
    

  ها ها ـ آئيننامه   ـ  عهدنامههاي قضائي  ـ رويهمذاكرات مجلس شوراي اسالمي ـ  قوانين:شامل       
WWW.DASTOUR.IRهيهاگها و آ ها ـ اساسنامه نامه ها ـ تصميم نامه تصويبتومان تک شماره

WWW.RRK.IR ۱۰۰
 

  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

   ۱۱۶Tابطال تعرفه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۱۲۵رأي شماره 
 درخصوص عوارض تغييركاربري امالك ۱۳۹۳شوراي اسالمي شهر شاهين شهر براي اجرا در سال 

   قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ۹۲در اجراي مقررات ماده مسكوني 
   از تاريخ تصويب۱۳۹۲مصوب سال 

  ٢  شوراي اسالمي شهر شاهين شهر  ۱۹/۲/۱۳۹۶

ابطال مصوبه ناظر بر تشكيل شوراي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۱۳۵رأي شماره 
هاي  مل تعيين ضوابط و شرايط فعاليت سبكهاي رشتهساماندهي سبكهاي رزمي و دستورالع

  مختلف رزمي در جمهوري اسالمي ايران
  ٢  وزارت ورزش و جوانان  ٢٦/٢/١٣٩٦

  ابطال بخشنامه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۱۳۷رأي شماره 
  ٥  الياتي كشورسازمان امور م  ٢٦/٢/١٣٩٦   سازمان امور مالياتي كشور٢٤/٦/١٣٩٣ـ ٦٦/٩٣/٢٠٠شماره 

   بخشنامه ۵ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۱۴۰ الي ۱۳۸هاي  رأي شماره
  ٧  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  ٢٦/٢/١٣٩٦   دستورالعمل حساب جاري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران۸/۳/۱۳۹۱ـ  ۵۹۹۱۲/۹۱شماره 

ابطال مصوبات شوراهاي : ومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عم۱۴۷ الي ۱۴۵هاي  رأي شماره
  اسالمي شهرهاي همدان، گرگان و بندرعباس درخصوص عوارض پذيره و اجازه تأسيسات شهري

  ١٣٩٢ قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٩٢ در اجراي مقررات ماده 
ان، ، گرگ همدانهايشوراي اسالمي شهر  ٢٦/٢/١٣٩٦

  ٨  بندرعباس

ابطال مصوبات شوراي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۱۵۲ الي ۱۴۸هاي  رأي شماره
اسالمي شهرهاي كرج، گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج درخصوص وضع عوارض از تابلوهاي 

 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٩٢معرف محل در اجراي مقررات ماده 
  ١٣٩٢مصوب سال 

، بندرعباس،  كرجهايشوراي اسالمي شهر  ٢٦/٢/١٣٩٦
  ٩  گرگان، همدان و سنندج

 ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر كرمان:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع۱۵۴رأي شماره
  ١٢  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ٢٦/٢/١٣٩٦  سان رسمي دادگستريدرخصوص وضع بهاي خدمات شهري براي كارشنا

  در خصوص تكليف سازمان بيمه سالمت ايران نسبت به پوششنامه  تصويب
  ٢٨/٣/١٣٩٦  اي  و ارائه خدمات بيمه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  
  ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
  سازمان برنامه و بودجه کشور

١٤  

ـ اصفهان در خصوص تغيير عنوان دستگاه اجرايي طرح احداث قطار سريعنامه  تصويب ـ قم    وزارت راه و شهرسازي   ٣١/٣/١٣٩٦  السير تهران 
  ١٥  سازمان برنامه و بودجه کشور

  ٢٨/٣/١٣٩٦  ۱۳۹۶در سال ) پرستار/ماما(در خصوص سرانه پزشك خانواده و مراقب سالمت نامه  تصويب
شت، درمان و آموزش پزشکي  وزارت بهدا

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

١٥  

 بدون تغيير در حقوق وروديها  نامه درخصوص ايجاد، حذف و اصالح شرح رديف تعرفه تصويب
  ٧/٣/١٣٩٦   و وارداتتدر كتاب مقررات صادرا

  صنعت، معدن و تجارت وزارت 
  ارايي وزارت امور اقتصادي و د
  وزارت جهادكشاورزي

١٥  
  

 ۱۳۹۶ماه  رـ تيفدهمه شنبه
 

  ۲۱۰۶۵ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۹۶۵( 
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  ٢/٣/١٣٩٦                                                                         ٩٥/١٢٤٨/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
  مورخ١٢٥ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديأت عموميه رأي ك نسخه ازي

  : با موضوع١٩/٢/١٣٩٦
 ۱۳۹۳شهر براي اجرا در سال   شوراي اسالمي شهر شاهين١١٦T تعرفه ابطال«

 قانون ۹۲درخصوص عوارض تغييركاربري امالك مسكوني در اجراي مقررات ماده 
جهت »  از تاريخ تصويب۱۳۹۲تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  .گردد يست ارسال موي به پيدرج در روزنامه رسم
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيأت عموميركل هيمد   ني دربي 

  
  ٩٥/١٢٤٨: روندهالسه پک     ١٢٥ :ماره دادنامهش      ١٩/٢/١٣٩٦: خ دادنامهيتار

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:يدگيمرجع رس
  ن شهري شهر شاهي اسالمي شورا:يشاك

ن شهر ي شهر شاهي اسالمي شوراt ١١٦ ابطال تعرفه :واستهت و خيموضوع شکا
 ي در اجراي امالک مسکونير کاربريي در خصوص عوارض تغ۱۳۹۳ اجرا در سال يبرا

  ۱۳۹۲ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک۹۲مقررات ماده 
 اجرا ي بران شهري شهر شاهي اسالميشوراt ١١٦به موجب تعرفه ـ ١: گردش کار

  .ده استيب رسي به تصوي امالک مسکونير کاربريي عوارض تغ۱۳۹۳در سال 
 ابطال تعرفه مذکور در قسمت يان به موجب دادخواستي غالمرضا شاه رجبيآقاـ ۲

 است در ي را درخواست کرده و مدعي و اداري، خدماتي به تجاري از مسکونيکاربرييرتغ
 ۴۳۸هاي   به شماره دادنامهيوان عدالت اداري ديومأت عمين مصوبه مفاد آراء هيب ايتصو
 ۲/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۴۷ و ۱۴/۱/۱۳۹۱ـ ۴ و ۸/۱۲/۱۳۹۰ـ ۵۶۳ و ۲۵/۶/۱۳۸۶ ـ ۴۳۷و 
 از ي قسمتيا واگذاريهرگونه عوارض و  اخذ را به موجب آن آراءيت نشده است زيرعا
  .ستر قانون شناخته شده اي امالک مغاير کاربريي تغيگان براين به نحو رايزم

نکه ي بر ايه مشاوران خود مبني پس از مالحظه نظريوان عدالت اداريس ديرئـ ۳
 ۹۲ ماده ي به پرونده در اجرايدگي است، با رسالذکر فوققانون ۹۲ موضوع تابع حکم ماده

  .کند  مي در خصوص موضوع موافقتيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک
  :ر استياعتراض به قرار ز مورد يمتن تعرفه در قسمتها

  
  ن شهري شاهيشهردار  T   ۱۱۶تعرفه 

  ش/۳۴۰۰: شماره ابالغ مصوبه
  ۱۲/۱۱/۱۳۹۲: خ ابالغ مصوبهيتار

  ي امالک مسکونير کاربرييعوارض تغ: موضوع تعرفه
  باشد ير ميبه شرح جدول ز: معادله محاسبه عوارض

  ير کاربرييعوارض تغ   بهي مسکونير کاربرييتغ  فيرد
  A ۱۳۰× G = T  يتجار  ۱
 A ۶۵× G = T  يخدمات  ۲
 A ۲۵× G = T  يادار  ۳
 A ۲۶× G = T  يصنعت  ۴
 A ۱۰۰× G = T  مختلط  ۵
 A ۴۵× G = T  هاير کاربريسا  ۶
  :حات محاسبه عوارضيتوض

  .باشد ي متراژ کل عرصه مSـ منظور از ۱
  .باشد ي ميت مقررات شهرسازي مستلزم رعاير کاربريي نبوده و تغير کاربريين عوارض به منزله تغيـ پرداخت ا۲
  . باشدي چند کاربريواحد آن دارا  است که هريا ـ منظور از مختلط عرصه۳
ـ ي کلير اصالح طرحها يه امالک که تحت تاث    يـ کل ۴  آنهـا  ي و جـامع قـرار گرفتـه و کـاربر    يلي تفـص ي وجزئ
افت هـر نـوع خواسـته اعـم از          يا در ي و   ي در موقع درخواست شهردار    ير کاربر يير کند مشمول تعرفه تغ    ييتغ

  .وم االدا خواهند بوديمت زمان يبه ق.. .استعالم، صدور پروانه و

 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ ماده ي  در اجرا
نده خود را به جلسه ين شهر خواسته شد نماي شهر شاهي اسالمي از شورا١٣٩٢سال 

  . کندي معرفيأت عموميه

ن يس و معاوني با حضور رئ١٩/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عمومي  ه
نده يز با حضور نمايوان و ني و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

ت آراء به شرح ي با اکثريل شد و پس از بحث و بررسي تشکشكات شده از طرف يمعرف
  .مبادرت کرده است رأي ر به صدوريز

  
  يأت عمومي هيرأ

ـاده   ١٣٩٢  مصوب ساليوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢مطابق م
  :مقرر شده است کـه

 در يأت عموميه رأي ت مفادي ابطال شود، رعايأت عمومي در هيا چنانچه مصوبه«
 يأت عموميه رأي ري مغايديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استي الزاميمصوبات بعد

 قانون ٨٣ت مفاد ماده يوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايس ديب کنند، رئيتصو
» .دينما ي مطرح ميأت عموميکننده در ه بينده مرجع تصويمذکور و فقط با دعوت نما

 و ١٤/١/١٣٩١ـ ٤ و ٨/١٢/١٣٩٠ـ ٥٦٣ و ٢٥/٦/١٣٨٦ـ  ٤٣٧ و ٤٣٨نکه در آراء شماره ينظر به ا
 ي اسالمي شوراها ازي، مصوبات تعداديوان عدالت اداري ديمومأت عي ه٢/٥/١٣٩١ـ  ٢٤٧

 يگان براين به نحو راي از زمي قسمتيا واگذاريافت عوارض ي بر دري کشور مبنيشهرها
ارات ابطال شده است يرت با قانون و خارج از حدود اختي امالک به لحاظ مغاير کاربرييتغ

ش ـ /۳۴۰۰ مصوبه شماره ١١٦Tه ب تعرفين شهر در تصوي شهر شاهي اسالميو شورا
، عوارض وضع کرده است، ي امالک مسکونير کاربريي با عنوان عوارض تغ۱۲/۱۱/۱۳۹۲

 ١استناد به بند  با يأت عمومياد شده هيرت با آراء ين تعرفه مذکور به لحاظ مغايبنابرا
  مصوبيوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ١٣ و مواد ١٢ماده 
  .شود يب ابطال ميخ تصوي از تار١٣٩٢سال 

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديأت عموميس هيرئ
  

  ١٦/٣/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٧٨٩/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني ايم اسالي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ١٣٥ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديأت عموميه رأي ك نسخه ازي

  : با موضوع٢٦/٢/١٣٩٦
 مصوبه ناظر بر تشكيل شوراي ساماندهي سبكهاي رزمي و دستورالعمل ابطال«

هاي مختلف رزمي در جمهوري اسالمي  تعيين ضوابط و شرايط فعاليت سبكهاي رشته
  .گردد يوست ارسال مي به پي درج در روزنامه رسمجهت» ايران

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيأت عموميركل هيمد   ني دربي 
  

  ٩٤/٧٨٩: روندهالسه پک       ١٣٥ :ماره دادنامهش       ۲۶/۲/۱۳۹۶: خ دادنامهيتار
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   خانشان يم احمد سالي آقا:يشاك
 ي ساماندهيشورا«ل ي ابطال مصوبه ناظر بر تشک:موضوع شکايت و خواسته

هاي   رشتهيت سبکهايط فعالين ضوابط و شراييدستورالعمل تع«و » ي رزميسبکها
  »راني اي اسالمي در جمهوريمختلف رزم

 ابطال مصوبه ناظر بر ي خانشان به موجب دادخواستي احمد سالمي آقا:گردش کار
 دستورالعمل تعيين ضوابط و شرايط فعاليت«و » شوراي ساماندهي سبکهاي رزمي« تشکيل
را خواستار شده و در جهت » راني اي اسالمي در جمهوريمختلف رزمهاي   رشتهيسبکها

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب
به دور از استناد ) وزارت ورزش و جوانان( يت بدنين سازمان تربي از مسئوليتعداد«

ن به اصطالح دستورالعمل ي نموده و با تدوي به نام ساماندهييل شوراي اقدام به تشکينونقا
 ي اسالمي در جمهوريمختلف رزمهاي   رشتهيت سبکهايط فعالين ضوابط و شراييتع«
ب ي و نظارت و با تصوريزي برنامهدفتر اي   و حرفهيدر مرکز توسعه ورزش قهرمان» رانيا

 در امر ورزش را يقانون غيرن شورا خود خوانده، دخالتيدر ا ١٣٨٧آن در آذر ماه سال 
 ٧ ، مغاير با ماده١٣٩٠تر کردن مفاد آن در آذر ماه  شروع نموده و با تغيير مجدد و غيرقانوني

 ٣ ورزش نموده، بر خالف بند ين شورايگزي، خود را جايت بدنيل سازمان تربيقانون تشک
 ورزش از وظايف شوراي ورزش استحصاء شده است همان قانون که دخالت در امور ٨ماده 

ل ظلم و ستم روا ي ذيبا دخالت در امور ورزش به هزاران نفر از ورزشکاران به شرح بندها
 نفر هستند ٤ آن در اصل ٥/٧/١٣٨٩ن شورا به استناد صورتجلسه مورخ يا. داشته است

 ٨/٧/١٣٩٢ ـ ٤٣٩  ـ٤٤٠ دادنامه شماره ٧٨ن صورتجلسه در پاراگراف اول صفحه يکه ا
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ل صدور دستورالعمل ابطال شده يز به عنوان تنها دلي نيوان عدالت اداري ديأت عموميه
  . را برمال ساخته استي ساماندهي بودن شورايقانون غيرده است،يدرج گرد

 وزارت ريزي و نظارت دبير خود خوانده اين شورا که همزمان مسئوليت مديرکلي برنامه
 خود خوانده را ين شوراي ايقانون غيرماتيه تصميز به عهده دارد کليورزش و جوانان را ن

 مراجع با سوءاستفاده از جايگاه شغلي خود تبديل به دستورات عام شمول و آمره نموده و به
دهد،  ت اجرا ابالغ نموده و به آن تصميمات جلوه قانوني ميـذيربط و فدراسيونها جه

 و ريزي برنامهرکل ي مد١٦/٨/١٣٨٩ـ ٢٧٨/٤/٣١  طور نمونه صدور دستورالعمل شمارهبه
م مورخ ي تصمياست که در راستا) وزارت ورزش و جوانان (يت بدنينظارت سازمان ترب

 ٤٣٩ ـ ٤٤٠ دادنامه شماره ي نفره صادر و ط٤صورتجلسه  (ي ساماندهي شورا٥/٧/١٣٨٩
  .گردد  مي ابطال يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٨/٧/١٣٩٢ـ 

 ريزي برنامه بير شوراي ساماندهي از سنگر قانوني خود، يعني جايگاه مديرکلمکاتبات د
 ي به نام ساماندهيقانوني غيرمات شورايل تصميو نظارت وزارت ورزش و جوانان در تبد

 از جمله يتيري سطوح مديبه دستورات آمره و عام الشمول و ابالغ آن جهت اجرا در تمام
وان ي ديأت عمومي ه١٥/٤/١٣٩٤ ـ ٤٣٦ دادنامه بدون توجه به(ون کونگ فو يفدراس

افته که ي ادامه ي استانها و شهرستانها طوريت بدنيو به تبع آن ادارات ترب) يعدالت ادار
.  استحقوق حقه هزاران ورزشکار را پايمال و عدم گسترش ورزش در کشور را فراهم نموده

ن ين متخلفي به اي به حديقانوني غيرن شوراي و حق جلوه دادن ايقانون غيرمکاتبات
 ٤٠  و١٧٠عايت به اصل راعتماد به نفس داده که حتي برخي از قضات مراجع قضايي بدون 

 مستفاد  قانون  ديوان عدالت اداري با١٠  ماده ٣ بند ١قانون اساسي و با عدم توجه به تبصره 
 ماليمردم پاکنند که حقوق حقه   مي صادريي آرايقانون غيرن گونه مکاتباتيقرار دادن ا

ن وزارت ورزش و جوانان در اثر عدم ي نفر از مسئول٤ت از آن دارند که يگردد حکا مي
 خود خوانده ييل شوراي اقدام به تشکيقانونهاي غير نامه آيينن ي، با تدويکنترل باالدست

اراتشان ينموده و با سوء استفاده از مقام خود از حدود اخت» ي ساماندهيبه نام شورا«
نکه يند، نظر به اينما  مي آمره و عام الشموليده و اقدام به صدور دستورالعملهاخارج ش

 يجاد هماهنگي ا١٣٥٠ران مصوب سال ي ايت بدني قانون سازمان ترب٨ ماده ٣مطابق بند 
ات  مؤسسحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها،ي و تفريت بدني مربوط به تربيتهايدر فعال

 و يت بدنيگر مراکز تربي و دي ورزشيأتهايونها و هيدراس باشگاهها و فيآموزش عال
 ٧ سازمان احصاء شده است و برابر ماده يارات شورايف و اختيحات سالم از جمله وظايتفر

 نفر وزير و ساير اعضاي واجد شرايط ٧همان قانون شوراي سازمان متشکل از 
! سازمان را عهده دار شود يف شوراي که وظاي ساماندهي شورا به ناميي شوراباشند نه مي

 و مستفاد از يوان عدالت اداري ديأت عمومي هيلذا با در نظر گرفتن هر دو دادنامه اصدار
 و برابر ماده يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند 
 از زمان صدور  راي و اقدامات تبععنه معترضٌ مورد ٢ ابطال هر ي همان قانون، استدعا١٣

ع حقوق حقه ييانت به موقع قانون، از تضي تقاضامندم، تا با صيل آن از محضر عاليو تشک
  ».ي شودريهزاران نفر از ورزشکاران جلوگ

  :ر استيمتن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار ز
  :مقدمه«

 اصول و هنر دفاع يري بر بکارگيرزمهاي   رشتهي تماميد فلسفه وجوديبدون ترد
 ، اساساًيفي و کين ورزشها در ابعاد کميرغم رشد و توسعه انواع ايعل.  استوار استيخصش
. وابسته استها  ک از رشتهيد و صاحب نظران هري اساتيدگاههاين تنوع بر تفاوت ديا

 يديک مهارت، عنوان و مشخصات جدي ي در نحوه اجراييار جزير بسيي که با تغيبطور
را از وزارت اي  ن خواستهي مخاطبياق و عالقمندي که اشتيتهر چند تا وق. گردد  ميانيبن

الت يکن با توجه تسهيل. گردد  نميجادي اي نداشته باشد مشکليورزش و جوانان در پ
 جهت هاي ورزشي منظور گرديده و به مندي قهرمانان رشته متعدد و متنوعي که جهت بهره

 ي امريمختلف رزمهاي   رشتهتي نحوه فعالين، ساماندهي، مخاطبي از سردرگميريجلوگ
  .ر استيناپذ اجتناب

  :يکماده 
  : اهداف

مربوطه براساس هاي  رشاخهي و زي رزميورزشهاي  ت رشتهي نحوه فعاليساماندهـ ١
  ون مربوطهي در فدراسي ورزشالمللي بينمستندات مراجع معتبر 

اره ورزش  ادياستهاي سيدر راستاها  ک از رشتهيت هريا لغو مجوز فعاليصدور و ـ ٢
  کشور

  ونهاي در فدراسي موازيجاد سبکهاي از ايريجلوگـ ٣
 اي در نحوه اجراي تکنيک يا قوانين و مقررات استانداردشده، سليقه تغيير  هرگونه:تبصره
  .باشد مي ي کاريمصداق مواز
  .باشد  مي مربوطهي کارگروه تخصصي کاريص موازي مرجع تشخ:تبصره

  ف و مفاهيميتعار: ماده دو
 ي، رزمي ورزشها، ووشو، تكواندو،کاراته ي ورزشيونهاي فدراسمنظور :اسيونفدر
  .باشد ي مي ورزشيو انجمنهاجودو و کونگ فو 

  راني اي اسالمي وزارت ورزش و جوانان جمهور:وزارت
  وابسته به وزارتخانهك از ادارات کل ورزش و جوانان ي هر :اداره كل

  وابسته به ادارات کلوانان ك از ادارات وزارت ورزش و جي هر :اداره
  .باشد  ميوني فدراسيته فني کم منظور:كميته فني

  .باشد ي ميرزمهاي   رشتهين مرجع ساماندهي باالتر:شوراي ساماندهي
 يونهايـک از فـدراسيـرمجموعـه هر ي در زيالت ورزشي از تشکي به سطح:انجمن

 المللي کميته بين ( IOCد تأييدمورگردد که ورزش موردنظر  نامه اطالق مي موضوع اين آيين
  .باشد) Sport accord(ا ي) کيالمپ

 هريک از فدراسيونهاي موضوع زيرمجموعهبه سطحي از تشکيالت ورزشي در  :کميته
 داراي فدراسيون جهاني يا آسيايي و الزاماًگردد که ورزش موردنظر  نامه اطالق مي اين آيين

  .ه و در پانزده استان کشور فعاليت نمايدبود) OCA(مورد تأييد شوراي المپيک آسيا 
به سطحي از تشکيالت ورزشي در زيرمجموعه هريک از فدراسيونهاي موضوع اين  :گروه

گردد که ورزش موردنظر فاقد ضوابط تعيين شده در تشکيالت انجمن و  نامه اطالق مي آيين
  .باشد خاطب ميکميته بوده و حداقل در پانزده استان کشور فعال و داراي هزار نفر م

  
    بندي سبکهاي رزمي جدول سطح

  سطح فعاليت  الزامات
  عنوان
  

مورد 
  تأييد

Sport 
accord  

مورد 
  تأييد
IOC 

مورد 
  تأييد

OCA  

داراي 
فدراسيون 
  جهاني

داراي 
فدراسيون 
  آسيايي

  استاني  کشوري  ابداعي
  توضيحات

    ـ  ٭  ـ  ـ  ـ  ـ  ٭  ٭  انجمن

  ـ  ـ  ٭  ٭  ٭  ـ  ـ  کميته
حداقل 

١٥ 
  استان

  

  ٭  ـ  ٭  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  گروه
حداقل 

 نفر ١٠٠
مخاطب 
  داشته باشد

  
ان آنها يند و بانينما  ميتي که تحت عنوان گروه فعاليورزشهاي   رشته:تبصره

  .ندي استفاده نماي از اصطالحات زبان فارسيستي بودن آن را دارند بايراني و اي ابداعيادعا
  :يرزمهاي   رشتهي ساماندهي اعضاء شورا:٣ماده

  س شورايرئ                                         اي  و حرفهي ورزش قهرمان معاون:  ٣ـ١
  ر شورايدب                                        و نظارتريزي برنامهر کل دفتر يمد:  ٣ـ٢
  عضو                             يتي تربيتوسعه ورزش همگانر کل دفتر يمد: ٣ـ٣
  عضو         اي  و حرفهي ورزش قهرمانيابيدفتر توسعه استعداد کل ريمد: ٣ـ٤
  عضوات               ي به شکايي عملکرد و پاسخگويابيارزر کل دفتر يمد: ٣ ـ٥
  عضو          حراست                                                    ر کل يمد: ٣ ـ٦
  عضو                                                        يحقوقر کل دفتر يمد: ٣ـ٧
  عضو         مرتبط                        هاي  ونيا سرپرستان فدراسيسا ؤر: ٣ ـ٨
   عضو  س شورايي ر تأييدر شورا ويشنهاد دبيسه نفر کارشناس خبره به پ: ٣ـ٩

 ماينده مربوطه عضويت افراد قائم به شخص بوده و در صورت تفويض اختيار، ن:تبصره
  .دينما  ميدر جلسات شرکت رأي بدون حق

اي وزارتخانه   احکام اعضاء شورا توسط معاون ورزش قهرماني و حرفه: تبصره
  .گردد صادر مي
  :ف شوراي وظا:٤ماده

 هاي رزمي موجود در فدراسيونهاي مختلف و تعيين جايگاه بررسي وضعيت رشته: ٤ـ١
  ون مرتبطيهر رشته در فدراس

  ن دستورالعمليد و اعالم نظر براساس مفاد اي جدي درخواستهايبررس: ٤ـ٢
 يونهايک از فدراسيت در هريمجاز و سطح فعالهاي  انتشار فهرست رشته: ٤ـ٣

  مربوطه در آغاز هر سال
د در کسب يجدبندي  ت سطوح مختلف و اعالم سطحيانه وضعي ساليبررس: ٤ـ٤

  ط الزميشرا
هاي  ت سطوح مختلف که در دورهيع به ادامه فعالم راجي و اتخاذ تصميبررس: ٤ ـ٥

  .نديشده نتوانند و حد نصاب الزم را کسب نما نيي تعيزمان

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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 نيا موضوعهاي  ونيفدراس ندگانينما حضور با يتخصص يها کارگروه ليتشک: ٤ ـ٦
  دستورالعمل

 مربوطه يتخصص کارگروه به را واصله شنهاداتيپ است موظف شورا رخانهيدب: ٤ـ٧
  .دهد قرار شورا کار دستور در کارگروه اعالم نظر و يبررس از پس و ارجاع

 سطح هر مسئولين اخالقي و فني صالحيت احراز شرايط و ضوابط تصويب: ٤ ـ٨
  مربوطه مرجع شنهاديپ به

 در يذات طور به اي و ابالغ وزارت يعال مقام توسط که مرتبط فيوظا ريسا: ٤ـ٩
  )شورا ياعضا ينسب تياکثر صيتشخ به(رد يگ قرار تواند يم شورا فيوظا حوزه

 فدراسيونها پوشش تحت رزميهاي  رشته انحالل تعليق و فعاليت، مجوز صدور: ٤ـ١٠
  .بود خواهد شورا بيتصو و صيتشخ با

 ريدب توسط شورا ياعضا  تأييداز پس يتخصص يکارگروهها اعضاء احکام :تبصره
  .گردد يم صادر شورا

  :جلسات و مصوبات شورا مقررات مربوط به :٥ماده 
 و يميتنظ برنامه اساس بر کباري هفته دو حداقل يعاد بصورت شورا جلسات: ٥ـ ١

  .گردد يل ميتشک شده نييتع يتهاياولو
 تياکثر رأي با آن مصوبات و داشته تيرسم اعضا دوسوم حضور با جلسات: ٥ـ ٢

  .باشد مي قبول مورد حاضر ياعضا ينسب
 شورا ريدب استير تحت شانيا ابيغ در و شورا سيرئ استير تحت جلسات: ٥ـ ٣

  .ديگرد خواهد ليتشک
  .شورا نافذ است سيرئ رأي يمساو طيشرا در: ٥ـ ٤
  .ديرس خواهد حاضر ياعضا به و ميتنظ صورتجلسه بصورت جلسه مصوبات: ٥ ـ ٥
  .ديگرد خواهد ارسال شورا ريدب امضاء با اجرا جهت مصوبات وها  دعوتنامه: ٥ ـ ٦
 خواهد برگزار شورا سيرئ  تأکيدو شورا ريدب درخواست به العاده فوق  جلسات:٥ـ ٧

  . شديعاد جلسات ليتشک مانع دينبا العاده فوقجلسات  ليتشک و ديگرد
 ياعضا ميتصم اي دهيرس يتقاضا حسب شورا ريدب توسط جلسات دستور: ٥ ـ ٨

  .گردد مي نييتع يقبل جلسات در شورا
 و تشکيل خاص موضوعات بررسي براي دائم يا موقت گروههايکار تواند  ميشورا: ٥ـ ٩
  .نمايد ابالغ جلسات آن در ازطرح بعد شورا مصوبات عنوان به راها  کارگروه اين نظرات

جلسات  در رأي حق بدون نظر صاحب و مطلع کارشناسان از تواند يم شورا: ٥ـ ١٠
  .آورد بعمل دعوت

 طرح و بوده شده نييتع جلسه دستور اساس بر صرفاً شورا جلسات ليتشک: ٥ـ ١١
  .باشد  نميريپذ امکان دستور از خارج موضوع

 توجه با جلسات در )٣ ماده ۸( بند يها ونيفدراس يروسا از ک يهر  حضور:تبصره
  .است مربوطه ونيفدراس با موضوع ارتباط به

  :موجودهاي  سبک وضعيت تطبيق نحوه: ۶ماده
 اطالعات شورا يسو از شده نييتع مهلت داکثرح ظرف ديبا ونهايفدراس هيکل: ٦ـ١
 ارسال شورا رخانهيدب توسط که ييها فرم در را پوشش تحت يرزمهاي  رشته به مربوطه

  .ندينما و عودت ليتکم گردد يم
 دستورالعمل ضميمه بايد فرمهايها  فدراسيون پوشش تحت رزميهاي  رشته کليه: ٦ـ٢

 ونيفدراس به و ليشده تکم نييتع مهلت انقضاء ات حداکثر مستندات و مدارک همراه به را
  .ندينما ميتسل مربوطه
ونها يموجود در فدراسهاي  گاه رشتهيشورا موظف است ظرف مدت شش ماه جا: ٦ـ٣

  .دين و رسماً ابالغ نماييک را تعيو سطوح هر
  .باشد ي ميدگيت رسيموجود در اولوهاي  گاه جهت رشتهين جاييتع: ٦ـ٤

