
 

تقنینی امور معاونت                                     اریان اسالمی جمهوری                                                             جمهوری  ریاست امورمجلس نتمعاو
                                                  

      جمهوری  ریاست                                                                   
 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 سال دوم  –دوره دهم 
 

 

 2/82/8931شنبه چهار روزصبح  –جلسه علني  (814) چهارمين و هشتاد و صديك
 

 

همچنين بنـد   و 88بندهاي الف،ب،ج،د،هـ ،و  تبصره   :ها بخش هزينه)كل كشور1931اليحه بودجه سال ادامه رسيدگي به (1

تبصره   4و  8به كميسيون ارجاع و بندهاي  الحاقي   88تبصره  2و بند الحاقي  88تبصره ( ب)بند  9 تصويب و جزء 82الف تبصره 

 .(حذف شد و ادامه بحث به جلسه بعد از ظهر امروز موكول گرديد 88

 فقره سوال( 1)اعالم وصول (2

 تذكرات  آيين نامه اي، اخطار قانون اساسي و تذكرات شفاهي( 9

 امروز 14امه جلسه ساعت تنفس، اداعالم  ( 4

 2/82/8931شنبهچهارادامه جلسه بعد از ظهر روز 

 

، بندهاي ب،ج،د  82بندهاي الحاقي به بند الف تبصره : بخش هزينه ها  )كل كشور1931ادامه رسيدگي به اليحه بودجه سال (1

تصويب  و تبصره  89و بند الحاقي تبصره  و همچنين بندهاي الف،ب،ج،د  82تبصره ( 3الي   8بند الحاقي ) و بندهاي الحاقي آن 

 .(به كميسيون ارجاع و ادامه بحث به جلسه آينده موكول گرديد 84
 
 

 تذكرات آيين نامه اي، اخطار قانون اساسي و تذكرات شفاهي(2
 

 

 صبح 8ساعت  9/12/1931پنجشنبه  مورخ اعالم  ختم جلسه ، جلسه آينده روز ( 9
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 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 481جلسه

 شنبهچهار روز

2/42/4931 

هزينه  بخش ) كل كشور8931بودجه سال اليحه رسيدگي به ادامه (8

 (ها

. مواردي كه به صورت نقطه چين مشخص گرديده ، درآمدي  مي باشد: توضيح

 : و  موارد  هزينه اي  تايپ  و  به شرح ذيل مشخص  شده است 

و   88بندهاي الف،ب،ج،د،هــ ،و  تبصـره     :ها بخش هزينه

تبصره  (ب)بند  9تصويب و جزء  82همچنين بند الف تبصره 

به كميسيون ارجاع و بنـدهاي    88تبصره  2و بند الحاقي  88

حذف شد و ادامه بحث به جلسـه   88تبصره   4و  8الحاقي  

 : بعد از ظهر امروز موكول گرديد

  -88تبصره 

  -الف
 یا  محکومان معسر باا الوو  یهاعتبارات د یکسر ینمنظور تأم به -1

 یاا  اوماا   یا  رعهاه  ب که پرداخ  خساارات ب  یزنان معسر ل موارد
نظاارت   یاأت ه یبمجاز اس  باا تواو   یدادگستر یرلز باشه،دلو  

باهن  داهاک ر تاا ساه ها ار ل پانواه        هاای  صنهلق تأمین خسارت
از منابع درآمه ساالنه موضوع  یا ر( 00033033303330333) یلیاردم

خسارات لاردشه   یاجبار یمهقانون ب (42)ماد  ( ج)ل ( ث) یبنهها
موااو   یااهنقل یلاز لسااا  وااد در ا اار دااوادث ناشاابااه شااا   ا

جهل  شامار    113333 -4را از محل اعتبارات ردیف  43/4/1030
صنهلق م بور مکلاف   یرعاملمه. کنه ینهل ه  یاف این قانون در( 7)

نساب  در مقاا ع     را به یادشه مبلغ  دادگستری، یراس  با اعالم لز
لزارت دادگساتری   .دهاه قرار  یلزارت دادگستر یارماهه در اخت  سه

مکلف اسا  گا ارع عملکارد ایان بناه را هار ساه ماا  یکباار باه           
های برنامه ل بودجاه ل محاسابات، اقتواادی ل اجتمااع       کمیسیون

 .مجلس ارائه نمایه
سااای د  هااا ار ل پانواااه میلیاااارد    ل تاااا ساااقف   ...... -ب
ای مرباو    از  ریق ردیفهای ه یناه  یا ر(100033033303330333)

مطابق موافقتنامه متبادوه با سازمان  این قانون( 7)شمار  در جهل  
 .یابه اختواص م بارنامه ل بودجه کشور 

حذف  طبق مصوبه كميسيون  11تبصره ( ب)بند  9جزء-
 .شد

هاای مهاارت     جها  آماوزع  (  )از اعتبار بنه%( 0)درصه پنج -ج
ای  هاا باه ساازمان آماوزع فنا  ل درفاه       پرسنل لظیفه در پادگان

