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

 

  1  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ٢٦/٨/١٤٠٠  قانون ساماندهی صنعت خودرو

  نامه درخصوص افزایش حداقل مستمري بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان  تصویب
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ٤/٣/١٤٠١  1/1/1401تاریخ تأمین اجتماعی از 

  2  سازمان برنامه و بودجه کشور

شرط تعهد محضري ده :   هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع327 و 326هاي  رأي شماره
 11 قسمت تذکرات مهم شرایط اختصاصی مندرج در صفحه 4سال خدمت در منطقه که در بند 

  قیدشده، ابطال شد) 1398آبان ماه (ین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههاي اجرایی دفترچه هفتم
  3  سازمان اداري و استخدامی  ٢٠/٢/١٤٠١

 قانون تشکیالت و آیین دادرسی 13با اعمال ماده :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع331رأي شماره 
ـ 140009970905812549دیوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره   هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 23/9/1400 

 شهرداري دلیجان که تحت عنوان 1398 تعرفه عوارض سال 10موافقت شد و در نتیجه اطالق قسمتی از بند 
عوارض قدرالسهم شهرداري ناشی از تفکیک و افراز اراضی و امالك داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شوراي 

  یده،  از تاریخ تصویب ابطال شداسالمی این شهر رس

  3  شوراي اسالمی شهر دلیجان  ٢٠/٢/١٤٠١

 و آیین دادرسی  قانون تشکیالت13با اعمال ماده :  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع332رأي شماره 
ـ 9909970905810752دیوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره  داري هیأت عمومی دیوان عدالت ا  18/6/1399 

 1396 سال 21 و تعرفه شماره 1395 و 1394 فصل یک سالهاي 19موافقت شد و در نتیجه ردیف یک از تعرفه شماره 
 تحت عنوان بهاي خدمات 1396 سال 45 و ماده 1393 سال 3تحت عنوان عوارض فضاي سبز و تعرفه شماره 

  د شهر اراك، از تاریخ تصویب ابطال ش سازي مصوب شوراي اسالمی آماده

  4  شوراي اسالمی شهر اراك  ٢٠/٢/١٤٠١

  ٢٣/١٢/١٤٠٠  کار و کسب بهبود محیط و زدایی هیأت مقررات نشست شصتمین مصوبات
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه

ـ سازمان حفاظت محیط زیست     و شهرسازي 
  سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران 

  ريوزارت علوم، تحقیقات و فناو
5  

  8  دستگاههاي اجرایی مرتبط  ١٠/٣/١٤٠٠  10/3/1400 شوراي رقابت مورخ 466تصمیم جلسه 
  
  
  
  
  

  ١٦/٣/١٤٠١                                                                 ٢٤ـ٢٠٨٩٢/١١شماره
  رئيسيسيدابراهيم االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر  حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
قانون اساسي جمهوري اسالمي ) ١٢٣(در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم 

ايران قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 
 مجلس كه با عنوان طرح ساماندهي بازار خودرو به مجلس شوراي اسالمي ٢٦/٨/١٤٠٠

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از ) ١١٢(و دوازدهم تقديم و مطابق اصل يكصد 
سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده 

   .شود است، به پيوست ابالغ مي
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  ٢١/٣/١٤٠١                                                                           ٤٣٣٤٧شماره
  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست
كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و » قانون ساماندهي صنعت خودرو«

خ ششم آبان ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاري
و حذف ماده ) ٤( از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصالح ماده ٢١/٢/١٤٠١

 ٢٤ـ٢٠٨٩٢/١١موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره ) ١١(
  .گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديد، جهت اجرا ابالغ مي١٦/٣/١٤٠١مورخ 

  رئيس جمهور ـ سيدابراهيم رئيسي
  

  ت خودرو قانون ساماندهی صنع
 دولت مكلف است حقوق ورودي خودروهاي سواري را براساس حجم ـ1ماده

 .موتور، ميزان مصرف سوخت و ميزان آاليندگي تعيين نمايد

 1401 هخرداد مابیست و چهارم  بهشن سه   

  22496 شماره هفتاد و هشتمسال 

)1549( 
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االجراء شدن اين قانون با  دولت موظف است طي مدت سه سال از الزمـ2ماده
هاي تقانون اساسي و سياس) ٤٤(هاي کلي اصل چهل و چهارماجراي صحيح سياست

کلي توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني با اقدامات سياستگذاري، نظارتي و 
) ٤٤(هاي کلي اصل چهل و چهارمو رعايت قانون اجراي سياست) رگوالتوري(گريتنظيم

پذيري در  با اصالحات و الحاقات بعدي آن زمينه رقابت٨/١١/١٣٨٦قانون اساسي مصوب 
 .مايدصنعت خودرو را فراهم ن

هاي   وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاري وزارتخانهـ3ماده
ارتباطات و فناوري اطالعات، نيرو و راه و شهرسازي و معاونت علمي و فناوري رياست 

هاي نوين در صنعت خودروسازي از  جمهوري نسبت به تدوين سند راهبردي فناوري
ي ـ انواعي که قابليت پرشدن مخزن هيبريد(برقي، ترکيبي جمله خودروهاي تمام

و خودران و نيز امکان ) هاي خارجي را نيز دارنداز طريق اتصال به منبع) شارژ(انرژي
سال  پس از  ديگر حداکثر ظرف يک) غيرفسيلي( اياستفاده از سوختهاي غيرسنگواره

  .شدن اين قانون اقدام كند االجراء الزم
سازي  وشهاي کاهش و بهينه دولت مجاز است ضمن ترويج رتبصره ـ

مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکاني بر دارندگان خودروهاي پرمصرف 
و يا توليد خودروهاي با مصرف باالتر از حد مجاز به ) نسبت به حجم سيلندر(

تشخيص سازمان ملي استاندارد اقدام نمايد و درآمد حاصل را پس از واريز به 
هاي سنواتي به يارانه تسهيالت  ج در بودجهداري كل كشور و در حساب خزانه

اين ) ٤(بانکي جهت گسترش حمل و نقل عمومي موضوع احكام مندرج در ماده 
ماه پس از   اجرائي اين تبصره حداکثر ظرف سه نامه آيين. قانون اختصاص دهد

شود و  االجراءشدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي الزم
  .رسد يأت وزيران ميبه تصويب ه
اي که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه واردات خودرو برابر آيينـ4ماده

  :رسد، مجاز استشود و به تصويب هيأت وزيران ميبا رعايت شرايط زير پيشنهاد مي
اردات خودروهاي برقي، ترکيبي، ـ تعيين مشخصات فني خودرو با اولويت و١

  فاده عامهمصرف، ايمن و مورد است کم
  ـ تأمين خدمات پس از فروش و انتقال فناوري٢
اي واردکنندگان و برخورداري از نمايندگي هاي فني و حرفهـ تعيين صالحيت٣

  رسمي خودروساز خارجي
ـ تعيين سقف واردات خودرو با مالحظه تنظيم بازار، حمايت از توليد با کيفيت ٤

  صرف ارز براي کاالهاي اساسي و ضروريداخلي و رعايت منابع ارزي کشور با اولويت م
 واردات موارد ضروري غيرتجاري که مصاديق آن توسط هيأت وزيران ـ1تبصره

  .باشدشود، مشمول اين ماده نميتعيين مي
 .سال از تاريخ ابالغ اعتبار دارد حکم اين ماده براي مدت پنجـ2تبصره
قانون بهبود ) ٣( و )٢( وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مواد  ـ5ماده

 با اصالحات و الحاقات بعدي مكلف است ١٦/١١/١٣٩٠مستمر محيط کسب و کار مصوب 
هاي جديد و مستقل  ساله بسترهاي الزم را براي ورود فناوري انداز بيست در افق سند چشم

گذاري   صورت سرمايه توليد خودرو با همكاري شركتهاي معتبر خودروسازي جهان و يا به
ماه پس   نامه اجرائي اين ماده ظرف سه آيين. با شركتهاي فعال موجود فراهم سازدمشترك 
شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري اتاقها و   االجراء از الزم
 .رسد شود و به تصويب هيأت وزيران مي ربط تهيه مي هاي تخصصي توليدي ذي انجمن

 مكلف است در اجراي استانداردهاي مصوب مرتبط  سازمان ملي استاندارد ـ6ماده
ريزي کند  اي برنامه با خودروهاي وارداتي، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه

همچنين . که از واردات و توليد خودروهاي خارج از استانداردهاي مذكور جلوگيري نمايد
 سازمان  ايران منوط به تأييدها توسط نيروي انتظامي جمهوري اسالمي گذاري خودرو شماره

 .ملي استاندارد است
دهنده   توليدکنندگان داخلي خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب نشانـ1تبصره

