)٪50پنجاه درصد (   شهدا با جانبازان  نیبازنشسته و حقوق والد  يحقوق شهدا  يمتناسب ساز  1391مصوب    -

 یسازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است بخش -4از خانواده اختصاص دهد.  تیو حما تیجمع یموضوع جوان  يو اجرا انیجیبس رهیصندوق ذخ ياعضا تیحق عضو یمطالبات سهم قانون نی تأم ،یوابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يدانشگاهها

  ) قانون اختصاص دهد.2) بند (و) تبصره (2)) را به موارد مندرج در جزء ( 12و فروش رفته توسط وزارت (موضوع بند (د) تبصره (  ییمازاد شناسا رمنقولیاموال غ ياز منابع حاصل از واگذار