 .ص یابهاختوا

های باهن  مکلاف اسا  دیاه زناهانیان       صنهلق تأمین خسارت -د
را که به دویل محهلدی  ساقف تعهاهات    غیر عمهدوادث راننهگ  

برناه ل قبال از    سر ما   شرکتهای بیمه ل صنهلق مذکور در زنهان به
االجااراش شااهن قااانون بیمااه اجباااری خسااارات لاردشااه  بااه    الزم

 43/4/1030لسایل نقلیه موو    اود در ا ر دوادث ناش  از شا 
انه، تأمین نمایاه تاا پاس از معرفا  ساتاد دیاه کشاور         زنهان  شه 

 .صورت بالعوض نسب  به آزادی آنها اقهام کنه به
 قاانون برناماه ششاو توساعه،    ( 113)در راستای اجارای مااد     - ه

دلو  مکلف اس  لجاو  لاریا ی را در ردیفهاای نیرلهاای     ....... 

های سازمان  تاوی   های تعمیر ل نگههاری خانه مسلح برای ه ینه
 .ل پرداخ  نمایه

 .رسه به مورف م ربط  در ردیفهای ذی ...... -و
 .حذف شد 11تبصره  1بند الحاقي 

کلیاه ادکاام لرشکساتگ  اشاااص      1037در سا   -8بند الحاقي
به بعه علیه بانکهاا ل مسسساات    1034دقیق  ل دقوق  که از سا  

گیرد، در هر مردله از  ا مورد استناد قرار گرفته یا م اعتباری صادر ی
شود ل ادامه اجرای آن منو  به تأییه هیأت   االجراش م  اجراش موقوف

، (که دارای دکو قضائ  اسا  )مرکب از نماینه  دادستان کل کشور 
نفار از اعضاای    نفر از اعضای کمیسایون برناماه ل بودجاه ل یاك     یك

ون اساس  مجلس شاورای اساالم  ل   قان( 33)کمیسیون اصل نودم 
نماینااهگان بانااك مرکاا ی جمهااوری اسااالم  ایااران، لزارت امااور  

رأی ایان  . اقتوادی ل دارای  ل لزارت صنع ، معهن ل تجارت اسا  
شاود قطعا  ل    هیأت که توسط نماینه  دادستان کل کشور انشاش م 

 .االجراش اس  الزم
تأییاه هیاأت    هریك از ادکام لرشکستگ  موضوع این بناه کاه باه   

مذکور رسیه، جه  اقاهام قاانون  باه دادساتان کال کشاور اعاالم        
 .شود م 
  .به كميسيون ارجاع گرديد  11تبصره  2بند الحاقي -
حيذف  طبق مصوبه كميسييون   11تبصره  4بند الحاقي -

 .شد
 -82تبصره 

بگیر از قبیال هیاأت    اف ایش دقوق گرلههای ماتلف دقوق -الف
توساط   اور جهاگاناه    ل وشکری ل قضات بهعلم ، کارکنان کشوری 

تفالت تطبیق موضوع  نحوی که گیرد به دلو  در این قانون انجام م 
در  7/7/1071مواو   قانون ماهیری  خاهمات کشاوری    ( 77)ماد  

 .باق  بمانه بهلن تغییر ،دکو دقوق
 فقره سوال( 8)اعالم وصول  (2
محتارم   عل  مطهری نماینه  تهران از لزیار آقای سوا  مل   -

 .ردادگستری درخووص عل  ادامه دو
، اخطـار قـانون اساسـي و تـذكرات     آيين نامه اي تذكرات ( 9

 شفاهي
قانون اساس  خطا  به  22دراخطار اصل  :احمد بيگدلي آقاي 

دکتر الریجان  کاه ریاسا  جلساه را برعهاه  داشا ، اظهاار       
بودجه را به باش خووص  لاگذار کنیه ل اجاز  دهیاه  : داش 
الیحه را آنها توویب کننه زیرا بارای تواویب بودجاه ماا      این
 .ای نیستیو کار 

ایو، پیشانهاد   به قو  یک  از نماینهگان ما مفعو  باالجبار شه 
 خاواهیو  ما   کاه  ماوردی  هر ل  کنیه ل اوحاق  ما را قبو  نم 

 پاس  "کنایو  عباور " گوییه م  زاد  قاض  آقای یا شما بگوییو
اگر قرار اس  دخاوت  کنایو بارای   .ه کار  هستنهچ نماینهگان

 .رفع مشکل مردم اس  ل به دویل منافع شاو  ما نیس 
 .چرا جلسه نوب  بعه از ظهر دلشنبه تعطیل شه

اگر : در پاسخ به اخطار بیگهو  بیان کرد :دكتر الريجاني آقاي 
دواوری از جای  داریه به همهیگر مربو  نکنیه،  باق قاانون   