توليد داخلي بر اساس دستورالعمل صادره از سوي وزارت صنعت، معدن و ) نسبت(درصد 
ر بر اساس دستورالعمل مذکو. تجارت بر روي هر کدام از محصوالت خود اقدام نمايند

وزارت . شود روش ساخت، ميزان توليد داخل، کيفيت و خدمات پس از فروش تدوين مي
  .صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن اجراي اين تبصره نظارت نمايد

 االجراء ماه پس از الزم صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه وزارتـ 2تبصره
اي کيفيت توليد خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجراي نامه اجرائي ارتق شدن اين قانون، آيين

سازي، استانداردهاي ايمني و  کامل استانداردهاي مصوب و استانداردهاي مورد نياز قطعه
پذير نمودن و توسعه شبکه و کيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و  آاليندگي و همچنين رقابت

نامه  آيين عدن و تجارت مکلف استوزارت صنعت، م. جهت تصويب به هيأت وزيران تقديم كند

ربط   مراکز ذيمذكور را پس از تصويب در هيأت وزيران جهت اجراء به کليه خودروسازان و
 .ابالغ نمايد
 خودرو، درصد  شده  شركتهاي خودروسازي موظفند هنگام فروش، قيمت تمامـ7ماده

ز اين امر، جرم تخلف ا. سود و قيمت قطعي را محاسبه و به شوراي رقابت اعالم كنند
قانون ) ١٩(هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده  محسوب شده و مرتكب به يكي از مجازات

 .شود  با اصالحات و الحاقات بعدي محكوم مي١/٢/١٣٩٢مجازات اسالمي مصوب  
بوس،   منظور از خودرو در اين قانون انواع خودروي سواري، وانت، ميني ـ8ماده

 . کشنده تريلر و موتورسيکلت استاتوبوس، کاميون، کاميونت،
 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاري سازمان ملي ـ9ماده

ماه  استاندارد، سازمان نظام مهندسي معدن و سازمان نظام مهندسي کشاورزي ظرف شش
شدن اين قانون، نسبت به ساماندهي و ارتقاي کيفيت ساير خودروهاي  االجراء پس از الزم
هاي راهسازي، معدني، کشاورزي و منابع  رداتي و توليد داخل از جمله ماشينسنگين وا

 .طبيعي اقدام نمايد
 تردد، حمل بار و مسافر توسط وسايط نقليه موتوري پس از رسيدن به سن ـ10ماده

 .باشد فرسودگي در کالنشهرها ممنوع مي
ت مصرف جويي حاصل از بهبود و مديري  دولت موظف است از محل صرفهـ1تبصره

سوخت ناشي از اجراي اين قانون، ساز و كار و تسهيالت الزم را جهت جايگزيني 
 .خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با خودروهاي نو، فراهم كند

 توليدکنندگان خودرو و موتورسيکلت در داخل کشور موظفند به ازاي ـ2تبصره
اط خودرو يا موتورسيکلت توليد هر چهار دستگاه خودرو يا موتورسيکلت، گواهي اسق

 .معادل را از مرکز اسقاط دريافت کنند
گذاري خودروها و موتورسيکلت منوط به ارائه گواهي اسقاط توسط  شماره

. توليد ماهانه است%) ٢٥(سازان معادل بيست و پنج درصد  خودروسازان و موتورسيکلت
ندگان خودرو و مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهي اسقاط مورد تقاضاي توليدکن

 .موتورسيکلت هستند
واردكنندگان خودرو و موتورسيكلت موظفند به ازاي واردات هر خودرو و 
موتورسيكلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، عالوه بر پرداخت عوارض گمركي، گواهي 

تعداد گواهي اسقاط به تناسب مصرف سوخت و . اسقاط خودروي معادل را دريافت كنند
رداتي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان ملي قيمت خودروي وا

 .شود استاندارد ايران تعيين مي
ماه پس از ابالغ اين قانون  نامه اجرائي موضوع اين ماده حداكثر ظرف سه  آيينـ3تبصره

زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان  به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط
  . رسد تصويب هيأت وزيران مي  ايران و بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران بهملي استاندارد

  و هشت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخقانون فوق مشتمل بر ده ماده
 از سوي مجمع ٢١/٢/١٤٠١ مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ ٢٦/٨/١٤٠٠

موافق با مصلحت نظام ) ١١(و حذف ماده ) ٤(تشخيص مصلحت نظام با اصالح ماده
  .تشخيص داده شد

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف
  

  ١٨/٣/١٤٠١       هـ                                                     ٥٩٨٢٥ت/٤٢٣٢٩شماره 
  مستمري بازنشستگی، ازکارافتادگی  حداقلنامه درخصوص افزایش تصویب

  1/1/1401ماعی از تاریخ  و بازماندگان تأمین اجت
   کشورتعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و وبودجهوزارت 

 به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ٤/٣/١٤٠١ وزيران در جلسه هيأت
  : تصويب كردـ١٣٥٤ نون تأمين اجتماعي ـ مصوبقا) ١١١(و ) ٩٦(در اجراي مواد 

 مستمري بازنشستگي، ازكار افتادگي و بازماندگان،  حداقل١/١/١٤٠١ـ از تاريخ ١
 ١٩/١٢/١٤٠٠متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، معادل حقوق موضوع مصوبه مورخ 

شوراي عالي كار خواهد بود و براي سطوح باالتر از حداقل مستمري، همانند بازنشستگان 
بند ) ٤(وع جزء هاي بازنشستگي كشوري و لشكري، موض بگيران مشمول صندوق و وظيفه

آن دسته از . يابد  كل كشور افزايش مي١٤٠١قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) الف(
 ماهيانه آنها پس از افزايش موضوع اين بند مشمولين سطوح باالتر كه مجموع دريافتي

ريال باشد، اين افزايش تا سقف مزبور به اضافه ) ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠( كمتر از يكصد ميليون
  .ريال خواهد بود) ٠٠٠/٥٠٠/٦(انصد هزار شش ميليون و پ

بگيران واجد شرايط، همانند بازنشستگان  مندي و اوالد كليه مستمري ـ كمك هزينه عائله٢
  .يابد قانون مديريت خدمات كشوري افزايش مي) ٦٨(ماده ) ٤(هاي اجرايي وفق بند  دستگاه

  جمهور ـ محمد مخبر معاون اول رئيس
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  ١٦/٣/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٣١٥٩شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

 هاي يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
:  موضوع با٢٠/٢/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٢٧ و ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٢٦

 قسمت تذكرات مهم شرايط ٤شرط تعهد محضري ده سال خدمت در منطقه كه در بند «
 اجرايي  دفترچه هفتمين آزمون استخدامي فراگير دستگاههاي١١اختصاصي مندرج در صفحه 

   .گردد ست ارسال مي جهت درج در روزنامه رسمي به پيو».قيدشده، ابطال شد) ١٣٩٨آبان ماه (
  فرد هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي مديركل هيأت عمومي و هيأت

  
  326 ـ 327: شماره دادنامه          ٢٠/٢/١٤٠١: تاريخ دادنامه
  ٠٠٠٣١٣٤ ـ ٠٠٠٣١٥٩: شماره پرونده

   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی
   آقاي هومان احسني:شاکی

 قسمت تذکرات مهم شرايط اختصاصي ٤ ابطال بند :شکایت و خواستهموضوع 
ي اجرايي کشور ها  دفترچه هفتمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه١١در صفحه مندرج 

  ١٣٩٨مورخ آبان ماه 
  قسمت تذکرات مهم شرايط اختصاصي مندرج در٤ شاکي ابطال بند :گردش کار

هاي اجرايي کشور مورخ  فراگير دستگاه دفترچه هفتمين آزمون استخدامي ١١صفحه 
 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خالصه اعالم کرده ١٣٩٨آبان ماه 
  :است که
کردم هاي اجرايي شرکت   فراگير دستگاه١٣٩٨اينجانب در آزمون استخدامي آبان ماه "  

مهم آزمون به دليل  تذکرات ٤اين شرط مندرج در بند .به صورت پيماني پذيرفته شدم  و
دارد مدت قرارداد استخدام   استخدامي کشور که بيان مينامه آيين ٣اينکه طبق ماده 

 ه اينکه بو با عنايت . سال است بنابراين بيش از مدت قرارداد محمل قانوني ندارد٣ تا ١پيماني 
  استخدام کشوري به موجب٦شرايط استخدام مستخدمين پيماني به موجب تبصره ماده 

 بيني پيشاستخدام پيماني چنين شرطي    نامه آيين تعيين ميشود در هيأت وزيرانمصوبه 
  ".ي به ابطال مصوبه را دارمأ صدور رنشده است بنابراين تقاضاي

  :متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است
  :تذکرات مهم"

ک ساله شدگان نهايي آزمون مکلفند ،قبل از شروع دوره ي رفتهپذيـ ٤بند
 ) استخدامبه شرط موفقيت در دوره و تمديد(تعهد محضري ده سال خدمت  آموزي، رتمها

