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

۲۰۰

  ١  سازمان ملي استاندارد ايران  ۱۱/۷/۱۳۹۶  قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد 

ابطال تعرفه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٣٥ الي ٧٣٢رأي شماره 
ي شوراهاي اسالمي شهرهاي اردبيل، خمين و اراك درخصوص عوارض عوارض محل

   مترمربع٥٠٠هاي كمتر از  ناشي از تفكيك و افراز در عرصه
  ٥  اسالمي شهرهاي اردبيل، خمين و اراكوراهاي ش  ۲/۸/۱۳۹۶

  ۱۹/۹/۱۳۹۶  در خصوص اجراي اقدامات اجتماعي ـ فرهنگي در كالنشهرهانامه  تصويب

ـ وزا ـ وزارت ورزش و جوانان  رت وزارت كشور 
ـ وزارت تعاون، کار  بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي    و رفاه اجتماعي 
ـ وزارت دفاع و پشتيباني  وزارت راه و شهرسازي 

ـ نيروهاي مسلح ـ سازمان   وزارت آموزش و پرورش 
ـ سازمان ميراث فرهنگي،  حفاظت محيط زيست 

ـ سازمان صدا  و سيماي صنايع دستي و گردشکري 
ـ جمعيت هالل احمر   جمهوري اسالمي ايران 

   جمهوري اسالمي ايران

٨  

  
  
  
  

  ٢٨/٩/١٣٩٦                                                                       ٨٢٩٤٩/٢٣رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون) ١٢٣(سوم جراي اصل يكصد و بيست ودر ا

شنبه مورخ  مصوب جلسه علني روز سهقانون تقويت و توسعه نظام استاندارد 
 مجلسبا عنوان طرح تأسيس سازمان ملي استاندارد ايران به كه  مجلس ١١/٧/١٣٩٦

انون اساسي جمهوري ق) ١١٢(شوراي اسالمي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم 
اسالمي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام 

  .گردد تشخيص داده شده است، به پيوست ابالغ مي
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢/١٠/١٣٩٦                                                                          ١٢١٩٥٠رهشما

  سازمان ملي استاندارد ايران
قانون تقويت و «در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي، به پيوست 

شنبه مورخ يازدهم مهرماه يكهزار و  كه در جلسه علني روز سه» توسعه نظام استاندارد
 از سوي ٤/٩/١٣٩٦سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

مطابق اصل يكصد ) ٧(ماده ) ١(بند ) ١(يص مصلحت نظام با تأييد تبصره مجمع تشخ
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران موافق با مصلحت نظام ) ١١٢(و دوازدهم 

 مجلس شوراي ٢٨/٩/١٣٩٦ مورخ ٨٢٩٤٩/٢٣تشخيص داده شد و طي نامه شماره 
  .گردد اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني

  قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد 
  فصل اول ـ كليات

قانون برنامه ) ٢٣٤(ماده ) و(هاي كلي و بند  سياست) ٢ـ٤(در اجراي بند  ـ١ماده
توسعه و تقويت نظام استاندارد «پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مبني بر 

افزايش «هاي اقتصاد مقاومتي موضوع  سياست) ٢٤ (و نيز در راستاي تحقق بند» ملي
سازي جهت  و همچنين زمينه» پوشش استاندارد به كليه محصوالت داخلي و ترويج آن

تدوين و اجراي سند جامع و «بر  هاي برنامه ششم توسعه مبني سياست) ٣٠(اعمال بند 
ور روزآمدسازي، منظ و به» نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت

نحوي كه زمينه ارتقاي مناسب كيفيت  تقويت و توسعه نظام استاندارد در سطح كشور به
ملي و دستيابي به ارتقاي پايدار توليد محصوالت در كشور را فراهم نمايد، عنوان 

تغيير و » سازمان ملي استاندارد ايران«به » مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران«
  .گردد شرح زير تعيين مي شرح وظايف و اختيارات اين سازمان بهجايگاه و 
 جمهور  سازمان، دستگاه اجرائي مستقل دولتي است و زير نظر مستقيم رئيسـ٢ماده
  .شود اداره مي
 دار سياستگذاري، باشد كه عهده  سازمان مرجع رسمي حاكميتي در كشور ميـ٣ماده

بخشي به كيفيت كاالها و خدماتي  نانحسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمي
. شود است كه در داخل كشور توليد يا ارائه و يا به كشور وارد و يا از كشور صادر مي

) ٢٤(هاي كلي سالمت و بند  هاي كلي نظام از قبيل سياست رعايت سياست
  .هاي اقتصاد مقاومتي در اين خصوص الزامي است سياست

ند استانداردسازي، كليه دستگاههاي اجرائي منظور تسريع در فرآي به ـ١تبصره
استثناي دستگاههايي كه وظايف خاصي در قانون اساسي براي آنها  تابعه قوه مجريه به

تعيين شده است، موظفند مقررات فني حوزه مربوطه را با رعايت استانداردهاي ملي و 
فرآيند تدوين و سازمان موظف است بر . المللي تدوين، اجراء و بر آن نظارت كنند بين

  .حسن اجراي استانداردها در اين دستگاهها نظارت نمايد

 ۱۳۹۶ماه   ديششم شنبهچهار
 

  ۲۱۲۰۵ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)۱۰۰۹( 
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كنند  المللي فعاليت مي دستگاههاي اجرائي كه بر اساس ضوابط بين ـ٢تبصره
  .باشند هاي مرتبط مي موظف به رعايت و اجراي ضوابط مربوط در حوزه فعاليت

منظور  اين ماده موظفند به ) ١(كليه دستگاههاي اجرائي موضوع تبصره  ـ٣تبصره
توسعه استانداردهاي ملي، استانداردهاي تخصصي دستگاه مربوطه را تدوين و پس از طرح 

هاي ملي سازمان كه با حضور  ربط، جهت تصويب در كميته هاي فني ذي در كميسيون
  .گردد ارائه نمايند نفعان تشكيل مي ذي

  .باشد ل حكم اين ماده نميخدمات بهداشتي، درماني و دارويي مشمو ـ٤تبصره
) ٥(اين قانون و ماده) ٣(ماده ) ١(كليه دستگاههاي اجرائي موضوع تبصره  ـ٤ماده

قانون مديريت خدمات كشوري، دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي مكلفند در امر 
نحوه همكاري با . تدوين استانداردها و ساير امور مربوط با سازمان همكاري داشته باشند

  .گردد اهنگي دستگاههاي مذكور تعيين ميهم
 استانداردها و يروزرسان ن و بهيقات جهت تدويتواند انجام تحق يسازمان م  ـ٥ماده
د و خدمت را به پژوهشگاه ي تولي و بهبود روشهاييش کارايت و افزايفيباالبردن ک

  .دياستاندارد واگذار نما
و مقررات حاكم بر دانشگاهها و مراكز پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانين  ـ تبصره

آموزش عالي و پژوهشي و قانون هيأت امنا به صورت وابسته به سازمان به فعاليت خود ادامه 
  .رسد اين قانون مي) ٣٤(عالي استاندارد موضوع ماده دهد و شرح وظايف آن به تصويب شوراي مي

  ها وظايف و مأموريت ـ فصل دوم
  :شود  چهار محور زير انجام ميفعاليت سازمان در  ـ٦ماده
  استانداردسازيـ ١
  شناسي اندازهـ ٢
  تأييد صالحيتـ ٣
  ارزيابي انطباقـ ٤

و ) ١(هاي  و تبصره) ٣(ها و وظايف سازمان در چهارچوب ماده  مأموريت ـ٧ماده
  :باشد آن در اين قانون به شرح زير مي) ٣(

 ليروزرساني و نشر استانداردهاي م تعيين، تدوين، بهـ ١
اي  نامه موجب آيين فهرست كاالها و تجهيزات پزشكي و استاندارد آنها به ـ١تبصره

تصويب  خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به
  .رسد وزيران مي هيأت

عنوان تنها مرجع رسمي اعطاي نشان  سازمان ملي استاندارد ايران به ـ٢تبصره
منظور حصول اطمينان از انطباق استانداردهاي حالل با موازين فقه  ت بهحالل موظف اس

 شوراي نظر در مسائل حالل به اسالمي و نظارت بر اجراي آن يك فقيه مجتهد متجزي صاحب
نگهبان پيشنهاد و پس از تأييد فقهاي شوراي نگهبان با حكم رئيس سازمان براي چهار 

  .باشد هاي بعدي قابل تمديد مي اين حكم براي دوره. سال منصوب نمايد
) ٤(حكم اين ماده نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم

  .قانون اساسي نيست
قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد ) ٦(در مورد ذبح و صيد حالل رعايت ماده 

  . الزامي است١٤/١٢/١٣٨٧مصوب 
المللي از طريق عضويت فعال   بيناي و مشاركت در تدوين استانداردهاي منطقهـ ٢
 هاي فني  در كميته
هاي  انجام مطالعات تطبيقي براي دستيابي به تجارب ساير كشورها در حوزهـ ٣

  مرتبط با استانداردسازي
 هماهنگ محور در جهت ارتقاي كيفيت كاال و خدمات توسعه استانداردهاي پژوهشـ ٤

 المللي  با استانداردهاي بين
 با ها روزرساني استانداردها، بهبود روشها و سامانه منظور تدوين و به يقات بهانجام تحق ـ ٥
 سازي استانداردهاي سازماني و اقدام به بومي هاي بخشهاي درون و برون گيري از توانمندي بهره
 ايراني پيشرفت ـ المللي بر پايه الگوي اسالمي بين

اتي سازمان بايد از طريق عنوان بازوي تحقيق پژوهشگاه استاندارد به  ـتبصره
شده نسبت به انجام پژوهش در زمينه بهبود  آزمايشگاههاي مرجع و تأييد صالحيت

  . المللي اقدام كند اي و بين سازي استانداردهاي منطقه استانداردهاي ملي و بومي
آموزش و ترويج استانداردها و فراهم نمودن امكان دسترسي مردم به مشخصات  ـ ٦

 بوط به استانداردهاي كاال و خدمات در سطح كشور و اطالعات مر
 شناسي قانوني كشور ريزي و نظارت بر امور اندازه برنامهـ ٧
شناسي قانوني  عنوان سامانه رسمي اندازه به) SI(المللي يكاها  ترويج سامانه بين ـ ٨

  وسايل سنجش) كاليبراسيون(در كشور و برسنجي
شناسي براي برسنجي وسايل و  ي مرجع اندازهاندازي آزمايشگاهها تجهيز و راهـ ٩

 عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور  شناسي به تجهيزات اندازه

 اعتباربخشي و تأييد صالحيت كليه نهادهاي ارزيابي انطباق نظير آزمايشگاههايـ ١٠
مؤسسات ) سورويانس( كننده داخلي و خارجي آزمون و برسنجي، مؤسسات بازرسي

كننده اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات  نده محصول، مؤسسات گواهيكن گواهي
 عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور هاي مديريتي به كننده سامانه گواهي

نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي اجباري و كليه كاالها و خدمات داراي ـ ١١
 پروانه كاربرد عالمت استاندارد

 استانداردهاي اختياري نظارت بر حسن اجراي ـ ١٢
 بررسي كارشناسي پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي پيشنهاددهنده استانداردهايـ ١٣