ساع  جلسه در رلز برگا ار کناه کاه     2نامه مجلس بایه  آیین
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ساع  جلسه برگ ار شاه، کجاای ایان موضاوع      2رلز دلشنبه 
 نامه رخ داد  اس ؟ خالف آیین

برگ اری جلسه بعه از ظهر بحد دیگری اس  لو  مورد خالف 
 .ای رخ نهاد  اس  نامه آیین
در مورد مساائل  کاه بیگاهو  پیراماون بااش خووصا         لی

بااش خووصا  نیا  کاو وطفا       در ماورد  : مطرح کرد، گف 
کنیه، باش خووصا  در کجاای ایان موضاوع قارار دارد؟       م 

جنابعاو  پیشنهاد دادیه ل نماینهگان رأی دادنه ل توویب شه، 
 .قهر ل من و  خود را ناز  نکنیه

متناا  را کمیساایون تلفیااق داد  ل اگاار رأی نیااالرد بایااه      
واردی که ها را نی   بق م پیشنهادهای جهیه را بگیریو، اوحاق 

باه اناهاز  کااف  در هار بناهی      . توانیه مطرح کنیاه  هس  م 
دانیاه، اکناون    اوحاق  هس  ل محذلرات  داریه که خودتان م 

اوحااق    7ل در بعض  موارد تا  0یا  2الیحه دلو  در هر بنهی 
 .دارد

 اینکاه  بیاان  باا  تاذکری  در : حسينعلي حاجي دليگـاني آقاي 
 هاا  خارج  از که ضهانقال  توسط ل خارج  منشأ با تحرکات 

 44 پرشاور  راهپیماای   عظما   کاه  دارد سع  گیرد، م  خط
از قو  : اوشعاع قرار دهه، محکوم م  کنیو، گف  ح ت را بهمن

قضائیه انتظار اس  که با دملاه کنناهگان باه منااز  ماردم ل      
افرادی که آرامش مردم را برهو زد  انه ل قاتل شههای نیارلی  

 .انتظام  ل بسیج بود  انه، قا عانه برخورد کنه
آیین نامه داخلا  مجلاس شاورای اساالم       73در تذکر ماد  

  از نماینهگان در نشس  علنا  امارلز ناام شااهین     یک: گف 
شهر را عنوان کرد که درسا  نباود، چارا کاه شااهین شاهر،       

 .شهری با فرهنگ ل دلمین شهر باسواد کشور اس 
اشار  باه تقاهیو استیضااح لزرای     با  : داريوش اسماعيليآقاي 

را  ل شهرسازی ل تعالن، کار ل رفا  اجتماع  به هیاات رئیساه   
از دکتر الریجاان  ما  خاواهیو    : گف  ،مجلس شورای اسالم 

که درخواس  استیضااح آقایاان آخوناهی ل ربیعا  در الواین      
مجلس مطرح شود تا پاسا  باه مطاوباات   جلسه هیات رئیسه 

 .مردم باشه
 بر اساا  : گف ، در اخطار قانون اساس   :پور  نادر قاضيآقاي 
قانون اساس  هیچ کس نم  توانه اعما  دق خویش  23 اصل 

 .را لسیله اضرار به غیر یا تجالز به منافع عموم  قرار دهه
خل  مجلس دکتر الریجان  از شما به دویل رعای  آیین نامه دا

کاانو چاارا کاه در ال  جلسااه اماارلز مجلااس در   قاهردان  ماا  
 .خووص مسائل مهو کشور صحب  داشتیه

  ارزع نیرلهای انتظام  ل بسیجیان تا این انهاز  ب ، آیا جامعه 
ها در خووص داد ه اخیر خیاباان پاساهاران    انه که بعض  شه 
 .کننه های شما اعتراض م  نم  زننه ل به صحب  درف
خواهه شورای شهر ی د یا نماینه  ماردم     که شاو  م زمان

اصفهان در مجلس شود زمین را به آسمان ما  دلزناه ل کلا     
گیرنه، آقای رلدان  درباار  دقاوق شاهرلنهی دارف      لق  م 

زنه لو  در رابطه با موضوع مهم  که جان مردم را به خطر  م 
  کناه، دلوا   م  انهازد ل شههای  تقهیو نظام شه صحب  نم 

کجاس ؟ لزیر کشور بایه اساتعفا بههاه یاا در ایان خواوص      

 این الضاع بیاانگر با  کفاایت  لزیار کشاور ل      . عذرخواه  کنه
 .ب  تهبیری رئیس جمهور اس 

شما به عنوان رئیس مجلاس بایاه آنهاا را دعاوت ل استحضاار      
 .کنیه تا در مورد دوادث اخیر توضیحات ارائه کننه

در : پاور گفا    سخ به اخطار قاضا  در پا  :آقاي دكتر الريجاني 
هاای  انجاام شاه  ل بااز هاو       خووص دوادث اخیار پیگیاری  