استخدام و اشتغال آنان (در محل جغرافيايي قبول شده به آموزش و پرورش بسپارند 
  ".) خواهد بودمنوط به سپردن تعهد محضري

 ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت تا رغم علي
  .ان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده استزم

 به رياست معاون قضايي ٢٠/٢/١٤٠١ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عمومي 
ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 

  اکثريت آراءمستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با
  .به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هیأت عمومی

در قوانين و مقررات عمومي کشور از جمله قانون مديريت خدمات کشوري : اوالً
 هيأت وزيران شرطي ١٣٦٨نامه استخدام پيماني مصوب سال   و آيين١٣٨٦مصوب سال 

بيني نشده و براساس   تقاضا پيشمبني بر ارائه تعهد محضري جهت خدمت در محل مورد
قوانين و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجايي کارمندان رسمي و پيماني به رسميت 
شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پيماني ممکن است کمتر از ده سال باشد که در اين 

اساس آراي بر: ثانياً. پذير نخواهد بود شتغال اشخاص به مدت ده سال امکانصورت اساساً ا
، ٢/٧/١٣٩٨ ـ ١٣٢٩ متعدد هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري از جمله آراي شمـاره

 شرط ارائه تعهد ٢٣/١١/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٥٨ و ٥/٥/١٤٠٠ ـ ١٣٠٣
قانون  به خدمت خالف   محضري مبني بر عدم تقاضاي انتقال در مدت معين پس از شروع

 خدمت وضع شرط ارائه تعهد کتبي مبني بر ده سالشده است و در نتيجه  تشخيص و ابطال
شده مندرج در دفترچه هفتمين  در محل جغرافيايي مورد تقاضا توسط داوطلب پذيرفته

انتقال   آزمون استخدامي فراگير دستگاههاي اجرايي نيز عمالً به عدم برخورداري از امکان

 ٢٢٤راساس رأي شماره ب: ثالثاً. به خدمت منتج خواهد شد  در مدت معين پس از شروع
وضع قواعد آمره «:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعالم شده است که١٨/٤/١٣٨٥ـ 

در باب شرايط استخدام افراد در واحدهاي دولتي و عمومي از وظايف و اختيارات قوه 
و به همين خاطر وضع شرط ارائه تعهد کتبي " ...مقننه يا مأذون از قبل قانونگذار است

شده  ر ده سال خدمت در محل جغرافيايي مورد تقاضا توسط داوطلب پذيرفتهمبني ب
مندرج در دفترچه هفتمين آزمون استخدامي فراگير دستگاههاي اجرايي از حدود اختيار 

بنا به مراتب فوق، شرط تعهد محضري ده سال . کننده آن نيز خارج است مرجع وضع
صفحه  شرايط اختصاصي مندرج در  قسمت تذکرات مهم٤خدمت در منطقه که در بند 

 قيد )١٣٩٨آبان ماه ( دفترچه هفتمين آزمون استخدامي فراگير دستگاههاي اجرايي ١١
 ـ ١٣٠٣، ٢/٧/١٣٩٨ ـ ١٣٢٩شده، خارج از حدود اختيار و مغاير با مفاد آراي شماره 

 هيأت عمومي ديوان عدالت ٢٣/١١/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٣٠٥٨ و ٥/٥/١٤٠٠
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ و مستند به بند اداري است

  .شود  ابطال مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
      هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                

  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
  

  ١٦/٣/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٤١٠٩شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

 يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه
 قانون تشكيالت ١٣با اعمال ماده «:  با موضوع٢٠/٢/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٣١

 ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٥٤٩و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت شد و در نتيجه اطالق قسمتي ٢٣/٩/١٤٠٠ـ 

ارض قدرالسهم  شهرداري دليجان كه تحت عنوان عو١٣٩٨ تعرفه عوارض سال ١٠از بند 
شهرداري ناشي از تفكيك و افراز اراضي و امالك داخل محدوده و حريم شهر به تصويب 

 جهت درج در روزنامه ».شوراي اسالمي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
  . گردد رسمي به پيوست ارسال مي

  فرد معيليهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اس مديركل هيأت عمومي و هيأت
  

  ٠٠٠٤١٠٩: شماره پرونده      331: شماره دادنامه      ٢٠/٢/١٤٠١: تاريخ دادنامه
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي علي دالوري:شاکی
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ١٣ اعمال مقررات ماده :موضوع شکایت و خواسته

 ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٥٤٩بت به رأي شماره  نس١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٢٣/٩/١٤٠٠ـ 

با شکايت آقاي علي دالوري به وکالت از طرف خانم پريسا ابراهيمي ـ ١ :گردش کار
 هيأت ٢٣/٩/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٥٤٩منفرد و به موجب دادنامه شماره 

 ١٣٩٨ تعرفه عوارض محلي سال ١٠بند عمومي ديوان عدالت اداري، اطالق قسمتي از 
شوراي اسالمي شهر دليجان تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفکيک و 

 از السهم حقافراز اراضي و امالک داخل محدوده و حريم شهر در حدي که متضمن اخذ 
  . مترمربع است، ابطال شده است٥٠٠اراضي ششدانگ کمتر از 

تسري ابطال تعرفه ابطال شده را اي  دالوري به موجب اليحهمتعاقباً آقاي علي ـ ٢ 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٣به تاريخ تصويب و در اجراي ماده 

  :زير است کند که متن آن به قرار درخواست مي
 شهرداري دليجان در خصوص تجويز اخذ ٩٨ تعرفه عوارض سال ١٠ابطال بند " 

 هيأت ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٥٤٩راضي که به موجب دادنامه شماره عوارض تفکيک ا
رسانم به جهت اينکه  عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است به استحضار مي

شهرداري دليجان به موجب آن مصوبه اقدام به اخذ عوارض خالف قانون براي اراضي 
و تضييع حقوق شهروندان  مترمربع نموده و موجب نارضايتي ٥٠٠مساحت ششدانگ کمتر از 

 به وصول وجوه گرديده است و عليرغم رأي به ابطال مصوبه همچنان عمليات اجرايي نسبت
عوارض وضع شده در حال جريان است، لذا به موجب اين درخواست و مستنداً به فراز 

نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي تقاضاي اعمال ماده   آيين٣٥پاياني ماده 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه ياد شده و تسري ١٣

  ". ابطال مصوبه ياد شده به زمان تصويب جهت جلوگيري از حقوق شهروندان مورد استدعاست
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 اداره جلسات هيأت عمومي و نامه آيين ٣٥پرونده در اجراي فراز دوم ماده ـ ٣
أت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع هيأتهاي تخصصي بدواً به هي

شود و با نظر  اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي مزبور مبني بر موافقت با تسري ابطال  مي
  .گيرد تعرفه ابطال شده به تاريخ تصويب در دستورکار جلسه هيأت عمومي قرار مي

ت معاون قضايي  به رياس٢٠/٢/١٤٠١ديوان عدالت اداري در تاريخ هيأت عمومي 
ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 

 به شرح مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء
  .زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  رأي هیأت عمومی

 ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٥٤٩اساس رأي شماره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر
اطالق قسمتي ...«:  و برمبناي استدالل مقرر در رأي مزبور اعالم کرده است که٢٣/٩/١٤٠٠ـ 

 شهرداري دليجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم ١٣٩٨ تعرفه عوارض سال ١٠از بند 
 به تصويب رشهرداري ناشي از تفکيک و افراز اراضي و امالک داخل محدوده و حريم شه

 شش دانگ السهم از اراضي شوراي اسالمي اين شهر رسيده، در حدي که متضمن اخذ حق
 ١ است، خالف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند مترمربع ٥٠٠کمتر از 

 ١٣٩٢ سال مصوب قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ٨٨ و ماده ١٢ماده 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ١٣با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده » .شود ابطال مي

 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 
 هيأت عمومي ديوان ٢٠/٢/١٤٠١موضوع آن به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 
ثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اک

نامه اداره   آيين٣٥عدالت اداري بر مبناي اختيار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 
، با ١٣٩٣ي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال ها جلسات هيـأت عمومي و هيأت

 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣اعمال ماده 
 هيأت عمومي ديوان ٢٣/٩/١٤٠٠ ـ ١٤٠٠٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٥٤٩بت به رأي شماره نس

 ١٣٩٨ سال  تعرفه عوارض١٠عدالت اداري موافقت کردند و در نتيجه اطالق قسمتي از بند 
شهرداري دليجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفکيک و افراز 

تصويب شوراي اسالمي اين شهر رسيده، اراضي و امالک داخل محدوده و حريم شهر به 
 ١٣٩٢ سال  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب١٣مستند به ماده 

  .شود از تاريخ تصويب ابطال مي
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                      

