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ضوای ولی لاًَى تَدجِ سال  ٍ 69تثػزُّای هْن آى تا هحَریت ووه تِ تَسعِ استاى

THE

همذهِ

چىیذُ لاًَى تَدجِ سال  ٍ 69تغییزات عوذُ آى در هجلس:

الیحِ تَدخِ ػال  1396دس هَفذ همشس (14

تش اػاع اكل پٌداُ ٍ دٍم لاًَى اػاػی "تَدخِ ػالیاًِ کل کـَس تِ تشتیثی کِ دس لاًَى همشس هیؿَد اص عشف
دٍلت تْیِ ٍ تشای سػیذگی ٍ تلَیة تِ هدلغ ؿَسای اػالهی تؼلین هیگشددّ .ش گًَِ تغییش دس اسلام تَدخِ ًیض
تاتـ هشاتة همشس دس لاًَى خَاّذ تَد ".یکی اص اكَل اػاػی تَدخِ ،اكل تقادل تَدخِ اػت کِ تِ حفؼ هَاصًِ تیي

آخشیي تَدخِ دٍلت یاصدّن تَدُ ٍ دس ضوي

هٌاتـ ٍ هلاسف دٍلت اؿاسُ داسد؛ تِ گًَِ ای کِ دٍلت تتَاًذ هخاسج خَد سا تذٍى اػتمشام داخلی ٍ خاسخی ٍ تقْذات

اٍلیي تَدخِ ای اػت کِ هدلغ دّن آى سا

هالی کِ تِ ػالْای تقذ هٌتمل هی ؿَد ،پشداخت ًوایذ ٍ ایي هَضَؿ اص ًؾش افکاس فوَهی تِ فٌَاى یکی اص ؿشایظ

آرسهاُ  )1395تمذین هدلغ ؿَسای اػالهی
ؿذ .ایي الیحِ اص چٌذ ًؾش داسای ٍیظگیْای
هٌحلش تِ فشدی اػت .تَدخِ ػال 1396

تشسػی کشد .ػیاػتْای کلی تشًاهِ ؿـن
تَػقِ هلَب ؿذُ تَد ٍ دس ّویي ایام تشًاهِ
ؿـن تَػقِ التلادی ًیض دس هدلغ ؿَسای
اػالهی دس دػت تشسػی تَدّ .شچٌذ الیحِ
تَدخِ لثل اص تلَیة تشًاهِ ؿـن تْیِ ؿذ ٍ
اهکاى هلحَػ کشدى اّذاف ٍ تشًاهِ ّای آى سا
ًذاؿت ،لیکي دس هَاسدی تا ػیاػتْای کلی
تشًاهِ ؿـن ٍ ػیاػتْای کلی التلاد

كحت فولکشد هالی دٍلت تلمی هی ؿَد .لزا دس ایٌدا تِ تشسػی تَدخِ کل کـَس دس الیحِ ٍ لاًَى تَدخِ ػال ٍ 1396
تغییشات آى تِ تفکیک هٌاتـ ٍ هلاسف تَدخِ پشداختِ ؿذُ اػت.



هدلغ ؿَسای اػالهی دس خشیاى تشسػی الیحِ تَدخِ ،فالٍُ تش افوال تغییشات دس هتي احکام ،دس هدوَؿ تا حزف

تشخی احکام ٍ اضافِ کشدى احکام دیگش تقذاد احکام هٌذسج دس تثلشُ ّای 23گاًِ الیحِ سا اص  89حکن تِ  118حکن
افضایؾ داد.



تَدخِ کل کـَس هتـکل اص تَدخِ فوَهی دٍلت ٍ تَدخِ ؿشکتْای دٍلتی دس الیحِ تَدخِ ػال  1396هثلغ

هماٍهتی هغایشت داؿت.

ّ 10849ضاس هیلیاسد سیال تَد کِ تا تغییشات هدلغ تِ ّ 11524ضاس هیلیاسد سیال هقادل  6دسكذ افضایؾ یافت .هٌاتـ

دس خشیاى تشسػی تَدخِ تشخی احکام تثلشُ

ٍ هلاسف فوَهی ًیض دس الیحِ هثلغ  3200هیلیاسد سیال تَد کِ تا تغییشات هدلغ تِ ّ 3467ضاس هیلیاسد سیال هقادل 8

ّای تَدخِ حزف ٍ احکام دیگشی ًیض اضافِ ٍ
ّوچٌیي دس خشیاى تشسػی تَدخِ هٌاتـ ٍ

دسكذ افضایؾ یافت.

هلاسف تَدخِ (دٍلت ٍ ؿشکتْای دٍلتی) دچاس
تغییشاتی ؿذ .دس ایي تَلتي ضوي تشسػی
اخوالی تغییشات كَست گشفتِ دس لاًَى
تَدخِ ،تِ تشخی تثلشُ ّای هْن لاًَى تَدخِ
ػال  96کِ هذیشاى هیتَاًٌذ تا خذیت ٍ
پیگیشی دس ساػتای تَػقِ اػتاى اص آًْا تْشُ-
تشداسی ًوایٌذ ،اؿاسُ خَاّذ ؿذ.

تَلتي داخلی  -تخللی سّیافت تَػقِ
هقاًٍت ّواٌّگی اهَسالتلادی ٍ تَػقِ هٌاتـ
دفتش تشًاهِ سیضیًَ ،ػاصی ٍ تحَل اداسی اػتاًذاسی
تْیِ هغالة ٍ تٌؾین :هدتثی هلکی ،فاعوِ اػذیاى
ایي تَلتي آهادُ دسیافت هغالة ّوکاساى هحتشم هیتاؿذ.

امام علی (ع):
حسه التذبیر یىمی قلیل المال ي سًء التذبیر یفىی کثیرٌ.

بروامٍ ریسی درست مال اوذک را افسایش میدَذ ي بروامٍ ریسی وادرست ،مال فرايان را وابًد میکىذ.
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تثػزُ ّای هْن لاًَى تَدجِ سال  69تا هحَریت ووه تِ تَسعِ استاى
فایٌاًس (بند الف تبصره )3

لیز رایگاى (بند ه تبصره )1
* ضشّت هلی ًيت ایشاى هَؽو است اص هٌاتـ دس اختیاس خَد هقادل سیالی چْاسهیلیَى تي هَاد
اٍلیِ ٍیش ) (VBسایگاى تا سَو هثلل سی ّضاس هیلیاسد ( )030333033303330333سیال تِ ًسثت
سیضدُدسغذ( )%30دس اختیاس ٍصاست رْاد ّطاٍسصی(ساصهاى رٌگلْا ،هشاتـ ٍ آتخیضداسی ّطَس)،
رْت خاُپَش(هالچ) تا ٍیشآتِ (اهَلَسیَى) ،پٌزاُ ٍ چْاسدسغذ( )%45دس اختیاس ٍصاست ساُ ٍ
ضْشساصی رْت سٍّص آسيالت ٍ آسيالت ساّْای سٍستایی ٍ هقاتش هحالت ّذه تاصآىشیٌی
ضْشیّ ،يذُ دسغذ( )%31دس اختیاس تٌیاد هسْي اًَالب اسالهی رْت آسيالت هقاتش ٍ تْساصی
سٍستاّا ٍ اًزام عشح(پشٍطُ)ّای هطاسّتی تا دّیاسیّا ،سیضدُ دسغذ( )%30دس اختیاس ٍصاست
ّطَس(ساصهاى اهَس ضْشداسیّا ٍ دّیاسیّای ّطَس) رْت آسيالت هقاتش ضْشّای تا روقیت صیش
پٌزاُ ّضاس ًيش ٍ سِ دسغذ( )%0رْت ًَساصی هذاسس دس اختیاس ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش (ساصهاى
ًَساصی ،تَسقِ ٍ تزْیض هذاسس ّطَس) ٍشاس دّذ ٍ دس حساتْای ىیهاتیي خَد ٍ خضاًِداسی ّل
ّطَس افوال ٍ تا آى اص هحل خَساُ تحَیلی تسَیِ ًوایذ.
ضشّت هلی ًيت ایشاى هْلو است تا پایاى سال ً3031سثت تِ تحَیل ّاهل هَاد اٍلیِ
ٍیش ) (VBتِ دستگاُّای ارشایی ریشتظ اٍذام ًوایذ 0ایي دستگاُّا هْليٌذ تا سفایت ضاخػْای
هشتَعِ ًسثت تِ اتالك سْن ّش یِ اص استاىّا حذاّخش ؽشه هذت دٍ هاُ پس اص اتالك ایي ٍاًَى
اٍذام ًوایٌذ.
* چٌاًچِ ّویتِ تشًاهِسیضی ضْشستاى تَدرِای تشای ساّْای سٍستایی پیصتیٌی ًْشدٍ ،یش
سایگاى آى ضْشستاى دس اختیاس ضْشداسیّای صیش تیست ّضاس ًيش روقیت ٍ دّیاسیّای ضْشستاى
ٍشاس هیگیشد تا دس فوشاى هقاتش داخل سٍستا هػشه ضَد.