  :ليت انجمن،کميته،گروهچگونگي فعا:۷ماده
 ماه ٣ حداکثر ظرف مدت يستي بانامه آيينن ي موضوع ايونهايک از فدراسيهر 

ون مربوطه يته و گروه در فدراسيت انجمن، کمي نحوه فعالي اجرائنامه آيينه ينسبت به ته
  . برسانندي ساماندهي شورا تأييداقدام و مراتب را به

    يته و گروه در ساختار فدراسيونتبيين جايگاه حقوقي انجمن،کم: ٨ماده
شرح 
  فعاليت

فعاليت 
  المللي بين

منابع و 
  اعتبارات

برگزاري 
مسابقات 
قهرماني 
  كشور

نمايندگي 
  در استان

سهاي البرگزاري ك
آموزشي مربيگري 

  ـ داوري
برگزاري 
  دوره استاژ

صدور 
گواهينامه 
  كمربند

توسط   انجمن
تقويم   فدراسيون  فدراسيون

  فدراسيون
هيأت زيرنظر 

ا  هماهنگي ب  فدراسيون  استان
  فدراسيون

ا  هماهنگي ب
  فدراسيون

توسط   کميته
تقويم   کفاخود  فدراسيون

  فدراسيون
زيرنظر هيأت 

  استان
فدراسيون يا 
  هيأت استان

ا  هماهنگي ب
  فدراسيون

 ا  هماهنگيب
  فدراسيون

  کفاخود  ندارد  گروه
با صالحديد 
فدراسيون 

  مربوطه
زيرنظر هيأت 

  استان
سيون يا فدرا

  هيأت استان
ا  هماهنگي ب

  فدراسيون
 ا  هماهنگيب

  فدراسيون

نامه نحوه  نيين آي مشمول ايونهايک از فدراسي هر يهايژگي با توجه به و:۱تبصره
ف شده بر اساس ماده هفت، در يتعرهاي  ک از ساختاري هريگاه حقوقين جاييت و تبيفعال

  .گردد يح ميتشرل يون مربوطه به تفصي فدراسيي اجرانامه آيين
  تأييدکه مراتب موردي در صورتي برون مرزي نفرات برتر در مسابقات رسم:۲تبصره

 نامه نظام پاداش و تسهيالت قهرماني شوراي برون مرزي قرار گرفته باشد مشمول اين آيين
الت با ي فقط تسهيقرار خواهد گرفت و در مورد نفرات برتر گروهها در مسابقات داخل

  .ط تعلق خواهد گرفتيشرار يت سايرعا
 شورا ير اعضايا سايس شورا يشنهاد رئين دستورالعمل به پير در مفاد ايي تغ:۹ماده

  .ر استيامکان پذ) سه چهارم اعضاء شورا(ت مطلق يب اکثريو تصو
اي   و حرفهي تبصره در حوزه معاونت ورزش قهرمان۹ ماده و ٩ن دستورالعمل در يا

  ».ده و الزم االجراستيب رسي به تصو۷/٩/١٣٩٠خ ير تار اصالح و د۱۳۹۰در آبان ماه 
 وزارت ورزش و جوانان يت مذکور، سرپرست اداره کل امور حقوقيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٥/١٠/١٣٩٤ ـ ص/٢٤١١٨/٥٢حه شماره يبه موجب ال
 يت بدني سازمان تربيسازمانهاي  ف و پستيبه استناد مجموعه اهداف، وظا) ۱«

ماده ) ه(و  )د (يو بندها) ۵۴( ماده يي اجرانامه نيآي) ۴(  براساس مادهيميق تنظساب
ران ي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد) ۱۴۳(

معاونت  ۲۲/۹/۸۸ مورخ ۸۴۳۱۶/۷/۲۰۰ز مصوبه شماره يو ن) ۱وستيپ (۱۳۸۵مصوب 
 يليالت تفصيس جمهور در خصوص تشکيرئ يه انسانيت وسرمايريمحترم توسعه مد

 ۳۳۰۵۵/۹۰/۲۱۰ن مصوبه شماره يو همچن) ۲وستيپ (» سابقيت بدنيسازمان ترب«
» يجوانان فعل وزارت ورزش و «يابالغ يليالت تفصي متضمن تشک۱۸/۱۲/۹۰مورخ 

ت ي و با رعايکشور ت خدماتيريقانون مد) ۳۱( ماده ي اجرايکه در راستا) ۳وستيپ(
  :دارد  ميده است، اعالمين وزارت ابالغ گرديقانون مزبور به ا) ۲۹(مفاد ماده 

ف معاونت توسعه ورزش ي از تکاليف مصوب مذکور، بخشيشرح وظا حسبـ ۱/۱
  :ن وزارت عبارتست ازيااي   و حرفهيقهرمان

ا عدم يم به جهت صدور ياتخاذ تصم د وي جديورزشهاي   و مطالعه رشتهيبررس«
  »...)ون ويته، فدراسيانجمن، کم(از يالت مورد نيالب تشکق ت دريصدور مجوز فعال

و بندي   و سطحيرزمهاي  م در خصوص رشتهي و اتخاذ تصميمطالعه، بررس«
  »ک آنهايتفک

د و صاحب نظران به يران متخصص، اساتي متشکل از مدي مشورتيل شوراهايتشک«
  » يا  و حرفهيقهرمانورزش هاي  نهيختگان ورزش در زمي فرهي از نظرهاگيري بهرهمنظور 
ف دفتر ي از شرح وظايارات مذکور، بخشيف و اختيز مستنداً به وظايو نـ ۲/۱

  :عبارتست از) سازمان سابق(وزارتخانه اي   و حرفهي و نظارت ورزش قهرمانريزي برنامه
م يد و اتخاذ تصمي جديورزشهاي   و مطالعه رشتهي و نظارت بر بررسريزي برنامه«

  »الت مصوبيت در قالب تشکي صدور مجوز فعالا عدميجهت صدور 
هاي  م در خصوص رشتهي، مطالعه و اتخاذ تصمي و نظارت بر بررسريزي برنامه«

  »ک آنهايو تفکبندي   و سطحيرزم
 ي سبکهاي ساماندهيشورا«ل يد که تشکيفرمائ  ميقيبنا به مراتب مذکور، تصد

 تحت ي رزميه سبکهاي کليش سامان بخيم متخذه در راستايک تصميبه عنوان » يرزم
 وزارت ورزش و جوانان بوده و ي و قانونيف ذاتيقاً جزو وظايربط، دقي ذيونهاينظر فدراس

ز در ي مربوطه نيف وزارت و شوراياز و منطبق با وظايمورد نهاي  ب دستورالعمليتصو
صوبات  شورا و ميرقانونيل غي تشکيلذا ادعا.  مزبور بوده استي شورايف قانونيزمره تکال

  .باشد ي ميآن، کامالً فاقد وجاهت قانون
) ۷(موضوع ماده » يت بدني سازمان تربيشورا«ش، يخواهان در اظهارات خو) ۲

 ريزي جهت سـاماندهي سبکهاي ورزشي سازمان تربيت بدني را متولي برنامه تأسيس قانون
ن يداشته که ات به قضات محترم ين ذهني اي در القاين استدالل سعيدانسته است و بـا ا

. نموده است»  سازمانيشورا«ن يگزيرا جا» ي رزمي سبکهاي ساماندهيشورا«وزارت 
 قانون) ۸(مصرحه در ماده »  سازمانيشورا«ف يق به شرح وظاي دقيحال آن که با نگاه

ر آموزش يس جمهور، وزيمتشکل از رئ( آن شورا يب اعضايسازمان و نظر به ترکتأسيس 
 ي، بخوب...)ر تعاون، سرپرست سازمان وي، وزير کار و امور اجتماعيوزر کشور، يو پرورش، وز

 کالن حوزه ورزش کشور بر عهده ياستهاي درخصوص سريزي برنامهگردد که   ميمحرز
از جمله ( ورزش ي و تخصصي در مورد مسائل جزئريزي برنامه مزبور نهاده شده و يشورا

ده است و ين نگردييف آن شورا تبيوظاچ وجه از يبه ه) ي رزميف سبکهاين تکلييتع
ه در ي مشاراليلذا ادعا. باشند  مي سازمان خارجيف شورايگونه موارد موضوعاً از وظا نيا
  .باشد  ميز محکوم به ردين خصوص نيا

الت يتشک«، يت بدنيسازمان ترب تأسيس قانون) ۱۵(ل ماده يبه استناد تبصره ذ) ۳
  بهتعيين و..... المللي و  توجه به مقررات بينو وظايف فدراسيونها و هيأتهاي ورزشي با
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الت و نحوه عملکرد ين اوصاف، تشکي، فلذا با ا»ديب سرپرست سازمان خواهد رسيتصو
ست پس از يبا  ميزي مربوطه ني ورزشيونهاي از فدراسي به عنوان توابعي رزميانجمنها

 يت بدنيازمان تربب سرپرست سي و تصو تأييد الزم، موردي و اداريفات قانوني تشريجر
. واقع گردد تا بتواند به صورت قانوني فعاليت نمايند) وزير ورزش و جوانان فعلي(سابق 

ن ي و تدوي رزمي سبکهاي ساماندهيل شوراين اوصاف اقدام وزارت در تشکي ابا
  .باشد ي مي وجاهت قانونيدستورالعمل مربوطه کامالً دارا

، صدور و لغو پروانه يت بدنيسازمان ترب تأسيس قانون) ۴(و ) ۱(به موجب مواد ) ۴
ونها، ي فدراس:اعم از( در کشور يت بدني مرتبط با تربيتهاي فعاليجاد هماهنگيباشگاهها و ا

در صالحيت ذاتي سازمان تربيت بدني سابق ..) .هيأتهاي ورزشي، مراکز تربيت بدني و
  .باشد  مي امور ورزش کشوربه عنوان تنها متولي عام و خاص) وزارت ورزش و جوانان فعلي (

 يشورا«...ن، مکاتبات ويخواهان بـا خلط مبحث و برداشت نـادرست از مفاد قـوان) ۵
 تأسيس قانون) ۷( مصرحه در ماده » سازمانيشورا«را » ي رزمي سبکهايسامانده

 ي از واحدهايکي يداخل ، مکاتباتيگري دي قلمداد نموده و در جايت بدنيسازمان ترب
ر ناصواب از دادنامه شماره يدانسته و با تفس» ي ساماندهيمصوبات شورا«رت را، تابعه وزا

ر کل ي مديابطال نامه داخل«ر بر ي دايوان عدالت اداري ديأت عمومي ه۴۳۹ ـ ۴۴۰
ده يز واقع گردين وزارت ني ايرش و اجرايکه مورد پذ»  و نظارتريزي برنامهمحترم دفتر 

، در دادخواست »دستورالعمل«ن نامه به عنوان  نمودن آياست،  ضمن تالش در تلق
و در کل، . شورا را درخواست نموده استهاي  ه مکاتبات و دستورالعمليموجود، ابطال کل

ن ين و مقررات مورد عمل وزارت ورزش و جوانان و همچنيده انگاشتن قوانيبا ناد
ت يان در مرجع ورزش و جوانيگاه قانوني مربوطه، جايهاو دستورالعملها  نامه آيين

 و ين از نظامات قانونيدانند و حاضر به تمکي ميقانون غير راي رزمي سبکهايسامانده
 تي صدور مجوز فعالي، انطباق با مقررات برايو مستندات خود جهت بررس ارائه مدارک 

 ن، بدونيرپا گذاشتن قواني بر ارائه مدارک، با زيمتعدد مبنرغم مکاتبات يباشند و عل نمي
که اقدامات . دهند  مي مربوطه ادامهي خود در رشته ورزشيرقانونيت غيجوز، به فعالماخذ 
 ير مراجع قانونين خصوص از جانب وزارت ورزش و جوانان و ساي الزم در اي و اداريقانون

  .باشديدر دست انجام م
در خاتمه شايان تأکيد است که آقاي احمد سالمي خانشان با طرح دعاوي متعدد با ) ۶

نظر ديوان عدالت اداري، سعي در اثبات امري هاي متفاوت در شعب بدوي و تجديد استهخو
ناحق و ملزم نمودن آن مرجع به صدور رأيي غيرقانوني برخالف قوانين و مقررات موجود و 

 با توجه به اينکه اقدامات و درخواستهاي غيرقانوني ايشان محرز مورد عمل اين وزارت نموده و
 صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري مبتني ۲۷۶۲ به دادنامه شماره اًتوجه(اشد ب و مسلم مي

بر رد شکايت آقاي سالمي خانشان با خواسته الزام وزارت به ارتقاي جايگاه سبک کانگ 
ريزي و اقدام در راستاي  ، و در شرايطي که اين وزارت مکلف به برنامه) به فدراسيون۲۱فوتوآ

 پاسخگويي به درخواستهاي نابجا و غيرقانوني متعدد باشد، رزش کشور ميتحقق اهداف کالن و
ايشان، ضمن اتالف وقت و انرژي مسئوالن، عمالً اين وزارت را در انجام وظايف کالن محوله با 

  :سازد که در پايان خاطرنشان مي. مشکل مواجه خواهد نمود
ن مردم نهاد پروانه ک سازماي به عنوان ۱۳۸۵ در اسفند ۲۱انجمن کانگ فوتوآ 

 نحوه ي به منظور سامانده۱۳۹۱کن در سال يل. دينما  ميافتيت از وزارت کشور دريفعال
 ي مردم نهاد فعال در دو حوزه ورزش و جوانان، تفاهم نامه همکاريت سازمانهايفعال

 مستنداً» وزارت ورزش و جوانان«با » مرکز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت کشور«فيمابين 
ـ ۳۱۲۸۱ت/۲۷۸۶۲ مردم نهاد به شماره يت سازمانهايو فعال تأسيس يي اجرانامه آيين به
در خصوص صدور «د يتفاهم نامه مذکور مقرر گرد) ۲(، امضاء و به استناد ماده ۸/۵/۸۴

ت آنها در حوزه ورزش و جوانان ي که فعالييها  سمتيد برايد و عدم تمديمجوز، تمد
که . »دي اظهار نظر نمايوانان به عنوان دستگاه تخصصف شده است وزارت ورزش و جيتعر

 با وزارت و ارائه مدارک و يشان حاضر به همکاريد ايشتر عنوان گرديهمان طور که پ
  .باشند  نميتي و صدور مجوز فعاليمستندات الزمه جهت بررس

 در ين موضوعات مطروحه توسط شاکييالذکر و تب ت به مراتب معنونه فوقيبا عنا
 تابعه جهت ي و تالش همه جانبه وزارت ورزش و جوانان و واحدهايميست تقددادخوا

 ين شده با مراعات شئون اسالميي تعي و اصول ورزشين موضوعه، مشياقدام بر اساس قوان
 مجدد  تأکيدضمن و مقتضيات ملي به عنوان باالترين مرجع ذيصالح در حوزه ورزش کشور،

ف و ي عمل به وظاي در راستا»ي رزمي سبکهاينده سامايشورا«گاه ي بودن جايبر قانون
دستورالعمل ضوابط  «يز وجاهت قانوني محوله به وزارت ورزش و جوانان و نيف قانونيتکال

اي   و حرفهيمصوب معاونت ورزش قهرمان» يمختلف رزمهاي  ت رشتهيط فعاليو شرا
ت ي و حمايباني، به منظور پشتيفيف مصوبه تکليوزارت  ورزش و جوانان حسب شرح وظا

ت ي بر رد شکايسته مبنين وزارت، از آن مقام محترم صدور دستور شاي اياز اقدامات قانون
  ».ي مورد استدعاستشاک

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٦/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
از ل شد و پس يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  .مبادرت کرده است رأي ر به صدوريت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
جاد ي، ا١٣٥٠ مصوب سال يت بدنيسازمان ترب تأسيس  قانون٨ ماده ٣مطابق بند 

 ها، ها، دانشگاه ات سالم در آموزشگاهحي و تفريت بدني مربوط به تربيتهاي در فعاليهماهنگ
ت يگر مراکز تربي و دي ورزشيأتهايونها و هيو فدراسها  ، باشگاهيات آموزش عالمؤسس

 سازمان شناخته شده است، در يارات شورايف و اختيحات سالم، از جمله وظاي و تفريبدن
الت يتشکاند   مکلف شدهيياجراهاي   دستگاهيت خدمات کشوريري قانون مد٣١ماده 
 کشور ارسال ريزي برنامهت و يري مد به سازمان٢٩ت مفاد ماده ي خود را با رعايليتفص

 يالت مذکور با الگوها، ضوابط و شاخصهايرت تشکيا عدم مغايرت يز مغايکنند و سازمان ن
و اي   و حرفهيف معاونت توسعه ورزش قهرمانيهر چند در شرح وظا. مربوط اعالم کنند

معاونت اي  فه و حري و نظارت ورزش قهرمانريزي برنامهف دفتر ي شرح وظا٤ـ ٣اجزاء بند 
م يد و اتخاذ تصمي جديورزشهاي   و مطالعه رشتهي و نظارت بر بررسريزي برنامهمذکور، 

ته، انجمن، يکم(الت مصوب يت در قالب تشکيا عدم صدور مجوز فعاليجهت صدور 
 از آنجا که در دستورالعمل ين دفتر احصاء شده است وليف اياز جمله وظا..) .ون ويفدراس

 يرزمهاي   رشتهي ساماندهي، شورايمختلف رزمهاي  ت رشتهيفعالط يضوابط و شرا
ت معاونت ورزش ين شده که در صالحيين شورا تعي اي برايفيشده و وظاتأسيس 

ف ي دارد و از وظاين شورا جنبه مشورتيمات اي وجود ندارد که تصميلي است و دليقهرمان
 ي ساماندهيل شوراي تشکنيشود، بنابرا  ميآن شورا خلق قاعده الزام آور استنباط

ارات مرجع مصوب خارج است و مستند ي از حدود اختالذکر فوق به شرح يرزمهاي  رشته
 مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 

  قانون١٣ فراز دوم ماده ي بر اجراي مبنيگر شاکيبا خواسته د. شود  مي ابطال١٣٩٢سال 
 ابطال ي و تسر١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيتشک

مصوبه و ب يخ تصوي از تاريرزمهاي   رشتهي ساماندهيل شورايدستورالعمل ناظر بر تشک
  .دستورالعمل موافقت نشد

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديأت عموميس هيرئ
  

  ١٦/٣/١٣٩٦                                                                        ٩٣/٨٠١/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ١٣٧ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديأت عموميه رأي ك نسخه ازي

  : با موضوع٢٦/٢/١٣٩٦
»  سازمان امور مالياتي كشور٢٤/٦/١٣٩٣ـ ٦٦/٩٣/٢٠٠  بخشنامه شمارهابطال«

  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيأت عموميركل هيمد   ني دربي 

  
  ٩٣/٨٠١: روندهالسه پک    ١٣٧ :ماره دادنامهش       ٢٦/٢/١٣٩٦: خ دادنامهيتار

  يوان عدالت اداري ديأت عموميه :مرجع رسيدگي
  ي عباس نجفي آقا:يشاك

 ٢٤/٦/١٣٩٣ ـ ٦٦/٩٣/٢٠٠ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
   کشورياتيسازمان امور مال

 ـ ٦٦/٩٣/٢٠٠ ابطال بخشنامه شماره ي به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
ن خواسته اعالم ييدر جهت تب کشور را خواستار شده و ياتي سازمان امور مال٢٤/٦/١٣٩٣

  :کرده است که
 کشور پس از ياتيرسد سازمان امور مال  ميرساند به نظر  مياحتراماً، به استحضار«

ر بر ابطال بخشنامه شماره ي داالذکر فوق کالسه يمياز دادخواست تقداي  افت نسخهيدر
ن شده و آن ن بخشنامه با قانوي ايرتهاي خود متوجه مغا٢٩/٥/١٣٩٠ ـ ص/١٢٦٩٥/٢٣٠

 لکن نظر به اينکه. يکن نموده است لم  کان٢٤/٦/١٣٩٣ـ  ٦٦/٩٣/٢٠٠را در بخشنامه شماره 
جتاً ي اصرار نموده و نتي از مفاد بخشنامه قبلير همچنان بر بخشيمجدداً در بخشنامه اخ

اين بخشنامه نيز مغاير قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم بوده و 
ه حک و اصالح آنها و وضع مقررات جديد اقدام نموده است، تقاضاي ابطال اين ب

  :ز داردي نبخشنامه را
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  :شرح موضوع) الف
 قانون ١٩١ و ١٦٧ن يار حاصل از مادتي حسب اظهار، بنا به اختياتيسازمان امور مال

 ميستق مياتهايم مالي جرايط و بخشودگيتقس«: ن بخشنامه آوردهيم در اي مستقياتهايمال
   ...ات بر ارزش افزودهيان مشمول قانون مالمؤدي

  :نيبنابرا» .باشد  ميات بر ارزش افزودهيم اظهارنامه ماليمنوط به ثبت نام و تسل
 ـ اجراي برخي از مفاد قانون مالياتهاي مستقيم منوط به اجراي برخي از مفاد قانون١

  .ات بر ارزش افزوده شده استيمال
در » ياتيص و موافقت سازمان امور ماليبه تشخ« عبارت يتايسازمان امور مالـ ٢

 شرط گذاشتن جهت يار براي اختيم را اوالً به معناي مستقياتهاي قانون مال١٩١ماده 
 ولو شرط خالف ي گذاشتن هر شرطيبه معنا: اًير نموده ثاني تعبياتيم ماليبخشش جرا

  : کهيدر حال. قانون فرض کرده است
  : بخشنامهينون قايرتهايشرح مغا) ب
د ينما  ميح يات بر ارزش افزوده تصري قانون مال٥٢ ماده ٢نکه بند ينظر به ا) ١ ـ ب

) ات بر ارزش افزودهيقانون مال(ن قانون يم از شمول حکم اي مستقياتهايکه قانون مال
وط کردن اجراي برخي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم ـبنابراين من. تـمستثني اس

ن قانون بر قانون يات بر ارزش افزوده، حاکم کردن اي از مفاد قانون ماليخ بري اجرابه
  .ن قانون استيم و نقض عدم شمول مصرح در اي مستقياتهايمال

ان  مؤدي عدم ثبت ناميات بر ارزش افزوده براي قانون مال٢٢ ماده ١بند ) ٢ ـ ب
 که بخشنامه مذکور يلر، در حايات متعلق در نظر گرفته و الغيمال% ٧٥معادل اي  مهيجر
مه افزوده ين جريز به ايرا ن» مي مستقياتهايم در بخش مالي جرايت از بخشودگيمحروم«

  .ن ماده بر آمده استي به ايد و افزودن ملحقاتيو در صدد وضع مقرره جد
م اظهارنامه ي عدم تسليات بر ارزش افزوده براي قانون مال٢٢ ماده ٥بند ) ٣ ـ ب

 که بخشنامه مذکور ير، در حاليات متعلق در نظر گرفته والغي مال%٥٠معادل اي  مهيجر
مه افزوده ين جريز به ايرا ن» مي مستقياتهايم در بخش مالي جرايت از بخشودگيمحروم«

  .ن ماده بر آمده استي به ايد و افزودن ملحقاتيز در صدد وضع مقرره جدين مورد نيو در ا
.  ساله در کشور دارد٩٠ يم قدمتي مستقياتهاي قانون ماليب و اجرايتصو) ٤ ـ ب

 ايحال علي.  به تصويب رسيده است١٣٨٧افزوده در سال  در حالي که قانون ماليات بر ارزش
 ياتهاي در قانون ماليراتييتغ) ١٣٨٧(ن سال يده در اي مصلحت ندي اسالميمجلس شورا

ماليات  در بخش يگريد از آن را منوط به انجام امور يم به وجود آورده و انجام اموريمستق
لذا .)  بر عدم شمول آن تأکيد کرده است١بلکه به شرح بند ب ـ (بر ارزش افزوده نمايد 

ات يم اظهارنامه ماليبه شرط ثبت نام و تسل«نکه بخشنامه مورد اعتراض عبارت ي به انظر
 در م الحاق نموده است،ي مستقياتهاي قانون مال١٩١ و ١٦٧را به مواد » بر ارزش افزوده

 هات قانون بر موارديجتاً موجب توسعه تنبيق قانون برآمده و نتييصدد وضع و تض
  .ده استيمشمول گردغير

نسبت «م که گفته، ي مستقياتهاي قانون مال١٦٧ به ماده يک نگاه اجماليبا ) ٥ ـ ب
 که ١٩١و ماده » ستنديکجا نيبه طور .. . خودياتي مالي که قادر به پرداخت بدهيان مؤديبه

ار ي بر خارج از اختي مبنيل ابرازي با توجه به دال مؤديبنا به درخواست«: مقرر داشته
ي  برايالتين دو ماده قصد فراهم آوردن تسهيشود ا  ميمشخص» فيبودن عدم انجام تکال

 يو ان کان ذو عسره فنظره ال«فه يه شري آيان معسر را دارد و چه بسا در اجرامؤدي
کند   نمي او فراهمي برايلي که بخشنامه نه تنها تسهير حالد. مقرر شده باشد» سرهيم

لذا . ديافزا  ميآن هم خارج از قانون بر دوش او گذارده و بر اعسار اواي  ف اضافهيبلکه وظا
  . استين دو ماده قانونيرت با ايز در مغايث نين حياز ا

  :دارد  ميم اشعاري مستقياتهاي قانون مال١٩١ماده ) ٦ ـ ب
 قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه تمامي يا«

ف مقرر و با در نظر گرفتن يار بودن عدم انجام تکالي بر خارج از اختي مبنيل ابرازي دالبه
 کشور ياتيص و موافقت سازمان امور مالي به تشخي مؤديحساب  و خوشياتيسوابق مال

  ».باشد  ميقابل بخشوده شدن
قه ي و سلياتيم را کالً به سازمان امور مالي جرايانونگذار موضوع بخشودگن قيبنابرا

ف و يار بودن عدم انجام تکاليرا در متن قانون به خارج از اختيز.  واگذار نکرده استيو
ن دو عبارت ين ماده بدون ايح شده و مفاد اي تصري مؤدي و خوش حسابياتيسوابق مال

ف کرده و سازمان يارچوب عمل سازمان را کامالً تعرگر قانونگذار چهيبه عبارت د. ستين
ي ار بودن، با در نظر گرفتن خوش حسابيص خارج از اختيد پس از تشخي باياتيامور مال
ا ي.) اگر متن قانون لف و نشر مرتب فرض شود(د يم موافقت نماي جراي با بخشودگمؤدي

م موافقت ي جرايگ با بخشودي مؤديار بودن  و خوش حسابيص خارج از اختيبا تشخ
د و اضافه گذاشتن يا شرط جديار شرط گذاشتن يبر فرض هر دو صورت، قانون، اخت. دينما

تواند منظور   نمي است سازمانيهين بديهمچن.  سازمان در نظر نگرفته استيرا برا
م اظهارنامه ارزش ي را ثبت نام و تسلي مؤدي و خوش حسابياتيقانونگذار از سوابق مال

ات بر ارزش ين ماده اساساً قانون ماليب ايم در موقع تصويدان  ميد چونير نمايافزوده تعب
 ١ ـ مضافاً حسب بند ب.  به آن داشته باشديافزوده وجود نداشته تا قانونگذار امعان نظر

  . شده استيات بر ارزش افزوده مستثنيم از شمول حکم قانون مالي مستقياتهايقانون مال
 گذاري را براي سازمان فراهم نموده باشد، انون اختيار شرطبه فرض هم اگر ق) ٧ب ـ 

به طور مثال اگرچه خواندن نماز اول وقت امر . دي را برقرار نمايتواند هر شرط  نميسازمان
تواند برقرار  ي نمياتيم مالي جراي بخشودگين شرط را براي است اما سازمان ايمستحسن

  .ح قانون استيگفته خالف نص صرش ي پي که حسب بندهايچه رسد به شروط. کند
 ـ ٦٦/٩٣/٢٠٠به ابطال بخشنامه شماره  رأي  و صدوريدگي رسيان تقاضايدر پا

  ». دارد١/٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠١٥٥٠٥ را لف پرونده کالسه ٢٤/٦/١٣٩٣
  :ر استي مورد اعتراض به قرار ز٢٤/٦/١٣٩٣ ـ ٦٦/٩٣/٢٠٠متن بخشنامه شماره 

م ي مستقياتهاي قانون مال١٩١ و ١٦٧ن يار حاصل از مقررات مادتيبنا به اخت«
ن يار به عمل آمده در ايض اختيرو تفوي آن و پي و اصالحات بعد١٣٦٦مصوب اسفند 

 يط و بخشودگيدارد تقس  ميله مقررين وسي بديط و بخشودگيارتباط در خصوص تقس
ر يت سايات بر ارزش افزوده با رعايان مشمول قانون مال مؤديمي مستقياتهايم ماليجرا

باشد، لذا ادارات   ميات برارزش افزودهيم اظهارنامه ماليمنوط به ثبت نام و تسل مقررات
 ثبت نام ياد شده گواهي مقررات يم در اجراي جرايط و بخشودگي قبل از تقسياتيامور مال
  .نديافت نماي ارزش افزوده دريم اظهارنامه را از واحدهايو تسل

 يازين...  آن و١ و تبصره ١٨٦ و ١٨٧، ٢٣٥موضوع مواد هاي  يدر ضمن صدور گواه
ات بر يم اظهارنامه مالي بر ثبت نام و تسلي مربوطه مبنياتيه به واحد مال تأييديافتيبه در

ان جهت يي مؤديست صرفاً نسبت به راهنمايبا ي مياتيارزش افزوده ندارد و ادارات امور مال
 ـ ١٢٦٩٥/٢٣٠ه مفاد بخشنامه شماره ن بخشناميبا صدور ا. نديانجام امور مذکور اقدام نما

  ».گردد ي ميکن تلقي کان لم ٢٩/٥/١٣٩٠
 کشور به ياتي سازمان امور ماليت مذکور، سرپرست دفتر حقوقيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض١٦/٣/١٣٩٤ ـ د/٨٠٥٨/٢١٢حه شماره يموجب ال
  ني دربيجناب آقا«