 .پیگیری م  شود
  در تذکر شفاه  خود ضمن عارض تسالی   : حميد بناييآقاي 

به خانواد  های داغهیاه  ساانحه هاوای  ل شاهادت جمعا  از      
 23با گذش  غریب باه  : نیرلهای ناجا دراغتشاشات اخیر گف 

سا  از انقال  دشمن  های معانهین نظام به  ور مستمر ادامه 
داشته ل هر رلز در قاوب جهیه درصهد ضربه به نظاام اساالم    

ز عوامال فریاب   در ا ر اغتشاشاات اخیار تعاهادی ا   .بر م  آینه
خااورد  ل شااهادت تعااهادی از نیرلهااای خااهلم ناجااا ضاامن  
محکومی  این داد ه در رسانه های داخل  ل خاارج  بازتاا    
های متعهدی داشته که موجب شه  لجهه نامناساب  از ماردم   
بافرهنگ ل لالیتمهار شهرستان گناباد در اذهاان عماوم  کال    

 .کشور پهیه آیه
اد در  و  تاریخ نشان داد  انه کاه  لی با بیان اینکه مردم گناب

مردم  نجیب ل لفادار به نظام، انقال  ل رهبری معظو هستنه، 
هاو اکناون ایان ماردم در کناار یکاهیگر در کماا         : ادامه داد

دهه از انقاال    2آرامش ل آسایش زنهگ  م  کننه ل در  و  
دت  یك مورد اغتشاع ل آشو  ل اعتراض در هیچ موضاوع   

افراد آشوبگر هیچ نسبت  چه از وحاظ جغرافیاای   نهاشته انه ل 
ل چه ازوحاظ اجتماع  ل چه از وحاظ کایش، آیاین ل فرقاه باا     

 .مردم گناباد نهارنه
از رسانه ها خواهشمنهم به دویل ضعف ا العاات  کاه در ایان    
موضوع دارنه تح  هیچ شرایط  پسونه گناباد را بر رلی هایچ  

 .رد، نگذارنهآیین ل فرقه که با مردم سنای  نها
اگر قرار اس  گناباد شناخته شود، بایه با افرادی هماننه عالمه 
محمهتق  بهلو  گنابادی که رهبری معظاو انقاال  ایشاان را    
شگفت  رلزگار معرف  کردنه، بایه شناخته شود ل یا با نامهاران 
شهیه این استان ل یا با قنات های کهن جهان  که ه اران سا  

 .خلق کرد  انه، بایه شناسای  شود پیش مردم این شهر
 

  امروز 84ادامه جلسه ساعت  ،  تنفساعالم   (9
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 481جلسه

 شنبهچهار روز

2/42/4931 

 

 

 2/82/8931ادامه جلسه بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 

بخش  هزينه )كل كشور 8931اليحه بودجه سال رسيدگي به ادامه (8

 (ها

. ي باشدمواردي كه به صورت نقطه چين مشخص گرديده ، درآمدي  م: توضيح

 : و  موارد  هزينه اي  تايپ  و  به شرح ذيل مشخص  شده است 

،  82به بند الـف تبصـره   بندهاي الحاقي  :ها بخش هزينه

الـي    8بند الحاقي ) ب،ج،د و بندهاي الحاقي آن  هايبند
بندهاي الف،ب،ج،د و بند الحاقي و همچنين   82تبصره  (3

ارجاع و ادامـه   به كميسيون 84تصويب  و تبصره  89تبصره 

 :بحث به جلسه آينده موكول گرديد

 -82تبصره 

 -الف

 82بند الف تبصره  2و  8متن ذيل جايگزين بندهاي الحاقي 
 : گرديد

دلو  مکلف اس  دقوق ل م ایاای مساتمر گارل  هاای ماتلاف       -
قاانون   0دقوق بگیر شااغل دساتگا  هاای اجرایا  موضاوع مااد        

نون برناماه ششاو توساعه ل    قاا  43مهیری  خهمات کشوری ل ماد  
اعضای هیات علم  ل قضات را به صورت پلکان  ن لو  باه گوناه ای   

برخوردار افا ایش بیشاتر   ، از درصه اف ایش دهه که  بقات پایین تر
 . شونه

ماد   درصه خواهه بود ل مقامات موضوع  43دهاک ر می ان اف ایش 
هیاات   مهیران عامل ل اعضایل قانون مهیری  خهمات کشوری  71

قانون ماهیری    0مهیر  ل رلسای دستگا  های اجرای  موضوع ماد  
  شاهرداران ، قانون برنامه ششاو توساعه    43ل ماد   خهمات کشوری
اعضاای شاورای اساالم  شاهر مراکا       استانهاران ل ل مراک  استانها 

 .مشمو  اف ایش نم  شونه1037استان ها در سا  

پرداخ  پااداع  »وع قانون پاداع پایان خهم  موض -0ج ش اوحاق  
های ضرلری کارکنان دلوا  مواو     پایان خهم  ل باش  از ه ینه