 عالي استاندارد اجباري جهت ارائه به شوراي
روزرساني و نظارت بر اجراي استانداردهاي مصرف بهينه انرژي با مشاركت  تدوين، بهـ ١٤

 ردهاي روز دنيا و مقتضيات كشوريربط هماهنگ با استاندا دستگاههاي تخصصي ذي
 منظور فراهم نمودن كنترل كيفيت كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري بهـ ١٥

 المللي امكان رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين
منظور جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب و  كنترل كيفيت كاالهاي وارداتي بهـ ١٦

 كنندگان و توليدكنندگان داخلي  حمايت از مصرف
تواند جهت تسريع در روند واردات كاالهايي كه بر روي آنها  سازمان مي  ـتبصره

 شود، با دستگاههاي شده، آزمايش كيفي انجام مي توسط دستگاههاي تخصصي تأييد صالحيت
  .عمل آورد مزبور هماهنگي الزم و اقدام مشترك به

 و خدمات با استانداردهاي مربوط يا ضوابط و آزمايش و تطبيق نمونه كاالـ ١٧
اي از طريق  مقررات فني مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهاي مقايسه

 هاي الزم آزمون كفايت تخصصي بين آزمايشگاهي و صدور گواهينامه
آزمايشگاهي و  هاي كفايت تخصصي بين تواند براي انجام آزمون سازمان مي  ـتبصره

شناسي، از خدمات  هاي وارداتي و صادراتي و تجهيزات اندازه نين آزمون نمونههمچ
  . شده استفاده نمايد آزمايشگاههاي آزمون و برسنجي تأييد صالحيت

گيري از  گيري ساالنه نرخ رشد كيفيت محصوالت اعم از كاال و خدمات با بهره اندازهـ ١٨
 ربط و جامعه  ها به مراجع ذي از ارزيابيمعيارها و شاخصهاي معتبر و گزارش نتايج حاصل 

ساماندهي ساختار نظام مديريت كيفيت واردات و صادرات كشور با هدف رفع ـ ١٩
 موانع فني در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

تعيين جايزه ملي كيفيت و برگزاري مراسم مربوط و اعطاي جايزه مزبور ـ ٢٠
 رعنوان مرجع رسمي اين وظيفه در كشو به

و عناوين مشابه با موضوع ) سمينار(انديشي برگزاري هرگونه همايش، هم  ـتبصره
  . باشد استاندارد و كيفيت در كشور منوط به كسب مجوز از سازمان مي

 تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز كاربرد نشان استاندارد در راستايـ ٢١
 با بندي كيفيت كاالهاي پيشرفته و درجههاي  گيري از فناوري پذيري و بهره روزرساني رقابت به

 نشان استاندارد
 صادراتي و هاي استانداردسازي در حوزه نيازهاي داخلي، بررسي و تشخيص اولويتـ ٢٢

 وارداتي كشور 
منظور   بهساماندهي نظام ارتقاي دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازيـ ٢٣

 هاي نوين در فرآيند توليد ريارتقاي كيفيت و استفاده از روشها و فناو
هاي مردمي بر كيفيت كاالها با نشان استاندارد ملي  فراهم نمودن امكان نظارتـ ٢٤

 شده منظور ارتقاي كيفيت توليد كاال و خدمات ارائه به
 پژوهشي هاي علمي و مندي از توانمندي ريزي و هماهنگي الزم جهت بهره برنامهـ ٢٥

گيري  منظور توسعه دانش استاندارد و بهره  پژوهشي كشور بهدانشگاهها و مراكز آموزشي و
 هاي نوين در عرصه استانداردسازي كشور  از رويكردهاي فناوري

هاي استانداردسازي  صورت مستقل از فعاليت نهادهاي اعتباردهي كه به ـ ٨ماده
المللي موظف به تأييد صالحيت مؤسسات  كنند در چهارچوب الزامات بين فعاليت مي

  .باشند المللي مي هاي صادره در سطوح بين ارزيابي انطباق در جهت پذيرش گواهينامه
انجام » مركز ملي تأييد صالحيت ايران«هاي اعتباربخشي در  فعاليت ـ٩ماده

عالي استاندارد و با  پذيرد كه رئيس آن به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب شوراي مي
  .شود انتخاب ميحكم رئيس سازمان براي مدت چهار سال 

تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاههاي اقتصادي در جهت  سازمان مي ـ١٠ماده
هاي الزم در كاركنان، موجبات ارتقاي دانش، مهارت و تجربه  ها و مهارت افزايش توانمندي

  .در عرصه استانداردسازي را در اين بنگاهها فراهم نمايد
نگي دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور تواند با هماه سازمان مي ـ١١ماده

 هاي نوين در عرصه استانداردسازي، گيري از فناوري منظور توسعه دانش استاندارد و بهره به
هاي نوين استانداردسازي در دانشگاهها و مراكز آموزشي  همكاري الزم را براي ايجاد رشته

  .عمل آورد و پژوهشي كشور به
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 استاندارد، نشر يل سنجش، اجرايها و وسا اسيارد اوزان و مقن استانديتدو ـ١٢ماده
ها و  اسي اوزان و مقيش ادواري، کنترل، نظارت و آزمايگذار ، عالمتي قانونيها يآگه
  .گيرد ن قانون انجام مييل سنجش مطابق مفاد ايوسا

 مصنوعات گذاري  و انگيار رسمين عييسازمان تنها مرجع رسمي كشور در تع ـ١٣ماده
  .باشد يلزي گرانبها مف

ا ي استاندارد و ي استاندارد، اجرايعال يب شورايتواند با تصو يسازمان م ـ١٤ماده
، داشتن عالمت ي، حفظ سالمت عموميمنيهاي كار، ا  از آن را كه از نظر آيينيبخش

ر يا سايکننده و  ت از مصرفيت، حمايفينان از کيحالل، حفظ محيط زيست، حصول اطم
  .دي اعالم نماي باشد با تعيين مهلت مناسب اجباري ضروريو اقتصاد يجهات رفاه

 آنها يکردن استانداردها و مهلت اجرا يسازمان مکلف است موضوع اجبار ـ١تبصره
ران و دو روزنامه ي اي اسالمي جمهوريرا در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسم

  . و رسانه ملي به اطالع عموم برساندرساني الكترونيكي راالنتشار و روشهاي اطالعيکث
 مسائل ت و توجه بهي بر حسب ضرورت و اولوي وارداتيت مواد و کاالهايفيک ـ٢تبصره
 يا استانداردهاي و ي مليد با استانداردهاي بايمحيطي و اقتصاد ، زيستي، بهداشتيمنيسالمت، ا

ل استاندارد اجباري مدت زمان شمو. معتبر و ضوابط فني مورد قبول سازمان منطبق باشد
  .كند ين ميي استاندارد تعيعال يت مواد و کاالها را شورايبراي كاالهاي وارداتي و اولو

 يغات رسميشود، تبل  اعالم ميي استاندارد اجباري که اجرايدر موارد ـ٣تبصره
 منوط به داشتن پروانه کاربرد ي ارتباط جمعيها ق رسانهياين كاالها و خدمات از طر

  .باشد ه سازمان مييدييا تأيستاندارد و عالمت ا
 اعالم شود پس ي استاندارد در مورد كاالها و خدماتي، اجباريهرگاه اجرا ـ١٥ماده
گونه کاالها و خدمات بدون  نيع و فروش ايد، تمرکز، توزي مقرر، تولي مهلتهاياز انقضا

وطه توقيف و با د سازمان، ممنوع است و كاالهاي مربييا بدون تأيعالمت استاندارد و 
  .شود اين قانون برخورد مي) ٤٠(متخلف طبق ماده

 ي وارداتي در مورد کاالهاي اجباريه مقررات استانداردهايت کليرعا  ـتبصره
  . استيالزام

ا ارائه يد کاال ي در صدور مجوز تولي که به نوعي اجرائيه دستگاههايکل ـ١٦ماده
ان را يند به هنگام صدور مجوز، متقاضت دارند مکلفين قانون، مسؤوليخدمات موضوع ا

  .نديت استانداردها و مقررات فني مربوطه نمايملزم به رعا
 ساخت داخل، ي انطباق کاالهايابيسازمان موظف است نسبت به ارز ـ١٧ماده

ت ي حائز اهمي، بهداشت و سالمت عموميمني که از لحاظ ايز خدماتي و نيواردات
ج حاصل را يشده اقدام و نتا يابي انطباق تأييد صالحيتباشند با همكاري نهادهاي ارز يم

  .ربط اعالم كند يجهت اطالع عموم و مراجع ذ
منظور ارائه خدمات بازرسي به بخشهاي دولتي و  تواند به يسازمان م ـ١٨ماده

غيردولتي و كنترل كيفي و كمي مواد اوليه و كاالهاي وارداتي از مرحله ساخت تا ورود 
و يا ) سورويانس(محل مصرف آن از طريق شركتهاي بازرسي داخلي و خارجيكاال به كشور و 

  . رسد، اقدام كند عالي استاندارد مي طرق ديگري كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي
سازمان تنها مرجع رسمي براي تأييد صالحيت شركتها و مؤسسات   ـتبصره

  .كننده داخلي و خارجي است بازرسي
 بندي، ان سازمان مجازند به دستور سازمان به محلهاي توليد، بستهكارشناس ـ١٩ماده

 تمركز، عرضه و فروش كاالها و يا خدمات مشمول استاندارد اجباري وارد شوند و به بازرسي و
  .برداري بپردازند نمونه

 كارشناسان سازمان در انجام وظايف قانوني خود به عنوان ضابط دادگستري ـ١تبصره
  .شوند محسوب مي
كارشناسان مندرج در اين ماده بايد از شرايط امانتداري و وثاقت  ـ٢تبصره

  .برخوردار باشند
  .مفاد اين ماده نافي وظايف و اختيارات قانوني ساير دستگاهها نيست ـ٣تبصره
 و دارندگان ي مشمول استاندارد اجباريت در واحدهايفيت کنترل کيمسؤول ـ٢٠ماده

كننده خدمات مشمول استانداردهاي اجباري  رد تشويقي يا ارائهپروانه كاربرد عالمت استاندا
 ي تخصصيها  در رشتهيالت الزم و تجربه کافي تحصيبرعهده اشخاص حقيقي است که دارا

كارگيري اين افراد و همچنين   و نحوه بهي و فنيت علميد صالحيي تأيچگونگ. مربوطه باشند
  .شود موجب قانون تعيين مي ان به به تخلفات آنيدگيشيوه سلب صالحيت و روش رس

  .كارشناسان مندرج در اين ماده بايد از شرايط امانتداري و وثاقت برخوردار باشند ـ تبصره
 و ي، حقوقيقيف خود، اشخاص حقي انجام وظايتواند برا يسازمان م ـ٢١ماده

 استاندارد انتخاب و از آنها يعنوان کارشناس رسم صالح را به تشكلهاي تخصصي ذي
الزحمه طبق دستورالعملي است  ارات و ميزان حقينحوه انتخاب و حدود اخت. استفاده كند

  .رسد  استاندارد مييعال يب شورايتصو که به
 کشور از خدمات ي و خروجيه گمرکات وروديسازمان موظف است در کل ـ٢٢ماده

