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 كل كشور 1401بررسي اليحه بودجه سال 

 فروش و مولدسازي اموال دولت. 11

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

پرداخته  1401در اليحه بودجه « فروش و مولدسازي اموال دولت»در اين گزارش به بررسی موضوع 

بينی شده است که منابع از اين محل پيشهزار ميليارد تومان  33در اين اليحه قريب به  .شودمی

ها هزار ميليارد تومان در بخش منابع عمومی و باقی آن در بخش درآمدهاي اختصاصی دستگاه 26حدود 

آوردي منابع حاصل از اين بخش موجب شده درصد تحقق پايينی در چند سال اخير، بيش .قرار دارد

(، جمعًا 1400ماهه اول سال 9تا انتهاي  1396طوري که در پنج سال اخير )از سال مشاهده شود، به

منابع عمومی از محل فروش و واگذاري اموال دولت تحقق يافته که بيش  ميليارد تومان 4300حدود 

  .است 1400و  1399هاي %( از اين رقم مربوط به عملكرد سال 70از هفتاد درصد )

هاي اصلي احكام فروش و مولدسازي در لوايح ويژگيه دو نكته درخصوص توان بطور کلی میبه

 ها قابل مشاهده بوده است: اشاره کرد که کمابيش در تمامی اين سال هاي اخيرو قوانين بودجه سال

نظر به عدم توجه به الزامات چارچوب مديريت دارايي و مولدسازي و تمركز صرف بر فروش؛ .1

هاي اخير در حد يك واژه روي کاغذ باقی مانده و سياستگذار صرفاً فروش اموال سالرسد مولدسازي در می

  .هاي مديريت دارايی نيز کمتر مورد توجه قرار گرفته استعالوه زيرساختهب .را دنبال نموده است

فروش و ريزي و عمليات فروش و مولدسازي؛ عدم تمركز در سياستگذاري، برنامه .2

  .ثر يك نهاد مولدساز مرکزي انجام گرفته استؤصورت پراکنده و بدون حضور مهمولدسازي اموال ب

هاي ايجاد شده نسبت به و تفاوت 1401هاي اليحه بودجه سال ويژگياز سوي ديگر درخصوص 

 هاي اخير، نكاتی قابل توجه است که عبارتند از: قوانين بودجه سال

 1400در قانون بودجه سال  زارت اقتصاد؛حذف رديف مربوط به انجام مولدسازي توسط و ـ

انجام مولدسازي توسط وزارت اقتصاد جدا از فروش اموال، داراي رديف اختصاصی بود که دو هزار ميليارد 

  .حذف شده است 1401اين رديف در اليحه سال  .بينی شدتومان از محل آن پيش

 100نزديك به  1400در قانون بودجه سال  تغيير تركيب فروش از ملي به سمت استاني؛ ـ

قريب به نيمی  1401بينی شده بود، در حالی که در اليحه بودجه سال صورت ملی پيشدرصد منابع به

  .ريزي شده استها برنامهاز منابع از طريق استان

، برخالف سال 1401در اليحه بودجه سال  بيني در بخش منابع اختصاصي؛افزايش پيش ـ 
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 .بينی شده استها پيشصورت منابع اختصاصی دستگاهدرصد از منابع به 20، حدود جاري

سعی شده با  1401در اليحه بودجه سال  اي؛هاي سرمايههدايت عوايد به سمت هزينهـ 

مولدسازي به  و واريز عوايد حاصل از فروش و «18»به تبصره « 12»انتقال احكام فروش اموال از تبصره 

هاي زينههاي جاري دولت به سمت هاي، عوايد حاصله از فروش و مولدسازي، از هزينهعهيك صندوق توس

  .اي هدايت شودسرمايه

برآوردي از نظر بيشهاي گذشته، بهبا توجه به عملكرد سال ؛1401برآوردي منابع در اليحه بيشـ 

فتنی است گ .بودجه منجر گردد تواند در عمل به کسرياين محل در منابع بودجه عمومی وجود دارد که می

حقق شده بينی شده اين بخش مميليارد تومان از منابع پيش 1400ماهه اول سال جاري، تنها حدود 9در 

  .دوازدهم( استه)نسبت به نُ (% 4اين بدان معناست که عملكرد در اين بخش حدود چهار درصد ) .است

جود دولت در کشور و به مديريت اموال نگاه تخصصينكته شايان توجه اينكه ضعف مشهودي در 

زمه آن التوان به اصالح کامل آن پرداخت و کارگيري ظرفيت قوانين بودجه نمیبا به فاً دارد که صر

ايت بخش عمومی است تا ضمن نسخ قوانين به غ هايدارايیدر حوزه مديريت  قانوني تخصصيتصويب 

موال دولت را امتشتت و پراکنده و ناکارآمد در اين حوزه، الزامات اساسی مديريت و مولدسازي يكپارچه 

 .در اختيار نهاد منتخب قرار دهد

هاي مديريت توان از ظرفيت بودجه براي درج احكامی استفاده کرد که پايهمیاين با وجود 

از اموال  اردرآمد پايددولت و مولدسازي آنها را استقرار بخشد تا عالوه بر حرکت به سمت  ايهدارايی

رنهايت دکه  نيز محقق شودها دارايیهاي اداري و نگهداري جاي فروش و درآمد يكجا( کاهش هزينه)به

 است:  شده ها ارائهمنظور رفع اين کاستیپيشنهادهاي ذيل به

 يردبه مجلس صورت پذ« مديريت اموال بخش عمومی»اليحه  ارائه طرح/ريزي الزم جهت برنامه. 

 مور اهاي پراکنده فروش و مولدسازي اموال در بودجه منوط به تأييد وزارت احكام و اجازه

  .اقتصادي و دارايی شود

  هاي استانی هاي دستگاهها و هزينهاليحه بودجه(، طرح« 18»در سازوکار صندوق استانی )تبصره

  .کننده منابع از طريق فروش اموال، در اولويت قرار گيردوصول

 زمينه دسترسی عموم به اطالعات سامانه سادا ايجاد گردد.  

 گيري هرکدام از با تدوين دستورالعمل استانداردسازي فضاها و اجراي آن، ميزان و نحوه بهره

الك عمومی دهاي عمومی غيردولتی از امهاي دولتی و نهاسسات ملی و استانی، شرکتؤها اعم از مدستگاه

  .هاي مازاد شناسايی گرددبا توجه به کاربري آنها تعيين شود تا عالوه بر استفاده حداکثري از اموال، گزينه

 شود صادر مستغالت و اراضی حوزه در ويژهبه تخصصی هايشرکت يا هاصندوق کارگيريبه اجازه.  

  کارگيري طور ويژه در اين راستا بهبه .هاي مازاد محدود نگرددساختماندايره مولدسازي صرفاً به
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محاسبات اوليه درخصوص اراضی با مساحت  .تواند در دستور کار قرار گيردظرفيت عظيم اراضی می

( گزارش( 1حدود دو هزار هكتاري در داخل حريم )يا نزديكی( شهري همانند تهران )موجود در کادر )

هايی دور از هزار ميليارد تومان از چنين پروژه 400فرصت ايجاد عوايدي در حدود  دهد کهنشان می

هزار  250اي اليحه بودجه هاي سرمايهبراي درك اهميت اين رقم توجه کنيد که کل هزينه .ذهن نيست

يزي شده رهاي برنامهگذاريلذا يك پروژه در اين مقياس اين توان را دارد که سرمايه .ميليارد تومان است

  .در قالب بودجه را تا سه برابر افزايش دهد

 

 مقدمه

 گيرد، کاربه دولت اهداف به دستيابی براي و کرده مديريت را دولتی هايدارايی که نظام يك ايجاد اهميت

 عمومی، مديريت از متمايز حوزه يك عنوانبه زمين، ازجمله دولت، به متعلق هايدارايی مديريت شده سبب

 عدمدليل بهاين  وجود با .گيرد قرار توجه مورد دولتی مديريت يا ريزيبودجه همچون هايیحوزه کنار در

 در هادارايی مولدسازي و فروش دولت، اموال ظرفيت ازمؤثر  استفاده براي نياز مورد الزامات استقرار

دليل به که طوريبه است، شده مبدل بودجه کسري صوري پوشش مسيرهاي از يكی به اخير هايسال

  .شودمی مشاهده پايينی بسيار تحقق درصد عمالً  بخش، اين در منابع برآورديبيش

 و اطالعات لحاظبه 1401 بودجه اليحه در هادارايی مولدسازي و فروش بخش ابتدا گزارش اين در

 در بخش اين عملكرد و احكام پيشينه بررسی ضمن سپس .گيردمی قرار بررسی مورد کلی آمارهاي

 پس نيز پايان در .گرددمی ارائه مذکور اليحه درخصوص توجه قابل نكات اخير، هايسال بودجه قوانين

 بخش اين تعديل و اصالح اصلی رويكردهاي ،1401 بودجه اليحه احكام درخصوص یپيشنهادهاي ارائه از

 به پرداختن از لذا گرفته، صورت ايبودجه رويكرد با عمدتاً  گزارش اين نگارش .است شده بيان بودجه از

 اوليه نياز رفع منظوربه حال اين با .است شده صرفنظر هادارايی مولدسازي ادبيات به مربوط جزئيات

 مولدسازي و فروشدرخصوص  رتكرارپُ سؤال چند به اصلی، بحث به ورود از پيش شده سعی مخاطبين

 ها،چارچوب از اعم مولدسازي حوزه تخصصی موضوعات استتأکيد  به الزم .شود داده پاسخ هادارايی

  .شد خواهد منتشر مولدسازي تخصصی هايگزارش قالب در ...و تجربيات ها،روش

 

 پرسش چند به پاسخ

 در اقداماتی انجام توانمی را هادارايی مولدسازي کوتاه طوربه چيست؟ مولدسازي ـ اول پرسش

 تعريف عمومی بخش براي منفعت ايجاد راستاي درآنها  به افزايیارزش و هادارايی از انجمادزدايی راستاي

 دارند، قرار ناکارا استفاده تحت يا بوده استفاده بدون عمومی بخش هايدارايی از بسياري کلی طوربه .کرد

 اهداف جهت در روش ترينبهينه با و محل بهترين در هادارايی که هستيم تالش در مولدسازي در لذا
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 تحت هايدارايی از عمومی بخش منافع افزايش مولدسازي اصلی هدف عموماً .شوندکارگيري به دولت

