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اتوماسیون اداری

۱۴۰۱/۰۵/۲۲

۱۴/۴۲۴۱/ص

دارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛

احتراماً با عنایت به آنکه مصوبه سران قوا در خصوص "تشکیل هیات عالی مدیریت داراییهای دولت" آماده 

ابالغ است و سازمان خصوصی سازی در حال تهیه آئیننامههای مرتبط با این مصوبه میباشد، لطفا دستور فرمایید 

نظرات و پیشنهادات اعضای محترم تشکل در خصوص آئیننامههای پیوست حداکثر تا تاریخ ١٤٠١/٠٥/٢٩، اخذ و به

منظور جمعبندی و اقدامات مقتضی به این معاونت ارسال گردد.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین
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تاریخ:  ...............................................

شماره:  .............................................
پیوست:  ...........................................

اتوماسیون اداری

۱۴۰۱/۰۵/۲۲

۲۲/۶۳۷۵/د

دارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

جناب آقای مهندس زمانی
معاونت محترم استانها و تشکلها

جناب آقای دکتر چاغروند 
سرپرست محترم معاونت کمیسیونها، مجامع و شوراها

جناب آقای مهندس عامری
رئیس محترم مرکز بهبود محیط کسب وکار

با سالم و احترام،

با عنایت به آنکه مصوبه سران قوا در خصوص "تشکیل هیات عالی مدیریت داراییهای دولت" آماده ابالغ است و سازمان 
خصوصی سازی در حال تهیه آئیننامههای مرتبط با این مصوبه میباشد، لطفا دستور فرمایید نظرات و پیشنهادات اتاقهای 
استانی و تشکلهای عضو/ کمیسیونهای تخصصی/ آن مرکز محترم در خصوص آئیننامههای پیوست حداکثر تا تاریخ 

١٤٠١/٠٥/٢٩، اخذ و بهمنظور جمعبندی و اقدامات مقتضی به مرکز پژوهشهای اتاق ایران ارسال گردد.

سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین

http://www.iccima.ir/
http://www.iccima.ir/
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 های دولت مدیریت داراییفعالیت هیأت اجرایی آیین نامه

( 4نامه به استناد پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب مفاد بند ) این آیین 

 مصوبه مورخ ... شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در تاریخ ... به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است تنظیم و 

های دولت جهت اجرا به  در جلسه مورخ ... هیأت عالی مدیریت دارایی ( مصوبه،  4ر بند )با استناد به اختیارات مذکور د

 تصویب رسیده است. 

 و تعاریف کلیات  –فصل اول 

 روند:نامه اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می این آییندر   تعاریف. – 1ماده 

مصوبه: مصوبه مورخ ... شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در تاریخ ... به تأیید مقام معظم رهبری رسیده    –   1

 است. 

 ( مصوبه.1های دولت موضوع بند )هیأت: هیأت عالی مدیریت دارایی  – 2

 ( مصوبه که در سازمان خصوصی سازی مستقر خواهد بود.  1دبیرخانه هیأت: دبیرخانه مذکور در تبصره ذیل بند ) – 3

 قانون برنامه ششم توسعه. 29دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده  – 4

 فوق که بر اساس سند رسمی دارایی یا  (  4بردار/متولی: دستگاه اجرایی با تعریف مذکور در بند )دستگاه اجرایی بهره   –  5

های  بردار اموال غیرمنقول دستگاهنامه مستندسازی و تعیین بهره به استناد ابالغ یا توافق یا هر گونه مستند دیگر از جمله آیین 

 برداری / متولی گری از یک دارایی را بر عهده دارد.اجرایی، بهره 

تمام دولتی، انواع دارایی مالی )مانند های نیمه هود مانند امالک و مستغالت ، پروژه دارایی: هر گونه اموال غیرمنقول و مش  –  6

 های نامشهود از جمله مجوزها و مالکیت معنوی.  الشرکه( و دارایی ها و سهم سهام شرکت

مازاد )موضوع بند های  نامه تشخیص دارایی ( این ماده( که بر اساس شیوه 4دارایی مازاد: هر گونه دارایی )موضوع بند )  –  7

 شود.   ... این آیین نامه( مازاد تشخیص داده می 

 شود.  فروش دارایی: هرگونه اقدام که منجر به واگذاری مالکیت و مدیریت دارایی  – 8

 تعریف و  تغییر کاربری،  ،بهره برداری  مولدسازی دارایی: هرگونه اقدام )اعم از اجاره، ترهین و توثیق، تهاتر، مشارکت،  –  9

اجرای پروژه، واگذاری پروژه ، اوراق بهادار سازی و اقدامات مشابه( که منجر به ایجاد ارزش افزوده قابل تقویم ریالی یا  

 اثربخشی دارایی دولت شود . 

 مدیریت دارایی: هرگونه اقدام برای ساماندهی دارایی از جمله فروش و مولدسازی.    – 10
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های جاری سازمان برنامه و بودجه )مذکور در قوانین بودجه  یی که در فهرست پروژه تمام. هر پروژه اجرا پروژه نیمه   –  11

بندی  برداری نرسیده و می تواند از برنامه زمان ها هنوز به مرحله بهره سنواتی( بوده و در دست اجرا می باشد. این گونه پروژه 

 تر یا بهنگام باشد.اجرایی پروژه عقب 

 ( قانون برنامه و بودجه است. 1( ماده )10مترادف با طرح عمرانی مذکور در بند ) ای:تملک دارایی سرمایه  – 13

 ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 5(: کمیسیون مذکور در ماده )5کمیسیون ماده ) – 14