أييد آزمايشگاههاي بخش خصوصي، تعاوني و مراكز دانشگاهي كه صالحيت آنها مورد ت

 يشگاههايگيري از امكانات موجود آزما صورت با بهره اين غيرباشد استفاده كند و در سازمان مي
  .دير نمايمناسب دا
هاي علمي و تحقيقاتي بخش  گيري از توانمندي تواند با بهره سازمان مي ـ٢٣ماده

پذيري محصوالت از طريق تشكيل  خصوصي و دولتي در جهت ارتقاي كيفيت و رقابت
گيري از  شده علمي و تحقيقاتي استانداردسازي موجبات بهره سات تأييد صالحيتمؤس

  .هاي نوين و پيشرفته و فعال در امر سنجش، كنترل و ارتقاي كيفيت را فراهم كند فناوري
سازي، مشابه  منظور توسعه و تقويت نظام استاندارد سازمان مكلف است به ـ٢٤ماده

وشهاي تأييد انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهي يا المللي، انواع ر با نظامهاي بين
موجب دستورالعملي است كه  چگونگي اجراي اين ماده به. اظهاريه انطباق را اعمال كند

عالي  حداكثر يكسال پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي
  .رسد استاندارد مي
 تصويب محور خاص كه به  مورد كاالهاي سالمتآزمايشگاههاي سازمان جز در ـ٢٥ماده
هاي  اي و پرتويي در زمينه رسد و نيز موارد نظامي، دارويي، هسته عالي استاندارد مي شوراي

كردن  تعيين ويژگي كاالها و انطباق آن با استانداردهاي مربوط، ضوابط فني و تنظيم
  .شوند  ميعنوان آزمايشگاههاي مرجع در كشور شناخته وسايل سنجش، به

 آزمايشگاههاي تواند با توجه به شرايط اقتصادي نسبت به ايجاد سازمان مي  ـتبصره
  .اي اقدام كند مرجع منطقه
هاي  ها و برنامه سازي سياست سازمان موظف است نسبت به يكپارچه ـ٢٦ماده

ا در استانداردسازي از طريق تدوين برنامه راهبردي استانداردسازي كشور اقدام كند و آن ر
  .تصويب برساند عالي استاندارد به شوراي

 کننده، يکننده و بازرس ي مؤسسات گواهي صادره از سويها نامهيه گواهيکل ـ٢٧ماده
شده از  تيد صالحيي آزمون و برسنجي تأيشگاههايکارشناسان رسمي استاندارد، آزما

عنوان   مربوطه، بهي کاالها و خدمات با استانداردهايژگيق وي سازمان در رابطه با تطبيسو
  .شود  تعيين مييها و مراجع قضائ ها، سازمان ه وزارتخانهي مورد قبول کليکارشناسي رسم
  .كارشناسان مندرج در اين ماده بايد از شرايط امانتداري و وثاقت برخوردار باشند ـ تبصره
ي گيري از جديدترين استانداردهاي جهان منظور بهره تواند به سازمان مي ـ٢٨ماده

در راستاي رشد و توسعه بنگاههاي اقتصادي كشور، راهكارهاي الزم را جهت تصويب به 
  .عالي استاندارد پيشنهاد كند شوراي

محور در  سازمان موظف است از طريق توسعه استانداردهاي پژوهش ـ٢٩ماده
پذير  جهت ارتقاي كيفيت توليدات صنعتي در سطح استانداردهاي پيشرفته و ورود رقابت

گيري از اساتيد برجسته و  المللي با بهره هوري اسالمي ايران در عرصه مبادالت بينجم
نخبگان علمي و فني كشور در عرصه استانداردسازي، موجبات ارتقاي كيفي محصوالت با 

  .فناوري باال در راستاي نيل به اهداف توسعه و پيشرفت كشور را فراهم كند
 ي خود بر واحدهايف نظارتيرتقاي وظامنظور ا سازمان مکلف است به ـ٣٠ماده

هاي كلي برنامه ششم توسعه در چهارچوب قوانين و  سياست) ٣٠( و اجراي بند يديتول
مقررات مربوطه نسبت به تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي 

  . اقدام نمايد قانوناالجراءشدن اين ماه پس از الزم ت، ظرف مدت ششيفيكشور و مديريت ک
بندي  دهد بر حسب طبقه سازمان مجاز است در ازاي خدمتي كه انجام مي ـ٣١ماده
عالي استاندارد ارسال  اي كه رأساً تعيين و براي تصويب به شوراي موجب تعرفه خدمات و به

  .كند، كارمزد مناسب دريافت كند مي
 يشگاههايزما خود را از آيشگاهيگمرکات کشور موظفند خدمات آزما  ـتبصره

  .افت كننديد سازمان درييسازمان و يا مورد تأ
ران در مجامع و مراجع ي اي اسالمي دولت جمهوريندگيسازمان، نما ـ٣٢ماده
  . مرتبط با حوزه استاندارد و كيفيت را برعهده دارديا  و منطقهيالملل ني بيتخصص

 در مجامع و در حوزه تأييد صالحيت، نمايندگي جمهوري اسالمي ايران  ـتبصره
  .اي برعهده مركز ملي تأييد صالحيت است المللي و منطقه مراجع تخصصي بين
  ارکان سازمان ـ فصل سوم

  :ارکان سازمان عبارت است از ـ٣٣ماده 
   استاندارديعال يشوراـ ١
  س سازمانيرئـ ٢

  عالي استاندارد شوراي
  : استاندارد عبارت است ازيعال يب شورايترک ـ٣٤ماده
  جمهور سياب وي معاون اول رئيعالي و در غ عنوان رئيس شوراي جمهور به سيـ رئ١
  يعال ير شورايعنوان دب س سازمان بهيـ رئ٢
  ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور٣
 ستيط زيس سازمان حفاظت محيـ رئ٤
، »ي شهرسازراه و«، »يقات و فناوريعلوم، تحق«، »ييامور اقتصادي و دارا« ـ وزراي ٥

، »يبهداشت، درمان و آموزش پزشک«، »صنعت، معدن و تجارت«، »ياد کشاورزجه«
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دفاع و «و »  اطالعاتيارتباطات و فناور«، »يتعاون، کار و رفاه اجتماع«، »روين«، »نفت«
 » مسلحيروهاي نيبانيپشت

   ـ دادستان کل کشور ٦
  ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور٧
   مرتبط با حوزه استانداردي اسالميندگان مجلس شوراي ـ دو نفر از نما٨
  رانيع، معادن و كشاورزي اي، صنايس اتاق بازرگانيـ رئ٩
  ـ رئيس اتاق تعاون ايران١٠
  س اتاق اصناف ايرانيـ رئ١١
س سازمان و حکم يشنهاد رئيـ چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پ١٢

  جمهور براي مدت چهار سال سيرئ
  راني اي اسالمي جمهوريمايدا و سس سازمان صيـ رئ١٣
  ـ رئيس مركز ملي تأييد صالحيت ايران١٤
  ـ رئيس شوراي رقابت١٥

 دستورالعملي عالي و چگونگي حضور اعضاء تابع نحوه تشكيل جلسات شوراي ـ١تبصره
  .رسد عالي استاندارد مي است كه به تصويب شوراي

رکل استاندارد ي مديري دباست استاندار وي استاندارد استان به ريشورا ـ٢تبصره
ها و نهادهايي كه وزرا و رؤساي آنها عضو  استان و عضويت مديران كل و رؤساي سازمان

رکل استاندارد و با يشنهاد مديباشند و دو نفر کارشناس به پ عالي استاندارد مي شوراي
تبط با ندگان استان مريندگان استان به انتخاب مجمع نمايک نفر از نمايحکم استاندار و 

  .شود ل مييحوزه استاندارد تشک
، مراكز وابسته را كه يف تخصصي انجام وظايسازمان مجاز است برا ـ٣تبصره

  .رسد، ايجاد كند ربط مي عالي استاندارد و مراجع ذي  تأييد شورايبه
اين ) ٥(تا ) ١(مصوبات شوراي عالي استاندارد با تأييد مسؤوالن رديفهاي  ـ٤تبصره

 شوراي استاندارد استاني فقط در چهارچوب اين قانون و مصوبات شوراي ماده و مصوبات
  .گردد عالي استاندارد نافذ و اجرائي مي

  :ر استيشرح ز  استاندارد بهيعال يارات شورايف و اختيوظا ـ٣٥ماده
   آنهاي سازمان و نظارت بر حسن اجراي راهبرديها استيب سيتصوـ ١
  مان در چهارچوب شرح وظايف مصوب سازي کليها استيدنظر در سيتجدـ ٢
گري و تحكيم مباني آن در  تفكيك امور حاكميتي نظام استاندارد از تصديـ ٣

به بخشهاي گري  تصدياتخاذ تصميم در مورد واگذاري وظايف عرصه استاندارد كشور و 
  خصوصي، تعاوني و غيردولتي

 شده  انجاميها سازمان درمورد اقدامات و برنامه سي به گزارش رئيدگيرسـ ٤
شنهاد ي پاز بهي مورد ني سازمانين پستهاييب ساختار تشكيالتي سازمان و تعيتصو ـ ٥

 س سازمان با رعايت مقررات مربوطهيرئ
 تابعه با ي سازمان و مراکز و واحدهاي و استخدامي، اداريب مقررات ماليتصو ـ ٦

 رعايت قوانين مربوط
  ي تورم توسط بانک مرکزيب با نرخ اعالمهاي خدمات متناس  ساالنه تعرفهيبازنگرـ ٧
 د خدمت و ارائه خدمات سازمانيمنظور خر از بهي مورد نيها ب تعرفهيتصو ـ ٨
ب حساب درآمد و يتصويب بودجه ساالنه پيشنهادي سازمان و همچنين حسابرسي و تصوـ ٩

  .باشد ينه ساالنه سازمان با رعايت مقررات مربوطه كه به منزله مفاصاحساب سازمان ميهز
 سازمان در چهار محور يها تياز فعالي مورد نيهاي تخصص ب دستورالعمليتصوـ ١٠

از به ير موارد مورد ني و سايشناس  انطباق، تأييد صالحيت، اندازهيابي، ارزياستانداردساز
  س سازمانيشنهاد رئيپ

  ي دولتيعنوان عالئم رسم ب طرح و عالئم استاندارد ملي بهيتصوـ ١١
  ق آنهايا تعلي استانداردها در سراسر کشور، لغو ي اجبارياجراب يتصوـ ١٢
ر ي سازمان به سايارات اجرائي از اختيض قسمتيم درباره تفوياتخاذ تصمـ ١٣
   با رعايت مقررات مربوطهي و تعاوني، خصوصي دولتيها سازمان
 ي علميها نه استاندارد با سازماني در زميم در مورد روابط همکارياتخاذ تصمـ ١٤

  ها در چهارچوب قوانين و مقررات كشور تي و پرداخت حق عضويو مؤسسات مشابه خارج
نظران و نخبگان عرصه  هاي تخصصي متشكل از صاحب ايجاد كميسيونـ ١٥

  هاي تخصصي و ارتقاي كارآمدي شورا منظور بررسي استاندارد به
ي عال هاي تخصصي به تصويب شوراي دستورالعمل تشكيل كميسيون  ـتبصره
  .رسد استاندارد مي

