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 53دکی  1 تیش دفزو ه / شامل ماد اادنشن د

 م ووما  آنهووا واووا تد  ودت د  وهمچنووشن دووورد   ت خوودما  ودتدئوو   االهووا عرضوو  -1 مااه  

 . اشد می اانا  دون مقرتد 

 ونهوو   ه ووت  فصووا   ت منوودتج مووادت  د ووتانا   وو  اووانا   دووون  ت ماکشووا  دی منظووات -2 مااه  

 . اشد می دفزو ه دتیش  ر ماکشا 

 دتیش  ووا شووده عرضوو  وخوودما   االهووا دتیش  ووشن ت وواو  اووانا   دووون  ت دفووزو ه دتیش -3 ماه  

 . اشد می معشن  وته وک  ت شده تاصشل وا خروددتی وخدما   االها

 .د ر معامل  ناع هر طروق دی  اال دنتقا  اانا   دون  ت  اال عرض  -4 مه  

 کا  صاویت   ی شاو  ما  توللاا یاه تحصال  خریااایی  ماو ی توسا  کا  قهنون این موضوع کهالههی-تبصره

 عرضا  شاو   بر اشات  شخصا  مصاهی  بارای یاه گار   ثبا   فاهتر  ی  ایائا  عناوان ب  شغل  استفه   برای

 .شا خواها مهللهت ومشمول محسوب خو  ب  کهال

  وردی خودما  دنجواف نهو   فصول  ت منودتج موادت  د وتانا     اانا   دون  ت خدما  دتدئ  -5 ماه  

 . اشد می دید  ما   ابا   ت غشر

 -تجواتی آید  منواطق دی ووا   وات دی خواتج دی خودمر ووا  واال وتو  اانا   دون  ت ودت د  -6 ماه  

 . اشد می   ات گمر ی المرو    داتصا ی ووژه ومناطق انعتی

 آید  منواطق  و  ووا   وات دی خواتج  و  خودمر ووا  واال اودوت اوانا   دوون  ت اوا تد  -7 مه  

 . اشد می داتصا ی ووژه ومناطق انعتی -تجاتی

 نماونود  موی مبوا ت  آنهوا واوا تد  ودت د  و خودمر دتدئو  و  واال عرض        دشخاای -8 مه  

 . ا  خادهند اانا  دون مقرتد  وم ما  شده شناخت  ما ی عناد    

 متعواملشن دی ووک هور طور  دی خودمر ووا  واال عرضو  اوانا   دوون  ت وخدما   االها معاوض  -

 . اشند می ماکشا  م ما  جددگان  طات و   تلقی



 

 

  و  اواتتی  ت. شوا  موی تقسوش  ماهو    و  ماکشواتی  وته چهوات  و  شمسوی  ا  هر -10 مه  

 طوی موا ی فعاکشور یموا   اشود  ماکشواتی  وته ووک خول   ت موا ی فعاکشور خاتمو  وا شروع

  ووا د وور مجوای و دتدئووی داتصووا ی دموات ویور شووا  مووی تلقوی ماکشوواتی  وته وووک مر اطو   وته

 ووا  و ما ووا  دی گوروه هور  وردی تد ماکشواتی  وته مود    وات ماکشواتی دموات  وایما  پش نها 

 .نماود تعششن ماه  وک

 تاتوخ تعلق ماکشا     شرح یور د ر: -11مه   

  ت مات  عرض   اال: -دکف

تهییخ صویتحسهب  تهییخ تحویا  کاهال یاه تاهییخ تحعام م هملا  کاهال  هار کااا  کا  معاا  بهشاا   سا   -1

 ;موی 

تاهییخ ثبا   ایائا   ی  فاهتر یاه تاهییخ شاروع اساتفه    ( ایان قاهنون  4 ی موای  مذکوی  ی تبصار  ماه     -2

 بهشا یه تهییخ بر اش    س  موی  هر کاا  ک  معا 

  هوض ( این قهنون  تهییخ م9 ی موی  م همالت موضوع مه     -3

  ت مات  دتدئ  خدما : -ب

 ;تهییخ صویتحسهب یه تهییخ ایائ  خام   هر کاا  ک  معا  بهشا  س  موی  -1

 ( این قهنون  تهییخ م هوض .9موی  م همالت موضوع مه     ی  -2

  ت مات  اا تد  و ودت د : -ج

 ت موات  اووا تد   هن واف اوودوت ثدی تشوا د ووتر د د و ت موات  ودت د  توواتوخ تورخش   وواال دی 

 گمرک و ت خصاص خدمر  تاتوخ پر دخر ما   دید .

ت لاام مهللااهت  تااهییخ ثباا  م هملاا   ی  ی صااویت اسااتفه   اش مهشاالن هااهی صااناو   تااهییخ  -تبصووره

 .بهشا م  مهشلن

 

 

 

 



 

 

 پر دخوور دی مووات  تسوو  آنهووا ودت د  وهمچنووشن یووور خوودما  ودتدئوو   االهووا عرضوو  -12 مااه  

 : اشد می معا  ماکشا 

 .ن ده فرآوتی   اوتیی ماصاال  -1

 .وناغا  عسل ینبات آ زوا   ینده  وطشات  دف -2

 .ونها   ذت      ا   دنادع -3

 خ ووک وشوشر نبوواتی توغون پنشوور  شوشر  و واوا  تبا ووا   ورن،  شوو،ر  انود  گاشور  نووا   خبوایی  آت  -4

 . ا  ا  تغذو  مخصاص

 .ومطباعا  تارور چاپ   اغذ ودنادع تارور  فاتر مطباعا    تاب  -5

  وا  وکتوی غشور عموامی ونها هوای  وکتوی ما سوا  هوا  ویدتتخانو   و  عاض  ل اات     دهددوی  االهای -6

 .هددوا گشرنده تایه تأوشد  ا علمش  های وتایه ویورد  هشأ  تأوشد

 و اوا تد  مقورتد  طبوق مقورت معافشور مشوزد  توا شخصوی د وت ا ه و وردی مسوافر همورده  و   االهاوی -7

 . ا  خادهد ماکشا  م ما  اانا  دون مقرتد  طبق آ   ر ماید . شا  می   ات ودت  ودت د  

 .منقا  غشر دماد  -8

 تادنبخ ووی وخوودما د وگشوواهی تشووادنی دنسووانی ث  تمووانی خوودما   تمووانی  مصوورفی کووادیف  دتو  دنووادع -9

 .وتماوتی

 .مستقش  ماکشاتهای اانا  ماضاع تقاق   تآمد  ر ماکشا  م ما  خدما  -10

 دکاسوون  اوورض هووای اووندوق و دعتبوواتی تعاونشهووای و  ان،ها ما سووا  دعتبوواتی و  وانووو،ی خودموووا  -11

 . اتس دی خاتج  ایدتهای و  ات ها  ت  اال و  ها دت دوتدق تساو  و معامل  خدما  و مجای

 .و تواوی هادوی تولی  دی  جا ه شهری   تو  و شهری  رو  مسافری عمامی ونقل تمل خدما  -12

 .  تبا  فرش -13

 علواف هوای ویدتتخانو  م وترک پش ونها   وا  و  دی نامو  آئوشن طبوق    وآمایشی پژوه ی خدما  دنادع -14

 ودموات و وات وپوروتش آموایش پزشو،ی  وآموایش  تموا   هددشور  و دتدووی  داتصا ی دمات وفناوتی  تاقشقا 

 .ت د می ویورد  هشأ  تصاو     اانا  دون تصاو  تاتوخ دی ماه شش مد  ظر  دجتماعی



 

 

 .وطشات  دف خاتدک -15

 م وترک پش ونها   و   و  فهر وتی د واس  ور هوا فرو گواه وووژه هادنات ی ناو ری  مک وتجهشزد  تد دت -16

 اوانا  دوون تصواو  تواتوخ دی مواه شوش مود  وظور  تهشو  و دتدوی داتصا ی دمات ویدت  و وترد ری تده ویدت 

 .ت د می ویورد  هشأ  تصاو    

 م وترک پش ونها   و   و  فهر وتی د واس  ور ودمنشتوید ودنتظوامی نظوامیث  فاعی ارفا مصات   ا دالف -17

 موی ویوورد  هشوأ  تصواو  و و  تهشو  و دتدووی داتصوا ی دمات ویدت  و مسلح نشروهای وپ تشبانی  فاع ویدت 

 . ا  خادهد دجرد  اا ل ویورد  هشأ  تصاو  دی پس ماکشاتی  وته دوکشن دی مذ ات فهر ر. ت د

 م وما  ت ومی  خروجوی مبوا ی طرووق دی   وات دی خواتج  و  وخودمر  واال اا تد  -13 ماه  

 خروجوی  رگو  دتدئو   وا آنهوا  ا ور شوده پر دخور وماکشاتهای  اشد نمی اانا  دون ماضاع ماکشا 

 .گر   می مستر  مابت   ومددتک ود نا د  اال مات   تث گمرک تا ط اا ته

 خریااا تااهییخ اش کاا  خااهی   کشااویههی تب اا  مسااهفران هماارا  کهالهااهی بهباا  پر اختاا  مهللهتهااهی -تبصووره

 مربااو   یآماا  ااهیی هاهی وصاول  محاا  اش بهشاا  نگذشاات   وماه  اش بال  کشااوی اش خارو  تااهییخ تاه آنهاه

 .بو  خواها استر ا  مشمول مثبت  وماایک اسنه  ایائ  معهب   ی کشوی اش خرو  هنگه 

 .یسا م  و ایای  اقتصه ی اموی وشیر تصوی  وب  تهل  کشوی مهللهت  اموی سهشمهن توس  مه   این ا رائ  ضواب -

  ت.  وا  خادهود ااتتاسواب  ت منودتج خودمر ووا  واال  هوای ماکشوا   ماا وب  مأخذ -14 ماه  

 د ونا  ماجو   و  وووا شوا  خوا  دتی آ  دتدئو  دی وووا نباشود ماجوا  ااتتاسواب    مادت ی

