ماده واحده:
تَزخِ ؾال  1399قْطزاضي ّوساى ٍ ؾاظهاًْاي ٍاتؿتِ اظ لحاِ هٌاتغ قْطزاضي ٍ ووه زٍلت تطاتط زُ ّعاض هيلياضز ضيال(  (100000000000000000ضيال ٍ ،اظ لحاِ
ههاضف هكتول تط اػتثاضات ّعيٌِ اي چْاض ّعاض ٍ يىهسٍ چْل ٍ ًِ هيلياضز ٍ ّفتهس ٍ زٍ هيليَى ٍ چْاض نس ٍ ؾی ٍ ّفت ّعاض ضيال (4.149.702.437.000ضيال) ٍ
اظ لحاِ ههاضف هكتول تط اػتثاضات توله زاضايی ؾطهايِ اي پٌح ّعاض ٍ يىهس ٍ ًَز ٍ ؾِ هيلياضز ٍ يىهس ٍ پٌداُ ٍ چْاض هيليَى ضيال (5.193.154.000.000ضيال) ٍ
اظ لحاِ پطزاذت تسّی ّاي لُؼی قسُ ؾٌَاتی ،قكهس ٍ پٌداُ ٍ ّفت هيلياضز ٍ يىهس ٍ چْل ٍ ؾِ هيليَى ٍ پاًهس ٍ قهت ٍ ؾِ ّعاض ضيال (657.143.563.000
ضيال ) ههَب گطزيس.

تبصره ها:
تبصره  :1تطاؾاؼ زؾتَضالؼول ذعاًِ زاضي زض قْطزاضي ّا ٍ تا تَخِ تِ ههَتات قَضاي اؾالهی قْط ّوساى ،تواهی هٌاَك ٍ ؾاظهاى ّاي ٍاتؿتِ تِ قْطزاضي ّوساى
هَظف اًس وليِ هٌاتغ زضآهسي ذَز ضا تِ ََض هؿتمين زض چاضچَب لَاًيي ٍ همطضات هطتََِ (تَيػُ يَاتٍ ٍ همطضات قْطؾاظيَ ،طح ّاي خاهغ ٍ تفهيلی) ٍنَل ٍ
نطفا تِ حؿاب ّاي هتوطوع ٍخَُ زضآهس ٍ ؾپطزُ وِ تِ ًام تواهی ٍاحسّا ًعز ذعاًِ زاضي ول قْطزاضي ّوساى افتتاح هی قَزٍ ،اضيع ًوايٌسٍ .اضيع هثالغ هصوَض تِ
حؿاتی ذاضج اظ ايي حؿاب ّا ترلف هحؿَب هی قَز .هٌاتغ زضآهسي ٍ ؾايط ٍخَّی وِ تِ هَخة تَزخِ ههَب ّط ؾاظهاى يا قطوت يا هَؾؿِ ٍنَل هی گطزز ،تا
تاييس ذعاًِ زاضي قْطزاضي ّوساى نسزضنس ترهيم يافتِ تلمی قسُ (زض لالة تَزخِ ههَب) ٍ تطاي ههطف زض ضزيف ّاي اػتثاضي ههَب ّط ؾاظهاى يا قطوت يا
هَؾؿِ هٌظَض ذَاّس قس.
تصوط :زضآهسّاي حانل اظ خطائن ًاقی اظ حصف پاضويٌگ الظم اؾت نطفاً خْت توله ٍ ّعيٌِ ّاي احساث پاضويٌگ ػوَهی ههطف قَز.
تبصره  :2تكىيل وويتِ ترهيم تا اٍلَيت ّاي شيل:
الف -پطزاذت حمَق ٍ زؾتوعز ٍ وؿَضات وليِ واضوٌاى قْطزاضي اػن اظ ( قطوتی – لطاضزازي – پيواًی -ضؾوی ٍهؿترسهيي هَلت) زض يه ظهاى ٍاحسٍ .زض نَضت
ػسم اهىاى ايي هَيَع ،پطزاذت ّا تِ ّوِ واضوٌاى يازقسُ تِ ًؿثت هؿاٍي اظ حمَق هاّياًِ ّط يه اظ واضوٌاى ،تِ ّوِ افطاز فَق االقاضُ پطزاذت گطزز.