  س سازمانيرئ
  س سازمان با پيشنهاد رئيس جمهور يا معاون اول وي و تأييد شوراييرئ ـ٣٦ماده

انتصاب . شود ي مدت چهارسال انتخاب ميجمهور برا سيعالي استاندارد و با حکم رئ
  . بعد بالمانع استيها  دورهي برايمجدد و

ت يري مدقانون) ٧١(ماده) ج(ج در بندس سازمان همطراز مقامات مندريرئ ـ٣٧ماده
  . استيخدمات کشور
ف ي سازمان است و وظاي و فني، مالين مقام اداريس سازمان باالتريرئ ـ٣٨ماده
  :باشد يدار م زير را عهده
   مربوطيها نامه نيران و کارکنان براساس آييه مديعزل و نصب کلـ ١
 بي استاندارد جهت تصويلعا ي سازمان به شوراي راهبرديها استيشنهاد سيپـ ٢
 ارات يف و اختيها، وظا تيت و نظارت بر حفظ استقالل کامل مأموريريمدـ ٣
  استاندارديعال يب به شوراياز سازمان جهت تصوي مورد نيها شنهاد تعرفهيپـ ٤
 يب به شوراي جهت تصوي و استخدامي، ماليهاي ادار شنهاد دستورالعمليپ ـ ٥

 قوانين و مقررات مربوطه استاندارد بر اساس يعال 
 ان امور و اجراي قوانين و مقررات در سازمانينظارت بر حسن جر ـ ٦
 تابعه منطبق ي سازمان و واحدهاي اجرائي و اجراي دستورالعمل و روشهايبررسـ ٧

 عالي  مصوب شورايي و استخدامي، اداريبر قوانين و همچنين مقررات مال
 مصوب آن و يها ق ارائه خدمات و تعرفهيطر از ي مالييتالش در جهت خودکفا ـ ٨

   کشورياز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومي منابع مورد نيکاهش وابستگ
  .باشد دار مي شركت در شوراها و مجامعي كه بر اساس قانون، عضويت آنها را عهدهـ ٩

ان، رؤساي ارات خود را به معاونيس سازمان مجاز است بخشي از اختيرئ  ـتبصره
  .ض كنديمراكز و مديران استاني تفو

 ي پژوهشهايست، شورايط زي حفاظت محيعال يت شورايس سازمان عضويرئ ـ٣٩ماده
 ي ساماندهيران، شوراي مرکز توسعه صادرات اي کار، شورايعال ي کشور، شورايعلم
 معادن ع وي و صناي نظارت اتاق بازرگانيعال ي مجاز کشور، شوراي و خروجي وروديمباد
  . سالمت را برعهده دارديعال ي و شورايقات و فناوري علوم، تحقيعال يران، شورايا

تواند در صورت ضرورت از نماينده خود جهت شركت  رئيس سازمان مي  ـتبصره
  .در جلسات شوراهاي مذكور در اين ماده استفاده كند

  ها جرائم و مجازات ـ فصل چهارم
شده با  هاي تعيين شود و مرتكبان به مجازات ميموارد زير جرم محسوب  ـ٤٠ماده

  :شوند حكم دادگاه محكوم مي
توليد كاالها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباري، بدون دريافت ـ ١

پروانه كاربرد عالمت استاندارد ايران و يا تأييديه آن، به حبس تعزيري درجه شش يا 
 جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات

تمركز، توزيع و فروش كاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري بدون عالمت ـ ٢
 استاندارد ايران به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه پنج و يا هر دو مجازات

هاي مشمول استاندارد اجباري پس از  هاي فرآورده تغيير مشخصات و ويژگيـ ٣
حبس تعزيري درجه پنج يا جزاي نقدي درجه توليد يا ساخت براي فروش يا عرضه به 

 سه و يا هر دو مجازات
بندي،  بندي داراي عالمت استاندارد براي بسته استفاده از ظروف و وسايل بستهـ ٤

هاي غيراستاندارد به حبس تعزيري درجه پنج يا جزاي نقدي  عرضه و فروش فرآورده
 درجه دو و يا هر دو مجازات

كنندگان  اي كه در مصرف گونه صوص كاال يا خدمت بهتبليغات غيرواقع درخ ـ ٥
ايجاد شبهه در وجود پروانه كاربرد عالمت استاندارد و يا تأييد سازمان كند به حبس 

 تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات
چاپ عالمت استاندارد بدون دريافت مستندات قانوني دارا بودن پروانه كاربرد  ـ ٦
مت استاندارد معتبر و يا تأييديه از سازمان، به حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي عال

 نقدي درجه چهار و يا هر دو مجازات
ها و پروانه كاربرد  هاي آزمايش، تشخيص و مشخصات فرآورده جعل و تقلب برگهـ ٧

 تعالمت استاندارد به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازا
برداري از واحدهاي توليدي  ممانعت از ورود كارشناسان در امر بازرسي و نمونه ـ ٨

بندي محصوالت مشمول مقررات  وخدماتي و محلهاي عرضه، فروش، تمركز، توزيع و بسته
 استاندارد اجباري به حبس تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي درجه سه و يا هر دو مجازات

محصول يا استاندارد از طرف هر شخص حقيقي يا هر نوع اظهاريه انطباق ـ ٩
  حقوقي كه خالف واقع باشد به حبس تعزيري درجه پنج و جزاي نقدي درجه دو

در صورتي كه واحدهاي توليدي و خدماتي داراي پروانه كاربرد عالمت  ـ٤١ماده
ت استاندارد تر از كيفي استاندارد يا تأييديه از سازمان، اقدام به توليد كاال يا خدمات پايين

  .شود گيري مي اين قانون تصميم) ٤٢(نمايند، موضوع در كميسيون ماده
كميسيوني مركب از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه،  ـ٤٢ماده

كنندگان و نماينده  مديركل استاندارد استان و نماينده سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف
مورد تشكيل  و معادن و كشاورزي، تعاون مركزي و اصناف ايران حسباتاقهاي بازرگاني، صنايع 
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كند و با مالحظه شرايط و امكانات خاطي و  و بدواً به موارد مذكور در اين قانون رسيدگي مي
 در. كند صالح ارجاع مي دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائي ذي

تعهد، جريمه، تعطيل واحد توليدي يا خدماتي،  اخذ بهصورت با تذكر و اخطار، اقدام  اينغير
. نمايد آوري محصول از سطح بازار، الزام به بهسازي و اصالح، فروش و امحاي كاال مي جمع

صالح قابل اعتراض  روز پس از ابالغ در مراجع قضائي ذي تصميمات كميسيون ظرف مدت سي
  .گردد حسوب ميصورت تصميمات كميسيون قطعي م اين غيرخواهد بود در
در موارد ضروري كه تأخير در اقدام موجب خسارت و زيان جاني و مالي  ـ٤٣ماده
ها را در مراكز تمركز، توزيع و  تواند موقتاً اين فرآورده شود رئيس سازمان مي به مردم مي

ها، ابزار،   فرآورده منظور جلوگيري از ادامه توليد اين فروش كاال توقيف كند و به
  .ت و وسايل توليدي مربوط را الك و مهر نمايدآال ماشين

هاي موضوع اين ماده پس از كشف توسط بازرسان و كارشناسان سازمان،  فرآورده ـ تبصره
شود و با  مورد بررسي قرار گرفته و قابليت مصرف و بهسازي، اصالح، فروش و امحاي آن معين مي

در صورت فروش، وجوه حاصله به . ددگر اين قانون تعيين تكليف مي) ٤٢(رأي كميسيون ماده
عنوان درآمد اختصاصي در چهارچوب  شود و معادل آن به داري كل كشور واريز مي حساب خزانه

  .رسد قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاهها مي
هرگاه ارتكاب يكي از جرائم و تخلفات مذكور در اين قانون موجب بيماري  ـ٤٤ماده

ب جسمي، يا روحي و يا منجر به مرگ شود، مرتكب حسب نتايج حاصله با حكم يا آسي
  :شود هاي زير محكوم مي دادگاه به مجازات

كه مدت معالجه كمتر از دو ماه باشد مجازات مرتكب حبس تعزيري  در صورتيـ ١
 درجه شش يا جزاي نقدي درجه پنج

شش ماه باشد مجازات در صورتي كه مدت معالجه بيش از دو ماه و كمتر از ـ ٢
 اين ماده ) ١(مرتكب با حداكثر مجازات بند

در صورتي كه مدت معالجه بيش از شش ماه باشد مجازات مرتكب حبس ـ ٣
  تعزيري درجه پنج و يا جزاي نقدي درجه سه

چنانچه عدم اجراي مقررات اين قانون موجب نقص عضو و يا فوت كسي   ـتبصره
  .شود م قانون مجازات اسالمي رسيدگي ميشود، به جرم مرتكب مطابق احكا

 كننده از غيراستاندارد بودن كاال يا خدمت متحمل خسارت چنانچه مصرف ـ٤٥ماده
) ١٨(دهنده خدمت براساس ماده كننده يا توليدكننده و يا ارائه و ضرري شده باشد، عرضه

ت  عالوه بر جبران خسار١٥/٧/١٣٨٨كنندگان مصوب  قانون حمايت از حقوق مصرف
  .شود شاكي به مجازات مذكور در ماده يادشده محكوم مي

هر شخص حقيقي و حقوقي كه به نحوي به امور توليد، تجارت و ارائه خدمات  ـ٤٦ماده
ها و وسايل سنجش تقلبي يا غيرقانوني  و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه داراي اوزان و مقياس

قانوني داد و ستد كند عالوه بر رد معادل اموالي كه هاي تقلبي و غير باشد و يا با اوزان و مقياس
با تقلب كسب كرده است با حكم دادگاه به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي 

  .شود سه يا هر دو مجازات محكوم و وسايل سنجش مذكور به نفع سازمان ضبط مي درجه
ا خدمات از يرد کاال ه استاندايدييدارا بودن نشان استاندارد و يا هرگونه تأ ـ٤٧ماده

 جهت حفظ و  دهنده خدمت ا ارائهيدکننده يت مستمر توليسازمان موجب سلب مسؤول
  .شود ارتقاي سطح استاندارد کاال و خدمات آنها نمي

 همكاري با مأموران نيروي انتظامي در كليه مراحل اجراي اين قانون مكلف به ـ٤٨ماده
  .بازرسان و كارشناسان سازمان خواهند بود

سازمان مكلف است از طريق بازرسان خود، فعاليت كليه اشخاص حقيقي  ـ٤٩ماده
شده را نظارت و بازرسي كند و در صورت مشاهده جرم يا تخلف  و حقوقي تأييد صالحيت

. اين قانون ارجاع نمايد) ٤٢(مراتب را حسب مورد به محاكم يا كميسيون ماده
  .رسد عالي استاندارد مي مان به تصويب شورايدستورالعمل اجراي اين ماده به پيشنهاد ساز

منظور رسيدگي  تواند شعب تخصصي دادسرا و دادگاه را به قوه قضائيه مي ـ ٥٠ماده
  .به جرائم موضوع اين قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد

  .شود جرائم اين قانون از جرائم عمومي و غيرقابل گذشت محسوب مي ـ ٥١ماده
 شديدتري ر ساير قوانين، براي تخلفات مذكور در اين قانون مجازاتهرگاه د ـ ٥٢ماده

