"آیین نامه اجرایی چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و واگذاری آنها موضوع
بندهای (الف ،ج و ك) تبصره ( )31قانون بودجه سال  3131كل كشور"
فصل اول -تعاریف
ماده  -3دستگاه اجرایی :منظور از دستگاه اجرایی در این آیین نامه ،كلیه وزارتخانه ها ،سازمانها و شركتهای دولتی،
موسسات و شركتهایی هستند كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.
ماده  -2خودروهای دولتی :وسایل نقلیه ای هستندكه جزو اموال عمومی و اموال دولت بوده و برای انجام امور اداری و
خدماتی در اختیار دستگاه اجرایی می باشند و به ترتیب زیر طریقه بندی می شوند:
الف -خودروهای خدمات عمومی ،كه با نصب نمره دولتی و نوشتن عبارت خوردو خدمت و نام دستگاه در اختیار دارند
و در دو طرف آنها مشخص می شوند و عبارتند از :سواری ،وانت ،مینی بوس ،اتوبوس ،كامیون و كامیونت.
نصب نمره دولتی و درج عبارت "خوردو خدمت" و نام دستگاه در اختیار دارنده برای خودروهای وزارت اطالعات
الزامی نیست.
ب -خودروهای خدمت اختصاصی ،كه خودروهای سواری غیرتشریفاتی بوده و دارای نمره شخصی می باشد.
فصل دوم -چگونگی استفاده از خودروهای دولتی
ماده  -1كلیه خودورهای دستگاه اجرایی به استثنای خوردوهای اختصاصی و تشریفاتی ،خودرو خدمات محسوب می
شوند و استفاده از آنها در غیر از ساعات اداری (با راننده یا بدون راننده) ممنوع می باشد.
تبصره -انجام ماموریتهای اداری درون شهری یا بین شهری كه صرفا با حكم ماموریت و برای جابجایی ماموران یا
لوازم و تجهیزات مورد نیاز به محل ماموریت صورت می گیرد در خارج از ساعات اداری مجاز می باشد .هرگونه
استفاده شخصی و بدون حكم ماموریت از این خودروها ممنوع است.
ماده  -4خودروهای خدمات اختصاصی (با راننده یا بدون راننده) صرفا در اختیار مقامات موضوع تبصره ( )2ماده ()3
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و هم ترازان آنها قرار می گیرند مقامات بند الف و ب تبصره مذكور و هم
ترازان آنها فقط از یك دستگاه اتومبیل استفاده خواهند كرد .چگونگی استفاده از خودروها در حد متعارف با تشخیص
استفاده كننده است.
ماده  -5آن دسته از مدیران و مسئوالن مذكور در ماده ( )1آیین نامه نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی (موضوع
تصویبنامه شماره  /32221ت  584ه مورخ  )3133/1/9كه مشمول مقررات استفاده از خودروهای خدمات اختصاصی
نمی باشند ،در صورتی كه از خودروهای دولتی موضوع این آیین نامه خریداری نكنند برای آمدن به محل كار و
بازگشت به محل سكونت با نظر باالترین مقام دستگاه اجرایی مرتبط و براساس سمت اداری و فاصله محل كار و
سكونت ،می توانند از خودروهای عمومی دولتی استفاده كنند و یا به هزینه دستگاه از خدمات موسسه های حمل و
نقل شهری استفاده نمایند و یا حق ایاب و ذهاب به شرح زیر دریافت نمایند.
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الف -در شهر تهران تا یكصدو پنجاه هزار ( )350/000ریال.
ب -در شهرهای مشهد ،اصفهان ،تبریز و شیراز تا یكصد هزار ( )300/000ریال.
ج -در سایر شهرها تا هشتاد هزار ( )80/000ریال.
تبصره -حق ایاب و ذهاب موضوع این ماده عالوه بر ارقام مربوط به حداكثر حقوق و مزایای مستخدمین دولت قابل
پرداخت می باشد و به كسانی كه خودروی دولتی خریده اند ویا از خدمات مربوط به حمل و نقل استفاده می كنند
پرداخت نخواهد شد.
ماده  -2مجوز طرح ترافیك در تهران برای خودروهای موضوع این آیین نامه توسط دستگاه ذی ربط تأمین خواهد
شد.
فصل سوم -چگونگی فروش خودروهای دولتی و واگذاری امور نقلیه
ماده  -3دستگاههای اجرایی می توانند در اجرای بند (الف) تبصره ( )31قانون بودجه كل كشور ،تمام خودروها و یا
خودروهای مازاد خود و نیز خودروهایی را كه به موجب مقررات و یا دستورالعمل های مربوط در اختیار مسووالن و
مدیران گذاشته اند با رعایت مقررات مربوط و به ترتیب اولویت های زیر به فروش برسانند:
الف -مستخدمان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرایی در مشاغل پشتیبانی و خدماتی كه با استفاده از مقررات مربوط
درخواست بازخریدی یا بازنشستگی می نمایند و نیز مقامات ،مسووالن و مدیرانی كه تا زمان تصویب این آیین نامه و
بر اساس مجوز ماده  1تصویبنامه شماره  /32221ت  584ه مورخ  3133/1/9خودرو در اختیار داشته اند (افرادی كه
برخالف مجوز اتومبیل در اختیار داشته اند مشمول این مقررات نخواهند بود).
ب -سایر مستخدمان دستگاه اجرایی.
ج -سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی (با اولویت شركتهای تعاونی حمل و نقل اداری).