 ماکشووا  ماا ووب  مأخوذ نشسوور  وداعوی  تآنهووا منوودتج دتیش  و  شووا  دتوردی مابتوو  وموددتک

 . اشد می ماکشا  تعلق توی تاتوخ    خدمر وا  اال توی  های

 :بهشا نم  مهللهت محهسب  مأخذ  زء شیر موای  -تبصره

 اعطهئ  تخفلفهت -الف

 .اس  شا  پر اخ  خام  یه کهال کننا  عرض  توس  قبال ک  قهنون این موضوع مهللهت -ب

 اس  گرفت  ت لم آن ب  خام  یه کهال عرض  هنگه  ک  وعوایض  مستعلم غلر مهللهتههی سهیر - 

 



 

 

 خروود  اشمورث  واال گمر وی دتیش دی د ور عبوات   واال  ودت د  ماکشوا  ماا وب  مأخذ -15 مه  

 منودتجد  ایتگوانی و وا  گمر وی تقواقث وتو ی تقواق عولوه  و د  شم  وتق ونقل تمل هزون 

 .گمر ی دوتدق  ت

 اشاء مهباا  باا  مربوطاا  ییااهل  ایشش م ااه ل اش اساا  عبااهیت خااام   وای ات مهللااهت محهسااب  مأخااذ -تبصووره

 .مزبوی خام  وای ات

 . اشد می%د 5/1ث  تاد ونش  وک دفزو ه  دتیش  ر ماکشا  نرخ -16 مه  

 :گر   م  ت للن شیر شرح ب  خهص کهالههی افزو   ایشش بر مهللهت نرخ -تبصره

   )%12(  یصا  واش    خهن   ومحصوالت سلگهی انواع- 1

 %(20   یصا بلس  هواپلمه وسوخ  بنزین انواع -2

 خوا  داتصوا ی فعاکشتهوای  وردی خودمر ووا  واال خروود مااو   ت ما ووا     ماکشاتهاوی -17 مه  

 دی مووات  تسوو  دنوود  نمووا ه پر دخوور اووانا  دووون ماضوواع اووا ته ااتتاسووا های د ووتنا   وو 

 وتجهشوزد  آال  ماشوشن  گور   موی مسوتر  آنهوا  و  وووا  سر آنها تا ط شده واا  ماکشاتهای

 موی ماسواب موا ی داتصوا ی فعاکشتهوای  وردی د وت ا ه موات   واالی جمل  دی نشز تاکشد خطاط

 .گر  

  اشاات  پر اختاا  اضااهف  مهللااهت   وی  هاار  ی مااه   ایاان  کاام مشاامول مو یااهن کاا  صااویت   ی -1تبصووره

 و ی شااا خواهااا منظااوی مو یااهن ب ااا هااهی  وی  مهللااهت  سااهب باا  شااا  پر اخاا  اضااهف  مهللااهت بهشاانا 

 مساتر  مرباو    یآماا  اهیی هاهی وصاول  محا  اش شاا  پر اخا  مهللاهت اضاهف  مو یاهن  تعهضهی صویت

 .شا خواها

 اشااتغهل قاهنون ایان موضاوع مهللاهت اش م ااه  خاام  یاه کاهال عرضا  باا  مو یاهن کا  صاویت   ی -2 تبصوره

 خریاا بهبا  شاا  پر اخا  مهللهتهاهی نبهشانا  مهللاهت مشامول قاهنون ایان معاریات طبام ویاه بهشنا  اشت 

 .بهشا نم  استر ا  قهب  مر ل  این ته خام  یه کهال



 

 

 مهللااهت اش وم ااه  مهللااهت مشاامول خااامهت یااه کهالهااه تااو   عرضاا  باا  مو یااهن کاا  صااویت   ی -3 تبصووره

  ی مهللااهت مشاامول خااامهت یااه کهالهااه باا  مربااو  شااا  پر اخاا  مهللهتهااهی صاارفه بهشاانا   اشاات  اشااتغهل

 .شا خواها منظوی مو ی مهللهت   سهب

 مااه   تبصاار  موضاوع خااهص کهالهااهی بهبا  مو یااهن پر اختا  وعااوای  افاازو   ایشش بار مهللااهت -4 تبصوره

 آن مجااا  وتوشیاا  توللااا وای ات  مرا اا   ی صاارفه قااهنون  ایاان( 38  مااه  (   و(     (ب  وبناااههی( 16 

 شااا  وصااول مهللهتهااهی اش کساار قهباا  آن  کنناااگهن وتوشیاا  کنناااگهن توللااا وای کنناااگهن  توساا  کهالهااه

 .بو  خواها آنهه ب  استر ا  قهب  ویه

 کسار قهبا  قاهنون ایان معاریات طبام کا  مو یاهن پر اختا  افازو   ایشش مهللهتهاهی اش قسم  آن -5 تبصره

 مهللهتهاهی قاهنون موضاوع قباول قهبا  هاهی هزینا   ازء نلسا   اساتر ا  قهبا  یاه شاا  وصول مهللهتههی اش

 .شو  م  محسوب مستعلم

 ماه  سا  ظار  کا  صاویت   ی قاهنون  ایان موضاوع مهللاهت بهبا  مو یاهن اش  ییاهفت  اضهف  مبهلغ -6 تبصره

 باا  نسااب  مااه   ی%( 2   یصااا  و ملاازان باا  خسااهیت  مشاامول نشااو   مسااتر  مااو ی  یخواساا  تااهییخ اش

 .بو  خواها تأخلر ومات استر ا  موی  مبلغ

 وظاهیف انجاه  بارای و هلهییهاه شاهر اییهه توسا  وخاامهت کهالهاه خریاا موقا   ی کا  مهللهتههی  -7 تبصره

 .بو  خواها استر ا  ویه تههتر قهب  قهنون این معریات طبم گر    م  پر اخ  قهنون  وخامهت

 نماوود موی ودعولف تعشوشن   وات ماکشواتی دموات  وایما   و  ترتشبوی    م،ل ند ما وا  -18 ماه  

 نواف وثبور داوددف مر اطو  فرمهوای وت،مشول موذ ات  وایما   تخاد تی دطلعا  دتدئ     نسبر

 .نماوند

  وا ااتتاسوا ی اوانا   دوون ماضواع خودما  ووا  واال عرضو  ابوا   ت م،ل ند ما وا  -19 ماه  

 تا وط  و  ترتشبوی  و  معاملو  وموات  متعواملشن م خصوا  وتواوی اون ی نظواف اانا  تعاور

  ووتا   ت تد متعلووق وماکشووا  اووا ت شووا   مووی ودعوولف تعشووشن   ووات ماکشوواتی دمووات  ووایما 

 نوادت شوا   موی د ون ا ه فوروش هوای ماشوشن دی  و  موادت ی  ت. نماوند واا  و  تج مخصاص

 .شد خادهد ااتتاساب جاو زون ماششن



 

 

 باار عااالو  گار    عرضاا  قاهنون ایاان وضاواب  معااریات یعهیا  باااون کا  مهللااهت مشامول کهالهااهی -تبصوره

 قااوانلن ومشاامول محسااوب قهچااه  کااهالی قااهنون  ایاان موضااوع مربااو  معااریات وسااهیر مت لاام  اارائم

 .شو  م  مربو  ومعریات

 ودی ماا ووب  ماکشووا   تعلووق توواتوخ  ت تد اووانا  دووون ماضوواع ماکشووا  م،ل نوود  ما وووا -20 مااه  

 .نماوند واا  معامل   و ر طر 

 اش تاارخل  اش قبا  یا قاهنون ایاان موضاوع مهللاهت اساا  مکلاف ایاران اسااالم   مهاویی گمارک -1 تبصوره

 واطالعاهت نمهیاا  ی  ماوی   سا  مرباو  فرمهاهی ویاه گمرکا  هاهی پروانا  و ی وصاول کهال وای کنناگهن

 ساهشمهن با  مهههنا  صاویت با   اااکثر یا قاهنون ایان معاریات مشامول و عاوق   علعا  اشخهص ب  مربو 

 هااهی پهیگاه  باا  کشاوی مهللااهت  اماوی سااهشمهن همزماهن  سترساا  وامکاهن نمااو   ایائا  کشااوی مهللاهت  اماوی

 .آوی  فراهم یا یب  ذی اطالعهت 

 نااز  مخصوصاا   سااهب باا  ب ااا مااه  پااهنز هم تااه یا مااه  هاار وصااول  مهللااهت اساا  مکلااف ایااران اسااالم   مهااویی گمارک-

 .نمهیا واییز گر    م  اعال  کشوی مهللهت  اموی سهشمهن توس  منظوی این ب  ک  کشوی ک   ایی خزان 

 یا کشااوی اش خااهی  اش شااا  خریاااایی خااامهت باا  مت لاام مهللااهت مکلفنااا خااامهت وای کنناااگهن -2 تبصووره

 .نمهینا وپر اخ  محهسب 

 توساا  کاا  و سااتویال مل  نموناا  طباام یا مهللااهت   وی  هاار اظههینهماا  مکلفنااا  مهللااهت  مو یااهن-21 مااه  

  وی   هار انعضاهء تاهییخ اش یوش پاهنز   ظار   اااکثر شاو   ما  واعاال  ت لالن کشاوی مهللاهت  اماوی سهشمهن

 قاهنون ایان معاریات طبام کا  مهللهتهاهی  کسار اش پا  یا  وی  با  مت لام ومهللاهت تساللم معاری ترتلا  ب 

 امااوی وشایت توساا  کاا   سااهب  باا  مااذکوی  معااری مهلاا   ی بهشااا  ماا  کساار وقهباا  انااا کاار   پر اخاا 

 گار    ما  اعاال  کشاوی مهللاهت  اماوی ساهشمهن وتوسا  ت لالن( کشاوی کا   ایی خزانا   و ایایا  اقتصه ی

 .نمهینا واییز

  ی معااری تکللااف بهشااا  مهللااهت   وی  یاا  مااات اش کمتاار مااو ی شااغل  ف هللاا  مااات چنهنچاا  -1 تبصووره