های مشابه به مقامات، رؤسا ل  ل اصالدات آن ل پاداع« 41/4/1070
قانون ( 43)مهیران ل کارکنان کلیه دستگاههای اجرائ  موضوع ماد 
 قاانون ( 0)برنامه ششو توسعه جمهوری اسالم  ایران ل موضوع ماد 

مهیری  خاهمات کشاوری ل هميناین لزارت ا العاات، نیرلهاای      
مسلح ل سازمان انرژی اتم  دهاک ر معاد  هف  برابر دهاقل دقوق 

قانون خهمات کشوری در ازای هر ساا   ( 71)ماد  ل م ایای موضوع
خهم   تا سقف س  سا  که از وحاظ بازنشستگ  ل لظیفاه ماال    

هرگونه پرداخ  خارج از ضاوابط  . گیرد، خواهه بود محاسبه قرار م 
این قانون تح  این عنوان ل عنالین مشابه در دکو تورف در اموا  

 .عموم  اس 

ل   کارکنااان مااازاد رساام  یااهرنسااب  بااه بازخ  ،.......... -ب
افارادی کاه براساا      باه  خهم  یانپاداع پا پرداخ  ل  رسمیرغ

 یاافاز محاال اعتبااار رد شااونه، قااانون، بازخریااه یااا بازنشسااته ماا 
 اجرائ نامه  یینقانون مطابق آ ینا( 3)جهل  شمار   003333 -01 

  ل استاهام یادار» ،«برنامه ل بودجه کشور» یها که توسط سازمان
تواویب   شاود ل باه   م  یهتهل لزارت امور اقتوادی ل دارای  « ورکش

 .ینه، اقهام نمارسه هیأت لزیران م 

( 3)جهل  شمار  003333 -07 دلو  مجاز اس  اعتبار ردیف -ج
سازی دقوق بازنشستگان تح   متناسباین قانون را برای اف ایش ل 

مین اجتمااع   أپوشش صنهلق بازنشساتگ  کشاوری ل ساازمان تا    
ماهاناه آنهاا کمتار از     کاه دریاافت   با الووی  کسان  رلهای مسلح نی

  ئنامه اجرا ینیبراسا  آ ،باشه ریا  م (4303330333)میلیون بیس 
که توسط سازمان برنامه ل بودجه کشاور باا همکااری دساتگاههای     

رسه، اختوااص   م  هیأت لزیرانل به توویب شود  م ربط تهیه  ذی
 .دهه

مین اجتمااع  نیرلهاای   أی ل ساازمان تا  صنهلق بازنشستگ  کشور
بازنشساتگان   1037ادکاام دقاوق  ساا     افا ایش  مسلح مکلفناه  

 .اعما  نماینه 1/1/1037از ناش  از اجرای این دکو را نفع  ذی

درآمه داصله پس از مبادوه موافقتنامه، صرف تکمیل یاا   ........ -د
 .شود ها م  ادهاث مجتمع اداری همان شهرستان

های  که مجتمع  ری ی استان موظف اس  در شهرستان مهشورای برنا
اداری در دا  ساخ  با اعالم سازمان اداری ل اساتاهام  کشاور ل   

پیشارف  فی یکا    %( 73)لزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصاه  
رباط   اس ، اعتبار الزم برای تکمیل آن را در بودجاه اساتانهاری ذی  

 .منظور نمایه

بار کلیه مسسساات ل نهادهاای غیردلوتا     پرداخ  اعت -1بنهاوحاق 
ایان قاانون، مناو  باه نظاارت دیاوان       ( 3)منهرج در جهل  شمار 
 .محاسبات کشور اس 

بار به  دیوان محاسبات مکلف اس  عملکرد این بنه را هر سه ما  یك
 . کمیسیون برنامه ل بودجه ل محاسبات ارائه نمایه

قاانون  ( 43)اد کلیه دساتگاههای اجرائا  موضاوع ما     -4بنهاوحاق 
قانون مهیری  خهمات کشوری که در قاانون  ( 0)برنامه ششو ل ماد 

« کمك باه اشاااص دقیقا  ل دقاوق     »اختیار  1037بودجه سا  
دارنه ل نی  براسا  مقررات، مجوز کمك های بالعوض به اشاااص  
دقیق  ل دقوق  را دارنه موظفنه گ ارع عملکرد خود را به تفویل 

ما  هرسا  به کمیسیون برنامه ل  و  تا پایان دیهمرا  با مهار  مرب
ربط مجلاس شاورای اساالم      های تاوو  ذی بودجه ل کمیسیون

 .ارائه نماینه

اعطای هرگونه تساهیالت از محال اعتباارات دلوتا ،      -0بنه اوحاق 
منابع داخل ، کمکها ل یا درآمههای اختواصا  کلیاه دساتگاههای    

خاهمات کشاوری مواو      قاانون ماهیری   ( 0)اجرائ  موضوع ماد 
قانون برنامه ششو توسعه به مقامات موضوع ( 43)ل ماد  7/7/1071