  هدي دربينمعاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ م
  

  ١٦/٣/١٤٠١                                                                          ٠٠٠٣٣١٩شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اکبرپور
  مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران رئیس هیأت

 دادنامهيك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 
 قانون تشكيالت و آيين ١٣با اعمال ماده «:  با موضوع٢٠/٢/١٤٠١ مورخ ١٤٠١٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٣٢

 هيأت ١٨/٦/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٥٢دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 
 فصل ١٩عمومي ديوان عدالت اداري موافقت شد و در نتيجه رديف يك از تعرفه شماره 

 تحت عنوان عوارض فضاي ١٣٩٦ سال ٢١ و تعرفه شماره ١٣٩٥ و ١٣٩٤يك سالهاي 
 تحت عنوان بهاي خدمات ١٣٩٦ سال ٤٥ و ماده ١٣٩٣ سال ٣سبز و تعرفه شماره 

 جهت درج در ».سازي مصوب شوراي اسالمي شهر اراك، از تاريخ تصويب ابطال شد آماده
  . گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  فرد هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداهللا اسمعيلي  و هيأتمديركل هيأت عمومي
  

  ٠٠٠٣٣١٩: شماره پرونده      332: شماره دادنامه      ٢٠/٢/١٤٠١: تاريخ دادنامه
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسیدگی

   شرکت تعاوني مسکن فرهيختگان دانشگاه اراک:شاکی
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ١٣ ماده  اعمال مقررات:موضوع شکایت و خواسته

 ١٨/٦/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٥٢ نسبت به رأي شماره ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

 به موجب ـ با شکايت شرکت تعاوني مسکن فرهيختگان دانشگاه اراک و١ :گردش کار
 اداري،  هيأت عمومي ديوان عدالت١٨/٦/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٥٢دادنامه شماره 

 و رديف يک از تعرفه ١٣٩٥ و ١٣٩٤ي ها  فصل يک سال١٩رديف يک از تعرفه شماره 
 تحت عنوان عوارض فضاي سبز مصوب شوراي اسالمي شهر اراک ١٣٩٦ سال ٢١شماره 

 تحت عنوان بهاي خدمات ١٣٩٦ سال ٤٥ و ماده ١٣٩٣ سال ٣و همچنين تعرفه شماره 
  . مصوب شوراي اسالمي شهر اراک ابطال شده استازيس آماده

 دادخواستي ـ متعاقباً شرکت تعاوني مسکن فرهيختگان دانشگاه اراک به موجب٢ 
 قـانون ١٣هاي ابطال شـده را به تـاريخ تصويب و در اجـراي ماده  تسري ابطال تعرفه

 آن به قرار کند که متن درخواست مي تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
  :زير است

رساند با شکايت شرکت تعاوني مسکن فرهيختگان دانشگاه اراک و  به استحضار مي" 
 فضاي سبز  تعرفه عوارض١٨/٦/١٣٩٩ ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٥٢به موجب دادنامه شماره 

 ٩٦ الي ٩٣ سالهاي سازي  و تعرفه عوارض بهاي خدمات آماده٩٦ الي ٩٤در سالهاي 
پيرو ابطال مصوبات مذکور اين شرکت تعاوني اقدام . طال گرديده استشوراي شهر اراک اب

 به دليل  شهرداري اراک نمود که پس از برگزاري جلسه٧٧به طرح شکايت در کميسيون ماده 
عدم ابطال مصوبات از تاريخ تصويب، شکايت اين شرکت تعاوني رد شد و به اين ترتيب حقوق 

اثر  پذيرش اين رأي باعث بي: د و با توجه به اينکه اوالًاين شرکت تعاوني مورد تضييع واقع ش
 ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٥٢بودن کليه اقدامات اين تعاوني در جهت صدور دادنامه شماره 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده که محرزاً اين امر صحيح نبوده و قابل پذيرش
از حدود اختيارات قانوني بودن منصفانه و خارج ربا عنايت به احراز غي: ثانياً. باشد نمي
ي ابطال شده محرزاً اعتبار بخشيدن به آنها از زمان تصويب تا تاريخ صدور رأي ها تعرفه

اخيرالذکر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صحيح نبوده و به منزله پذيرش موقت يک 
يرقانوني باشد که مشخصاً اين امر باعث تضييع غ تعرفه غير قانوني در يک بازه مشخص مي

 بر اساس ه اينکهنظر ب. گردد حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي متعددي در آن زمان مي
باشد لذا تقاضاي  مستندات پيوست تضييع حقوق اين شرکت تعاوني محرز و مسلم مي

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ١٣صدور حکم مقتضي مبني بر اعمال ماده 
  ". مورد نظر به زمان تصويب مورد استدعا استعدالت اداري و تسري ابطال مصوبات

 اداره جلسات هيأت عمومي و نامه آيين ٣٥پرونده در اجراي فراز دوم ماده ـ ٣  
هيأتهاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع 

شود و با نظر اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي مزبور مبني بر موافقت با تسري ابطال  مي
  .گيرد ي ابطال شده به تاريخ تصويب در دستورکار جلسه هيأت عمومي قرار ميها تعرفه

 به رياست معاون قضايي ٢٠/٢/١٤٠١يأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ه
ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و 

 به شرح مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء
  .ه استزير به صدور رأي مبادرت کرد

  
  رأي هیأت عمومی

 ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٥٢هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 
 و برمبناي استدالل مقرر در رأي مزبور، حکم به ابطال رديف يک از تعرفه ١٨/٦/١٣٩٩

 تحت ١٣٩٦ سال ٢١ و تعرفه شماره ١٣٩٥ و ١٣٩٤فصل يک سالهاي ) ١٩(شماره 
 تحت ١٣٩٦ سال ٤٥ و ماده ١٣٩٣سال ) ٣(عرفه شماره عنوان عوارض فضاي سبز و ت

با . سازي مصوب شوراي اسالمي شهر اراک صادر کرده است عنوان بهاي خدمات آماده
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٣توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 

موضوع آن به زمان  نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقررات ١٣٩٢مصوب سال 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح ٢٠/٢/١٤٠١تصويب، موضوع در جلسه مورخ 

شد و مورد بررسي قرار گرفت و اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
نامه اداره جلسات هيأت   آيين٣٥برمبناي اختيار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 

 ١٣، با اعمال ماده ١٣٩٣صي ديوان عدالت اداري مصوب سال ي تخصها عمومي و هيأت
 نسبت به رأي ١٣٩٢قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت ١٨/٦/١٣٩٩  ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٥٢شماره 
 و ١٣٩٥ و ١٣٩٤فصل يک سالهاي ) ١٩(کردند و در نتيجه رديف يک از تعرفه شماره 

 ١٣٩٣ سال )٣( تحت عنوان عوارض فضاي سبز و تعرفه شماره ١٣٩٦ سال ٢١تعرفه شماره 
سازي مصوب شوراي اسالمي   تحت عنوان بهاي خدمات آماده١٣٩٦ سال ٤٥و ماده 

  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب١٣ اراک، مستند به ماده شهر
  .شود صويب ابطال مي از تاريخ ت١٣٩٢سال 

      هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                                                 
  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ١٢/٢/١٤٠١                                                                         ٢٥١٦٥/٨٠رهشما
  کار و کسب طیبهبود مح و زدایی هیأت مقررات ستنش نیشصتم مصوبات

   يوزارت راه و شهرساز  ـیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
  ماي جمهوري اسالمی ایرانیسازمان صدا و س ـست یط زیسازمان حفاظت مح
 يقات و فناوریوزارت علوم، تحق

 به ٢٣/١٢/١٤٠٠مورخ  جلسه کار در و ط کسبيبهبود مح و زدايي هيأت مقررات
 ي اساس قانون) ٤٤(اصل  يکل يها استيس ياجرا قانون) ٧ (و) ١ (مواد اصالح استناد قانون

  :م نمودير اتخاذ تصمي، در خصوص موارد ز١٥/١١/١٣٩٩ مصوب آن يبعد اصالحات و
  

  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يمجوزها) الف
ط، مدارک، زمان و يشرا، ني عناوخصوص در  شده انجام يها يبررس به تيعنا با

 و زدايي هيأت مقررات، يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت ي صدور مجوزهانهيهز
  :نمود ميتصم اتخاذ ليذ شرح کار به و کسب طيمح بهبود

 تابع يها  و سازمانيپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت مجوز عنوان ٦٨) ١
 بيتصو به ليذ  فهرست آنها مطابق صدور يها نهيهز و مدارک ط،يشرا همراه آن به

 از پس است مکلف کار و کسب طيمح بهبود و زدايي هيأت مقررات رخانهيدب. ديرس
 يها سازمان  ويپزشک آموزش و درمان با وزارت بهداشت، الزم يها يهماهنگ انجام

 عموم دسترس در کشور يمجوزها يمل درگاه در را مجوزها افتيدر يراهنما تابع آن،
 .دده قرار