  يوان عدالت اداري ديأت عموميرکل محترم هيمد
  کميسالم عل

موضوع ) ٩٣/٨٠١ (٩٣٠٩٩٨٠٩٥٨٠٠٠٠٤٢احتراماً، در خصوص پرونده کالسه 
به ابطال بخشنامه شماره  رأي دادخواست اقاي عباس نجفي کوپائي داير بر تقاضاي صدور

 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به پيوست تصوير نامه شماره ٢٤/٦/١٣٩٣ ـ ٦٦/٩٣/٢٠٠
  :رساند  معاونت مالياتهاي مستقيم ايفاد و به استحضار مي١٧/١٢/١٣٩٣د ـ /٤٣٩٥٦/٢٣٢
 قانون ١٩١ و ١٦٧ار حاصل از مفاد مواد ي بنا به اختعنه  معترضٌبخشنامه ـ الف

ط و ي آن و در مقام نحوه تقسي و اصالحات بعد١٣٦٦م مصوب اسفند ي مستقياتهايمال
ات بر ارزش يمشمول قانون مالان  مؤدياد شده در ارتباط بايم موضوع مواد ي جرايبخشودگ

ان  مؤديمي مستقياتهايم مالي جرايط و بخشودگيده و بر اساس آن تقسيافزوده، وضع گرد
م ير مقررات منوط به ثبت نام و تسليت سايات بر ارزش افزوده با رعايمشمول قانون مال

  .باشد  ميات بر ارزش افزودهياظهارنامه مال
م موکول ي جرايم امر بخشودگي مستقياتهاي مال قانون١٩١بر اساس مفاد ماده  ـ ب

ص و موافقت ي، تشخي، خوش حسابياتيط سه گانه، سوابق ماليو منوط به تحقق شرا
  .ده استي کشور گردياتيسازمان امور مال

ات بر ارزش يب قانون ماليم، مقدم بر تصوي مستقياتهايب قانون مالياگر چه تصو ـ ج
يا  آن در انجام يمايس» ياتيسوابق مال«ص مطلق باشد لکن مستفاد از ن  ميافزوده

ز يم و ني مستقياتهايف مربوط به قانون مالياعم از تکالي ـ اتيف ماليه تکاليانجام کل عدم
ت يگر سخن با عنايبه د. کند  ميدايات بر ارزش افزوده، بروز پيف مربوط به قانون ماليتکال

 و يم، خوش حسابي مستقياتهايانون مال ق١٩١در ماده » ياتيسوابق مال«به اطالق عبارت 
 بر اساس ياتيف ماليه تکاليا عدم انجام کلي، با تراز انجام  مؤدي حسنهياتيا سوابق مالي

ده خواهد شد و پر واضح يف و سنجي هر برهه و دوره از زمان تعرياتين و مقررات ماليمواز
ان مشمول ي مؤديه براات بر ارزش افزوديم اظهار نامه مالياست که در زمان حاضر تسل

» ياتيسوابق مال«و » يخوش حساب«ف يشان بوده و در تعري اياتيف ماليشک از وظا يب
  .محل ورود خواهد داشت

د ـ با تأکيد بر استدالل بند پيشين اليحه حاضر، به نظر با عنايت به نگاه ويژه و 
 و توجه به مقوله سياستهاي نظام در اهميت تحقق فرهنگ مالياتي، رويکرد عدالت مالياتي

هاي فرهنگي اقتصادي و غيره و نيز سياست کاهش  ماليات و نقش آن در اداره کشور در زمينه
اتکاء به درآمدهاي نفتي کشور وفق احکام قوانين برنامه پنجم توسعه کشور در زمان حاضر، با 

واند دليلي ت  نميتفسيري منطقي صرف موخر بودن تاريخ تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده
بر ناديده گرفتن و چشم پوشي نقش سوابق مالياتي و بعضاً تخلفات مالياتي مشمول قانون 

   .ماليات بر ارزش افزوده در زمان تقسيط و يا اعطاي بخشودگي باشد
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 ١٩١ و ١٦٧ مفاد مواد يات بر ارزش افزوده، اجراي قانون مال٣٣به موجب ماده  ـ هـ
 ياتهايم و مالي مستقياتهاي در مورد مال٢٧/١١/١٣٨٠ م مصوبي مستقياتهايقانون مال

  .ده استيز گرديز تجويات بر ارزش افزوده نيموضوع قانون مال
  و از آنجا که بخشنامهيوستيت به مطالب معنونه و لحاظ مفاد نامه پيهذا باعنايعل
حقق  تيبرااي  لهيده و وسين و مقررات موضوعه صادر گردين، موازي وفق قوانعنه معترضٌ

 از ي و ابرازياتيان مال مؤديت عملکرديز شفافيسته و نيسته و شاي باياتينظم و انضباط مال
 دولت و تحقق ياتي مالياستهايل به سي ني در راستاياتيف ماليباب انجام به موقع تکال

، ابرام و يدگيباشد رس ي مين بودجه سنواتي شده در قوانينيش بي پياتي ماليدرآمدها
  ». مورد استدعاستعنه  معترضٌامه بخشنياستوار

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٦/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  .مبادرت کرده است رأي ر به صدوريت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

  ي هيأت عمومرأي
 با ١٣٦٦مصوب سال م ي مستقياتهايقانون مال ١٩١ و ١٦٧نکه در مواد ينظربه ا
 به ثبت نام و ياتيم مالي جراي و بخشودگي قطعيط بدهي اعمال تقسي،اصالحات بعد

 ٢٢ ماده ١ و ٥ يات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بندهايم اظهارنامه ماليتسل
 مه                يم اظهارنامه مشمول جريان و عدم تسليام مؤدم عدم ثبت ني مستقياتهايقانون مال

 سازمان امور ٢٤/٦/١٣٩٣ ـ ٦٦/٩٣/٢٠٠ن حکم مقرر در بخشنامه شماره يباشد، بنابرا مي
اد شده را به ثبت نام و ي قانون ١٩١ و ١٦٧ از احکام مواد ي کشور که برخوردارياتيمال
ر قانون و خارج از حدود يموکول کرده است، مغاات بر ارزش افزوده يم اظهارنامه ماليتسل
الت و يقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١باشد و مستند به بند   ميبيارات مرجع تصوياخت

  .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداري دين دادرسييآ
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديأت عموميس هيرئ

  
  ١٦/٣/١٣٩٦                                                                         ٩٣/٢٩٩/ره هـشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيجناب آقا

  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

 ١٤٠ الي ١٣٨ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديأت عموميه رأي ك نسخه ازي
  : با موضوع٢٦/٢/١٣٩٦مورخ 

 بانك ي دستورالعمل حساب جار٨/٣/١٣٩١ـ ٥٩٩١٢/٩١ بخشنامه شماره ٥ابطال بند «
  .گردد يوست ارسال مي به پيجهت درج در روزنامه رسم» راني اي اسالمي جمهوريمركز

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيأت عموميركل هيمد   ني دربي 
  

  ١٤٠ الي ١٣٨ :ه دادنامهمارش       ٢٦/٢/١٣٩٦: خ دادنامهيتار
  ٩٤/١٤٦، ٩٤/٦٠، ٩٣/٢٩٩: روندهالسه پک

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
شرکت ـ ٣ يرداماديدعباس ميسـ ٢ سعادت يد اشرفيمجـ ١ان ي آقا:يانشاك

  ايستابان آريا
 و بند ٨/٣/١٣٩١ـ ٥٩٩١٢/٩١ بخشنامه ٥ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

  راني اي اسالمي جمهوري بانک مرکزيورالعمل حساب جار دست٦ ـ ١٨
 سعادت و شرکت يد اشرفيدمجي، سيرداماديدعباس ميان سي آقا:گردش کار

 بخشنامه ٥ جداگانه و با متن مشابه ابطال بند يا به موجب دادخواستهايستابان آريا
 يور جمهي بانک مرکزي دستورالعمل حساب جار٦ ـ ١٨ و بند ٨/٣/١٣٩١ـ ٥٩٩١٢/٩١

  :کهاند  ن خواسته اعالم کردهييران را درخواست کرده است و در جهت تبي اياسالم
 ي جمهوري قانون اساس١٦٩ن در اصل ينشدن قوان با اشاره به اصل عطف به ماسبق«

ا ي به استناد قانون و يا ترک فعليچ فعل يه: ران صراحتاً مقرر شده استي اياسالم
 قانون ١١شود و ماده   نميشده است جرم محسوبکه بعد از انجام آن اي  بخشنامه

در مقررات و نظامات : دارد  مي مقرري قانون مدن١٦٩ با الهام به اصل يمجازات اسالم
 باشد که قبل از وقوع يد به موجب قانوني بايتي و ترب تأميني مجازات و اقداماتيدولت

نوان جرم موجب قانون توان به ع  نميا ترک فعل رايفعل و  چيجرم مقرر شده باشد و ه
ه ياثر قانون نسبت به آت: دارد  مي اعالمي قانون مدن٤ن ماده يد مجازات نمود و همچنيجد

 ١٨ ماده ٦لذا با توجه به تبصره بند . است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد
 به شبکه ٨/٣/١٣٩١ـ ٥٩٩١٢/٩١ بخشنامه شماره ي که طيدستورالعمل حساب جار

ش مدت انقضاء رفع سوء اثر ي افزايعنين دستورالعمل يده است اثر اي ابالغ گرد کشوريبانک

 موجود در سامانه ي برگشتيه چکهايبه کل)  سال٧ سال به ٢از  (ي برگشتياز چکها
ن بخشنامه يکه تبصره ا)  سابق الصدوريچکها( داده شده ي کشور تسري بانکياطالعات

  ».شدبا الذکر مي فوق ير با مفاد قانونيمغا
  :ر استي به قرار ز٨/٣/١٣٩١ـ ٥٩٩١٢/٩١ بخشنامه شماره ٥متن بند 

 تأمين«ق ي از طري برگشتيع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چکهايتجم) ٥«
، »نفع چک به بانکي ذينامه محضر تيارائه رضا«، »يارائه الشه چک برگشت«، »يموجود

ارائه حکم «، » ماه٢٤ مدت  و مسدود نمودن آن بهيز مبلغ چک به حساب جاريوار«
 سوابق ي مدت نگهداريانقضا«و » ي بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي مبنييقضا

 يدر سامانه اطالعات) ي سال در مورد هر برگ چک برگشت٧صرفاً مدت  (ي برگشتيچکها
  ».»يبانک مرکز

  :ر استيز به شرح زي ني دستورالعمل حساب جار٦ ـ ١٨متن بند 
قضاي مدت نگهداري سوابق چکهاي برگشتي در سامانه اطالعاتي بانک  ـ ان٦ ـ ١٨«
مطابق (در صورت عدم اقدام مشتري نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتي : مرکزي

مطابق با بندهاي فوق، سابقه هر چک برگشتي صرفاً پس از )  اين دستورالعمل٩ـ ٢بند 
عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از  سال از تاريخ صدور گواهي نامه ٧انقضاي مدت 

  .گردد سامانه اطالعاتي بانک مرکزي رفع سوء اثر مي
 مـوجود در سابقه ي بـرگشتي چکهاين بنـد بـه تمامـي مقررات مذکور در ا:تبصره

  ».ابدي  ميي تسري بانک مرکزياطالعات
حه ي به موجب الي بانک مرکزي حقوقيت مذکور، اداره دعاويدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٤/٨/١٣٩٣ـ ٢٠٩٤٥٧/٩٣شماره 
بانک مرکزي جمهوري اسالمي «: دارد  قانون پولي و بانکي کشور مقرر مي١٤ماده ) الف«

تواند به شرح زير در امور پولي و بانکي دخالت و  ايران در حسن اجراي نظام پولي کشور مي
  .» و پس انداز و ساير حسابهاتعيين مقررات افتتاح حساب جاري) ٨بند :... نظارت کند

 بدون ربا يات بانکي فصل چهارم قانون عملنامه آيين ٣ن اساس و به استناد ماده يبر ا
 هيأت وزيران، بانک مرکزي مجاز ١٧/١٢/١٣٦٢ ـ ٨٨٥٢٦موضوع تصويب نامه شماره 

د و کصيکهزار و ي پول و اعتبار در ي شده و شوراي و بانکي دخالت و نظارت در امور پولبه
» يدستورالعمل حساب جار«ب ي خود اقدام به تصو٢/٣/١٣٩١ن جلسه مورخ يچهلم

  .ده استي کشور ابالغ گردي بخشنامه صدرالذکر به شبکه بانکينموده که ط
 را به شرح ي برگشتي دستورالعمل مذکور طرق رفع سوء اثر از سوابق چکها١٨ماده 

  :ل ذکر نمودهيذ
  ي موجودـ تأمين١
  يچک برگشتارائه الشه ـ ٢
  نفع چک به بانکي ذيارائه ضمانت نامه محضرـ ٣
   ماه٢٤ و مسدودن نمودن آن به مدت يز مبلغ چک به حساب جاريوارـ ٤
  ي بر رفع اثر از سوابق چک برگشتي مبنييارائه حکم قضا ـ ٥
   ـ انقضاي مدت نگهداري سوابق چکهاي برگشتي در سامانه اطالعاتي بانک مرکزي٦

 نسبت به رفع سوء اثر از سابقه يدر صورت عدم اقدام مشتر«: دارد مي انير بيبند اخ
 مدت ي صرفاً پس از انقضاي فوق، سابقه هر چک برگشتيبندها  مطابق بايچک برگشت

 ي نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطالعاتيخ صدور گواهي سال از تار٧
  .»گردد  مي رفع سوء اثريبانک مرکز

 مذکور در مقررات«: دارد  که مورد اعتراض شاکي واقع شده، اشعار مي٦ ـ ١٨د تبصره بن
  .»يابد اين بند به تمامي چکهاي برگشتي موجود در سامانه اطالعاتي بانک مرکزي تسري مي

آنچه که در دادخواست مطروحه مورد ادعا قرار گرفته صدور بخشنامه برخالف ) ب
 ي برگشتيان چکهاين اساس شاکيباشد و بر ا  مي»نيعطف به ماسبق نشدن قوان«اصل 

 ي مبن١١/٣/١٣٨٢ ـ ٩٩٩/ن بانک به شماره طبيخود را مشمول مقررات بخشنامه سابق ا
  . به  مدت دو سال محسوب نموده اندي سوابق در بانک اطالعاتيبر نگهدار

 قانون ٤ قانون اساسي و ماده ١٦٩چنانکه مستحضريد مبناي قانوني اين قاعده، اصل 
 ، تبصرهي و ماده قانون مدنين اصل قانون اساسيباشد و شکات به استناد هم ي ميمدن

دارد اصل   مين ارتباط معروضي که در ايدر حال.  را خالف قانون پنداشته اندعنه معترضٌ
اترک فعل قبل از وضع ي هر فعل و يت جرم انگاري مرتبط با ممنوعي قانون اساس١٦٩

ه، موضوع مربوطه مشمول مفاد اصل ياست که در مانحن فقانون بوده و ناگفته روشن 
ف ين تکليي بلکه در جهت تعيرا تبصره موصوف نه در مقام جرم انگاريباشد، ز  نميمذکور
ي  حقوقي شده و الجرم مستند قرار دادن آن واجد مبناينيش بي پي برگشتيچکها
 و ينيش بيه پن موضوعيان ذکر است جرم صدور چک بالمحل در قوانيشا. باشد نمي

 يده و موارد مد نظر در دستورالعمل مزبور، صرفاً اقداميز مشخص گرديحدود و ثغور آن ن
سک شهرت بانک به منظور حسن ي از ريريدر جهت حفظ حقوق دارنده چک و جلوگ

  .باشد  مي کشوري نظام پولياجرا
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سته ليکن در  قانون مدني اثر قانون را نسبت به آتيه دان٤از سوي ديگر هر چند ماده 
مگر اينکه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به آن موضوع اتخاذ ... «: دارد ادامه مقرر مي

کننده  تخصيص مندرج در ماده مذکور قطعاً اين اجازه را به قانونگذار و وضع. »شده باشد
ه البت. دهد دهد تا در صورت صالحديد، اثر آن را به زمان پيش از تصويب تسري مقررات مي

قبل از وضع دستورالعمل بوده ) برگشت چک(نبايد از نظر دور داشت که گرچه حدوث موضوع 
اما مبرهن است که تبصره موصوف شامل چکهايي که تا زمان تصويب بخشنامه جديد رفع 

لذا . اند، نبوده و صرفاً نسبت به چکهاي برگشتي موجود در سامانه حاکميت دارد سوءاثر شده
  .ف به ماسبق نشدن فاقد وجاهت و مبناي قانوني استاستناد به اصل عط

 جهت مساعدت ي دستورالعمل حساب جار١٨ ماده ٦اساساً حکم مندرج در بند ) ج
 ي و معامالتيل امور تجاري بر رفع مشکالت و تسهيبه حال صادرکنندگان چک مبن

چک  حفظ حقوق دارندگان ي در راستاي که بانک مرکزيافته، در حالين يشان تدويا
 خود از طرق پنج گانه ي از سامانه اطالعاتي برگشتيصرفاً ملزم به رفع سوء اثر از چکها

 و با يط خاص مشتريک با توجه به شراي دستورالعمل است که هر ١٨مندرج در ماده 
 در واقع کمک ٦ ـ ١٨کن بند يل. گردد ي ميحفظ حقوق دارنده چک به رفع سوء اثر منته

 پنج گانه نسبت يک از راهکارهايچ يرگشت شده و طبق ه است که چک او بيبه شخص
ش ي تعهدات خويفايگر خواهانها نسبت به ايبه عبارت د. به رفع سوء اثر اقدام نکرده است

 از يکي توانستند به اند، زيرا در صورت تمايل به ايفاي تعهد، مي در حق دارنده چک اقدام نموده
حال با توجه .  صادره رفع سوء اثر نمايند از چکهاي١٨روشهاي عادي مذکور در ماده 

ت ننموده، اصلح آن است که يچک بالمحل حقوق دارنده چک را رعاکننده  نکه صادري ابه
ن بند ي اي طياما بانک مرکز.  گرددي منتفي به طور کلي برگشتيرفع سوء اثر از چکها

ف، بلکه به قصد رفع ي نه لزوماً بنا بر تکليراهکار(قه راهگشا ي و طرييک راهکار استثناي
  .ن چاره ارائه نموده استيبه عنوان آخر) چککننده  مشکل صادر

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رسيدگي ١٢ ماده ١بند ) د
ها و ساير نظامات را منوط به آن نموده که  نامه به شکايات و اعتراضات اشخاص از آيين

 تجاوز ا قانون و يا ناشي از عدم صالحيت مرجع مربوط يامقررات مورد شکايت مغاير شرع ي
د، يگرد نييلذا بنا بر آنچه که به طور مشروح تب.  باشنديارات قانونيا سوء استفاده از اختي
 و باالخص يک از موارد مندرج در بند موصوف شامل دستورالعمل حساب جاريچ يه

  .باشد نمي آن ١٨تبصره ماده 
 ٨د و شرط بند يز بدون قي و با توجه به تجوالذکر فوقموارد ت به يمع الوصف با عنا

 از ي بانکين مقررات انواع حسابهاي کشور در خصوص تدوي و بانکي قانون پول١٤ماده
ف ي شرح وظاين بانک در راستاينکه تمام اقدامات اي بر ا تأکيد و باي بانک مرکزيسو

 از ضوابط و ي و تخلفيگونه تخط چيارات مربوطه صورت گرفته و هي و بر اساس اختيقانون
 آن ١٨ل ماده يژه تبصره ذي و به ويم دستورالعمل حساب جاري در تنظيمقررات قانون

 بر رد يسته مبنيشا رأي ست، صدورير شرع و قانون نيانجام نشده و تبصره مزبور مغا
  ». خواهانها مورد استدعاستيدعوا

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٦/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

  .مبادرت کرده است رأي ر به صدوريت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   هيأت عموميرأي
وان عدالت ي ديأت عمومي ه٧/٢/١٣٩٥ ـ ٥٥شماره  رأي نکه به موجبينظر به ا

 ٨/٣/١٣٩١ـ ٥٩٩١٢/٩١وست بخشنامه ي پي دستورالعمل حساب جار٦ ـ ١٨ بند يادار
ن بند وجود ي مجدد به ايدگي رسي براين موجبي ابطال شده است، بنابرايبانک مرکز

ن مدت يي متضمن تعي بانک مرکز٨/٣/١٣٩١ـ ٥٩٩١٢/٩١ بخشنامه شماره ٥بند . ندارد
قانون اصالح  ٢١رت با ماده يلت مغا به عي رفع سوء اثر از چک برگشتيهفت سال برا
 ي رفع سوء اثر از چک برگشتي سال برا٣ن مدت يي در تع١٣٧٢ مصوب سال قانون چک

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 
  .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سال 

  ي بهرام ـ محمدكاظميوان عدالت اداري ديأت عموميس هيرئ
  

  ١٦/٣/١٣٩٦                                                                       ٩٥/١٣٢٠/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 ١٤٧لي  ا١٤٥ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديأت عموميه رأي ك نسخه ازي
  : با موضوع٢٦/٢/١٣٩٦مورخ 

 مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي همدان، گرگان و بندرعباس درخصوص ابطال«
 قانون تشكيالت و آيين ٩٢عوارض پذيره و اجازه تأسيسات شهري در اجراي مقررات ماده 

وست ي به پيجهت درج در روزنامه رسم» ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  .گردد يمارسال 

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيأت عموميركل هيمد   ني دربي 
  

  ١٤٧ الي ١٤٥ :ماره دادنامهش        ٢٦/٢/١٣٩٦: خ دادنامهيتار
  ٩٥/١٣٢٠، ٩٥/١٣٢١، ٩٥/١٣٣٩: روندهالسه پک

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ينيان زي حمزه شکري آقا:يشاك

 ي شورا١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ٥٨ابطال ماده ـ ١ : شکايت و خواستهموضوع
 يرساخت معابر عمومي خدمات استفاده از معابر و زي شهر همدان در خصوص بهاياسالم

ابطال ـ ٣ شهر گرگان ي اسالمي شورا١٣٩٤ تعرفه عوارض سال ١٢ و ٢٧ابطال مواد ـ ٢
 شهر بندرعباس ي اسالميمات شورا خدي تعرفه ساالنه عوارض و بها١ از فصل ٢٧ف يرد

 در خصوص عوارض پذيره و اجازه تاسيسات شهري در اجراي مقررات ١٣٩٥در سال 
  ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ماده 

 شهر ي اسالمي شورا١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ٥٨به موجب ماده ـ ١ :گردش کار
 و ٢٧ و به موجب مواد يرساخت معابر عمومياده از معابر و ز خدمات استفيهمدان، بها

ف ين به موجب ردي شهر گرگان و همچني اسالمي شورا١٣٩٤ تعرفه عوارض سال ١٢
 شهر بندرعباس در ي اسالمي خدمات شوراي از تعرفه ساالنه عوارض و بها١ از فصل ٢٧

  .ب شده استي تصويسات شهريره و اجاره تاسي عوارض پذ١٣٩٥سال 
 هيأت عمومي آقاي ٩٥/١٣٣٩ و ٩٥/١٣٢١ و ٩٥/١٣٢٠هاي  ـ در پرونده کالسـه٢

ه مـوجب دادخواستي اعـالم کرده است کـه در تصويـب اين  حمزه شکريان زيني ـب
 ـ ٨٦ الي ٦٦ و ٦/٣/١٣٩٢ ـ ١٦٠هاي  مصوبات مفاد آراء هيأت عمومي به شماره دادنامه

سالمي شهرهاي مختلف کشور در وضع عوارض  در زمينه ابطال مصوبات شوراي ا٢/٢/١٣٩٢
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٩٢حق االرض رعايت  نشده است و با لحاظ ماده 

  .عدالت اداري ابطال مصوبات ياد شده را از تاريخ تصويب درخواست کرده است
نکه ي بر ايه مشاوران خود مبني پس از مالحظه نظريوان عدالت اداريس ديرئـ ٣

 ٩٢ ماده ي به پرونده در اجرايدگي قانون مذکور است، با رس٩٢ق ماده يضوع از مصادمو
 در خصوص ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک

  .کند  ميموضوع موافقت
  :ر استيمورد اعتراض به قرار زهاي  متن تعرفه

 ي مالنامه آيين ٣٠ماده  موضوع ير درآمدهاي خدمات و سايتعرفه عوارض و بها«
   بندرعباسيشهردار
  
  توضيحات  ماخذ محاسبه  عنوان  رديف
٢٥        
٢٦        

٢٧  

  حق االرض
  
  
  
  
  
  

 قاحداث شبکه بر
فشار ضعيف و 

  فشار قوي

ضـريب  ×کل عوارض حفاري  
ـابر و        گروه بندي خيابانها و مع

  شوارع
  
  
  
  

فهرسـت  ×حريم×طول مسير 
ـا ــروه ×بهـ ــريب گ ــدي  ض بن

  خيابانها و معابر
 متـر  ٥/١حريم فشار ضعيف    (

  ) متر٣حريم فشار قوي 

هـاي ترميمـي      کل هزينه % ٥٠شريانهاي اصلي به ميزان     
  )محاسبه شده بر اساس فهرست بها(

هاي ترميم  کل هزينه% ٤٠خيابانهاي درجه يک به ميزان     
  )محاسبه شده بر اساس فهرست بها(

هاي تـرميم     کل هزينه % ٣٠خيابانهاي درجه دو به ميزان      
  حاسبه شده بر اساس فهرست بهام(

محاسبه (هاي ترميم  هزينه% ١٥معابر درجه سه به ميزان      
  شده بر اساس فهرست بها

ـاري        ٨معابر بيش از      متر عرض مالک محاسبه عرض حف
  .باشد به عالوه يک متر مي

  بندي خيابانها گروه
   متر عرض١٢خيابانهاي بيش از : درجه يک
   متر عرض١٢ تا ٨خيابانهاي از : درجه دو
   متر٨معابر کمتر از : درجه سه

     
  ي شهرتأسيساتره يعوارض پذ: ماده دوازده«
  
ضريب   نوع عوارض  رديف

  عوارض

تاسيسات و تجهيزات شهري مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز،   ١
  S.P ۱۱  پست مخابرات و غيره

  S.P ۱۱  ، کيوسک تلفن و امثال آن)BTS(دکلهاي برق و مخابرات   ٢
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ات بر ارزش افزوده تعرفه عوارض ي قانون مال٥٠ماده ١ مستند به تبصره :١تبصره
  :گردد  ميل اعالميتلفن همراه در ملک اشخاص به شرح ذ) BTS(نصب دکل 

S×K.P  
  P = ييروز بر اساس تعرفه دارااي  مت منطقهيق

  S= مساحت 
  K= ب يضر

  .د کمتر نگرددياال بي ر۰۰۰/۰۰۰/۲۰ مبلغ فوق از حداقل :۲تبصره
  يسات شهريعوارض اجاره تاس: ست و هفتيماده ب
  هاي قانون شهردار۹۶ ماده ۶ و تبصره ۱۰۱ماده : مرجع

آب و (در خصوص عوارض اجاره تاسيسات شهري قابل وصول از شرکتهاي حفار 
ا ه که انشعابات خود را در معابر عمومي، خيابانها و کوچه) فاضالب، برق، مخابرات، گاز، نفت

    :گردد عوارض به شرح جدول ذيل به صورت ماهيانه محاسبه و اخذ مياند  احداث نموده
مبلغ ماهيانه   شرح  رديف

  )ريال(عوارض 
  ۱۵۰   متر براي هر متر طول۱۴هاي شرکت آب و فاضالب و گاز در خيابانهاي تا  بابت لوله  ۱
  ۲۰۰  متر براي هر متر طول ۳۰هاي شرکت آب و فاضالب و گاز در خيابانهاي تا  بابت لوله  ۲
  ۱۵۰  بابت کابلهاي زير زميني شرکت مخابرات و برق براي هر متر طول  ۳
  ۲۵۰۰  بابت کافوهاي مخابراتي در سطح شهر هر عدد  ۴
  ۶۰۰۰  بابت تيرهاي برق فاقد روشنايي در سطح شهر هر عدد  ۵
  ۱۵۰۰۰  بابت تيرهاي ترانسدار برق در سطح شهر هر عدد  ۶
  ۲۵۰۰۰  عبسهاي برق اتاقکي براي هر مترمربابت تران  ۷
  ۳۰۰  هاي انتقال نفت در محدوده شهر براي هر متر طول بابت لوله  ۸

  
     همداني شهردار۱۳۹۵تعرفه مصوب عوارض سال : ۵۸ماده

  ۵۸ماده   ۰۳۰۱۰۰۱: کد  بهاي خدمات استفاده از معابر و زيرساخت معابر عمومي
  

 ي قابل وصول از شرکتهايساخت معابر عمومري خدمات استفاده از معابر و زيبها
 رهي و غي دولتيآب و فاضالب، برق، مخابرات و گاز که مرتبط با وزارتخانه و شرکتها

  :ل وصول گردديباشند به شرح ذ مي
 آب و فاضالب، برق، مخابرات و گاز يجهت استفاده از معبر توسط شرکتها: الف

وصول گردد که % L×P×۱۰ يا و معابر عمومابانهيه کوچه ها، خي هر مترمربع در کليبرا
  .سطح شهر استهاي  يمت منطقه اي متوسط قP طول و Lدر 

  . وصول گرددps ۸انه ياده روها سالي در معابر و پي مخابراتيجهت پستها: ب
  . وصول گرددps ۸انه ي تلفن ساليوسکهايجهت ک: ج

 و واحد حفاري مناطقاي متشکل از کارشناسان   کميته۱۳۹۵ از ابتداي سال :۱تبصره
ل گردد و حسب هر مورد پرونده ي تشکينيرزميسات زي جهت متراژ تاسيمعاونت فن