تضویي تسْیالت هالی ٍ اعتثاری عزحْا (بند ب تبصره )3
تِ دٍلت اراصُ دادُ هیضَد تشای عشحْای صیشتٌایی ٍ تَسقِای تا اٍلَیت عشحْای داًصتٌیاى،
فلَم ٍ تحَیَاتّ ،طاٍسصی ،آب ٍ خاُ ،صیستهحیغی ٍ ىشٌّگ ٍ ٌّش تا سفایت سَو هَشس دس
تٌذ ( الو) ایي تثػشُ ًسثت تِ أخز یا تضویي تسْیالت هالی ٍ افتثاسی یا ّوِ تالفَؼ تا هثلل
پٌذ هیلیاسد ( )4033303330333دالس اص دٍلتْا ،هؤسسات هالی خاسری ٍ تیيالوللی اٍذام ًوایذ.

تا سفایت هػَتِ ضواسُ  35055/3333هَسخ  3034/33/30هزوـ تطخیع هػلحت
ًؾام دس سال  3031سَو تسْیالت تأهیي هالی خاسری(ىایٌاًس) تشای عشحْا فالٍُ
تش تاٍیواًذُ سـْویِ سـال ٍثل ،هقادل سیـالی پٌزاُ هیلیاسد ( )43033303330333دالس
تقییي هیضَد 0ضَسای اٍتػاد تا سفایت اٍلَیتّای تٌذ (ج) هادُ (ٍ )5اًَى تشًاهِ
ضطن تَسقِ ،تسْیالت هزَّس سا تِ عشحْای تخص دٍلتی ِّ داسای تَریِ ىٌی،
اٍتػادی ،هالی ٍ صیستهحیغی تاضٌذ ،اختػاظ هیدّذ.
عشحْای تخطْای خػَغی ٍ تقاًٍی ٍ ًْادّای فوَهی میشدٍلتی ًیض تا سپشدى
تضویيّای الصم تِ تاًْْای فاهل هیتَاًٌذ اص تسْیالت هزَّس استيادُ ٌٌّذ0

استفادُ اس هٌاتع غٌذٍق تَسعِ هلی
(بند الف تبصره )4
تِ دٍلت اراصُ دادُ هیضَد تشاساس رذٍل صیشً ،سثت تِ تشداضت اص ٍسٍدی سال
 3031غٌذًٍ تَسقِ هلی اٍذام ٍ هٌاتـ حاغلِ سا تِ حساب دسآهذ فوَهی ًضد
خضاًِداسی ّل ّطَس هَضَؿ سدیوّای ،033131 ،033131 ،033134 ،033135
 033133 ٍ033133ایي ٍاًَى ٍاسیض ًوایذ 0هقادل هثالل ٍاسیضی تِ افتثاسات
هطخعضذُ دس رذاٍل ( )3( ٍ )1ایي ٍاًَى اختػاظ هییاتذ 0افتثاسات هَضَؿ ایي
تٌذ تشای غٌذًٍ تَسقِ هلی تاصگطت اص هٌاتـ هحسَب هیضَد.

عٌَاى
افضایؾ ػشهایِ كٌذٍق ًَآٍسی ٍ
ؿکَفایی
عشحْای آتیاسی تحت فـاس ،کن فـاس ٍ
ػاهاًِّای ًَیي آتیاسی

اعغای تسْیالت تِ سزهایِ گذاراى تخصّای

عشحْای آتشػاًی سٍػتائی ٍ تَػقِ
ؿثکِّای آى

خػَغی ،تعاًٍی ٍ ضْزداریْا (بند ج تبصره )4

ػاصهاى كذا ٍ ػیوای خوَْسی اػالهی

تِ تاًْْای فاهل اراصُ دادُ هیضَد دس سال  3031اص هحل هٌاتـ دس اختیاس اص رولِ هٌاتقی ِّ تا
تػَیة ّیأت فاهل غٌذًٍ تَسقِ هلی دس آى تاًِ سپشدُگزاسی ضذُ استً ،سثت تِ افغای
تسْیالتاسصی تِ سشهایِگزاساى تخطْای خػَغی ،تقاًٍی ٍ ضْشداسیّا تشای عشحْای تَسقِای
اًَاؿ هختلو حول ٍ ًَل دسٍى ٍ تشٍىضْشی تذٍى اًتَال هالْیت ٍ تا هقشىی ٍصاست ساُ ٍ
ضْشساصی ٍ تضویي ساصهاىّا ٍ ضشّتْای تاتقِ ٍ ریستظ ایي ٍصاستخاًِ ٍ یا ٍصاست ّطَس تا تضویي
ساصهاى اهَس ضْشداسیّا ٍ دّیاسی ّای ّطَس دس ٍثال أخز حٌ دستشسی یا ىشٍش خذهات تِ
استيادٌٌُّذگاى تا استْالُ اغل سشهایِ ٍ سَد آى اٍذام ٌٌّذ.

هیلیَى

هیلیارد

دالر

ریال

200

6600

300

9900

300

900

100

3300

تمَیت تٌیِ دفافی

1300

42900

هماتلِ تا سیضگشدّا

100

3300

جوع

0077

00677

ایشاى

خزیذ تجْیشات ٍ تزٍسرساًی آسهایطگاّْا ٍ وارگاّْای داًطگاّی (بند ه تبصره )4
دس ػال  1396هثلغ چْل ّضاس هیلیاسد ) (40.000.000.000.000سیال تؼْیالت تَػظ تاًکْای فاهل تشای خشیذ تدْیضات ٍ تِسٍصسػاًی آصهایـگاّْا ٍ کاسگاّْای
داًـگاّْا ٍ هؤػؼات آهَصؿی تِ تفکیک ٍصاستخاًِ ّا الذام ًوایذ..
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اًتطار اٍراق هطاروت (بند الف تبصره )5

غذٍر اٍراق تسَیِ خشاًِ تزای پزداخت
تذّیْای لغعی تِ اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی
(بند و تبصره )5