 تريگسترده اهداف دولت هايدارايی مديريت که داشت توجه بايستمی اما شود،می ترسيم اختيارش

 .شودنمی پرداخته آن به اينجا در که کندمی دنبال را مولدسازي از

 نظر در بدون سؤال ايندرخصوص  هستند؟ مولدسازي هدف هادارايي از دسته كدام ـ دوم پرسش 

 .باشند لدسازيمو هدف توانندمی بالقوهصورت به هادارايی انواع تمامی اصوالً  که گفت توانمی قيود، گرفتن

 بر قيودي ور،کش هر در گرفته شكل تاريخی هايرويه و مقرراتی و قانونی هايزيرساخت به بستهاين  وجود با

 هايدارايی اًعموم است، مشخص آنچه اما .کنندمی محدود را هدف هايدارايی دايره که شوندمی بار حوزه اين

 و هاانساختم اموال اين صدر در .هستند مولدسازي امر در هدف هايدارايی تريناصلی غيرمنقول مشهود

 بنادر، ريلی، خطوط ها،فرودگاه ها،راه ازجمله زيرساختی اموال بسياري از توانمی عالوههب دارند، قرار اراضی

  .برد منا ...و ورزشی فضاهاي ورده،افر و نفت انتقال خطوط برق، توزيع و انتقال خطوط ها،نيروگاه

 محتمل منطقی لحاظبه است؟ آن مولدسازي هايراه از يكي دارايي فروش آيا ـ سوم پرسش

اين  جودو با .باشد آن مالكيت انتقال و فروش تصميم ترينبهينه دولت، اموال برخیدرخصوص  که است

 اين اتتجربي در ،اوالً نكنيم؛ تفسير مولدسازي از ايزيرمجموعه را فروش که شودمی سبب عامل دو

 مازاد هايدارايی برخی فروش اگرچه آنكه توضيح .شودمی مشاهده تفكيك اين از نوعی دنيا در حوزه

 درآمدها ريپايدا به مربوط مالحظات برخی اما آيد،می شماربه اموال رهاسازي هايراه از يكی عنوانبه

 قالانت بدون درآمدزايی شودمی موجب غيرمازاد اموال درآمدزايی ظرفيت از منديبهره همچنين و

 ساليان تیسنوا بودجه قوانين درعالوه به .باشد مطرح مهم هايگزينه از يكی عنوانبه همواره مالكيت

 در آنكه تيجهن .است نگاه اين يدؤم نوعیبه که است شده استفاده فروش کنار در مولدسازي واژه از اخير،

  .شوندمیکارگيري به مجزا مفهوم دو عنوانبه مولدسازي و فروش نيز گزارش اين

 پاسخ در غيرمتمركز؟ يا شود انجام متمركزصورت به مولدسازي و فروش ـ چهارم پرسش

 و فروش ازجمله مستغالت و امالك مديريت که است آن صحيح ،ايدئال حالت در گفت بايستمی

 که فعلی يطشرا در ،اين وجود با .پذيرد انجام مرکزي نهاد يك توسط و متمرکزصورت بهآنها  مولدسازي

 بايستمی نشده، مستقر کشور در عمليات اين کمال و تمام تمرکز براي الزم هايزيرساخت هنوز

 که است توجه نشايا البته .رسانند انجام به را مربوطه عمليات از بخشی ساً أر استانی و ملی هايدستگاه

 بايستیم لذا دهد، رخ اموال مديريت تمرکز در گردعقب نوعی که شود آن به منجر بايستنمی امر اين

 امور ارتوز مجوز و مديريت با و هادستورالعمل چارچوب در را خود عمليات تا باشند ملزمها دستگاه

  .رسانند انجام به دولت، اموال امين عنوانبه دارايی و اقتصادي

 حالت در شود؟ هزينه مصارفي چه در مولدسازي و فروش از حاصل عايدي ـ پنجم پرسش

 ايجاد صرف دولت، غيرمنقول اموالازجمله  هادارايی مولدسازي و فروش از حاصل منابع بايستمی لئاايد
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 کشور عمرانی و ايسرمايه هايهزينه به بايستمی عوايد ايدئال حالت در لذا .شود جديدي دارايی

 از يكی اموال، متمرکز مديريت هايزيرساخت و سازوکار نبود در که آنجاست نكته اما .يابد تخصيص

 ممكن که آنجايی از و استآنه به عوايد تخصيص آينده سال برايها دستگاه همكاري جلب اصلی هايراه

 قيد است ممكن لذا باشند، داشته ايسرمايه هايهزينه از غير ديگري هاياولويتها دستگاه اين است

با وجود  .باشد داشته عملكرد ميزان بر را منفی ثيراتتأ استانی صندوق طريق از ايسرمايه هايهزينه

 هايدستگاه نيازهاي و هاطرح به دادن اولويت همچنين و منابع وصول در استانی مقامات انگيزه ،اين

 .دهد پوشش را اثر اين حدي تا تواندمی کننده،وصول

 

 1401 سال بودجه اليحه در مولدسازي و فروش .1

 گروه سه حداقل توانمی شد، مطرح آن در هدف اموال و مولدسازيدرخصوص  که توضيحاتی به توجه با

  :کرد بنديدسته هادارايی مولدسازي و فروش مفهوم ذيل را بودجه منابع هايرديف از

 غيرمنقول و منقول اموال واگذاري و فروش از حاصل منابع، 

 ايسرمايه هايدارايی تملك هايطرح واگذاري از حاصل منابع، 

 درآمدها( ساير )بند دولت مالكيت از حاصل درآمدهاي. 

 واگذاري و فروش از حاصل منابع عوايد، حجملحاظ به فوق منابع از دسته ترينمهم حاضر حال در

 تفكيك به محل اين از شده بينیپيش منابع ميزان و عناوين 1 جدول در .است غيرمنقول و منقول اموال

  .شودمی مشاهده اختصاصی و استانی( و )ملی عمومی منابع
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 ريال( )ميليون  1401 بودجه اليحه در اموال واگذاري و فروش از حاصل منابع .1 جدول

عنوان
اختصاصيعمومي

كل جمع
كلاستانيملي

 دولتی تأسيسات و هانساختما فروش

  دولتی اراضی يواگذار و فروش

 دولتی تجهيزات و آالتماشين فروش

 ايسرمايه هايدارايی ساير يواگذار و فروش

 تمليكی اموال يواگذار و فروش

 سازمانیهاي خانه فروش

 عشاير اسكان براي اراضی اريواگذ

 کشاورزي جهاد وزارت تشكيل قانون (12) ماده

 مازاد منقول اموال و قديمیهاي زندان فروش

هازندان سازمان
 

 ها،فروشگاه فروش ـ عشايري امور سازمان

انبارها و سوخت هايجايگاه
 

 براي شهرسازي و راه وزارت هايدارايی فروش

ونقلحمل صندوق اوليه سرمايه تأمين
 

 ب» بند موضوع دولت مازاد اموال فروش

18» تبصره
 

 مخدر مواد با مبارزه قانون اجراي در اموال فروش

  دولتیهاي بانك مازاد هايدارايی و اموال فروش

 هاياهستگد مازاد هايدارايی و اموال فروش

قضائيه قوه به وابسته
 

 عمران هايشرکت امالك و اراضی تهاتر

 و مسكن و زمين ملی سازمان جديد، شهرهاي

شهري بازآفرينی

 

 رورشوآموزش مازاد امالك اجاره و فروش

 وزارت مازاد غيرمنقول و منقول اموال فروش

ارتباطات
 

 اياب اراضی فروش ـ جهادکشاورزي وزارت

 اموال فروش ـ کشارزي جهاد وزارت

 غيرمنقول و منقول اموال يواگذار و فروش جمع

 .1401 سال بودجه اليحه :مأخذ

 

 و عمومی منابع ـ استانی و )ملی سرجمع طوربه بخش اين حاصله منابع است مشخص که طورهمان

 تشكيل مختلفی هايرديف از بند اين .است شده بينیپيش تومان ميليارد هزار 33 به نزديك اختصاصی(

 قوانين از احكامی موجببه که استآنه اجاره بعضاً و اراضی و هاساختمان فروش به مربوط عمدتاً  که شده

 دولت مازاد اموال فروش) رديف جدول اين رديف ترينمهم .شوندمی درج بودجه هايرديف در مختلف

 اين منابع حجم از درصد 70 حدود تومان، ميليارد هزار 23 با که است «(18» تبصره «ب» بند موضوع
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 اليحه در که شدمی ثبت بودجه« 12»تبصره  قالب در اين از پيش رديف اين .دهدمی تشكيل را بخش

 رديف، اين به مربوط تومان ميليارد هزار 23 رقم از .است يافته انتقال «18» تبصره به ،1401 سال بودجه

 شده درج ملی اموال محل از تومان ميليارد هزار 5/7 و استاني اموال قالب در تومان ميليارد هزار 5/15

 هزار 6 رقم با نيز «رورشپوآموزش مازاد امالك اجاره و فروش از حاصل درآمد» رديف اين، از پس .است

 از کمتر سرجمع شودمی مشاهده جدول در که هايیرديف باقی .دارد را درصدي 18 سهم تومان ميليارد

  .دهندمی اختصاصخود به را بخش اين در شده بينیپيش منابع درصد 12

 تملك هايطرح يواگذار از حاصل منابع يعنی دوم دسته در است، مشخص 2 جدول در که طورهمان

 منابع .است شده بينیپيش تومان ميليارد 500 رقم ،1401 سال بودجه اليحه در ايسرمايه هايیيدارا

 عملكرد ،اين وجود با .است بوده رقم اين دوبرابر 1400 سال بودجه قانون در بخش اين شده بينیپيش

 به نسبت) درصدي يكکمتر از  عملكرد نشانگر که شده گزارش تومان ميليارد 6/4 تنها بخش اين ماهه9

 .رسدمی نظربه تأييد قابل بودجه منابع سازيواقعی راستاي در رقم اين کاهش لذا .است (دوازدهمهنُ مصوب

 قح و مالكانه بهره همچنين و معادن مالكانه بهره از حاصل درآمد اگرچه است، ذکر شايان

 درآمدهاي شبخ ذيل دولتی، و ملی اراضی نمايندگی تغيير و انتفاع و طبيعی منابع هايطرح برداريبهره