 اعتبار آن در بودجه سال ينيش بي مشمول ملزم به پيل شده، ادارات و سازمانهايتشک
  . خود هستنديآت

رح به ش) ايتل و تاليرانسل، همراه اول، رايا (ي مخابراتيانه و نصب دکلهايعوارض ماه
    :ل وصول گردديجدول ذ

  S×P ۵  مجوز نصب دکل
  S×P ۱,۵  عوارض ماهيانه در امالک شهرداري
  S×P ۱۰  عوارض ماهيانه در امالک خصوصي

 ۰۰۰/۵۰ برابر ۲ و ۱در جدول فوق در مناطق اي  مت منطقهي حداقل ق:۲تبصره
  .ال منظور گرددي ر۰۰۰/۴۰ برابر ۴ و ۳ال و مناطق ير

 اخذ ها موظفند نسبت بهيم قرارداد واحد امالک شهردارينظ به هنگام ت:۳تبصره
  .نديمورد نظر از شرکتها اقدام نماهاي  يمنيمه و تعهد خسارت و ايب

از عوارض % ۱۰۰از هر دکل کننده  برداري بهرهش هر اپراتور ي افزاي به ازا:۴تبصره
  . معاف خواهد شديا امالک خصوصي و يانه در امالک شهرداريماه

ل ي بر اساس عرض معبر به شرح جدول ذ۱۳۹۵ اجاره دکل در سال :۵تبصره
    :وصول گردد

  )ريال(اجاره ماهيانه 

 ۱۸ تا ۱۲معابر    متر۱۰معابر تا 
  متر

 متري ۲۴معابر 
  به باال

پارکها و فضاي 
  عمومي

رفوژ 
شهرداري   بلوارها

  مناطق
  ممنوع  ۰۰۰/۰۰۰/۱۲  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰  ۰۰۰/۰۰۰/۱۲  ۰۰۰/۰۰۰/۱۴

  .جدول فوق لحاظ شود% ۵۰کرو يانه آنتن ميجاره ماه ا:۶تبصره
  :ر استيپذ ل امکانيط ذيت شرايکرو با رعاياجاره دکل و آنتن م: حيتوض
  .باشد  مي ممنوعيب منظر شهريل تخرينصب دکل در رفوژها به دل: الف
 آنها ي متر۱۰۰م ي کودکان حريچنانچه دکل در پارکها نصب شود از محل باز: ب

  .ت گردديرعا
  متر از محلهاي۱۰به منظور حفظ سالمتي شهروندان نصب دکل در معابر، حداقل : پ

  .سکونت فاصله داشته باشد
  .در نصب دکلها از نظر استحکام، فوندانسيون تمهيدات الزم انديشيده و رعايت شود: ت
  .ت شودي کودکان رعاي سالمت تأمينم مهد کودکها و مدارس در جهتيحر: ث
 ممانعت شود ي و آموزشي، بهداشتي در اماکن مسکونBTS يها ناز نصب آنت: ج

 آوري جمع اقدامات الزم در جهت يربط، ضمناً شهرداريمگر پس از اخذا مجوز از مراجع ذ
  .مجاز را به عمل آوردي غير نصب شده در کاربريدکلها

  .باشد  مي شهر قابل اجراي اسالمي شورا تأييد منعقده نصب دکل بايقراردادها: چ
  ».ط اطاق آنها با زباله آلوده نشوديباشد که محاي   استقرار دکلها به گونهيطراح: ح

 ي از شوراهايوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ ماده يدر اجرا
ندگان خود را به جلسه ي همدان، گرگان و بندرعباس خواسته شد نماي شهرهاياسالم
           .                       کننديمعرف

ن يس و معاوني با حضور رئ٢٦/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
نده يز با حضور نمايوان و ني و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد

ت آراء به شرح ي با اکثريل شد و پس از بحث و بررسي شهر همدان تشکي اسالميشورا
  .کرده استمبادرت  رأي ر به صدوريز

  
   هيأت عموميرأي

، ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٩٢مطابق ماده 
 رأي ت مفادي ابطال شود، رعايأت عموميدر هاي  چنانچه مصوبه«: مقرر شده است که

 ري مغايديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استي الزامي در مصوبات بعديأت عموميه
ت يـوان موضوع را خـارج از نوبت، بدون رعايس ديب کنند، رئي تصويأت عموميهرأي 

 يأت عموميدر هکننده  بينده مرجع تصوي قانون مذکور و فقط با دعوت نما٨٣مفاد ماده 
 ٢/٢/١٣٩٢ ـ ٨٦ ي ال٦٦ و ٦/٣/١٣٩٢ـ ١٦٠نکه در آراء شماره ينظر به ا» .دينما ميمطرح 

 کشور ي شهرهاي اسالمي از شوراهايصوبات تعداد ميوان عدالت اداري ديأت عموميه
ارات يرت با قانون و خروج از حدود اختيافت عوارض حق االرض به لحاظ مغاي بر دريمبن

 تعرفه عوارض سال ٥٨ب ماده ي شهر همدان در تصوي اسالميابطال شده است و شورا
 و ١٣٩٤ال  تعرفه عوارض س٢٧ و ١٢ شهر گرگان به موجب مواد ي اسالمي، شورا١٣٩٥

 خدمات سال ي تعرفه عوارض و بها١ فصل ٢٧ف ي شهر بندرعباس در ردي اسالميشورا
ت از ي مورد شکاين قسمتهاي بنابرااند، ب عوارض حق االرض کردهي مبادرت به تصو١٣٩٥
 و ١٢ ماده ١ با استناد به بند يأت عموميرت با آراء هياد شده به لحاظ مغاهاي ي تعرفه
 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ و ٨٩ و ١٣مواد 

  .شود  ميب ابطاليخ تصوي از تار١٣٩٢
  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديأت عموميس هيرئ

  
  ١٦/٣/١٣٩٦                                                                        ٩٤/٩٩٠/ره هـشما

  يبسمه تعال
  ي جاسبيب آقاجنا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 ١٥٢الي  ١٤٨ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديأت عموميه رأي ك نسخه ازي
  : با موضوع٢٦/٢/١٣٩٦مورخ 

 مصوبات شوراي اسالمي شهرهاي كرج، گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج ابطال«
 قانون ٩٢ تابلوهاي معرف محل در اجراي مقررات ماده درخصوص وضع عوارض از

جهت درج در روزنامه » ١٣٩٢تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  .گردد يوست ارسال مي به پيرسم

ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيأت عموميركل هيمد   ني دربي 
  

  ١٥٢ الي ١٤٨ :ماره دادنامهش       ٢٦/٢/١٣٩٦: خ دادنامهيتار
  ٩٤/٩٩٠، ٩٥/١٢٧٢، ٩٥/١٢٧٧، ٩٥/١٣٠٨، ٩٥/١٣٤٥: روندهالسه پک

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
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ـ ٢ ي جمالي بنيده هدي و توسعه با وکالت خانم سيه اعتبارـ مؤسس١ :يشاك
  ينيان زي حمزه شکريآقا

 ٣٠/١٠/١٣٩٣ـ٢٥٤٧٥/٩٣/٥١/٤ه ـ ابطال مصوبه شمار١ :موضوع شکايت و خواسته
نامه نحوه نصب تابلو در  ـ ابطال آيين٢شوراي اسالمي شهر کرج در خصوص وضع عوارض تابلو 

سطح شهر و چگونگي محاسبه عوارض آنها مصوب شوراي اسالمي شهر بندرعباس در مورد 
عوارض و بهاي  تعرفه ١٣ـ ابطال ماده ٣برقراري نصب تابلوها در معابر عمومي از تاريخ تصويب 

 مصوب شوراي اسالمي شهر گرگان در خصوص عوارض نصب تابلوها در ١٣٩٥خدمات سال 
 تعرفه عوارض ساالنه عوارض و بهاي خدمات ٧٣ـ ابطال ماده ٤معابر عمومي از تاريخ تصويب 

 مصوب شوراي اسالمي شهر همدان در مورد عوارض نصب تابلوها در معابر عمومي ١٣٩٥سال 
 ـ ابطال تعرفه عوارض تابلوهاي منصوب صنفي از تعرفه ساالنه عوارض و ٥ويب از تاريخ تص

   شوراي اسالمي شهر سنندج از تاريخ تصويب١٣٩٥بهاي خدمات سال 
 شهر ي اسالمي شورا١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ١٣به موجب ماده ـ ١ :گردش کار

شتگرد و د هي شهر جدي اسالمي شورا١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ٤ ـ٥گرگان و بند 
 ي محاسبه عوارض آنها مصوب شوراي نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگنامه آيين
 همدان و ي اسالمي شورا١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ٧٣ شهر بندرعباس و ماده ياسالم

 تعرفه عوارض ٣٣ شهر سنندج و به موجب ماده ي اسالمي شورا١٣٩٥تعرفه عوارض سال 
 وضع ي صنفيز در خصوص عوارض تابلوهايهر تبر شي اسالمي شورا١٣٩٤ سال يمحل

  .عوارض شده است
 حمزه ي آقا٩٥/١٣٤٥ و ٩٥/١٣٠٨، ٩٥/١٢٧٧، ٩٥/١٢٧٢کالسه هاي  در پروندهـ ٢

آراء ن مصوبات مفاد يب ايکه در تصواند   اعالم کردهيي به موجب دادخواستهاينيان زيشکر
 ٣/٦/١٣٩٤ ـ ٧١٠ و ٢١/٥/١٣٩٢ـ٣٦٢هاي  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره

 و ابطال مصوبات ي صنفي منصوب واحدهايت وضع عوارض بر تابلوهاي بر ممنوعيمبن
  .ت نشده استيمربوط رعا

 ٣٠/١٠/١٣٩٣ـ  ٢٥٤٧٥ هيأت عمومي، ابطال مصوبه شماره ٩٤/٩٩٠ـ در پروند کالسه ٣
  . شهر کرج در خصوص وضع عوارض تابلو درخواست شده استي اسالميشورا

ه مشاوران خود پرونده را در ي پس از مالحظه نظريوان عدالت اداريس ديرئـ ٤
 ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ ماده ياجرا

  . ارجاع کردنديأت عموميدر خصوص موضوع به ه
  :ر استيمورد اعتراض به قرار زهاي   و تعرفهنامه آيينمتن مصوبه، 

  : شهر کرجي اسالمي شورا٣٠/١٠/١٣٩٣ـ ٢٥٤٧٥/٩٣/٥١/٤ماره مصوبه شـ ١  
ر محل باشند و به ابعاد حداکثر طول سر د کليه تابلوهايي که معرف شغل و کاربري مي«

ات مالي و اعتباري و بيمه و تابلوهاي برند از  مؤسساء بانکها، متر به استثن٥/١شغل و عرض 
  ». با اکثريت آراء حاضرين به تصويب رسيدمطرح و. باشند پرداخت عوارض تابلو معاف مي

 محاسبه عوارض آنها مصوب ي نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگنامه ـ آيين٢
  :  شهر بندرعباسي اسالميشورا

   محاسب عوارض آنهاي نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگنامه آيين«
   و سردفتراني دادگستري و وکالي خدمات پزشکي معرفيتابلوها

 در ي دادگسترير حرف پزشکان و وکاليتابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و سا
  . باشدي که در مجتمع تعداد آنها کمتر از سه واحد خدماتيصورت

متر عمود بر ساختمان و از جنس فلکس ي سانت٥٠×٧٠ک عدد تابلو به اندازه يتعداد 
 يليت ضوابط طرح تفصي و منبع نور، مشروط به رعايک با قاب فلزيا نئون پالستيس يف
در )  متر٥/٣متر و حداقل ارتفاع ازکف معبر ي سانت١٢٠ از بر ملک يش زدگيحداکثر پ(

 ساختمان بالمانع يشاني، نصب تابلو با ابعاد ذکر شده بر پيصورت عدم امکان نصب عمود
  )ي خدمات شهريباسازيص حد زيبا تشخ(. است

هاي  مجتمع(مکان مستقر باشند ک ي در يش از سه واحد خدماتي که بيدر موارد
 ي اصليه و بر سر درب ورودين تهيک تابلو با توافق مالکيتعداد ): ش از سه واحديب

 ساختمان و عرض تابلو يده به بدنه ساختمان که طول آن متناسب با دهانه وروديچسب
  .گردد  ميمتر باشد نصبي سانت١٢٠حداکثر 

ها  و داروخانه) يراپزشکيپ (يص طبي و مراکز تشخيپزشکهاي  درمانگاهها، مجتمع
  .باشند  مي مجاز به نصب تابلو٢همانند بند 
 در راستاي يکسان سازي و زيباسازي محيط شهري سازمان نظام پزشکي :تبصره

استان و کانون وکال، کانون سردفتران، کانون کارشناسان رسمي دادگستري مشخصات و 
ه با هماهنگي شهرداري تهيه و به اعضاء جهت اجرا رنگ زمينه تابلو را با رعايت ابعاد ذکر شد

  .آوري تابلوي متفاوت اقدام نمايد شهرداري مجاز است نسبت به جمع. ابالغ خواهد نمود
تابلو مازاد پزشکان نصب در کنار روي پايه چنانچه پزشکان و وکال و سردفتران 

 يباسازيوضوع در واحد ز م تأييداز داشته باشند پس ازي تعداد مازاد بر تابلو مصرف نبه
  الي ر٠٠٠/١٠٠خدمات به ازاء هر مترمربع در ماه مبلغ 

  :ي و اداري آموزشيتابلوها
که ابعاد آن ) يبه صورت افق (ي اصليک عدد تابلو نصب بر سر درب وروديتعداد ـ ١

  .باشد  ميمتري سانت١٢٠تابلو ) عرض( ساختمان و حداکثر يمتناسب با دهانه ورود
 از کف معبر ي متر٥/٢ تا ٢ا قاب تابلو در ارتفاع نصب يبه يامت کتحداکثر ضخـ ٢

  .باشد  ميمتري سانت١٥
  . در هر حال حداقل ارتفاع نصب در صورت وجود بالکن کف بالکن خواهد بود:تبصره

  .باشد  سانتيمتر مي٢٠ متري از کف معبر ٥/٣ تابلو از ارتفاع ـ حداکثر ضخامت کتيبه يا قاب٣
 ي مازاد بر معرف در صورت تأييد واحد زيباسازي خدمات شهري به ازاء تابلوها:تبصره
  انهي ساللاي ر٠٠٠/٨٠هر مترمربع 

  ي و خدماتي تجاريتابلوها: ج
که ابعاد آن ) يشاني پيرو (ي اصليک عدد تابلو نصب بر سردرب وروديتعداد ـ ١

  .باشد  ميمتري سانت١٨٠ ساختمان و حداکثر عرض تابلو ي ورودهمتناسب با دهان
متر باشد مالک عرض تابلو ي سانت١٨٠ کمتر از يشاني که ارتفاع پي در موارد:تبصره

  . خواهد بودي واحد تجاريشانيحداکثر معادل ارتفاع پ
 از کف ي متر٥/٣تا / ٥/٢ا قاب تابلو از ارتفاع نصب يبه يحداکثر ضخامت کتـ ٢  

  .باشد  ميمتري سانت٢٠  به باال معادلي متر٥/٣متر و از ارتفاع ي سانت١٥معبر 
  . در هر حال حداقل ارتفاع نصب در صورت وجود بالکن کف بالکن خواهد بود:تبصره

ـ حداکثر عرض کتيبه يا قاب تابلو مربوط به واحدهاي تجاري و خدماتي همکف تا ارتفاع ٣
  .باشد ر ميت سانتيم١٢٠زير پنجره يا جان پناه طبقه اول با هماهنگي مالکين طبقه فوقاني 

شه در ي مجاز، استفاده از نئون متصل به شيبانهاي ساي، نوشت رويسيشه نويشـ ٤
 که صرفاً ي همکف در صورتي، خدماتي تجاري واحدهايياندازه متناسب در جهت شناسا

  .معرف نوع کسب باشد بالمانع است
رم بدون ا آي به صورت حروف يبزرگ تجارهاي   مجموعهيينصب تابلو شناسا ـ ٥

 ي قسمتهايا روير ضوابط و يمجموعه با مراعات ساهاي  ي و وروديسمت فوقانقاب در ق
  .باشد  مينه بالمانعيمشخص از بنا و متناسب با حجم ساختمان بدون زم

 و پاساژها مجاز به يا خدماتي و يتجارهاي  مستقر در داخل مجموعههاي  مغازه ـ ٦
  .باشند  نمي ساختمانيروني بياستفاده از تابلو در نما

 طرح مصوب، ي که داراييو مجموعه هاها  ابانها، محوطهياستفاده از تابلو در خ ـ ٧
 شده است صرفاً ينيش بيبه قاب و تابلو پي نما بوده  و در آن مشخصات کتيبدنه ساز

  .گردد  مي شهر اجراي اسالميبرابر طرح مصوب شورا
روانه ساختمان  ـ ضوابط نصب تابلو در اماکن تجاري و خدماتي هنگام صدور پ٨

 يان ساختمان در صورت اقدام به نصب توسط شهردارين ابالغ و در زمان پاي مالکبه
  .ديمنطقه کنترل خواهد گرد

 در محدوده آثار ثبت شده منوط به يا تجاري ي خدماتيياستفاده از تابلو شناساـ ٩
  .باشد مي منطقه ي با نمايحفظ همگون

ر با شئونات و يد مغاي نبايغاتي و تبلييشناسا يه تابلوهاير کلينوشتار و تصاوـ ١٠
  ».ي و انقالب باشد اسالميارزشها

  : مصوب شوراي اسالمي شهر گرگان١٣٩٥ تعرفه عوارض و بهاي خدمت سال ١٣ـ ماده ٣
  )ي، خدماتيتجار( شهر ي خدمات نصب تابلو در معابر عموميبها: ١٣ماده «
  

  )ساليانه (بهاي خدمات  بهاي خدمات اوليه
به ازاي هر مترمربع   معبر  نوع تابلو

  )مبلغ به ريال(
به ازاي هر مترمربع 

  )مبلغ به ريال(
  ٠٠٠/٧٠  ٠٠٠/٦٠٠  اصلي  تابلوهاي تبليغاتي ايراني
  ٠٠٠/٦٠  ٠٠٠/٥٠٠  فرعي  تابلوهاي تبليغاتي ايراني

 منهاي يک ٠٠٠/٣٥٠  اصلي و فرعي  تابلوهاي معرف شغل
  ـ  مترمربع

  ٠٠٠/١٥٠  ٠٠٠/٢٠٠/١  اصلي  رانيتابلوهاي تبليغاتي غيراي
  ٠٠٠/١٢٠  ٠٠٠/٠٠٠/١  فرعي  تابلوهاي تبليغاتي غيرايراني

تابلوهاي ديجيتال معرف شغل 
  ٠٠٠/٠٠٠/١  ـ  اصلي و فرعي  واحدهاي تجاري، خدماتي

  
 ١٣٩٥ خدمات سال ي تعرفه عوارض ساالنه عوارض و بها٧٣ابطال ماده ـ ٤  

  : شهر همداني اسالميمصوب شورا
  يباسازي عوارض سازمان زتعرفه«

هاي تبليغاتي،  برداري از سازه نامه چگونگي اخذ بهاي خدمات نصب و بهره ضوابط و آيين
  هاي مجاور به معابر عمومي تابلوهاي سردرب واحدهاي غيرمسکوني و مخدوش نمودن جداره
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 که يباسازيضوابط نصب هرگونه تابلو در انواع مختلف بر اساس طرح جامع زـ ١
  .شود  ميب خواهد شد، به اجرا گذاشتهيه و تصوي تهيباسازيتوسط سازمان ز

مجوز  اخذ ازمندي سطح شهر نيغاتي تبلي فضاهاي بر رويطيغ محيهر گونه تبلـ ٢
  . خواهد بوديباسازياز سازمان ز

ـ هرگونه نصب تابلو سردرب در سطح شهر همدان بر اساس ضوابط مصوب در طرح ٣
به غيراز مواردي که در بندهاي آتي ) و تا تصويب طرح جامع با مصوبه(جامع زيباسازي 

  .باشد  مي٤١ و ٤٠ آمد، شامل پرداخت بهاي خدمات نصب بر اساس جدول شماره خواهد
و تا  (يبا سازي بر اساس ضوابط مصوب در طرح جامع زيطيغ محيهرگونه تبلـ ٤

غاتي، پيکره، سازه يلتابلو تب انواع مختلف از هر نوع در) تصويب طرح جامع با مصوبه
ا يا خدمات و يو ارائه هر نوع کاال ) صنف (ي کاال، کاربردي از انحاء جهت معرفي نحوکه به

 به منظور انتقال پيام مشخص در محدوده شهر همدان و در معرض ديد عموم قرار داده شود
 يک، نوشته بر روه مستقل، متحريستاده با پاي بام، اي، مستقر بر روي، عمودياعم از افق

 بر اساس جداول يطيغات محي خدمات تبليره مستلزم پرداخت بهايبنر، پارچه، و غ
  .باشد  مين بخشيمندرج در ا

د ي تول ـ عوارض تبليغات محيطي تابلوهاي منصوب صنفي که محصوالت و کاالهاي٥
 غيا تبل ريسانس خارجي تحت ليد داخلي توليک برابر، کاالهايکنند   ميغي را تبليداخل
 محاسبه و ٤٠ برابر جدول شماره ٣ يدات خارجي محصوالت و تولي برابر و برا٢کنند  مي
  . افت خواهد شديدر

 گردد که نمايندگي معتبر محصوالت  عوارض فوق صرفاً جهت صنوفي لحاظ مي:١تبصره
  سر درب خود نام شرکتي را داشته باشند و در تابلوهايا خارجي يد داخلي توليو کاالها

 مکلف به پرداخت عوارض يندگيد و در صورت عدم دارا بودن نمايا کاال را هم اضافه نماي
غات يچ گونه تبلين صورت اجازه هيا غير  خواهد بود در٥بند ها  زان پنج برابر تعرفهيبه م

باشند و   مي سردربي تابلوي صنف خود بر روينخواهند داشت و صرفاً مجاز به معرف
  .باشد  مي به اعمال مقررات همدان مجازيشهردار
  :باشند  مي معافبرداري بهرهل از پرداخت عوارض نصب و يتابلوها به شرح ذ ـ ٦

  يکي ترافيانتظامهاي  تابلو
  ي عموميت و فرهنگ سازيام شادباش، تسلي پيموقت حاواي   پارچهيتابلوها
 يانتظام يروهاي، ني انقالبي، نهادهاي دولتي نصب شده بر سردرب واحدهايتابلوها
 ، شعب بانکها وي دولتيک عدد به استثناء شرکتهايک مترمربع به تعداد يبه مساحت 

  يات اعتبارمؤسس
 تحت نظارت الحسنه قرضات  مؤسس وياعتبار  ويات مال مؤسس بانکها و:٢تبصره
ک عدد و بر اساس ضوابط يتعداد   از پرداخت عوارض تابلو معرف خود بهيبانک مرکز

 تابلو در صورت نصب هر گونه. باشند امه مصوب تابلوهاي سر درب معاف مين مندرج در آيين
 ساختمان بر روي...) تابلو روي پشت بام پشت شيشه و) LED(فلکسي، نئون، روان (اضافي 

 ماندن يند در صورت درخواست به باقي نماآوري جمع را ي اضافيست تابلوهايبا  ميخود
ون مربوطه مطرح و در صورت موافقت، عوارض يسير کمموضوع د.. . بانکها ويتابلوها از سو

  . محاسبه و وصول خواهد شد۴۰م آنها بر اساس جدول شماره يو جرا
 تابلوهاي پزشکان و وکالي دادگستري، دفترخانه اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و :۳تبصره

  .ددطالق، دفاتر خدمات دولت الکترونيک حداکثر به مساحت يک مترمربع به تعداد يک ع
 بر سر درب بنگاه ناشران، فروشندگان کتاب، ي منصوب صنفي تابلوها:۴تبصره

، احزاب، يکاها، مجامع امور صنفي، سنديه صنفي، اتحاديات، مطبوعات، دفاتر مرکزينشر
 و مراکز يات مذهب مؤسسوها  هيري، خي مردمي و مشارکتهايدولتي غيرانجمنها، تشکلها

. ک عددي مترمربع و به تعداد ۱کها به مساحت حداکثر ، مهد کودي دولتي، آموزشيفرهنگ
  .ت مورد مشمول ضوابط نصب تابلوها خواهد شديدر صورت عدم رعا

 از ضوابط ۳ موضوع تبصره يک از تابلوهاي که مساحت هر ي در صورت:۵تبصره
 کل مساحت ي بر مبنايطيغات محيمشمول پرداخت عوارض تبل. دين شده تجاوز نماييتع

  . هد بودتابلو خوا
ژه و محاسبه عوارض متعلقه آن مستلزم ي نصب هر نوع تابلو در مناطق و:۶تبصره
  .باشد ي ميته کارشناسيب در کميطرح و تصو
 نامه آيينبر اساس ) LEDروان  (يتاليجي ديشگرهاي نصب هر گونه نما:۷تبصره
 مشمول ۱۴/۸/۱۳۹۲ ـ ۳۶۴۶۰۲/۳/۷۰ شهر همدان به شماره ي اسالميمصوب شورا

  . خواهد بود۴۱ل جدول شماره ي به شرح ذ۴۰ جدول شماره ۳ب يرداخت عوارض با ضرپ
ن ا شهر همدي اسالمي ضوابط مصوب شورايباسازيب طرح جامع زيتا زمان تصوـ ٧

 يه تابلوهاي کلي به عنوان مالک عمل جهت سامانده٢١/٤/١٣٩٠ـ ١٣٧٨/٩/٧٠به شماره 
 شامل پرداخت عوارض نصب ٤١ و ٤٠منصوب در سطح شهر بوده و بر اساس جداول 

د منطبق با ضوابط طرح يه تابلوها بايب طرح جامع ابعاد کليخواهند بود و پس از تصو
  . اجرا گردديباسازيجامع ز

 بسته به مدت زمان يغاتيتبلهاي   از هر نوع سازهبرداري بهرهعوارض نصب و  ـ ٨
  . محاسبه و وصول خواهد شد٤٤ و ٤٣، ٤٢و بر اساس جداول ) ا موقتيدائم  (برداري بهره

 ي دائم که شامل انواع تابلوهايغاتيتبلهاي   از سازهبرداري بهرهعوارض نصب و ـ ٩
  .خواهد شد اخذ  هر مترمربع در هر ماه محاسبه ويباشد به ازا  ميسر درب
 موقت که شامل انواع پرده، يغاتيتبلهاي   از سازهبرداري بهرهعوارض نصب و ـ ١٠

شگاه، فروش يش، نماي نمايي برپاي داربست، چادرهاي بر رويغاتيو تبلبنر، نصب خودر
 برداري بليط، انواع چترهاي تبليغاتي، بالن و غيره بوده که به صورت موقت نصب و مورد بهره

. خواهد شد اخذ  هر مترمربع اشغال سطح در هر روز محاسبه ويقرار خواهد گرفت به ازا
  )٤٤جدول شماره (

برداري از تابلوهاي سردرب، قيمت   عوارض متعلقه اعم از نصب و بهرهـ مبناي کليه١١
  .باشد  همدان مي١٣٩٥اي مکان بر اساس دفترچه ارزش معامالت امالک سال  منطقه

 که ابعاد تابلو بعد از ساخت و نصب با ابعاد و ضوابط مصوب شده يدر صورتـ ١٢
د با ي و ساخت و نصب تابلو جد نصب شدهي موظف به برداشتن تابلوير باشد، متقاضيمغا
 ابعاد  تأييدشده مالک اخذ ن خصوص عوارضي است در ايهيبد. باشد  ميت ضوابطيرعا

  .تابلو منصوب نخواهد بود
 ي منصوب بر سردرب واحدهايطيغات محي تبليعوارض تابلوها اخذ جدولـ ١ـ ١

  )يغاتيتبل( هر مترمربع در هر ماه ي به ازايصنف
  

  ٤٠جدول شماره 
  نوع سازه                                            

  محل استقراري
  معمولي ـ نئون ـ جلنيوم ـ پلکسي ـ الکترونيکي

  ارزش منطقه اي% ٣٠  بر روي سر درب ورودي
  
، نما، ي صنفي منصوب بر سر درب واحدهايعوارض تابلوها اخذ جدولـ ١ـ٢  

  )ي واحد کسبيمعرف(کره ساختمان يپ
  

  ٤١ره جدول شما
                                                    نوع سازه

  معمولي ـ نئون ـ جلنيوم ـ پلکسي  محل استقراري

  برابر ارزش منطقه اي  بر روي سر درب ورودي
  
  ....و) LED(، روان يغاتي، تبلي سر درب کسبينحوه محاسبه عوارض تابلوهاـ ١ـ ٣
  C(×B×A×اي  منطقهارزش (: ي کسبيعوارض تابلوهاـ ۴
A =طول تابلو  
B =ارتفاع تابلو  
C =شهر ي اسالميمندرج در دفترچه عوارض مصوب شورااي  ب ارزش منطقهيضر 

  ۴۱جدول شماره 
 )۱۲= ساليتعداد ماهها(×)C×يارزش منطقه ا(×D: يغاتي تبليعوارض تابلوها ـ ۵

×B×A  
A =طول تابلو  
B =ارتفاع تابلو  
C =دفترچه تعرفه عوارض ۴۰رج در جدول شماره منداي  درصد ارزش منطقه 

   شهر همداني اسالميمصوب شورا
D =يد داخلي توليک، کااليب ي ضريد داخلي توليکاال( يغاتي تبليب کااليضر 

  )۳ب ي ضريد خارجي و محصوالت تول۲ب ي ضريسانس خارجيتحت ل
 يتعداد ماهها(×)C×يا ارزش منطقهLED :(D×)( روان يعوارض تابلوها ـ ۶

                           B×A ×)۱۲=الس
A =طول تابلو  
B =ارتفاع تابلو  

 C =دفترچه تعرفه عوارض ۴۰مندرج در جدول شماره اي  درصد ارزش منطقه 
   شهر همداني اسالميمصوب شورا