تِ داًطگاّْا ٍ هؤسسات آهَصش فالی ٍاتستِ تِ ٍصاست فلَم ،تحَیَات ٍ ىٌاٍسی ٍ
ٍصاست تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضْی ٍ ضشّتْای دٍلتی ٍاتستِ ٍ تاتقِ
ٍصاستخاًِّای ًیشًٍ ،يت ،ساُ ٍ ضْشساصیٍ ،سصش ٍ رَاًاى ،دىاؿ ٍ پطتیثاًی ًیشٍّای
هسلح ،استثاعات ٍ ىٌاٍسی اعالفات ،غٌقت ،هقذى ٍ تزاست ،رْادّطاٍسصی،
تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضْی ٍ فلَم ،تحَیَات ٍ ىٌاٍسی ٍ ساصهاىّای اًشطی
اتوی ایشاى ٍ هیشاث ىشٌّگی ،غٌایـ دستی ٍ گشدضگشی اراصُ دادُ هیضَد تا سفایت
ٍاًَى ًحَُ اًتطاس اٍساً هطاسّت هػَب  ٍ 3011/1/03یا ٍاًَى تاصاس اٍساً تْاداس
روَْسی اسالهی ایشاى هػَب  3035/3/3دس هزوَؿ تا سَو یْػذّضاس هیلیاسد
( )3330333033303330333سیال تشای ارشای عشحْای داسای تَریِ ىٌی ،اٍتػادی ٍ
هالی خَد اٍذام ًوایٌذ0

تِ دٍلت اراصُ دادُ هیضَد دس سال  3031تذّیْای ٍغقی خَد تِ اضخاظ حَیَی ٍ
حٍََی تقاًٍی ٍ خػَغی سا ِّ دس چْاسچَب هَشسات هشتَط تا پایاى سال 3034
ایزاد ضذُ ،تا هغالثات ٍغقی دٍلت ( ٍصاستخاًِّا ٍ هؤسسات دٍلتی) اص اضخاظ
هضتَس تا هثلل پٌزاُ ّضاس هیلیاسد ) (430333.33303330333سیال تِغَست روقی-
خشری تسَیِ ٌّذ 0تِ ایي هٌؾَس ٍصاست اهَس اٍتػادی ٍداسایی ،اسٌاد تقْذی خاغی
سا تا فٌَاى «اٍساً تسَیِ خضاًِ» غادس هیٌّذ ٍ دس اختیاس اضخاظ حَیَی ٍ حٍََی
خػَغی ٍ تقاًٍی علثْاس ٍ هتَاتالً تذّْاس ٍشاس هیدّذ0

اًتطار اسٌاد خشاًِ اسالهی جْت تخػیػْای

اًتطار اٍراق هطاروت تَسظ ضْزداریْا

اٍلَیت دار اتالغی ساسهاى تزًاهِ

(بند د تبصره )5

(بند ز تبصره )5

تِ ضْشداسیّای ّطَس ٍ ساصهاىّای ٍاتستِ تِ آًْا اراصُ دادُ هیضَد تِعَس
هطتشُ یا اًيشادی تا سفایت ٍاًَى تاصاس اٍساً تْاداس روَْسی اسالهی ایشاى ٍ ٍاًَى
ًحَُ اًتطاس اٍساً هطاسّت ،تا تأییذ ٍصاست ّطَس (ساصهاى اهَس ضْشداسیّا ٍ
دّیاسیّای ّطَس) تا سَو پٌزاُ ّضاس هیلیاسد ( )430333033303330333سیال اٍساً
هطاسّت ٍ غَُْ اسالهی تا تضویي خَد ٍ تا تاصپشداخت اغل ٍ سَد آى تَسظ
ّواى ضْشداسیّا هٌتطش ٌٌّذ0

* تِ هٌؾَس استوشاس رشیاى پشداختّای خضاًِداسی ّل ّطَس ،تِ دٍلت اراصُ دادُ
هیضَد تا هثلل یْػذ ّضاس هیلیاسد ) (3330333033303330333سیال اسٌاد خضاًِ
اسالهی هٌتطش ٍ اسٌاد هضتَس سا غشه تخػیعّای اٍلَیتداس اتالمی اص سَی
ساصهاى تشًاهـِ ٍ تَدرِ ّطـَس هَضَؿ ایي ٍاًَى ٌّذ ٍ پشداخت ایي اسٌاد سا ٍثل اص
پایاى سال ،اص هحل افتثاسات دستگاُ هضتَس تسَیِ ًوایذ 0ایي اسٌاد اص هالیات هقاه
تَدُ ٍ دس تَسس اٍساً تْاداس ٍاتل داد ٍ ستذ هیتاضذ.
* تسَیِ ایي اسٌاد دس سشسسیذ ،هَذم تش تواهی پشداختّای خضاًِداسی ّل ّطَس
هیتا ضذ ٍ تسَیِ آى ٍثل اص سشسسیذ تَسظ خضاًِ هزاص است 0اًتَال تقْذات هشتَط
تِ اسٌاد هٌتطشُ تِ سال تقذ هوٌَؿ است.

اًتطار اسٌاد خشاًِ اسالهی تزای تسَیِ تذّی
عزحْای عوزاًی ٍ یا هاتِالتفاٍت لیوت تضویٌی
هحػَالت وطاٍرسی
(بند ه تبصره )5

توذیذ لاًَى هالیات تز ارسش افشٍدُ
(بند ب تبصره )6

* دس سال  3031دٍلت هزاص است اسٌاد خضاًِ اسالهی تا حيؼ ٍذست خشیذ سا
تا سشسسیذ تا سِسال تِغَست تیًام ٍ یا تاًام ،غادس ٌّذ ٍ تِهٌؾَس تسَیِ
تذّی هسزل خَد تاتت عشحْای تولِ داساییّای سشهایِای ٍ هاتِالتياٍت
ٍیوت تضویٌی هحػَالت ّطاٍسصی تا ٍیوت ىشٍش دس تَسس تِ ٍیوت
اسوی تا سَو ًَد ٍ پٌذ ّضاس هیلیاسد ) (340333033303330333سیال تِ
علثْاساى ٍاگزاس ٌّذ 0اسٌاد هضتَس اص پشداخت ّشگًَِ هالیات هقاه هیتاضذ ٍ
تِ فٌَاى اتضاس هالی هَضَؿ ٍاًَى تاصاس اٍساً تْاداس روَْسی اسالهی ایشاى
هحسَب ضذُ ٍ تا اهضای ٍصیش اهَس اٍتػادی ٍ داسایی غادس هیضَد 0اسٌاد
خضاًِ اسالهی اص ٍاتلیت داد ٍ ستذ دس تاصاس حاًَیِ تشخَسداس است ٍ ساصهاى
تَسس ٍ اٍساً تْ اداس تایذ تشتیثات اًزام هقاهلِ حاًَیِ آًْا سا دس تاصاس تَسس یا
ىشاتَسس ىشاّن ٌّذ 0خشیذ ٍ ىشٍش ایي اٍساً تَسظ تاًِ هشّضی روَْسی
اسالهی ایشاى هوٌَؿ است.
* تاصپشداخت اكل ٍ ػَد ایي اٍساق دس لَاًیي تَدخِّای ػٌَاتی کل
کـَس پیؾتیٌی هیؿَد ٍ خضاًِداسی کل کـَس هَؽف اػت اص هحل
افتثاسات سدیفْای فلل هشتَعِ ٍ خذاٍل( )9( ٍ )8ایي لاًَى ًؼثت
تِ تؼَیِ آى الذام ًوایذ.

* هذت اخشای آصهایـی لاًَى هالیات تش اسصؽ افضٍدُ هلَب
 ٍ 1387/2/17اكالحات تقذی آى تا پایاى ػال  1396توذیذ هیؿَد.