 اين قالب در با وجود اين رود،می شماربه دولت هايدارايی مولدسازي از نوعی دولت، مالكيت از حاصل

  .شودنمی محسوب نيز شده ارائه هايآمار در لذا و شده صرفنظر بخش اين بررسی از گزارش

 

 ايسرمايه هايدارايي تملك هايطرح واگذاري از حاصل منابع .2 جدول

 عنوان
 عمومي

 كل جمع اختصاصي
 كل استاني ملي

 هايطرح يواگذار از حاصل منابع

 ايسرمايه هايیيدارا تملك
5,000,000 0 5,000,000 0 5,000,000 

 .همان خذ:أم

 

  اخير ساليان در مولدسازي و فروش عملكرد و پيشينه .2

 از يكی عنوانبه دولت اموال واگذاري و فروش محل از ايبودجه منابع بينیپيش که است زيادي ساليان

 تا هاواگذاري و فروش قبيل اين .است رسيده انجام به ايسرمايه هايدارايی واگذاري هايزيرمجموعه

 سال از با وجود اين پذيرفت،می صورت بودجه هايتبصره از غير احكامی موجببه اغلب 1396 سال

 شكل .گرديد تدوين خصوص اين در احكامی ،بودجه« 12»تبصره  قالب در عمدتاً 1400 سال تا 1396

 نمايش را غيرمنقول و منقول اموال واگذاري و فروش محل از عمومی منابع عملكرد و مصوب ارقام 1

 چه و مختلف قوانين با مرتبط هايرديف چه هستند، واگذاري و فروش کل نشانگر نمودارها اين .دهدمی
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 مشخص شكل از که طورهمان .است شده بينیپيش بودجه هايتبصره احكام قالب در که هايیرديف

 شده بينیپيش منابع چشمگير افزايش نخست کند؛می توجه جلب خصوص اين در اصلی نكته دو است،

 پنج در .است شده تشديد اخير ساليان در که پايين بسيار تحقق درصد دوم و 1399 سال از بخش اين

 تومان ميليارد 4300 حدود جمعاً  (،1400 سال اول ماهههشت انتهاي تا 1396 سال )از اخير سال

 اين از %( 70) درصد هفتاد از بيش که يافته؛ تحقق دولت اموال واگذاري و فروش محل از عمومی منابع

 بر بالغ 1400 سال بودجه قانون در خاص طوربه .است 1400 و 1399 هايسال عملكرد به مربوط رقم

 عملكرد بررسی .شد بينیپيش دولت هايدارايی مولدسازي و فروش محل از منابع تومان ميليارد هزار 45

 منابع از تومان ميليارد 1400 حدود تنها سال، اول ماهه9 در که است آن از حاکی جاري سال بودجه

 چهار حدود بخش اين در عملكرد که معناست بدان اين .است شده محقق بخش اين شده بينیپيش

  .است دوازدهم(هنُ به )نسبت (% 4) درصد

 

 1تومان( )ميليارد سنواتي هايبودجه در دولت اموال واگذاري و فروش محل از عمومي منابع .1 شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کشور کل داريخزانه هايگزارش و بودجه قوانين از برگرفته مأخذ:

 

 

                                                 

 ماهه درج شده است.9، عملكرد 1400درخصوص سال . 1

420

1080

1746

1550

1553

2550

4450

46946

45275

26100

267

270

323

397

364

377

483

1656

1401

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401(اليحه)

عملكرد مصوب
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 مختلف نقواني از احكامی قالب در و پراکندهصورت به دولت اموال فروش گذشته ساليان در اگرچه

 قالب در عمدتاً  و مستقيم طوربه 1396 سال از شد ذکر که طورهمان اما است، شده انجام کشور در

 دارد جا الذ .شد اضافه بودجه به دولت اموال مولدسازي و فروش موضوع با احكامی بودجه« 12»تبصره 

  .گيرد قرار بررسی مورد ترجزئیصورت به بودجه« 12»تبصره  در حوزه اين با مرتبط احكام تا

 محل زا شد داده اجازه اجرايی هايدستگاه به ،1396 سال بودجه قانون« 12»تبصره « ج»بند  در

 درآمد به يزوار از پس استثنائات( برخی )با خود اختيار در مازاد غيرمنقول هايدارايی و اموال فروش

  .نمايند ماقدا خدمت پايان پاداش پرداخت و غيررسمی و رسمی مازاد کارکنان بازخريد به نسبت عمومی

 از ات شد داده اجازه اجرايی هايدستگاه به ،1397 سال بودجه قانون« 12»تبصره  «ب» بند در

 بازخريد به نسبت عمومی، درآمد حساب به واريز از پس و مازاد غيرمنقول هايدارايی و اموال فروش محل

 به« ج» بند در همچنين .نمايد اقدام خدمت پايان پاداش پرداخت و غيررسمی و رسمی مازاد کارکنان

 يك سقف تا خود مازاد غيرمنقول و منقول هايدارايی و اموال فروش محل از تا شد داده اجازه دولت

 اقدام ريکشو و لشكري بازنشستگان حقوق سازيهمسان مالی منابع تأمين به نسبت تومان ميليارد هزار

 اجرايی هايدستگاه ملكی هايساختمان فروش پيشنهاد شدند مكلف استانداران نيز« د»بند  در .نمايد

 را درآمد شفرو و تصويب از پس و ارائه استان توسعه و ريزيبرنامه شوراي به را هاشهرستان در مستقر

 و احداث فصر موافقتنامه، تبادل از پس درآمد اين شد مقرر نمايند، واريز عمومی درآمدهاي حساب به

 .شود شهرستان همان اداري هايمجتمع تكميل

 «د» و «ب» هايبند مشابه احكام تكرار بر عالوه نيز 1398 سال بودجه قانون «12» تبصره در

 امور رتوزا به قالب اين در و ظاهر بودجه در مولدسازي واژه ،1397 سال بودجه قانون« 12»تبصره 

 دولت هاييیدارا مولدسازي به نسبت تومان ميليارد هزار دو سقف تا شد داده اجازه دارايی و اقتصادي

 همچنين .نمايد اماقد توثيق( و ترهين اجاره، صكوك بلندمدت، اجاره از )اعم مالی ابزارهاي از استفاده با

 بدون را دولت زادما غيرمنقول و منقول اموال از تومان ميليارد 950 سقف تا وزارتخانه اين شد داده اجازه

  .رساند فروش به مزايده طريق از وزيران تئهي تصويب به مربوط تشريفات رعايت

 ارقام سقف گذشته، سال دو« د»بند  مشابه حكم شمول بر عالوه نيز 1399 سال بودجه قانون در

 طوريبه داشت؛ چشمگيري رشد 1398 سال به نسبت« د»بند  در اموال فروش و مولدسازي به منتسب

 مولدسازي به نسبت تومان ميليارد هزار هشت سقف تا شد داده اجازه دارايی و اقتصادي امور وزارت به که

 از را دولت مازاد غيرمنقول و منقول اموال از تومان ميليارد هزار 40 سقف تا و کند اقدام دولت هايدارايی

 بودجه و برنامه سازمان نيز فروش از حاصل عوايدمصرف  نحوه درخصوص .رساند فروش به مزايده طريق

 هايطرح تكميل يبرا بودجه، قانون اعتبارات تخصيص افزايش بابت را عوايد از درصد 50 گرديد موظف

 بر بند همين «1» جزء در عالوهبه .نمايد ابالغ استانی و (1) پيوست تمامنيمه ايسرمايه هايدارايی تملك

 و آالتماشين و اساسی تعميرات هايطرح اعتبارات اختصاص وتأکيد  سادا سامانه اطالعات تكميل
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 مولدسازي هايپيشنهاد ارائه به مكلف دولتی هايشرکت همچنين .شد اطالعات ثبت به منوط تجهيزات

  .کنند ارائه عمومی مجمع يا وزيران هيئت به را پيشنهاد دارايی مالكيت نوع به بسته که طريقی به شدند

 وجودبه نيز تغييراتی ،1399 سال مشابه احكام بر عالوه ،1400 سال بودجه قانون« 12»تبصره  در

 تعيين 1400 ماهارديبهشت پايان مهلت اجرايی هايدستگاه توسط سادا اطالعات تكميل براي آمد؛

 اقدام دولتی اراضی و امالك شناسايی به نسبت رأساً  يافت اجازه دارايی و اقتصادي امور وزارت و گرديد

 مالكيت سند اصالح به نسبت نشد، ثبت سادا سامانه در 1400 شهريورماه پايان تا اموالی چنانچه و کند

 دولت هايدارايی مولدسازي سقف .نمايد اقدام ايران اسالمی جمهوري دولت نام به آن مستندسازي يا و

 امور وزارت توسط کشوري خدمات مديريت قانون (5) ماده موضوع یاجراي هايدستگاه اختيار در

 تا شد داده اجازه دارايی و اقتصادي امور وزارت به و تعيين تومان ميليارد هزار دو دارايی و اقتصادي

 در را دولت مازاد مالی حقوق و غيرمنقول و منقول هايدارايی و اموال از تومان ميليارد هزار 6/17 سقف

 .رساند فروش به دولت الكترونيك تدارکات سامانه در عمومی مزايده طريق از يا و مسكن و امالك بورس

 منظوربه اساس اين بر .شد صادر مستغالت و امالك صندوق تشكيل اجازه 1400 سال بودجه در همچنين

 وزارت ها،دارايی آن بهادارسازي طريق از دولتی يهاشرکت و دولت غيرمنقول اموال واگذاري تسهيل

 زمينه ايجاد و 1مستغالت و امالك هايصندوق تشكيل به نسبت تا يافت اجازه دارايی و اقتصادي امور

 يكی طريق از مذکور هايصندوق مالكيت از بخشی يا تمام واگذاري و هاصندوق اين واحدهاي معامالت

  .نمايد اقدام بهادار اوراق و بورس سازمان و مرکزي بانك نظارت تحت هايبورس از

 هک احكامی است؛ شده گردآوري ايبودجه احكام در مولدسازي و فروش مختلف ابعاد 3 جدول در

 (،وجود رتصو )در شده بينیپيش منابع سقف متولی، لحاظبه گيرندمی قرار بودجه« 12» تبصره در عمدتاً 

 زيمولدسا و فروش بخش دو در عوايد کردهزينه براي شده بينیپيش محل و عملكرد يا تحقق ميزان