ست هیأت توسط قوه قضائیه شعبی است که به درخوا/( مصوبه، شعبه 3شعبه ویژه: منظور از شعبه ویژه مذکور در بند )  –   15

 های قضایی ارجاعی در اجرای مصوبه تشکیل می شوند.و برای رسیدگی خاص به درخواست 

 ها ت، حدود وظایف و صالحیتتشکیال –فصل دوم 

 ( مصوبه، اعضای هیأت عبارتند از: 1به استناد بند ) اعضای هیأت.  – 2ماده 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی )رئیس هیأت(  - 1

 وزیر کشور  – 2

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  - 3

 با معرفی رییس قوه  قوه قضائیه یک نفر نماینده - 4

 با معرفی رییس مجلس یک نفر نماینده مجلس شورای اسالمی - 5

هیأت.   –   4ماده   )سازمان خصوصی   دبیرخانه  دارایی  و  اقتصادی  امور  در وزارت  می دبیرخانه هیأت  مستقر   باشد و  سازی( 

سازی به عنوان دبیر هیأت، مسوولیت انجام امور دبیرخانه را بر عهده دارد. ابالغ و پیگیری کلیه  رئیس کل سازمان خصوصی 

 دبیرخانه و با امضای دبیر هیأت انجام می شود.   مصوبات هیأت از طریق 

با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به انجام تغییرات سازمانی و تغییر ساختار    تواندمی هیأت    -  1تبصره  

 نماید. اقدام دبیرخانه  در سازمان خصوصی سازی به منظور استقرارانسانی و استخدام منابع  تشکیالتی

دارایی    –   2تبصره   و  اقتصادی  امور  خصوصی وزارت  سازمان  جدید   را   سازیاساسنامه  مأموریتهای  به  توجه  حوزه  با  در 

  کند.یشنهاد میپ هیأت وزیران به اصالح و جهت طی مراحل قانونی تصویب هامدیریت دارایی 

 است:  ذیلهیأت به صورت جلسات ترتیبات تشکیل  تشکیل جلسات هیأت. – 5ماده 

 .جلسات حداقل ماهی یک بار و با دعوت رئیس هیأت تشکیل خواهد شد - 1

 . رسمیت می یابداعضا  رییس و حداقل دو نفر از سایر    جلسات با حضور – 2

http://asl44.mefa.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=19e76932-eb56-44cd-886e-354c94e65205
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 .اعضای جلسه باید شخصاً در جلسه حضور داشته و از معرفی یا حضور نماینده خودداری نمایند – 3

رئیس کل سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیر جلسات، در تمامی جلسات هیأت بدون حق رأی حضور خواهد    -  1تبصره  

 .داشت

حق رأی،    بدون  ضوع هر جلسه دعوت به عمل آورد تااجرایی مرتبط با مو  باالترین مقامرئیس هیأت می تواند، از    -  2تبصره  

 است.  در جلسه حضور داشته باشند. دعوت از مدیران مرتبط توسط دبیرخانه هیأت به منزله ابالغ رسمی 

 : ذیل استترتیبات تصمیم گیری هیأت به صورت  گیری.ترتیبات تصمیم  – 6ماده 

 .رأی و با آرای با ارزش یکسان در تصمیمات خواهند بودهر یک از اعضای دارای حق رأی هیأت، دارای یک   – 1

 .استاعضای دارای حق رأی نافذ   اکثریت تصمیمات هیأت با رأی موافق  - 2

از اعضای دارای حق رأی نمی هیچ   –  3 یا  یک  باید رأی خود را به صورت موافق  الزاماً  باشند و  توانند رأی ممتنع داشته 

 .مخالف اعالم نمایند

 

   وظایف. و  اختیارات حدود  – 7ماده 

 دستگاههای اجرایی  تعیین مصادیق دارایی های مازاد – 1

 های اجرایی. های مازاد دستگاهایی فروش دار  -2

 . دستگاههای اجرایی یهامولدسازی دارایی  – 2

 یا در حال بهره برداری دستگاههای اجرایی.   تمامنیمه   هایگیری در خصوص چگونگی واگذاری یا اجرای پروژه تصمیم  –  3

 و واگذاری اموال و دارایی های مولد سازی شده.  برداریگیری در خصوص نحوه مدیریت بهره تصمیم  – 4

 .هابرای فروش یا مولدسازی دارایی های مازاد گذاری دارایی هر گونه تصمیم در زمینه ارزش  – 5

   ،برداریمدیریت بهره   ،تعریف پروژه، تأمین مالی  ارزیابی،  های قابل اجرا برای شناسایی،گیری در خصوص سامانهتصمیم  –  6

 نظارت و غیره. 

ها اعم از استفاده از ابزارها یا نهادهای  برای مولدسازی دارایی   مشارکتو    های تأمین مالیگیری در خصوص شیوهتصمیم  –  7

عمومی  مالی، سرمایه  مستقیم، مشارکت  پذیرش سرمایه   ،استقراض  خصوصی،  –گذاری  مدنی،  گذاری  قرارداد مشارکت 

 .های تأمین مالیخارجی و سایر روش 
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 .تمام جهت تسریع در اجرا یا واگذاری آنهاهای نیمه های تأمین مالی برای پروژه گیری در خصوص شیوهتصمیم - 8

 .هاهای مازاد برای فروش یا مولدسازی دارایی گیری در خصوص نحوه واگذاری دارایی تصمیم  – 9

( قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران  5ارسال درخواست تغییر کاربری اموال مازاد به کمیسیون ماده )  -  10

 ( مصوبه.1( بند )2( بر اساس مفاد تبصره )5های اعالم شده به کمیسیون ماده )و تعیین تکلیف دارایی   از طریق دبیرخانه هیأت