ب -پطزاذت ّعيٌِ پطٍغُ ّاي ػوطاًی تا اٍلَيت ّاي ظيط:
-1

پل قْيس ؾطزاض ّوساًی  -2پاضويٌگ آلاخاًی تيگ -3پل غسيط  -4اخطاي آؾفالت هؼاتط انلی قْط (هؼاتط تاالي  24هتط)  -5اخطاي پاضن ٍاليت  -6اتوام

پطٍغُ تلَاض اضم -7 .پاضن آهازاي  -8پيازُ ضٍؾاظي ضيٌگ هطوعي  -9پطٍغُ ؾيٌا -10پطٍغُ تلَاض لسض -11پاضويٌگ ٍ پَقف تاالض لطآى  -12ؾاهاًسّی ٍضٍزيْاي قْط
 -13اخطاي تَؾتاى ؾس اوثاتاى  -14تَؾتاى ّ36ىتاضي الغسيط.
ج -اًدام ؾايط پطٍغُ ّاي ازاهِ زاض ؾال  98تا اٍلَيت ههَب قَضا  ،وِ هی تايؿت زض ؾال  99اًدام پصيطز.
ز -پطزاذت زيَى.

ض -تاتَخِ تِ يؼيف تَزى اهىاى تحمك وس ضزيف ّاي فطٍـ اهَال زض ؾتاز ٍ هٌاَك زٍ ٍ ؾِ همطض گطزيس تِ هثلغ 1.461.000.000.000ضيال(يه ّعاض چْاض نس ٍ
قهت ٍ يه هيلياضز ضيال) زض وس فطٍـ اهَال ايي هٌاَك ( وس ّاي  )220100 ٍ220000زضايي هٌاَك پيف تيٌی ٍ هؼازل آى پطٍغُ ّايی تا اٍلَيت زٍم ٍ ؾَم ضا
هكرم ٍ زضنَضت تحمك تَزخِ ؾايط اخطايی گطزز.
تبصره  :3فطٍـ  50زضنس اظ ذَزضٍّاي ازاضي قْطزاضي زض ؾِ هاِّ اٍل ؾال  ٍ 99ترهيم زضآهس حانل اظ ايي تثهطُ تِ ذطيس تدْيعات الظم خْت تدْيع
ذَزضٍّاي قْطزاضي ( اػن اظ ازاضي ،آغاًؽ ٍ ػوَهی ٍ ػولياتی ) تِ ؾاهاًِ هَلؼيت هىاًی(ٍ )GPSذطيسً ،هة ٍ ػولياتی ؾاظي ؾاهاًِ ظيط ؾاذت اَالػات
هىاًی( ٍ )SDIؾاهاًِ خاهغ آهاضي قْطزاضي هتٌاؾة تا الگَّاي والًكْطّاي وكَض تا تهَية قَضاي اؾالهی قْط ًوايس.
تبصره  %15 :4اظ هدوَع زضآهس هحمك قسُ اظ ضزيف اضظـ افعٍزُ ٍ هاتمی اظهحل هازُ  ،16تا ؾمف اػتثاض ههَب زض تَزخِ ؾال  99تِ اًدام پطٍغُ ّاي فٌاٍضضي
اَالػات قْطزاضي زاضاي اٍلَيت ،تا تهَية قَضاي اؾالهی قْط ترهيم ياتس.
تبصره  :5ترهيم 10زضنس اظ هٌاتغ زضآهسي قْطزاضي هٌاَك يه ٍ زٍ تِ تٌس ب تثهطُ  2ايي هازُ.
تبصره  :6تا تَخِ تِ افعايف اذيط حك خصب ًيطٍّاي قْطزاضي ٍ زضضاؾتاي ػازالًِ قسى پطزاذت حمَق تِ واضوٌاى ،قْطزاضي هَظف اؾت زؾتَض الؼول پيكٌْازي
ذَز ضا تا هَضخ يىن اضزيثْكت ؾال  99زض ايي ذهَل تِ قَضا اضائِ ًوايس.