  .شود مقرر شده باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي
چنانچه هريك از كاركنان سازمان در اجراي وظايف محوله مندرج در  ـ ٥٣ماده

اين قانون مرتكب هرگونه تخلف، جرم و يا تباني شود حسب مورد جهت رسيدگي و اقدام 
اين موضوع موجب سلب بررسي . شود اين قانون ارجاع مي) ٤٢(زم به كميسيون مادهال

  .باشد ديگر تخلفها در محاكم صالحه و قوانين موضوعه نمي
   و بودجهيمنابع مال ـ فصل پنجم

باشد و اداره امور آن  ي مي و اداري استقالل حقوقي، ماليسازمان دارا ـ ٥٤ماده
  .شود ين و مقررات مربوطه انجام مير قوانين قانون و سايبراساس مفاد ا

  :گردد شرح زير تعيين و تأمين مي منابع مالي سازمان به  ـ٥٥ماده

منابع ناشي از انواع كارمزد دريافتي بابت امور استانداردسازي شامل صدور يا ـ ١
 صالحيت، هاي مربوط به ارزيابي، انطباق، تأييد ها و تأييديه ها، گواهينامه تمديد كليه پروانه
ساله در  ها منطبق با تعرفه مصوب شوراي عالي استاندارد كه ارقام آن همه اوزان و مقياس

  .گيرد بودجه ساالنه كشور درج و طي موافقتنامه متبادله در اختيار سازمان قرار مي
 بودجه صورت كمك و همچنين طي رديفهاي مربوطه در ساله به اعتباراتي كه همهـ ٢

  .شود ور ميساالنه كشور منظ
 نفع هدايا و كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي اشخاص غيرذيـ ٣
  کاال يها مانده نمونهي حاصل از فروش باقيدرآمدهاـ ٤

بودجه سازمان با پيشنهاد رئيس سازمان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور  ـ ٥٦ماده
   .رسد س شوراي اسالمي ميگردد و به تصويب هيأت وزيران و مجل در بودجه سنواتي درج مي

  ر مقرراتيسا ـ فصل ششم
هاي قانوني به كاالهاي  در صورتي كه مأموران استاندارد حين كنترل ـ ٥٧ماده

برخورد نمايند، موظفند ضمن تنظيم صورتجلسه، مراتب را ) قاچاق(وارداتي غيرمجاز 
د بالفاصله ربط گزارش و مأموران دستگاه مربوطه مكلفن حسب مورد به دستگاههاي ذي

  .در محل حاضر و اعمال قانون نمايند
ها،  ييزات، دارايرمنقول، تجهيه اموال منقول و غين قانون کليب ايبا تصو  ـ٥٨ماده
 وابسته به مؤسسه استاندارد و ي، مطالبات و امکانات و واحدهاي انسانيرويتعهدات، ن

  .شود  منتقل ميران از جمله پژوهشگاه استاندارد به سازماني ايقات صنعتيتحق
 راجع قانون نامه اجرائي آن،  ن قانون و آيينياالجراء شدن ا خ الزمياز تار ـ ٥٩ماده

 بعدي الحاقات و اصالحات و ١٧/٣/١٣٣٩ مصوب  ايران استاندارد مؤسسه تأسيس اجازه به
 اليحه  و ٩/٤/١٣٤٤ مصوب ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه اساسنامه  آن،

 صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه اساسنامه )١٠(ماده )الف(بند اصالح به اجعر قانوني
 استاندارد مؤسسه مقررات و قوانين اصالح قانون شوراي انقالب و ٢٥/٤/١٣٥٩ايران مصوب 

  .شود  ميآن نسخ بعدي اصالحات و ٢٥/١١/١٣٧١ مصوب ايران صنعتي تحقيقات و
ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن به نامه اجرائي اين قانون  آيين  ـ٦٠ماده

  .رسد تصويب هيأت وزيران مي پيشنهاد سازمان به
شنبه مورخ  قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سي و سه تبصره در جلسه علني روز سه

  از سوي مجمع تشخيص٤/٩/١٣٩٦اسالمي تصويب و در تاريخ  شوراي  مجلس١١/٧/١٣٩٦
  .موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد) ٧(ماده ) ١( بند )١(نظام با تأييد تبصره  مصلحت 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٢٩/٨/١٣٩٦                                                                       ٩٥/١٤٩٨/ره هـشما
  يبسمه تعال

  ي جاسبيجناب آقا
  راني ايم اسالي جمهوريرعامل محترم روزنامه رسميمد

  با سالم
 ٧٣٥ الي ٧٣٢ به شماره دادنامه يوان عدالت اداري ديعمومي هيأت ك نسخه از رأي
  : با موضوع٢/٨/١٣٩٦مورخ 
 درخصوص ابطال تعرفه عوارض محلي شوراهاي اسالمي شهرهاي اردبيل، خمين و اراك«

در جهت درج »  مترمربع٥٠٠هاي كمتر از  عوارض ناشي از تفكيك و افراز در عرصه
  .گردد يوست ارسال مي به پيروزنامه رسم

ـ مهديعدالت ادارمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان    ني دربي 
  

  ٧٣٥ الي ٧٣٢ :ماره دادنامهش      ٢/٨/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  ٩٦/٤٩٨، ٩٦/١٢٧، ٩٥/١٤٠٨، ٩٥/١٤٩٨: روندهالسه پک

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ي بهراميان و خانم فاطمه صغري، حمزه شکري شمسيان علي آقا:نياشاك

) ٢ ـ ٦( تعرفه شماره ٧ و ٢، ١ يبندهاـ ١:  ابطال:موضوع شکايت و خواسته
  ني شهر خمي اسالمي شورا١٣٩٦سال ) ٢ ـ ٦( تعرفه شماره ٧ و بند ١٣٩٥سال 

  شهر اراک شوراي اسالمي ١٣٩٥ـ تعرفه شماره يک از فصل دوم تعرفه عوارض سال ٢
 ي شهرهاي اسالمي شورايبه موجب دفترچه تعرفه عوارض محلـ ۱ :گردش کار

  :ن، اراک مقرر شده است کهيخم
  ن يشهر خم : ۱ـ ۱

ک و افراز ي از تفکيارزش افزوده ناش) ۲ ـ ۶( تعرفه شماره ۷ و ۲ ، ۱ بند )   الف
   ۱۳۹۶ سال يعرصه مورد عمل برا
 يک و افراز عرصه  مورد عمل براي از تفکيناش ارزش افزوده )۲ ـ ۶(تعرفه شماره 

  ۱۳۹۵سال 
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عنوان تعرفه 
  عوارض

ماخذ و نحوه 
  توضيحات  محاسبه عوارض

ارزش افزوده 
ناشي از افراز 
  عرصه

قيمت % ۲۰
  کارشناسي

 قانون ثبت اسناد و امالک کشور ۱۴۸ و ۱۴۷ـ کليه امالکي که به استناد مواد ۱بند
ي بابت تفکيک را پرداخت ننموده اند مشمول سند دريافت و سهم شهردار... و 

  :باشند پرداخت اين تعرفه به اين شرح مي
   ده درصد قيمت کارشناسي۸۰ الي پايان سال ۱۶/۱/۱۳۶۹ـ از 

   پانزده درصد قيمت کارشناسي۲۸/۱/۱۳۹۰ الي ۸۱ـ ازسال 
   به بعد بيست درصد قيمت کارشناسي۲۹/۱/۱۳۹۰ـ ازسال 

 اخذ مجوز يا پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و ـ اين تعرفه در هنگام۲بند
يا پس از صدور راي کميسيون ماده صد عالوه بر جرائم ، عوارض مربوط هم قابل 

  .باشد وصول مي
  .باشد  متر مربع مي۵۰۰هاي کمتر از  اين تعرفه شامل تفکيک عرصه با مساحت) ۷بند 

  
 ناشي از تفکيک و افراز عرصه مورد عملارزش افزوده ) ۲ ـ۶( تعرفه شماره ۷بند ) ب

    ۱۳۹۶ سال يبرا
عنوان تعرفه   رديف

  عوارض
ماخذ و نحوه 
  توضيحات  محاسبه عوارض

ارزش افزوده ناشي   ۱
  از افراز عرصه

قيمت % ۲۰
  کارشناسي

ـ اين تعرفه شامل تفکيک عرصه با ۷بند 
  .باشد  مترمربع مي۵۰۰هاي کمتر از  مساحت

  
  شهر اراکـ ۱ـ ۲   
 ي داراي متر و اراض۵۰۰ک عرصه کمتر از يعوارض تفک:  فصل دو)۱(رفه شماره تع

     ۱۳۹۵ سال ي مورد عمل برايانياع

يف
رد

  

مأخذ و نحوه   نوع عوارض
  محاسبه عوارض

وني
 قان
شاء

من
  

  توضيحات

  
عوارض تفکيک عرصه 

 متر و ۵۰۰کمتر از 
اراضي داراي اعياني به 
  ازاء هر مترمربع

  

۱  
عوارض تفکيک عرصه 
با کاربري مسکوني به 
  ازاء هر مترمربع

P  ۲  

۲  
عوارض تفکيک عرصه 
با کاربري تجاري به ازاء 

  هر مترمربع
P ۵  

۳  
عوارض تفکيک عرصه 
با کاربري صنعتي به ازاء 

  هر مترمربع
P  ۳  

۴  
عوارض تفکيک عرصه 
با کاربري اداري و ساير 
  به ازاء هر مترمربع

P ٤ 

۵  

کسري حد نصاب 
تفکيک براي اراضي زير 
نصاب تفکيکي مصوب 

حد نصاب % ۲۰حداکثر 
  تفکيک

P ٨ 
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ب

۱۶
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 و ۱۴۸ و ۱۴۷کليه امالکي که به استناد مواد : ۱تبصره 
مراجع قضائي سند دريافت و عوارض تفکيک و حد 
نصاب را به شهرداري پرداخت ننموده اند مشمول 

پرداخت عوارض تفکيک بر اساس ضريب سال صدور 
اي سال صدور سند  يمت منطقهمفاصا حساب و ق

  .باشند مالکيت مي
عوارض تفکيک در هنگام اخذ مجوز و نقل و : ۲تبصره

انتقال قابل وصول و يا پس از صدور راي کميسيون ماده 
صد عالوه بر جرايم، عوارض مربوط هم قابل وصول 

  .باشد مي
امالکي که خارج از محدوده و داخل حريم : ۳تبصره

باشند وليکن در  د طرح تفصيلي ميشهر قرار دارد و فاق
حريم جاده و فضاي سبز و غيره قرار دارند و از طريق 

 و غيره سند دريافت داشته اند ۱۴۸ و ۱۴۷مواد 
  .باشند مشمول پرداخت عوارض مذکور مي

اراضي با کاربري مزروعي و باغات مستثني از : ۴تبصره
 اين تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانوني از سوي
مراجع ذيصالح تغيير کاربري اين گونه اراضي در داخل 
حريم شهر انجام شود عوارض تفکيک يا افراز براساس 
  .نوع کاربري تغيير يافته محاسبه و قابل وصول است

به هنگام تفکيک امالک و اراضي داراي : ۵تبصره
مستحدثات يا بدون مستحدثات يک قطعه از قطعات 