قانون مهیری  خهمات کشاوری، ماهیران عامال، اعضاای     ( 71)ماد 
مهیر  ل رؤسا ل کارکناان دساتگاههای اجرائا  موضاوع ماواد       هیأت

تالف از مفااد ایان بناه در دکاو توارف      . قانون  فوق ممنوع اس 
موا  عموم  محسو  ل مرتکب مشمو  مجازات مقرر غیرقانون  در ا

پرداخا   . گاردد  م ( تع یرات)قانون مجازات اسالم ( 037)در ماد 
هرگونه تسهیالت از هر محل به کارکنان ل مهیران بانکها ل مسسسات 
ماو  ل اعتباری براسا  نارخ ساود مواو  شاورای پاو  ل اعتباار       

 .باشه م 
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 -2بنه اوحاق 

قااانون برنامااه ششااو توسااعه ( 43)ماااد  دسااتگاههای مشاامو  -1
قانون مهیری  خاهمات کشاوری   ( 0)جمهوری اسالم  ایران ل ماد 

دسا  جااری، پشاتیبان،   )مجاز به دریاف  سود از دسابهای بانک  
مفتوح در بانکهاای دلوتا  ل   ( بلنه مهت)گذاری کوتا  مهت،  سپرد 

 .غیردلوت  نیستنه

یردلوتا  نیا  مجااز باه     در اجرای ایان دکاو بانکهاای دلوتا  ل غ     
پرداخ  سود به دساا  دساتگاههای اجرائا  کاه فاقاه قاوانین ل       

بانکها، شرکتهای بیمه . باشنه مقررات برای دریاف  سود هستنه، نم 
ها، دانشگاهها ل مسسساات پولهشا  ل دساتگاههای     دلوت ، صنهلق

مأذلن از مقام معظو رهبری ل هر یك از دستگاههای اجرائ  کاه در  
ل مقررات ل یا اساسنامه مجاز به دریاف  سود ما  باشانه، از   قوانین 

 .شمو  این دکو مست ن  هستنه

دریاف  ل مطابق قاوانین ل  %( 133)ل به صورت صهدرصه  ....... -2
هرگونه اقاهام مغاایر ایان دکاو     . گردد مقررات مربو ه پرداخ  م 

دیاوان محاسابات   . تورف در لجو  ل اموا  دلوت  محسو  م  شود
ر موظف اس  عملکرد این بنه را هر شش ما  یکبار تهیاه ل باه   کشو

 .کمیسیون برنامه ل بودجه ل محاسبات ارائه نمایه

هاا،   هاا ل دساتوراوعمل   هاا، باشانامه   نامه کلیه توویب -0بنه اوحاق 
بناهی   تغییرات تشکیالت، تغییر ضارایب، جاهال  دقاوق  ل  بقاه    

ناوع اساتاهام ل    مشاغل ل اف ایش مبنای دقوق، اعطای مجاوز هار  
کارگیری نیرل ل همينین مووبات هیأتهای امناش ل کلیه شوراها از  به

قبیل شورای انقاال  فرهنگا ، شاورای گساترع آماوزع عااو  ل       
که متضمن بارماو  بارای دلوا     ل غیر شورای عاو  فضای مجازی 

باشه در صورت  قابل  رح ل توویب ل اجراش اس  که بارماو  ناشا   
هرگوناه اقاهام بارخالف ایان     . قانون تأمین شه  باشاه  از آن در این

 .شود دکو، تعهه زائه بر اعتبار محسو  م 

کلیه تومیمات ل مووبات ستاد تهابیر  1037در سا   -1بنه اوحاق 
ها ل کارگرلههای شورای عااو  امنیا     لیو  اقتوادی ل سایر کمیته

کور مل  درصورت  مجرا اس  که این تومیمات در جلسه شورای مذ
مووبات شاورا در صاورت  کاه    . مطرح ل فراینه توویب آن    شود

منجر به تغییر ارقام این قانون شود بهلن تنفیذ مقام معظو رهباری  
عهم رعای  این دکو، تورف در لجو  . در هر مورد فاقه اعتبار اس 
 .گردد ل اموا  دلوت  محسو  م 

الغا  مقاام   هاای کلا  خاانواد  اب    در راستای سیاس  -7بنه اوحاق 
تقوی  نهااد خاانواد  ل جایگاا  زن در آن ل    »معظو رهبری مبن  بر 

ها ل توجاه لیاو     استیفای دقوق شرع  ل قانون  زنان در همه عرصه
قاانون برناماه ششاو    ( 131)ل در اجارای مااد   « به نقش سازنه  آن

از %( 30/3)توسعه ل در جه  توان اف ای  زناان، پانج صاهم درصاه    
 با مجاوز شاورای برناماه ریا ی اساتان      ها  ی استانا اعتبارات ه ینه

منظور تحقق اههاف قانون  فوق در اختیار ادار  کل اماور باانوان ل    به
های خارج از اههاف ماذکور   انجام ه ینه. ها قرار گیرد خانواد  استان