 يمجوزها يتخصص درگاه  مکلف است،يپزشک آموزش و درمان وزارت بهداشت،) ٢
 را مذکور يمجوزها و متصل کشور يمجوزها يمل درگاه به و داده ليتشک را مربوطه
  .دينما صادر برخط بصورت
عنوان  به  کهيپزشک آموزش و درمان  وزارت بهداشت،ير مجوزهايدر خصوص سا) ٣

 و زدايي  مقرراتهيأترخانه ياند، ضرورت دارد دب  نشدهييشناسامجوز شروع کسب و کار 
 زدايي  مقرراتهيأت و طرح آنها در ي، نسبت به بررسيکار در گام بعد و کسب طيمح بهبود

 دياقدام نما
 يباره مجوزهاکار در و کسب طيمح  و بهبودزدايي هيأت مقرراتر مصوبات ي سا)٤

شود و فهرست  ي گذشته، لغو ميها  سالن دستگاه دري مربوط به ايکسب و کارها
 .ن آنها خواهد بوديگزيوست جاي پيمجوزها
 

  سازمان غذا و دارو عنوان مجوز مربوط به45
  داروخانه تأسيس پروانه و ياصول موافقت  صدور١.
  ينيبال يابيارز شروع  مجوز٢.
  (IRC) کاال ثبت کد( يپزشک ملزومات و زاتيتجه يها فرآورده ورود يبهداشت    پروانه٣.
  يپزشک ملزومات و زاتيتجه ساخت پروانه ٤.
  يپزشک ملزومات و زاتيتجه سامانه در کننده عرضه کننده، عيتوز پخش، يشرکتها مجوز ٥.
  فروش از پس خدمات ثالثهاي  شرکت تيفعال  مجوز٦.
  يپزشک ملزومات و زاتيتجه يفن مسئوالن  پروانه٧.
  يپزشک ملزومات و زاتيتجه يفيک کنترل اتخدم دهنده ارائه يها شرکت تي فعال٨.
  يپزشک ملزومات و زاتيتجه) صادرات(Free Sale   آزاد فروش ي گواه٩.

  يبهداشت و يشيآراهاي  فرآورده) يقرارداد ديتول (ساخت يبهداشت  پروانه١٠.

  يبهداشت و يشيآراهاي  فرآورده / بالک/ هياول مواد ساخت يبهداشت  پروانه١١.

  يدنيآشام و ييغذاهاي  فرآورده يقرارداد ديتول و ختسا  پروانه١٢.

  يديتول واحد تيصالح يدارا و همکار مجاز،  يها شگاهيآزما يفن مسئول  پروانه١٣.
  يديتول واحد تيصالح يدارا همکار، مجاز، يها شگاهيآزما) يبردار بهره( تيفعال  پروانه١٤.
  يدنيآشام و ييغذا مواد کننده وارد و يديتول يواحدها يفن مسئول  پروانه١٥.
  يبهداشت و يشيآراهاي  فراورده يديتول يواحدها يفن مسئول  پروانه١٦.
هاي  اداره کل امور فراورده) يرحضوريغ و يحضور (يآموزش ات مؤسستي فعال١٧.

  يدني و آشامييغذا
  دارو عيتوز يشرکتها يفن مسئول پروانه  صدور١٨.

 مکمل، ،يسنت ،يعيطبهاي  فرآورده يزداروسا کارخانه تأسيس پروانه  صدور١٩.
  ژهيو يغذا و کيمتابول ـ يميرژ رخشکيش

 رخشکيش ،مکمل ،يسنت ،يعيطبهاي  فرآورده و هياول مواد) ثبت (ساخت پروانه ٢٠.
  ژهيو يغذا و کيمتابول ـ يميرژ

 يميرژ رخشکيش مکمل، ،يسنت ،يعيطبهاي  فراورده و هياول مواد ورود پروانه ٢١.
  ژهيو يغذا و کيمتابولـ 

 ،يعيطبهاي  فرآورده و هياول مواد کارخانه شرکت، يفن مسئول پروانه  صدور٢٢.
  ژهيو يغذا و کيمتابول ـ يميرژ رخشکيش مکمل، ،يسنت

  دارو پخش شرکت تأسيس پروانه ٢٣.

  ييدارو هياول موادکننده  ديتول کارخانجات تأسيس پروانه ٢٤.

 يبهداشت و يشيآراهاي  فراورده کننده ديتولهاي  واحد يبردار بهره و تأسيس پروانه ٢٥.
  )منبع ثبت کد( 

  يداروساز کارخانه تأسيس پروانه ٢٦.

  يديتول يدارو ثبت پروانه ٢٧.

  ييدارو ملزوماتهاي  فرآورده ساخت  پروانه٢٨.
  )بندي بسته ملزومات و يجانب مواد ثره،مؤ مواد شامل (ييدارو هياول مواد ساخت  پروانه٢٩.
  ياستان دارو پخش شرکت يفن مسئول تيصالح انه پرو٣٠.
  داروخانه يفن مسئول  پروانه٣١.
  )يواردات ،يديتول ( ييدارو يشرکتها يفن مسئول پروانه. ٣٢
 کشور داخل يدنيآشام و ييغذاکننده  ديتول يواحدها يبردار بهره / تأسيس پروانه. ٣٣

  )يداخل منبع ثبت(
هاي  فراورده امور کل اداره)يرحضوريغ و يحضور (يآموزش ات مؤسستيفعال. ٣٤

  يبهداشت و يشيآرا
  ييدارو ملزومات کارخانه تأسيس  پروانه.٣٥
  ييغذاهاي  فرآورده) صادرات براي (يقرارداد ديتول و ساخت يبهداشت پروانه. ٣٦
 يشيآراهاي  فرآورده) صادرات جهت (يقرارداد ساخت و ساخت يبهداشت  پروانه.٣٧

  يبهداشت و
  )تيفعال مجوز (پخش يشرکتها تيفعال  شروع مجوز. ٣٨
 و يجانب مواد موثره، مواد شامل (ييدارو هياول مواد نهيزم در تيفعال  مجوز.٣٩
  )بندي بسته ملزومات
  ييدارو ملزوماتهاي  شرکت تي فعال.٤٠
  ييدارو يها شرکت تيفعال  مجوز.٤١
  ييدارو ملزومات کارخانه احداث ياصول  موافقت.٤٢
  )هياول مجوز(ييداروهاي  فرآورده پخش شرکت ياصول  موافقت.٤٣
  دارو ياختصاص کيژنر نام تأييد .٤٤
 کيمتابولـ  يميرژ رخشکيش مکمل، ،يسنت ،يعيطب کارخانه احداث ياصول  موافقت.٤٥

  ژهيو يغذا و
  

   معاونت درمان عنوان مجوز مربوط به14
  يپزشک صيتشخ شگاهيآزما تأسيس ياصول موافقت. ١
  ها دانشگاه به شده ضيتفو يپزشک ات مؤسسيبردار بهره پروانه. ٢
  يخصوص آمبوالنس تأسيس ياصول  موافقت.٣
  يپزشک صيتشخ شگاهيآزما يبردار بهره  پروانه.٤
  مارستانيب تأسيس ياصول  موافقت.٥
 يبردارري تصوض نشده شامل مراکزي تفويپزشک پرتو مراکز تأسيس ياصول  موافقت.٦
  ي هسته ايه پزشک مؤسس،يپوترايراد ، مراکزيپزشک
  يتوانبخش حاد تحت مراکز تأسيس ياصول  موافقت.٧
  ييسرپا و محدود يجراح مرکز تأسيس ياصول موافقت. ٨
  دانشگاه  به شده ضيتفو يپزشک ات مؤسستأسيس ياصول موافقت. ٩

  ييسرپا و محدود يجراح مرکز يبردار بهره  پروانه.١٠
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  مارستانيب يبردار بهره پروانه. ١١
  يتوانبخش حاد تحت مرکز يبردار بهره پروانه. ١٢
  يخصوص آمبوالنس يبردار بهره  پروانه.١٣
  نشده ضيتفو يپزشک پرتو ات مؤسسيبردار بهره  پروانه.١٤
  

  بهداشت معاونت به مربوط مجوز عنوان 9
 يپزشک يپسماندها يياجرا تيريمد نهيزم در تيفعال براي يفن تيمسئول مجوز. ١

  يدرمان يبهداشت مراکز وها  ستانماريب در ژهيو
  يخانگ و يعموم اماکن در يموذ جانوران و حشرات با مبارزه يخدمات يها شرکت پروانه. ٢
  DIC بيآس کاهش يگذر مرکز يانداز راه. ٣
  اريس وسکيک يبهداشت پروانه. ٤
 يبهداشت مراکز و ها مارستانيب در ژهيو يپزشک يپسماندها يياجرا تيريمد پروانه. ٥