 ها. های ثبت و نگهداری اطالعات و نحوه تشخیص مازاد بودن دارایی ها، شیوه تعیین سازوکار شناسایی دارایی  – 11

 ها مصوب هیأت، نسبت به اعالم مازاد بودن دارایی   نامهشیوهوزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است بر اساس    -تبصره  

 .نماید ها اقدامگیری در خصوص نحوه مدیریت هر یک از دارایی به هیأت جهت تصمیم 

 ها با شرایط زیر اجرا خواهد شد:تصمیمات هیأت در خصوص هر یک از دارایی  اجرای تصمیمات هیأت.  – 8ماده 

 . ابالغ خواهد شدمتولی دارایی مازاد  /بردارات هیأت از طریق دبیرخانه به دستگاه اجرایی بهره مکلیه تصمی – 1

 .باشداالجرا می الزم نامه  ( این آیین 1( ماده )4های اجرایی موضوع بند )تصمیمات هیأت برای کلیه دستگاه  – 2

دبیرخانه هیأت مسوولیت پیگیری اجرای مصوبات هیأت تا حصول نتیجه و اعالم گزارش مربوطه به هیأت را بر عهده    –  3

 .دارد

می   –  4 هیأت  هیأتمصوبات  تشخیص  به  زمان   تواند  با  هیأتو  توسط  مقرر  ملی  ،بندی  اجرایی  دستگاه   استانی  / توسط 

 .اجرا شود  أت( یا رأساً توسط دبیرخانه هیأت)با هماهنگی دبیرخانه هی 

های  های اجرایی در حکم اقدام هیأت بوده و دستگاه ها از دستگاه اقدام دبیرخانه هیأت برای دریافت اطالعات دارایی   –  5

های  نامه مکلفند نسبت به ارائه هر گونه اطالعات درخواستی دبیرخانه برای دارایی ( این آیین 1( ماده ) 4اجرایی موضوع بند )

( مصوبه  3اجرایی، مشمول مفاد بند )  اقدام نمایند و عدم اقدام در این زمینه توسط دستگاه برداری خود  در اختیار و مورد بهره 

 خواهد شد.

افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیأت سرباز زنند یا در اجرای آن ممانعت ایجاد کنند، با ارجاع هیأت به    -  6

 .بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شدزات اسالمی  ( قانون مجا576مذکور در ماده )مراجع قضایی، به مجازات  

 . خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود( این ماده، 7بند )رسیدگی به این جرایم  - 7

 .اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند - 8

( این ماده  9مذکور در بند )مجریان تصمیمات هیأت در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از مصونیت    -  9

 . برخوردارند
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ای از نتایج اقدامات در خصوص  های دوره دبیرخانه هیأت موظف است نسبت به ارائه گزارش   گزارش اقدامات.  –  9ماده  

 بندهای زیر اقدام نماید: ساالنه حاویماهه و مصوبات هیأت در مقاطع فصلی، شش 

 .هابرای مدیریت هر یک از دارایی مصوب هیأت نتایج اقدامات اجرایی  – 1

 .هادارایی ها به صورت کلی و همچنین به تفکیک هر یک از ها و مشکالت اجرایی مدیریت دارایی بررسی چالش  – 2

 .ها ارائه پیشنهادها و راهکارهای الزم برای بهبود مدیریت دارایی  – 3

 . های اجرایی در زمینه اجرای مصوبات هیأتگزارش تفصیلی در خصوص نحوه همکاری دستگاه  – 4

عالی  ماهه اقدامات خود به شورای  ای شش ( مصوبه، هیأت موظف است نسبت به ارائه گزارش دوره 4به استناد بند )  -تبصره  

 هماهنگی اقتصادی ارائه نماید. 

 

 

 

 های اجرایی  های مالک عمل هیأت و دستگاهنامهشیوه –فصل سوم 

 های مورد نیاز هیأت به شرح زیر است:نامه ترتیبات تدوین و تصویب شیوه  ها.نامهشیوه  – 10ماده 

 با اولویت موارد مذکور در متن مصوبه  را  های مورد نیاز  نامههیأت موظف است حداکثر یک ماه پس از تشکیل، شیوه   -  1

 . الذکر، به تصویب برساندبا ترتیبات مقرر در مواد آتی 

های مورد نیاز با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به دبیرخانه نامه شیوه  -  2

 هیأت ارائه خواهد شد. 

 های مورد نظر به هیأت جهت تصویب، با دبیرخانه هیأت می باشد.نامهمسوولیت ارائه شیوه  - 3

 االجرا بوده و  الزم های اجرایی و دبیرخانه هیأت  برای کلیه دستگاه الک عمل  به عنوان مهای مصوب هیأت  نامهشیوه   –   4

 . شودجزء الینفک مصوبه تلقی می 

ها حاوی نحوه شناسایی،  شناسایی و ثبت دارایی نامه  شیوه   تصویبهیأت موظف است نسبت به    نامه شناسایی.شیوه   –  11ماده  

 اقدام نماید.های مورد نیاز در این زمینه  سامانه شیوه ثبت، نحوه نگهداری اطالعات و طراحی 
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ها با رعایت مفاد گذاری دارایی نامه نحوه ارزش شیوه   تصویب هیأت موظف است نسبت به    گذاری.نامه ارزش شیوه   –   12ماده  

ها و همچنین نحوه  گذاری از طریق نهادهای ذیصالح بازار سرمایه و سایر روش بویژه ارزش گذاری  های ارزش مصوبه و شیوه

 اقدام نماید. تعدیل قیمت پایه  

ها شامل نحوه واگذاری،  نحوه واگذاری دارایی   نامهشیوه   تصویبهیأت موظف است نسبت به    نامه واگذاری.شیوه  –  13ماده  