D =۳ب يضر( شهر همدان ي اسالمي روان مصوب شورايب عوارض تابلوهايضر(  
گيري  اماندهي تابلوهاي سر درب تصميمنامه مصوب س  آيين۹۷ـ طبق ماده ۱۳

 سر درب سازمان ي تابلوهاي ساماندهيته کارشناسي خصوص موارد خاص مصوبات کمدر
  )۱۵/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۳۶۶۳۴۲/۳/۷۰مصوبه شماره (رد يگ  مي مالک عمل قراريباسازيز

لبوردها، ي سطح شهر اعم از بيغاتيتبلهاي  ه سازهي از کلبرداري بهره و يواگذارـ ۱۴
ي باسازيت سازمان زيره که در مالکي و غي چند وجهي دوقلو، تابلوهايه بنرها، تابلوهاياپ

  »...ل انجام خواهد شد ويه جداول ذي پايمتهايباشند بر اساس ق مي
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 خدمات ي از تعرفه ساالنه عوارض و بهاي منصوب صنفيتعرفه عوارض تابلوها ـ ٥
  : شهر سنندجي اسالمي مصوب شورا١٣٩٥سال 

  ي منصوب صنفيض تابلوهاعوار«
 عوارض تابلوهاي منصوب بر سر درب واحدها، نما، پيکره ساختمانها يا محوطه بيروني

 ي مناطق سه گانه و نواحيهايتوسط شهردار اخذ قابل)  هر مترمربعيانه به ازايماه(اماکن 
ز به حساب سازمان يعوارض متعلقه و واربندي   شهر سنندج و جمعيمنفصل شهر

  .کباري هر سه ماه يباسازيز
  

چوبي و (معمولي   جنس تابلو/ نحوه استقرار
  غيرنورپردازي) فلزي

نئون و پالستيک با هر 
نوع تابلوي 
  شده نورپردازي

ديجيتالي، (الکتريکي 
  ...)کامپيوتري و

منسوب بر روي ديوار يا پيکره 
ساختمان و يا محوطه اماکن 

  اي و تجاري شيشه
اي  قيمت منطقه% ٢

  عرصه
اي  مت منطقهقي% ٤

  عرصه
اي  قيمت منطقه% ٧

  عرصه

اي  قيمت منطقه% ٤  منصوب بر روي پايه
  عرصه

اي  قيمت منطقه% ٦
  عرصه

اي  قيمت منطقه% ١٤
  عرصه

اي  قيمت منطقه% ١٠  منصوب بر روي بام ساختمان
  عرصه

اي  قيمت منطقه% ٢٠
  عرصه

اي  قيمت منطقه% ٤٠
  عرصه

  
  :توضيحات

گردد   مي محسوبي واحد تجاريصرفاً معرف کاربر که ي صنفي تابلوها:١تبصره
ت ضوابط مشخص شده از لحاظ يدر صورت عدم رعا. باشد  ميشامل نصف عوارض فوق

  .نوع تابلو متراژ متعارف با ضوابط سازمان
  .گردد شود شامل کل عوارض فوق مي  تابلوهاي صنفي که تبليغ برند داخل مي:٢تبصره
 برابر ٥/١شود، شامل   تبليغ تجاري برند خارجي مي تابلوهاي صنفي که معرف:٣تبصره
  .گردد  ميعوارض فوق
  : معاف از عوارضيتابلوها

 يي راهنماير و تابلوهاي مسيي و راهنماي، اطالع رسانيانتظامي ـ کي ترافيتابلوهاـ ١
  .شود  مي مرتبط نصبي رسمي نهادهاي که از سويشهر

 تعداد  اسناد رسمي، ازدواج و طالق بهـ تابلوهاي پزشکان، وکالي دادگستري، دفاتر٢
ا ي يمتر مشروط به نصب در سر درب ورودي سانت٥٠ و عرض ٧٠ک عدد در ابعاد طول ي

  .يتابلو اشتراک
 ـ سات برقير تاسي و اماکن مربوطه نظي شهريربنايسات زي معرف تاسيتابلوهاـ ٣

  .گاز و مخابرات
  .نهادها ـ نيروهاي انتظامي و نظاميـ تابلوهاي نصب شده بر سر درب واحدهاي دولتي، ٤
 .هاي مسکوني به شرط عدم تبليغ صنفي و نصب در سردرب  ـ تابلوهاي نام مجتمع٥

  .بدون قاب  و چهارچوب
و مجامع امور ها  هيات، مطبوعات، اتحاديتابلو ناشران، فروشندگان کتاب، نشر ـ ٦

 و مهد کودک ي، آموزشي، مذهبيه ها، مراکز فرهنگيري،   خيدولتي غير، تشکلهايصنف
  ».يغ و منصوب بر سر دربک عدد و مشروط به عدم تبلي مترمربع به تعداد ٢حداکثر 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ٩٢در اجراي ماده 
 کرج، گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج ي شهرهاي اسالمي از شورا١٣٩٢ سال

  .                         کننديا به جلسه معرفندگان خود ريخواسته شد نما
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٦/٢/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ندگان يز با حضور نمايوان و ني و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
 با يحث و بررسل شد و پس از بي کرج، همدان و سنندج تشکي شهرهاي اسالميشوراها

  .مبادرت کرده است رأي ر به صدوريت آراء به شرح زياکثر
  

   هيأت عموميرأي
 ،١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٩٢مطابق ماده 

 رأي ت مفادي ابطال شود، رعايأت عموميدر هاي  چنانچه مصوبه«: مقرر شده است که
 ري مغايديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استي الزامي در مصوبات بعديأت عموميه

ت مفاد يوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايس ديب کنند، رئي تصويأت عموميهرأي 
 يأت عموميدر هکننده  بينده مرجع تصوي قانون مذکور و فقط با دعوت نما٨٣ماده 

ـ ٣٦٢، ١١/١٠/١٣٩١  ـ٧٥٩ ي ال٧٢٤نکه در آراء شماره ينظر به ا» .دينما ميمطرح 
 از ي مصوبات تعداديوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٣/٦/١٣٩٤ ـ ٧١٠ و ٢١/٥/١٣٩٢

 و ي تجاري واحـدهايافت عوارض از تابلوهاي بر دري کشور مبني شهرهاي اسالميشوراها
رت با يت اماکن مذکور است به لحاظ مغاي محل استقرار و فعالين معرفي کـه مبيادار

 شهر گرگان به موجب ي اسالميارات ابطال شده است و شوراي از حدود اختقانون و خروج
 نحوه نامه آيين شهر بندرعباس در ي اسالمي، شورا١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ١٣ماده

 شهر همدان در ي اسالمي محاسبه عوارض آنها، شوراينصب تابلو در سطح شهر و چگونگ
ب عوارض ي شهر سنندج در تصوي اسالمي و شورا١٣٩٥ تعرفه عوارض سال ٧٣ماده 
  کهيي در قسمتها١٣٩٥ خدمات سال ي در تعرفه عوارض و بهاي منصوب صنفيتابلوها
 يأت عموميرت با آراء هيبه لحاظ مغااند   معرف محل را مقرر کردهيعوارض از تابلوهااخذ 

 وان عدالتي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ و ٨٨ و ١٢ ماده ١با استناد به بند 
 ي شهرهاي اسالميدر مورد مصوبات شوراها. شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يادار

 با قبول اعمال يوان عدالت اداري ديأت عموميگرگان، بندرعباس، همدان و سنندج، ه
خ يرالذکر را از تاري اخي شهرهاي اسالميرالذکر، مصوبات شوراهاي قانون اخ١٣ماده 
  .يب ابطال کردتصو

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداريد يأت عموميس هيرئ
  

  ١٦/٣/١٣٩٦                                                                         ٩٣/٧٠٢/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني اي اسالمي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 مورخ ١٥٤ به شماره دادنامه ي اداروان عدالتي ديأت عموميه رأي ك نسخه ازي

  .گردد يوست ارسال مي به پي جهت درج در روزنامه رسم٢٦/٢/١٣٩٦
ـ مهديوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و سرپرست هيأت عموميركل هيمد   ني دربي 

  
  ٩٣/٧٠٢: روندهالسه پک      ١٥٤ :ماره دادنامهش     ٢٦/٢/١٣٩٦: خ دادنامهتاري

  عمومي ديوان عدالت اداري هيأت :مرجع رسيدگي
   آقاي محمد زنگي آبادي با وکالت خانم مينا تاج الديني:يشاك

  ٣٥ رديف ٣/١١/١٣٨٥ـ ٢٧٢٣ـ مصوبه شماره ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته
  ٣٠ف ي رد٧/١١/١٣٨٦ ـ ٢٣٧٩مصوبه شماره ـ ٢
  ٣١ف ي رد٢٤/١٠/١٣٨٧ـ ٢١٤١مصوبه شماره ـ ٣
  ٣٠ف ي رد٢٨/١٠/١٣٨٨ـ ٢٠٨٢مصوبه شماره ـ ٤
  ٣٠ف ي رد١١/١٠/١٣٨٩ ـ ١٨٣٩مصوبه شماره  ـ ٥
  ١٠٦ف ي رد٣/١١/١٣٩٠ ـ ١٨٩٥مصوبه شماره  ـ ٦
  ١٠٤ف ي رد١/١١/١٣٩١ ـ ١٧٢٩مصوبه شماره ـ ٧
   شهر کرماني اسالمي شورا١٠٧ف ي رد٢/١١/١٣٩٢ ـ ١٨٨٧مصوبه شماره  ـ ٨

نگي آبادي به موجب  خانم مينا تاج الديني به وکالت از آقاي محمد ز:گردش کار
الذکر در خصوص وضع بهاي خدمات  دادخواست و اليحه تکميلي ابطال مصوبات فوق

شهري براي کارشناسان رسمي دادگستري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته 
  :اعالم کرده است که

  قضات محترم ديوان عدالت اداري«
سمي دادگستري به رياست الوکاله تقديمي از کانون کارشناسان ر احتراماً حسب

 ١٦ شوراي شهر کرمان به استناد بند: رساند جناب آقاي محمد زنگي آبادي به استحضار مي
 قانون ٥٠ و با توجه به تبصره ذيل ماده ١٣٧٥ قانون شوراهاي اسالمي مصوب ٧١از ماده 

 ـ ١٨٨٧ماليات بر ارزش افزوده به موجب اليحه مصوبه که جديدترين آن به شماره 
باشد اقدام به وضع و وصول عوارض خدمات شهرداري از   مي١٠٧ رديف ٢/١١/١٣٩٢

 تاکنون کرده است حال آن که به جهات ١٣٨٣کارشناسان رسمي دادگستري از سال 
  :باشد ذيل مغاير قانون مي

 که مستند ٩ ـ ٨ ـ ٧ ـ ٦ـ ٣ـ ١ـ مستفاد از قانون ماليات بر ارزش افزوده مواد ١
 شهر کرمان است موضوع قانون مزبور عمدتاً داللت بر عرضه کاال مصوبه شوراي اسالمي

گردد خدمات  ارائه خدمات مربوط به کاال و واردات و صادرات آن دارد زيرا مالحظه مي
  :مندرج در موارد فوق

   به ارائه خدمات کاال و صادرات و واردات١ماده : الف
   خدمات عرضه شده با ارزش کاالها٣ماده : ب
   ورود کاال يا خدمت خارج از کشور٦ماده : ج
   صدور کاال يا خدمت به خارج از کشور٧ماده : د
   عرضه کاال و ارائه خدمت واردات و صادرات٨ماده : ه
   معاوضه و عرضه کاال و خدمات مربوط به هر يک از متعاملين٩ماده : و

ملين قيد شده که خدمت مورد نظر جملگي مربوط به کاال صادرات و واردات و متعا
 آن منصرف از موضوع ١ قانون مزبور و تبصره ٥٠است لذاچنانچه استناد شورا به ماده 
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بوده و ارتباطي به وضع و اخذ عوارض مربوط به خدمات علمي و تخصصي از کارشناسان 
شان منصرف از موارد فوق است ندارد زيرا خدمات مندرج  که طبع و اقتضاي شغل و حرفه

  .باشد بط به کاال صادرات و واردات طرفين معامله ميدر اين قانون صرفاً مرت
ـ همچنين عليرغم موارد فوق، با فرض پذيرش شمول خدمات کارشناسان در ٢

 قانون اصالح ٥ قانون ماليات بر ارزش افزوده، به استناد ماده ٥٠خدمات مندرج در ماده 
 که صراحت ١٣٨١موادي از قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 

دارد برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و کاالهاي دولتي و 
 اين قانون تکليف و عوارض آن معين شده ٥همچنين آن دسته از خدمات که در ماده 

 قانون ماليات ٥٠باشد و همچنين در ماده  توسط شوراي اسالمي و ديگر مراجع ممنوع مي
  که در حال حاضر حاکم است برقراري عوارض به درآمدهاي١٣٨٧زوده مصوب بر ارزش اف

ماخذ محاسبه ماليات، توسط شوراي اسالمي و ساير مراجع ممنوع شده است لذا از آنجا 
 ١٠٤ که درآمد کارشناسان مشمول اخذ ماليات است چنانچه که به استناد قانون اصالح ماده

 الحساب الزحمه کارشناسي به عنوان علي  سه درصد از حققانون مالياتهاي مستقيم در بدو امر
 مالياتي نيز ماليات مؤدي پرداخت و عالوه بر آن ماليات حق عضويت و نيز ماليات سازمان امور

با توجه به موارد فوق و از آنجا که مصوبات شوراي . گردد ساليانه توسط آنان پرداخت مي
مصوب مجلس شوراي اسالمي از جمله قانون تواند مغاير و مخالف با قوانين  شهر نمي

ماليات بر ارزش افزوده باشد اخذ عوارض تصويبي مغاير با حکم مقرر در ماده ياد شده و 
  .فاقد وجاهت قانوني است

ـ و در آخر همان گونه که مستحضريد کارشناسان رسمي دادگستري به عنوان ٣
 ادارات دولتي براي اجراي هر چه افراد خبره در رشته خويش در خدمت قوه قضاييه و ساير

 اشتغال باشد و مانند ساير مشاغل مراجعين خصوصي ندارند بنابراين محل بهتر عدالت مي
 راجع ٢٠/٦/١٣٧٥ ـ ٦٠٧وحدت رويه شماره  رأي فيه ندارد و با توجه به تاثيري در مانحن

ان رسمي دفاتر وکال، مهندسين، اطبا به وحدت مالک رأي، کارشناس تأسيس به اجازه
در مکان مسکوني چه بسيار از کارشناسان در منازل شخصي خويش انجام ... دادگستري
گيرد و همچنين  کنند و از اين باب خدمات شهري خاصي به آنها تعلق نمي وظيفه مي

توان هم عوارض مسکوني و هم عوارض مربوط به دفتر کارشناس رسمي دادگستري  نمي
  .را در دو عنوان اخذ نمود

خاتمه تعدادي از آراي هيأتهاي عمومي ديوان عدالت اداري کـه در مـوارد مشابه در 
لذا با توجه . گردد اند خدمتتان ارائه مي که اقدام بـه ابطال مصوبات شوراهاي شهر کرده

 قانون ديوان عدالت اداري ٢٥ قانون اساسي و ماده ٤٠ کليه موارد فوق و به استناد اصل به
 با آخرين شماره ١٣٩٢ تا ١٣٨٣ اخذ خدمات شهري از سال تقاضاي ابطال مصوبه

  ». را از آن مرجع عاليقدر دارد٢/١١/١٣٩٢ ـ ١٨٨٧تصويبي 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٨١در پي اخطار رفع نقصي که در اجراي ماده 

اي که   براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
  : ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعالم کرده است که٦/١٠/١٣٩٣ ـ ١٣٧٩شماره  به

  قضات محترم ديوان عدالت اداري«
 الوکاله تقديمي از کانون کارشناسان رسمي دادگستري به رياست آقاي احتراماً حسب

 ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٠٦٨٧محمد زنگي آبادي در پاسخ به اخطاريه رفع نقص پرونده شماره 
  :رساند  استحضار ميبه

در پي درخواست آن مقام براي ارسال تصويب مصوبات بهاي خدمات شهري مورد 
اي از شوراي شهر کرمان تقاضاي ارسال يک نسخه از متن مصوبات  اعتراض، طي مکاتبه

کننده بهاي  اما متاسفانه شوراي شهر کرمان تنها اقدام به ارسال مصوبات تعيين. شد
با پيگيري مجدد و . اند  به بعد کرده٣/١١/١٣٨٥ مصوب تاريخ ١٣٨٦خدمات شهري سال 

حضوري اعالم داشتند که مصوبات سالهاي گذشته در بايگاني موجود نيست ولي متاسفانه 
لذا جهت اطالع . حاضر به همکاري و اشاره به اين مورد در پاسخ کتبي خويش نشدند

 طرف شهرداري جهت اخذ عوارض هايي که از قضات ديوان عدالت اداري تعدادي از نامه
 به بعد به گروهي از کارشناسان رسمي ارسال ١٣٨٣خدمات شهري مربوط به سالهاي 

 گردد و همين طور توجه قضات را به متن مصوبه شده است خدمتتان به پيوست تقديم مي
 ٠٠٠/١٠٠ جلب نموده که اشاره به افزايش مبلغ از ٣٥ رديف ٣/١١/١٣٨٥ـ ٢٧٢٣شماره 
عالوه بر .  ريال کرده است که اين خود دال بر وجود مصوبات قبلي دارد٠٠٠/٢٠٠ه ريال ب

اند عوارض مربوط به دفاتر کارشناسان رسمي  اين شورا در پاسخ به نامه کانون اعالم داشته
است حال آن که در متن مصوبات هيچ اشاره به دفاتر کارشناس رسمي نشده است و 

عوارض را از کليه کارشناسان مطالبه کرده است چه شهرداري نيز به صورت عام اين 
در خاتمه خواهشمند است در صورت صالحديد از سوي آن . اند يا خير داراي دفترچه بوده

اي با شوراي شهر کرمان جهت ارسال متن کليه مصوبات صورت گيرد اميد  مقام مکاتبه
  .است که همکاري بهتري با ديوان عدالت اداري صورت گيرد

 است  و متن مصوبات مورد اعتراض که در اختيار کانون کارشناسان قرار گرفتهشماره
  :باشد به شرح زير مي

  ٣٥رديف =  قسمت مرتبط با شکايت ٣/١١/١٣٨٥ـ ٢٧٢٣ـ مصوبه شماره ١
  ٣٠رديف =  قسمت مرتبط با شکايت ٧/١١/١٣٨٦ ـ ٢٣٧٩ـ مصوبه شماره ٢
  ٣١رديف = با شکايت  قسمت مرتبط ٢٤/١٠/١٣٨٧ـ ٢١٤١ـ مصوبه شماره ٣
  ٣٠رديف =  قسمت مرتبط با شکايت ٢٨/١٠/١٣٨٨ـ ٢٠٨٢ـ مصوبه شماره ٤
  ٣٠رديف =  قسمت مرتبط با شکايت ١١/١٠/١٣٨٩ ـ ١٨٣٩ ـ مصوبه شماره ٥
  ١٠٦رديف =  قسمت مرتبط با شکايت ٣/١١/١٣٩٠ ـ ١٨٩٥ ـ مصوبه شماره ٦
  ١٠٤رديف = شکايت  قسمت مرتبط با ١/١١/١٣٩١ ـ ١٧٢٩ ـ مصوبه شماره ٧
   »١٠٧رديف = مت مرتبط با شکايت  قس٢/١١/١٣٩٢ ـ ١٨٨٧ ـ مصوبه شماره ٨

  :متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است
   شوراي اسالمي شهر کرمان٣/١١/١٣٨٥ـ ٢٧٢٣ـ مصوبه شماره ١«

 ريال ٠٠٠/٢٠٠ ريال به ٠٠٠/١٠٠کارشناسان رسمي دادگستري مبلغ از : ٣٥رديف 
  .افتافزايش ي
   شوراي اسالمي شهر کرمان٧/١١/١٣٨٦ ـ ٢٣٧٩ـ مصوبه شماره ٢
  

عنوان بهاي خدمات   رديف
  شهري

ميزان مبلغ 
مصوب براي اجرا 

  ١٣٨٧در سال 

دوره محاسبه 
بهاي خدمات 

  شهري

شعاع محدوده 
وصول بهاي 
  خدمات شهري

کارشناسان رسمي   ٣٠
  محدوده قانوني  ماهيانه  ٠٠٠/٣٠٠  دادگستري

  
   شوراي اسالمي شهر کرمان٢٤/١٠/١٣٨٧ـ ٢١٤١به شماره ـ مصو٣   
  

عنوان بهاي خدمات   رديف
  شهري

ميزان مبلغ 
مصوب براي اجرا 

  ١٣٨٨در سال 

دوره محاسبه 
بهاي خدمات 

  شهري

شعاع محدوده 
وصول بهاي 
  خدمات شهري

کارشناسان رسمي   ٣١
  محدوده قانوني  ماهيانه  ٠٠٠/٣٧٥  دادگستري

  
   شوراي اسالمي شهر کرمان٢٨/١٠/١٣٨٨ـ ٢٠٨٢ـ مصوبه شماره ٤ 
  
عنوان بهاي   رديف

  خدمات شهري
ميزان مبلغ مصوب براي 

  ١٣٨٩اجرا در سال 
دوره محاسبه بهاي 
  خدمات شهري

شعاع محدوده وصول 
  بهاي خدمات شهري

٣٠  
کارشناسان رسمي 

  محدوده قانوني  ماهيانه  ٢٥٠/٤٣١  دادگستري

  
   شوراي اسالمي شهر کرمان١١/١٠/١٣٨٩ ـ ١٨٣٩ ـ مصوبه شماره ٥  
  

عنوان بهاي   رديف
  خدمات شهري

ميزان مبلغ مصوب براي 
  ١٣٩٠اجرا در سال 

دوره محاسبه 
بهاي خدمات 

  شهري

شعاع محدوده 
وصول بهاي 
  خدمات شهري

کارشناسان رسمي   ٣٠
  محدوده قانوني  ماهيانه  ٩٠٠/٤٩٥  دادگستري

  
  المي شهر کرمان شوراي اس٣/١١/١٣٩٠ ـ ١٨٩٥ ـ مصوبه شماره ٦  
  

عنوان بهاي خدمات   رديف
  شهري

ميزان مبلغ 
مصوب براي اجرا 

  ١٣٩١در سال 

دوره محاسبه 
بهاي خدمات 

  شهري

شعاع محدوده 
وصول بهاي 
  خدمات شهري

کارشناسان رسمي   ٣٠
  محدوده قانوني  ماهيانه  ٣٠٠/٥٧٠  دادگستري

  
    مان شوراي اسالمي شهر کر١/١١/١٣٩١ ـ ١٧٢٩ ـ مصوبه شماره ٧  

  رديف
فهرست بهاي خدمات 
شهري از محل مراکز 

  عمومي دولتي و خصوصي

ميزان مبلغ 
مصوب براي اجرا 

  ١٣٩١در سال 

مبلغ مصوب 
براي اجرا در 

  ١٣٩٢سال 

دوره محاسبه 
بهاي خدمات 

  شهري

شعاع محدوده 
وصول بهاي 
  خدمات شهري

کارشناسان رسمي   ١٠٤
  قانونيمحدوده   ماهيانه  ٨٤٥/٦٥٥  ٣٠٠/٥٧٠  دادگستري
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   شوراي اسالمي شهر کرمان٢/١١/١٣٩٢ ـ ١٨٨٧ ـ مصوبه شماره ٨
  

  رديف
فهرست بهاي 

خدمات شهري از 
محل مراکز عمومي 
  دولتي و خصوصي

ميزان مبلغ 
مصوب براي 
اجرا در سال 

١٣٩١  

مبلغ مصوب 
براي اجرا در 

  ١٣٩٣سال 

دوره محاسبه 
بهاي خدمات 

  شهري

شعاع محدوده 
وصول بهاي 
  خدمات شهري

کارشناسان رسمي   ٨ـ ١
  محدوده قانوني  ماهيانه  ٠٠٠/٧٥٤  ٨٤٥/٦٥٥  دادگستري

  
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر کرمان به موجب اليحه 

  : توضيح داده است که١٦/١٢/١٣٩٣ـ ٢٨٢٣شماره 
  رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«

  با سالم
ج الديني به وکالت از آقاي محمد زنگي آبادي در خصوص دادخواست خانم مينا تا

هاي شوراي اسالمي شهر   به خواسته ابطال مصوبه٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٠٦٠٦به پرونده شماره 
 قانون ٥٠ ماده ١کرمان مبني بر دريافت عوارض بهاي خدمات شهري موضوع تبصره 

  :مدار ماليات بر ارزش افزوده نکاتي را جهت تنويرذهن قضات حضورتان معروض مي
شهرداري سازماني است مردمي که وظيفه تأمين نيازهاي خدماتي شهروندان را : اوالً

 به عهده دارد و هزينه خدمات ارايه شده را با استفاده از مکانيزمهاي خاصي که بهاي خدمات
کند و بر اساس همين تعريف  شود از ساکنان حقيقي و حقوقي آن شهر اخذ مي ناميده مي

نه وگ ايش شهروندان و جلوگيري از هر است که وظيفه آرامش و آساز شهرداري، طبيعي
باشد و در اين  تهديدي که سالمت شهروندان را به خطر اندازد به عهده شهرداريها مي

: راستا ساليانه مبالغ هنگفتي را صرف ارائه خدمات شهري تحت قالبهاي مختلف من جمله
دازي کشتارگاه، آسفالت معابر، اتوبوسراني، آوري زباله، تنظيف معابر، تجهيز و راه ان جمع

ايجاد و تجهيز ايستگاههاي آتش نشاني، ايجاد و توسعه فضاي سبز و در يک جمله عمران 
ها را  گردد که چون شهرداريها منبع دولتي ندارند و بايستي اين هزينه و آباداني شهر مي
  .ان تأمين نماينددبه صورت خودگر

 پس از تصويب ١٣٨٢سب وظيفه ذاتي خود در سال شوراي اسالمي شهر کرمان ح
اسالمي قانون اصالح موادي از قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 

 دهندگان ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان و ارائه
 و بر اساس ١٣٨١ب سال خدمات و کاالهاي وارداتي موسوم به قانون تجميع عوارض مصو

 قانون مارالذکر، پس از بحث و تبادل نظر و بررسيهاي کارشناسانه نسبت ٥ ماده ١تبصره 
به وضع بهاي خدمات شهري از صنوف و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و بر اساس 

 نامه اجرايي مصوبه را جهت طي مراحل قانوني به استانداري استان که داراي  آيين١٦ماده 
تفويض اختيار از سوي وزارت کشور بوده ارسال و پس از تأييد در وقت مقرر و در راستاي 
 قانون جهت اطالع عموم در روزنامه آگهي نموده است که عملکرد شهرداري کرمان بر اساس

 هيأت عمومي ١٤٠٠شماره  رأي اين قانون در خصوص اخذ بهاء خدمات شهري طي
 و ١٣٨٥نون و مقررات شناخته شد، لذا در مصوبه سال ديوان عدالت اداري مطابق با قا

ساري بوده قبالً به صورت کلي در ) تجميع عوارض بوده( چون در زمان اين قانون ١٣٨٦
هيأت عمومي ديوان مورد تأييد قرار گرفته است، پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش 

 رديد، کليه اقدامات و مصوبات جايگزين قانون تجميع عوارض گ١/٧/١٣٨٧افزوده که از مورخ 
من جمله تأييد وزارت ( قانون مذکور ٥٠ ماده ١شوراي اسالمي شهر بر اساس تبصره 

وسيله مصوبه پس از طي مراحل قانوني  صورت و بدين...) کشور آگهي جهت اطالع عموم و
بدين ترتيب در خصوص رد ادعاهاي وارده . در شهرداري کرمان ساري و جاري شده است

  .ستي به استحضار برسانمباي
اولين ايراد وارده بر اين است که وکيل در دادخواست تقديمي خود فقط عنوان : ثانياً

اي به شماره يا عنوان مصوبه  نموده ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهر کرمان و هيچ اشاره
ي ننموده که اين خود جاي بسي تأمل و تحقق است که هيأت ديوان کدام مورد را بايست

ايحال شهرداري کرمان با توجه  باشد، اما علي لذا خواسته معلوم و منجز نمي. رسيدگي نمايد
  .به استنادات وکيل به آراء متعدد صادره از ديوان عدالت اداري اقدام به پاسخ نموده است

 استناد وکيل مبني بر اينکه محاسبه ماليات و دريافت آن توسط شوراي اسالمي: ثالثاً
باشد ولي به اين امر توجه ننموده که شهرداري به هيچ وجه   است صحيح ميشهر ممنوع

کند بلکه فقط بهاي خدماتي را که شبانه روز به اشخاص حقوقي از  ماليات دريافت نمي
نمايد، دريافت نموده  جمله بانکها، مطب پزشکان، دفاتر وکالت، کارشناسان و غيره ارائه مي

ها را بايستي از هر  باشند مبلغ اين هزينه  خودگردان ميو از آنجا که شهرداريها نهادي
باشد که شهرداري  شخص حقيقي و حقوقي پرداخت نمايد و شرعاً و قانوناً نيز صحيح نمي

وصول و در جهت ... هاي کوچک و اين بهاي خدمات را فقط از منازل مسکوني و يا مغازه
  .همه افراد استفاده نمايد

هاي  ل به آراء هيأت عمومي صادره در خصوص ابطال مصوبهاستناد ديگر وکي: رابعاً
دارد که با کمي مداقه در متن آراء  شوراي شهر، چند شهر ديگر بوده که در دفاع معروض مي

 و دادنامه شماره ٢٦/٣/١٣٩٢ـ ١٦١ـ ١٦٢ و دادنامه شماره ٢/٦/١٣٧٥ ـ ٦٠٧صادره به شماره 
د کامالً محرز و مشخص است که موضوع باش  که مورد استناد وکيل مي٢٢/٧/١٣٩٢ـ ٤٧٣