اخذ  007ریال اس هطتزواى آب تزای آتزساًی تِ
ًماط رٍستایی ٍ عطایزی
(بند ج تبصره )6
ٍصاست ًیشٍ اص عشیٌ ضشّتْای آتيای ضْشی سشاسش ّطَس هْلو است فالٍُ تش دسیاىت
ًشخ آبتْای ضْشی ،تِ اصای ّش هتشهْقة ىشٍش آب ضشب ،هثلل یْػذ ٍ پٌزاُ
()343سیال اص هطتشّاى آب دسیاىت ٍ تِ خضاًِداسی ّل ّطَس ٍاسیض ٌّذ 0غذدسغذ()%333
ٍرَُ دسیاىتی تا سَو ّيتػذ هیلیاسد ( )133033303330333سیال اص هحل حساب هزَّس دس
سدیو هقیي دس تَدرِ ضشّت هضتَس غشىاً رْت آتشساًی ضشب سٍستایی ٍ فطایشی
اختػاظ هی یاتذ 0افتثاس هزَّس تشاساس ضاخع ّوثَد آب ضشب سالن تیي استاىّای
ّطَس دس هَاعـ سِهاِّ اص عشیٌ ضشّت هٌْذسی آب ٍ ىاضالب ّطَس تَصیـ هیضَد تا
پس اص هثادلِ هَاىَتٌاهِ تیي ٍاحذّای ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدرِ دس استاىّا ٍ ضشّتْای آب
ٍ ىاضالب سٍستایی استاىّا ٍ یا ساصهاى اهَس فطایش ایشاى ّضیٌِ ضَدٍ 0رَُ ىًَ هطوَل
هالیات تِ ًشخ غيش است

* دس ػال  95ػشسػیذ یک تا ػِ ػال تَدُ اػت.
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اخذ ٍجَُ اس عزیك هادُ  06هالیات تز ارسش

اجاسُ ساهاًذّی اهالن تِ ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش

افشٍدُ تزای تاهیي هاضیي آالت ٍ ّشیٌِ ّای عوَهی

(بند ه تبصره )9

ضْزداریْا (بند و تبصره )6

تِ ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش اراصُ دادُ هیضَد تِهٌؾَس ساهاًذّی ٍ تْیٌِساصی
ّاستشی تخطی اص اهالُ ٍ ىضاّای آهَصضیٍ ،سصضی ٍ تشتیتی خَد ٍ تا سفایت
هالحؾات آهَصضی ٍ تشتیتیً ،سثت تِ احذاث ،تاصساصی ٍ تْشُتشداسی اص آًْا اٍذام
ٌّذ 0تنییش ّاستشی هَضَؿ ایي تٌذ تِ پیطٌْاد ضَسای آهَصش ٍ پشٍسش استاى یا
ضْشستاى ٍ تػَیة ّویسیَى هادُ(ٍ )4اًَى تأسیس ضَسای فالی ضْشساصی ٍ
هقواسی ایشاى غَست هیگیشد ٍ اص پشداخت ّلیِ فَاسؼ ضاهل تنییش ّاستشیًَ ،ل ٍ
اًتَال اهالُ ،أخز گَاّی تْشُتشداسی ،احذاث ،تخشیة ٍ تاصساصی ٍ سایش فَاسؼ
ضْشداسی هقاه هیتاضذ.

تِ ٍصاست ّطَس (ساصهاى اهَس ضْشداسیّا ٍ دّیاسیّای ّطَس) اراصُ دادُ هیضَد دس سال
 3031تیستدسغذ ) (33%اص ٍرَُ تثػشُ( )3هادُ(ٍ )03اًَى هالیات تش اسصشاىضٍدُ
هقادل ّيت ّضاس هیلیاسد ( )10333033303330333سیال سا ِّ دس اختیاس آى ٍصاستخاًِ ٍشاس
هیگیشد ،تشای تأهیي هاضیيآالت خذهاتی ٍ فوشاًی ٍ تأهیي تخطی اص ّضیٌِّای عشحْای
تولِ داساییّای سشهایِای ضْش ّای صیش یْػذ ّضاس ًيش روقیت ٍ سٍستاّا تِ تشتیة تِ
ًسثت ّيتاددسغذ( ٍ )%13سیدسغذ( )%03تِغَست هستَین ٍ یا تأهیي ٍسوتی اص ٍرَُ
هَسد ًیاص خشیذ هاضیي آالت هزَّس ،تِ تيْیِ سْن ّش استاى پشداخت ٍ ّضیٌِ ٌّذ.

پزداخت هاّاًِ تِ ًیزٍّای ضاغل در ٍسارت

آهَسش ٍ پزٍرش (بند و تبصره )9
اخذ عَارؼ ساخت ٍ ساس ٍ جزائن تخلفات

دٍلت هَؽو است تًِحَی اٍذام ًوایذ ِّ ّلیِ پشداختّای ًیشٍّای ضامل دس
ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ِّ تشاساس هزَص ٍاًًَی ساصهاى اداسی ٍ استخذاهی ّطَس
ٍ تش اساس ٍَاًیي هػَب هزلس ضَسای اسالهی هطنَل تِ خذهت ّستٌذ تِغَست
هاّاًِ ٍ ّوضهاى اص هحل افتثاسات هػَب پیصتیٌیضذُ پشداخت گشدد.

ساختواًی تَسظ استاًذاریْا تزای تْساسی
رٍستاّا (بند ح تبصره )6

ساهاًذّی ًیزٍّای حك التذریس

ٍصاست کـَس (اػتاًذاسیّا) هکلف اػت فَاسم ػاخت ٍ ػاص ٍ خشائن
تخلفات ػاختواًی خاسج اص حشین ؿْشّا ٍ خاسج اص هحذٍدُ سٍػتاّای

داًطگاُ فٌی ٍ حزفِ ای (بند ح تبصره )9

هَضَؿ هادُ ( )99لاًَى ؿْشداسیّا هلَب  1334/4/11تا اكالحات ٍ
الحالات تقذی کِ داسای عشح ّادی هلَب ّؼتٌذ سا تا ػمف چْاس ّضاس
هیلیاسد ( )4.000.000.000.000سیال أخز ٍ تِ حؼاب دسآهذ فوَهی ًضد

دس ارشای تٌذ (ر) هادُ (ٍ )15اًَى تشًاهِ ضطن تَسقِ دسخػَظ ساهاًذّی ًیشٍّای
حٌالتذسیسی داًطگاُ ىٌی ٍ حشىِای هٌتَل اص آهَصش ٍ پشٍسش (ٍثل اص سال )3033
ٍصاست فلَم ،تحَیَات ٍ ىٌاٍسی هْلو است تا پایاى سال ً 3031سثت تِ تثذیل ٍضقیت
آًاى اٍذام ًوایذ 0هٌاتـ هَسد ًیاص اص هحل هٌاتـ هَرَد دس سدیو  443333-303داًطگاُ
ٍاتل تأهیي است.

خضاًِ داسی کل کـَس ٍاسیض ًوایذ .دسآهذ حاكلِ تا ػمف ػِ ّضاس هیلیاسد
) (3.000.000.000.000سیال اص هحل سدیف  530000-162خذٍل
ؿواسُ ( )9ایي لاًَى تِ ًؼثت ػْن ٍاسیضی ّش ؿْشػتاى دس اختیاس
کویتِ تشًاهِسیضی ؿْشػتاى ریستظ لشاس هیگیشد تا پغ اص تلَیة
دػتگاّْای هشتَعِ كشف تْؼاصی سٍػتاّا گشدد.