تبصره  -3دستگاههای اجرایی باید به نحوی عمل نمایند كه تا پایان سال  3131حداقل بیست درصد ( )%20از
خودروهای خود را به فروش برسانند.
تبصره  -2افراد مذكور در بندهای "الف" و "ب" صرفا یك بار می توانند از مزایای این ماده استفاده نمایند این افراد
ظرف مدت پنجسال از تاریخ خرید خودرو و حق استفاده از خدمات حمل و نقل از محل سكونت به محل كار و بالعكس
را ندارند و نیز نمی توانند حق ایاب و ذهاب مذكور در ماده  5را دریافت كنند.
ماده  -8دستگاههای اجرایی می توانند خودروهای موضوع ماده ( )1این آیین نامه را كه در اختیار واحدهای نقلیه یا
ترابری آنها است،به رانندگان و كاركنان واحدهای نقلیه یا ترابری و تعمیرگاههای خود كه بر اساس مقررات موجود
تقاضای بازخریدی یا بازنشستگی می نمایند ،واگذار كنند وتسهیالت الزم را برای تشكیل شركت تعاونی حمل و نقل
اداری مركب از اشخاص یاد شده فراهم نمایند.
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تبصره -كسورات بازنشستگی كاركنان رسمی و ثابت كه بازخرید می شوند ،با استفاده از ماده ( )3قانون نحوه تعدیل
نیروی انسانی ،به صندوق تامین اجتماعی منتقل می گردد تا كاركنان یاد شده از حمایتهای بیمه ای و بازنشستگی
صندوق مزبور بهره مند گردند.
ماده  -9دستگاههای اجرایی با تصویب باالترین مقام دستگاه می توانند برای ارائه خدمات ایاب و ذهاب عمومی
(اتوبوس و مینی بوس) به كل كاركنان خود ،با اشخاص حقیقی یا حقوقی (با اولویت شركتهای تعاونی حمل ونقل
اداری) و با رعایت قوانین ومقررات مربوط ،قرارداد منعقد نمایند و خدمات مورد نیاز خود را از این طریق دریافت
دارند.
ماده  -30نحوه فروش و تعیین قیمت خودروهای واگذاری تابع مقررات این آیین نامه و آیین نامه معامالتی دولتی-
مصوب -3149خواهد بود.
تبصره  -3بیست درصد ( )%20بهای خودروهایی كه طبق مواد ( )3و ( )8به فروش می رسد (به استثنای بند ج ماده
( )3به صورت نقد و بقیه ،حداكثر در شصت ( )20قسط به صورت ماهانه توسط خرید پرداخت خواهد شد.
تبصره  -2در صورتی كه خریدار از اشخاص حقیقی یا حقوقی مذكور در بند (ج) ماده ( )3باشد ،باید تمام بهای خودرو
را یكجا و نقدا پرداخت نماید .همچنین از سایر خریدارانی كه رابطه استخدامی خود را با دستگاه اجرایی متبوع خود
قطع می كنند باید وثیقه معتبر اخذ شود.
ماده  -33دستگاههای اجرایی كه از بودجه عمومی استفاده می نمایند ،مكلفند درآمدهای حاصل از فروش خودروهای
موضوع این آیین نامه را به حساب خزانه داری كل كشور واریز نمایند .وزارت امور اقتصادی ودارایی مكلف است
معادل مبلغ واریزی هر دستگاه را در اختیار همان دستگاه قراردهد تا صرف هزینه های مذكور در این آیین نامه شود.
فصل چهارم -سایر مقررات
ماده  -32پستهای سازمانی واحدهای نقلیه یا ترابری موجود در دستگاههای اجرایی به تناسب واگذاری امور نقلیه
حذف می گردند .ایجاد مجدد پستهای حذف شده در واحدهای نقلیه موضوع این ماده و یا استخدام و به كارگیری
راننده و هرگونه كارمند در واحدهای یاد شده ،در دستگاههای اجرایی كه طبق مواد ( )3و ( )8عمل نموده اند ممنوع
می باشد.
ماده  -31دستگاه اجرایی متبوع استفاده كننده از خودرو در صورت دریافت گزارش مراجع ذی ربط و یا مشاهده
تخلف از مفاد این آیین نامه مكلف است برخورد اداری الزم را با متخلف به عمل آورد.
ماده  -34نیروهای مسلح از شمول این آیین نامه مستثنی بوده و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اجرای
تبصره ( )31قانون بودجه سال  3131كل كشور ،موظف است ظرف حداكثر یكماه از تاریخ ابالغ این آیین نامه ،آیین
نامه چگونگی استفاده از خودروهای نیروهای مسلح و فروش آنها را متناسب باشرایط خاص خود تنظیم و به تصویب
هیات وزیران برساند.
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ماده  -35وزارت امور اقتصادی و دارایی ،سازمان برنامه و بودجه ،دیوان محاسبات كشور ،سازمان بازرسی كل كشور و
وزارت كشور موظفند گزارش چگونگی اجرا و موارد تخلف از این آیین نامه را هر سه ماه یكبار به روسای سه قوه و
دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.
ماده  -32از تاریخ ابالغ این آیین نامه ،آیین نامه نحوه استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره /32221
ت  584ه مورخ  3133/1/9و آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاههای
دولتی به بخش غیر دولتی موضوع تصویبنامه شماره  /59590ت  153ه مورخ  3132/2/35و سایر مقررات مغایر لغو
می گردد.
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