 به مربوط مولدسازي و فروش منابع تحقق جمع نيز انتهايی ستون در .است شده مشخص مجزا صورتبه

 حكاما ميزبان بودجه« 12» تبصره که سال پنج اين طی .است شده درج سنواتی هايبودجه« 12» تبصره

 در هايیدارا فروش محل از تومان ميليارد 1300 حدود جمعاً است، دولت هايدارايی مولدسازي و فروش

 شايان .است صفر تقريباً  تبصره اين مولدسازي عملكرد و شده ايجاد بودجه« 12» تبصره احكام قالب

 و نيست« 12» تبصره به محدود زمينه اين در دارايی و اقتصادي امور وزارت اقدامات دايره که است ذکر

 شودمی ريزوا بودجه« 12» تبصره از غير هايرديف به درنهايت اجرايی، هايدستگاه اموال فروش از بخشی

 .شد ائهار 1 شكل در (قوانين ساير با مرتبط هايرديف و« 12» تبصره )عملكردآنها  تجميعی آمار که

 

 

                                                 
 قانون بازار اوراق بهادار (1ماده ) «۲0». موضوع بند 1
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 هاي سنواتيبودجه« 12»تبصره  احكام قالب در دولت هايدارايي ازيمولدس و فروش .3 جدول

 (ريال )ميليارد

 قانون

 بودجه
 متولي

 تحقق جمع مولدسازي فروش

 و فروش

 مولدسازي
 تحقق سقف هزينه محل تحقق سقف

1396 
 هايدستگاه

 اجرايی
 12 

 و رسمی مازاد کارکنان بازخريد

 پايان پاداش پرداخت و غيررسمی

 خدمت

- - 12 

1397 

 هايدستگاه

 اجرايی
 295 

 و رسمی مازاد کارکنان بازخريد

 پايان پاداش پرداخت و غيررسمی

 خدمت

- - 295 
 0 10 دولت

 حقوق سازيهمسان مالی منابع

 کشوري و لشكري بازنشستگان

 0  استانداران
 اداري هايمجتمع تكميل و احداث

 هاشهرستان

1398 

 هايدستگاه

 اجرايی
 69 

 و رسمی مازاد کارکنان بازخريد

 پايان پاداش پرداخت و غيررسمی

 - - خدمت
69 

 0  استانداران
 اداري هايمجتمع تكميل و احداث

 هاشهرستان

 0 20000 ...... 0 9500 اقتصاد وزارت

1399 

 0  استانداران
 اداري هايمجتمع تكميل و احداث

 هاشهرستان
 0 

 7692 400000 اقتصاد وزارت 7692

 افزايش بابت عوايد از درصد 50

 تكميل بودجه، قانون اعتبارات تخصيص

 ايسرمايه هايدارايی تملك هايطرح

 استانی و (1) پيوست تمامنيمه

80000 0 

 هايشرکت

 دولتی
    0 

1400 
 0  استانداران

 اداري هايمجتمع تكميل و احداث

 هاشهرستان
0 0 

4746 

 0 20000 ... 24746 1760001 اقتصاد وزارت

 12814 كل جمع

 

 الخصوصعلی ،«12» تبصره ضعيف عملكرد اصلی داليل اخير هايسال در که شود ايجاد الؤس اين شايد

  :کرد اشاره داليل از دسته چند به توانمی سؤال اين به پاسخ در چيست؟ مولدسازي بخش در

 واريز« 12»تبصره  به مربوط هايرديف به مرتبط منابع تمام لزوماً شد، ذکر که طورهمان ،اوالًـ 

 به را اجاره يا فروش از آمده دستبه عوايد پراکنده، قانونی هاياجازه حسبها دستگاه و شودنمی

                                                 

بيني شده كه در مدت بودجه پيش «۲»تبصره  «و»موجب بند هزار ميليارد تومان نيز به ۲0، مبلغ 1400در بودجه سال . 1

 ماهه عملكردي نداشته است. 6

 . 1400ماهه اول سال 9آمار عملكرد . ۲
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  .کنندمی واريز ديگري هايرديف

 نيابد اراستقر مستغالت و امالك متمركز مديريت و دارايي مديريت نظام که زمانی تا ،ثانياًـ 

 به تمرکزم شيوه به قانونی و سياستی پشتيبانی از برخورداري بدون نهاد، يك داشت انتظار تواننمی

  .ورزد مبادرت دولت اموال مولدسازي

 راستاي رد همكاري به راها دستگاه تواندمی که هايیمحرك از یيك نظام، اين نبود در ،ثالثاًـ 

  .بود نگرفته صورت مولدسازي بخش در نيز امر اين که است عوايد بازگشت وادارد، مولدسازي

 

  بودجه اليحه در توجه قابل و مهم نكات .3

 1401 سال بودجه اليحه در اموال مولدسازي و فروشدرخصوص  توجه قابل نكات به قسمت اين در

 بودجه قانون به نسبت 1401 بودجه اليحه تغييرات به مربوط عمدتاً  ابتدايی نكته چند شود؛می اشاره

 در اموال مولدسازي و فروش هايرديف و احكام کلی فضاي به توجه با موارد باقی و است جاري سال

 .است شده نگارش اخير ساليان بودجه

 

 جاري سال بودجه به نسبت اليحه تغييرات .1-3

 1400 سال بودجهقانون  در :اقتصاد وزارت توسط مولدسازي نجاما به مربوط رديف حذف ـ

 آن محل از تومان ميليارد هزار دو که بود اختصاصی رديف داراي اموال، فروش از جدا مولدسازي

 سال اول ماهه6 در رديف اين اگرچه .است شده حذف 1401 سال اليحه در رديف اين .شد بينیپيش

 عملكردي زمين( قطعه چهار اجاره براي سمنان استان در کشاورزي جهاد پيشنهاد مورد يك )بجز جاري

 مولدسازي نگاه سمت به حرکت تضعيف موجب تواندمی نيز مولدسازي حكم کامل حذف اما است، نداشته

 «ز» بند مانند احكامی قالب در البته .شود اموال فروش به دارايی مديريت تحديد و دولت هايدارايی

 مديريت با است بهتر که شده داده اطالعات فناوري و ارتباطات وزارتخانه به مولدسازي اجازه ،«7» تبصره

 به مولدسازي اجازه تكرار ضمن است شايسته لذا .رسد انجام به دارايی و اقتصادي امور وزارت مرکزي

 بخش درآنها  همكاري جلب منظوربه پيشنهاددهنده دستگاه به عوايد بازگشت سازوکار اقتصاد، وزارت

  .شود ريزيبرنامه مولدسازي

 درصد 100 به نزديك 1400 سال بودجه قانون در :استاني سمت به ملي از فروش تركيب تغيير ـ

 منابع از نيمی به قريب 1401 سال بودجه اليحه در که حالی در بود، شده بينیپيش ملیصورت به منابع

 هزار 33 کل از تومان ميليارد هزار 5/15 حدود که طوريبه .است شده ريزيبرنامه هااستان طريق از

  .دارد قرار استانی بخش در شده، بينیپيش منابع تومان ميليارد
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 از درصد 20 حدود ،1401 سال بودجه اليحه در :اختصاصي منابع بخش در بينيپيش افزايش ـ

 ودجهب قانون در که است حالی در اين .است شده بينیپيشها دستگاه اختصاصی منابعصورت به منابع

 هزار 6 بينیپيش به مربوط عمدتاً  افزايش اين .بود درصد نيم از کمتر اختصاصی منابع سهم جاري سال

 صاصیاخت منابعصورت به که است رورشپوآموزش مازاد امالك اجاره و فروش محل از تومان ميليارد

  .است شده بينیپيش

« 2»تبصره « و»بند  )موضوع دولت مازاد غيرمنقول هايدارايي و اموال واگذاري رديف حذفـ 

 هزار 20 مبلغ شد مقرر ،1400 سال بودجه« 2»تبصره « و»بند  «2» جزء قالب در :(1400 سال بودجه

مجموعه  تأمين منظوربه دولت مازاد غيرمنقول هايدارايی و اموال واگذاري طريق از منابع تومان ميليارد

 .ندارد وجود 1401 سالبودجه  اليحه در حكم اين مشابه .يابد اختصاص 1جاري هايهزينه بزرگی از

 قسمت اين درآمدي رديف 1400 سال اول ماهه6 در زيرا شود،می محسوب مثبتی تغيير حكم اين حذف

 اين ذکر لذا است، نيافته اختصاص مبلغی آن به مربوط ايهزينه رديف محل از و نداشته وصولی هيچ

  .شودمی محسوب بودجه کسري صوري پوشش نوعیبه بودجه منابع جدول در ارقام

 انتقال با شده سعی 1401 سال بودجه اليحه در :ايسرمايه هايهزينه سمت به وايدع هدايتـ 

 يك به مولدسازي و فروش از حاصل عوايد واريز و «18» تبصره به« 12»تبصره  از اموال فروش احكام

 هايهزينه سمت به دولت جاري هايهزينه از مولدسازي و فروش از حاصله عوايد اي،توسعه صندوق

 اين از پيش تا اموال مولدسازي و فروش به مربوط بندهاي اغلب اينكه توضيح .شود هدايت ايسرمايه

 و دستمزد و حقوق عمدتاً  و جاري هايهزينه پوششآنها  از هدف که شدمی درج« 12»تبصره  قالب در

 «18» تبصره قالب در دولت اموال به مربوط احكام ،1401 بودجه اليحه در اما بود، بازنشستگی پاداش

 و آيدمی شماربه مثبتی موضوع نفسهفی تغيير اين اگرچه .است شده مطرح اشتغال و رشد موضوع با

 تأمل قابل زمينه اين در نكاتی با وجود اين شود، تلقی بخش اين در اساسی تاصالحا سرفصل تواندمی

 اين با را دارايی يك فروش از حاصل عوايد که شودمی ارزيابی مثبت آنجا از تغيير اين آنكه توضيح .است

 محسوب گذاريسرمايهخود  بهنو به که کرد پيگيري جديد دارايی يك ايجاد جهت در توانمی سازوکار

 استانی صندوق به عوايد اختصاص موجود، شرايط در اما .دارد اشتغال و رشد بر مستقيمی اثر و شده