  يدرمان و
  ثابت وسکيک يبهداشت پروانه. ٦
  )٣ سطح/ ٢ سطح/ ١ سطح(اي  حرفه بهداشت خدمات ارائه مجوز. ٧
  اصناف بهداشت يها آموزشگاه تأسيس. ٨
  سالمت خدمات دفاتر تيفعال پروانه. ٩
  
  ي وزارت راه و شهرسازيمجوزها) ب
 و مدارک ط،يراش همراه تابع به يها  و سازمانيراه و شهرسازمجوز  عنوان ١٠٥) ١

 زدايي هيأت مقررات رخانهيدب. ديرس بيتصو به ليذ  فهرست مطابق صدور آنها، يها نهيهز
مذکور  وزارت با الزم يها يهماهنگ انجام از پس است، مکلف کار و کسب طيمح بهبود و

 در کشور يمجوزها يمل درگاه در را مجوزها افتيدر يراهنما آن، تابعه يها و سازمان
 عنوان مجوز مذکور ممهور ١٠٥افت ي دري راهنمايها کاربرگ (.دهد قرار ومعم دسترس
  )ن مصوبه استينفک ايوست الي جزء پزدايي هيأت مقرراترخانه يبه مهر دب

 مصوب وزارت ي عنوان مجوز از مجوزها١٩ح است که تعداد يالزم به توض) ١ـ١( تبصره 
  . وزارت مذکور حذف شدنديوزهااز فهرست مجها  نامهي مربوط به گواهيراه و شهرساز
 يمجوزها يتخصص درگاه مکلفند تابعه يها  و سازمانيراه و شهرساز وزارت) ٢
 را مذکور يمجوزها و متصل کشور يمجوزها يمل درگاه به و داده ليتشک را مربوطه
  .ندينما صادر برخط بصورت
 ي مجوزهابارهکار در و کسب طيمح  و بهبودزدايي هيأت مقرراتر مصوبات ي سا)٣

 ي مجوزهاشود و فهرست ي گذشته، لغو ميها ن دستگاه در سالي مربوط به ايکسب و کارها
  .ن آنها خواهد بوديگزيوست جايپ

  
  يستاد وزارت راه و شهرسازبه  عنوان مجوز مربوط 14

 )معاونت مسکن و ساختمان ( 
 نظام  قانونيي اجرانامه آيين ١٤ ماده يپروانه اشتغال به کار شخص حقوق. ١
  )طراح و ناظر( و کنترل ساختمان يمهندس
 و کنترل ي قانون نظام مهندسيي اجرانامه آيين ١٥پروانه اشتغال به کار ماده . ٢

  )يشخص حقوق(ساختمان 
  )يقيشخص حق(پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان . ٣
  )يشخص حقوق(پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان . ٤
  )يشخص حقوق(پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان . ٥
  )يقيشخص حق(پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان . ٦
  )يشخص حقوق (يشگاهي و آزمايپروانه اشتغال به کار خدمات فن. ٧
 و ينظام مهندس قانون يي اجرانامه ينيآ ١١ ماده ٤پروانه اشتغال به کار تبصره . ٨

  )يشخص حقوق(کنترل ساختمان 
  يقي شخص حقيپروانه اشتغال به کار مهندس. ٩

  يپروانه اشتغال به کار کاردان. ١٠
  يپروانه اشتغال به کار تجرب. ١١
   ساختماني طراحي دفتر مهندستيمجوز فعال. ١٢

  )تک نفره( ساختمان ي طراحي دفتر مهندستيمجوز فعال. ١٣
  )چند نفره (يي روستاي ساخت و سازهاي طراحيهندس دفتر متيفعال. ١٤
  
  رانی ای اسالمي جمهوريانوردیسازمان بنادر و دربه  عنوان مجوز مربوط 22

  يياي دراتتأسيسها و   سازهيبردار مجوز بهره. ١
  يياي دراتتأسيسها و  مجوز ساخت سازه. ٢
  )يارياخت (يياي دراتتأسيسها و   احداث سازهيي با جانماهيموافقت اول. ٣
  يراني کشتيندگينما. ٤
  ي غواصيها مجوز شرکت. ٥
  يرسان سوخت. ٦
   کاالي بندريها انهي پايراهبر. ٧
  يتدارکات. ٨
  نري کانتيباني پشتيخدمات فن. ٩

  ها ي کشتييخدمات راهنما. ١٠
  يري و بارگهيتخل. ١١
   آني و کاالي کشتيبازرس. ١٢
   در بنادر کشوريبارشمار. ١٣
  يرسان آب. ١٤
  ي به کشتي از کشتيانتقال مواد نفت. ١٥
  کمک و نجات. ١٦
  )ي و بندرييايدر( يخارجهاي   شرکتيندگي نمااي شعب تيپروانه فعال. ١٧
  يونيکنوانسري غيمني و اي فنيها نامهيگواه. ١٨
  يوني کنوانسيمني و اي فنيها نامهيگواه. ١٩
  ي ثبت دائم کشتنامهيگواه. ٢٠
  ي ثبت موقت کشتنامهيگواه. ٢١
  يياي دراتتأسيسها و   سازهيبردار مجوز بهره. ٢٢

  
  اي   و حمل و نقل جادهيعنوان مجوز مربوط به سازمان راهدار 14

   مسافرتي بلينترنتي فروش ايها  بازارگاهتيفعال. ١
   کاالي شهرنينقل ب و   شرکت حملتيپروانه فعال. ٢
   حمل و نقل اجاره خودرويها  شرکتتيپروانه فعال. ٣
   مسافريا  جادهي حمل و نقل داخليها  شرکتتيوانه فعالپر. ٤
   کااليالملل ني حمل و نقل بيها  شرکتتيپروانه فعال. ٥
   مسافريالملل ني موقت حمل و نقل بتيپروانه فعال. ٦
  يا  جادهي مسافرتي دفاتر خدماتتيفعال. ٧
  ييو روستا يشهر  بار و مسافر بروني عموموز کارت هوشمند ناوگان حمل و نقلمج. ٨
  يشهر ني بيرانندگ) کارت هوشمند (تيمجوز فعال. ٩

 ي و دسترسييربناي زاتتأسيس و مستحدثات، يوارکشي ديبردار احداث و بهره. ١٠
  ها  راههي در حاشياختصاص
  کي از مراکز لجستيبردار بهره و ي احداث، نگهداريموافقت اصول. ١١
  ني سنگي خودروهاي فننهيا مرکز معيانداز  و راهتأسيسموافقت اوليه . ١٢
  ي برون شهرني سنگهي نقللي وساي فننهي مراکز مجاز معاتأسيسمجوز . ١٣
  يا  حمل و نقل جادهيکي الکترونيها  بازارگاهتيفعال. ١٤

  
  ي راه، مسکن و شهرسازقاتیعنوان مجوز مربوط به مرکز تحق 1

  ي ساختمانني نويها  ي فناوري فنتأييد. ١
  

  رانی ای اسالميآهن جمهور  راهی به شرکت سهامعنوان مجوز مربوط 3
  يلي ري و تجاري صنعتياحداث خطوط فرع. ١
  ي مسافري قطارهاطي فروش بليندگينما. ٢
   باريلي حمل و نقل ريها  شرکتتيفعال. ٣
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  رانی اي شهرینیعنوان مجوز مربوط به شرکت بازآفر 3
هاي   بافتي و نوسازياز بهساء،ي از احتي قانون حما٤ ماده تي صالحنامهيگواه. ١

  يگر لي تسهشيگرا ـ يفرسوده و ناکارآمد شهر
 يها  بافتي و نوسازي بهسازاء،ي از احتي قانون حما٤ ماده تي صالحنامهيگواه. ٢

  يگر  توسعهشيگرا ـ يفرسوده و ناکارآمد شهر
 يها  بافتي و نوسازي بهسازاء،ي از احتي قانون حما٤ ماده تي صالحنامهيگواه. ٣
    ي کارگزارشيگرا ـ يده و ناکارآمد شهرفرسو

  
   کشورییمایمربوط به سازمان هواپ عنوان مجوز 48

  )نگيهندل (ي شرکت ارائه خدمات فرودگاهتأسيساجازه . ١
   مسافر، بار و پستي و بالگردييماي شرکت هواپيبردار پروانه بهره. ٢
  يي دفتر خدمات بار هواتأسيس. ٣
  ياتي و عملين خلبايها  آموزشگاههيتأييد. ٤
   پرندهلي وساي و نگهدارري مراکز تعمهيتأييد. ٥
  ي اطالعات هوانورد،يپروازهاي   ارائه خدمات دستورالعملتيفعال. ٦
  ماي هواپتيصدور بلهاي   آموزشگاهتأسيس تيفعال. ٧
  (POA,PWPOA,ITSO) پرنده لي وسادي تولتيفعال. ٨
  يي دفتر خدمات مسافرت هواتيفعال. ٩