 .بهشا م   هیی نلز شا  یه  مات ب  نسب  مه   این

 اظههینهماا  تسااللم  اینااا  ف هللاا  یااه شااغ  محاا  یاا  اش باال  کاا  و عااوق   علعاا  اشااخهص -2 تبصووره

 .اس  الزام   ااگهن  طوی ب  ف هلل  یه شغ  مح  هر برای مهللهت وپر اخ 



 

 

  فتار  ایجاه  آنهاه ف هللا  ناوع کا  وبهشیگاهن  خاامهت  توللاای  وا ااههی و هاه کهیگاه  ماوی   ی -3 تبصره

 مطااهبم وا ااا اظههینهماا  تسااللم نمهیااا  اقتضااهء یا  یگاار محاا  چنااا یااه یاا   ی شاا ب  یااه فروشااگه 

 .گر   م  اعال  کشوی مهللهت  اموی سهشمهن توس  ک  اس   ستویال مل 

 اظههینهما  تساللم لحاه  اش آناهن ساکون  محا  ناایناا  خاو  شاغ  بارای ثهبا  محا  ک  مو یهن  -4 تبصره

 .بو  خواها اعتبهی منه  مهللهت  اموی وسهیر

 اووات   ت وووا اوانا  دووون  ت مقورت ت،واکشف نودد   دنجوواف اوات   ت ماکشواتی ما ووا  -22 ماه  

 جرومو  م وما  توأخشر  وجرومو  متعلوق ماکشوا  پر دخور  ور علوه اانا   دون مقرتد  دی تخلف

 : ا  خادهند یور شرح    دی

 ووا نامو  ثبور تواتوخ توا متعلوق ماکشوا %د 75ث  تاود وپن، ه تا  معا   مقرت مهلر  ت ما وا  ناف ثبر عدف -1

 .مات  تس  شنا اوی

 .متعلق ماکشا   رد ر وک معا   ااتتاساب ادوت عدف -2

 .متعلق ماکشا  دکت او  ما    رد ر وک معا   ااتتاساب  ت اشمر ااشح  تج عدف -3

 ماکشوا %د 25ث  تاود وپون،  شسور معوا   شوده دعولف نمانو  طبق ااتتاساب دطلعا  وت،مشل  تج عدف -4

 .متعلق

%د 50ث  تاود پنجواه معوا   موات   تسو   عود  و  شنا واوی ووا نواف ثبور تواتوخ دی دظهاتنام  تسلش  عدف -5

 .متعلق ماکشا 

 .متعلق ماکشا %د 25ث  تاد وپن،  شسر معا   مات  تس  ومددتک د نا  وا  فاتر دتدئ  عدف -6

 جرومو  تعلوق ماجو  مقورت  مادعود  ت اوانا  دوون ماضواع ماکشاتهای پر دخر  ت تأخشر -23 ماه  

 خادهود توأخشر ومود  ن وده پر دخور ماکشوا   و  نسوبر مواه   ت%د 2ث  تاود  و مشوزد     دی

 . ا 

 دوون تصواو  تواتوخ دی مواه  و  مود  ظور  د ور ماظوف   وات ماکشواتی دمات  ایما  -24 مه  

 تئوشس  و  و دتدووی داتصوا ی دموات ویوور طرووق دی تد خوا  نشوای موات  وت ،شل   اختات اانا  

 د وتانی ت و،شل  دوجوا   ت تادنود موی   وات ماکشواتی دموات  وایما . نماوود پش نها  جمهاتی



 

 

 داوددفد منطقو ث د وتا  هور داتصوا ی تواد   وا ومتنا و    واتی تقسشما   طح تعاور  دو 

 . ا  خادهد دجرد  اا ل جمهات تئشس تأوشد دی پس پش نها ی ت ،شل  دون. نماود

 باارای نلاهش ماوی  متخصا  انساهن  نلااروی شاو  ما   ا   ا اهش  کشاوی مهللااهت  اماوی ساهشمهن با  – تبصوره

 اش یا آن وکمبااو  مو ااو  نلروهااهی محاا  اش مصااوب سااهشمهن  تشااکلالت چااهیچوب  ی یا قااهنون ایاان ا ااراء

 ما  کشاوی مهللاهت  اماوی ساهشمهن. نمهیاا واساتخاا  انتخاهب اختصهصا   اساتخاام  آشماون برگازایی طریم

  انشااگهه   تحصاالل  مااایک  ایناااگهن باالن اش یا  مااذکوی اسااتخاا  مجااوش اش%( 10  یصااا    تااه توانااا

 . یآوی  استخاا  ب  آشمون وبرگزایی آگه  انتشهی باون

 دمووات  ووایما   وو  ماکشاتهووا واووا  و مطاکبوو  وت ووخش   ت ووشدگی ناوواه شنا وواوی  -25 مااه  

 تاصووشل  نظوور دی م وواغل دتووردی شووردوط شووغلی  عنوواوون. شووا  مووی ماووا    ووات ماکشوواتی

 هوای اولتشر دی  رخوات دتی و دختشواتد  وتعشوشن ت،واکشف  د   دنجواف وناواه وظواوف وتجر   

 دوون  ت مقورت دت،واف دجردئوی ترتشبوا  وهمچنوشن   وات  ت مز وات  وایما   ات نوا  دی وک هر

  و  د ور  شوده  شنوی پوشش نامو  آئوشن ووا   وتاتدکعمل آ   وردی  و  مواد ی د تانا     اانا 

 . ا  خادهد 27/11/1380 مصاب مستقش  ماکشاتهای اانا د 219ث ما ه ترتشبا  ماج 

  وو  ت ووشدگی جهوور   ووات ماکشوواتی دمووات  ووایما  ت ووط ذی مووأماتد   وو  مووادت ی  ت -26 مااه  

 تد آنووا  مووددتک و ود وونا  و فوواتر مردجعوو  ما وووا   وو  معووامل  مشووزد   رت ووی وووا دظهاتناموو 

   تخاد ووتی ومووددتک ود وونا   فوواتر دتدئوو   وو  م،لووف وخروووددتد  ما وووا  نماونوود   تخاد وور

 متخلووف نشوای  موات  ومووددتک ود ونا   فواتر دتدئوو  عودف اوات  و ت  اشووند موی موات  تسو 

 ماجو   و  متعلوق وماکشوا  گر ووده ماسواب اوانا  دووند 22ث موا ه  ت مقورت جرومو  م ما 

 ت وخش  دکوردس علوی اوات   و   نود  موی تعشوشن   ات ماکشاتی دمات  ایما       تاتدکعملی

 .شد خادهد واا  و ومطاکب   د ه

 

 

 



 

 

 دتیش  ور ماکشوا  تسا ر وی گزدتشوهای تنظوش  تادننود موی اوانا  دوون ماضاع ما وا  -27 ماه  

 عضوا تسا ر وی ما سوا  ووا دوورد  د ولمی جمهواتی تسا ر وی  وایما   و  تد خا  دفزو ه

 موا ی   تخاد ور ابوا  اوات   ت موذ ات دشوخاص. نماونود دتجواع ت ومی تسا ددتد  جامع 

 نمانوو  وطبووق یووور شووردوط تعاووور  ووا تد دفووزو ه دتیش  وور ماکشووا  تسا ر ووی گووزدتش م،ل نوود

 تسولش  وجهور نموا ه تنظوش   نود  موی تعشوشن   وات ماکشواتی دمات  ایما     و  تاتدکعملی

 . هند اردت ما ی دختشات  ت مر اط  ماکشاتی دمات د دته   

 افازو   ایشش بار مهللاهت  سهبرسا  امار بارای  ساهباایی ومااایک اسانه  کفهیا  با  نسب  نظر اظههی -الف

 . سهباایی واستهناای ههی ومعریات قوانلن مفه  طبم

 ومعااریات قاهنون ایان مفاه  اسااه  بار مهللاهت   وی  هار مت لام ومهللااهت مهللاهت مشامول مأخاذ ت لالن -ب

 .مربو 

 تنظاالم مااه   ایاان الااذکر اخلاار شاارای  یعهیاا  بااه کاا  یا  سهبرساا  گاازایش مهللااهت  امااوی ا ای  -1 تبصووره

 گاازایش قبااول. کنااا ماا  صااه ی مطهلباا  برگاا  مربااو  معااریات ومطااهبم قبااول یساالاگ  باااون شااو  

 نهما  اظهاهی همارا  با  یا مزباوی گازایش ماو ی کا  اسا  آن با  موکاول مهللاهت   وی  هر مهللهت   سهبرس 

 تسااللم اظههینهماا   تسااللم مهلاا  انعضااهء تااهییخ اش مااه  یاا  مااات ظاار   ااااکثر ویااه مزبااوی  وی  مهللااهت 

 .بهشا نمو   مربو  مهللهت  اموی ا ای 

  علعاا  اشااخهص افاازو   ایشش باار مهللااهت  سهبرساا  توانااا ماا  کشااوی مهللااهت  امااوی سااهشمهن -2 تبصووره

  سهبرساا  وموسسااهت یساام   سااهباایان یااه ایااران اسااالم   مهااویی  سهبرساا  سااهشمهن باا  یا و عااوق 

 معااریات طباام الز ماا    اام پر اخاا  صااویت  ایاان  ی. نمهیااا واگااذای یساام   سااهباایان  هم اا  عضااو

 .بهشا م  کشوی مهللهت  اموی سهشمهن عها  ب  مربو 

 

 

 

 



 

 

 دی م واوته خودما  ودتدئو  ماکشوا   ننودگا  پر دخور ماکشواتی فرهنو  دتتقا  منظات    -28 ماه  

   ووات ماکشوواتی ومقوورتد  اووادنشن مبنووای  وور ماکشوواتی ما وووا   وو  ماکشوواتی دمووات  ت اوواشح

 ماکشواتی  ومردجو  د دتد   و  مردجعو   وردی آنوا  نشوای موات  نماونودگی خودما  دتدئ  وهمچنشن

