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 2پیوست شماره 

 «خدمات»

 
 

 ها؛خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان ـ1

 

 خدمات ردیف

 پزشکی و دندانپزشکی خدمات 1

 یدرمان و یبهداشت مراکز و یدرمانگاه ،بیمارستانی خدمات 2

 انسان سالمت به مربوط خدمات ریسا 3

 یطب صیوتشخ یپزشک هاي شگاهیآزما خدمات 4

 منزل در پرستاري هايمراقبت 5

 اعتیاد سالمت روان و ،ناتوان و سالمند افرادماندگان ذهنی،  مراقبت در منزل براي عقب خدمات 6

 مددکاري اجتماعی  خدمات 7

 

ـ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی کردن )مکانیزاسیون( آب 2

 های تکثیری گیاهان؛کشت بافت و تولید اندامکشاورزی، 

 خدمات ردیف

 یدامپزشکدرمانی  خدمات 1

 قرنطینه دامیخدمات درمانی و پیشگیري  2

 کلینیک دامپزشکیخدمات درمانی و پیشگیري  3

 البراتوار دامپزشکیخدمات  4

 واکسیناسیون حیوانات 5

 فعالیت هاي کنترل بهداشت حیوانات  6

 -یاهیگ آفات با مبارزه 7

ـ خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات ـ 3

ها به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کاالها و نشر و توزیع آن

 خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات؛ 

 خدمات ردیف

 و نشریه روزنامه، کتاب خدمات زینک 1
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 خدمات ردیف

 و نشریه روزنامه، کتاب چاپ 2

 انتشار کتاب، روزنامه و نشریه 3

 توزیع کتاب، روزنامه و نشریه 4

 

که شود در صورتیازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت میـ ارائه خدماتی که مابه 4

 باشد؛های مستقیم مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات

هایی که از طریق قراردادهاي حجمی خدمات خود ارائه خدمت توسط شرکتهاي تأمین نیروي انسانی و شرکتتبصره : 

دهنده خدمات پرستتتاري و خدمات هاي ارائهکنند )مانند شتترکترا با در اختیار گذاشتتتن نیروي کار به متقا تتی ارائه می

ست، معاف میهزینهنظافتی(، بخشی از قرارداد که مربوط به  باشد. حکم این بند مشروط به تأیید هاي حقوق و دستمزد ا

 .گر استمیزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه

عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیالت و یا ایجاد اعتبار، ارائه ـ  5

 مصوبات شورای پول و اعتبار؛ ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و 

 

الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک های قرضصندوق الحسنهخدمات اعتباری قرضـ  6

های مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق

 شوند؛الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا میقرض

های حمایتی، ضمانت صادرات، اعتباری اعطای تسهیالت توسط صندوقـ خدمات مالی و 7

 ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شدهگذاری، بیمهسرمایه

 .هاشوند در چارچوب اساسنامه آنیا می
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بیمه اجتماعی و های محصوالت کشاورزی، خدمات های زندگی، خدمات بیمهـ خدمات بیمه8

 درمان تکمیلی؛

 

 خدمات  ردیف

1 

مه
بی

ري
ستم
و م
ی 
دگ
 زن
ي
ها

 

 هاي خطر فوتبیمه

 هاي به شرط حیاتبیمه 2

 هاي مختلط شامل:بیمه 3

 هاي مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایهبیمه

 هاي مختلط خطر فوت و مدیریت سرمایه بیمه

 هاي مختلط خطر فوت و به شرط حیات بیمه

 هاي مستمريبیمه 4

پوشش تکمیلی پرداخت سرمایه یا مستمري ا افی در صورت فوت یا  5

 نقض عضو ناشی از حادثه

پوشش تکمیلی پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در  6

 صورت از کارافتادگی دائم )اعم از کلی یا جزئی( به هر علت

فوت در صورت ابتال به پوشش تکمیلی پرداخت بخشی ازسرمایه  7

 هاي پزشکیهاي خاص و جبران هزینهبیماري

8 

لی
کمی
ن ت
رما
ي د
 ها
مه
بی

 

 درمان:

 ت انفرادي

 ت خانواده

 ت گروهی

 درمان مسافران ورودي به ایران 9

 درمان مسافران عازم به خارج از کشور 10

 هاي احتمالی اتباع خارجی مقیم کشوربیمه بیماري 11
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ها و خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسـ 9

 .بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار

 خدمات ردیف

 که بورس از خارج يبازارها و هابورس در کاال و بهادار اوراق هیتسو و معامالت انجام کارمزد 1