  (MTOAC) وسائل پرنده راتيموزش تعممرکز آ. ١٠
  مجوز احداث فرودگاه. ١١
  ي پروازيها  دستورالعملي ارائه خدمات طراحتأسيسمجوز . ١٢
  )هيموافقت اول (يي دفتر خدمات مسافرت هواتأسيسمجوز . ١٣
  يي شرکت ارائه خدمات مخابرات هواتأسيسمجوز . ١٤
   شرکت خدمات مراقبت پروازتأسيسمجوز . ١٥
   مسافر، بار و پستي بالگرد،ييماي شرکت هواپتأسيسوز مج. ١٦
  ي خدمات انتشار اطالعات هوانورديها  شرکتتأسيسمجوز . ١٧
  موالتوري سيبردار مرکز بهره) هيتأييد (تيمجوز فعال. ١٨
  يي ارائه خدمات مخابرات هواتيمجوز فعال. ١٩
   ارائه خدمات مراقبت پروازتيمجوز فعال. ٢٠
  تيآموزشگاه صدور بل تيمجوز فعال. ٢١
  ي فرودگاهيبردار  بهرهتيمجوز فعال. ٢٢
  )نگيهندل (ي خدمات فرودگاهتيمجوز فعال. ٢٣
  يي دفتر خدمات بار هواتيمجوز فعال. ٢٤
  )(D.O.Aل پرنده يوسا ي سازمان طراحتيمجوز فعال. ٢٥
  ي خدمات انتشار اطالعات هوانورديها ت شرکتيمجوز فعال. ٢٦
  اکز آموزش مراقبت پروازت مريمجوز فعال. ٢٧
  يت مراکز آموزش مهمانداريمجوز فعال. ٢٨
  SUB PART Fل پرنده ي وساير و نگهداريت مراکز تعميمجوز فعال. ٢٩
  يت پروازيت تداوم صالحيريت مراکز مديمجوز فعال. ٣٠
  ت مؤسسات فوق سبکيمجوز فعال. ٣١
   اپروني فرودگاهتيريمد. ٣٢
  اه احداث فرودگيموافقت اصول. ٣٣
   پورتي احداث هليموافقت اصول. ٣٤
   پورتي هليبردار  بهرهتيمجوز فعال. ٣٥
  يسپچريمرکز آموزش د. ٣٦
  ي هوانورديمراکز پزشک. ٣٧
   مهارت مکالمه زبانيابيمرکز ارز. ٣٨
  ي مؤسسات پهپادتيمجوز فعال. ٣٩
  گواهينامه فرودگاه کوچک. ٤٠
  ماي هواپي فني دوره آموزشيمجوز مورد. ٤١
    يزي مميها  شرکتتي صالحأييدت. ٤٢
  ي هوانوردکي ترافتيري مدنامهيگواه. ٤٣
   پروازي مرکز وارستأييد. ٤٤

   محل فرود بالگردرشيپذ. ٤٥
  ي اطالعات هوانوردتيري مدنامهيگواه. ٤٦
  موتور ي پرنده بلي وسايگواه. ٤٧

 advance ـ IP Intermediate ـ ـ novice ـ beginner 
  ي اطالعات هوانوردتيري مدنامهيگواه. ٤٨
  
  ستیط زیسازمان حفاظت مح يمجوزها) ج
ط، مدارک، زمان و ي، شراني عناوخصوص در  شده انجام يها يبررس به تيعنا با

 بهبود و زدايي هيأت مقررات، ستيط زيسازمان حفاظت مح ي صدور مجوزهانهيهز
  :نمود ميتصم اتخاذ ليذ شرح کار به و کسب طيمح

 و مدارک ط،يشرا همراه ست کشور بهيط زيمان حفاظت محمجوز ساز  عنوان٨) ١
 زدايي هيأت مقررات رخانهيدب. ديرس بيتصو به ليذ  فهرست آنها مطابق صدور يها نهيهز
با سازمان  الزم يها يهماهنگ انجام از پس است مکلف کار و کسب طيمح بهبود و

 کشور يمجوزها يلم درگاه در را مجوزها افتيدر يراهنما ست کشور،يط زيحفاظت مح
 ممهور مذکور مجوز عنوان ٨ افتيدر يراهنما يها کاربرگ. (دهد قرار عموم دسترس در
 )است مصوبه نيا نفکيال وستيپ جزء زدايي هيأت مقررات رخانهيدب مهر به

افت يط دري از شراي در آزمون عمليقبول شرط »يدرميکارگاه تاکس«در مجوز ) ٢
  .  مجوز حذف شد

 را مربوطه يمجوزها يتخصص درگاه مکلف است،ست يط زيظت محسازمان حفا) ٣
 برخط بصورت را مذکور يمجوزها و متصل کشور يمجوزها يمل درگاه به و داده ليتشک
  .دينما صادر

ست که به عنوان مجوز يط زي سازمان حفاظت محير مجوزهايدر خصوص سا) ٤
 و بهبود زدايي هيأت مقرراترخانه ياند، ضرورت دارد دب  نشدهييشروع کسب و کار شناسا

 زدايي هيأت مقررات و طرح آنها در ي، نسبت به بررسيط کسب و کار در گام بعديمح
  .دياقدام نما
 يباره مجوزهاکار در و کسب طيمح  و بهبودزدايي هيأت مقرراتر مصوبات ي سا)٥

شود و فهرست  ي گذشته، لغو ميها ن دستگاه در سالي مربوط به ايکسب و کارها
 .ن آنها خواهد بوديگزيوست جاي پيوزهامج

  
  ستیط زیحفاظت مح سازمان عنوان مجوز مربوط به 8

   يعي طبخي تارشگاهيموزه و نما تأسيسمجوز . ١
   در اسارتي و پرورش پستانداران و پرندگان وحشري تکثتأسيس مجوز. ٢
  رت در اساي و پرورش پستانداران و پرندگان وحشري تکثيبردار  بهرهپروانه. ٣
    در اسارتستاني و پرورش خزندگان و دوزريمجوز احداث مراکز تکث. ٤
  اسارت در ستانيدوز  ـخزندگان پرورش و ريتکث مراکز از يبردار بهره پروانه. ٥
  ستي زطي معتمد سازمان حفاظت محشگاهي آزمانامهيگواه. ٦
  يدرمي کارگاه تاکسمجوز. ٧
  اي در درهيمجوز دفع مواد قابل تخل . ٨
  
  مای سازمان صدا و سي مجوزها)د
ط، مدارک، زمان و ي، شراني عناوخصوص در  شده انجام يها يبررس به تيعنا با

 و کسب طيمح بهبود و زدايي هيأت مقرراتما، يسازمان صدا و س ي صدور مجوزهانهيهز
  :نمود ميتصم اتخاذ ليذ شرح کار به

 ط،يشرا همراه ع آن به تابيها ما و سازمانيو س سازمان صدا مجوز عنوان ١٠) ١
هيأت  رخانهيدب. ديرس بيتصو به ليذ  فهرست آنها مطابق صدور يها نهيهز و مدارک
با  الزم يها يهماهنگ انجام از پس است مکلف کار و کسب طيمح بهبود و زدايي مقررات

 يمل درگاه در را مجوزها افتيدر يراهنما  تابع آن،يها سازمان ما ويسازمان صدا و س
 .دهد قرار عموم دسترس در کشور يمجوزها
 داده ليتشک را مربوطه يمجوزها يتخصص درگاه ما مکلف است،يسازمان صدا و س) ٢

  .دينما صادر برخط بصورت را مذکور يمجوزها و متصل کشور يمجوزها يمل درگاه به و
 يباره مجوزهاکار در و کسب طيمح  و بهبودزدايي هيأت مقرراتر مصوبات ي سا)٣

شود و فهرست  ي گذشته، لغو ميها ن دستگاه در سالي مربوط به ايارهاکسب و ک
 .ن آنها خواهد بوديگزيوست جاي پيمجوزها
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  )ساترا(ریفراگ ریتصو و صوت مقررات میتنظ  سازمان عنوان مجوز مربوط به10
  يرقطعيغ يآموزش رسانه مجوز. ١
  يقطع  و نوا آوا مجوز رسانه. ٢
  ي قطعيآموزش مجوز رسانه. ٣
  يرقطعي غيشينما مجوز رسانه. ٤
  يرقطعيغ يرسان اطالع و يخبر مجوز رسانه. ٥
  ي قطعيشينما مجوز رسانه. ٦
  يقطع يرسان اطالع و يخبر رسانه مجوز. ٧
  يرقطعيغ محور مجوز کاربر. ٨
  يرقطعيغ نوا و آوا مجوز رسانه. ٩