 دعضوا  پوذورش  وا توا شوا  موی تأ وشسدد دوورد  ماکشواتی ت می م اوتد  جامع ثث ناف    نها ی

 .نماود فعاکشر  اته دون  ت الح ذی

 م واوتد   وای دی معتبور نماونودگی  رگو  دتدئو  دی پوس م،ل نود  وکتوی ت وط ذی مردجو   لش 

 آنووا   ووا ماکشوواتی مقوورتد  توودو  و ت خووا  اووانانی وظوواوف تووایه  ت جامعوو   عضووا ماکشوواتی

  وایما  تا وط اوانا  دوون تصواو  تواتوخ دی مواه شوش ظور  جامع  د ا نام  .نماوند هم،اتی

 ویوورد  هشوأ  تصواو   و  و دتدووی داتصوا ی دموات ویدت  پش ونها  و ا تهش    ات ماکشاتی دمات

 .ت شد خادهد

  وو  پر دختووی دضوواف  ماکشووا  د ووتر د   رگوو  وووا ماکشووا  مطاکبوو  دوتدق  وو  مووادت ی  ت -29 مااه  

 دی پوس توی  شسور ظور  تادنود موی  اشود  معتورض موا ی  و  ااتتی  ت شا   می د لغ ما ی

 دخوتل  تفو   وردی مر واط ماکشواتی دموات د دته  و  خوا تد  تبوی دعتوردض شوده وا  دوتدق د لغ

 چنانچو . گور   موی مختامو  پرونوده ت وط  ذی مسووا   وا دخوتل  تف  اات  و ت نماود تسلش 

  رگو  وووا ماکشوا  مطاکبو  دوتدق  ت منودتج مبواک  ننماوود  دعتوردض  تبوا موذ ات مهلر  ت ما ی

 اوانانی د ولغ موا ه دوون ماضواع دوتدق  و  موادت ی د وتانا   و  پر دختی دضاف  ماکشا  د تر د 

 .گر   می ماساب اطعی مات  تس   اشد  شده

 دمووات د دته  وو   تبووا تد خووا  دعتووردض مووا ه دووون  ت مقوورت مهلوور ظوور  مووا ی  وو  اوواتتی  ت

 دوتدق  و  موادت ی  ت وهمچنوشن  اشود ن وده دخوتل  تفو  وکوی نماوود  تسولش  مر اط ماکشاتی

 ووا دعتوردض  توافور تواتوخ دی توی  شسور ظور  دمور پرونوده  اشود  شوده اوانانی د ولغ مذ ات

 دخوتل  تول هشوأ   و  ت وشدگی جهور اوانانی د ولغ موادت   ت دعتوردض مهلور دنقضوا  تاتوخ

 .شا  می دتاک  مستقش  ماکشاتهای اانا  ماضاع ماکشاتی

 



 

 

 واوندوق دکاسون  اورض هوای اوندوق دعتبواتی  هوای وتعواونی ما سوا   ان،هوا   لش -30 مه  

 و ت وخش  دمور  ت  و  تد ما ووا   تآمود  و  مر واط الیف ود ونا  دطلعوا  ارفا م،ل ند تعاو 

 ماکشواتی دموات  وایما   ول تئوشس  تخاد ور تسو   اشود  موی د وت ا ه موات  ماکشا  واا 

 ود ونا  دطلعوا  دتدئو  عودف اوات   ت مز وات دشوخاص. نماونود دعولف مز وات  ایما       ات

 . ا  خادهند  وکر    ودت ه یوا  جبرد  مسوا  مذ ات

 دمولک   و  مر واط خوا  دطلعواتی هوای پاو واه  ت ماجوا  دطلعوا  م،ل ند شهر دتوها -31 مه  

 نشووای مووات  ما وووا  موواکی عمل،وور  ت ووخش  وووا شنا وواوی دموور  ت  وو  مووادت  و وواور م وواغل

  ت مووذ ات  وایما   وول تئوشس  تخاد وور تسو  تد  اشود  مووی   وات ماکشوواتی دموات  وایما 

 دوون  و    وات ماکشواتی دموات  وایما  همزموا    تر وی ودم،وا   د ه اوردت  ایما  دون دختشات

 .آوتند فرده  ت ط ذی دطلعاتی های پاو اه  ت تد دطلعا 

 ماکشاتهووای اووانا   وو  مر وواط دت،وواف تووا   ماکشوواتی  مووأماتد  تخل ووا   وو  ت ووشدگی -32 مااه  

 تئووشس دختشواتد  دعمووا  دی موان  موا ه دووون دجورد .  وا  خادهوود 27/11/1380 مصواب مسوتقش 

 . ا  نخادهد اادنشن  اور دی ناشی   ات ماکشاتی دمات  ایما   ل

  د167ث ومواد  پونج   واب  واف وفصول چهواتف  واب ونهو  ه ت  فصا     مر اط دت،اف -33 ماه  

 مووات   ت 27/11/1380 مصوواب مسووتقش  ماکشاتهووای اووانا د 233ث توواد 230ث د202ث  د191ث

 ماکشاتهووای اووانا د 251ث مووا ه ت،وو . د وور جوواتی اووانا  دووون وماکشاتهووای مسووتقش  ماکشاتهووای

 . ا  نخادهد جاتی اانا  دون مات   ت 27/11/1380 مصاب مستقش 

 و وواور ااتتاسووا ها  فوواتر  دی م،ل نوود اووانا  دووون ماضوواع ماکشووا  م ووما  ما وووا  -34 مااه  

  وایما   و  تسواب ن هوددتی توشوهای و و واول  واور وووا اوندوق ماششنهای مر اط  فرمهای

  عود  وا   ه مود   و   اوود موذ ات موددتک. نماونود د وت ا ه  ند  می تعششن   ات ماکشاتی دمات

 آنوا   و  ماکشواتی موأماتد  مردجعو  اوات  و ت ن هوددتی ما ووا  تا وط مر واط مواکی  ا  دی

 .شا  دتدئ 

 



 

 

 آمووایش تجهشوز  تا وع    وردی الیف طورح د ور ماظوف   وات ماکشواتی دموات  وایما  -35 ماه  

  اتهوای و وایو هوا ت وان  طرووق دی ماکشواتی فرهنو  وتوروو، آموایش ماکشاتی   ات نا  وتر شر

. نماوود وتنظوش  تهشو  تد  واک  پون، تودد ار یموانی  وته ووک طوا   ت   وات  طح  ت منا  

 هوای  دتدووی دنوادع تملوک  و  نسوبر اوانا  دوون دجرد   ردی د ر  مجای مذ ات  ایما  همچنشن

 د وور م،لووف  وکوور. نماووود داووددفد نشووای مووات  وتجهشووزد  د دتی فضووای جملوو  دیث دی  وورماو 

 منظوات   وات  ول  واالن   ا جو  کوادوح  ت تد موا ه دوون دجورد   ردی نشای مات  ومجایهای دعتبات

 .نماود

 اوات   و   وا  هور ت وط ذی د وتانی ودتودهای و   وات ماکشواتی دموات  ایما   ا ج  -36 ماه  

 تخصوش %د 100ثاود  ت اود طوات و و  منظوات  ا جو  اوادنشن  ت دی جددگان  ت وف  ت متمر ز

  وتا  دی  ورماو  هوای  دتدووی وتملوک جواتی هوای هزونو  دنجواف وجهور شا  می تلقی وافت 

 شا  می اردت د ه مز ات  ایما  دختشات  ت د تانی ودتدهای و  ایما 

 اوانا  دوون ماضواع متعلوق جوردئ  و عوادتض ماکشوا    ا ور  و  وجواهی دی هزدت  ت وک -37ماه  

 موی ودتووز   وات ماکشواتی دموات  وایما  نواف  و  خزدن   ت مخصاای تساب  ت گر    می واا 

 دختشوات  ت گور    موی منظوات  ونادتی  ا جو  اوادنشن  ت  و  دعتبواتی مال دی آ  معا   و گر  

 و  ننودگا  مصور   و  جواوزه و ت واوق آموایش   وردی توا گرفور خادهود اوردت مز وات  ایما 

 مقورتد   لشو  و ماکشوا  شوما  دی  نود دوون د وتنا   و  پر دختوی وجواه. نماوود هزونو  ما وا 

 .د ر مستانی مغاور

 شوواتدی مجلووس تصوواو   ووا د وولمی شوواتدی مجلووس داتصووا ی  مشسووشا  دعضووا  دی ن وور وووک

. گور   موی تعشوشن موات  دوون  ت   وات ماکشواتی دموات  وایما  داددما   ر ناظر عناد     د لمی

 وجوواه تایووو  ناوواه و مشووزد  دی گزدتشووی  وواالن  د وور ماظووف  دتدوووی و داتصووا ی دمووات ویدت 

 شواتدی مجلوس داتصوا ی  مشسوشا   و  تد ما ووا  و  ننودگا  مصور   وشن موا ه دوون ماضاع

 .نماود تقدو  د لمی

 



 

 

 اووانا   دووون م ووما  خوودما  و  واال  ووا تد طوو   ت  هشاتوهووا و شوهر دتوها عووادتض نوورخ -38ماه  

 :گر   می تعششن یور شرح    اانا   دوند 16ث ما ه ماضاع ماکشا  نرخ  ر علوه

  (%5/1) تاد نش  و وک اانا   دوند 16ثما ه ادت نرخ م ما  خدما  و  االها  لش  -دکف

  (%3) تاد     خانی  ماصاال  و  ش ات دنادع -ب

  (%10)  تاد  ه هادپشما   اخر و  نزون دنادع -ج

 .(%5) تاد پن،  اته ن ر و%د 10ث  تاد  ه  گای ن ر و   شد ن ر - 

 شیساا  محال  اش  فهظا  ضاواب  و هاه اساتهناای  کاا  شیسا  محال  آالیناا  توللاای وا ااههی -1تبصوره