 ها اقدام نماید.ها و نحوه تأمین مالی مدیریت دارایی فروش، مولدسازی، تهاتر، اجاره، ترهین و توثیق و سایر روش 

های مازاد  نامه تشخیص دارایی شیوه   تصویب هیأت موظف است نسبت به    های مازاد.نامه تشخیص دارایی شیوه   –  14ماده  

 های مازاد و همچنین فرایندهای مربوطه اقدام نماید. های مازاد بودن دارایی و نحوه تشخیص دارایی مشتمل بر تدوین شاخص 

 ( مصوبه، نسبت2هیأت موظف است به استناد فرایندهای مذکور در بند )  ها.نامه گردش مالی مدیریت دارایی شیوه   –  15ماده  

 ها حاوی موارد زیر اقدام نماید: نامه گردش مالی مدیریت دارایی به تصویب شیوه 

 ها.سازوکار معافیت مالیاتی مدیریت دارایی  – 1

 .سازوکار معافیت از عوارض نقل و انتقال – 2

 کارمزد اقدامات مدیریت دارایی.  – 3

 . نحوه تسویه مطالبات پیمانکاران  – 4

 ها )واریز و برداشت(.گردش خزانه برای عواید ناشی از مدیریت دارایی  – 5

 رسیدگی   و نظارت  –فصل چهارم 

نظارت بر اجرای مصوبات هیأت بر عهده دبیرخانه هیأت بوده و دبیرخانه هیأت موظف    نظارت اجرای مصوبات.  –  61ماده  

 های زیر اقدام نماید:است نسبت به ارائه گزارش نظارتی برای اجرای مصوبات هیأت در زمینه 

 نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت توسط دستگاه اجرایی مربوطه.  – 1

 ها در قالب ساختار شکست مدیریت پروژه. وضوع مولدسازی دارایی های منظارت بر حسن اجرای پروژه  – 2

 ها.نظارت بر واریز و هزینه کرد عواید حاصل از مدیریت دارایی  – 3

فعالیت   –  17ماده   بر  )  هیأت.  نظارت  بند  مفاد  اساس  بر  امور و حسن تصمیمات هیأت  انجام  بر حسن   ( مصوبه،  4نظارت 

      هنگی اقتصادی می باشد.  صرفاً در صالحیت شورای عالی هما

 سایر مقررات –فصل پنجم 
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 کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبه  ( مصوبه،  4با توجه به این که بر اساس مفاد بند )  قوانین و مقررات مغایر.  –   18ماده  

بوداالبه مدت دو سال موقوف  راستای مدیریت  ، هیأت می جرا خواهد  امکانات و دارایی تواند در  از حداکثر  های دولت 

 نامه اقدام نماید.های اجرایی کشور در چارچوب مصوبه و این آیین ظرفیت

 نامه منوط به تأیید مجدد هیأت می باشد.هر گونه تغییر در مفاد این آیین نامه.تغییر مفاد آیین  – 19ماده 

به تصویب هیأت رسیده و    ..................تبصره در تاریخ    8و    ماده  20نامه مشتمل بر  این آیین   نامه.تصویب آیین   –   20ماده  

 االجرا می باشد.  ( مصوبه، الزم 4احکام آن به استناد بند )

 پایان

  

 



ی دولتهانویس تشکیل هیأت عالی مدیریت داراییمفاد پیش

1401تیر 15

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان خصوصی سازی

معاونت واگذاری سهام و بنگاه ها



های دولتنویس تشکیل هیأت عالی مدیریت داراییمفاد پیش

باشد،دولتیشرکتهایودولتیداراییهایفروشبهبنااگر
کومتیحواسالمیقاطعیتکهاینجاستوکنندهمکاریوزارتخانههاباید
هیاتینیدمیتواشما.شوداقداموتصمیمگیریقاطعطوربهباید.استالزم
راهاداراییازمشخصیحجمهیات،اینکهکنیدمعینشورااینطرفازرا

کهراخودتاناعتمادموردهیات.برسدفروشبهبایدکهکندمشخص
کنید،اعتمادهیاتاینبهوبدهیدتشکیلباشد،معنیایندرجازموعازم

گذاریرمایهسامنیتکهکنندعملطوریبایدالبته.کندگیریتصمیمتا
جلسمبههمدولت،بههمقضائیه،قوهبههممنموکدتوصیه.شودحفظ
میخواهدکهکسآنکهباشدطوریماعملنحوهکهاستاین

کهدباشجمعخاطرش-کسیهریاخصوصیبخش-کندگذاریسرمایه
همغیردولتیعمومینهادهایالبته.استمحفوظگذاریسرمایهامنیت

.بفروشندخصوصیبخشبهراداراییهایشانازخیلیمیتوانند

ران قوا فرمایشات رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی س
( 1399در تاریخ چهارم آذرماه )



های دولتنویس تشکیل هیأت عالی مدیریت داراییمفاد پیش

های دولتمولدسازی داراییتشکیل هیأت عالی 

های دولت مولدسازی داراییمأموریت هیأت عالی 

محورهای اصلی 
ی مصوبه شورای عال

هماهنگی اقتصادی
سران قوا

(رئیس هیأت)وزیر امور اقتصادی و دارایی 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