 .گردد تورف در لجو  دلوت  محسو  م 

 ماا  باه   لزارت کشور مکلاف اسا  عملکارد ایان بناه را هار شاش       
شاورای  . کمیسیون فرهنگ  مجلس شاورای اساالم  ارساا  نمایاه    

ها مکلفنه مبلغ م بور را به ادار  کل امور  ری ی ل توسعه استان برنامه
 .زنان ل خانواد  استان تاوی  دهنه

درآمه داصله از محل %( 133)معاد  صهدرصه ........-7بنه اوحاق 
تیاار ساازمان   این قانون در اخ( 7)جهل  شمار   101333-0ردیف 

عنوان اف ایش سرمایه سهو دلو   گیرد تا به امور عشایر ایران قرار م 
 .در صنهلق دمای  از توسعه باش کشالرزی ل عشایری ه ینه کنه

سازمان برنامه ل بودجه کشور مکلاف اسا  گا ارع     -3بنه اوحاق  
قانون برناماه پنجسااوه   ( 47)ماد ( اوف)عملکرد دلو  در اجرای بنه

عه مبن  بر کاهش دجاو، اناهاز  ل سااختار دساتگاههای     ششو توس
 .صورت سه ماهه به مجلس شورای اسالم  ارائه نمایه اجرائ  را به

 -89تبصره 

ماواد باه   برخا   قاانون اوحااق   ( 47)ماد  ( م)در اجرای بنه  -الف
مباوغ زیار اختوااص     (4)دلو    از مقررات ماو  باش یوقانون تنظ

 :یابه م 

از محال   یا ر( 00333033303330333) ار میلیارد پنج ه معاد  -1
قانون تنظیو باش  از مقررات ماو  دلو  ل از محل ( 13)منابع ماد 
قانون تشکیل سازمان مهیری  بحران کشور موو  ( 14)منابع ماد  

 .به جمعی  هال  ادمر جمهوری اسالم  ایران 01/4/1077

خریه ل تأمین باوگرد برای  ابتها از اعتبارات مذکور%( 23)درصه چهل
ای  ه ینه%( 23)درصه  به نسب  چهل یمانه ل باق یل تجهی ات امهاد

ای بارای نوساازی،    هاای سارمایه   تملك دارای %( 13)درصه ل شو 
بازسااازی، خریااه ل ادااهاث پایگاههااای امااهاد ل نجااات ل انبارهااای 
اضطراری، خودرلهاای اماهاد ل نجاات ل تکااویف مناهرج در قاانون       

جمعیا  هاال  ادمار جمهاوری اساالم  ایاران مواو         اساسنامه 
پیشاگیری ل آماادگ  ل     منظاور  ل اصالدات بعهی آن باه  7/4/1017

ها در اختیار جمعیا  هاال  ادمار     مقابله با دوادث، سوانح ل بحران
گیرد تا مطاابق اساسانامه خاود باه      ایران قرار م  م جمهوری اسال
جمعی  هال  ادمار   سازمان برنامه ل بودجه کشور ل .مورف برسانه

جمهوری اسالم  ایران مکلفنه گ ارع اجرای این ج ش را در مقا ع 
ل « برنامااه ل بودجااه ل محاساابات»هااای  سااه ماهااه بااه کمیساایون

« عمااران»ل « شاوراها ل اماورداخل  کشاور   »، «بههاشا  ل درماان  »
 .مجلس شورای اسالم  ارائه نماینه

مه جمعیا  هاال    قاانون اساسانا  ( 17)مااد   ( 1)در اجرای بنه  -4
ل دل درصاه   چهال  7/4/1017ادمر جمهوری اسالم  ایران مواو   

جا  درآماههای    باه  123121ل  113107از درآمه ردیفهای %( 24)
کشاور مواو    ( کاداساتر )قاانون جاامع داهنگار   ( 10)موضوع ماد  

به عنوان درآمه اختواص  جمعی  هال  ادمر ذیال   14/11/1030
 . گردد منظور م  101333ردیف 

 یا ر( 40033033303330333)معاد  دل ه ار ل پانوه میلیارد -ب 
قانون تنظیو باش  از مقررات ماو  دلوا   ( 13)از محل منابع ماد  

قاانون تشاکیل ساازمان    ( 14)ل مناابع مااد     47/11/1073موو  
به لزارت بههاش ، درمان  01/4/1077موو  مهیری  بحران کشور 

مااد   ( م)بناه  او امات مناهرج در   کرد ینهه  یبرا  ل آموزع پ شک
  از مقررات ماو  باش یومواد به قانون تنظ  قانون اوحاق برخ( 47)

 .یابه  اختواص م( 4)دلو  

قاانون برناماه ششاو    ( 04)مااد   (  )بنه ( 1)در اجرای ج ش  -ج 
ریا  جها   (130333033303330333)توسعه، مبلغ د  ه ار میلیارد 