ساحت کل کسر و مابقي تفکيکي به عنوان سابقه از م
مشمول عوارض تفکيک خواهد شد و مساحت يک 
قطعه به عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ 
  .نخواهد شد به ميزان حداقل نصاب تفکيکي خواهد بود

چنانچه مالک يا مالکين به موجب رأي دادگاه : ۶تبصره
يا مقررات ثبت اسناد تقاضاي افراز ملکي را داشته باشند 

ض افراز برابر اين تعرفه عوارض تفکيک وصول عوار
  .خواهد شد

 قانون شهرداري ۱۰۱رعايت اصالحيه ماده : ۷تبصره
 مترمربع الزامي است و مشمول ۵۰۰براي اراضي باالي 

  .باشد اين تعرفه نمي
ـ ۱۰۸با توجه به رأي شماره : ۸تبصره  ۱۷/۶/۱۳۹۳ 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال 
ض تفکيک عرصه اين تعرفه، صرفاً مشمول اراضي عوار

  .باشد  متر و اراضي داراي اعياني مي۵۰۰کمتر از 

، هر کدام ي بهراميان و خانم فاطمه صغري، حمزه شکري شمسيان عليآقاـ ۲  
 يمفاد آراها  ب آن تعرفهي اعالم کرده اند کـه در تصويي دادخواستهاجداگانه بـه موجب

  :ت نشده استير رعاي به شرح زيأت عموميه
  : شوراي شهر خمين۱۳۹۶سال ) ۲ ـ ۶( تعرفه شماره ۷ و ۲، ۱ـ در خصوص بند ۲ـ ۱  

، ۲۶/۱/۱۳۹۲ـ ۳۹، ۲۰/۹/۱۳۹۱ـ ۶۲۷، ۱/۵/۱۳۹۵ـ ۲۴۴هاي شماره  دادنامه
   ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ ـ ۶۹۵ تا ۶۸۶ و ۲۰/۳/۱۳۹۲ ـ ۱۹۸، ۳/۶/۱۳۹۵ـ ۳۴۲، ۲۶/۳/۱۳۹۵ـ ۹۷
  :ني شهر خمي شورا۱۳۹۵ سال )۲ ـ ۶( تعرفه شماره ۷در خصوص بند ـ ۲ـ ۲

، ۲۶/۱/۱۳۹۲ـ ۳۹، ۲۰/۹/۱۳۹۱ـ ۶۲۷، ۱/۵/۱۳۹۵ـ ۲۴۴هاي شماره  دادنامه
   ۳/۶/۱۳۹۵ـ ۳۴۲، ۲۶/۳/۱۳۹۵ ـ۹۷

  : شهر اراکيرا شو) فصل دو۱(در خصوص تعرفه شماره  ـ ۲ـ۳
 و ۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵، ۷/۹/۱۳۹۰ـ ۳۸۱، ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸شماره هاي    دادنامه

   ۱۷/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۰۱۸
  :باشد  ميريان به شرح زيک خواسته شاکي به تفکيأت عمومي هيآراـ ۳
  :ک و افراز مصوبهي از تفکيدر خصوص عوارض ارزش افزوده ناشـ ۳ـ ۱
  :۱/۵/۱۳۹۵ـ ۲۴۴ دادنامه شماره )الف

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

 ير رأي مغايديگاه مراجع مربوط، مصوبه جدهر.  استي الزامي در مصوبات بعديعموم
 ٨٣ رعايت مفاد ماده وان موضوع را خارج از نوبت بدونهيأت عمومي تصويب کنند، رئيس دي

 ».نمايد کننده در هيأت عمومي مطرح مي قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب
، يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٢٠/٩/١٣٩١ ـ ٦٣٤ شماره ين که در رأينظر به ا

اسالمي شهر گرگان مصوبه دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي و علني شوراي 
رت با قانون يک به لحاظ مغاي در خصوص وضع عوارض تفک٢٣/٩/١٣٨١ـ٣٦٢٨ شماره به

 فصل ١٢ بخش ٥ و ٤، ٣ يب بندهاي شهر کرج در تصوي اسالميابطال شده است و شورا
 يت مفاد رأي بدون رعا١٣٩٤ کرج در سال ي خدمات شهرداريدوم تعرفه عوارض و بها

ها را ير کاربري و ساي، عرصه مسکوني و صنعتي و اداريه تجارک عرصيمذکور عوارض تفک
 و ١٢ ماده ١اد شده با استناد به بند ي مصوبه ٥ و ٤، ٣ ين بندهايوضع کرده است، بنابرا

مصوب  يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢ و ٨٨ و مواد ١٣ماده 
  .شود  ميب ابطاليخ تصوي از تار١٣٩٢سال 

  :۲۰/۹/۱۳۹۱ـ ۶۲۷ نامه شماره داد)ب
 قائم مقام دبير شوراي ۲۲/۱/۱۳۸۹ ـ ۳۷۸۸۸/۳۰/۸۹الف ـ با توجه به نامه شماره 

 ـ ۵۱۰۶مصوبه شماره ) ج( بخش ۷موضوع بخش الف و بند يک الي «: نگهبان مبني بر اين که
 فقهاي شوراي نگهبان ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ شوراي اسالمي شهر گرگان در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۳

اخذ اراضي به  :گردد مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعالم مي
از مصوبه مربوطه خالف موازين ) ج( بخش ۷ و ۵ و ۴نحو مذکور و به طور رايگان در بندهاي 

 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال ۲۰ و ۴۱و در اجراي مواد » .شرع شناخته شد
 از قسمت ج مصوبه شوراي اسالمي شهر گرگان، از تاريخ تصويب مصوبه ۷  و۵ و ۴بندهاي 

شود و با توجه به ابطال بندهاي مذکور از مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين  صادر و اعالم مي
  .شرع مقدس اسالم، موجبي براي اتخاذ تصميم از بعد مغايرت با قوانين وجود ندارد

 دولت مصوب ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ۴ن که مطابق ماده ينظر به ا ـ ب
ز ي به تجويي اجراي، اخذ هر گونه وجه، کاال و خدمات توسط دستگاهها۱۳۸۰سال 

هاي   به موجب دادنامهيوان عدالت اداري ديأت عموميقانونگذار منوط شده است و ه
، ۱۱/۹/۱۳۸۶ـ ۹۶۴، ۲۹/۹/۱۳۸۹ـ ۳۹۳، ۴/۱۱/۱۳۸۹ـ ۴۹۲، ۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵شماره 
ي  از شهرهاي تعدادي اسالمي مصوبات شوراها۲۰/۱/۱۳۸۹ـ ۴۵۹ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸

ک و ينه خدمات تفکي هزي آن به ازايا بهاي و ي از اراضيافت قسمتي بر دريمبن[کشور را 
اد شده و با وحدت مالک از آراء ي ين با توجه به حکم قانونيابطال کرده است، بنابرا] افراز

 خالف قانون به معترضٌ قسمت ب مصوبه ۶ و ۳، ۲، ۱ يبندهامذکور قسمت الف و 
وان عدالت ي قانون د۴۲ و ۲۰ و ماده ۱۹ک ماده يشود و با استناد به بند   ميص دادهيتشخ
  .شود  ميب ابطاليخ تصوي از تاريادار

  :۲۶/۱/۱۳۹۲ـ ۳۹ دادنامه شماره )ج
، ١٣٩٠ ري مصوب سال اصالحي قانون شهردا١٠١ ماده ٣نظر به اين که برابر تبصره 

 سند ششدانگ است ي مترمربع که دارا٥٠٠ش از ي با بيتواند در اراض ي ميشهردار
 يک برايجاد شده از عمل تفکي و با توجه به ارزش افزوده ايليمطابق با طرح جامع و تفص

 ين اطالق مصوبه شورايافت کند، بنابراي را دري مانده اراضي درصد از باق٢٥مالک تا 
ث که شامل ين حيک از اي از تفکيافت عوارض ناشي بر دريل مبنيهر اردب شياسالم
 ١ مقنن است و مستنداً به بند ير حکم فعليشود، مغا  مي مترمربع٥٠٠ کمتر از ياراض

  .شود  مي ابطاليوان عدالت اداري قانون د٤٢ و ماده ١٩ماده 
  :۲۶/۳/۱۳۹۵ـ ۹۷ دادنامه شماره )د

. ک ملک به عهده اداره ثبت استيناد و امالک تفک قانون ثبت اس١٥٠مطابق ماده 
 ٢٢ن ماده ي ندارد، بنابرايتيفه و صالحين خصوص وظي در اين که شهردارينظر به ا

، ي اعم از مسکونيانيک اعي تفکيت در خصوص وضع عوارض برايمصوبه مورد شکا
 شهر يم اساليارات شوراير قانون و از حدود اختير، مغاي و ساي، اداري، خدماتيتجار

 ين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١گرگان خارج است و به استناد بند 
  .شود  مي ابطال١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد
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  :۳/۶/۱۳۹۵ـ ۳۴۲ دادنامه شماره  )هـ
 قانون ١٠١ موضوع قانون اصالح ماده ي قانون شهردار١٠١ ماده ٣مطابق تبصره 

شتر از پانصد ي با مساحت بيدر اراض«:  مقرر شده است١٣٩٠ مصوب سال يشهردار
 و ي عموميسرانه فضاي تأمين  براي سند ششدانگ است شهرداريمترمربع که دارا

از احداث شوارع ي مورد نياراضي تأمين و برا%) ٢٥(ست و پنج درصد ي تا سقف بيخدمات
 با يليطرح جامع و تفص مطابق با ين اراضيک و افراز اي شهر در اثر تفکيو معابر عموم

%) ٢٥(ست و پنج درصد ي مالک، تا بيک برايعمل تفک جاد شده ازيتوجه به ارزش افزوده ا
 مجاز است با توافق مالک قدرالسهم يشهردار. دينما  ميافتي را دريمانده اراضياز باق

افت ي دري دادگسترين طبق نظر کارشناس رسميمت روز زميمذکور را بر اساس ق
 مترمربع ٥٠٠ش از ي با مساحت بي مذکور ناظر بر اراضين که حکم قانونيظر به ان» .دينما

 سال ي گرگان براي خدمات شهرداري تعرفه عوارض و بها١٧ ماده ١  در بند ياست ول
ک ي مترمربع عوارض تفک٥٠٠ تا ي شهرگرگان، جهت اراضي اسالمي مصوب شورا١٣٩٤
رت با قانون صدرالذکر ياعتراض به جهت مغان مصوبه مورد ين شده است، بنابراييعرصه تع

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و  آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 
  .شود  مي ابطال١٣٩٢مصوب سال 

  :۲۰/۳/۱۳۹۲ ـ ۱۹۸دادنامه شماره ) و
 نگهبان ير شوراي قائم مقام دب٢٤/٣/١٣٩١ـ ٤٦٩٧٣/٣٠/٩١با توجه به نامه شماره 

 ١٣٨٩ مصوب سال ي از تعرفه عوارض محل١٨ ماده ٥موضوع بند «ن که ي بر اينمب
ک ي داخل محدوده و بدون تفکينهايم زمي تقسيل با عنوان عوارض ابقاي شهر اردبيشورا
 ي نگهبان مورد بحث و بررسي معظم شوراي فقها٢٣/٣/١٣٩١، در جلسه مورخ يقانون