 از برخی ،اوالً باشد؛ داشته منفی ثيرأتها دستگاه همكاري انگيزه در هاجنبه برخی از است ممكن

 ،ثانياً .دارد وجود ديگري داراولويت هايهزينه دستگاه نگاه از و هستند عمرانی طرح فاقدها دستگاه

                                                 

 تحصيلی اعمال مدرک هاي جاري از اين قبيل وی و هزينهياجرا هایدستگاه کارکنان خدمت پایان پاداش از بخشی تأمين. 1
ماده  «الف»بند  موضوع ایثارگران مطالبات از تأمين بخشی کشور، مدارس خارج از به مأمور معلمان مطالبات پرداخت معلمان،

 مشموالن بازنشسته ایثارگران و شهدا مرخصی ذخيره و خدمت پایان پاداش ایثارگران، تأمين به رسانیخدمات جامع قانون (1)
 کارمندان خاص العادهتسری فوققانون  اجرای ایثارگران، به رسانيخدمات جامع ( قانون38ماده ) تبصره و حالت اشتغال قانون

 تأمينی اقدامات و هازندان سازمان و دامپزشکی کارمندان سازمان به ایران خون انتقال و کشور قانونی پزشکی هایسازمان
درصد  پنجاه جانبازان با شهدا والدین حقوق و بازنشسته شهدای حقوق سازی، متناسب19/۲/1391مصوب  کشور تربيتی و
 اعضای حقوق با فناوری و تحقيقات علوم، وزارت به وابسته هایدانشگاه علمی تئهي اعضای حقوق سازیهمسان( 50%)
 حق قانونی سهم مطالبات تأمين پزشکی، آموزش درمان و بهداشت، وزارت به وابسته هایدانشگاه غيربالينی علمی تئهي

 .خانواده از حمایت و جمعيت جوانی موضوع اجرای ذخيره بسيجيان و صندوق اعضای عضویت
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 منابع، مستقيم برگشت بدون درنتيجه و يابدمی تخصيص ملیصورت بهها دستگاه اين از برخی بودجه

 براي هايیاولويت صندوق مصارف در شودمی پيشنهاد لذا .شودمی تضعيف استانداري با همكاري انگيزه

  .شود گرفته نظر در منابع کنندهوصول و مازاد مال صاحب دستگاه هايهزينه

 محل اين از شده بينیپيش رقم ،1401 سال بودجه اليحه در :1401 اليحه در منابع برآورديبيش ـ

 منابع به مربوط آن تومان ميليارد هزار 26 از بيش که است شده درج تومان ميليارد هزار 33 به قريب

 اين .است وپرورش(آموزش )عمدتاً ها دستگاه اختصاصی منابع آن تومان ميليارد هزار 6 حدود و عمومی

 به توجه با با وجود اين 1،است مواجه درصدي 29 حدود کاهش با گذشته سال نسبت به اگرچه رقم

 دارد وجود عمومی بودجه منابع در محل اين از برآورديبيشنظر به کماکان گذشته، هايسال عملكرد

  .گردد منجر بودجه کسري به عمل در تواندمی که

 

  اخير هايسال در مولدسازي و فروش احكامدرخصوص  كلي نكات .2-3

 کماکان :فروش بر صرف تمركز و مولدسازي و دارايي مديريت چارچوب الزامات به توجه عدم ـ

 کلی ورطبه است؛ دولت عملی گزينه تنها اموال فروش دولت، هايدارايی ظرفيت کارگيريبه زمينه در

 فروش رفاً ص سياستگذار و مانده باقی کاغذ روي واژه يك حد در اخير هايسال در مولدسازي رسدمی نظربه

 نشده، حاصل گذشته هايسال در مولدسازي محل از جديدي منبع هيچ تنها نه زيرا کند،می دنبال را اموال

 حائز نكته .است نگرفته قرار کار دستور در آن براي خاصی سازوکار و راه نقشه هيچ آن از ترمهم بلكه

 کشور در دارايی مديريت نظام استقرار دولت، هايدارايی ناحيه از پايدار درآمد ايجاد نيازپيش آنكه اهميت

  .گيردنمی رقرا توجه مورد بودجه نيقوان در عنوان هيچ به سادا، سامانه به مربوط حكم يك بجز که است

 احكام از که طورهمان :مولدسازي و فروش عمليات و ريزيبرنامه سياستگذاري، در تمركز عدمـ 

 بدون و پراکندهصورت به اموال مولدسازي و فروش است، مشخص نيز بودجه اليحه درآمدي هايرديف و

 امالك حوزه در الخصوصعلی يندافر اين در تمرکز .گيردمی انجام مرکزي مولدساز نهاد يكمؤثر  حضور

 سلب دولت از را افزايیارزش فرصت پراکنده عملكرد که است، اهميت حائز جهت آن از مستغالت و

 آن، در شدهکارگيري به هايروش از برخی و مستغالت و امالك مولدسازي و مديريت زيرا کند،می

 نهاد يك همچنين .است دولت اختيار در مستغالت و امالك سبد کل سازيبهينه و تجميع مستلزم

 هايفرصت تمام از را استفاده بهترين تخصصی، هايروش کارگيريبه با تا دارد را فرصت اين مولدساز

 هيچ موضوعی چنين وپرورشآموزش مانند غيرتخصصی دستگاهدرخصوص  که حالی در ببرد، موجود

 پيشنهاد لذا .نيست وزارتخانه اين تخصصی وظايف راستاي در باشد هم اگر و نيست تصور قابل زمانی

 شناخته الزم اختيارات تمام با مولدسازي اصلی متولی عنوانبه کشور در موجود نهادهاي از يكی شودمی

                                                 

 .است «۲»تبصره  «و»كه عمده آن مربوط به حذف بند مرتبط با فروش اموال در بند . 1
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  .کند کسب را الزم ابزارهاي و اختيارات راستا اين در و شود

 ايجاد سمت به حرکت :عمومي بخش اموال مديريت حوزه در تخصصي قانون تصويب لزومـ 

 قانون يك يبتصو مستلزم قبل، بند در مذکور اختيارات و ابزارها ايجاد و اموال محل از پايدار درآمد

 اساسی اتالزام حوزه، اين در ناکارآمد و پراکنده و متشتت غايت به قوانين نسخ ضمن تا است تخصصی

 به عوايد گشتباز راهكار .دهد قرار منتخب نهاد اختيار در را دولت اموال يكپارچه مولدسازي و مديريت

 کردهزينه محل دهیجهت البته و دستگاه خود توسط اموال مولدسازي و فروش هدف با عموماً ها دستگاه

 مكاريه جلب اصلی راهكار دهدمی نشان المللیبين و داخلی تجارب ،با وجود اين .شودمیکارگيري به

 اختيار يا مالكيت که است قانونی قهري سازوکار برمبتنی عمدتاً  مستغالت، و امالكدرخصوص ها دستگاه

 جاري هايهزينه منظوربه اگر عوايد بازگشت زيرا .دهد قرار مرکزي نهاد يك يد در را مستغالت و امالك

 سويی زا و است متناقض اموال مولدسازي و فروش به ايتوسعه نگاه اصول با که پذيرد صورت دستگاه

 که ستپيدا ناگفته پذيرد، انجامها دستگاه ايسرمايه مصارف براي صرفاً  اگر عوايد بازگشت ديگر

 سازوکار دايجا يند،افر اين اصلی نيازپيش لذا .ندارند همكاري انگيزه همچنان طرح فاقد هايدستگاه

 يزانم کردن مشخص و فضاها استانداردسازي ضمن تا است مولدساز نهاد به اختياردهی براي قانونی

 بنابراين .دکن اقدام مازاد امالك مولدسازي و فروش براي کامل اختيار با دستگاه، هر نياز مورد ملك

 موردها دستگاه در الزم همكاري جلبدرخصوص  تكميلی رويكرد عنوانبه تواندمی عوايد بازگشت اگرچه

 بنابراين .شودنمی تلقی مذکور نيازپيش براي بلندمدتی جايگزين عنوان هيچ به گيرد، قرار استفاده

 عمومی بخش اموال مديريت حوزه در تخصصی قانون تصويب راستاي در مجلس و دولت است شايسته

  .گردد ايجاد اموال متمرکز مديريت براي الزم ابزار تا نمايند، همكاري

 

 اراضي مولدسازي در موجود ظرفيت .4

کارگيري به با و مختلف اموالدرخصوص  شود؛نمی خالصه دولت مازاد هايساختمان فروش در مولدسازي

 درآنها  گذاريسرمايه و عوايد ايجاد راستاي در توجهی جالب هايفرصت از توانمی گوناگون هايروش

 مناطق ايجاد اصوالً  .است اراضی ظرفيت از گيريبهره فرصت مسيرها اين از يكی .کرد استفاده کشور

 با توانمی آن موجببه که است هايیفرصت از مستغالت و امالك تمليك به مردم ميل و جديد شهري

 درك با مختلف کشورهاي .کرد ايجاد دولت براي را توجهی قابل درآمدهاي اراضی، مولدسازي رويكرد

 تسهيل همچنين و زيرساختی هنگفت هايهزينه جامعه، عموم نفع به فرصتی چنين از درآمدزايی اهميت

 اينکارگيري به از هايینمونه 4 جدول در .اندکرده تأمين محل اين از را مسكن به محرومان دسترسی

 يك در كه دولتي اراضي حراج از حاصل منابع هانمونه اين از برخي در .است دهش ذکر هافرصت

 مقايسه قابل ايران عمراني بودجه كل با است، شده حاصل پروژه يكدرخصوص  و زماني مقطع
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 حدود تنها شده حراج هايزمين کل مساحت مصر، قاهره مانند ايتجربهدرخصوص  اينكه جالب .است

  1.آيدنمی حساببه وسيعی آنچنان مساحت که بوده هكتار هزار 3

 

 زيرساختي هايپروژه محورزمين مالي تأمين از هايينمونه .4 جدول
 ايمقايسه اهميت استفاده محل و مالي تأمين حجم آن موقعيت و پروژه