وزیر کشور

نماینده رئیس قوه قضائیه

نماینده رئیس مجلس شورای اسالمی

حقوقی، اطاله فرآیندها، )رفع موانع 
...(مستندسازی امالک فاقد سند و 

های ایجاد هماهنگی الزام میان دستگاه
اجرایی و نظارتی



های دولتنویس تشکیل هیأت عالی مدیریت داراییمفاد پیش

تمامبرای اموال غیرمنقول و پروژه های نیمهاختیارات هیأت عالی 

تکالیف عمدهمرجع

های شناساییتعیین شیوه

گذاریقیمت

(تهاتر، فروش، مولدسازی)واگذاری 

هاداراییفروش، مولدسازی و تهاتر 
(وزارت دارایی)

مامتهای نیمهپروژهتهاتر، واگذاری و مولدسازی 
(سازمان برنامه و بودجه کشور)

اموال غیرمنقول دولتیتشخیص مازاد بودن 
(وزارت امور اقتصادی و دارایی)

محورهای اصلی 
ی مصوبه شورای عال

هماهنگی اقتصادی
سران قوا



های دولتنویس تشکیل هیأت عالی مدیریت داراییمفاد پیش

های استانی و ملیدستگاهامکان فروش یا مولدسازی از طریق 

مصوبه در صورت مطلوب نبودن عملکردلغو اختیارات امکان

سایر محورهای 
ی مصوبه شورای عال

هماهنگی اقتصادی
سران قوا

اتبدون تعویق و تعلیق و تخفیف برای عدم اجرای مصوبمجازات

از پیگرد قضایی نسبت به تصمیمات خودهیأتمصونیت

در چارچوب مصوبات هیأت از پیگرد قضاییمجریانمصونیت

وبهبودن دو ساله کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصموقوف االجرا 

های مرتبط با مصوبه براسو دستورالعملهانامهآئینتدوین 
گذاری و نحوه واگذاریشناسایی، قیمت

وریاشخاص ذینفع از آرای هیأت داتجدیدنظرخواهیهیأت سه نفره 

(رئیس)یک نفر قاضی دیوان عالی کشور منصوب رئیس قوه قضائیه 

یک نفر به انتخاب رئیس قوه مجریه

یک نفر به انتخاب رئیس قوه مقننه



پایان 
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 های مازاد دولتدارایی 1گذاریارزش شیوه نامه 

 

 کلیات و تعاریف .1 ماده

 

اند نیز به کار رفتهمصوب ...... ولت های دنامه که در آیین نامه اجرایی فعالیت هیأت مدیریت داراییهای به کار رفته در این شیوهکلیه واژه

 باشند. میبرده نامه نامدارای تعاریف یکسان و مطابق با آیین

 هایروش از یکی اساس بر و در یک تاریخ معیندارایی مازاد  /دارایییک  اقتصادی ارزش یکمّ برآورد فرآیند: گذاریارزش .1-1

   2.گذاری ایرانمصوب کانون نهادهای سرمایه گذاریانداردهای ارزشاستمندرج در  کاربردی و علمی

. رویکردهای کندگذاری خاص استفاده میبرای تخمین ارزش که از یک یا چند روش ارزش کردییرو: 3رویکرد ارزش گذاری .2-1

  .ایو رویکرد هزینه ی، رویکرد درآمدی: رویکرد بازارگذاری عبارتند ازاصلی ارزش

 ی، روشی خاص برای برآورد یک ارزش است. گذاردر رویکردهای ارزش گذاری:روش ارزش .3-1

 د.باشنمفروضات اصلی که مبنای ارزش برآورد شده می گذاری:ارزشمبانی  .4-1

 مطابقت دارد.نامه با شرایط این شیوه که گذاریشفرآیند ارز حاصل از یکریالی  ردبرآو :ارزش .5-1

از طرف هیأت عالی  برای انتقال یک دارایی ،و بر اساس منافع طرفین معاملهگذاری مبلغی که بر اساس گزارش ارزش :قیمت .6-1

 گذاری باشد.ر گزارش ارزشدتواند بیشتر و یا کمتر از مبلغ مندرج مزبور میشود. مبلغ می پیشنهادهای دولت مولدسازی دارایی

گذاری ارزشکه است، گذاری از سازمان بورس و اوراق بهادار ارزشموضوع فعالیت مجوز با نهادمالی دارای یک  :نهادی گذارارزش .7-1

 دهد. انجام می، توانایی و تجربه الزم علمی صالحیت دارای یا قراردادی( شاغل)گروهی از افراد  یا فردیک را از طریق 

 رسمی کارشناس از استشود عبارت میکارشناس رسمی نامیده  اختصار به نامهشیوه این در کهی: گذارارزش رسمی کارشناس .8-1

 .باشد خاص داراییدر آن  گذاریارزش صالحیت دارای مربوطه، ضوابط مطابق که یدادگستر

                                                           
ان وجود دارد که فروش دارایی به قیمتی متفاوت کنند و این امکارزش دارایی را برآورد می گذارجایی که ارزشگذاری استفاده شده است. اما از آندر متن مصوبه از کلمه قیمت 1

 اند. در آن تعریف شده و قیمت گذاری گذاشته شد و هر دو عبارت ارزشنام این شیوه نامه ارزشاز ارزش آن انجام شود، 
بورس و اوراق بهادار به کانون نهادهای  گردد از طرف سازماندر حال حاضر چنین استانداردی وجود ندارد اما با توجه به لزوم چنین دستورالعملی در کل کشور پیشنهاد می 2

ن نهادها خواسته شود تا استانداری را گردد، پس طبیعی است که از کانون ایگذاران ایجاد میبر اساس مصوبه سران یک منبع درآمدی برای ارزش گذاری تکلیف شود.یهسرما
 در این زمینه تهیه و اعالم نمایند. 