دفاتر کاري وکال و سردفتران و کارشناسان در  تأسيس مربوط به روابط موجر و مستاجر و
اماکن مسکوني بوده و هيچ ارتباطي به وضع اين بهاي خدمات نداشته است و عنوانهاي ابطال 

بي نداشته و وضع شده با عنوان بهاي خدمات شهري مصوب شوراي اسالمي شهر کرمان تناس
 در پرونده ٢٦/٤/١٣٩١ ـ ٢١٩هيأت عمومي به شماره  رأي ضمن اينکه در. آن قانوني است

 شهرداري دزفول نيز به صراحت ذکر گرديده که اخذ عوارض به عنوان بهاي ٨٩/٦٩کالسه 
خدمات شهري منع قانوني ندارد، لذا محرز و مشخص است که بهاي خدمات شهري مصوب 

. باشد و موجبي جهت نقض آن وجود ندارد  شهر کرمان مطابق با نظر قضات ميشوراي اسالمي
ضمناً . حال با توجه به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و رد دادخواست تقديمي مستدعي است

مستدعي است در صورت نياز کارشناسان شورا و شهرداري کرمان جهت ارائه توضيحات 
  ».هيأت حضور يابندتکميلي و ارائه مدارک و مستندات در آن 

 با حضور رئيس و معاونين ٢٦/٢/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .مبادرت کرده است رأي بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور
  

   هيأت عموميرأي
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي ٧١ ماده ٢٦ به موجب بند
  با اصالحات بعدي، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري١٣٧٥کشور مصوب سال 

نامه مالي و معامالتي شهرداريها از جمله وظايف  و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين
 شهرداري و سازمانهاي وابسته به کارشناسان رسمي نظر به اينکه. باشد شوراي اسالمي شهر مي

براي دهند بنابراين وضع بهاي خدمات شهري   خدمات مستقيمي ارائه نميدادگستري
کارشناسان رسمي دادگستري در مصوبات مورد اعتراض خالف قانون و خارج از حدود 

 ٨٨  و ماده١٢ه  ماد١شود و به استناد بند  اختيارات شوراي اسالمي شهر کرمان تشخيص مي
  .شود  ابطال مي١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديأت عموميس هيرئ
  

  ٣/٤/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٠٤٨ت/٣٧٩٩١رهشما
  ف سازمان بيمه سالمت ايران نسبت به پوششدر خصوص تكلينامه  تصويب

  اي  و ارائه خدمات بيمه
 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 سازمان برنامه و بودجه کشور
تعاون، کار و  يهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٢٨/٣/١٣٩٦ران در جلسه يوزهيأت 
 و سازمان برنامه و بودجه کشور و يمان و آموزش پزشک و بهداشت، دريرفاه اجتماع

 : ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي استناد اصل به
 يمه ايه خدمات بيران مکلف است نسبت به پوشش و ارايمه سالمت ايسازمان بـ ١

 :دير اقدام نمايبه شرح ز
ته يکم  تحت پوششيت فعلير وضع که ديمه شده افراديسهم مشارکت ب ـ الف

 .گان خواهد بودي کشور قرار دارند رايستيو سازمان بهز) ره (ينيامداد امام خم
ته يکم  تحت پوششيت فعلي که در وضعيمه شده افراديسهم مشارکت ب ـ ب

ته امداد امام يص کمي کشور قرار ندارند با تشخيستيو سازمان بهز) ره (ينيامداد امام خم
مه سالمت ي سازمان بينامه برا  ي کشور و صدور معرفيستي و سازمان بهز)ره (ينيخم

 .گان خواهد بوديران رايا
ر افراد بر اساس آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار ين سهم مشارکت ساييتع ـ ج

درصد سرانه ) ١٠٠(درصد تا ) ١٥(مه از ين سهم حق بيي و به صورت تعيو رفاه اجتماع
 . باشدي مصوب هر سال ميمه خدمات درمانيحق ب

 تحت يارانه از منابع دولتي که به صورت يبه افراد) به جز دارو(ه خدمات يارا ـ د
االمکان يو حت) ي و بسترييسرپا (ي قرار دارند محدود به مراکز دولتيمه همگانيپوشش ب

  .باشد يق نظام ارجاع مياز طر
 يينامه نسبت به جابجابين تصوي ايسازمان برنامه و بودجه کشور در اجراـ ٢

 کشور به سازمان يستيو سازمان بهز) ره (ينيته امداد امام خمياعتبارات مربوط از کم
  .کنديران اقدام ميمه سالمت ايب
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  ٣/٤/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٤٢١ت/٣٧٩٤٧رهشما
  در خصوص تغيير عنوان دستگاه اجرايي طرح احداثنامه  تصويب

  السير تهران ـ قم ـ اصفهان  قطار سريع
 سازمان برنامه و بودجه کشوري ـ وزارت راه و شهرساز

  د يي و تأيشنهاد وزارت راه و شهرسازي به پ٣١/٣/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 ي از مقررات ماليم بخشيقانون تنظ) ٨٢(ده سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ما

  : ب کرديتصوـ ١٣٨٠مصوب ـ دولت 
اصفهان با شماره  ـ قم  ـر تهرانيالسعي طرح احداث قطار سرييعنوان دستگاه اجرا

 حمل و يربناهاي ساخت و توسعه زياز شرکت مادر تخصص) ١٣٠٣٠١٥٠٢ (يبندطبقه
 .ابدي ير مييتغ) ٢٨٠٥٠٠(ران ي اياسالم يبه شرکت راه آهن جمهور) ٢٨٢٣٠٠(نقل کشور 
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  ٣/٤/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٤٢٤٠ت/٣٧٩٩٣رهشما
  ) پرستار/ماما(در خصوص سرانه پزشك خانواده و مراقب سالمت نامه  تصويب

  ۱۳۹۶در سال 
 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ شت، درمان و آموزش پزشکوزارت بهدا

 سازمان برنامه و بودجه کشور
 درمان  بهداشت،يهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٢٨/٣/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

د يي و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأي، تعاون، کار و رفاه اجتماعيو آموزش پزشک
  خدماتيمه همگانيقانون ب) ٩(و ) ٨(مت کشور و به استناد مواد مه سالي بي عاليشورا
 توسعه يها برنامهيقانون احکام دائم) ٩(ماده ) الف(و بند ـ ١٣٧٣مصوب  ـ کشوريدرمان

  :ب کرديتصو ـ ١٣٩٥مصوب   ـکشور
 جهت ١٣٩٦در سال ) پرستار/ ماما(سرانه پزشک خانواده و مراقب سالمت ـ ١

 هر نفر در ماه در يال به ازاير) ٤٦ر٢٠٠(معادل ) فتيدو ش (يپزشکان دو نوبت کار
 .گرددين ميي تعيمناطق شهر

 جهت ١٣٩٦در سال ) پرستار/ ماما(سرانه پزشک خانواده و مراقب سالمت ـ ٢
 هر نفر در ماه در يال به ازاير) ٣٩ر٤٠٠(معادل ) فتيتک ش (يپزشکان تک نوبت کار

 .گرددين ميي تعيمناطق شهر
ک يفت که در ي پزشکان تک شي برا١٣٩٦ش سرانه سال يزان افزايم ـ تبصره

فت يش سرانه پزشکان دو شيفت مخالف خود را دارند برابر افزاي در شيمکان، همپوشان
فت توسط سازمان ين گروه از پزشکان تک شي ا١٣٩٦التفاوت سرانه سال باشد و مابهيم
 .شوديگر پرداخت ممهيب

 .االجرا است الزم١/١/١٣٩٦خ يتارنامه از بين تصوياـ ٣
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢١/٣/١٣٩٦                                                    هـ         ٥٤١١٤ت/٣١٥٣٦رهشما

  ها  درخصوص ايجاد، حذف و اصالح شرح رديف تعرفهنامه  تصويب
  ت صادرات و واردات در كتاب مقررابدون تغيير در حقوق ورودي

  صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و داراييوزارت 
  وزارت جهادكشاورزي

 ١١/٢/١٣٩٦ مورخ ٤٢٥٦٧/٦٠ به پيشنهاد شماره ٧/٣/١٣٩٦وزيران در جلسه ت أهي
وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 

  : كردجمهوري اسالمي ايران تصويب
اصطالحات مربوط به مندرجات ذيل يادداشت فصول كتاب مقررات صادرات و 

ها بدون تغيير در حقوق ورودي به شرح  واردات، ايجاد، حذف و اصالح شرح رديف تعرفه
  .گردد جدول پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است، تعيين مي
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  ف تعرفه و مندرجاتي و شرح ردي اصالح حقوق ورودشنهاداتي پفي رد٣٥٢ت فهرس
  ١٣٩٦سال ادداشت فصل يل ي ذ

مجموع حقوق گمركي 
و سودبازرگاني 

  )درصد(

رديف
  

  شرح كاال  شماره تعرفه
  پيشنهادي  فعلي

  مالحظات

ـ ساير  ٠٣٠٣٥٩٠٠ .۱   ايجاد رديف تعرفه  ٥  ـ    ـ 
ـ خامه شير  ٠٤٠١٥٠١٠ .۲ ـ   ايجاد رديف تعرفه  ١٥  ـ    ـ 
ـ شير ٠٤٠١٥٠٩٠ .۳ ـ    ايجاد رديف تعرفه  ١٥  ـ    ـ 
ـ خامه شير  ۰۴۰۲۹۱۱۰ .۴ ـ   ايجاد رديف تعرفه  ٤٠  ـ    ـ 

مجموع حقوق گمركي 
و سودبازرگاني 

  )درصد(

رديف
  

  شرح كاال  شماره تعرفه
  پيشنهادي  فعلي

  مالحظات

ـ شير  ۰۴۰۲۹۱۹۰ .۵ ـ   ايجاد رديف تعرفه  ٤٠  ـ    ـ 

ـ  پودر آب پنير   ۰۴۰۴۹۰۱۰ .۶ ـ   شده و زدايي کاني(ـ
 ايجاد رديف تعرفه  ٣٢  ـ    )نشده زدايي کاني

ـ ساير  ۰۴۰۴۹۰۹۰ .۷ ـ   ايجاد رديف تعرفه  ۳۲  ـ    ـ 
ـ تخم نوغان  ٠٥١١٩٩٥٠ .۸ ـ   ايجاد رديف تعرفه  ٥ ـ    ـ 

ـ ـ ـ گياهان زينتي فصلي و نشايي نظير   ٠٦٠٢١٠٢٠ .۹
 ايجاد رديف تعرفه  ٥  ـ    کوکب، شمعداني، بگونيا، حنا و فوشيا

ـ ـ ـ گياهان گلداني زينتي نظير بنت   ٠٦٠٢١٠٣٠ .۱۰
 ايجاد رديف تعرفه  ٥  ـ    سيکلمن و زامي فولياقنسول، فيتونيا، 

ـ کلمانتين  ۰۸۰۵۲۲۰۰ .۱۱   ـ    ها ـ 

  هنگام ترخيص
   از اول

   بهمن ماه
لغايت ارديبهشت 

  سال بعد
   درصد١٠ 

 ٥٥و ساير ماه ها 
 درصد

ايجاد رديف براساس تغييرات 
  ٢٠١٧نمانکالتور 

ـ ساير ٠٨٠٥٢٩٠٠ .۱۲   ـ    ـ 

  هنگام ترخيص
   از اول

   بهمن ماه
ايت ارديبهشت لغ

  سال بعد
   درصد١٠ 

 ٥٥و ساير ماه ها 
   درصد

ايجاد رديف براساس تغييرات 
  ٢٠١٧نمانکالتور 

ـ براي روغن  ۱۲۰۶۰۰۱۰ .۱۳ ـ   ايجاد رديف تعرفه  ۱۰ ـ   کشي ـ 
ـ ساير  ۱۲۰۶۰۰۹۰ .۱۴ ـ   ايجاد رديف تعرفه ١٠ ـ   ـ 
ـ بادرنجبويه  ١٢١٢٢٩١٠ .۱۵ ـ   ايجاد رديف تعرفه  ٥٥  ـ    ـ 
ـ بابونه  ١٢١٢٢٩٢٠ .۱۶ ـ   ايجاد رديف تعرفه  ۵۵  ـ    ـ 
ـ گزنه  ۱۲۱۲۲۹۳۰ .۱۷ ـ    ايجاد رديف تعرفه  ٥٥  ـ    ـ 
ـ مرزه  ١٢١٢٢٩٤٠ .۱۸ ـ   ايجاد رديف تعرفه  ٥٥  ـ    ـ 
ـ ساير  ۱۲۱۲۲۹۹۰ .۱۹ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥٥ ـ    ـ 
ـ تخم   ۱۲۱۲۹۹۱۰ .۲۰ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٤٠ ـ   کدو مصرف آجيلي) دانه(ـ 
ـ ساير  ۱۲۱۲۹۹۹۰ .۲۱ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٤٠ ـ   ـ 
ـ از افدرا ١٣٠٢١٤٠٠ .۲۲  ايجاد رديف تعرفه  ١٠ ـ    ـ 

ـ  مورد مصرف در صنايع آرايشي و   ۱۵۱۳۲۹۱۳ .۲۳ ـ  ــ 
  ايجاد رديف تعرفه  ۴۰ ـ   بهداشتي

 )روغن پالم کرنل(
ـ ساير  ۱۵۱۳۲۹۹۰ .۲۴ ـ   اختصاص حقوق ورودي  ۵۵ ـ   ـ 
 حذف رديف تعرفه ـ    RBD ۴۰ رنگ  تصفيه شده بياستئارين بدون بو و  ۱۵۱۳۲۹۹۱ .۲۵
 حذف رديف تعرفه ـ   ٥٥  ساير  ۱۵۱۳۲۹۹۹ .۲۶
ـ گاالکتو اليگوساکاريد ١٧٠٢١٩١٠ .۲۷ ـ   ايجاد رديف تعرفه  ۵ ـ   ـ 
ـ ساير  ١٧٠٢١٩٩٠ .۲۸ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    ـ 
ـ مرمر ٢٥١٥١١١٠ .۲۹ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ تراورت ٢٥١٥١١٢٠ .۳۰ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   نـ 
ـ سنگهاي موسوم به چيني و کريستال ٢٥١٥١١٣٠ .۳۱ ــ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    
ـ مرمريت ٢٥١٥١١٩٠ .۳۲ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 

بندي با  ـ ـ ـ سنگ آهن هماتيت دانه  ۲۶۰۱۱۱۱۰ .۳۳
 اصالح شرح ٥  ۵  درصد٦٠ تا ٤٠خلوص آهن 

بندي با  يت دانهـ ـ ـ سنگ آهن همات  ۲۶۰۱۱۱۲۰ .۳۴
 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    درصد به باال٦٠خلوص آهن 

ـ  سنگ آهن مگنتيت دانه  ۲۶۰۱۱۱۳۰ .۳۵ ـ  بندي با  ـ
 ايجاد رديف تعرفه  ۵ ـ    درصد٦٠ تا ٤٠خلوص آهن 

۳۶. ٢٦٠١١١٤٠ 
ـ  سنگ آهن مگنتيت دانه ـ  بندي با  ـ

 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    درصد به باال٦٠خلوص آهن 

ـ کنسانتره آهن ٢٦٠١١١٥٠ .۳۷ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ سنگ مس ٢٦٠٣٠٠١٠ .۳۸ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ کنسانتره مس ٢٦٠٣٠٠٩٠ .۳۹ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ سنگ سرب ٢٦٠٧٠٠١٠ .۴۰ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ کنسانتره سرب اکسيدي ٢٦٠٧٠٠٢٠ .۴۱ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ کنسانتره سرب سولفيدي ٢٦٠٧٠٠٣٠ .۴۲ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ ساير ٢٦٠٧٠٠٩٠ .۴۳ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ سنگ روي ٢٦٠٨٠٠١٠ .۴۴ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ سنگ کنسانتره روي اکسيدي ٢٦٠٨٠٠٢٠ .۴۵ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ کنسانتره روي  کربناتي ٢٦٠٨٠٠٣٠ .۴۶ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ کنسانتره روي  سولفيدي ٢٦٠٨٠٠٤٠ .۴۷ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 

ـ ساير ٢٦٠٨٠٠٩٠ .۴۸ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 

ـ سنگ کروم ٢٦١٠٠٠١٠ .۴۹ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 

ـ کنسانتره کروم ٢٦١٠٠٠٩٠ .۵۰ ـ   ايجاد رديف تعرفه ١٥ ـ   ـ 

۵۱. ٢٦١٥١٠١٠ 
يکات زيرکونيوم بامش ـ ـ ـ پودر سيل

 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ٢٠٠باالي 
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مجموع حقوق گمركي 
و سودبازرگاني 

  )درصد(

رديف
  

  شرح كاال  شماره تعرفه
  پيشنهادي  فعلي

  مالحظات

ـ ساير ٢٦١٥١٠٩٠ .۵۲ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ يدور پتاسيم ٢٨٢٧٦٠١٠ .۵۳ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ  ساير ٢٨٢٧٦٠٩٠ .۵۴ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ يدات پتاسيم ٢٨٢٩٩٠١٠ .۵۵ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ يدات کلسيم ٢٨٢٩٩٠٢٠ .۵۶ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ ساير ٢٨٢٩٩٠٩٠ .۵۷ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ ماده موثره دي والپروئکس سديم  ۲۹۱۵۹۰۹۳ .۵۸ ـ    ايجاد رديف تعرفه  ۵ ـ   ـ 
 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   آداپالن  ۲۹۱۸۹۹۳۰ .۵۹
ـ ماده موثره ممانتين هيدروکلرايد ٢٩٢١٣٠١٠ .۶۰ ـ     يجاد رديف تعرفها ٥ ـ    ـ 
ـ ساير ٢٩٢١٣٠٩٠ .۶۱ ـ     ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    ـ 
ـ ماده موثره فينگوليمود هيدروکلرايد  ۲۹۲۲۱۹۴۰ .۶۲ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ ماده موثره تولترودين تارتارات ٢٩٢٢٢٩٢٠ .۶۳ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ ماده موثره باکلوفن ٢٩٢٢٤٩٢٠ .۶۴ ـ     رديف تعرفهايجاد ٥ ـ   ـ 
ـ ماده موثره گاباپنتين ٢٩٢٢٤٩٣٠ .۶۵ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ ماده موثره گالتيرآمراستات ٢٩٢٢٥٠٤٠ .۶۶ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ ماده موثره فنيل افرين هيدروکلرايد ٢٩٢٢٥٠٥٠ .۶۷ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 

۶۸. ٢٩٢٤٢٩٦٠ 
ـ  ماده موثره ريواستيگمين ـ   هيدروژن ـ 

 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   تارتارات

ـ ماده موثره فلووکسامين مالئات ٢٩٢٨٠٠١٠ .۶۹ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    ـ 
ـ ساير ٢٩٢٨٠٠٩٠ .۷۰ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    ـ 
ـ انيدرونيت دي سديم  ۲۹۳۱۹۰۵۵ .۷۱ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ ماده موثره رانيتيدين ه ٢٩٣٢١٩١٠ .۷۲ ـ     ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    يدروکلرايدـ 
ـ ساير ٢٩٣٢١٩٩٠ .۷۳ ـ     ايجاد رديف تعرفه  ۵ ـ    ـ 
 اصالح شرح ٥  ۵ دفراسيروکس  ۲۹۳۳۱۹۱۰ .۷۴
ـ فکسوفنادين هيدروکلرايد  ۲۹۳۳۲۹۶۰ .۷۵ ـ   ايجاد تعرفه  ۵ ـ   ـ 
 اصالح شرح ٥  ۵ پنتوپرازول سديم ٢٩٣٣٢٩٣٠ .۷۶
ـ ماده موثره اندانسترون ه ٢٩٣٣٢٩٤٠ .۷۷ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   يدروکلرايدـ 
ـ ماده موثره زولدرونيک اسيد  ٢٩٣٣٢٩٥٠ .۷۸ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
 حذف به دليل تکرار ـ    ۲۶ لوزارتان پتاسيم  ۲۹۳۳۳۹۲۰ .۷۹
ـ ماده موثره سيپروهپتادين هيدروکلرايد  ۲۹۳۳۳۹۵۰ .۸۰ ــ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    
ـ ماده موث ٢٩٣٣٣٩٦٠ .۸۱ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ره رمي فنتانيل هيدروکلرايدـ 
ـ ماده موثره کلرفنير آمين مالئات ٢٩٣٣٣٩٧٥ .۸۲ ـ    اصالح شرح ١٠  ۱۰ ـ 
ـ ماده موثره دفريپرون ٢٩٣٣٣٩٨٠ .۸۳ ـ    اصالح شرح ٥  ۵ ـ 
ـ ساير ٢٩٣٣٣٩٩٠ .۸۴ ـ    ايجاد رديف تعرفه  ٥ ـ    ـ 
 اصالح شرح ١٠  ۱۰ مونته لوکاست  ۲۹۳۳۴۹۱۰ .۸۵
ـ ماده موثره دکسترومتورفان   ۲۹۳۳۴۹۲۰ .۸۶ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ ماده موثره سيتريزين هيدروکلرايد  ۲۹۳۳۵۹۵۰ .۸۷ ـ  ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ ماده موثره سيتاگليپتين مونوهيدارت  ۲۹۳۳۵۹۶۵ .۸۸ ـ  ــ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    
ـ ماده موثر آريپيپرازول ٢٩٣٣٧٩١٠ .۸۹ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    ـ 
ـ ساير  ٢٩٣٣٧٩٩٠ .۹۰ ـ    ايجاد رديف تعرفه  ۵ ـ    ـ 
ـ کاروديلول  ۲۹۳۳۹۹۹۵ .۹۱ ـ  ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 

ـ فلوکونازول  ۲۹۳۳۹۹۹۶ .۹۲ ـ  ـ   ايجاد تعرفه و حذف رديف  ٥ ـ   ـ 
٢٩٣٣٩٩٧٠ 

۹۳. ۲۹۳۴۹۹۳۰  
 ـ ـ ـ پتاسيم كالوالنات خالص، پتاسيم 

يكروكريستالين كالوالنات مخلوط با م
سلولز و پتاسيم كالوالنات مخلوط با 

 سيليکون دي اکسيد

 اصالح شرح ٢٦ ٢٦

 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ ـ ـ ماده موثره اپريپيتانت  ۲۹۳۴۹۹۴۰ .۹۴
 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ ـ ـ ماده موثره مايکوفنوالت مفتيل  ۲۹۳۴۹۹۵۰ .۹۵
 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    ـ ـ ـ ماده موثره افلوکساسين ٢٩٣٤٩٩٦٠ .۹۶
 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    ـ ـ ـ ماده موثره پراسوگرل  ٢٩٣٤٩٩٦٥ .۹۷
 ايجاد تعرفه ٥ ـ    ـ ـ ـ آالنزاپين ٢٩٣٤٩٩٧٠ .۹۸
 اصالح شرح ١٥  ۱۵  ـ ـ ـ کتوتيفن فومارات ٢٩٣٤٩٩٧٥ .۹۹

  ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    ـ ـ ـ ساير  ٢٩٣٤٩٩٩٠ .۱۰۰
ـ ماده موثره سومات ٢٩٣٥٩٠٦٠ .۱۰۱ ـ   ايجاد رديف تعرفه  ۵ ـ   ريپتان سوکسيناتـ 
  ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    ـ ـ ـ ماده موثره بوسرلين استات ٢٩٣٧١٩١٠ .۱۰۲
  ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    ـ ـ ـ ماده موثره تريپتورلين استات ٢٩٣٧١٩٢٠ .۱۰۳
  ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    ـ ـ ـ ساير  ٢٩٣٧١٩٩٠ .۱۰۴
 اصالح شرح ٥  ۵ پردنيزولون و هيدروکورتيزون  ۲۹۳۷۲۱۰۰ .۱۰۵

 ايجاد رديف تعرفه  ۵ ـ   ـ ـ ـ ماده موثره اکسي متالون  ۲۹۳۷۲۹۱۰ .۱۰۶

  ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    ـ ـ ـ ساير  ٢٩٣٧٢٩٩٠ .۱۰۷
 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ ـ ـ ماده موثره نالتروکسان هيدروکلرايد ٢٩٣٩١٩٢٠ .۱۰۸

ـ ماده موثره گرانيسترون هيدروکلرايد ٢٩٣٩٩٩١٠ .۱۰۹ ـ   جاد رديف تعرفهاي ٥ ـ   ـ 

مجموع حقوق گمركي 
و سودبازرگاني 

  )درصد(

رديف
  

  شرح كاال  شماره تعرفه
  پيشنهادي  فعلي

  مالحظات

 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ ـ ـ ساير  ٢٩٣٩٩٩٩٠ .۱۱۰
 اصالح شرح ١٥  ۱۵ گلوپي دوگرل هيدروژن سولفات ٢٩٤٢٠٠٣٠ .۱۱۱
 ايجاد رديف تعرفه  ۵ ـ   هاي پروبيوتيك ـ ـ ـ ميكرو ارگانيسم ٣٠٠٢٩٠٢٠ .۱۱۲

هاي دارويي مخصوص دام و ـ ـ ـ مکمل  ٣٠٠٤١٠١٣ .۱۱۳
 ايجاد رديف تعرفه  ٢٠  ـ    طيور و آبزيان حاوي پنيسيلين

هاي داروئي مخصوص دام و ـ ـ ـ مکمل  ٣٠٠٤٢٠٢٠ .۱۱۴
 ايجاد رديف تعرفه  ٥  ـ    طيور و آبزيان حاوي آنتي بيوتيک

هاي داروئي مخصوص دام و ـ ـ ـ مکمل  ٣٠٠٤٥٠١٣ .۱۱۵
 ايجاد رديف تعرفه  ٥  ـ    طيور و آبزيان حاوي ويتامين

 ايجاد رديف تعرفه  ۵ ـ   ...ضد ماالريا هاي فعال  ساير، داراي پايه ٣٠٠٤٦٠٠٠ .۱۱۶

  حذف رديف تعرفه بدليل ـ    ۵ انيدرونيت دي سديم ٣٠٠٤٩٠٢٠ .۱۱۷
  جابجايي فصل

۱۱۸. ٣٠٠٥١٠٢٠ 
هايي که به منظور نگه داشتن لوازم  چسب
 اصالح شرح و حذف کلمه صرفا  ٣٢  ۳۲ .شود بندي و آالت و وسايل استفاده مي زخم

۱۱۹. ٣٢٠٧١٠٢٠ 
ـ  رنگهاي چيني   ـ ٥٥٠(و سراميکي رولعابيــ 

 يا داخل لعابي  ) درجه سانتي گراد ٨٥٠
 ) درجه سانتي گراد١٢٨٠  ـ ١١٨٠(

 اصالح شرح ١٠ ١٠

ـ اسانس گياهان دارويي  ٣٣٠١٢٩٢٠ .۱۲۰ ـ   ايجاد رديف تعرفه  ٥  ـ    ـ 

ـ موم موبر  ۳۳۰۷۹۰۳۰ .۱۲۱ ـ    ۵ ـ   ـ 
ايجاد رديف جديد با حقوق ورودي 
 يکسان با موم مندرج در رديف

٣٤٠٤٩٠٠٠ 

۱۲۲. ٣٤٠٢١٢٥٠ 
ـ  بيس  ـ  هيدروکسي ) اسلوکسي اتيل(ـ

 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   %٥اتيل متيل آمونيوم متوسولفات 

ـ روغن موتور ٣٤٠٣١٩١٠ .۱۲۳ ـ   ١٠ ـ   ـ 

ايجاد رديف تعرفه و حقوق ورودي 
 ٢٧١٠١٩١٠معادل رديف تعرفه 

توجه به تصويب فهرست بدون  با(
به تغييرحقوق ورودي اين رديف و 

 ) حذف گرديد١٢٤تبع آن رديف 

 ١٠ ـ   ـ ـ ـ ساير ٣٤٠٣١٩٩٠ .۱۲۴
   ايجاد رديف تعرفه

 ١٢٣مطابق توضيحات رديف (
 )حذف گرديد

 ايجاد رديف تعرفه ٢٦ ـ   ـ ـ ـ کپسول خالي   ژالتيني ٣٥٠٣٠٠١٠ .۱۲۵
 ايجاد رديف تعرفه ٢٦ ـ    ـ ـ ـ کپسول دارويي از نوع  ژالتين ٣٥٠٣٠٠٢٠ .۱۲۶
 ايجاد رديف تعرفه ٢٦ ـ    ـ ـ ساير ـ ٣٥٠٣٠٠٩٠ .۱۲۷
ـ داراي ماده فعال پنتا اکسيد واناديوم ٣٨١٥١٩١٠ .۱۲۸ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ ـ ـ ساير ٣٨١٥١٩٩٠ .۱۲۹
 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    ـ ـ ـ خمير دي بنزوئيل پروکسيد ٣٨١٥٩٠٢٠ .۱۳۰
 ايجاد رديف تعرفه ١٥ ـ    ـ ـ ـ سيمان نسوز ٣٨١٦٠٠١٠ .۱۳۱
 ايجاد رديف تعرفه ١٥ ـ    ـ ـ ـ بتون نسوز ٣٨١٦٠٠٢٠ .۱۳۲
 ايجاد رديف تعرفه ١٥ ـ    ـ ـ ـ ساير ٣٨١٦٠٠٩٠ .۱۳۳
 حذف رديف تعرفه ـ    ۱۰ اسانسهاي مورد مصرف در صنايع غذايي  ۳۸۲۴۹۰۶۰ .۱۳۴