 بيابانی هايزمين حراج مصر: قاهره

 شهرهاي احداث براي شهر حومه

 2007 هكتار(، 3100) جديد

 دالر ميليارد 12/3

 اتصال براي داخلی، هايزيرساخت هايهزينه براي

 بودجه کلی طوربه و قاهره کمربندي جاده به بزرگراه

 مرکزي دولت

 کل برابر 117 معادل حاصل درآمد

 و کشور در شهري يیدارا بر اتيمال

 دولت درآمد کل از درصد 10 برابر باًيتقر

 مرکز در زمين حراج هند: بمبئی

 ،2006 )ژانويه شهر جديد تجاري

 هكتار( 13 درمجموع ،2007 نوامبر

 دالر ميليارد 2/1

 ايمنطقه ونقلحمل هايپروژه مالی تأمين براي ابتدا

 درآمد همراهبه آن از بخشی همچنين شهرها،کالن

 و بمبئی مترو براي ديگر، هايزمين فروش از حاصل

 .شد هزينه بمبئی بندر از کيلومتري 23 پل

 اداره ايسرمايه هزينه کل برابر 10

 برابر 5/3 بمبئی؛ ايمنطقه توسعه

 شهرداري قرضه اوراق کل ارزش

 همه توسط گذشته دهه در منتشره

 هند شهري واحدهاي

 فروش جنوبی: آفريقاي تاون، کيپ

 واترفورت آلبرت و ويكتوريا امالك

 دولتی بين ونقلحمل آژانس توسط

 2006 .ترنسنت

 دالر ميليارد 1

 اصلی هايزيرساخت در آژانس گذاريسرمايه براي

 تعهدات مالی تأمين براي ديگر بخشی نقل،وحمل

 يا ضمانت بدون وام اخذ امكان ايجاد و بازنشستگی

 دولتی يارانه

 ايسرمايه هزينه کل از فروش درآمد

 17 معادل همچنين و رفت فراتر آژانس

 گذاريسرمايه سالهپنج برنامه از درصد

 .بود

 زمين اجاره چين: محلی هايدولت

 هايزيرساخت مالی مينأت براي

 بزرگ مقياس در شهري

 ميليارد( 16) شانگهاي دالر(، ميليارد 16) هانگژو

 ميليارد( 14) پكن و

 سال در زمين اجاره قرارداد درآمد در فوق شهرهاي

 .بودند پيشرو 2009

 زمين اجاره قرارداد ارزش پكن مورد در

 کل از نيمی معادل 2009 سال در

 .بود مالياتی درآمد

 .2009 پترسون، از برگرفته :مأخذ

 

 نيازي و است پيگيري قابل موجود قانونی هايزيرساخت به توجه با کشور در هايیپروژه چنين انجام

 يك زير کادر در ذهن به تقريب منظوربه ،با وجود اين .نيست بودجه احكام قالب در آن مجوز اعطاي به

 دهدمي نشان اوليه محاسبات .است شده گرفته نظر در تهران در 2اراضی مولدسازي براي فرضی پروژه

 منابع محل از كشور گذاريسرمايه كه شود آن به منجر تواندمي بخش اين در موجود ظرفيت

  .کنيد مطالعه را 1 کادر 3.يابد افزايش برابر سه حدود تا عمومي

 

 

                                                 

 هزار هكتار است. 17عنوان مثال مساحت شهر جديد پرند به. 1

اخته شود كه در قالب گزارشي تخصصي به آنها پردهاي مختلفي را شامل ميذكر است مولدسازي اراضي روش . شايان۲

 خواهد شد.

هزار ميليارد تومان است و يا تراز عملياتي  ۲50يحه اي الهاي سرمايهكل هزينه. براي درك بزرگي اين ظرفيت توجه كنيد كه 3

 شود.ميليارد تومان تخمين زده ميهزار  300، 1401هزينه اليحه بودجه سال يا شكاف درآمد ـ 
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 1 كادر

  1هوشمند شهرك يك ايجاد پيشنهاد اراضي: مولدسازي براي الگويي

 در رو پيش هايفرصت ترسيم منظوربه و اراضی مولدسازيدرخصوص  شده بيان هايمثال به توجه با

 هكتار هزار دو کنيد فرض شود؛می اشاره اراضی مولدسازيدرخصوص  ساده و فرضی مثال يك به ايران،

 طرح تهيه اب شود؛ انتخاب تهران همانند يشهر نزديكی( )يا حريم يا محدوده داخل در دولتی اراضی از

 ساخت و اراضی واگذاري براي مختلف صور به توانمی رقابتی سازوکار يك در منطقه اين براي تفصيلی

 با .کرد ايجاد دولت ايتوسعه هايگذاريسرمايه براي توجهی قابل عوايد درنتيجه و ريزيبرنامهآنها 

  از: عبارتند فرضی پروژه اين اصلی هايويژگی شده، سازيساده محاسبات

 واردم و تجاري مسكونی، مصارف )جهت واگذاري به آماده خالص اراضی هكتار 800 فرض با عوايد:ـ 

 عوايد نتوما ميليارد هزار 400 حدود تومان، ميليون 50 مترمربع هر قيمت و پروژه اين در مشابه(

 .شودمی حاصل

 اوليه هايختزيرسا و مترمربع هر براي تومان هزار 200 را زمين سازيآماده اوليه هزينه اگر هزينه:ـ 

 تومان يلياردم هزار 20 حدود اوليه سرمايه مجموعاً بگيريم، نظر در مترمربع هر در تومان هزار 800 را

 .است نياز

  شود: پيگيري اصلی رکن سهکارگيري به با تواندمی پيشنهادي الگوي سازوكار:ـ 

 زمين مولدسازي پروژه راهبري هيئت  

 واسط نهاد 

 خصوصی پيمانكاران و گذارانسرمايه 

 امور روزي شهرسازي، و راه وزير جمهور،رئيس طرف از نماينده يك از متشكلتواند می راهبري هيئت

 افزايیشارز رويكرد )با شهرسازي و مسكن حوزه خبره دو و مسكن بانك مديرعامل دارايی، و اقتصادي

 سالمی(ا انقالب مسكن بنياد )مانند مسكن حوزه تخصصی نهادهاي ظرفيت از همچنين .باشد اراضی( به

 قرار سطوا نهاد اختيار در را نظر مورد هايزمين دولت .شود استفادهتواند می واسط نهاد عنوانبه

 بخش نچندي به مذکور طرح براساس را اراضی کل پروژه، تفصيلی طرح تهيه از پس نهاد اين دهد،می

 يا مانكارپي به را بخش هر حراج، سازوکار طريق از کارشناسی پايه قيمت تعيين از پس و کرده تقسيم

 پروژه صيلیتف طرح براساس بود خواهند ملزم پيمانكاران اين .کندمی منتقل پيمانكاران از کنسرسيومی

 ركشه يك ايجاد با مرتبط هايدستورالعمل و هاچارچوب شده، هدفگذاري هايکاربري فراخور به و

 .نمايند رعايت را رسدمی اجرايی هيئت تصويب به که هوشمند

 

  

                                                 

براي نمايش ظرفيت موجود نگارش شده است، لذا شروع فازهاي اجرايي  ذكر است اين الگو و سازوكار صرفا   . شايان1

 ها و محاسبات ذوابعادي است كه عالوه بر عوايد اقتصادي، ديگر ابعاد پروژه در آن مورد بررسي قرار گيرد. ريزيمستلزم برنامه
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 پيشنهادي احكام .5

 احكام تكميل و اصالح جهت هايیپيشنهاد گزارش، متن در شده ارائه محتواي برمبناي بخش اين در

  .است شده ارائه 1401 بودجه اليحه در اموال مولدسازي و فروش به مربوط

 

 2كادر

  اصالح با حفظ ـ «ز» بند ـ «7» تبصره

هاي ارايید و اموال مولدسازي به مجاز اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت ـ «7»تبصره « ز»بند  متن

 سقف تا تابعه هايدستگاه و خود مازاد غيرمنقول اموال فروش و کاربري تغيير همچنين و غيرمنقول

 کل داريخزانه به واريز از پس حاصله منابع .است ريال (100,000,000,000) ميليارد هزار يكصد

 وزارتخانه به قانون( اين« 18» تبصره «الف» بند )موضوع ايران عدالت و پيشرفت صندوق طريق از کشور

  .شود اطالعات ملی شبكه توسعه صرف تا يابدمی اختصاص مربوطه

 

 ندارد، دوجو مخالفتیها دستگاه اين توسط مولدسازي و فروش عمليات انجام با اگرچه توجيحي: داليل

 بروز احتمالدليل بهعالوه به نيست، مولدسازي تخصصی نهاد اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت اما

 قوقیح دعواهاي ايجاد و معارض داراي امالك کاري،موازي ها،دستگاه ديگر مال فروش چون مشكالتی

 ها،ايیدار مديريت نظام ايجاد کلی طوربه و اموال فروش يندافر شدن مندنظام و تسهيل منظوربه و

 به دولت لاموا امين عنوانبه دارايی و اقتصادي امور وزارت مجوز با عمليات اين که است آن شايسته

  .کرد استفادهنها آ به عوايد بازگشت سازوکار از توانمی نيز دستگاه اين در انگيزه ايجاد براي .رسد انجام

 

 امور وزارت تأييد با اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت» صورت: اين به حكم اول سطر اصالح پيشنهاد:

  «... به مجاز ،دولت اموال امين عنوانبه دارايی و اقتصادي
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 3كادر

  اصالح با حفظ ـ «ـه» بند ـ «8» تبصره

 ميليارد هزار دويست سقف تا است موظف کشاورزي جهاد وزارت ـ «8» تبصره «ح» بند متن

 فروش به را تابعه هايدستگاه و خود مازاد غيرمنقول و منقول اموال از ريال (200,000,000,000,000)

 از حاصله وجوه .نمايد واريز قانون اين (5) شماره جدول در مندرج 210232 درآمدي رديف به و رسانده

 موضوع) ايران عدالت و پيشرفت صندوق به واريز از پس قانون اين (9) شماره جدول 530000-41 رديف

 و فنی هايکمك صرف تا يابدمی اختصاص مربوطه وزارتخانه به قانون( اين «18» تبصره «الف» بند

 نوين، اورزيکش توسعه قراردادي، کشاورز کشت، الگوي اجراي اولويت با محصول و نهاده يارانه اعتباري،

 تضمين و تكميلی و تبديلی صنايع توسعه و خاك و آب عمليات زهكشی، و آبياري فرعی هايشبكه

  .شود کشاورزي محصوالت صادرات و گذاريسرمايه

 و کشور هبودج و برنامه سازمان کشاورزي، جهاد وزارت مشترك پيشنهاد به بند اين اجرايی نامهآيين