جلَگیزی اس واّص اعتثارات پژٍّطی دستگاّْا
(بند ز تبصره )9

اعغای اختیار تِ ساسهاى اهَر عطایزی تزای
ٍاگذاری اهَال
(بند ب تبصره )8

*کاّؾ افتثاسات تشًاهِّای پظٍّـی تَػظ دػتگاّْای
اخشائی ،هوٌَؿ اػت.

تِ ػاصهاى اهَس فـایش ایشاى اخاصُ دادُ هیؿَد کلیِ فشٍؿگاّْا،

اعتثار ایویذرٍ تزای احذاث ٍ تىویل عزحْای

خایگاّْای ػَخت(فؼیلی) ،اًثاسّای رخیشُ فلَفِ ٍ کاال ،اساضی ٍ
هؼت حذثات هشتَعِ سا کِ هتقلك تِ ػاصهاى اػت ٍ دس اختیاس ؿشکتْای

ًیوِ توام هعذًی (بند د تبصره )11

تقاًٍی فـایشی ٍ اتحادیِّای هشتَط لشاس داسًذ سا تا لیوت کاسؿٌاػی ٍ
دسیافت دُدسكذ ( )%10لیوت تِكَست ًمذ ٍ هاتمی تِ كَست الؼاط

دس ساستای ارشای تٌذ (ب) هادُ (ٍ )50اًَى تشًاهِ ضطن تَسقِ اص هحل سدیو 403333-3
هثلل سِّضاس ٍ پاًػذ هیلیاسد( )00433033303330333سیال آى دس اختیاس ٍصاست غٌقت،
هقذى ٍ تزاست (ساصهاى تَسقِ ٍ ًَساصی هقادى ٍ غٌایـ هقذًی ایشاى «ایویذسٍ») ٍشاس
هیگیشد تا تا سفایت سیاستّای ّلی اغل چْل ٍ چْاسم (ٍ )55اًَى اساسی دس احذاث ٍ
یا تْویل عشحْای ًیوِتوام غٌایـ هقذًی تا هطاسّت تخص خػَغی دس هٌاعٌ
میشتشخَسداس ّضیٌِ ًوایذ.

پٌدؼالِ تِ ؿشکتْا ٍ اتحادیِّای تْشُتشداس ٍاگزاس کٌذٍ .خَُ حاكل اص
ٍاگزاسیّا تِ حؼاب هشتَط ًضد خضاًِداسی کل کـَس ٍاسیض هیؿَد .هقادل
كذدسكذ( )٪100دسآهذ حاكلِ اص هحل سدیف  530000-163دس اختیاس
ػاصهاى اهَس فـایش ایشاى لشاس هیگیشد تا تِ فٌَاى افضایؾ ػشهایِ ػْن
دٍلت دس كٌذٍق حوایت اص تَػقِ تخؾ کـاٍسصی ٍ فـایشی ّضیٌِ کٌذ.
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ضیَُ تَسیع اعتثارات ّذفوٌذی یاراًِ ّا

افشایص حمَق واروٌاى دٍلت
(بند ب تبصره )11

(بند الف تبصره )14

دٍلت هَؽف اػت افضایؾ حمَق کاسهٌذاى دٍلت دس عی ػال  1396سا تِ

فزٍش اهَال غیزهٌمَل تزای تاسخزیذ ٍ پزداخت

دستگاّْای ارشائی هزاص هیتاضٌذ اص هحل ىشٍش اهَال ٍ داساییّای میشهٌََل هاصاد دس
اختیاس خَد تِاستخٌای اًيال ٍ اهَال دستگاّْای صیش ًؾش هَام هقؾن سّثشی ٍ هَاسد
هػذاً هٌذسد دس اغل ّطتاد ٍ سَم (ٍ )30اًَى اساسی پس اص ٍاسیض تِ دسآهذ فوَهی
ًسثت تِ تاصخشیذ ّاسٌّاى هاصاد سسوی ٍ میشسسوی ٍ پشداخت پاداش پایاى خذهت تِ
اىشادی ِّ تشاساس ٍاًَى ،تاصخشیذ یا تاصًطستِ هیضًَذ ،اص هحل افتثاس سدیو -313
 403333رذٍل ضواسُ ( )3ایي ٍاًَى هغاتٌ آییيًاهِ ارشائی اٍذام ًوایٌذ0

افشایص ٍ ّوساى ساسی حمَق تاسًطستگاى
(بند ه تبصره )11
دٍلت هزاص است افتثاس سدیو  443333-333رذٍل ضواسُ( )3ایي ٍاًَى سا تشای اىضایص ٍ
ّوساى ساصی حًََ تاصًطستگاى تحت پَضص غٌذًٍ تاصًطستگی ّطَسی ٍ ساصهاى
تأهیي ارتوافی ًیشٍّای هسلح تا اٍلَیت ّساًی ِّ دسیاىتیهاّاًِ آًْا ّوتش اص
تیستهیلیَى( )3303330333سیال هیتاضذ ،تشاساس آییيًاهِ ارشائی ِّ تَسظ ساصهاى
تشًاهِ ٍ تَدرِ ّطَس تا ّوْاسی دستگاّْای ریستظ تْیِ هیضَد ٍ تِ تػَیة ّیأت
ٍصیشاى هیسسذ ،اختػاظ دّذ.
 -3دس غَست هْيی ًثَدى افتثاس پیصتیٌیضذُ دس سدیو هزَّس ،دٍلت هیتَاًذ اص هحل
پشداخت ًَذی هَضَؿ تٌذ ) (3رذٍل سَو هٌاتـ ٍ هػاسه تثػشُ ( )35ایي ٍاًَى
هَضَؿ ٍاًَى ّذىوٌذ ّشدى یاساًِّا ًسثت تِ تأهیي افتثاس اٍذام ًوایذ.
 -3غٌذًٍ تاصًطستگی ّطَسی ٍ ساصهاى تأهیي ارتوافی ًیشٍّای هسلح هْليٌذ اىضایص
احْام حٍََی سال  3031تاصًطستگاى ریًيـ ًاضی اص ارشای ایي حْن سا اص 3031/3/3
افوال ًوایٌذ0

اختػاظ یه درغذ اس اعتثار عوزاًی ّز دستگاُ
تزای عزحْای پذافٌذ غیزعاهل

(بند ز تبصره )11
تِهٌؾَس پیطگیشی اص حَادث میشعثیقی ًاضی اص تْذیذات ٍ آسیةپزیشیّای هَرَد ّلیِ
دستگاّْای ارشائی ٍ ضشّتْای دٍلتی ٍ میشدٍلتی ِّ تٌا تِ تطخیع ساصهاى پذاىٌذ
میشفاهل داسای صیشساختْای حیاتی حساس ٍ هْن هیتاضٌذ هْليٌذ تا یِدسغذ ( )%3اص
افتثاسات تولِ داسایی سشهایِای خَد سا تشای ارشای عشحْای پذاىٌذ میشفاهل
هػَىساصی صیشساخت ّای ّواى دستگاُ تا ّواٌّگی ساصهاى پذاىٌذ میشفاهل ّطَس
ّضیٌِ ٌٌّذ.

جمع
.