۱۳۵. ٣٩٠١١٠١٠ 
  )LLDPE(پلي اتيلن خطي 

)low Density Poly ethylene( 
 اص حقوق ورودياختص ٥ ـ  

 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ به صورت پودر ٣٩٠١١٠١١ .۱۳۶
 رديف تعرفه حذف به دليل ادغام ـ   ٥ ساير ٣٩٠١١٠١٩ .۱۳۷
 اختصاص حقوق ورودي ٥ ـ   گريد لوله ٣٩٠١١٠٢٠ .۱۳۸
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ به صورت پودر ٣٩٠١١٠٢١ .۱۳۹
  دليل ادغام رديف تعرفهحذف به ـ   ٥ ساير ٣٩٠١١٠٢٩ .۱۴۰
 اختصاص حقوق ورودي ٥ ـ   گريد فيلم ٣٩٠١١٠٣٠ .۱۴۱
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ به صورت پودر ٣٩٠١١٠٣١ .۱۴۲
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ ساير ٣٩٠١١٠٣٩ .۱۴۳
 اختصاص حقوق ورودي ٥ ـ   گريد تزريقي ٣٩٠١١٠٤٠ .۱۴۴
 ذف به دليل ادغام رديف تعرفهح ـ   ٥ به صورت پودر ٣٩٠١١٠٤١ .۱۴۵
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ ساير ٣٩٠١١٠٤٩ .۱۴۶
 اختصاص حقوق ورودي ٥ ـ   گريد بادي ٣٩٠١١٠٥٠ .۱۴۷
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ به صورت پودر ٣٩٠١١٠٥١ .۱۴۸
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ ساير ٣٩٠١١٠٥٩ .۱۴۹
 اختصاص حقوق ورودي ٥ ـ   ساير ٣٩٠١١٠٩٠ .۱۵۰
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ به صورت پودر ٣٩٠١١٠٩١ .۱۵۱
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ ساير ٣٩٠١١٠٩٩ .۱۵۲
 اختصاص حقوق ورودي ٥ ـ   گريد لوله ٣٩٠١٢٠١٠ .۱۵۳
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ به صورت پودر ٣٩٠١٢٠١١ .۱۵۴
 ف به دليل ادغام رديف تعرفهحذ ـ   ٥ ساير ٣٩٠١٢٠١٩ .۱۵۵
 اختصاص حقوق ورودي ٥ ـ   گريد فيلم ٣٩٠١٢٠٢٠ .۱۵۶
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ به صورت پودر ٣٩٠١٢٠٢١ .۱۵۷
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ ساير ٣٩٠١٢٠٢٩ .۱۵۸
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  پيشنهادي  فعلي

  مالحظات

 اختصاص حقوق ورودي ٥ ـ   گريد تزريقي ٣٩٠١٢٠٣٠ .۱۵۹
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ به صورت پودر ٣٩٠١٢٠٣١ .۱۶۰
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ ساير ٣٩٠١٢٠٣٩ .۱۶۱
 اختصاص حقوق ورودي ٥ ـ   گريد بادي ٣٩٠١٢٠٤٠ .۱۶۲
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ به صورت پودر ٣٩٠١٢٠٤١ .۱۶۳
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ ساير ٣٩٠١٢٠٤٩ .۱۶۴
 اختصاص حقوق ورودي ٥  ـ  ساير ٣٩٠١٢٠٩٠ .۱۶۵
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ١٠ به صورت پودر ٣٩٠١٢٠٩١ .۱۶۶
 حذف به دليل ادغام رديف تعرفه ـ   ٥ ساير ٣٩٠١٢٠٩٩ .۱۶۷

۱۶۸. ٣٩٠٧٣٠١٠ 
 ،ـ ـ رنگ پودري آماده و نيمه آمادهـ 

 اصالح شرح ١٠ ١٠  يا گرانول) Flake(حتي به شكل فلس 

 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   )رزين اپوکسي( يا فلس به شكل گرانول و ٣٩٠٧٣٠٢٠ .۱۶۹

۱۷۰. ٣٩٠٩٣١٠٠ 
ـ پلي متيلن فنيل ايزوسيانات    ـ  

)MDI خام و MDI  پلي مريک( 
هاي سه خطي  انتقال رديف ٥ ـ  

 ٢٠١٧براساس اصالحات نمانکالتور

ـ ساير ٣٩٠٩٣٩ .۱۷۱ هاي سه خطي  انتقال رديف ـ   ـ   ـ  
 ٢٠١٧براساس اصالحات نمانکالتور

ـ پودر قالب گيري ٣٩٠٩٣٩١٠ .۱۷۲ ـ  هاي سه خطي  انتقال رديف ١٠ ١٠ ـ 
 ٢٠١٧براساس اصالحات نمانکالتور

ـ رزين آمينيک گريد غذايي ٣٩٠٩٣٩٢٠ .۱۷۳ ـ  هاي سه خطي  انتقال رديف ٥ ٥ بهداشتي/ـ 
 ٢٠١٧براساس اصالحات نمانکالتور

ـ ساير ٣٩٠٩٣٩٩٠ .۱۷۴ ـ  هاي سه خطي  انتقال رديف ٥ ٥ ـ 
 ٢٠١٧ نمانکالتوربراساس اصالحات

۱۷۵. ٣٩١٠٠٠١٠ 
   HTVسيليکون خميري 

)High Temperature  Volcanization(   ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ 

 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ساير ٣٩١٠٠٠٩٠ .۱۷۶

ـ  با ضخامت   ۳۹۲۰۲۰۳۰ .۱۷۷ ـ   ميکرون و کمتر ويژه ١٢ـ 
 اصالح شرح تعرفه ٥  ۵ صنايع خازن سازي حتي متااليز

 حذف رديف تعرفه ـ    ۲۶ خالي ژالتينيکپسول   ۳۹۲۶۹۰۹۱ .۱۷۸

۱۷۹. ٤٨١١٩٠٣٠  
به  )ترمال(ـ ـ ـ کاغذ حساس به حرارت 

 ٢١٠شکل رول به عرض بيشتر از 
  ميليمتر يا به شکل ورق

  اصالح شرح  ١٠ ١٠

۱۸۰. ٤٨١١٩٠٤٠ 
به  )ترمال( ـ ـ ـ کاغذ حساس به حرارت 

 يدايجاد رديف تعرفه جد ١٥ ـ    ميليمتر٢١٠شکل رول به عرض حداکثر 

۱۸۱. ٥٦٠٣١١١٠ 
که از ) spun lace(هاي نبافته  پارچه

  به high pressure water jetطريق 
 توليد گرديده است صورت رول

 اصالح شرح رديف تعرفه ٢٦ ٢٦

۱۸۲. ٥٦٠٣١٣١٠ 
ـ  نوارپهلوي پوشک سه اليه متشکل از  ـ  ـ 
دو اليه منسوج در طرفين و يک اليه مياني 

 فيلم استرج
 فهايجاد رديف تعر ٣٢ ـ  

ـ ساير ٥٦٠٣١٣٩٠ .۱۸۳ ـ   ايجاد رديف تعرفه ٣٢ ـ   ـ 

۱۸۴. ٦٨٠٦١٠١٠ 
ـ  توده از الياف سراميک و همچنين  ـ  ـ 

ها از الياف سراميک به شکل تخته،  نبافته
 پتو و اشکال همانند

 ايجاد رديف تعرفه ١٥ ـ  

ـ ساير ٦٨٠٦١٠٩٠ .۱۸۵ ـ   ايجاد رديف تعرفه ١٥ ـ   ـ 

ـ نقاشي شده، ٦٩٠٧٤٠١٠ .۱۸۶ ـ    ٥٥ ـ   ايع دستيصن ـ 

 پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري مبني 

هاي مندرج در کتاب سال  برابقا رديف
 ٩٥ و حذف شده در کتاب سال ٩٤

ـ معرق، صنايع دستي ٦٩٠٧٤٠٢٠ .۱۸۷ ـ    ٥٥ ـ   ـ 

 پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري مبني 

تاب سال هاي مندرج در ک برابقا رديف
 ٩٥ و حذف شده در کتاب سال ٩٤

ـ ساير ٦٩٠٧٤٠٩٠ .۱۸۸ ـ    ٥٥ ـ   ـ 

 پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري مبني 

هاي مندرج در کتاب سال  برابقا رديف
 ٩٥ و حذف شده در کتاب سال ٩٤

ـ با ضخامت حداقل  ٧٢٠٧١٢١٠ .۱۸۹ ـ    اصالح شرح ٥ ٥  ميلي متر٢٠٠ـ 
 حذف رديف تعرفه ـ   ٥ هنماي نوار ويدئورا ٧٣٢٦٩٠٥٠ .۱۹۰
ـ اندود شده با آلومينيويم سيليس ٧٦٠٦١١٣٠ .۱۹۱ ـ   حذف رديف تعرفه ـ   ١٠ ـ 
ـ اندود شده با آلومينيويم سيليس ٧٦٠٦١٢٤٠ .۱۹۲ ـ   ايجاد رديف تعرفه ١٠ ـ   ـ 
ـ اندود شده با آلومينيوم سيليس ٧٦٠٧١٩١٠ .۱۹۳ ـ   ايجاد رديف تعرفه ١٠ ـ   ـ 
ـ ساير ٧٦٠٧١٩٩٠ .۱۹۴ ـ   ايجاد رديف تعرفه ١٠ ـ   ـ 

ـ قوطي اسپري  ٧٦١٢٩٠١٠ .۱۹۵ ـ     ـ    ٢٠  ـ 
با توجه به (حذف رديف تعرفه 

مذکور بودن ظروف آلومينيومي 
براي گازهاي فشرده يا مايع ذيل 

٧٦١٣٠٠٠٠(  
  تفکيک رديف تعرفه  ـ    ٥  .... ظروف آلو مينيومي  ٧٦١٣٠٠ .۱۹۶
ـ قوطي اسپري  ٧٦١٣٠٠١٠ .۱۹۷ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٢٠  ـ    ـ 
ـ ساير  ٧٦١٣٠٠٩٠ .۱۹۸ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥  ـ    ـ 

مجموع حقوق گمركي 
و سودبازرگاني 

  )درصد(

رديف
  

  شرح كاال  شماره تعرفه
  پيشنهادي  فعلي

  مالحظات

۱۹۹. ٨٤١٤٤٠١٠ 
کمپرسورهاي معدني با هوادهي باالتر از 

١١٠٠ CFM ٦٠٠از  : اصالح عنوان ٥ ٥ CFM  به  
١١٠٠ CFM 

ـ واحد ٨٤١٤٨٠١٠ .۲۰۰ ـ    اصالح شرح رديف تعرفه ٥ ٥ ) Air End(هاي هواساز  ـ 

۲۰۱. ٨٤١٨٦١١٠ 
مخصوص کننده  هاي سرد ـ دستگاه ـ ـ

نصب بر روي کانتينرهاي سردخانه دار و 
 هاي يخچالي روي خودرو اتاق

حذف به دليل جابجايي  به ذيل  ـ   10
 ٨٤١٨٦٩رديف 

ـ ساير ٨٤١٨٦١٩٠ .۲۰۲ ـ     حذف رديف تعرفه  ـ   ٢٠ ـ 

۲۰۳. ٨٤١٨٦٩٢٠  
ـ  ـ  مخصوص کننده  هاي سرد دستگاه ـ 

دار و  نصب بر روي کانتينرهاي سردخانه
 هاي يخچالي روي خودرو اتاق

  ايجاد رديف تعرفه  ٢٦ ـ  

 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   راکتورهاي شيميايي ٨٤١٩٨٩٧٠ .۲۰۴

اجزاء و قطعات داخلي برجهاي تقطير،   ۸۴۱۹۹۰۴۰ .۲۰۵
 ايجاد رديف تعرفه ١٥ ـ   راکتورهاي شيميايي و مخازن جداسازي

۲۰۶. ٨٤٢١٢١ 
كردن  ــ  براي از صافي گذراندن يا تصفيه

 تفکيک رديف تعرفه ـ   ١٥ آب 

۲۰۷. ٨٤٢١٢١١٠ 
ـ  فيلتر ـ  هاي مخصوص دستگاه تصفيه  ـ

  ايجاد رديف تعرفه  ١٥ ـ    آب

ـ ساير  ٨٤٢١٢١٩٠ .۲۰۸ ـ    ايجاد رديف تعرفه  ١٥ ـ    ـ 

هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوز   ۸۴۲۱۳۹۲۰ .۲۰۹
 ـ   ٥ بدون پوشش داده نشده و خودرو

  حذف رديف تعرفه
 )٦٩در فصل  تکرار(

۲۱۰. ٨٤٢١٣٩٣٠ 
ـ  ـ  هسته مركزي فيلتر تصفيه دود اگزوز  ـ 

 ـ   ٥ خودرو پوشش داده شده
  حذف رديف تعرفه 

 )٦٩در فصل  تکرار(
ـ سمپاش  ٨٤٢٤٨٩٢٠ .۲۱۱ ـ   ايجاد رديف تعرفه  ٥  ـ    هاي شاسي بلند خودروـ 

اجزاء و قطعات شيرآالت چدني و فوالدي و   ۸۴۸۱۹۰۳۰ .۲۱۲
 اصالح شرح ٥ ٥ پنوماتيک

ـ ضبط نشده  ۸۵۲۳۴۱۰۰ .۲۱۳  اختصاص حقوق ورودي  ۵۵ ـ   :ـ   
ـ ديسک فشرده ليزري ٨٥٢٣٤١١٠ .۲۱۴ ـ    حذف رديف تعرفه ـ    ۵۵ ... ـ 
ـ ساير ٨٥٢٣٤١٩٠ .۲۱۵ ـ    حذف رديف تعرفه ـ    ۵ ـ 
ـ بازيهاي ويدئويي،کنسولي و رايانه ٨٥٢٣٤٩١٠ .۲۱۶ ـ    رديف تعرفه ايجاد ٥ ـ   اي ـ 
ـ ساير ٨٥٢٣٤٩٩٠ .۲۱۷ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
ـ دوربين ٨٥٢٥٨٠ .۲۱۸   تفکيک رديف تعرفه ـ    ٥  ....هاي تلويزيوني   

۲۱۹. ۸۵۲۵۸۰۱۰  
يا براي ) براي مراقبت(دوربين مداربسته 

بدون ) Traffic(نظارت عبور و  مرور 
 ادوات سنجش

 ايجاد رديف تعرفه  ٥ ـ  

ـ ساير ٨٥٢٥٨٠٩٠ .۲۲۰  ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ  

۲۲۱. ٨٥٢٧١٣١٠ 
ه پخش راديويي داراي ضبط يا پخش دستگا

 و غيره از MP3صوت ديجيتالي با قابليتهاي 
  کيلوگرم ٢نوع پرتابل به وزن کمتر از 

 اصالح  شرح ٥ ٥

۲۲۲. ٨٥٣٦٤٩٢٠ 
 آمپر با ٨٠ ولت و بيشتر از  ٦٠رله  باالي 

 ايجاد رديف تعرفه ٢٠ ـ   حجم کم قابل نصب روي برد مدار چاپي

 اصالح شرح ٥ ٥  نصب روي برد مدار چاپيکانکتور قابل ٨٥٣٦٦٩١٠ .۲۲۳

۲۲۴. ۸۵۳۹۳۲۴۰  
المپ  سديم،  ـ ـ ـ المپ بخار جيوه،
  ايجاد رديف تعرفه ١٠ ـ   )سرپيچ(هالوژنه فلزي بدون کالهک 

 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   LEDاجزاء و قطعات المپ  ٨٥٣٩٩٠٣٠ .۲۲۵

کابل چرخشي مربوط به کيسه هواي   ۸۵۴۴۳۰۳۰ .۲۲۶
 ايجاد رديف تعرفه ٢٠ ـ   )Clock Spring(خودرو 

۲۲۷. ٨٥٤٦٩٠٢٠ 
ـ  بوشينگ خازني مخصوص ترانس با  ـ  ـ 

 ايجاد رديف تعرفه  ۱۵ ـ    ٤٢٠  Kv لغايتKv٦٣ ظرفيت

ـ موتورهاي چهار چرخ براي حرکت در   ۸۷۰۳۲۱۲۰ .۲۲۸ ـ  ـ   
ايجاد رديف تعرفه بر اساس   ٤٠  ـ   ATV) همه جا رو( خارج جاده

  تغييرات نمانکالتور
ـ کمربندهاي ايمني  ٨٧٠٨٢١١٠ .۲۲۹ ـ     ايجاد رديف تعرفه  ٢٠  ـ    ـ 

ـ اجزا و قطعات  ٨٧٠٨٢١٩٠ .۲۳۰ ـ    ايجاد رديف تعرفه ٢٠ ـ    ـ 
 )كمربندهاي ايمني(

۲۳۱. ٨٧٠٨٣٠٢١ 
 ديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز و كاسه و

ملحقات ديگر، براي اتوبوس، ميني بوس، 
 كشنده تريلر و ون كاميون كاميونت، كاميون و

 صالح شرحا ١٥ ١٥

 ميني بوس،  براي اتوبوس،(Hub)توپي محور   ۸۷۰۸۵۰۳۱ .۲۳۲
 اصالح شرح ١٥ ١٥ کاميون، کاميونت و کشنده تريلر و ون

۲۳۳. ٨٧٠٨٧٠١١ 
ـ  چرخ از جنس فوالد به استثناء الستيک    :ــ 

ـ براي سواري و وانت ـ  ــ    اصالح شرح ٢٠ ٢٠  

۲۳۴. ٨٧٠٨٧٠٢١ 
ـ      الستيکبه استثناء چرخ از جنس آلومينيوم ــ 

ـ براي سواري و وانت ـ  ــ    اصالح شرح ١٠ ١٠  

۲۳۵. ٨٧٠٨٧٠٣١ 
ـ  اجزاء و قطعات و متفرعات  به استثناء الستيک ـ    ـ 

ـ براي سواري و وانت ـ  ـ  ـ   ايجاد رديف تعرفه ١٠ ـ    

ـ ساير ٨٧٠٨٧٠٣٩ .۲۳۶ ـ  ـ    ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   ـ 
 ايجاد رديف تعرفه  ۵ ـ   انتجعبه فرمان الکتريکي براي سواري و و ٨٧٠٨٩٤١٢ .۲۳۷

ـ اسکوتر  ٨٧١١٦٠١٠ .۲۳۸ ـ   ايجاد رديف تعرفه بر اساس   ١٥  ـ    ـ 
  تغييرات نمانکالتور

http://www.DASTOUR.IR
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مجموع حقوق گمركي 
و سودبازرگاني 

  )درصد(

رديف
  

  شرح كاال  شماره تعرفه
  پيشنهادي  فعلي

  مالحظات

۲۳۹. ٨٧١٤١٠٣٠ 
ـ  چرخ کامل به استثناي الستيک،  ـ  ـ

 اصالح شرح تعرفه ٢٠ ٢٠ طوقه، پره 

 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   )شرياني، وريدي(ست سوزن فيستوال  ٩٠١٨٣٢٧٠ .۲۴۰

 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ   )شرياني، وريدي(هاي رابط دياليز  لوله ٩٠١٨٣٩٢٨ .۲۴۱

۲۴۲. ٩٠٢٨٩٠٤٠ 
اجزا و قطعات کنتورهاي برق از جمله 

 اصالح شرح ٢٠ ٢٠ هاي مونتاژ شده مخصوص آنها برد

ـ مواد نباتي يا معدني  ٩٦٠٢٠٠٠٠ .۲۴۳ اختصاص حقوق ورودي به دليل  ١٠ ـ    ...ـ  
  حذف دو رديف ذيل

ـ کپسول دارويي از نوع  ژالتينـ    ۹۶۰۲۰۰۱۰ .۲۴۴  حذف رديف تعرفه ـ    ۲۰ ـ 
ـ ساير ٩٦٠٢٠٠٩٠ .۲۴۵ ـ    حذف رديف تعرفه ـ   ١٠  ـ 
  ايجاد رديف تعرفه  ٥  ـ    ... بازويي  ٩٦٢٠٠٠٠٠ .۲۴۶

۲۴۷. ٩٨٨٤٢٩٣٠ 
به % ٣٥تا کمتر از % ٣٠با ساخت داخل 

تيغه گريدر و بلدوزر  بازو، استثناي باکت،
 و درام غلطک

 حاصالح شر ١٠  ۱۰

 %٥٠به % ٣٠اصالح شرح از  ٥ ٥ در صد  ٥٠با ساخت داخل تا  ٩٨٨٧٠١١٠ .۲۴۸
 %٥١به % ٣١اصالح شرح از   ٥ ٥ و بيشتر % ٥١با ساخت داخل  ٩٨٨٧٠١٢٠ .۲۴۹

 سر تعرفه .۲۵۰
هاي  موتور سيکلت (ATVهاي  خودرو

 اصالح توضيحات ـ   ـ   )چهار چرخ

ـ با ساخت داخل كمتر از  ٩٨٨٧٠٣٠١ .۲۵۱ ـ  ـ   ايجاد رديف تعرفه ٢٠  ـ   درصد٢٠ـ 

۲۵۲. ٩٨٨٧٠٣٠٢ 
تا کمتر   درصد٢٠ـ ـ ــ  با ساخت داخل 

 ايجاد رديف تعرفه ١٠ ـ   ٣٠از 

 ايجاد رديف تعرفه ٥ ـ    درصد وبيشتر٣٠با ساخت داخل  ٩٨٨٧٠٣٠٣ .۲۵۳

 سر تعرفه .۲۵۴
موتورسيکلت  مخصوص استفاده در پيست 

 اصالح توضيحات ـ   ـ   و انواع کارتينگ

ـ با ساخت داخل   ۹۸۸۷۱۱۷۲ .۲۵۵ ـ  ـ   اصالح شرح ٥ ٥  درصد و بيشتر٢٠ـ 
 اصالح توضيحات ـ   ـ   موتورسيکلت انژکتوري سرفصل .۲۵۶

ـ  با ساخت داخل كمتر از   ۹۸۸۷۱۱۸۱ .۲۵۷ ـ   درصد ٢٠ــ 
 اصالح شرح ٤٠ ٤٠ به استثناي انجين و الستيک

۲۵۸. ٩٨٨٧١١٨٢ 
 درصد تا کمتر ٢٠ـ ـ ــ  با ساخت داخل 

 اصالح شرح ٢٠ ٢٠ ثناي انجين  و الستيکدرصد به است ٣٠از 

۲۵۹. ٩٨٨٧١١٨٣ 
 درصد تا کمتر ٣٠ـ ـ ــ  با ساخت داخل 

 اصالح شرح ١٥ ١٥  درصد به استثناي الستيک٤٠از 

۲۶۰. ٩٨٨٧١١٨٤ 
ـ  ـ با ساخت داخل  درصد و بيشتر  ٤٠ــ 
 ايجاد رديف تعرفه ١٥ ـ   به استثناي الستيک

 سر تعرفه .۲۶۱
بيشتر از  دراتومبيل سواري با حجم سيلن

ديزل و نيمه (متر مکعب  سانتي ٢٥٠٠
 )ديزل

باالي رديف (اصالح شرح  ـ   ـ  
 .) درج گردد٩٨٨٧٠٣٥١

۲۶۲. ٩٨٨٧٠٣٥١ 
 ٣٠ درصد تا کمتر از ٢٠با ساخت داخل 

 اصالح شرح ٤٠ ٤٠ درصد به استثناي الستيک

۲۶۳. ٩٨٨٧٠٣٥٢ 
 ٤٠ درصد تا کمتر از ٣٠با ساخت داخل 

 اصالح شرح ٣٢ ٣٢ درصد به استثناي الستيک

۲۶۴. ٩٨٨٧٠٣٥٣ 
 ٥٠ درصد تا کمتر از ٤٠با ساخت داخل 

 اصالح شرح ٢٦ ٢٦ درصد به استثناي الستيک

 ٦٠ درصد تا کمتر از ٥٠با ساخت داخل  ٩٨٨٧٠٣٥٤ .۲۶۵
 اصالح شرح ٢٠ ٢٠ درصد به استثناي الستيک

 اصالح شرح ١٥ ١٥  درصد و بيشتر ٦٠با ساخت داخل  ٩٨٨٧٠٣٥٥ .۲۶۶

 سر تعرفه .۲۶۷
 ٢٥٠٠مبيل سواري با حجم سيلندرتوا

 ايجاد رديف تعرفه ـ   ـ   )بنزيني(سانتي متر مکعب  و باالتر 

۲۶۸. ٩٨٨٧٠٣٣١ 
ـ  با ساخت داخل  ـ  ـ   درصد تا کمتر ٢٠ـ 

 ايجاد رديف تعرفه ٥٥ ـ    درصد  به استثناي الستيک٣٠از 

۲۶۹. ٩٨٨٧٠٣٣٢ 
ـ  با ساخت داخل  ـ  ـ   درصد تا کمتر ٣٠ـ 

 ايجاد رديف تعرفه ٤٠ ـ   ستثناي الستيک درصد  به ا٤٠از 

۲۷۰. ٩٨٨٧٠٣٣٣ 
ـ  با ساخت داخل  ـ  ـ   درصد تا کمتر ٤٠ـ 

 ايجاد رديف تعرفه ٣٢ ـ    درصد  به استثناي الستيک٥٠از 

۲۷۱. ٩٨٨٧٠٣٣٤ 
ـ با ساخت داخل  ـ  ـ    درصد تا کمتر ٥٠ـ 

 ايجاد رديف تعرفه ٢٠ ـ    درصد به استثناي الستيک٦٠از 

ـ با ساخت داخل ـ  ٩٨٨٧٠٣٣٥ .۲۷۲ ـ   ايجاد رديف تعرفه ١٥ ـ    درصد و بيشتر٦٠ـ  

 ١٠ و ٧ ،٦فصل  .۲۷۳

  :اصالح مندرجات ذيل يادداشت فصل
صدور بذر و «به بند » ورود و« عبارت 

نهال در مقياس تجاري منوط به اخذ 
گواهي از موسسه تحقيقات ثبت و 
گواهي بذر و نهال و با رعايت مقررات 

 .اضافه گردد، »باشد قرنطينه مي

  اصالح مندرجات ذيل  ـ   ـ  
 يادداشت فصل

 ١٢فصل   .۲۷۴

  :اصالح مندرجات ذيل يادداشت فصل
صدور بذر و «به بند » ورود و« عبارت 

نهال در مقياس تجاري منوط به اخذ 
گواهي از موسسه تحقيقات ثبت و 
گواهي بذر و نهال و با رعايت مقررات 

 .، اضافه گردد»باشد قرنطينه مي

  اصالح مندرجات ذيل ـ   ـ  
 يادداشت فصل

مجموع حقوق گمركي 
و سودبازرگاني 

  )درصد(

رديف
  

  شرح كاال  شماره تعرفه
  پيشنهادي  فعلي

  مالحظات

 ١٢فصل  .۲۷۵

مندرجات ذيل ١٢ فصل ٩اصالح شرح بند 
  :يادداشت فصل

روغن پالم اعم « به »روغن خام پالم«عبارت 
در يادداشت » از خام و تصفيه شده اوليه

 .مذکور  اصالح ميگردد

 فصل ٩اصالح شرح بند  ـ   ـ  
  مندرجات ذيل يادداشت فصل١٢

 ١٣فصل  .۲۷۶

 مندرجات ذيل يادداشت فصل ٢ح بند اصال
  : به شرح ذيل١٣

مطابق قانون . ورود ترياک ممنوع است
مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن 

 اصالحيه قانون فوق ٤١و ماده ) ٣/٨/١٣٦٧(
 مجمع تشخيص ١٧/٨/١٣٧٦مصوب 

مصلحت نظام، ورود حسب مورد براي 
مصارف پزشکي، تحقيقاتي و صنعتي 

موافقت وزارت بهداشت، درمان و موکول به 
 .آموزش پزشکي است

 مندرجات ذيل ٢اصالح بند  ـ   ـ  
 يادداشت فصل

 مندرجات ذيل ١ از بند »فوب«حذف کلمه  ٢٤فصل  .۲۷۷
 مندرجات ذيل ١اصالح بند  ـ   ـ   .يادداشت فصل

 يادداشت فصل

 ٢٧فصل  .۲۷۸

مندرجات ذيل يادداشت ) ١( اصالح  بند
  :فصل

به ( ٢٧٠٩٠٠ هاي ول رديفورود اقالم مشم«
استثناي روغن حاصل از مواد معدني 

 و ٢٧١١١١، ١٢، ١٣، ٢١، ٢٩،  )قيري
 موکول به موافقت وزارت نفت ٢٧١٠١٢١٠

 »باشد مي

  مندرجات ذيل ١اصالح  بند  ـ   ـ  
 ٢٧يادداشت فصل

 ٣٠فصل  .۲۷۹

 به ٣٠هاي قانون ذيل فصل   تبصره٤بند 
  :شرح ذيل اصالح شود

ف بودن محصوالت دارويي دت قابل مصرم
در زمان ترخيص از گمرک از حداقل شش 

 درصد از مدت قابل ٦٥حداقل « ماه به
 .تغيير يابد» مصرف

هاي قانون   تبصره٤اصالح بند  ـ   ـ  
 ٣٠ذيل فصل 

 ٣٩فصل  .۲۸۰

 مندرجات ذيل يادداشت فصل ٤اصالح بند 
  :به شرح ذيل

هاي  حقوق ورودي مواد پليمري و فيلم
گريد پزشکي يا مقاوم در ) هاي ورق، شيت(

برابر استريليزاسيون اشعه گاما که فاقد 
باشند به تشخيص وزارت  توليد داخل مي

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد 
   درصد٥  صنعت، معدن و تجارتوزارت

 .باشد مي

  اصالح مندرجات ذيل ـ   ـ  
  يادداشت فصل

 ٧٣فصل  .۲۸۱

  :اشت فصلصالح بند يک مندرجات ذيل ياددا
  قطعات و تجهيزات، اجزاء،حقوق ورودي مواد

حسب اعالم نياز موردي و ساالنه وزارت 
)  پژوهش و فناوري،معاونت مهندسي(نفت 

مشروط به عدم توليد داخل با تأئيد وزارت 
 معدن و تجارت مشمول هر يک از  ،صنعت
  ،هاي  تعرفه مذکور در اين فصل باشد رديف