  اند. خوانده محور ازاردرآمد محور، هزینه محور و ب روشسه ها این سه رویکرد را در برخی از ترجمهباشد. می aluation ApproachVمعادل واژه انگلیسی   3
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و یک یا جند های یکسان یا متفاوت، حسب مورد از رشتهچند کارشناس رسمی یک یا هیأتی متشکل از   گذار:هیأت ارزش .9-1

 گذاران نهادی بایدرسمی و ارزشکارشناسان  شود.ها تشکیل میگذاری داراییاست که جهت ارزشگذار نهادی ارزش

 9-1و 8-1 ،7-1اشخاص بندهای  گذاریزارش ارزشگبررسی بازبینی و ای است که گذار حرفهیک ارزش :گذاریارزشبازبین  .10-1

 . دهدرا انجام می

مگر این که هر کدام از آنان در موردی مستثنی باشد. می1-10و  1-9 ، 1-8،  1-7شامل موارد مندرج در بندهای :4گذارارزش  .11-1

 شوند. 

های دولت اراییدشود مجری فروش و مولدسازی نامیده می «متقاضی»نامه به اختصار که در این شیوه گذاری:متقاضی ارزش .12-1

 باشد. می

 

 نامهشیوه اعمال قلمرو .2 ماده

 :است نامهشیوه این الزامات و مقررات شمولدولت م هایدارایی گذاریارزش زیر، موارد در

 تابعه هایشرکت و سساتؤم ها،سازمان یا و اجرایی هایدستگاه یا دولت آنها طرف یک کم دست که حقوقی اعمال یا قراردادها کلیه .1-2

 گردد. فروش دارایی می اموقت ی انتقال منجر به حقوقی، عمل یا قرارداد موضوع از بخشی یا تمام و بوده

 تابعه هایشرکت و سساتؤم ها،زمانسا یا و اجرایی هایدستگاه یا دولت آنها طرف یک کم دست که «تمامنیمه هایپروژه» کلیه .2-2

 گیرد. دولت قرار می «دارایی مدیریت»ن مشمول آ از بخشی یا تمام و بوده

 دولت هایدارایی گذاریارزش رجعم .3 ماده

د ریال است، توسط یک میلیار 500کمتر از ها توسط مجری آن یکه ارزش برآوردی اولیههای مازاد دارایی /داراییگذاری ارزش .1-3

 گردد. یمانجام ، گذاریارزشهای متناسب با موضوع و ابعاد ای تخصصدار «گذار نهادیارزش»و یا یک  «کارشناس رسمی»

میلیارد  5000و کمتر از رد ریال میلیا 500از  بیشترها توسط مجری آن یکه ارزش برآوردی اولیههای مازاد دارایی /داراییگذاری ارزش .2-3

  پذیرد. انجام می «گذارهیأت ارزش»است، توسط ریال 

توسط در ابتدا است، یارد ریال میل 5000از  بیشتر «مجری»ها توسط آن یکه ارزش برآوردی اولیههای مازاد دارایی /داراییگذاری ارزش .3-3

 گردد. بررسی مجدد می «گذاریبازبین ارزش»شده و سپس توسط انجام  «گذارهیأت ارزش»

 باشند. دارای مسئولیت تضامنی می ،گذاریگذاران دخیل در فرآیند ارزشکلیه ارزش .1 تبصره

                                                           
شوند ولی توانند به اشخاص باال اضافه یهای مهندسین مشاور  دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه کشور هستند که مگذاری هستند شرکتیک گروه دیگر که قادر به ارزش 4

 ها برده نشده است. در مصوبه سران نامی از آن
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گذاری ارزشاز خاصی های رویهروش و  /رویکردممکن است  «گذاریبازبین ارزش»، گذاریبه عنوان بخشی از بررسی ارزش .2 تبصره

 .دهدای با ذکر کامل دالیل ارائه که باید در گزارش جداگانه ،ه دست بیاوردبارزش دیگری  را انجام دهد و

 «متقاضی»گذاری از طریق انعقاد قراردادی بین ارزش باشد.می «گذارارزش» مسئول انتخاب نامهبا رعایت مفاد این شیوه «متقاضی» .4-3

گذاری ارزش کارمزدپرداخت  تعیین خواهد شد. گذاری بر اساس حجم کار مدت و کارمزد ارزشتعیین شود. انجام می «گذارارزش»و 

دیگری  «گذارارزش»می تواند  «متقاضی» گذاری در مهلت مقرر،در صورت تحویل نشدن گزارش ارزش. است «متقاضی»بر عهده 

 نماید.جایگزین را 

 گذاریای ارزشواعد پایهق .4 ماده

ای بودن برای ارتقا و حفظ اعتماد عمومی طرفی، رازداری، شایستگی و حرفهصداقت، عینیت، بی باید از اصول اخالقیِ «گذارارزش» .1-4

 د.پیروی کن

و دانش فنی الزم برای تکمیل مناسب  ، مجوزهاهاباید مهارت، گذاریدر کل فرآیند ارزش «گذارارزش» ،به منظور حفظ شایستگی .2-4

 د.گذاری را داشته باشارزش

طرفانه داشته قضاوتی بی ،«گذاریمبانی ارزش»و  هادادهقابلیت اطمینان  از «گذارارزش»گذاری مستلزم آن است که فرآیند ارزش .3-4

ای انجام شود که شفافیت را ارتقا دهد و تأثیر عوامل ها به گونهگذاری معتبر باشد، مهم است که آن قضاوتباشد. برای اینکه یک ارزش

ها، گذاری باید به طور عینی اعمال شود تا از تحلیلداقل برساند. قضاوت مورد استفاده در ارزشرا به ح گذاریارزش ذهنی بر فرآیند

 های جانبدارانه جلوگیری شود.گیرییجهنظرات و نت

منبع  ،«گذاریهای ارزشرویکردها و روش»، «گذاریمبانی ارزش»گذاری، هدف ارزشدر گزارش خود باید  «گذارارزش» .4-4

 بیان نماید. «متقاضی»رای گذاری را به طور واضح بهای ارزشگیریها، نظرات و نتیجهتحلیلها، مستندات و داده

می بایست سه تاریخ در گزارش خود  «گذارارزش»بیفتد در یک دوره زمانی چند ماهه اتفاق تواند میگذاری جایی که فرایند ارزشاز آن .5-4

  ( تاریخ انقضای گزارش.3گزارش های و کلیه به روزرسانی( تاریخ نهایی شدن 2 ( دوره زمانی نگارش گزارش1معین نماید. 