5

مصارف

 -1پشداخت یاساًِ ًمذی ٍ غیشًمذی تِ
خاًَاسّا

335000

 -2هادُ ( )79لاًَى تشًاهِ ؿـن
تَػقِ

هَضَؿ

افضایؾ

حذالل

هؼتوشی خاًَاسّای هذدخَیاى تحت
حوایت کویتِ اهذاد هام خویٌی (سُ) ٍ
ػاصهاى تْضیؼتی هتٌاػة تا ػغح

40000

هحشٍهیت تش هثٌای هتَػظ  20دسكذ
حذالل دػتوضد هلَب ؿَسای فالی کاس
(ػْن کویتِ اهذاد اهام خویٌی (سُ) ٍ
ػاصهاى تْضیؼتی چْل ّضاس هیلیاسد
سیال هیتاؿذ).
 -3هادُ ( )46لاًَى الحاق تشخی هَاد
تِ لاًَى تٌؾین تخـی اص همشسات هالی
دٍلت ( )2هَضَؿ کاّؾ ػْن ّضیٌِ-
ّای هؼتمین ػالهت هشدم ،ایداد

007777

خالع ٍجَُ ًاضی اس اجزای لاًَى ّذفوٌذ وزدى یاراًِّا ٍ ردیفْای یاراًِای لاًَى تَدجِ سال  0069ول وطَر

پاداش پایاى خذهت پزسٌل
(بند ج تبصره )11

(میلیارد ریال)

تاؿذ ٍ ایي حکن دس هَاسد هغایشت تا ػایش احکام ایي لاًَى حاکن اػت.

مبلغ

تاال اص حذالل دسكذ ٍ پاییيتشیي حمَقّا اص حذاکثش افضایؾ تشخَسداس

منابع

مبلغ
(میلیارد ریال)

گًَِ ای افوال ًوایذ کِ ضشیة افضایؾ حمَق کاسکٌاى دٍلت تا دسیافتی

دػتشػی فادالًِ هشدم تِ خذهات

48000

تْذاؿتی ٍ دسهاًی ،کوک تِ تأهیي
ّضیٌِّای تحولًاپزیش دسهاى ،پَؿؾ
داسٍ ،دسهاى تیواساى خاف ٍ كقة
القالج
 -4تَلیذ ٍاکؼي فلح اعفال تضسیمی ٍ
تَلیذ فشآٍسدُّای صیؼتی (تیَلَطیک)
اًؼاى دس اختیاس هَػؼِ تحمیمات

1000

ٍاکؼي ٍ ػشم ػاصی ساصی
 -5تَػقِ هشاکض فَسیتْای اختوافی دس
یکلذ ٍ چْل ؿْش تاالی ّ 50ضاس ًفش

1000

خوقیت دس اختیاس ػاصهاى تْضیؼتی
 -6حوایت اص تَلیذ ،اؿتغال تا اٍلَیت
خَاًاى ،هؼکي ،حول ٍ ًمل فوَهی،
كادسات غیشًفتی ٍ عشحْای تْیٌِ-

10000

ػاصی ٍ استماء تْشٍُسی هلشف اًشطی،
تمَیت هٌاتـ كٌذٍق کاسآفشیٌی اهیذ
 -7تأهیي هَاد اٍلیِ لیش هَضَؿ تٌذ (ُ)
تثلشُ ( )1ایي لاًَى
 -8پٌح دسكذ تٌذ (د) تثلشُ ( )1ایي
لاًَى

004444

جمع

30000
15000

004444

ؿْشیَس هاُ 1396

ػال ًخؼت ،ؿواسُ 3

تٌفیذ تخطَدگی سَد ٍ جزیوِ ٍاهْای سیز یىػذ

عذم اختػاظ جزیوِ ٍ اهْال تِ ٍاهْای عزح ضثىِ

هیلیَى ریال تزای سال 69

فزعی آتیاری ٍ سّىطی

(بند و تبصره )16

(بند ز تبصره )13

حْن تثػشُ(ٍ )04اًَى اغالح ٍاًَى تَدرِ سال ّ 3034ل ّطَس تشای سال  3031تٌيیز
ٍ ضشط فذم اىضایص پایِ پَلی ضاهل تخطَدگی سَد ٍ رشیوِّای ٍاهْای ّوتش اص
یِهیلیاسد ( )3033303330333سیال ًویضَد ٍ حْن تثػشُ (ٍ )01اًَى هزَّس دس سَو
یْػذ ٍ ّيتاد ٍ پٌذ ّضاس هیلیاسد ( )3140333033303330333سیال تشای سال  3031توذیذ
هیضَد.

دس عشحْای ضثِّْای ىشفی آتیاسی ٍ صّْطی ِّ تا هطاسّت هالی تْشُتشداساى ٍ استيادُ
اص تسْیالت تاًْی ار شاء ضذُ ٍ تِ دالیل فذم تأهیي آب ،تنییشات اّذاه عشح یا فذم
ارشای ضثِّْای اغلی اص عشیٌ هٌاتـ دٍلتی ،عشح آهادُ تْشُتشداسی ًطذُ ٍ دس آیٌذُ ًیض
تْشُ تشداسی اص آى هَذٍس ًخَاّذ ضذ ٍ دس ًتیزِ ّطاٍسصاى هطاسّتٌٌّذُ تذٍى ایٌِْ
ٍػَسی داضتِ تاضٌذ تذّْاس تاًْی هحسَب ضذُ ٍ اص ّلیِ خذهات تاًْی هحشٍم هیضًَذ،
دٍلت هَؽو است ٍام سا تا صهاى تْشُتشداسی اهْال ًوایذ ٍ ّیچگًَِ رشیوِ تشای دٍسُ
اهْال تِ ایي ًَؿ ٍاهْا تقلٌ ًویگیشد 0هحل تأهیي افتثاس اص هادُ (ٍ )33اًَى تطْیل
ساصهاى هذیشیت تحشاى ّطَس هیتاضذ.

اختػاظ ّ0شار فمزُ ٍام هسىي ایثارگزی هجذد تزای
وساًی وِ لثالً اس ایي ٍام استفادُ وزدُ اًذ

(قسمت  1بند و تبصره )17
اختػاظ یاراًِ گزٍّْای پاًػذ ًفزُ تِ تَسعِ

تٌیاد ضْیذ ٍ اهَس ایخاسگشاى هیتَاًذ تقذاد پٌذّضاس ىَشُ ٍام هسْي اص هحل سْویِ سال
 3031سا هزذداً تشای ایخاسگشاًی ِّ دس سٌَات ٍثل اص ایي تسْیالت استيادُ ًوَدُاًذ ٍلی
ّناٌَّى دس صهیٌِ هسْي داسای هطْالت اساسی ٍ حاد تَدُ ٍ ىاٍذ هسْي تاضٌذ
تخػیع دادُ ٍ تذٍى سفایت سایش ضَاتظ تشای ساخت یا خشیذ هسْي هقشىی ًوایذ.

سیزساختْای ضْز یا رٍستای هطخع
(بند ب تبصره )14
* تِ هٌؾَس افضایؾ هـاسکت هشدهی دس فشكِّای اختوافی حضَس

فزغتْا ٍ راّىارّای جذیذ دٍلت تزای ایجاد اضتغال

ًیکَکاساًِ ٍ خیشخَاّاًِ هشدم دس تمَیت صیشػاختّای فوَهی ٍ

(بند الف تبصره )18

فشٌّگی ،اؿتغالضایی ٍ کاسآفشیٌی ،دٍلت هَؽف اػت دسكَستی کِ

تِ دٍلت اخاصُ دادُ هیؿَد تشای هشدهیؿذى التلاد ،حذاکثشػاصی

فقالیتّای فامالوٌفقِ دس حَصُّای فلوی ،داًـگاّی ،آهَصؿیٍ ،سصؿی،
گشٍّْای پاًلذ ًفشی هشدهی تا سضایت ًؼثت تِ اّذای یاساًِ هاّاًِ خَد

هـاسکت التلادی ،تْشُگیشی هؤثش اص ؽشفیتّای فؾین خوقیت فقال

تِ اهَس فَق دس ؿْش یا سٍػتای هـخق هثادست ًوایٌذً ،ؼثت تِ ٍاسیض

کـَس (خَاًاى ،صًاى ٍ داًؾآهَختگاى داًـگاّی) ٍ تشای تْشُتشداسی

هاّاًِ هثلغ یاساًِ پشداختی تِ آًْا تِ اهَس ٍ هٌغمِ هشتَعِ الذام ًوایذ.