 .گردد  درصد تعيين مي٥

اصالح بند يک مندرجات ذيل  ـ    ـ  
  يادداشت فصل

 ٨٤فصل  .۲۸۲

 مندرجات ذيل يادداشت فصل ١٠اصالح بند 
  : به شرح ذيل٨٤
 قوق ورودي اجزا ء و قطعات منفصله موتورح
که در  ٨٧وسايل نقليه موضوع فصل) انجين(

 شده بندي طبقهاين فصل يا ساير فصول 
باشند به تشخيص وزارت صنعت، معدن و 

 .گردد درصد  تعيين مي٥ارت معادل تج

 مندرجات ذيل ١٠اصالح بند  ـ   ـ  
 يادداشت فصل

 ٨٤فصل  .۲۸۳

 : به شرح ذيل٨٤مندرجات فصل بند يک حذف
آالت چاپ، ليتوگرافي،  ورود هرگونه ماشين

گراورسازي، حروف چيني و صحافي موکول به 
 .اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است

ندرجات يادداشت م١حذف بند  ـ   ـ  
 ٨٤ذيل فصل 

 ٨٤فصل  .۲۸۴

  : مندرجات ذيل يادداشت فصل١١اصالح بند 
حقوق ورودي مواد اوليه، اجزاء، قطعات  و 
تجهيزات مورد مصرف در صنايع  
پااليشگاهي، پتروشيمي نفت و گاز حسب 

معاونت مهندسي، (اعالم نياز وزارت نفت 
مشروط به عدم توليد ) پژوهش و فناوري

 معدن و تجارت  أئيد وزارت صنعت،داخل با ت
هاي  تعرفه مذکور  مشمول هر يک از رديف

 .گردد  درصد تعيين مي٥  در اين فصل باشد،

 مندرجات ذيل ١١اصالح بند  ـ    ـ  
 يادداشت فصل

 ٨٤فصل  .۲۸۵

  : مندرجات ذيل يادداشت فصل٨اصالح بند 
قوق ورودي اجزاء، قطعات  و تجهيزات  ح

اتور و توربو جهت ساخت توربين، ژنر
 گاز   کمپرسورهاي صنايع پااليشگاهي، نفت،

در پتروشيمي و تجهيزات مورد مصرف 
معاونت ( نيروگاهها حسب اعالم نياز وزارت نفت

 و وزارت نيرو )مهندسي، پژوهش و فناوري
با تأئيد وزارت مشروط به عدم توليد داخل 

 معدن و تجارت مشمول هر يک از  صنعت،
 ٥  ذکور در اين فصل باشد،هاي  تعرفه م رديف

 .گردد درصد تعيين مي

 مندرجات ذيل ٨اصالح بند  ـ   ـ  
 يادداشت فصل

http://www.RRK.IR
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مجموع حقوق گمركي 
و سودبازرگاني 

  )درصد(

رديف
  

  شرح كاال  شماره تعرفه
  پيشنهادي  فعلي

  مالحظات

 ٨٥فصل  .۲۸۶

 مندرجات ذيل يادداشت ٧حذف بند 
  :  به شرح ذيل٨٥فصل 

هاي  ها و انباره ورود قراضه و ضايعات قوه
 شده ممنوع و فقط توسط واحدهاي مصرف

د سازمان توليدکننده سرب ثانويه صرفا با تايي
 .حفاظت محيط زيست مجاز است

 مندرجات ذيل ٧حذف بند  ـ   ـ  
 يادداشت فصل

 ٨٥فصل  .۲۸۷

 مندرجات ذيل يادداشت ١١اصالح بند 
  : به شرح ذيل٨٥فصل 

حقوق ورودي اجزا و قطعات و تجهيزات 
مخابراتي و ارتباطي  مورد مصرف در 

ها بر اساس اعالم نياز وزارت  پروژه
 اطالعات  مشروط به ارتباطات و فناوري
وزارت صنعت، معدن (عدم توليد داخلي 

هاي  مشمول هر يک از رديف) و تجارت
 .شود تعيين مي) ٥(تعرفه که باشد، پنج 

 ـ   ـ  
 از »)حسب مورد(«حذف عبارت 

 مندرجات ذيل يادداشت ١١بند 
 ٨٥فصل 

 ٨٥فصل  .۲۸۸

اصالح بند يک مندرجات ذيل يادداشت 
  :فصل به شرح ذيل

رش و ورود دستگاههاي ثبت سفا
هاي  ها و سيستم کننده دستگاه کنترل

مخابراتي  و ارتباطاتي و فناوري اطالعات 
مشمول اين فصل، موکول به موافقت 
وزارت ارتباطات و فناوري  اطالعات  و 

 ٨٥٢٥ و ٨٥١٧هاي  صرفاً رديف تعرفه
عالوه بر رعايت مراتب فوق، با تأئيد 
اظ وزارت  صنعت، معدن وتجارت بلح

 .باشد پذير مي عدم توليد داخل امکان

 اصالح بند يک مندرجات ذيل . ـ    ـ  
 يادداشت فصل

۲۸۹. ٨٤٢٦١١١٠  
هاي سقفي ريلي روي تکيه  ـ ـ ـ جرثقيل

گاه ثابت، به طور ويژه طراحي يا آماده شده 
 برداري گذاري و سوخت براي سوخت

  اي راکتورهاي هسته
 ١٠  ـ  

مندرج اي  تجهيزات يا مواد غيرهسته
  : پروتکل الحاقي٢در ضميمه

.۱,۳  Reactor fuel charging 
and discharging 
machines 

ـ ساير  ٨٤٢٦١١٩٠ .۲۹۰ ـ   ١٠  ـ    ـ 

اي مندرج  تجهيزات يا مواد غيرهسته
  : پروتکل الحاقي٢در ضميمه

.۱,۳  Reactor fuel charging 
and discharging 
machines 

۲۹۱. ٨٤٢٦١٩١٠  
ـ  ساير جرثقيل ه طور ويژه طراحي  بها، ــ 

گذاري و  يا آماده شده براي سوخت
  اي برداري راکتور هسته سوخت

 ١٠  ـ  

اي مندرج  تجهيزات يا مواد غيرهسته
  : پروتکل الحاقي٢در ضميمه

.۱,۳  Reactor fuel charging 
and discharging 
machines 

ـ ساير  ٨٤٢٦١٩٩٠ .۲۹۲ ـ   ١٠  ـ   ـ 

اي مندرج  تجهيزات يا مواد غيرهسته
  : پروتکل الحاقي٢ ضميمهدر

.۱,۳  Reactor fuel charging 
and discharging 
machines 

۲۹۳. ٨٤٢٨٣٢١٠ 
ـ ـ ـ ساير، از نوع سطلي، به طور ويژه 

گذاري  طراحي يا آماده شده براي سوخت
  يا برداري راکتور هسته و سوخت

 ١٠  ـ  

اي مندرج  تجهيزات يا مواد غيرهسته
  : پروتکل الحاقي٢در ضميمه

.۱,۳  Reactor fuel charging 
and discharging 
machines 

ـ ساير ٨٤٢٨٣٢٩٠ .۲۹۴ ـ   ١٠  ـ    ـ 

اي مندرج  تجهيزات يا مواد غيرهسته
  : پروتکل الحاقي٢در ضميمه

.۱,۳  Reactor fuel charging 
and discharging 
machines 

۲۹۵. ٨٤٢٨٣٣١٠  
ـ ـ ـ  ساير، از نوع نواري يا تـسمه اي، بـه     

 آمـاده شـده بـراي       طور ويژه طراحـي يـا     
بـرداري راکتـور     گذاري و سـوخت    سوخت
  اي هسته

 ١٥  ـ  

اي مندرج  تجهيزات يا مواد غيرهسته
  : پروتکل الحاقي٢در ضميمه

.۱,۳  Reactor fuel charging 
and discharging 
machines 

ـ ساير  ٨٤٢٨٣٣٩٠ .۲۹۶ ـ   ١٥  ـ    ـ 

اي مندرج  تجهيزات يا مواد غيرهسته
  :قي پروتکل الحا٢در ضميمه

.۱,۳  Reactor fuel charging 
and discharging 
machines 

۲۹۷. ٨٤٢٨٩٠١٠  
آالت، به طور ويژه  ـ ـ  ساير ماشينـ  

گذاري  طراحي يا آماده شده براي سوخت
  اي و سوخت برداري راکتورهاي هسته

 ١٠  ـ  

اي مندرج  تجهيزات يا مواد غيرهسته
  : پروتکل الحاقي٢در ضميمه

.۱,۳  Reactor fuel charging 
and discharging 
machines 

ـ ساير  ٨٤٢٨٩٠٩٠ .۲۹۸ ـ   ١٠  ـ    ـ 

اي مندرج  تجهيزات يا مواد غيرهسته
  : پروتکل الحاقي٢در ضميمه

.۱,۳  Reactor fuel charging 
and discharging 
machines 
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هـاي   هـاي تحـت فـشار و لولـه     ـ ـ ـ لوله   ٨١٠٩٩٠١٠ .۲۹۹
 ٥ ـ   اي غالف سوخت راکتور هسته

١,٥ . Reactor pressure 
tubes 

.۱,۶  Zirconium tubes 

. ١,٥ ٥ ـ   ـ ـ ـ ساير ۸۱۰۹۹۰۹۰ .۳۰۰ Reactor pressure tubes 
.۱,۶  Zirconium tubes 

۳۰۱. ٨٤١٣٧٠٣٠ 
ـ تلمبه   هاي گريز از مرکز، به طـور ويـژه    ــ  

ــردش    ــراي گ ــده ب ـاده ش ـا آمـ طراحــي يـ
 اي مدار اول راکتورهاي هستهکننده  خنک

۱,۷. ١٥ ـ    Primary coolant 
pumps 

۳۰۲. ٨٤١٣٥٠٣٠ 
ـ تلمبه   هاي تناوبي حجمي، به طور ويژه  ــ  

ــردش    ــراي گ ــده ب ـاده ش ـا آمـ طراحــي يـ
 اي مدار اول راکتورهاي هستهکننده  خنک

۱,۷. ١٠ ـ    Primary coolant 
pumps 

۳۰۳. ٨٤١٣٦٠٤٠ 
هاي دوار حجمي، به طور ويژه  ـ ـ ـ تلمبه  

ــا آمــاده شــده بــراي گــردش   طراحــي ي
 اي مدار اول راکتور هستهکننده  خنک

۱,۷. ١٠ ـ    Primary coolant 
pumps 

۳۰۴. ٨٤١٣٨١٣٠ 
 به طور ويـژه طراحـي   ها، ـ ـ ـ ساير تلمبه  

کننـده   براي گـردش خنـک   يا آماده شده
 اي مدار اول راکتورهاي هسته

۱,۷. ١٠ ـ    Primary coolant 
pumps 

ـ ساير ترکيبات دوتريوم با نـسبت اتـم      ٢٨٤٥٩٠١٠ .۳۰۵ ـ   ـ 
۲,۱. ٥  ـ     ٥٠٠٠ به ١ريوم به هيدروژن بيش از دوت  Deuterium and heavy 

water 

۲,۱. ٥  ـ    ـ ـ ـ ساير ٢٨٤٥٩٠٩٠ .۳۰۶  Deuterium and heavy 
water 

ـ ـ ـ گرافيت مصنوعي با درجـه خلـوص       ٣٨٠١١٠١٠ .۳۰۷
 Nuclear grade graphite ٢,٢. ٥  ـ    اي هسته

 Nuclear grade graphite ٢,٢. ٥ ـ   اي ـ ـ ـ ساير، با درجه خلوص هسته ٣٨٠١١٠٩٠ .۳۰۸
 Nuclear grade graphite ٢,٢. ٥ ـ   اي ـ ـ ـ با درجه خلوص هسته ٣٨٠١٩٠١٠ .۳۰۹
 Nuclear grade graphite ٢,٢. ٥ ـ   ـ ـ ـ ساير ٣٨٠١٩٠٩٠ .۳۱۰

ـ ماشين    ٨٤٥٦١١١٠ .۳۱۱ ـ   هاي برش ليزري براي عناصـر   ـ
 Irradiated fuel element ٣,١. ٥  ـ    اي پرتوديده سوخت هسته

chopping machines 

 Irradiated fuel element ٣,١. ٥  ـ    ـ ـ ـ ساير  ٨٤٥٦١١٩٠ .۳۱۲
chopping machines 

۳۱۳. ۸۴۶۱۵۰۱۰  
ـ ماشين   هاي اره کردن يا قطـع کـردن،    ــ  

به طور ويـژه طراحـي شـده بـراي عناصـر            
 اي پرتوديده سوخت هسته

 Irradiated fuel element ٣,١. ١٠ ـ  
chopping Machines 

    ـ ـ ـ ساير  ٨٤٦١٥٠٩٠ .۳۱۴
 Irradiated fuel element ٣,١. ١٠  ـ  

chopping machines 

۳۱۵. ٨٤٧٩٨٩٨٥  
مخازن، به طـور ويـژه طراحـي يـا آمـاده           

ــراي انحــالل ســوخت هــسته  اي شــده ب
  پرتوديده

    ـ  
٥  .۳,۲  Dissolvers 

۳۱۶. ٨٤٢١٢٩٥٠  
ـ ـ ـ تجهيزات استخراج حاللي، بـه طـور     

اده شده بـراي محلـول      ويژه طراحي يا آم   
  اي پرتوديدههاي هستهسوخت

    ـ  
١٥  

.۳,۳  Solvent extractors 
and solvent extraction 
system 

۳۱۷. ٧٣١٠٢٩٢٠  
ـ ـ ـ مخزن، به طور ويژه طراحي يا آماده   

هـاي  شده براي فرآيند فـرآوري سـوخت      
  اي پرتوديدههسته

    ـ  
١٥  

.۳,۴  Chemical holding or 
storage vessels 

ـ ـ ـ  تجهيزات به طور ويـژه طراحـي يـا        ٨٤١٩٤٠١٠ .۳۱۸
 ١٥  ـ    براي تبديالت پلوتونيوم آماده شده

.٣,٥  Plutonium nitrate to 
oxide conversion system 

.٣,٦  Plutonium oxide to 
metal production system 

 ١٥  ـ    ـ ـ ـ ساير  ٨٤١٩٤٠٩٠ .۳۱۹

.۳,۵  Plutonium nitrate to 
oxide conversion system 

.۳,۶Plutonium oxide to 
metal production system 

۳۲۰. ٨٤٧٩٨٩٨٦ 
هـا، بـه طـور    آالت و دسـتگاه شينـ ـ ـ ما  

ه طراحي يا آمـاده شـده بـراي توليـد           ژوي
  اي سوخت هسته

    ـ  
٥  

 .۴ Plants for the 
fabrication of fuel 
elements 

۳۲۱. ٨٤١٩٨٩٥٠  
ـ ـ ـ اتوکالوهاي خوراک دهـي، بـه طـور      

راحي يا آماده شـده بـراي فرآينـد         ويژه ط 
  جداسازي ايزوتوپي اورانيوم

    ـ  
٥  

۵,۷,۱۱  ۵,۵,۷  ۵,۴,۱  ۵,۲,۱  
Feed systems/ Product 
and tails withdrawal 
systems 

۳۲۲. ٨٤١٩٨٩٦٠  
ـا دسـتگاه جمـع      ـ تله سرد ي ـاز   ــ   آوري گ

۶UF           ـاده شـده ـا آم ، به طور ويژه طراحي ي
  ورانيومبراي فرآيند جداسازي ايزوتوپي ا

    ـ  
٥  

۵,۷,۱۱  ۵,۵,۷  ۵,۴,۱  ۵,۲,۱  
Feed systems/ Product 
and tails withdrawal 
systems 

 و منـابع  UF6ـ ـ ـ طيف سـنج جرمـي       ٩٠٢٧٨٠٧٠ .۳۲۳
 ١٥  ـ    يوني آن

۵,۷,۱۰  ۵,۵,۱۱  ۵,۴,۵  ۵,۲,۳  
mass spectrometer/ ion 
sources UF۶ 

۳۲۴. ٨٥٠٤٤٠٨٥  
ه طراحـي  ـ ـ ـ مبدل فرکانسي، به طور ويـژ   

ــازي    ــد جداس ــراي فرآين ــاده شــده ب ــا آم ي
  ايزوتوپي اورانيوم

۵,۲,۴ . ٢٠  ـ    Frequency changer 

۳۲۵. ٨٤١٤٥٩٣٠  

ـ دمنده   ـا     ــ   هاي گاز، به طور ويـژه طراحـي ي
ـازي ايزوتـوپي          آماده شـده بـراي فرآيندجداس
ـاوم در برابـر           اورانيوم به روش پخش گازي، مق

 ١، با ظرفيـت مکـش حـداقل         ۶UFخوردگي  
 و فشار خروجـي   ۶UFمترمکعب بر دقيقه گاز     

 به ٢تا چند صد کيلوپاسکال و نسبت فشار بين 
   به يک٦يک تا 

۵,۳,۳. ١٠  ـ    Compressors and 
gas blowers 
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۳۲۶. ٨٤١٤٨٠٣٠  

ـ ـ ـ کمپرسورها، به طور ويژه طراحي   
يا آماده شـده بـراي فرآيندجداسـازي        
ايزوتوپي اورانيوم به روش پخش گازي      

ــاوم د ــوردگي مق ــر خ ــا ۶UF ر براب ، ب
 مترمکعب بـر    ١ظرفيت مکش حداقل    

 و فـشار خروجـي تـا        ۶UF دقيقه گاز   
چند صد کيلوپاسکال و نـسبت فـشار        

   به يک٦ به يک تا ٢بين 

 Compressors and .5.3.3 ١٠  ـ  
gas blowers 

۳۲۷. ٨٤٨٤٢٠٤٠ 
ــد      ــه نم ــ ـ ـ کاس ــاوم در  ـ ــاي مق ه

 ١٥  ـ    ٦UF برابرخوردگي 
٥,٥,٤  ,٥,٣,٤ ,  ٥,٧,٨  
Rotary shaft seals 

۳۲۸. ۸۴۱۹۵۰۱۰  
تـي، بـه طـور    هاي حرار  ـ ـ ـ ـ مبدل    

فرآيند  ويژه طراحي يا آماده شده براي
  جداسازي ايزوتوپي اورانيوم

  ١٥  ـ  
۵,۵,۵  ۵,۳,۵  

Heat exchanger for 
cooling UF6 

ـ ساير ٨٤١٩٥٠٩٠ .۳۲۹ ـ    ١٥  ـ    ـ 
۵,۵,۵  ۵,۳,۵  

Heat exchanger for 
cooling UF6 

۳۳۰. ٨٤١٤١٠١٠ 

هـاي خـال، بـه طـور ويـژه       ـ ـ ـ تلمبه  
طراحي يـا آمـاده شـده بـراي فرآينـد       
جداسازي ايزوتوپي اورانيوم، مقـاوم در      

 با ظرفيت مکش    ٦UF برابر خوردگي   
   متر مکعب در دقيقه٥حداقل 

۵,۴,۳  ۵,۵,۹  ١٠  ـ    
Vacuum systems 

ـ ساير ٨٤١٤١٠٩٠ .۳۳۱ ـ  ۵,۴,۳  ۵,۵,۹  ١٥  ـ    ـ   
Vacuum systems 

۳۳۲. ۸۴۸۱۸۰۸۲  

 و کنترلي،کننده  ـ ـ ـ شيرهاي مسدود
به طور ويـژه طراحـي يـا آمـاده شـده       
ــوپي    ــازي ايزوت ــد جداس ــراي فرآين ب
ــوردگي    ــر خ ــاوم در براب ــوم، مق اوراني

٦UF، ميليمتر١٥٠٠ تا ٤٠ با قطر   

  ١٠  ـ  
۵,۴,۴  ۵,۵,۱۰  

Special shut off and 
control valves 

۳۳۳. ٨٤١٤٥٩٤٠ 

ي گـاز، بـه طـور ويـژه     هـا  ـ ـ ـ دمنده  
ــراي    ــده بـ ــاده شـ ــا آمـ ــي يـ طراحـ
فرآيندجداسازي ايزوتوپي اورانيـوم بـه      
ــر   ــاوم در براب ــک، مق روش ايرودينامي

 بــا ظرفيــت مکــش ،٦UF خــوردگي 
ــر دقيقــه گــاز  ٢حــداقل  مترمکعــب ب

٦UF    يــا مخلــوطي از گــاز حامــل 
و نـسبت فـشار     ) هيدروژن يـا هليـوم    (

   به يک، ٦ به يک تا ٢/١بين 

    ـ  
١٠  

.٥,٥,٣ Compressors and 
gas blowers 

۳۳۴. ٨٤١٤٨٠٤٠ 

ـ ـ ـ کمپرسورها، به طور ويژه طراحي   
يا آماده شـده بـراي فرآيندجداسـازي        
ــه روش   ــوم بـــ ــوپي اورانيـــ ايزوتـــ
ايروديناميک،مقاوم در برابر خـوردگي      

٦UF،  ــش حــداقل ــت مک ــا ظرفي  ٢ب
 يــا ٦UF مترمکعــب بــر دقيقــه گــاز 

يـا  هيـدروژن   (مخلوطي از گاز حامـل      
 به يک   ٢/١و نسبت فشار بين      )هليوم

   به يک٦تا 

    ـ  
١٠  

Compressors and gas  
blowers ٥,٥,٣.  

۳۳۵. 
 

٨٤٠١٢٠١٠  
  

هــا بــراي  آالت و دســتگاه  ماشــينــ ـ ـ    
ــه روش   ــوم ب ــوپي اوراني ــازي ايزوت جداس
تبادل شيميايي يا تبادل يـوني و اجـزاء و          

  قطعات آنها
 ٥ ـ  

 .۵,۶,۱ Liquid ـ  liquid 
exchange columns 

.۵,۶,۲liquid ـ  liquid 
centrifugal contactors 

.۵,۶,۳Uranium reduction 
systems and equipment 

.۵,۶,۴Feed preparation 
systems 

.۵,۶,۵Uranium oxidation 
systems 

.۵,۶,۷Ion exchange columns 

.۵,۶,۸Ion exchange reflux 
systems 

۳۳۶. ٨٤٠١٢٠٢٠  
هـا بـراي    سـتگاه ــ ـ ـ ماشـين آالت و د     

ــه روش   ــوم ب ــوپي اوراني ــازي ايزوت جداس
  ليزري و اجزاء و قطعات آن

 ٥ ـ  

.٥,٧,١ Uranium 
Vaporization system 

.٥,٧,٣Uranium metal 
product and tails collector 
assemblies 

.٥,٧,٤ Separator module 
housing 

.٥,٧,٥Supersonic expansion 
nozzles 

.٥,٧,٦Uranium 
pentaflouride product 
collectors 

.٥,٧,٩Fluorination systems 
.٥,٧,١٣Laser systems 

مجموع حقوق گمركي 
و سودبازرگاني 

  )درصد(

رديف
  

  شرح كاال  شماره تعرفه
  پيشنهادي  فعلي

  مالحظات

ـ ساير ٨٤٠١٢٠٩٠ .۳۳۷ ـ   ٥ ـ   ـ 

.۵,۷,۱ Uranium 
Vaporization system 

.۵,۷,۳ Uranium metal 
product and tails collector 
assemblies 

.۵,۷,۴ Separator module 
housing 

.۵,۷,۵ Supersonic expansion 
nozzles 

.۵,۷,۶ Uranium 
pentaflouride product 
collectors 

.۵,۷,۹Fluorination systems 
.۵,۷,۱۳  Laser systems 

۳۳۸. ٨١٠٣٩٠١٠  
ـ ـ ـ ظرف، به طور ويژه طراحي يا آمـاده    

ــراي ــا   حشــده ب ــذاب ي ــوم م ــل اوراني م
  آلياژهاي اورانيوم

. ٥,٧,٢ ٥  ـ   Liquid uraniu metal 
handling system 

. ٥,٧,٢ ٥  ـ    ـ ـ ـ ساير  ٨١٠٣٩٠٩٠ .۳۳۹ Liquid uraniu metal 
handling system 

۳۴۰. ٦٩٠٣١٠١٠  
به طور ويژه طراحي يا آمـاده   ـ ـ ـ ظرف،  

ــا    ــذاب ي ــوم م ــل اوراني ــراي حم شــده ب
  آلياژهاي اورانيوم

. ٥,٧,٢ ٥  ـ   Liquid uraniu metal 
handling system 

.٥,٧,٢ ٥  ـ    ـ ـ ـ ساير  ٦٩٠٣١٠٩٠ .۳۴۱ Liquid uraniu metal 
handling system 

۳۴۲. ٦٩٠٣٩٠٤٠  
ـ ـ ـ ساير ظروف،به طـور ويـژه طراحـي يـا       
آماده شده بـراي حمـل اورانيـوم مـذاب يـا            

  آلياژهاي اورانيوم

  ـ  
  ٥,٧,٢ ٥Liquid uraniu metal 

handling system 

۳۴۳. ٨٤١٤٨٠٦٠ 

ـ ـ ـ کمپرسورها، به طور ويـژه طراحـي يـا      
زي ايزوتـوپي   آماده شده براي فرآيندجداسـا    

ــاوم در    ــزري، مقـ ــه روش ليـ ــوم بـ اورانيـ
  ۶UF برابرخوردگي

UF . ٥,٧,٧  ۱۰  ـ    ٦gas carrier 
compressor 

۳۴۴. ۸۴۰۱۲۰۳۰  
ــ ـ ـ ماشــين     ــتگاهـ ــراي آالت و دس ــا ب ه

جداسازي ايزوتوپي اورانيوم به روش پالسـما     
  و اجزاء و قطعات آنها

  ٥  ـ  

.٥,٨,١  Microwave power 
sources and antennae 

.٥,٨,۲Ion excitation coils 

.٥,٨,٣Uranium plasma 
generation systems 

.٥,٨,٦  Separator module 
.٥,٨,٥  Uranium metal 

product and tail collector 
assemblies 

۳۴۵. ٨٤٠١٢٠٤٠  
ــ ـ ـ ماشــين     ــتگاهـ ــراي آالت و دس ــا ب ه

جداســازي ايزوتــوپي اورانيــوم بــه روش     
  طعات آنهاالکترومغناطيسي و اجزاء و ق

 ٥,٩,١Electromagnetic.  ٥  ـ  
isotope separators 

۳۴۶. ٨٥٠٤٤٠٤١  

ـ منابع تغذيه ولتاژ باال، به طور ويژه طراحي يا    ــ  
ـوم بـه          آماده شده براي جداسازي ايزوتوپي اوراني
روش الکترومغناطيسي، با توانايي فعاليت پيوسته، 

ـاژ خروجـي حــداقل    ــان  ٢٠٠٠٠ولت  ولـت، جري
ـر از   خروجي حداقل    ـاژ بهت يک آمپر و تنظيم ولت

   ساعته٨ درصد در يک دوره زماني ٠,٠١

    ـ  
٢٠  

.٥,٩,٢  High voltage power 
supplies 

۳۴۷. ٨٥٠٤٤٠٤٢  

ـاال، بـه       ـ منابع تغذيه مغناطيسي با تـوان ب ــ  
طور ويژه طراحي يا آماده شده براي جداسازي        
ـا     ايزوتوپي اورانيوم به روش الکترومغناطيسي، ب

ـان خروجـي حـداقل        توان تول  يد پيوسته جري
ـا     ١٠٠اقل   آمپر در يک ولتاژ حد     ٥٠٠  ولت و ب

 ٠,٠١يک تنظيم جريان يا تنظيم ولتاژ بهتر از         
   ساعته٨درصد در يک دوره 

    ـ  
٢٠  

.٥,٩,٣  Magnet power 
supplies 

۳۴۸. ٨٤١٤٥٩٥٠  

ـ دمنده   ـ   به طور ويژه طراحي يا آماده شـده  ها، ـ 
يم و ترکيبات دوتريم براي توليد آب سنگين، دوتر

ـا          ـولفيد هيـدروژن، ب مناسب براي گردش گازس
 متر مکعب بر ثانيـه و    ٥٦ظرفيت ورودي حداقل    

  ٨/١ Mpaفشار مکش حداقل 

 Blowers and ٦,٢.  ١٠  ـ  
Compressors: 

۳۴۹. ٨٤١٤٨٠٥٠  

ـ کمپرسور   ـاده   ها، ــ   ـا آم  به طور ويژه طراحي ي
ـات          شده براي توليد آب سنگين، دوتريم و ترکيب
ـولفيد     ـردش گازسـ ـراي گـ ــب بـ ـريم مناس دوتـ

ـا ظرفيـت ورودي حـداقل          ـر   ٥٦هيدروژن، ب  مت
  ٨/١ Mpaمکعب بر ثانيه و فشار مکش حداقل 

    ـ  
٢٠  

٦,٢ Blowers and 
Compressors: 

۳۵۰. ٨٤١٣٧٠٢٠ 
ـ انواع تلمبه   ـا     ها، ــ    به طـور ويـژه طراحـي ي

آمــاده شــده بــراي توليــد آب ســنگين مــورد 
  ادل آمونياک هيدروژناستفاده در فرايند تب

  ٢٠ ـ  
.۶,۴  Tower internals and 

stage pumps 
 

۳۵۱. ٩٠٢٧٥٠٢٠ 

ـ ـ ـ سنجش گر جذب مـادون قرمـز، بـا       
هـاي   توانايي اندازه گيري بـر خـط نـسبت        

هيدروژن به دوتريوم، در غلظـت دوتريـوم        
   درصد٩٠برابر يا باالتر از 

   ـ  
١٥  

. ۶,۶. Infrared adsorption 
analyzers 

۳۵۲. ٨٤١٩٤٠٢٠  
ـ مجموعه ماشين   آالت و تجهيـزات بـه   ــ  

ـاده شـده بــراي        ـا آم طـور ويـژه طراحـي ي
  تبديالت اورانيوم

  ١٥  ـ  
۷,۱~۷,۸  

Plants for the conversion 
of Uranium and 
equipment   
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