تذکر :1تا لحاِ تركٌاهِ ّا ٍ زؾتَضالؼول ّاي فطازؾت ،تِ قْطزاضي ّوساى اخاظُ زازُ هی قَز خْت ايداز ػسالت ٍ ٍحست ضٍيِ زض پطزاذت ّا ،حساوثط  25زضنس
تِ ضلن ؾطخوغ ايافِ واض ٍ تؼُيل واض واضوٌاى ذَز زض ؾال  98ايافِ ًوَزُ ٍ تِ ػٌَاى تؼُيل واض ٍ ايافِ واض واضوٌاى زض ؾال  99پطزاذت ًوايس.
تبصره  :7قْطزاضي هَظف گطزيس تا تَخِ تِ فطهايكات همام هؼظن ضّثطي (حفظِ اهلل تؼالی) زضذهَل خلَگيطي اظ ذام فطٍقی اهالن لاتل فطٍـ ذَز ٍ خْت
ايداز اضظـ افعٍزُ پيكٌْازات ذَز ضا تا تاضيد  99/2/15تِ قَضاي اؾالهی قْط اضايِ ًوايس.
تبصره  :8تِ قْطزاضي اخاظُ زازُ هی قَزَ ،طح ّاي ؾطهايِ گصاضي ٍ زضآهس ظايی زض پاضن ّاي خسيس االحساث ؾُح هٌُمِ  4ضا تا ّوىاضي ؾاظهاى ّا تهَضت
پايلَت اًدام زازُ ٍ زضآهسّاي حانل اظ ايي السام ٍ ّعيٌِ ّاي ًگْساضي فًاي ؾثع زض قْطزاضي هٌُمِ چْاض هسيطيت گطزز.

تبصره  :9قْطزاضي ّوساى زض ضاؾتاي واّف ّعيٌِ ّاي ذسهات قْطي ،زض ًگْساضي فًاي ؾثع ،ذطيس گل ٍ گياُ ٍ زضذت ٍ ؾايط هَاضز هكاتِ ،زضػمس لطاضزاز تا
پيواًىاضاى تاييس نَضت ٍيؼيت ّا ،تايس تط اؾاؼ ًمكِ ّاي  GISقْطي السام ًوايس.
تبصره  :11قْطزاضي ّوساى هَظف اؾت ؾاهاًِ هسيطيت ٍ ًظاضت تواهی ذَزضٍ ّاي قْطزاضي ٍ ًهة خی پی اؼ ضا تطاي ّوِ ذَزضّاي قْطزاضي پيگيطي ٍ
حساوثط تا اٍل تاتؿتاى  99ػولياتی ًوايس.
تبصره  :11زضآهسّاي اوتؿاتی قْطزاضي تايؿتی هُاتك هازُ  1زفتطچِ تؼطفِ ػَاضو ههَب ؾال  1399تاقس ٍ زضيافت ّطگًَِ ٍخْی ذاضج اظ ػٌاٍيي هٌسضج زض
زفتطچِ هصوَض ترلف هحؿَب هی قَز.
تبصره  :12تطاؾاؼ هازُ  71لاًَى قْطزاضي ّا؛ قْطزاضي ّوساى هَظف اؾت گعاضـ واهل ٍ زليك تحمك هٌاتغ (زضآهسّا ٍ ؾايط هٌاتغ) ٍ ههاضف (پطزاذت ّاي
خاضي ٍ ػوطاًی) تِ تفىيه هاهَضيت ٍ تطًاهِ (قاهل خاضي ػوطاًی ،هكاضوتی ٍ تؼْسي) ضا زض زٍضُ ّاي ظهاًی قف هاِّ زض لالة يىؿاى تْيِ ٍ تِ ّوطاُ تطاظ
آظهايكی هوَْض تِ هْط ٍ اهًاي هسيطيت هٌُمِ يا ضئيؽ ؾاظهاى؛ تِ قَضاي اؾالهی قْط ّوساى اضائِ ًوايس.
تبصره  :13قْطزاضي ّوساى هَظف اؾت تا تَخِ تِ قطايٍ التهازي حاون تط وكَض ٍ تاويسات همام هؼظن ضّثطي زض ذهَل ؾياؾت ّاي التهاز هماٍهتی؛ الساهات
الظم اخطايی ضا زض خْت ضػايت انل نطفِ خَيی ،پطّيع اظ اؾطاف ٍ واّف ّعيٌِ ّاي خاضي ٍ هلعٍهات ازاضي تَيػُ زض هَضز ّعيٌِ ّاي آب ،تطق ،گاظ ٍ تلفي تِ ػول
آٍضز ٍ گعاضـ الساهات ذَز ضا تِ نَضت ّط ؾِ هاُ يىثاض تِ قَضاي اؾالهی قْط اضؾال ًوايس.