 هار ماه  اسافنا پاهنز هم تاه  شیسا  محال   فهظا  ساهشمهن اعاال  و تشاخل  طبم نمهینا  نم  یعهی  یا

 و مهللاهت بار عاالو  پتروشالم   وا ااههی و نفا  پهالیشاگههههی همچنالن  (ب اا ساهل  ی ا اراء برای سهل

 عاوای  عناوان با  فاروش قلما  اش%( 1  یصاا یا  پر اخا  مشامول قاهنون  ایان موضاوع مت لام عوای 

 ایاان موضااوع آالیناااگ  عااوای  باا  آن هااهی تبصاار  و قااهنون ایاان( 17 مااه    کاام. بهشاانا ماا  آالیناااگ 

 .بهشا نم  تسری قهب  مه  

 تأیلااا و مزبااوی وا ااا  یخواساا  بااه نمهینااا  اقاااا  آالیناااگ  یفاا  باا  نسااب  سااهل طاا   ی کاا  وا اااههی 

 صااویت  ایاان  ی. گر نااا ماا  خااهی  آالینااا  وا اااههی فهرساا  اش شیساا  محاال   فهظاا  سااهشمهن

 مهللاهت  اماوی ساهشمهن با  مزباوی ساهشمهن توسا  اعاال  تاهییخ اش ب اا مهللاهت   وی  اول اش شاا  یه  وا اههی

 .شا نخواها آالیناگ  عوای  پر اخ  مشمول کشوی 

 فهرساا  باا  شیساا  محاال   فهظاا  سااهشمهن اعااال  و تشااخل  باا  بنااه سااهل طاا   ی کاا  وا اااههی 

 سااهشمهن توساا  اعااال  تااهییخ اش ب ااا مهللااهت   وی  اول اش گر نااا  اضااهف  شیساا  محاال  آالینااا  وا اااههی

 .بو  خواهنا آالیناگ  عوای  پر اخ  مشمول شیس  محل   فهظ 

 و توللاای وا اا اساتعرای محا  شاهر ایی  ساهب با  شاهرهه  اریم  اخا   ی تبصار  ایان موضاوع عوای 

 باالن تااه شاو   ماا  واییاز( 39 مااه  (2 تبصار  موضااوع و او  تمرکااز  ساهب باا  شاهرهه  ااریم اش خاهی   ی

 .گر   توشی  شهرستهن همهن  هلهییههی

 مراکااز خااو  کهیکنااهن سااالم  و مهااهیت ایتعااهء منظااوی باا  توللااای وا اااههی کاا  صااویت   ی -2تبصووره

 امویا تمااهع  و کااهی وشایت اعااال  بااه نمهینااا  هزیناا  خصااوص ایاان  ی یااه و کاار   ایجااه  ویششاا  و آموششاا 



 

 

 گرفتاا  صااویت هزیناا  سااعف تااه یا مااه   ایاان( الااف  بنااا موضااوع عااوای %( 10   یصااا    تواننااا ماا 

 و او  کشاوی  مهللاهت  اماوی ساهشمهن توسا  مزباوی هاهی هزینا  تأیلاا صاویت  ی نمهیناا  استر ا   یخواس 

 .بو  خواها قهنون این معریات  س  استر ا  یه تههتر قهب  مربو 

 یهفتاا   توساا   کمتاار منااهطم  ی نلااهش مااوی  آموششاا  وا اااههی توساا   و تأساال  منظااوی باا  -3تبصووره

 نااه  باا  خزاناا   ی مخصااوص  سااهب  ی مااه   ایاان( الااف  بنااا وصااول  عااوای  اش%( 5/0  یصااا ناالم م ااه ل

 ساانوات  بو  اا  قااوانلن  ی کاا  اعتبااهیی محاا  اش آن م ااه ل و گاار   ماا  واییااز پاارویش و آمااوشش وشایت

 و توساا   اماار  ی مزباوی وشایت توساا  تااه گرفا  خواهااا قاارای شاا  یااه  وشایت اختلااهی  ی گار   ماا  منظاوی

 پلشانهه  با  تبصار  ایان ا رائا  نهما  آئالن. گار   هزینا  مزباوی  یمناهطم نلاهش موی  آموشش  مراکز ا ااث

 ما  وشیاران هلاأت تصاوی  با   ایایا  و اقتصاه ی اماوی و کشاوی پارویش  و آماوشش ههی وشایتخهن  مشترک

 .یسا

 تسوا های  و  تد اوانا  دووند 38ث موا ه ماضواع متعلوق جوردئ  و عوادتض م،ل ند ما وا  -39مه  

   ووات  وول  دتی خزدنوو  تا وط و   ووات ماکشوواتی دموات  ووایما   تخاد وور  و   نووا  وو  تد طوی

. نماونوود ودتوووز گوور    مووی دعوولف   ووات ماکشوواتی دمووات  ووایما  طروووق دی و گوور   مووی دفتتوواح

  و   عود مواه پوانز ه  توا تد هرمواه واواکی عوادتض د ور ماظوف   وات ماکشواتی دمات  ایما 

 :نماود ودتوز مات  تس  وجاه تمر ز وا و مال شهر دتی تساب    یور ترتش 

 و ماول شوهر دتی تسواب  و  شوهرها تورو   دخول ما ووا  موات   تد 38ثما هد دکفث  ند وااکی عادتضد دکف

  هشاتوهوای  وشن تایوو  منظوات  و    وات ویدت  وجواه تمر وز تساب    شهرها ترو  دی خاتج ما وا  مات   ت

 :وافت ی تا ع   متر مشزد  و جمعشر شاخ  د اس  ر شهر تا  هما 

 .  ات ویدت  ناف    وجاه تمر ز تساب   د 38ثما هد  ث  ودجث دبث  ندهای وااکی عادتضد ب

  ساهب  ی گار    ما  واییاز ماه   ایان موضاوع  ساهبههی با  کا  واییازی و او  اش%( 3  یصا س  -1تبصره

 اعتبااهی محاا  اش آن م ااه ل و شااو  ماا  واییااز کشااوی مهللااهت  امااوی سااهشمهن نااه  باا  خزاناا  نااز  مخصوصاا 

 شنهساهی   وظلفا  کا  مزباوی ساهشمهن اختلاهی  ی گار   ما  منظاوی سانوات  بو  ا  قوانلن  ی ک  اختصهص 

 خریااا باارای تااه گرفاا  خواهااا قاارای بهشااا  ماا   ای عهااا  یا عااوای  ایاان وصااول و مطهلباا  یساالاگ  

 با  بناا ایان اساتنه  با  پر اختا  و او . نمهیناا هزینا   سهبرسا  و کهیکناهن تشاویم و آماوشش تجهلزات 

 .اس  مستثن  مغهیر معریات کلل  و مهللهت شمول اش وصول  په اش عنوان



 

 

 کشاوی وشایت ناه  با  کشاوی کا   ایی خزانا  توسا  ماه   ایان  ی شاا  قلاا و او  تمرکاز  سهب -2تبصره

 بناا اخلار قسامتههی  ی ماذکوی توشیا  نحاو  اساتثنهء با   مزباوی  ساهب با  واییازی و او . شو  م  افتتهح

  شااهرهه کااالن%( 20   یصااا بلساا  نسااب  باا ( قااهنون ایاان( 38 مااه  ( 1  تبصاار  و مااه   ایاان( الااف 

 شاهرهه ساهیر%( 60  یصاا شصا   م لا   شاهخ  اساه  بار(  م لا  نفار ملللاون یا  بهالی شهرههی

 شااهخ  اسااه  باار  هلهییهااه%( 20   یصااا بلساا  و  م لاا  و یااهفتگ  توساا   کمتاار شااهخ  اسااه  باار

 یئاال  یاهباار ی نظااهیت و ییاازی برنهماا  م هوناا  نمهیناااگهن اش متشااک  کااهیگروه  نظاار تحاا   م لاا 

 اقتصااه ی کملساالون انتخااهب باا  نااهظر نفاار یاا  و کشااوی وشایت و  ایایاا  و اقتصااه ی امااوی وشایت و  مهااوی

 و اقتصااه ی امااوی وشایت مشااترک پلشاانهه  باا  کاا  ا رائاا  نهماا  آئاالن مطااهبم اسااالم  شااویای مجلاا 

 توساا  و توشیاا  یسااا ماا  وشیااران هلااأت تصااوی  باا  هااه اسااتهن عااهل  شااویای و کشااوی وشایت  ایایاا  

 با  پر اخا   از با  و او  تمرکاز  ساهب اش بر اشا  گونا  هار. شاو  ما  هزین  هه  هلهیی و هه شهر ایی

 و قااهنون ایاان( 38 مااه  ( 3  و( 2  هااهی تبصاار   (37  مااه   موضااوع و ااو  و هااه  هلااهیی و هااه شااهر ایی

 هار یا  ییاهفت  و او  عملکار  گازایش اسا   موظاف کشاوی وشایت. بهشاا ما  ممناوع ماه   ایان( 1 تبصر 

 .نمهیا ایائ  اسالم  شویای مجل  اقتصه ی کملسلون و هه استهن عهل  شویای ب  یکبهی مه  س 

 عووادتض  ووا تد طوو   ت نهوو  فصوول دت،وواف د ووتانا   وو  اووانا   دووون فصووا   وواور دت،وواف -40ماه  

 و ودتووز ترتشبوا  و نورخ  و  مر واط فصوا    واور دت،واف کش،ن. د ر جاتی نشز فصل دون ماضاع

 . ا  نخادهد جاتی د ر  خاص ت،   دتدی آ   ردی فصل دون    عادتض تایو 

  وو . شووا  مووی تعشووشن  االهووا گمر ووی دتیش%د 4ث تاوود چهووات معووا   گمر ووی تقوواق -41مااه  

 تعشوشن ویوورد  هشوأ  تا وط مر اطو  اوادونن طبوق  و   ایتگوانی  وا  و  توافتی دون مجماع

 .گر   می دطلق وتو ی شا  تقاق می

 :ک  گر   ت للن نحوی ب  بهیا معریات و قوانلن سهیر یعهی  بر عالو  ویو ی  عو  نرخ: 1تبصره