  يقطع محور مجوز کاربر. ١٠
  
  يقات و فناوریوزارت علوم، تحق) هـ

ط، مدارک، زمان و ي، شراني عناوخصوص در  شده انجام يها يبررس به تيناع با 
 بهبود و زدايي هيأت مقررات، يقات و فناوريعلوم، تحق وزارت ي صدور مجوزهانهيهز
  :نمود ميتصم اتخاذ ليذ شرح کار به و کسب طيمح

 راههم  تابع آن بهيها  و سازمانيقات و فناوريعلوم، تحق وزارت مجوز عنوان ٨) ١
 رخانهيدب. ديرس بيتصو به ليذ  فهرست آنها مطابق صدور يها نهيهز و مدارک ط،يشرا

 يها يهماهنگ انجام از پس است مکلف کار و کسب طيمح بهبود و زدايي هيأت مقررات
 را مجوزها افتيدر يراهنما  تابع آن،يها سازمان  ويقات و فناوريبا وزارت علوم، تحق الزم
 .دهد قرار عموم دسترس در کشور يامجوزه يمل درگاه در

 ليتشک را مربوطه يمجوزها يتخصص درگاه  مکلف است،يقات و فناوريوزارت علوم، تحق) ٢
 .دينما صادر برخط بصورت را مذکور يمجوزها و متصل کشور يمجوزها يمل درگاه به و داده

 يزهاباره مجوکار در و کسب طيمح  و بهبودزدايي هيأت مقرراتر مصوبات ي سا)٣
شود و فهرست  ي گذشته، لغو ميها ن دستگاه در سالي مربوط به ايکسب و کارها

  .ن آنها خواهد بوديگزيوست جاي پيمجوزها
  

  يقات و فناوری وزارت علوم، تحقعنوان مجوز مربوط به 8
  ي و پژوهشيات آموزش عال مؤسسجاديا مجوز. ١
   کشوريعلمهاي   انجمنتأسيس مجوز. ٢
  ي پارک علم و فناورياصولموافقت  مجوز. ٣
   آزاديات آموزش عال مؤسسجاديمجوز ا. ٤
   فناوري مرکز رشد واحدهايانداز راه مجوز. ٥
  ات اعزام دانشجو مؤسستأسيس مجوز. ٦
  يجاد واحد پژوهشيا مجوز. ٧
  يزبان خارجهاي   آزمونيبرگزار مجوز. ٨
  
 که يوارد کسب و کار در مي مجوزهايط تمای از شراي تعهدنامه محضر٭)و

  .شود یران نباشد، حذف میت وزأیا مصوبات هیمستند به قانون 
  زدايي هيأت مقررات سييو ريي  و داراياقتصاد امور ريوز

  احسان خاندوزيسيد ـ کار و کسب طيبهبود مح و 
  

  ٨/٣/١٤٠١                                                   ـ ص                ١٠ـ٠١ـ٢٣٢رهشما
  جناب آقاي دکتر مجید اکبرپور

  مدیرعامل و رئیس محترم هیأت مدیره روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران
 در خصوص ١٠/٣/١٤٠٠ شوراي رقابت مورخ ٤٦٦بدينوسيله تصميم جلسه 

. گردد ايفاد مي) به شرح پيوست(» دستورالعمل نحوه تنظيم هزينه ماهانه تلفن ثابت«
قانون اساسي، ) ٤٤(هاي كلي اصل  قانون اجراي سياست) ٦٩(خواهشمند است وفق ماده 

  .تصميم صدراالشاره در آن روزنامه درج گردد
  يرئيس شورا و مركز ملي رقابت ـ سيدمحمدرضا سيدنوران

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . اضافه گرديد١٠/٣/١٤٠١ مورخ ٤٤٣٤١/٨٠به استناد نامه شماره ) و(ـ بند  ٭

  10/3/1400 شوراي رقابت مورخ 466تصمیم جلسه 
 قانون اساسي، موضوع ٤٤هاي كلي اصل   قانون اجراي سياست٥٨در راستاي ماده 

رقابتي و با عنايت به اينكه بازار  هاي ضد اختيارات شوراي رقابت در تعيين مصاديق رويه
 ٥اجراي بند در . تلفن ثابت توسط شوراي رقابت بازاري انحصاري تشخيص داده شد

دستورالعمل نحوه تنظيم «الذكر، اعضاي شوراي رقابت باتفاق آراء   قانون فوق٥٨ماده
  .تصويب نمودند) به شرح ذيل(را » هزينه ماهانه تلفن ثابت

  :دستورالعمل تنظيم هزينه ماهانه مشتركين تلفن ثابت
 ٤٤هاي كلي اصل   قانون اجراي سياست٥٨ ماده ٥شوراي رقابت براساس بند 

قانون اساسي و با رعايت آراي مربوط هيأت عمومي ديوان محترم عدالت اداري، و 
، دستورالعمل ١٠/٣/١٤٠٠ شوراي رقابت مورخ ٤٦٦ربط در جلسه  مقررات قانوني ذي

 به تصويب تنظيم هزينه ماهانه خدمات مكالمه صوتي مشتركين تلفن ثابت را به شرح زير
يم مقررات ارتباطات و شركت مخابرات ايران رساند كه جهت اجرا به كميسيون تنظ

  :گردد ابالغ مي
  :تعاریف): 1(ماده 

  :شوند واژگان و اصطالحات به كار رفته در اين دستورالعمل در معاني مشروحه زير تعريف مي
مجموعه هزينه ماهانه خدمت مكالمه صوتي هر خط تلفن ثابت : ـ هزينه ماهانه١ـ١

  .توسط مشترك
مكالمات صوتي انجام شده توسط مشترك تلفن ثابت :  صوتيـ خدمت مكالمه١ـ٢

به مقاصد همراه و (و برون شبكه ) استاني، بين استاني(كه شامل مكالمات درون شبكه 
  .باشد الملل مي و بين) ثابت

  .كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات: ـ كميسيون١ـ٣
 ن تلفن ثابت به شرح نحوه محاسبه سقف خدمات مكالمه صوتي ماهانه مشتركي):2(ماده

   :شود زير تعيين مي
BV= max (ar1 , Σ tiri) 

BV : بدون . (سقف مبلغ ماهانه خدمات مكالمه صوتي تلفن ثابت هر مشترك
  )احتساب استفاده از خدمات ارزش افزوده

a : تواند بر حسب نوع  شود و مي اي كه توسط كميسيون معين مي دقايق مكالمه
  .ستايي تعيين شودمشترك و مناطق شهري و رو

ti : به تفكيك  (كل زمان مكالمات صوتي استفاده شده توسط مشترك درون شبكه
  .شود الملل مشترك را شامل مي و برون شبكه و بين) درون استاني، بين استاني، همراه

i :  تا ١از عدد nمتغير و  i =1  ،درون شبكه استاني i = 2  ،درون شبكه بين استاني 
i = 3 بود خواهد  همراه.  

ri: هاي مكالمه كه بر حسب   نرخiهاي مصوب   متغير است و در اين فرمول نرخ
  . نرخ هر دقيقه مكالمه درون استاني استr1. كميسيون مالك است

هاي بعد از   اين دستورالعمل براي سال٢موضوع ماده ) فرمول( رابطه ):3(ماده 
 با تأكيد بر (price cap)  با تأييد شوراي رقابت به روش سقف قيمت١٤٠٠سال 

بودن به منظور در دسترس . شد بخشي تعديل خواهد وري و تورم كيفيت خدمات، بهره
، شركت مخابرات موظف است با استقرار نظام aاطالعات الزم براي محاسبه ضريب 

حسابداري بهاي تمام شده نظام حسابداري خود را به نحوي اصالح كند كه هزينه 
هاي مالي حسابرسي شده  ز خدمات خود را محاسبه و در صورتتمام شده هر يك ا

اعمال مفاد اين ماده منوط به گزارش مستند شركت مخابرات و تأييد . درج كند
  .شوراي رقابت است

 هرگونه تعديل سقف قيمتي منوط به رعايت مصوبات شوراي رقابت و :تبصره
  .بود كميسيون در خصوص بهبود فضاي رقابت خواهد

 در فرمول فوق در صورتي از مشتركين قابل (a) مبالغ مربوط به عام ):4(ماده 
وصول است كه با تصويب ركن ذيصالح شركت مخابرات ايران و رعايت مقررات مربوط از 

اي شركت منظور و صرفاً براي  طريق تقسيم سود خالص به حساب اندوخته سرمايه
اعمال . ملي اطالعات اختصاص يابدگذاري در امر ارتقاي فناوري و توسعه شبكه  سرمايه

هاي مالي  مفاد اين ماده منوط به گزارش سازمان تنظيم مقررات مستند به صورت
  .حسابرسي شده شركت مخابرات ايران است

 ماده و يك تبصره و سه بند به تصويب رسيده ٥ اين دستورالعمل در ):5(ماده 
  .االجرا است زمو پس از ابالغ به كميسيون و شركت مخابرات ايران ال
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