هؤثش اص هضیت ّای ًؼثی ٍ سلاتتی هٌاعك دس پٌِْ ػشصهیٌی ایشاى

آییيًاهِ اخشائی ایي تٌذ ؽشف هذت ػِهاُ تا پیـٌْاد ػاصهاى تشًاهِ ٍ

اػالهی(تا اٍلَیت هٌاعك سٍػتایی ٍ فـایشی ٍ هحشٍم) ًؼثت تِ

تَدخِ کـَس تِتلَیة ّیأت ٍصیشاى هیسػذ.

تشًاهِسیضی ٍ ػیاػتگزاسی هٌاػة تشای ایداد فشكتْای ؿغلی خذیذ ٍ

* ػاصهاى ّذفوٌذی یاساًِّا هَؽف اػت ّوضهاى تا تلَیة آییيًاهِ

پایذاس دس هٌغمِ ٍ ؿٌاػایی اػتقذادّا ٍ لاتلیتّای هٌاعك ،اص عشیك

ًؼثت تِ تْیِ ػاهاًِ هٌاػة تشای افالم سضایت هتماضیاى خْت اّذای

حوایتّای ًْادی ،افتثاسی ،آهَصؿی ٍ اخشائی ،الذاهات صیش سا تشاػاع

یاساًِ خَد تِ هَضَفات هزکَس الذام کٌذ.

ػیاػتّای هلَب ؿَسای فالی اؿتغال اًدام دّذ:
 -1تذٍیي ٍ اسائِ اٍلَیتّای ػشهایِگزاسی تِ تفکیک سؿتِ فقالیتّا تا

اٍلَیت پزداخت ٍام اسدٍاج

ػغح ؿْشػتاى تَػظ دػتگاّْای اخشائی تا ّوکاسی تخؾ خلَكی ٍ

(بند ج تبصره )16

تقاًٍی تا تَخِ تِ لاتلیتّا ٍ هحذٍدیتّای هحیغی ٍ التلادی هٌغمِ ٍ
تحلیل پَیای(دیٌاهیک) کؼة ٍ کاس ،تاصاس فَاهل ٍ اؿتغال ،تاصاس هحلَل ٍ

تِ هٌؾَس حوایت اص اصدٍاج خَاًاى ،تاًک هشکضی خوَْسی اػالهی ایشاى

صیشػاختّای هَخَد

هَؽف اػت کلیِ تاًکْا ٍ هؤػؼات افتثاسی کـَس سا هلضم کٌذ تِ اًذاصُ

 -2ؽشفیت ػاصی تشای هـاسکت فقال ٍ هؤثش خاهقِ ّذف تَػظ دػتگاُ

ػْن خَد اص هدوَؿ کلیِ هٌاتـ دس اختیاس پغ اًذاص ،خاسی ٍ ػپشدُ

اخشائی

لشمالحؼٌِ تاًکْا دس پشداخت تؼْیالت لشمالحؼٌِ هـاسکت کشدُ ٍ

 -3تؼْیلگشی ٍ ؽشفیتػاصی ًْادی دس هٌاعك سٍػتایی ٍ گشٍّْای

تؼْیالت لشمالحؼٌِ اصدٍاج سا دس اٍلَیت ًخؼت پشداخت لشاس دٌّذ.

ّذف ٍ احیاء ٍ تَػقِ کـاٍسصی دس هٌاعك هشصی ٍ ًماط هحشٍم کـَس

عی ػِهاِّ اٍل ػال  1396تواهی پشًٍذُّای تقییي تکلیف ًـذُ ػال

 -4اعالؿسػاًی ؿفاف هـَلْای هالی ،حوایتی هؼتوش ٍ فشاگیش ّش یک

لثل دس اٍلَیت تؼْیالت هزکَس لشاس هیگیشًذ.

اص دػتگاّْای اخشائی

 -1تؼْیالت لشمالحؼٌِ اصدٍاج تشای ّشیک اص صٍخْا دس ػال 1396

 -5ایداد سًٍك دس تخؾ ػاختواى ٍ خذهات فوَهی

یکلذ هیلیَى ( )100.000.000سیال تا دٍسُ تاصپشداخت چْاسػالِ

 -6اٍلَیت تخلیق هـَلْای هالی تِ عشح(پشٍطُ)ّا ،تِ تشتیة تشای

هیتاؿذ.

ایداد ٍ تَػقِ تٌگاّْای کَچک ،هتَػظ ٍ كٌایـ دػتی
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راّىارّای دٍلت تزای جلة تخص خػَغی در

تْثَد هذیزیت عزحْای عوزاًی تا ایجاد تاسار

اجزای عزحْای عوزاًی ًیوِ توام

الىتزًٍیه تزای تْثَد هطاروت هزدم در اجزای

(بند الف تبصره )19

عزحْا (بند د تبصره )19

تِ دٍلت اخاصُ دادُ هیؿَد تِ هٌؾَس تؼْیل تأهیي هالی عشحْای تولک
داساییّای ػشهایِای داسای تَخیِ التلادی ٍ هالی تا اٍلَیت عشحْای ًیوِتوام
ًؼثت تِ خلة ٍ اًقماد لشاسداد ػشهایِگزاسی ٍ هـاسکت تا تخؾ خلَكی الذام

تِ هٌؾَس تستشساصی فولی تشای تْثَد هذیشیت عشحْا ٍ تنییش اص الگَّای سٌتی تِ
سٍضْای ًَیي هاًٌذ «هطاسّت فوَهی ٍ خػَغی» یا «ٍاگزاسی تِ تخص خػَغی»:

 -1حذالل تیؼت دسكذ( )%20اص هحل آٍسدُ عشف هـاسکت کِ هتٌاػة تا

 -3ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدرِ ّطَس هْلو است ؽشه هذت یِهاُ اص تػَیة ایي
ٍاًَى ،تاصاس الْتشًٍیِ عشحْای فوشاًی ٍ سشهایِگزاسی صیشساختی سا ایزاد ًوایذ ٍ
ؽشه هذت هزَّس پٌزاُ تا یْػذ عشح(پشٍطُ) هستَل داسای حذاّخش اهْاى تْشُگیشی
اص سٍضْای هضتَس سا تِفٌَاى ًوًَِ ،دس پایگاُ هزَّس هقشىی ٍ اعالفات پایِ آًْا سا
تِغَست فوَهی هٌتطش ٌّذ 0ایي عشح(پشٍطُ)ّا تایذ حذاٍل اص پٌذ ىػل تَدرِای
هختلو ٍ تِ لحاػ اتقاد هالی ضاهل هیضاى هتٌَفی اص سشهایِ هَسد ًیاص تاضٌذ.
 -3-3حذاٍل اعالفات پایِ فثاست است اص گضاسش تَریْی ،ضشایظ ٍ هيشٍضات
هطاسّت یا ٍاگزاسی ٍ ىْشست داسایی ّای هطَْد ٍ ًاهطَْد اعالفات ایي
عشح(پشٍطُ)ّا تایذ راهـ ٍ تِ سٍص تاضذ تا اهْاى اسائِ پیطٌْاد سا تشای فوَم داٍعلثاى
ىشاّن ٌّذ.
 -3-3ساصهاى هَؽو است سٍضْا ٍ ضشایظ ٍشاسدادیّ ،لیِ هَشسات تضویٌات عشىیي
ٍ دیگش هَشسات هشتَط ٍ ًیض چْاسچَبّای ًؾاستی هتٌاسة تا اًَاؿ عشح(پشٍطُ) سا ًیض
دس ّویي پایگاُ هٌتطش ٌّذّ 0شگًَِ تنییش ٍ تيسیش هَشسات ًیض ،ىَظ دس غَستی هقتثش
است ِّ دس ایي پایگاُ هٌتطش ضذُ تاضذّ 0شگًَِ حزه ٍ تنییش اعالفات دس ایي پایگاُ
ًیض تایذ ٍاتل هطاّذُ ٍ ٍاتل پیگیشی تقذی تاضذ.