 .بهشا وای ات  کهالی برابر  ی  اخ  سهخ  یه توللا کهالی و اشتغهل اش موثر  مهی  یاستهی  ی: الف

 خصوصاا  ت هون  هاهی بخا  باه  ولتا  وای کننااگهن بالن آملاز تب ال  و تر لحا  نارخ گلرناا  بار  ی:ب

 .نبهشا  ولت  غلر و



 

 

 بساات  یااه مونتااه  یااه سااهخ  یااه فاارآویی  ی مصاار  باارای کاا  مااوا ی و قط ااهت لواش  ویو ی  عااو  ناارخ:  

 یاه شا ء یاه شاا  فارآویی محصاول ویو ی  عاو  نارخ اش گار   ما  وای  هاه  ساتگه  یه موا  یه اشلهء بنای

 .بهشا تر پهیلن آمه    ستگه  یه مه  

 باا  ویو ی  عااو  هاااهی ما هفااال  باا  مربااو  عاااه  و خااااهص مااعاااریات و قااوانااالن کاالااال : 2تبصووره

( 37  مااه    ( 19  تااه( 12  و( 9  تااه( 4  (2  (1  بناااههی و( 6  مااه   موضااوع هااهی م هفلاا  اسااتثنهء

 مصاااوب مااارشی مباااه الت ساااهمهناه  قاااهنون( 8  ماااه   و 17/3/1350 مصاااوب گمرکااا  اماااوی قاااهنون

 ویاا   منااهطم ا ای  و تشااکل  قااهنون و آن اصااال هت و آشا  منااهطم ا ای  چگااونگ  قااهنون و 8/7/1374

 وا اااههی توساا  کاا  توللااای آالت مهشاالن باا  یا اا  قااهنون  الیحاا  م هفلاا  و 1384 مصااوب اقتصااه ی

 شااویای 24/2/1359 مصااوب ویو ی  عااو  پر اخاا  اش شااو  ماا  وای  مجااهش م ااان  و توللا صاان ت 

  مهاویی ا مار هاالل  م لا  با  اهااای  نجاهت و امااا  لاواش  گمرکا  م هفلا  و ایاران اساالم  انعالب

 باا   فااهع  عمااا  اقااال . گاار   ماا  لغااو کشااوی  فااهع  صاارفه عمااا  اقااال  و کشااوی وشایت و ایااران اسااالم 

 یاهباار ی نظااهیت و ییاازی برنهماا  م هوناا  و مساال  نلروهااهی پشااتلبهن و  فااهع وشایت مشااترک پلشاانهه 

 .گر   م  ت للن وشیران هلأت تصوی  به و  مهوی یئل 

 ماا  وصااول آنهااه ویو ی  عااو  کاا  وای اتاا  کهالهااهی گامرکااا  ایشش هاازای  ی  واش   م اااه ل: 3تبصووره

 اختلااهی  ی شاو  ما  منظاوی کشاوی کا  سانوات  بو  ا  قاوانلن  ی ساهل  هما  کا  اعتباهیات  مح  اش شو 

 هاه شاهر ایی با  قاهنون ایان( 39  ماه  ( 2 تبصار  مااعریات اسااه  باار تاه گاالر  ما  قرای کشاوی وشایت

 .شو  منظوی قط   هزین  ب  و پر اخ  کم  عنوان ب  کشوی سراسر ههی  هلهیی و

  اتگوواهی    تدهسووایی هووای ماشووشن د ووتانا   وو  خووا تو دنووادع دنتقووا  و نقوول ماکشووا  -42 مااه  

 وووا تاکشوود دخل دی دعوو  ماتوواتی چرخوو   وو  و ماتات ووش،لر شووناوتها    وواوتیی  معوودنی 

  تاود ووک ووا ود  دخلویث  اتخانو  فوروش اشمور%د 1ث تاود ووک معا   مات  تس  ودت دتی 

 دووون ماا ووب  مبنووای. شووا  مووی تعشووشن آنهووا وتو ی تقوواق و گمر ووی دتیش مجموواعد %1ث

 مشوزد   و   وا  شوش توا تودد ار و خوا تو مود   وا  دی  وا  هور شد   پری دید     ماکشا  

 .وا د می تقلشل%د 60ث تاد شصر تا تدد ار و%د 10ث تاد  ه  االن 

 بارای وکهلا  و هبا  صال   قط ا   بلا  سانا ناوع هار تنظالم اش قبا  مکلفناا یسام  اسنه   فهتر -1تبصره

 تنظاالم اش قباا  ساهل پهیااهن تااه عاوای  پر اخاا  گااواه  یاه و یساالا مهللااهت  مشامول خااو یو انااواع فاروش



 

 

 موضااوع انتعااهل  و نعاا  مهللااهت پر اخاا  یساالا همچناالن و قااهنون ایاان( 43  مااه  ( ب  بنااا موضااوع ساانا 

 یاه م هما  اش شاو   ما  اعاال  کشاوی مهللاهت  اماوی ساهشمهن توسا  کا  تنظلما   اااول طبام یا مه   این

 :نمهینا  ی  یا شیر موای  تنظلم  اسنه   ی و اخذ موک 

 مهللهت کننا   ییهف  بهن  نه  و مبلغ پر اخ   تهییخ بهنک   فل  شمهی  -الف

 تااهییخ و شاامهی  یااه عااوای  کننااا   ییهفاا  بهناا  نااه  و مبلااغ پر اخاا  تااهییخ بااهنک   فاال  شاامهی  -ب

 عوای  پر اخ  گواه 

 مال و موتوی شمهی  شهس   شمهی  تلپ  نوع سلستم  شهم  خو یو مشخصهت - 

 مت همللن اقتصه ی شمهی  یه و مل  شمهی  و کاپست  مت همللن  نه  - 

 یا مااه  هاار  ی شااا  انجااه  انتعااهالت و نعاا  کهماا  فهرساا  کاا  مکلفنااا همچناالن یساام  اساانه   فااهتر-

 خواهاا بلنا  پال  کشاوی مهللاهت  اماوی ساهشمهن توسا  کا  یوشا  یاه فر  طبم ب ا مه  پهنز هم ته  ااکثر

 .نمهینا ایسهل یب  ذی مهللهت  اموی ا ای  ب  شا

 فااروش امااوال  اننتعااهل مااوی   ی کلاا  هااهی وکهلتنهماا  تنظاالم  ی مکلفنااا یساام  اساانه   فااهتر -2تبصووره

 .نمهینا تصری  یا خو یو

  ریما  مشامول ماه   ایان( 2 و(1 هاهی تبصار  معاریات اش تخلاف صاویت  ی یسام  اسانه   فهتر -3تبصره

 :بو  خواهنا شیر شرح ب 

 شاا  پر اخا  معاری ملازان اش کمتار یاه و نگر یاا  پر اخا  مت لام عاوای  و مهللاهت کا  صاویت   ی -الف

  ریما  مشامول ماذکوی  ماوای  التفاهوت مهبا  یاه و عاوای  و مهللاهت م اه ل و ا  پر اخا  بار عالو  بهشا 

. بهشاا ما  تاأخلر ماات و نشاا  پر اخا  عاوای  و مهللاهت با  نساب  ماه    ی%( 2   یصاا  و ملزان ب  ای

 .اس  بخشو گ  قهب  غلر مذکوی  ریم 

  (1 تبصاار (    و(     (ب  (الااف  بناااههی  ی مااذکوی مااوای  و مشخصااهت اش یاا  هاار  ی  اش تخلااف -ب

 تخلااف قااهنون   معااری موعااا  ی( 1 تبصاار  موضااوع یوش یااه فاار  طباام فهرساا  ایسااهل و تنظلماا  ساانا  ی

 .گر یا خواها عم  آنهن به یب  ذی معریات و قوانلن مطهبم و شو  م  محسوب انتظهم 



 

 

 مجااا  انتعااهل و نعاا  مهللااهت مشاامول م هملاا  اش ب ااا مااه  شاا  تااه خااو یو اساانه  اقهلاا  و فسااخ -4تبصووره

 وصااول مهللااهت نشااو  انجااه  م هملاا  انتعااهل  و نعاا  مهللااهت پر اخاا  اش پاا  کاا  صااویت   ی. بااو  نخواهااا

 اعاال  کشاوی مهللاهت  اماوی ساهشمهن طار  اش کا  ضاوابط  طبام مرباو  یسام  اسانه   فتار گواه  به شا 

 .بو  خواها موک  یه م هم  ب  استر ا  قهب  شو   م 

   کنناااگهن وای  یااه و  اخلاا  مونته کننااا  ویااه سااهشنا  اشکهیخهنجااهت خااو یو انتعااهل اولاالن -5تبصووره

 و صاال  صاویت با  انتعااهل گونا  هار همچنالن و خریاااایان با ( خاهی   شاارکتههی یسام  هاهی نمهینااگ 

 مهللاهت پر اخا  مشامول علملا  هاهی  اوش  و  انشاگهههه غلر ولتا   عماوم  نهه هاهی  ولا   نف  ب  هب 

 .بو  نخواها مه   این موضوع انتعهل و نع 

 خو یوهااهی انااواع ویو ی  عااو  و گمرکاا  ایشش مجمااوع یااه و(  اخلاا   کهیخهناا  فااروش قلماا  -6تبصووره

 انتعااهل و نعاا  مهللااهت و( 43  مااه  (    و( ب  بناااههی عااوای  و مهللااهت محهسااب  مبنااهی کاا  وای اتاا 

 ماه   ی پاهنز هم تاه کشاوی مهللاهت  اماوی ساهشمهن توسا  ماال آخارین اساه  بار ساهل  هم  گلرنا  قرایم 

 تاهییخ اش وای اتا  خو یوهاهی ماوی   ی ماذکوی مأخاذ. شاا خواهاا اعاال  ب اا ساهل  ی ا اراء بارای ساهل هر