 اوراق يمرکز يگذار سپرده شرکت س،ربو از خارج يبازرها و، هابورس کارگزاران، توسط

 .شود یم افتیدر تهران بورس يآور فن تیریمد شرکت و وجوه هیتسو و بهادار

 در کاالها و بهادار اوراق معامالت از بهادار اوراق و بورس ستتتازمان توستتتط که ینظارت حق 2

 .شود یم افتیدر بورس از خارج يها بازار و ها بورس

 ای بورس در ها آن يکاال ای بهادار اوراق که ییها شرکت از یافتیدر رشیپذ حق و الدرج حق 3

 .شود یم معامله بورس از خارج بازار

لدرج حق 4 له در بورس رشیپذ حق و ا عام بل م قا یا  ته شتتتده  پذیرف هادار  ها، کاالها و اوراق ب

 بازارهاي خارج از بورس

 ریستتتا ای بورس از خارج يها بازار ها، بورس ها، کانون که تیعضتتتو حق و هیورود حق 5

 .کنند یم افتیدر خود ياعضا به وابسته اشخاص ای اعضاء از انتظام خود يهاتشکل

 مشتتتاوره بابت بهادار، راقوا و رسوب ستتتازمان نزد شتتتده ثبت یمال يها نهاد که ییکارمزدها 6

 بهادار اوراق  مانت ،یسینو رهیپذ تعهد ،یگردان بازار ،یگردان سبد رش،یپذ مشاوره عر ه،

 .کنند یم افتیدر واسط ينهادها به خدمات هیارا ای

 اوراق و بورس ستتازمان نزد شتتده ثبت يگذار هیستترما يها صتتندوق ارکان که ییکارمزدها 7

 .کنند یم افتیدر مربوطه صندوق از نیتضام ای خدمات هیارا بابت بهادار

 (واسط نهاد به یبان توسط یپرداخت) بهادار اوراق ریسا و مرابحه اجاره، اوراق انتشار کارمزد 8

 اوراق هیتسو و انتقال خدمات بابت بهادار اوراق يمرکز يگذارسپرده شرکت که ییکارمزدها 9

 گردش يها گزارش هیارا و استتتخراج معامله، انجام جهت یمعامالت کد صتتدور از اعم) بهادار

 بهادار،خدمات اوراق کردن سهام،سپرده کیاتومات صیتخص ، سهامداران و ها شرکت معامالت

 جهت يسهامدار مشخصات بهادار،اصالح اوراق يگذار سپرده شامل بهادار اوراق ينگهدار

 ه،یستترما شی،افزایقانون و يقهر ،انتقاالت انتقال و نقل نامه یگواه معامله،صتتدور امکان جادیا

 افتیدر معامله انجام جهت بهادار اوراق قیتوث و بهادار اوراق ستتود عیتوز ه،یستترما ستتود عیتوز

 .کندیم
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خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع  ـ 10

با   01/09/1384( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 1( ماده )24بند )

 دی؛اصالحات بع

 خدمات ردیف

 انتشار سهام  1

 نقل و انتقال سهام 2

 حق تقدم  3

 سهم الشرکه  4

( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران 1( ماده )24مو وع بند ) سایر اوراق بهادار 5

 با  اصالحات بعدي؛ 01/09/1384مصوب 

 

های سرمایه گذاری دارای صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق ـ 11

 مجوز ازسازمان بورس و اوراق بهادار؛ 

شرکتهای واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز فعالیت از بانک  سود تسهیالت اعطاییمنحصراً  ـ 12

 مرکزی جمهوری اسالمی ایران به مشتریان )مصرف کنندگان(.

ای، ریلی المللی جادهخدمات حمل و نقل )اعم از بار و مسافر( درون و برون شهری و بین ـ 13

 دریایی؛و 

 خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی  ـ 14

تر ، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای های سه ستاره و پایینخدمات اقامتی هتل ـ 15

 ی یا  اتحادیه های ذی ربط؛صنایع دستاث فرهنگی، گردشگری و مجوز از وزارت میر

موضوع قانون نحوه  های خدماتیقدرالسهم هزینه مشترک )شارژ( دریافتی توسط شرکت ـ 16

از واحدهای تولیدی،  1387 /02 /31  مصوب های صنعتیشهرکواگذاری مالکیت و اداره امور 

 هاهای صنعتی بابت ارائه خدمات به آنصنعتی و خدماتی مستقر در شهرک

این ماده « الف»( بند 17موضوع جزء ) خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کاالهای ـ17

های نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه می شود، مطابق فهرستی که توسط مرکز وابسته به دستگاه

 شود.که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابالغ می
 