  باشد. یی شدن آن میاز تاریخ نهاشش ماه پس ، گزارشاعتبار زمان  کثرحدا .1 تبصره

از تواند میگذاری را نداشته باشد، های ارزشهای فنی، تجربه و دانش الزم برای انجام تمام جنبهتمام مهارت «گذارارزش»اگر یک  .6-4

 .خود استفاده نماید (شرکت)خارج از متخصص ای افراد خدمات مشاوره

 را داشته باشد.خود  (شرکت)خارج از  ینمتخصصتجربه و دانش الزم برای درک، تفسیر و استفاده از کار باید  «گذارارزش» .2 تبصره

، متخصصین «گذاران نهادیارزش»اعم از شاغلین در  گذاریبایست اسامی کلیه افراد درگیر در ارزشگذاری میدر گزارش ارزش  .7-4

 .فاش گرددها به همراه سمت آنو ...  «گذاریبازبین ارزش» ،«کارشناسان رسمی»خارج از شرکت، 



 

| 4 

نقاط قوت و ضعف ذکر و  یل انتخاببه همراه ذکر دال و مناسب مربوط «گذاریرویکردهای ارزش»از باید گذاری در گزارش ارزش  .8-4

 شود.  استفاده «گذاریشهای ارزرویکردها و روش»هر یک از 

، تعیین اشبازار مربوطه فعالینهای مورد استفاده یا روش ویکردروش با توجه به ماهیت دارایی و ررویکرد یا مناسب بودن هر  .3 تبصره

 گرددمی

اطمینان  گذاری، به دقت و قابلیت اطمینان یک روش واحدها و شرایط مربوط به ارزشبا توجه به واقعیت «گذارارزش»زمانی که فقط  .9-4

 و روش رویکرد» بیش از یکباید  «گذارارزش»، گذاری دارایی استفاده کند. در غیراینصورتروش برای ارزشیک از  تواند؛ میدارد

در وجود ندارد.  «روش»یک استفاده از ده کافی برای های واقعی یا قابل مشاهدادهویژه زمانی که به ،درا در نظر بگیر «گذاریارزش

 هر یک ازاساس  بر «ارزش»برآورد چندین روش در یک رویکرد واحد، شود، یا استفاده می «رویکرد و روش»مواردی که بیش از یک 

باید توسط گیری واحد، وت در یک نتیجهمتفا هایرزشاو فرآیند تحلیل و تطبیق شود انجام میمتعدد  «هایرویکردها و/یا روش»

 د.ارزش گذار در گزارش توضیح داده شو

هایی باید رویه «گذارارزش»شوند، می «ارزش»کامالً واگرای برآوردهای مختلف منجر به  «هایرویکردها و/یا روش»هنگامی که  .10-4

متفاوت  کامالً ارزشدو یا چند گیری موزون بین میانگینمعموالً ی به دست آمده است. متفاوتهای ارزشرا انجام دهد تا بفهمد چرا 

نشانه بهتر یا قابل اعتمادتری از  «هارویکردها/روش»از  کدام یکند که تعیین ک باید «گذارارزش»مناسب نیست. در چنین مواردی، 

 .دهدارائه می «ارزش»

 سایر مقررات .5 ماده

 می باشد. «هیأت»نامه منوط به تأیید مجدد شیوههر گونه تغییر در مفاد این  .1-5

  االجرا می باشد.الزماز این تاریخ  رسیده و «هیأت»به تصویب  ..................تاریخ  تبصره در 5و  ماده 5نامه مشتمل بر شیوهین ا .2-5



1 

 

 بسمه تعالی 

 سرور گرامی جناب آقایان دکتر وهابی و آقای دکتر اورنگ عزیز  

 . ئین نامه تقدیم می گرددتبصره های الزم برای بخش نظارت آبا سالم و احترام حسب االمر متن ماده و 

 الزم به ذکر است علت درج موارد دو چیز است :

 تحقق قطعی و یا نزدیک بع قطعی مصونیت مجریان و اعضای کمیته   -1

 هماهنگی حداکثری نظارت و بهره گیری از ظرفیت دستگاههای موجود   -2

 سنجابی شیرازی جهانبخش با احترام 

صحیح    :......ماده   اجراء  و  امور  جریان  حسن  بر  نظارت  منظور  هیاتبه  دستگاههای   مصوبات   در 

به اختصار    آئین نامه  که در این  »کمیته نظارت بر حسن جریان امور «  کمیته ای  تحت عنوان  ،    اجرایی  

دبیر شورای هماهنگی  صی سازی و عضویت  وخصسازمان  به ریاست رئیس    شودنامیده می   »کمیته  نظارت«

یک  و    حسابرس کل دیوان محاسباتیک  یکی از معاونین سازمان بازرسی کل کشور و  دستگاههای نظارتی و  

هنفر   انتخاب  )به  مجلس  رئیس  رئیسهینماینده  اصل    ات  کمیسیون  عضو  نمایندگان  بین  کمیسیون    90از  یا  و 