 وجود نداشته باشد، ي و چنانچه مجوز قانونن شرع شناخته نشديقرار گرفت که خالف مواز
ب مصوبه مورد اعتراض ين که در زمان تصويو با توجه به ا» .باشد مين شرع يخالف مواز
ب مقنن قرار يک مورد تصويز اخذ عوارض تفکي بر تجوي مبنين موضوعه حکميدر قوان

ا لحاظ فراز آخر از  و بيوان عدالت اداري قانون د٤١ ماده ين در اجراينگرفته است، بنابرا
ب آن صادر يتصو  نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زماني شورايه فقهاينظر

  .شود  ميو اعالم
  :۱۶/۱۰/۱۳۹۵ ـ ۶۹۵ تا ۶۸۶دادنامه شماره ) ز

 مصوب يـوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانـون تشک٩٢مطابق مـاده 
ت ي ابطال شود، رعايأت عموميدر هاي  ه مصوبهچنانچ«  مقرر شده است کـه١٣٩٢سـال 
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه .  استي الزامي در مصوبات بعديأت عمومي هيمفاد رأ
وان موضوع را خارج از نوبت، يس ديب کنند، رئي تصويأت عمومي هير رأي مغايديجد

در کننده  بينده مرجع تصوي قانون مذکور و فقط با دعوت نما٨٣ت مفاد ماده يبدون رعا
 ـ ٢٧٥، ١٧/٦/١٣٩٣ ـ ١٠١٨نکه در آراء شماره ينظر به ا» .دينما  مي مطرحيأت عموميه
أت ي ه٢٠/١٠/١٣٨٩ـ ٤٥٩ و ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢، ٢٠/٩/١٣٩١ـ ٦٢٧، ١٦/٥/١٣٩١
 مختلف در ي شهرهاي اسالمي از شوراهاي مصوبات تعداديوان عدالت اداري ديعموم

رت با قانون ابطال شده است و ي به لحاظ مغايبرر کارييک و تغيخصوص وضع عوارض تفک
د هشتگرد، محمدشهر، شهر ي، شهر جديار، گرگان، خوي شهري شهرهاي اسالميشوراها

ت، بدون يب عوارض مورد شکايشاد و سودرجان در تصويقدس، گناباد، صفادشت و کل
 يشوراهان مصوبات يک وضع کرده اند، بنابراي عوارض تفکيأت عموميت مفاد آراء هيرعا

 ١٣ و مواد ١٢ ماده ١اد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ي ي شهرهاياسالم
 از ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢  و ٨٨و 
  .شوند  ميب ابطاليخ تصويتار

  :ياني اعي داراي متر و اراض۵۰۰ک عرصه کمتر از يدر خصوص عوارض تفک ـ ۳ـ ۲
  :۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸دادنامه شماره ) الف

  اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک کشور١٥٤ قانون شهرداري و ماده ١٠١طبق ماده 
 يت طرحهايم آنها با رعاي واقع در محدوده شهرها و حريک و افراز اراضيفه تفکيوظ

ب ي تصوو تأييد  و نقشه موردير ضوابط مربوط به شهرسازي و سايا هادي يليجامع، تفص
 يصالح دادگستري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و امالک کشور و مراجع ذيشهردار

 به نقشه است و درصورت عدم اظهارنظر کتبي شهرداري نسبت محل وقوع ملک محول شده
. نمايد تفکيک و افراز در مهلت قانوني مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکيک ملک رأساً اقدام مي

 بر حصر جواز اخذ ي مبن١٣٨١ع عوارض مصوب ي اول قانون موسوم به تجمنظر به قسمت
خ يخدمات از تار کاال و ارائه دهندگانکنندگان  و واردکنندگان  ديهرگونه وجه از تول

ا يد و ي جدي عوارض محليز و برقراري براساس مقررات قانون مزبور و تجو١/١/١٣٨٢
نکه حکم مقرر يالذکر و ا  قانون فوق٥ده ک ماي به شرح تبصره يش نرخ عوارض محليافزا

 کشور و انتخاب ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده ٢٦در بند 
نه ي شهر در زمي اسالميارات شورايف و اختيد وظايز مفي ن١٣٧٥شهرداران مصوب 

 تيعا وابسته به آن با ري و سازمانهايب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداريتصو
راز که مورد ي شهر شي اسالميها است، مصوبات شوراي و معامالت شهرداري مالنامه آيين

ک و يان تفکي از امالک متقاضيث اختصاص قسمتي قرار گرفته، چه از حياعتراض شاک
نه ي معادل آن به عنوان هزيگان و چه از لحاظ وصول مبلغي به طور رايافراز به شهردار
 به منظور عنه معترضافت وجوه مندرج در مصوبات ين دري همچنک و افراز ويخدمات تفک

ر هدف يت مشروع و مغايط و اعتبار مالکي مجاز خالف اصل تسليصدور پروانه احداث بنا
 قانون ١٧٠ن به استناد قسمت دوم اصل يو احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابرا

وان ي قانون د٤٢ و ماده ١٩ک ماده يک و بند يران و ماده ي اي اسالمي جمهورياساس
  .گردند  مي مصوبات مورد اعتراض ابطال١٣٨٥ مصوب يعدالت ادار
  :۷/۹/۱۳۹۰ـ ۳۸۱دادنامه شماره ) ب

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ٤نظر به اين كه مطابق ماده 
 اخذ هرگونه وجه، كاال و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز ١٣٨٠ سال
گذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي از قانون

ـ ٣٣٣ و ٩/٨/١٣٩٠ ـ ٣٣٦ و ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢ و ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨جمله آراء شماره 
 اختصاص قسمتي از امالك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور ٩/٨/١٣٩٠

مات تفكيك و افراز را خالف اصل تسليط و رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خد
اعتبار مالكيت مشروع و مغاير احكام مقنن دانسته است و شهرداري در خصوص موضوع 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده ٥، ارائه دهنده خدمتي نيست تا مطابق ماده )تفكيك و افراز(
واحده قانون اصالح امكان برقراري عوارض براي خدمت داشته باشد و حكم مقرر در ماده 

 آن صرف نظر از اين كه مطابق ٣ و تبصره ٢٨/١/١٣٩٠شهرداري مصوب   قانون١٠١ماده 
شود، اساساً ناظر به اخذ زمين يا قيمت روز آن   قانون مدني عطف به ماسبق نمي٤ماده 
اراضي مورد نياز شوارع و معابر  تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين جهت

ش الف س مورخ /٧٥٨٥بنابراين مصوبه شماره .   درصد است٢٥يزان عمومي تا م
 شوراي اسالمي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور و مغاير ٣٠/١٠/١٣٨٧

 قانون ديوان عدالت اداري ٤٢ و ماده ٢٠ و ماده ١٩قانون است و به استناد بند يك ماده 
بديهي است قانون اصالح ماده . شود م ميحكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعال

 قانون مدني حاكميت خود را ٢ با رعايت ماده ٢٨/١/١٣٩٠ قانون شهرداري مصوب ١٠١
  .دارا خواهد بود

  :۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵دادنامه شماره ) ج
 ير شوراي قائم مقام دب٣/٤/١٣٩١ـ ٤٧٠٤١/٣٠/٩١با توجه به نامه شماره : الف

 ي مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعيوان عدالت اداري قانون د٤١ ماده ينگهبان و در اجرا
  .ستيقابل ابطال ن
 دولت مصوب ي از مقررات ماليم بخشي قانون تنظ٤ن که مطابق ماده ينظر به ا:   ب

ز ي به تجويي اجراي، اخذ هرگونه وجه،کاال و خدمات توسط دستگاهها١٣٨٠سال 
هاي   به موجب دادنامهيان عدالت اداروي ديأت عموميقانونگذار منوط شده است و ه

 و ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨، ٢٩/٩/١٣٨٩ـ ٣٩٣، ٢٠/١/١٣٨٩ـ ٤٥٩، ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢شماره 
افت ي بر دري کشور مبني از شهرهاي تعدادي اسالمي مصوبات شوراها١١/٩/١٣٨٦ـ ٩٦٤
است، ک و افراز را ابطال کرده ينه خدمات تفکي هزي آن به ازايا بهاي و ي از اراضيقسمت
 يأت عمومياد شده و با وحدت مالک از آراء مذکور، هي ين با توجه به حکم قانونيبنابرا

 قانون ديوان عدالت اداري ٤٢ و ماده ١٩ديوان عدالت اداري با استناد به بند يک ماده 
 مورد درخواست ي از اراضيافت قسمتي ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دربه
 مصوب ي قانون شهردار١٠١ است قانون اصالح ماده يهيبد. دده ي ميک است، رأيتفک
  .ت خود را دارا خواهد بودي حاکميقانون مدن ٢ت ماده ي با رعا٢٨/١/١٣٩٠

  :۱۷/۶/۱۳۹۳ ـ ۱۰۱۸دادنامه شماره  ) د
، ١٣٩٢  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال٩٢مطابق ماده
أت ي هيت مفاد رأي ابطال شود، رعايأت عموميدر هاي  هچنانچه مصوب«: مقرر شده است

 ير رأي مغايديهرگاه مراجع مربوط، مصوبه جد.  استي، الزامي در مصوبات بعديعموم
ت مفاد ماده يوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايس ديب کنند، رئي تصويأت عموميه
  مطرحيأت عمومي هدرکننده  بينده مرجع تصوين قانون و فقط با دعوت نماي ا٨٣
شماره هاي   به موجب دادنامهيوان عدالت اداري ديأت عمومين که هينظر به ا» .دينما مي
ـ ٤٩٢، ٢٠/١/١٣٨٩ـ ٤٥٩، ٢٩/٩/١٣٨٩ـ ٣٩٣، ٩/٤/١٣٨٧ ـ ٢١٨، ١١/٩/١٣٨٦ـ ٩٦٤
 ـ ٦٣٤، ٢٠/٩/١٣٩١ ـ ٦٢٧، ١٣/٩/١٣٩١ ـ ٦٢١، ١٦/٥/١٣٩١ ـ ٢٧٥، ٤/١١/١٣٨٩
 ـ ٥٥١، ٢٧/٩/١٣٩١ ـ ٦٦٤، ١٦/٢/١٣٨٩ ـ ٦٠٤، ٢/١١/١٣٩١ـ ٧٩٩، ٢٠/٩/١٣٩١
 خصوص  مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي مختلف در١٨/٩/١٣٩٢ ـ ٦٤٤، ٢٠/٨/١٣٩٢

حمل کاال، هاي  ک عرصه، عوارض نقل و انتقال امالک، عوارض از بارنامهيوضع عوارض تفک
تمان را ابطال کرده  ساخي، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معامالتالنظاره حقعوارض 

 اراک در ي خدمات شهرداري صدرالذکر، تعرفه بهاي حکم قانونين در اجراياست، بنابرا
 مندرج در گردش يت شاکي شهر اراک به شرح شکاي اسالمي مصوب شورا١٣٩٣سال 