 مزبویتوللاا تاهییخ اش ب اا کا  خو یوهاهی   ایاا اناواع بارای شماهن  مهلا  ایان. بهشاا ما  ا اراء قهب  ابالغ

 ایشش مجماوع یاه فاروش قلما  همچنالن. بهشاا نما  الرعهیا  الش  شاو  ما  وای  کشاوی با  یاه شاروع آنهه

 متنهسا  و شاا  یاه  ساهشمهن توسا  شاو  ما  متوقاف آنهاه توللاا کا  خو یوههی  ویو ی  عو  و گمرک 

 .گر   م  ت للن شا  سهخت  مال آخرین به

 و نعا  هنگاه  اسا  مکلف(یاننااگ  و یاهنماهی  ا ایات ایاران اساالم   مهاویی انتظاهم  نلاروی -7تبصره

 مهللاهت قاب  شاا  پر اخا  نساخ   ولتا   غلار  عاوق  و  علعا  اشاخهص با   ولتا  خو یوهاهی انتعهل

 .نمهینا اقاا  سوابم  ی انتعهل ثب  ب  نسب  سپ  و اخذ یا مربو  انتعهل و نع 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :گر   می تعششن یور شرح    خاص خدما  عادتض و ماکشا  -43 مه  

 هوادوی و  توواوی  دتولوی د وتانا   و ث یمشنوی و واول  وا   وات  دخل  ت مسافر شهری  رو  نقل و تمل -دکف

 .دعادتض عناد    ث  لشط  ها %د 5ث تاد پن،

 موات  تسو  ودت دتوی ووا  دخول تاکشود دی دعو   وا شن  و ودنور و  وادتی های خا تو دنادع  اکشان  عادتض -ب

 وتو ی تقواق و گمر وی دتیش مجمواع هوزدت  ت ووک ووا ود  دخلویث  اتخانو  فوروش اشمر هزدت  ت وک معا  

 .آنها

 باا   سااهل    اش باال  عماار بااه خو یوهااهی مااوی   ی مااه   ایاان( ب بنااا موضااوع عااوای  -تبصووره

    سااهالن  ملاازان باا ( سااهل    مااات تااه  سااهل هاار شااان سااپری اشاء باا ( گهشسااوش هااهی اسااتثنهءخو یو

 .یهبا م  افزای  مه   این مزبوی بنا موضوع عوای %( 100  یصا صا ته  ااکثر و%( 10  یصا

 د وتانا   و  ودت دتوی ووا و  دخول تاکشود دی دعو   وا شن  و ودنور و  وادتی هوای خوا تو دنادع گذدتی شماته - 

  اتخانو  فوروش اشمور%د 3ث تاود  و  موات  تسو  شوهری  ورو  وا شهری  تو  عمامی  ادتی خا توهای

 .دعادتض%د 1ث تاد وک و ماکشا %د 2ث  و تادث آنها وتو ی تقاق و گمر ی دتیش مجماع وا و

 .بهشا نم  تسری قهب  مه   این عوای  و مهللهت ب  آن ههی تبصر  و قهنون این( 17  مه    کم

 ویووور  دتئشسث دتدوووی و داتصووا ی دمووات ویووور دی مت وو،ل  وواتگروهی پش وونها   وو  -44مااه  

 تصواو  و جمهواتی توا ور تدهبور ی نظوات  و تووزی  رنامو  معواو  و ت وط ذی ویور  ایتگانی 

  و  مر واط مجایهوای و هوا  وات  دنوادع داولح ووا و تمدوود اودوت   ا ر وجاهی ویورد   هشأ 

 مصوواب  وکوور موواکی مقورتد  دی  خ ووی تنظووش  اوانا د 47ث ود 26ث د24ث موواد  ماضوواع فعاکشور

 مووادت   ت آ  مصوور  و  وکوور  تآموودهای دی  رخووی واووا  اووانا د 80ثمووا ه و 27/11/1380

 خزدنوو  نووز ث عمووامی  تآموود تسوواب  وو  و  توافوور متقاضووشا  دی 28/12/1373 مصوواب معووشن

 .گر   می ودتوزد   ات  ل  دتی

 

 

 



 

 

 و  ووسور هوادوی مریهوای دی مسوافر هور خوروج  ا ور شوا  موی  د ه دجوایه  وکور    -45 ماه  

 تووا د 000/50ثهوزدت پنجواه مبلو  یمشنوی و  توواوی مریهوای دی و تووا د 000/250ثهوزدت پنجاه

. نماونوود ودتوزد  ووات  وول  دتی خزدنوو  نووز ث عمووامی  تآموود تسوواب  وو  و  توافوور مسووافرد  دی

 تعشوشن ویوورد  هشوأ  تصواو   وا تواتف نورخ  و  تاجو   ا  ات وک  ا     هر مباک  دون تغششرد 

 .گر   می

 و  ییااهی  و شملناا  عمااوم  نعللاا  وسااهی  خاماا  خااام   و سلهساا  هااهی گذینهماا   ایناااگهن -تبصووره

(  انشااجوی  خاارو  ا ااهش   ایناااگهن  کشااوی اش خااهی   ی تحصاال  باا  شااهغ   انشااجویهن پاارواشی  خطااو 

 پروانا   اینااگهن گر ناا  ما  اعازا  کشاوی اش خاهی  با   یماهن  ها  پزشاک  شاویای مجاوش به ک  بلمهیان 

 همچنالن شاونا  ما  اعازا   یگار کشاویههی با  م هلجا  بارای کا  اساالم  انعاالب  هنباهشان و مارشی گذی

 پر اخاا  خصااوص  ی ا تمااهع   امااوی و کااهی وشایت اش شااغل  کهینهماا   ایای کشااوی اش خااهی  معاالم ایرانلااهن

 .بهشنا م  مستثن  مه    این موضوع و و 

  46 مه  

 تسواب  و  اوانا  دووند 45ثموا ه ماضواع وجواه ود 43ث و د42ث مواد  ماضاع های ماکشا  -دکف-

  دتی خزدنو ث  دتدووی و داتصوا ی دموات ویدت  تا وط  و  مر واط عموامی  تآمود های تساب وا

 .گر   می ودتوز شا   می دعلف   ات ماکشاتی دمات  ایما  طروق دی و تعششند   ات  ل

 ماوول شووهر دتی  وو  اووانا  دوووند 43ث مووا هد بث ود دکووفث  نوودهای ماضوواع عووادتض واووا  -ب

 .گر   می ودتوز فعاکشر مال شهر دتی تساب    نشز مز ات عادتض و شا  می ماا 

د 2ث تبصووره ماضوواع وجوواه  تمر ووز تسوواب  وو د 43ثمووا هد جث  نوود ماضوواع عووادتض -ج

 .گر   هزون  و تایو  مز ات تبصره ترتشبا  تس  تا شا  می  ودتوزد39ثما ه

  ووایما  تا ووط  وو  اووانا  دوووند 45ث ود 43ث د42ث موواد  ماضوواع  توووافتی وجوواه و ماکشووا  - 

 هوای ماکشوا  اوانا  چهواتف  واب نهو  فصول دت،واف م وما  گر   می واا    ات ماکشاتی دمات

 .د ر آ   عدی دالتا  و 27/11/1380 مصاب مستقش 



 

 

د 43ث مووا هد بث ود دکفث نوودهای ماضوواع  توووافتی وجوواه پر دخوور دی د ووتن،ا  و دخووتل  -هووو

 د دته اوانا د 77ث موا ه دت،واف م وما  گور    موی واوا  هوا شوهر دتی تا وط  و  اانا  دون

 . ا  خادهد شهر دتوها

 تعلوق ماجو  مقورت ماعود دی پوس اوانا  دووند 43ث موا ه ماضواع عوادتض و ماکشا  پر دخر -و

 . ا  خادهد تأخشر مد     نسبر ماه هر دید    %د 2ث  تاد  و معا   دی جروم 

 47 مه  

 و واول  وا   وات  دخول  ت مسوافر شوهری  ورو  نقول و تمول  و  مبوا ت   و  دشخاای -دکف

  نود ماضواع  لوشط  هوا %د 5ث  تاود پون، م،ل نود نماونود  موی هوادوی و  توواوی یمشنی  نقلش 

 دی عوادتض عنواد   و  موات   تسو   د  اوردت ووا و  لوشط  ت  تج  وا تد اانا  دوند 43ثما هد دکفث

 تسواب  و   عود مواه پوانز ه  توا تودد ار تد مواه هور  و  مر واط موذ ات عادتض و دخذ مسافرد 

 .نماوند ودتوز  لشط فروش مال شهر دتی

 م،ل نوود ودت دتووی وووا  دخوول تاکشوود دی دعوو   ووا شن  و ودنوور و  ووادتی خا توهووای ماک،ووا  -ب

 نورخ  و  تد اوانا  دووند 43ث موا هد بث  نود ماضواع خوا    و  متعلق خا توهای  اکشان  عادتض

ث وتو ی تقوواق و گمر ووی دتیش مجموواع وووا ود  دخلوویث  اتخانوو  فووروش اشموور هووزدت  ت وووک

   وات ماکشواتی دموات  وایما  تا وط  و  جوددوکی  ت منودتج هوای اشمور د واس  ورد ودت دتی

 .نماوند ودتوز مال شهر دتی تساب    و ماا ب  گر    می دعلف

 د ووتانا   وو ث  دخوول تاکشوود  ووا شن  و ودنوور و  ووادتی خا توهووای دنووادع  ننوودگا  تاکشوود -ج

 ماکشوا  م،ل نددشوا  موی گوذدتی شوماته عموامی خا توهوای عنواد   و      ادتی خا توهای

 دی فوروش د ونا   ت  تج  وا فوروش تواتوخ  ت تد اوانا  دووند 43ثموا هد جث نود ماضاع عادتض و

  و  ترتشو   و د 21ث موا ه ماضواع مقورتد  تسو  تد موذ ات عوادتض و ماکشوا  و دخذ خروددتد 

 تا وط  و    وات ویدت  نواف  و  وجواه تمر وز تسواب و   وات ماکشواتی دموات  وایما  تساب