 .رسدمی وزيران تئهي تصويب به و تهيه دارايی و اقتصادي وزارت

 

 ندارد، دوجو مخالفتیها دستگاه اين توسط مولدسازي و فروش عمليات انجام با اگرچه توجيحي: داليل

 چون تیمشكال بروز احتمالدليل بهعالوه به نيست، مولدسازي تخصصی نهاد کشاورزي جهاد وزارت اما

 منظوربه و حقوقی دعواهاي ايجاد و معارض داراي امالك کاري،موازي ها،دستگاه ديگر مال فروش

 آن شايسته ها،دارايی مديريت نظام ايجاد کلی طوربه و اموال فروش يندافر شدن مندنظام و تسهيل

 .رسد نجاما به دولت اموال امين عنوانبه دارايی و اقتصادي امور وزارت مجوز با عمليات اين که است

 .کرد هاستفاد آنها به عوايد بازگشت سازوکار از توانمی نيز دستگاه اين در انگيزه ايجاد براي

 

  پيشنهاد

 دارايی و اقتصادي امور وزارت تأييد با کشاورزي جهاد وزارت» ترتيب: اين به حكم اول سطر اصالحـ 

 «....ميليارد هزار دويست سقف تا است مجاز ،دولت اموال امين عنوانبه

 «... به بند اين اجرايی نامهآيين» حكم انتهايی فراز حذفـ 
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  4كادر

  حفظ با اصالحـ « ب»ـ بند « 11»تبصره 

 در وريبهره سطح ارتقاي و کشور ونقلحمل زيربناهاي توسعه منظوربهـ « 11»تبصره « ب»متن بند 

 منقول الامو به مولدسازي مجاز تابعه هايسازمان و هاشرکت طريق از شهرسازي و راه وزارت بخش، اين

ميليارد  ارهز يكصد تا سقف اختيار در مازاد هايزمين فروش و کاربري تغيير همچنين و خود غيرمنقول و

 نزد ونقلحمل توسعه صندوق حساب به واريز از پس حاصله منابع .است ريال (100,000,000,000)

 ی،ريلی، هواي اي،جاده ونقلحمل هايزيرساخت نگهداري و توسعه تكميل، صرف کشور کل داريخزانه

 شود.می ناوگان و تجهيزات و دريايی

کاري، امالك ها، موازيدليل احتمال بروز مشكالتی چون فروش مال ديگر دستگاهبهداليل توجيحي: 

طور بهل و شدن فرايند فروش اموا مندمنظور تسهيل و نظامداراي معارض و ايجاد دعواهاي حقوقی و به

قتصادي و ها، شايسته آن است که اين عمليات با مجوز وزارت امور اکلی ايجاد نظام مديريت دارايی

 عنوان امين اموال دولت به انجام رسد.دارايی به

 طحس ارتقاي و کشور ونقلحمل زيربناهاي توسعه منظوربه»اصالح حكم به اين ترتيب: پيشنهاد: 

زارت امور وو تأييد تابعه  هايسازمان و هاشرکت طريق از شهرسازي و راه وزارت بخش، اين در وريبهره

 «به مولدسازي.... مجاز عنوان امين اموال دولتاقتصادي و دارايی به

 

 5كادر 

  حفظ با اصالح ـ «ب»بند « 1»جزء  ـ «18»تبصره 

 ادهد اجازه استانداران /ملی اجرايی هايدستگاه رؤساي به ـ «18»تبصره « ب»بند « 1»متن جزء 

( 83اصل ) رد مندرج موارد و انفال استثنايدولتی )به مازاد غيرمنقول و منقول دارايی و اموال شودمی

 أييدت از پس را استانی هايدستگاه /تابعه مؤسسات ها ودستگاه و خود اختيار قانون اساسی( در

 رعايت بدون و شود(می اجرايی تعيين نامهآيين در آن )اعضاي اموال واگذاري استانی و ملیهاي کارگروه

 بورس رد عمومی حراج طريق از مقررات، و قوانين رعايت با وزيران تئهي تصويب به مربوط تشريفات

الكترونيك  ارتتج قانون رعايت با دولت الكترونيك تدارکات در سامانه عمومی مزايده طريق از يا و کاال

اري اصالحات و الحاقات بعدي و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگز( با 17/10/1382)مصوب 

 داريانهخز حساب به را حاصل منابع و رسانده فروش به باشد، منطبق مزايده با که نحويبه مناقصات

 .نمايند واريز کشور کل

 هايگاهدست توسط کشور کل داريخزانه نزد ايران عدالت و پيشرفت صندوق به واريزي وجوه معادل

 وبچارچ در دستگاه همان و توليد رشد با مرتبطهاي پروژه وها طرح از حمايت صرف ملی اجرايی

 استان رد تابعه استانی صندوق اختيار در استانیهاي دستگاه واريزي وجوه و شده (18شماره ) جدول

 .گيردمی قرار مربوطه

 و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت درخواست صورت در

 شوراي صندوق حساب واريز به قابل کشور کل داريخزانه به واريزي وجوه آن، پوشش تحت پژوهشی
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 .است کشور کل داريخزانه نزد فناوري و تحقيقات علوم، عالی

وکار سازتغييرات مذکور در جهت اصالح چند چالش پيشنهاد شده است: با توجه به داليل توجيحي: 

ك فساد و تواند ميزان پيچيدگی و ريسشكل گرفته در چند سال اخير، اخذ اجازه از وزارت اقتصاد می

ولويت اهمچنين در شرايط فعلی  .کاري را کاهش دهدمشكالت ناشی از امالك داراي معارض يا موازي

ان استفاده از ضمنًا امك .دکننده منابع در انگيزه همكاري آنها تأثير بسزايی داردادن به دستگاه وصول

 .باشدمؤثر  يندهااتواند در تسريع و تسهيل فرمدت میاقساط کوتاه

 

 اندمكلفن هاي اجرايی ملی/ استاندارارؤساي دستگاه» حكم فعلی به اين ترتيب اصالح شود:پيشنهاد: 

 (83) وسومهشتاد اصلاستثناي انفال و موارد مندرج در اموال و دارايی منقول و غيرمنقول مازاد )به

ه وزارت امور بهاي استانی را ها و مؤسسات تابعه/ دستگاهدولتی در اختيار خود و دستگاه ی(قانون اساس

تشريفات  بدون رعايت تشخيص و مجوز وزير امور اقتصادي و دارايی و پس ازاقتصادي و دارايی اعالم 

زايده عمومی رس کاالي ايران و يا از طريق مت وزيران از طريق حراج عمومی در بوئمربوط به تصويب هي

صورت هب، باشد منطبق مزايده با که نحويبه مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصاتبا رعايت 

داري کل کشور به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه ماهه(شنقد يا اقساط )حداکثر شِ

  .واريز نمايد

وش هاي اجرايی مذکور ظرف سه ماه از تاريخ دريافت مجوز، نسبت به فرکه دستگاهدر صورتی

ادي و دارايی هاي منقول و غيرمنقول مازاد داراي مجوز اقدام نكنند، وزارت امور اقتصاموال و دارايی

وانين و قبا رعايت خود بههاي وابسته مجاز است عمليات فروش اموال مذکور را از طريق يكی از شرکت

 .ايدداري کل کشور واريز نمو منابع وصولی را به حساب خزانه به انجام رسانده مذکور مقررات

 هايگاهدست توسط کشور کل داريخزانه نزد ايران عدالت و پيشرفت صندوق به واريزي وجوه معادل

 وبچارچ در دستگاه همان و توليد رشد با مرتبطهاي پروژه وها طرح از حمايت صرف ملی اجرايی

 استان رد تابعه استانی صندوق اختيار در استانیهاي دستگاه واريزي وجوه و شده (18شماره ) جدول

 .کننده منابع هزينه شودتا با اولويت دستگاه وصولگيرد می قرار مربوطه
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 6كادر 

  حفظ با اصالحـ « ب»بند « 2»ـ جزء « 18»تبصره 

 منقولغير دارايی و اموال فروش به مجاز دارايی و اقتصادي امور وزارت ـ «ب»بند « 2»متن جزء 

 در مربوطه عمومی درآمد رديف به حاصله منابع و واريز اموال )سادا( جامع سامانه در شده ثبت مازاد

 .است کشور کل داريخزانه نزد قانون اين (5جدول شماره )

 

ه در سادا اموال مازاد ثبت شداگر در حكم درج شود که وزارت اقتصاد مجاز به فروش داليل توجيحي: 

ثبت شده »ارت تواند موجب تضعيف انگيزه ثبت اموال در سادا شود، لذا نياز به ذکر عباست، اين امر می

  صورت کلی صادر شود.تواند بهنيست و اين اجازه می« در سادا

 

ال و دارايی وش امووزارت امور اقتصاد و دارايی مجاز به فر»تغيير متن حكم به اين ترتيب: پيشنهاد: 

ير امور بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيئت وزيران، با تشخيص و مجوز وزغيرمنقول مازاد 

( اين قانون 5. منابع حاصله به رديف درآمد عمومی مربوطه در جدول شماره )باشداقتصادي و دارايی می

 شود. داري کل کشور واريز مینزد خزانه

ن را به است گزارش عملكرد فروش و مولدسازي اموال و محل استفاده عوايد آاين وزارتخانه مكلف 

 «.می ارائه کندها هر سه ماه يكبار به کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالها و استانتفكيك دستگاه

 

 7كادر 

  اصالح با حفظ ـ «ب» بند «3» جزء ـ «18» تبصره

 ورام وزارت توسعه، ششم برنامه قانون (10ماده ) «پ»اجراي بند  در ـ «ب»بند « 3»متن جزء 

 سامانه در یياجرا هايدستگاه توسط نشده ثبت غيرمنقول اموال شناسايی به موظف دارايی و اقتصادي

 شده ايیشناس غيرمنقول اموال مالكيت اسناد اصالح ضمن وزارتخانه اين .جامع اموال )سادا( هستند

 حساب هب حاصله منابع واريز و فروش آنها به موظف ايران، اسالمی جمهوري دولت نام به الذکرفوق

 ميدانی ديدباز ادواري، بازرسی طريق از شناسايی به مجاز مذکور وزارتخانه .است کشور کل داريخزانه