تبصره  :14تِ اؾتٌاز تٌس  10هازُ  55لاًَى قْطزاضي ّا؛ تِ قْطزاضي ّوساى اخاظُ زازُ هی قَز هُاتك زؾتَضالؼول ًحَُ ّعيٌِ وطز هَاز  17 ٍ 16تَزخِ قْطزاضي
تا تهَية قَضاي اؾالهی قْط ًؿثت تِ ّعيٌِ وطز هازُ  17 ٍ 16تَزخِ ههَب ؾال  1399السام ٍ گعاضـ ػولىطز ؾِ هاِّ آى ضا تِ قَضا اضؾال ًوايس .ؾمف ّعيٌِ
وطز ّط هاُ هؼازل يه زٍاظزّن تَزخِ ههَب هی تاقس.
تبصره  :15قْطزاضي ّوساى هىلف اؾت زض خْت قفافيت ٍ ّوچٌيي ضفغ هحسٍزيت ّاي گعاضقات حؿاتطؾی زض زٍضُ ّاي گصقتِ؛ ًؿثت تِ حل هغايطت ّاي تيي
هٌاَك ،ؾاظهاى ّا ٍ حؿاب ّاي فيواتيي السام ًوَزُ ٍ گعاضـ آى ضا تا پاياى تيط هاُ  1399تِ قَضاي اؾالهی قْط اضائِ ًوايس.

تبصره  :16قْطزاضي ّوساى ٍ وليِ ؾاظهاى ّاي ٍاتؿتِ هَظف اًس ّطگًَِ تغييط زض تَزخِ ههَب ؾال  1399ذَز ضا تا ضػايت لَاًيي ٍ همطضات هطتََِ ٍ حساوثط تا
آتاى هاُ ؾال  1399زض لالة انالحيِ ٍ يا هتون تَزخِ تْيِ ٍ خْت تهَية تِ قَضاي اؾالهی قْط ّوساى اضؾال ًوايس.
تبصره  :17قْطزاضي ّوساى هَظف اؾت  20زضنس اظ ؾطخوغ اػتثاضات فطٌّگی ذَز ضا نطف پيكثطز اّساف (تياًيِ گام زٍم اًمالب اؾالهی ،تطٍيح فطٌّگ ايثاض ٍ
قْازت) تا تهَية قَضاي اؾالهی قْط ًوايس.
تبصره  :18تطاؾاؼ تٌس  9هازُ  55لاًَى قْطزاضيْا ٍ ّوچٌيي َثك تثهطُ تٌس  14هازُ  80لاًَى قَضاّا تِ تطتية اًدام ٍ تهَية هؼاهالت هكطٍحِ شيل تا پاياى
ؾال هالی  1399تِ آلاي قْطزاض تفَيى گطزيس.
الف -هؼاهالت هماَؼِ واضي ػوطاًی هكطٌٍ تط ايٌىِ زض ليؿت پطٍغُ ّاي ػوطاًی تَزخِ ههَب ؾال  99تَزُ تاقس تا ؾمف پٌداُ هيلياضز ضيال ّط پطٍغُ تالهاًغ
هی تاقس.
ب -هؼاهالت ذطيس ٍ فطٍـ اهَال غيط هٌمَل ٍالغ زض َطح ّاي ػوطاًی ٍ تَؾؼِ قْطي هكطٌٍ تط ايٌىِ زض تَزخِ ههَب ؾال  99تَزُ تاقس تا ؾمف زُ هيلياضز ضيال
تطاي ّطهَضز تالهاًغ هی تاقس.