 .نماوند ودتوز شا   می دعلف   ات ماکشاتی دمات  ایما 



 

 

 خو یوهااهی اسااتثنهء باا  وای ات  کااهبلن  و واناا  سااوایی خو یوهااهی مهلکااهن یااه کنناااگهن وای  -1تبصووره

 باه گاذایی شامهی  اش قبا  مکلفناا ماوی   سا ( شاونا ما  گاذایی شامهی  عموم  خو یو عنوان ک  سوایی

 موضااوع عااوای  و مهللاهت پر اخاا  با  نسااب  گاذایی شاامهی  محاا  شاهر مهللااهت  اماوی ا ایات باا  مرا  ا 

 .نمهینا اقاا  مه   این

 قباا  اساا  مکلااف( یانناااگ  و یاهنمااهی  م هوناا   ایااران اسااالم   مهااویی انتظااهم  نلااروی -2تبصووره

 و سااوایی خو یوهااهی اسااتثنهء باا  وای اتاا  کااهبلن  و واناا  و سااوایی خو یوهااهی انااواع گااذایی اششاامهی 

 مهلکااهن یااه کنناااگهن وای  اش یا عااوای  و مهللااهت پر اخاا  گااواه  شااهری  باارون یااه شااهری  یون عمااوم 

 و مهللااهت کاا  مزبااوی خو یوهااهی گااذایی شاامهی  اش و نمااو   مربااو  اساانه  ضااملم  و اخااذ مااوی   ساا 

 وصاول اش پا  مهللاهت  اماوی ا ای  توسا  مزباوی گاواه . نمهیاا خاو  ایی اسا   نشاا  پر اخا  آن عوای 

 .شا خواها صه ی مت لم و و 

 تا وع  و پورودی دمنشور و  هسوایی ن هوددتی  هوای  رنامو  دجورد  هزونو  تأمشن منظات    -48 مه  

 و فرو گوواهی جدووود  شسووتمهای و تجهشووزد  دی د ووت ا ه نشووز و فرو گاههووا  ت  ناهووا یووور

 شواتدی تصواو   وا شوا  موی  د ه دجوایه   وات فرو گاههوای شور ر  و  دمنشوی  و هادنوات ی

 تد  دخلووی پرودیهووای مسووافرد   لووشط فووروش اشموور%د 2ث  تاوود  و   وواتی هادپشموواوی عوواکی

 . ند  توافر

 تصواو  تواتوخ دی مواه شوش  ظور  تودد ار فصول دوون  ت مقرت دت،اف دجردئی نام  آئشن -49 ماه  

  و  و تهشو    وات و  دتدووی و داتصوا ی دموات هوای ویدتتخانو  م وترک پش ونها   و  اانا  دون

 .ت د می ویورد  هشأ  تصاو 

 و تاکشوودی و ودت دتووی  االهووای دنووادع  ووردی وجوواه  وواور و عووادتض گانوو  هوور  راووردتی -50 مااه  

 د ور  شوده معوشن آنهوا عوادتض و ماکشوا  ت،لشوف اوانا   دوون  ت  و  خودما  دتدئو  همچنشن

  وا  شور تها   وهاف  وا  ماکشوا   ماا وب  مأخوذ  تآمودهای  و  عوادتض  راوردتی همچنشن

 ما سووا  و  ان،هووا نووز  دشوخاص موواکی عملشووا   وواور و گوذدتی  ووپر ه  ووا  م وات ر  دوتدق

 . اشد می ممناع مردج   اور و د لمی شاتدهای تا ط مجای   ان،ی غشر دعتباتی



 

 

 آنهاه تکللاف کا   ایاا  محلا  عاوای  اش یا  هار وضا   ها  بخا  و شاهر اساالم  شویاههی -1تبصره

 ا اراء بارای ساهل هار ماه  بهمان پاهنز هم تاه  اااکثر یا ماوای  موظفناا بهشاا  نشاا  مشخ  قهنون این  ی

 .نمهینا عموم  اعال  و تصوی  ب ا  سهل  ی

 7/9/1347 مصااوب شاهری عمااران و نوساهشی قااهنون( 2 ماه    ی منااای  « یهازای پان »  عبااهیت -2تبصوره

 .شو  م  اصالح%(« 1  یصا ی »  عبهیت ب 

 باا  و ااو  یااه عااوای  پر اخاا  اش م هفلاا  یااه تخفلااف اعطااهء باا  مربااو  معااریات و قااوانلن -3تبصووره

 .گر   م  ملغ   هلهییهه و شهر اییهه

 نمهیا. نظهیت کشوی سراسر  ی مه   این ا راء  سن بر اس  موظف کشوی وشایت -4تبصره

 اوانا د 3ثموا هد هووث ند ماضواع ماکشوا  اوانا   دوون تصواو  تواتوخ دی پوس ماه دو  دی -51ماه  

 د ولمی جمهواتی فرهن وی و دجتمواعی داتصوا ی  تا وع   واف  رنامو  اوانا  دی ماد ی دالح

 دتدئوو   وواال   ننوودگا  تاکشوود دی وجوواه  وواور و عووادتض واووا  و  راووردتی چ ووان ی و دووورد 

 عووادتض و تووذ  آ    عوودی داوولتش  و 1381 مصوواب ودت دتووی  االهووای و خوودما   هنوودگا 

 .گر   می دالح%د 5/1ث تاد نش  و وک    مذ ات اانا   ند دون ماضاع

 اووانا د 3ثمووا هد هوووث ند ماضوواع عووادتض مووات   ت اووانا  دوووند 39ثمووا هد 1ث تبصووره ت،وو 

 . ا  خادهد جاتی نشز ادتدالشاته

  وواف  رناموو  اووانا  دی موواد ی داوولح اووانا  اووانا   دووون شوود  دالجوورد  الیف توواتوخ دی -52مااه  

 واوا  و  راوردتی چ وان ی و دوورد  د ولمی جمهواتی فرهن وی و دجتمواعی داتصوا ی  تا ع 

 ودت دتووی  االهووای و خوودما   هنوودگا  دتدئوو   وواال   ننوودگا  تاکشوود دی وجوواه  وواور و عووادتض

  و  مر واط مغواور عواف و خواص مقورتد  و اوادنشن  واور و آ   عدی های دالتش  و 1381 مصاب

 کغوا خودما  دتدئو  و  االهوا تاکشود و ودت د   ور عوادتض و مسوتقش  غشور ماکشا  گان  هر  توافر

  ننودگا  تاکشود دی  و ور عوادتض و مسوتقش  غشور ماکشوا  گانو  هور  توافر و  راردتی و گر وده

 شووامل مووا ه دووون ت،وو .  اشوود مووی ممنوواع خوودما   هنوودگا  دتدئوو  و  االهووا  ننوودگا  ودت  و

 ووا نواف ذ ور مسوتلزف آنهوا  ور عموامی مقورتد  و اوادنشن شوما   و  مغواوری مقرتد  و اادنشن

 . اشد می نشز د ر  ناف تصروح



 

 

 :بهشا م  مستثن  قهنون این  کم شمول اش شیر موای 

 ;ایران اسالم   مهویی فرهنگ  و ا تمهع  اقتصه ی  توس   چههی  برنهم  قهنون- 1

 ;آن ب ای ههی اصال ل  و 1366اسفنا مصوب مستعلم مهللهتههی قهنون- 2

 ;7/6/1372 مصوب ایران اسالم   مهویی صن ت  -تجهیی آشا  منهطم ا ای  چگونگ  قهنون- 3

 ;5/9/1384 مصوب ایران اسالم   مهویی اقتصه ی وی   منهطم ا ای  و تشکل  قهنون- 4

 ;12/4/1373 مصوب خهی   نعلل  وسهی  تر   معریات قهنون- 5

 قلماارو اش خااهی   کهالهااهی عبااوی و نعاا  و  ماا  قااهنون( 12 مااه   موضااوع عااوای  یاههااه  آشا  عااوای - 6

 ;26/12/1374 مصوب ایران اسالم   مهویی

 و 11/8/1372 مصااوب ت ااهون اتااه  و م ااه ن و صاانهی  و بهشیگااهن  اتااه  هزیناا  تااأملن نحااو  قااهنون- 7

 ;آن ب ای اصال هت

 .28/12/1373 مصوب  ول   یآماههی اش برخ  وصول قهنون( 87  و( 63 موا - 8

 یاه و خاهص خاامهت مساتعلم ایائا  اشاء  ی کنناا   یخواسا  اش کا  و اوه  ساهیر و کاهیمز  هزین   -تبصر 

 با  کا   رائما  و خساهیات همچنالن و شاو  ما   ییهفا  مربوطا  معاریات و قاوانلن طبام کا  کهال فروش

 ماا  مسااتثن  مااه   ایاان شاامول اش گاار    ماا   ییهفاا  نشااا  لغااو قااهنون  اختلااهیات یااه و قااوانلن مو اا 

 ایان موضاوع خاامهت بارای شاا  ت لالن بهاهی ملازان و گاذایی قلما  نحاو  خاهص  خامهت مصه یم.بهشا

 .گر   م  ت للن وشیران هلأت تصوی  و مربو  ا رائ   ستگه  پلشنهه  ب  تبصر 

د 42ث د36ث د35ث د31ث د28ث د25ث د24ث د18ث موواد   ووا تد طوو   ت اووانا  دووون دجوورد  توواتوخ -53مااه  

  وا  خادهود اوانا  دوون تصواو  دی پوس مواه دو  دید 51ثموا ه مات   ت و تصاو  تاتوخ دید 48ث و

 د ور ماظوف   وات ماکشواتی دموات  وایما . د ور 1387  وا  مواه مهور دو  دی آ  ماد   اور و

 و هوا   وتاتدکعمل هوا  نامو  آئوشن اوانا   تصواو  دی پوس مر اط  ماد   ت مقرت های مهلر ظر 

 . ر اند ت ط ذی   مردج  تصاو     و تهش  تد مر اط دجردئی ضاد ط