 .است مردمی هايگزارش و بخش غيردولتی ظرفيت از استفاده با

 .هستند امستثن بند اين احكام از مسلح نيروهاي

 

 لذا است، دستگاه خود توسط گزارش سادا، اطالعات آوريجمع اصلی سازوکار توجيحي: داليل

 ضمناً  .نمايند ثبت دارند، تصرف تحت نحو هر به که امالکی اطالعات شوند مكلفها دستگاه بايستمی

 اجرا ضمانت برمشتمل حكم اين که است نياز سادا سامانه در اطالعات ثبت بهها دستگاه ترغيب براي

مؤثر  پيشنهادي، عبارات جنس از اجراهايی هايضمانت که دهدمی نشان گذشته هايسال تجربه .باشد

 از يكی عنوانبه تواندمی مردمی گزارشاتازجمله  مختلف هايروش از استفاده همچنين .است بوده
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  .است اعتبار تأمين نيازمند که گيرد قرار استفاده مورد سادا تكميل هايظرفيت

 رنامهب قانون (29) ماده موضوع یياجرا هايدستگاه» شود: اصالح ترتيب اين به حكم متن پيشنهاد:

 بردار،رهبه مالك، عنوانبه که تمليكی اموال و انفال غيرمنقول، اموال اطالعات مكلفند توسعه ششم

 هايدستگاه لاموا جامع سامانه در را نظامی اماکن استثنايبه دارند اختيار در دولت نماينده و متولی

 ثبت نقولغيرم اموال است مجاز دارايی و اقتصادي امور وزارت .دنماين تكميل و ثبت )سادا( یياجرا

 يدانیم برداشت براي سپاريبرون ادواري، بازرسی طريق از را )سادا( اموال جامع سامانه در نشده

 لكيتما اسناد اصالح به نسبت و شناسايی متعارف پاداش اختصاص با مردمیهاي گزارش يا اطالعات

 اموال امين عنوانبه دارايی و اقتصادي امور وزارت نمايندگی با ايران اسالمی جمهوري دولت نام به آنها

  .نمايد اقدام آنها تكليف تعيين و فروش و

 آب ههزين تجهيزات، و آالتماشين و اساسی تعميرات هايطرحازجمله  اعتبارات هرگونه پرداخت

 محل از هاهزينه ساير و نگهداري تجهيز، براي پرداخت هرگونه همچنين و 1401 سال در برق و

 در شدهن ثبت موارد براي دولتی يهاشرکت منابع و اعتبارات يا و منابع ساير اختصاصی، درآمدهاي

 در نونیغيرقا تصرف منزلهبهها دستگاه کارکنان توسط بند اين اجراي عدم .است ممنوع سادا سامانه

 .تاس عمومی وجوه و اموال

 پاداش ت،اطالعا ميدانی برداشت سپاريبرون هزينهازجمله  همربوطهاي هزينه براي الزم اعتبارات

 ثبتی،هاي هزينه کارشناس، الزحمهحق نقشه، تهيه عوارض، غيرمنقول، اموال شناسايی در مؤثر اشخاص

 و قتصاديا امور وزارت اتاعتبار رديف ذيل (...) رديف در ماليات، و شهرداري عوارض کاربري، تغيير

 .«شودمی بينیپيش دارايی
 

 8 كادر

  جديد الحاقي ـ «18» تبصره

 همكاري، راستاي درها دستگاه تحريك ضمن تواندمی موجود اطالعات شفافيت توجيحي: داليل

 سازوکارهاي زا يكی ضمناً  .آْورد فراهم را زمينه اين در مردمی همكاري و جديد امالك شناسايی موجبات

 ازياستانداردس ها،دارايی اين اطالعات ثبت و آوريجمع کنار در دولت هايدارايی مديريت اصلی

 تواندمی امر اين .شودمی تعيين دستگاه هر اصلی فعاليت و مختلف هايکاربري با متناسب که فضاهاست

 .نمايد شايانی کمك مازاد اموال شناسايی به

 آن، زادما موارد شناسايی و دولتی امالك از حداکثري استفاده و شفافيت راستاي در حكم: پيشنهاد

 استثنايه)ب را سادا در شده ثبت غيرمنقول اموال اطالعات است مكلف دارايی و اقتصادي امور وزارت

 در ستانشهر و دستگاه تفكيك به را ارزش و متراژ کاربري، تعداد، از اعم امنيتی( و نظامی اماکن

 و ردهک اقدام فضاها استانداردسازي دستورالعمل تدوين به نسبت همچنين و دهد قرار عموم دسترس

 دهاينها و دولتی هايشرکت استانی، و ملی سساتؤم از اعمها دستگاه از هرکدام منديبهره ميزان

 .نمايد تعيين آنها کاربري به توجه با را عمومی امالك از غيردولتی عمومی
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 9كادر 

  الحاقي جديدـ « 18»تبصره 

ام هاي گذشته عملكردي نداشته است، با وجود اين الزاگرچه مولدسازي در سالداليل توجيحي: 

ها را فراهم نمايد. هاي مولدسازي دارايیگيري پايهتواند موجبات شكلوزارت اقتصاد به اين عمليات می

ها به مولدسازي آنها تغيير کند تا دولت از سمت فروش دارايیپايدار ايجاب میاصوالً نياز به درآمدهاي 

شود منظور جلوگيري از پوشش صوري کسري بودجه از اين محل پيشنهاد میجهت دهد. همچنين به

 بينی منابع از اين محل صفر در نظر گرفته شود.ميزان پيش

 هايايیدار مولدسازي به نسبت شودمی داده ازهاج دارايی و اقتصادي امور وزارت بهپيشنهاد حكم: 

 انتشار از هاستفاد با کشوري خدمات ( قانون مديريت5ماده ) موضوع اجرايی هاياختيار دستگاه در دولت

 وجوه و اقدام یداراي و اقتصادي امور وزير مجوز و تشخيص بلندمدت با اجاره اسالمی و مالی اوراق انواع

 اصل موضوع اموال و انفال نمايد. واريز کشور کل داريخزانه درآمدي )( نزد رديف به را حاصله

 هاي اجرايیدستگاه و استانداران باشند.می مستثنا موضوع اين از اساسی قانون (83هشتادوسوم )

 اقدام رايیدا و اقتصادي امور وزارت به دولت هايدارايی مولدسازي پيشنهاد ارائه به نسبت توانندمی

قرار  ددهندهپيشنهادر اختيار دستگاه از اين محل منابع واريزي به حساب خزانه نمايند، در اين صورت 

انون اين ق (1)تمام پيوست شماره اي نيمههاي سرمايههاي تملك دارايیتا صرف تكميل طرح گيردمی

هاي دستگاهکنان هاي اداري، تأمين بخشی از پاداش پايان خدمت کاريا پرداخت براي احداث مجتمع

 د.هاي اجرايی همان دستگاه شوپرداخت حق مسكن کارکنان دستگاهو  اجرايی

 

 بنديجمع

 مشخص سازوکار و راه نقشه مستلزم دولتی، اموال از پايدار درآمدزايی که کردتأکيد  بايستمی پايان در

 برطرف کامل طوربه را نياز اين تواندنمی بودجه لوايح در احكام درج صرف که بود؛ خواهد عملياتی و

 و تخصصی هايفعاليت موجبات تواندمی متمرکز مديريت مستغالت، و امالك بخش در ويژهبه .نمايد

 حالت در وجههيچبه که آورد فراهم ترتيبیبه را افزايیارزش جهت در مختلف هايروشکارگيري به

 عوايد بازگشت سازوکارهاي از کماکان توانمی متمرکز حالت درعالوه به .نيست ممكن پراکنده فروش

 به تخصصی نگاه در مشهودي ضعف همچنان بنابراين .کرد استفادهها دستگاه همكاري جلب براي

 کرد استفاده احكامی درج براي بودجه ظرفيت از توانمی با وجود اين .دارد وجود دولت اموال مديريت

 سمت به حرکت بر عالوه تا بخشد استقرار راآنها  مولدسازي و دولت هايدارايی مديريت هايپايه که

 .شود محقق نيز نگهداري و اداري هايهزينه کاهش يكجا( درآمد و فروش جاي)به اموال از پايدار درآمد

 در آيند(نمی شماربه هاوزارتخانه اختصاصی امالك جزء بعضاً )که اراضی ظرفيت به بايستمیعالوه به

  .داشت ويژه توجه مولدسازي حوزه
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 رديف فحذازجمله  تغييراتی جاري، سال بودجه قانون با مقايسه در ،1401 سال بودجه اليحه در

 ستانی،ا سمت به ملی از اموال فروش ترکيب تغيير اقتصاد، وزارت توسط مولدسازي انجام به مربوط

 .شودمی مشاهده ايسرمايه هايهزينه سمت به عوايد هدايت و اختصاصی درآمدهاي بينیپيش افزايش

 نشود، مهيا دولت هايدارايی متمرکز مديريت بر دال قانونی الزامات که زمانی تا داشت اذعان بايد

 غالتمست و امالك مولدسازي الخصوصعلی بخش، اين عملكرد در چشمگير هايپيشرفت انتظار تواننمی

 يارتقا به کمك منظوربه یهايپيشنهاد توانمی موجود شرايط گرفتن نظر در با و با وجود اين .داشت

 پراکنده هاياجازه و احكام آوريجمع کرد: ارائه 1401 بودجه اليحه برمبتنی بخش اين در عملكرد

 کنندهلوصو استانی هايدستگاه اولويت ،«18» تبصره در مشترك قالب يك در اموال مولدسازي و فروش

 تدوين دا،سا سامانه اطالعات به عموم دسترسی ايجاد ،عدالت و پيشرفت صندوق منابع تخصيص در منابع

 ظرفيت از استفاده و تخصصی هايصندوق کارگيريبه ازهاج فضاها، استانداردسازي دستورالعمل

 مقياس رد عوايدي بتوانند اراضی مولدسازي هايپروژه برخی که است بينیپيش قابل .اراضی مولدسازي

  .باشند داشته عمومی منابع محل ازرا  شده بينیپيش هايگذاريسرمايه برابر سه

 

 خذآم و منابع

 .1400 تا 1392 بودجه قانون .1

  .کشور بودجه و برنامه سازمان ،1401 بودجه اليحه .2

  .کشور محاسبات ديوان ،1400 بودجه مستمر تفريغ ماهه6 گزارش .3

 

 