ٍ تِؿشح صیش هٌاتـ هالی هَسد ًیاص سا تأهیي ًوایذ:

پیـشفت عشح پشداخت هیؿَد.
 -2تیؼت ٍ پٌح دسكذ( )%25اص هحل افتثاسات عشحْای تولک داساییّای
ػشهایِای پیؾتیٌیؿذُ ّواى عشح یا ػشخوـ افتثاسات ّواى فلل تقْذ ٍ دس
هَافذ هـخق ًضد تاًکْای فاهل تَدیـ هیؿَد.
 -3هاتمی هٌاتـ هَسد ًیاص اص هحل هٌاتـ داخلی تاًکْا تأهیي هیؿَد.
 -4تاًکْای فاهل ٍخَُ تَدیقی دٍلت سا تا هٌاتـ خَد تلفیك کشدُ ٍ دس لالة لشاسداد
تا عشف هـاسکت ،تِ كَست تؼْیالت تاًکی تا ًشخ ػَد تشخیحی تِ عشحْای
یادؿذُ ،هتٌاػة تا پیـشفت فیضیکی آًْا پغ اص تأییذ دػتگاُ اخشائی ریستظ
پشداخت هیکٌٌذ.
 -5دٍلت هداص اػت تِ هٌؾَس تؼْیل أخز تؼْیالت تَػظ تخؾ خلَكی تشای
تأهیي هالی ایي عشحْاً ،ؼثت تِ اسائِ تضاهیي الصم اص خولِ خشیذ حذاللی اص
خذهات دٍساى تْشُتشداسی اص عشف هـاسکت ،هَافمت تا تشّیي اهَال هحل اخشای
عشح یا اص عشیك هٌذسج دس لاًَى تؼْیل افغای تؼْیالت تاًکی هلَب

 -3دس ّش هَسد ِّ ًیاص تِ تْویل یا تِسٍصسساًی اعالفات ٍ گضاسش تَریْی (اص حیج
ىٌی ،اٍتػادی ،ارتوافی ٍ صیستهحیغی) یا اسصیاتی داساییّای ّش یِ اص ایي
عشح(پشٍطُ) ّا یا تشسسی ٍ اسصیاتی پیطٌْادّای داٍعلثاى تاضذ ،ساصهاى هزاص است
هستَل اص دستگاُ ارشائی عشح ،اٍذاهاتی هاًٌذ خشیذ خذهات هطاٍسُ ،اًقَاد ٍشاسداد ٍ
پشداخت حٌالضحوِ اص هحل افتثاسات آى عشح (پشٍطُ) سا تِ اًزام سساًذ.

 1386/4/5الذام ًوایذ.
 -6تاًکْایی کِ ایي هٌاتـ دس آًْا تَصیـ هیگشدد هکلفٌذ لشاسدادّای هـاسکت اص
لثیل خشیذ تضویٌی کاالّا ٍ خذهات تَلیذؿذُ تخؾ غیشدٍلتی هٌقمذؿذُ تا عشف
دٍلتی سا تِ فٌَاى تضویيّای لاتل لثَل تشای افغای تؼْیالت تاًکی تِ تخؾ
خلَكی تپزیشًذ .تاصپشداخت الؼاط هشتَط تِ تؼْیالت افغائی اص ػَی تاًکْای

 -0تواهی هشاحل ىشآیٌذ تطْیل ٍشاسدادّای هَضَؿ ایي تثػشُ تایذ تِغَست سٍاتتی،
پیصتیٌیپزیش ،ضياه دس تستش پایگاُ اعالؿسساًی تٌذ(ّ )3وشاُ پاسخگَیی ٍ تا ٍاتلیت
سسیذگی تِ افتشاضات غَست گیشد.

فاهل اص عشیك دسآهذّای عشح كَست هیگیشد دس كَست فذم پشداخت الؼاط
تَػظ تخؾ خلَكی ،تاًک خایگضیي آى دس لشاسداد ؿذُ ٍ دسآهذّای عشح سا دس
لثال الؼاط تؼْیالت ،تا صهاى تؼَیِ کاهل دسیافت هیًوایذ.

 -5تواهی هشاحل گشدآٍسی ٍ تْویل اعالفات ،تذٍیي هقیاسّا ،اسٌاد هٌاٍػِ ٍ ىشآیٌذ
اسراؿ ّاس ،اسصیاتی ،سٍاتت ٍ اًتخاب ضشیِ یا تشًذُ ٍ دیگش اٍذاهات تایذ فالٍُ تش
اعالؿسساًی ،تِ عَس ّاهل هستٌذساصی ضَد 0ایي هستٌذات تِ ّوشاُ گضاسش ضٌاسایی
چالصّا ٍ ىشغتْای دسًٍی ٍ هحیغی ّش عشح(پشٍطُ) اص رولِ ضٌاسایی تواهی ٍَاًیي
ٍ هَشسات هضاحن یا هَسد ًیاص ٍ ًؾشات دستگاّْای ًؾاستی ٍ گضاسش دٍیٌ ارشای ایي
تثػشُ ّش سِهاُ یْثاس تِ ّویسیَىّای فوشاى ٍ تشًاهِ ٍ تَدرِ ٍ هحاسثات هزلس
اسائِ هیضَد.

 -7هذت صهاى الصم تشای دٍسُ ػشهایِگزاسی تا تْشُتشداسی اص عشحْا ،حذاکثش
دٍػال ،دٍسُ تٌفغ حذاکثش یکػال ٍ دٍسُ تاصپشداخت تؼْیالت افغائی تا
احتؼاب هدوَؿ دٍسُ ػشهایِگزاسی ،تْشُتشداسی ٍ تٌفغ حذاکثش دُػال تقییي
هیگشدد.

ٍاگذاری 07درغذ اس فعالیتْای ٍسارت تْذاضت تِ
تخص غیز دٍلتی

(بند ب تبصره )19

توذیذ لاًَى هذیزیت خذهات وطَری

* تِ هٌؾَس تَػقِ هـاسکت هشدهی ٍ اػتفادُ تیـتش اص ؽشفیت تخؾ

(بند د تبصره )12

غیشدٍلتی دس اهَس تلذیگشی دسهاىٍ ،صاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ
پضؿکی هَؽف اػت دس ػال  1396تا دُدسكذ( )%10اص فقالیتّای خَد سا کِ

* هْلت اخشای آصهایـی لاًَى هذیشیت خذهات کـَسی تا کلیِ

دس تخؾ دٍلتی اًدام هیؿَد تش اػاع ػاصٍکاسّای پیؾتیٌیؿذُ دس لاًَى

اكالحات آى تا پایاى ػال  1396توذیذ هیؿَد.

هذیشیت خذهات کـَسی ٍاگزاس کٌذ.
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