ج -هؼاهالت ذطيس ٍ فطٍـ اهَال غيط هٌمَل هتطٍوِ تا ػٌايت تِ هازُ  19انالحی لاًَى ًَؾاظي ٍ ػوطاى قْطي ٍ ؾايط لَاًيي ٍ همطضات هطتََِ وِ لاتليت احساث يا
فطٍـ خساگاًِ ًساضز يوي احتؿاب اضظـ افعٍزُ (زض نَضت تؼلك) ٍ ذطيس يا فطٍـ ٍ ٍاگصاضي قَاضع ،قاّدَي ٍ اًْاض هتطٍوِ زض ّط هَضز تا هؿاحت تا  50هتطهطتغ
تا ؾمف هثلغ زُ هيلياضز ضيال تطاي ّط هَضز تالهاًغ هی تاقس.
تصوط :تفَيى اذتياض اػُايی لثلی تِ قْطزاض هحتطم ّوساى تِ قواضُ  70/ 9 /364192هَضخ  1396/11/28تا پاياى ؾال  98هؼتثط هی تاقس.
تبصره  :19تطاؾاؼ تٌس ذ تثهطُ  8لاًَى تَزخِ ؾال 1398قْطزاضي ّوساى هداظ اؾت ٍنَل هُالثات هؼَلِ غيطلاتل زؾتطؼ ضا تهَضت واضگعاضي ٍاگصاض ًوايس.
الظم تِ شوط اؾت وِ افعايف زضآهسّاي ًاقی اظ ايي تثهطُ هكوَل پازاـ اًگيعقی واضوٌاى هؤثط زض ٍنَل زضآهسّاي پايساض ًرَاّس تَز.

تبصره  :21تِ هٌظَض تكَيك واضوٌاى ٍظيفِ قٌاؼ قْطزاضي ٍ زضخْت افعايف زضآهس ٍ اضائِ ذسهات تيكتط تِ قْط ٍ قْطًٍساى هحتطم تِ قْطزاضي اخاظُ زازُ
هی قَز تا ضػايت تثهطُ  4هازُ  35آييي ًاهِ اؾترساهی قْطزاضي ،تِ واضوٌاى هَثط زض افعايف زضآهس هاظاز تط تَزخِ ههَب تِ هيعاى ً( 0.5ين ) زضنس اظ زضآهس هاظاز
تطتَزخِ حانلِ تهَضت تكَيمی پطزاذت گطزز.
تبصره  :21زض اخطاي تَزخِ ضيعي هثتٌی تط ػولىطز ،تواهی ٍاحسّاي اخطايی اػن اظ هؼاًٍت ّا ،ازاضات ول ؾتازي ،هٌاَك ،ؾاظهاًْا ،قطوتْا ٍ هَؾؿات ٍاتؿتِ،
هىلفٌس زض ؾال ً 1399ؿثت تِ تىويل ٍ اؾتمطاض واهل ؾاهاًِ حؿاتساضي ليوت توام قسُ( حؿية ٍ ضايَضظ) السام ًوايٌس.
تبصره  :22زض نَضت ٍلَع حَازث پيف تيٌی ًكسُ اػن اظ؛ ؾيلََ ،فاى ،ظلعلِ ،آتكؿَظيً ،اآضاهی ّا ٍ اػتطايات قْطي ٍ هَاضز هكاتِ زض قْط ّوساى ،تا ؾمف ًين
( %)0.5زضنس اظ ؾطخوغ اػتثاضات ّعيٌِ اي ٍ توله زاضايی ّاي ؾطهايِ اي تطاي وٌتطل اٍياع ٍ ػازيؿاظي ٍيؼيتّ ،عيٌِ ػوليات هطتََِ ضا تأهيي ٍ پطزاذت ًوَزُ
ٍ هطاتة ضا زض تفطيغ تَزخِ ؾال 1399هٌظَض ٍ گعاضـ ػولىطز ايي تثهطُ تِ ّوطاُ تكطيح ػَاهل هؤثط زض ٍلَع حَازث هطتٌَ ضا تِ قَضاي اؾالهی قْط ّوساى اضائِ
ًوايس.
تبصره  :23قْطزاضي ّوساى هىلف اؾت گعاضـ خاهغ ػولىطز تثهطُ ّاي ايي ههَتِ ضا ّوطاُ تا هؿتٌسات ػولىطزي ٍ زض چاضچَب گعاضقگطي اػالم قسُ تَؾٍ
وويؿيَى تطًاهِ ٍ تَزخِّ ،ط ؾِ هاُ يىثاض تِ قَضاي اؾالهی قْط ّوساى اضائِ ًوايس.