وظایف  با اختیارات و     دارائی های دولت«   مولدسازیعالی  هیات  »زیر نظر  (تشکیل و  اجتماعی دولت  

 .شودتشکیل می ئین نامه آمندرج در این آتی الذکر 

دار  های مستمر و منظم و هدف عبارت است از مجموعه فعالیت  آئین نامه ی از نظراین  نظارت وبازرس    :  1تبصره

  ، االشاره  فوق  جمع کمیته  منظور  دستگاه به  اقدامات  از  بعد  و  حین  مراحل  درباره  الزم  اطالعات  های  آوری 

و  مشمول   وار   مصوبه  قانونی،  تکالیف  و  اهداف  با  عملکرد دستگاه  تطبیق  آنها،  پیشنهادهای  تجزیه وتحلیل  ائه 

امور. جریان  حسن  جهت  در  بازرسی   مناسب  می   کمیته  دستگاه   عناللزوم  تواندهمچنین  اقدامات  از  های  قبل 

 .آوری کندمذکور نیز اطالعات الزم را جمع

برنامه پنجم توسعه ( مکلفند هر    221دستگاههای عضو شورای دستگاههای نظارتی )موضوع ماده    :  2تبصره  

و   .ورود  نمایند  مذکور طرح  در کمیته  دبیر شورا  از طریق  یا  و  راسا  را  رسیدگی  درخواست  یا  گزارش  گونه 

 ع است .  تشکیل پرونده راسا توسط دستگااهای نظارتی مذکور و بدون هماهنگی با رئیس کمیته ممنو
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و      : 3تبصره   کتبی  استعالمات  و  مکاتبات  به  مکلفند  بازرسی  مشمول  دستگاههای  در  ذیربط  مسئولین  کلیه 

درخواست گردیده به    کمیته نظارت و یا بازرس و یا هیات بازرسی اعزامی شفاهی و موارد مذکور که از ناحیه  

ب قانونی قرار خواهند گرفت و نمی توانند  قید فوریت پاسخ دهند و در غیر اینصورت بعنوان متخلف تحت تعقی

لزوم   یا  و  مافوق  بهانه عدم صدور دستور مقام  به  یا  بازرسی است  اختیارات  از  اینکه درخواست خارج  به عذر 

 .امتناع نمایندهیات نظارت  هماهنگی با او، از همکاری با  

مواردتخلف    :4تبصره   سازی  اعالم  مولد  هیات  تصمیمات  نارسائیهاوسوء  از  در  و  مالی  و  اداری  جریانات   

وزارتخانه  بنیادهاخصوص  و  اسالمی  انقالب  نهادهای  و  هیات    ها  بر  جمهورودرخصوص  افزون  رئیس  به 

شرکت  و  به  مؤسسات  وابسته  درموردشهرداریهاومؤسسات  و  وزیرذیربط  به  دولت  به  وابسته  و  دولتی  های 

وزیر به  بگیرازدولت  کمک  غیردولتی  مؤسسات  سوء جریاناتوزیرکشورودرخصوص  درخصوص  و  و    ذیربط 

اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی    مداخالت  

 .اعالم خواهدشد نیز  آن کمیسیونرئیس مجلس و قانون اساسی نتیجه بازرسی به  کمیسیون اصل نود

بازرسی متضمن اعالم وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت    کمیته    در مواردی که گزارش  :5تبصره  

رئیس   باشد،  مدارک    (سازمانکمیته)عمومی  و  بادالیل  را  ازگزارش  نسخه  یک  ازطرف وی  مأذون  یامقامات 

مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع راتاحصول نتیجه نهائی پیگیری  

مراتب رابه مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری    تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماًنمایند و درمورد

کمیته بازرسی  الزم رابه عمل آورند.مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطالع  

 .برسانند

عمومی   :6تبصره   حقوق  و  دولتی  اموال  به  ورودخسارت  به  منتهی  موردجرایم  دادستاندر  آنها  تضییع  بر   و 

، پزارش  پیوست  مستندات  و  کمیته  گزارش  در    اساس  صالح  دادگاه  در  یامتهمان  متهم  کیفری  تعقیب  ضمن 

ازدادگاه   دادرسی  هزینه  پرداخت  بدون  را  آن  جبران  رأساً  زیان،  و  ضرر  و  خسارات  ورود  احراز  صورت 

آوری دالیل و مدارک و پیگیری دستان در جمعهای ذیربط موظف به همکاری با دانماید.دستگاه درخواست می 

 .باشندموضوع می 

های صادره  بازرسی در ارتباط با آئین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل کمیته  گزارشهای   :  7تبصره  

حسب تشخیص    که از دستگاهها  و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی  دستگاههای اجرایی مشمول  
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جهت رسیدگی و صدوررأی به دیوان عدالت    حاکی ازتشخیص تخلف در مواردفوق الذکرباشد  زرسی  اکمیته ب

 .گردد.رسیدگی به اینگونه موارد بطورفوق العاده و خارج از نوبت خواهدبوداداری ارسال می 

ت  بازرسی متضمن اعالم تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقاماکمیته  در مواردی که گزارش     :   8تبصره  

هستند،   اداری  تخلفات  به  رسیدگی  قانون  مشمول  که  است  آنان  همطراز  و  وزرا  کمیته باالترتاسطح  رئیس 

نهادریاست جمهوری    (سازمانبازرسی )رئیس   اداری  به تخلفات  به هیأت رسیدگی  گزارش را برای رسیدگی 

  کند.ارسال و تاحصول نتیجه پیگیری می 