ک عرصه، تعرفه شماره ي با عنوان عوارض تفک٢ فصل ١، تعرفه شماره يکار که در قسمتها
 با عنوان عوارض ٣ فصل ٤ان عوارض نقل و انتقال امالک، تعرفه شماره  با عنو٢ فصل ٣
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 خدمات ي با موضوع اخذ بها٦ تعرفه شماره ٧ف ين، ردي مهندسي و طراحالنظاره حق
 ٢ک و ي يو بندهاها  الحسنه  و قرضياعتبار مؤسسات خودپرداز بانکها و يدستگاهها

 يق ماده قانونياختمان از مصاد سي با عنوان جدول ارزش معامالت١٥تعرفه شماره 
الت و ي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ و بند ين ماده قانوني است، به استناد االذکر فوق
   .شود مي حکم به ابطال آنها صادر يوان عدالت اداري دين دادرسييآ

  :ک و افرازينه خدمات و تفکيدر خصوص هزـ ۳ـ ۳
  :۷/۹/۱۳۹۰ـ ۳۸۱دادنامه شماره 

 ١٣٨٠  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال٤ه اين كه مطابق مادهنظر ب
اخذ هرگونه وجه، كاال و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده 

 ٢١٨است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي از جمله آراء شماره 
 اختصاص ٩/٨/١٣٩٠ـ ٣٣٣ و ٩/٨/١٣٩٠ ـ ٣٣٦ و ٤/١١/١٣٨٩ـ ٤٩٢ و ٩/٤/١٣٨٧ـ 

قسمتي از امالك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي 
به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز را خالف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و 

، )و افرازتفكيك (وص موضوع مغاير احكام مقنن دانسته است و شهرداري در خص
 قانون ماليات بر ارزش افزوده امكان برقراري ٥دهنده خدمتي نيست تا مطابق ماده  ارائه

 ١٠١عوارض براي خدمت داشته باشد و حكم مقرر در ماده واحده قانون اصالح ماده 
 ٤ آن صرف نظر از اين كه مطابق ماده ٣ و تبصره ٢٨/١/١٣٩٠قانون شهرداري مصوب 
 شود، اساساً ناظر به اخذ زمين يا قيمت روز آن جهت اسبق نميقانون مدني عطف به م

اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي تا  تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي وتأمين 
 شوراي ٣٠/١٠/١٣٨٧ ـ ش الف س/٧٥٨٥بنابراين مصوبه شماره .   درصد است٢٥ميزان 

كور و مغاير قانون است و به استناد خارج از حدود اختيارات شوراي مذ اسالمي شهر شيراز
 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از ٤٢ و ماده ٢٠ و ماده ١٩بند يك ماده 

 قانون شهرداري ١٠١بديهي است قانون اصالح ماده . شود تاريخ تصويب صادر و اعالم مي
       ». بود قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد٢ با رعايت ماده ٢٨/١/١٣٩٠مصوب 
ن يس و معاوني با حضور رئ٢/٨/١٣٩٦خ 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 استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

، ١٣٩٢ تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون٩٢مطابق ماده
اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت  چنانچه مصوبه«: مقرر شده است که

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت . عمومي در مصوبات بعدي الزامي است
 قانون ٨٣ از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج

نظر به » .نمايد کننده در هيأت عمومي مطرح مي مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تعرفه عوارض محلي ٢٦/١/١٣٩٢ـ ٣٩اينکه در رأي شماره 

اشي از تفکيک اراضي کمتر  شوراي اسالمي شهر اردبيل مبني بر دريافت عوارض ن١٣٨٢سال 
 اصالحي قانون شهرداري مصوب سال ١٠١ ماده ٣ مترمربع به لحاظ مغايرت با تبصره ٥٠٠
 تعرفه ٧ و ٢ و ١، ابطال شده است و شوراي اسالمي شهر خمين در تصويب بندهاي ١٣٩٠
 ارزش افزوده ناشي از تفکيک و افراز عرصه ١٣٩٦ تعرفه عوارض محلي سال ٢ ـ ٦شماره 
 فصل دوم تعرفه ١ مترمربع و شوراي اسالمي شهر اراک در تصويب تعرفه شماره ٥٠٠تر از کم

 مترمربع را تصويب و وضع ٥٠٠ عوارض تفکيک عرصه کمتر از ١٣٩٥عوارض محلي سال 
 ١کرده اند، بنابراين قسمتهاي مذکور به لحاظ مغايرت با آراء هيأت عمومي با استناد به بند 

 ١٣٩٢انون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ق٨٨ و ماده ١٢ماده 
 قانون اخيرالذکر و ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر خمين ١٣شود و با اعمال ماده  ابطال مي

  .از زمان تصويب موافقت نشد
  رتضي علي اشراقيم ـ يوان عدالت اداري دقضاييعاون م

  
  ٢٨/٩/١٣٩٦                                                        ـ ه٥٢٩٨٩ت/١٢٠٥١٠رهشما

  در خصوص اجراي اقدامات اجتماعي ـ فرهنگي در كالنشهرهانامه  تصويب
  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت كشور

 يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ـ يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت ـ يه و شهرسازوزارت را

 ستيط زيسازمان حفاظت مح ـ وزارت آموزش و پرورش
 ي و گردشکريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م

 راني اي اسالميت هالل احمر جمهوريجمع ـ راني اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س
 ٢٦/١٠/١٣٩٤ مورخ ١٤٢٢٣٨اره شنهاد شمي به پ١٩/٩/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 

ران ي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي کشور و به استناد اصل وزارت
 :تصويب کرد

دولت هيأت د شده به مهر دفتر ييوست که تأي مقرر در جدول پيها ه دستگاهيکل
ت  در کالنشهرها در حدود اعتبارايفرهنگ ـ ي اقدامات اجتماعياست، موظف به اجرا

  .ن شده هستنديي تعيبند زمانيمصوب مربوط ط
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  

دستگاه  اقدام رديف
بندي  زمان ناظر عالي دستگاه همكار مجري

 اجرا

۱ 

تدوين و ابالغ دستورالعمل مشاركت 
ها  شوراهاي اسالمي شهر و شهرداري

در حوزه شناسايي، معرفي و ترويج 
هاي كشور با ميراث معنوي شهر
  :محورهاي

  مفاهيم و تعاريف ميراث معنوي -
 معيارهاي شناخت ميراث معنوي -
فرايند شناسايي و معرفي ميراث  -

 معنوي
تدوين الگوي مشاركت و تقسيم كار 

ها در معرفي و ترويج بين دستگاه
 ميراث معنوي شهرها

سازمان 
راث يم

، يفرهنگ
صنايع 

دستي و 
يگردشگر  

  يغات اسالميسازمان تبل
  يزارت فرهنگ و ارشاد اسالمو

سازمان (وزارت کشور ـ 
  ) کشوريها ياريها و ده يشهردار

هاي  بنياد حفظ آثار و نشر ارزشـ 
  دفاع مقدس

  هيريسازمان اوقاف و امور خـ 
 مردم نهاد مرتبط با يها سازمانـ 

  موضوع
  تهرانيشهردارـ 

ون يسيکم
خاص امور 
كالنشهر 

تهران و ساير 
 كالنشهرها

ماه۳  

۲ 

ساماندهي و "نامه  ه آيينيتدوين و ارا
 يبرا" ارتقاي گردشگري شهري

ران به منظور يوزهيأت ب يتصو
هاي مختلف گردشگري  تقويت گونه

مذهبي، سالمت، طبيعت، فرهنگي (
  :در شهرها از طريق...) و

هاي  تقسيم كار بين دستگاه -
دولتي، عمومي و خصوصي 
  مرتبط با امر گردشگري

ها در ارتقاي  ريتدقيق نقش شهرداـ 
صنعت گردشگري داخلي و خارجي 

  :به ويژه از طريق
ريزي براي  احداث يا برنامه) الف

احداث فضاهاي مقياس فراملي در 
هاي  كالنشهرها كه واجد ارزش

  هنري و معماري فاخر باشند
ساماندهي مبادي ورودي شهرها ) ب

  هاي مسافربري، و پايانه
ن  كردن امكان اقامت ارزا فراهم) پ

درآمد و  قيمت براي گردشگران كم
  ها ايجاد تسهيالت الزم براي آن

تسهيل ساخت هتل و اقامتگاه و ) ت
 در شهرها با يسات گردشگريتأس

امكانات بهداشتي مناسب براي 
 گردشگران

  
سازمان 

راث يم
، يفرهنگ
ع يصنا
 و يدست

 يگردشگر

سازمان (وزارت كشور ـ 
  )هاي كشور ها و دهياري شهرداري

  يرت راه و شهرسازوزاـ 
  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمـ 
 ي اسالمي جمهوري انتظاميروينـ 

  رانيا
  ها  استاني عاليشوراـ 

  مرتبطيدولت غيريتشکلهاـ 

ون يسيکم
خاص امور 
كالنشهر 

تهران و ساير 
 كالنشهرها

  ماه۳

۳ 

توسعه ورزش "نامه  ه آيينيتدوين و ارا
ران يوزهيأت ب ي تصويبرا" همگاني

  :رويكردبا 
ه استانداردهاي الزم براي يارا -

هاي ورزش توسعه زيرساخت
 همگاني

هاي تقسيم كار بين دستگاه -
اجرايي براي توسعه ورزش 
 همگاني در شهرها

وزارت 
  ورزش و
 جوانان

  وزارت آموزش و پرورشـ 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش ـ 

  پزشكي
  وزارت كشورـ 

 يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـ 
 ي جمهوريمايسازمان صدا و سـ 

  راني اياسالم
 سازمان بسيج مستضعفينـ 

ون يسيکم
خاص امور 
كالنشهر 

تهران و ساير 
 كالنشهرها

  ماه۳

۴ 

 يارتقا"نامه  ه آيينيتدوين و ارا
 يبرا" سالمت همگاني در شهرها

ران با هدف تحقق يوزهيأت ب يتصو
  :قيدار در حوزه سالمت از طريشهر پا

 انيآموزش همگـ 
استقرار نظام جامع اطالعات ـ 

  سالمت در سطح محالت شهر
كاهش عوامل تهديدكننده سالمت ـ 

  در شهر
 سالمت ياقدامات مربوط به ارتقاـ 

 ي و اجتماعيفرد

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
 پزشكي

ها  سازمان شهرداري(وزارت كشور 
  )هاي كشور و دهياري

  يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـ 
  وزارت ورزش و جوانانـ 
  وزارت آموزش و پرورشـ 

  ستيط زيسازمان حفاظت محـ 
  سازمان بهزيستي کشورـ 

 يت هالل احمر جمهوريجمعـ 
 راني اياسالم

ون يسيکم
خاص امور 
كالنشهر 

تهران و ساير 
 كالنشهرها

  ماه۳

۵ 

نحوه "نامه  ه آيينيتدوين و ارا
 و استفاده از خدمات يريبکارگ

 يبرا" ماني و فصليكارگران ساخت
 رانيوزهيأت ب يتصو

وزارت 
تعاون، کار و 

رفاه 
 ياجتماع

وزارت بهداشت، درمان و آموزش ـ 
  پزشكي

   ساختمانيسازمان نظام مهندسـ 
 راني اي اسالمي جمهوري انتظاميروينـ 
  کشوريا  و حرفهيسازمان آموزش فنـ 

ون يسيکم
خاص امور 
كالنشهر 

تهران و ساير 
 كالنشهرها

  ماه۳
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