تبصره  :24هَاضز هداظ ٍ العاهی خْت ّعيٌِ وطز ضزيف آهَظـ قْطًٍسي (ضزيف  )121206تطاي هَاضز شيل :
-1ضزيف ؾتاز :زض ضاؾتاي آهَظـ قْطًٍسي ازاضُ هسيطيت تحطاى ،ازاضُ زضآهس ٍ ازاضُ وٌتطل ٍ ًظاضت ّعيٌِ گطزز.
-2ضزيف هٌاَك :زض ؾطفهل ّاي آهَظـ قْطًٍسي ،قَضاي اختواػی هحالت ،قْط زٍؾتساض وَزنٍ ،ضظـ قْطًٍسي ٍ تاًَاى ٍ ّعيٌِ گطزز.
-3ضزيف ؾاظهاى ّا :نطفاً زض ضاؾتاي ؾياؾت ّاي ههَب ٍ اتالغی وويتِ آهَظـ قْطًٍسي ٍ وويؿيَى فطٌّگی اختواػی قَضا ّعيٌِ گطزز.

تبصره  :25ول هثلغ پيكٌْازي ٍضظـ زض تَزخِ  99زض ضزيف آهَظـ قْطًٍسي ؾاظهاى فطٌّگی ،اختواػی ٍ ٍضظقی نطفاً تايس زض ضاؾتاي ٍضظـ قْطًٍسي(تدع
ٍضظـ لْطهاًی ٍ حطفِ اي) ّعيٌِ گطزز يوٌا زضضاؾتاي حوايت اظ ٍضظـ حطفِ اي تين فَتثال زض قْطزاضي ؾتاز يا هٌاَك يا ؾاظهاًْا تِ غيط اظ ؾاظهاى فطٌّگی
پيف تيٌی گطزز.
تبصره  :26ػولىطز ٍ الساهات ؾاظهاى فطٌّگی ،اختواػی ٍ ٍضظقی تايس زض ضاؾتاي چكن اًساظ ايي ؾاظهاى وِ هَضز تأييس ٍ تهَية وويؿيَى فطٌّگی اختواػی قَضا
لطاضگطفتِ اؾت ،نَضت پصيطز.
تبصره  :27تط هثٌاي هؼطفی پطٍغُ ّاي هطتثٍ تا قْط زٍؾتساض وَزن اظ ؾَي قْطزاضي (ًاهِ قواضُ  98112646070هَضخ  )98/11/26قْطزاضي هَظف اؾت
َطاح ّاي ذَز ضا زض ظهاى َطاحی تِ قَضا اػالم ًوايس.
تبصره  :28پطٍغُ ّاي زاضاي اٍلَيت زٍم قْطزاضي ،تثسيل هٌاتغ زضآهسي پيف تيٌی قسُ زض ضزيف فطٍـ اهَال تَزخِ پيكٌْازي ؾال  99قْطزاضي تِ زاضاييْاي
ًمسي وِ لاتليت تحمك ٍ فطٍـ تاقٌس پؽ اظ تاييس ٍ تهَية قَضاي اؾالهی قْط لاتل اًدام اؾت.
تبصره  :29قْطزاضي هَظف اؾت خْت اهَض فطٌّگی هثلغ  5.000.000.000ضيال (پٌح هيلياضز ضيال) زض ضزيف ّاي تَزخِ ؾتاز تا تاييس ٍ تهَية قَضاي اؾالهی
قْط ّعيٌِ ًوايس.
تبصره  :31قْطزاضي هَظف اؾت اخطاي ازاهِ پطٍغُ ؾاهاًسّی ؾطگصض ضا تا ؾِ ضاّی وٌِْ فطٍقْا اًدام زّس ٍ زضنَضت ًياظ تِ ضلن هاظاز تطاي اًدام ايي پطٍغُ،
اػتثاض هاظاز زضذَاؾتی ضا زض انالحيِ تَزخِ ؾال  99تِ قَضاي اؾالهی قْط ،خْت تهَية اضايِ ًوايس.
تبصره  :31قْطزاضي هىلف اؾت تِ اؾتٌاز تثهطُ  3هازُ  99لاًَى قْطزاضي السام ًوايس.