هلق بیمه محواوالت کشاالرزی از   پرداخ  سهو دلو  ل تقوی  صن
قانون تنظیو باش  از مقررات ماو  دلوا  ل  ( 13)محل منابع ماد  

قانون تشکیل سازمان مهیری  بحران کشور اختواص م  ( 14)ماد  
 . یابه
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یا  از محال  ر( 10333033303330333)معاد  یکه ار میلیارد  -د 
ل منابع  1 لو قانون تنظیو باش  از مقررات ماو  د(13)منابع ماد  

قانون تشکیل سازمان مهیری  بحران کشور برای پیشگیری (14)ماد 
های مشاتر  باین    های لاگیر دام  ل بیماری بیماری(کنتر )ل مهار

هاای   دامها ل بههاش  فرآلرد (لاکسیناسیون)کوب  انسان ل دام ،مایه
 .دام  در اختیار سازمان دامپ شک  کشور قرار گیرد

ریاا  از  (40333033303330333)دله ار میلیارد معاد   -بنهاوحاق 
قانون تنظیو باش  از مقررات مااو  دلوا  ل   ( 13)محل منابع ماد 

قانون تشکیل سازمان مهیری  بحاران کشاور بارای    ( 14)منابع ماد 
توویه ل ارتقای کیفی  لاکسن آنفوالن ای  یاور در اختیاار موسساه    

 .تحقیقات لاکسن ل سرم سازی رازی قرار گیرد

- 84 تبصره

ل همينین  "ل آزمون لسع "عبارت  12در بنه اوف تبور  : توضيح 
ماد  نهایتاً  دذف شه ل  "به خووص ساکنان داشیه شهرها"عبارت 
  .جه  بررس  مجهد به کمیسیون ارجاع گردیه 12

تذكرات آيين نامه اي، اخطار قانون اساسي و تـذكرات  (2

 شفاهي

: در تذکر شفاه  به ریاس  جمهوری گفا   :فرهاد تجري آقاي 
بنیاد مسکن مجری بازسازی منا ق زو وه زد  اس  اما بانه بازی باه  

وااوح  را  انهاخته ل برخالف نیازمنهی منطقه به جاای اساتفاد  از م  
 .نوین از مواوح سنت  استفاد  م  کنه

در منا ق زو وه زد  استان کرمانشا  پس ورز  های زیاادی رخ داد   
که ساختمان های مسکون  را دچار صهمه مجهد کرد  اما در زمینه 
رسیهگ  اعتنا ل توجه  نم  شود، موضوع دیگار اینکاه در مناا ق    

د اماا رلیکارد   زو وه زد  کمبود سارلیس هاای بههاشات  لجاود دار    
مشاو  در خووص رسیهگ  نیس  ل این موضوع تبعات بههاشت  

 .به همرا  خواهه داش 

لاده توویهی در شهر  های صانعت  باا    133در منا ق زو وه زد  
نفر اس  ایان در   733مشکل رلبه رل شه  انه که نتیجه آن بیکاری 

میلیارد تومان  پرداخا  شاود    233داو  اس  که موو  شه  لام 
اما سا  گیری بانك ها ل نبود ضامن ل همينین از بین رفتن ابنیه 

 .باعد شه  که رلنه دریاف  لام ممکن نباشه

مستاجران در منا ق زو واه زد  اساتان کرمانشاا  نما  توانناه لام      
بالعوض ل تسهیالت بانک  دریاف  کننه کاه ایان موضاوع توامیو     

 .رفته اس گیری غلط مسئوالن ل به خووص بنیاد مسکن نشات گ

قرار شه  بود به خانواد  های فوت شهگان در زو وه استان کرمانشاا   
از سوی هال  ادمر مباوغ  پرداخ  شود اما این مهو صورت نگرفته 

خودرل در جریان زو وه آسیب دیهنه اماا   433اس  همينین دهلد 
تسهیالت بالعوض به صادبان خودرلها داد  نشه  ل با گذش  دهلد 

ز بازسازی داخل شهر آغااز نشاه  ل کلناگ زنا  یاك      رلز هنو 133
 .لاده نی  انجام نشه  اس 

   تذکری شافاه  در صاحن مجلاس    :  محمدرضا صباغيانآقاي 
خطا  به لزرای کشور ل جهاد کشالرزی دربار  خشکساو  در استان 

در بعض  شهرهای این استان امسا  یك تاا دل میلیمتار   : ی د، گف 
ت جهاد کشالرزی ل ساتاد بحاران باا لجاود     لزار.ایو بارنهگ  داشته

 مکاتبات بسایار هایچ کمکا  باه دال ایان بحاران در اساتان یا د         
 .نکرد  انه 

   تذکری شفاه  به دلو  درباار  عاهم    : خاني سداهلل قرهآقاي 
تاذکر دیگارم باه      :اعالم نرخ تضمین  گنهم ل سویا در اداماه گفا   
ارت صانایع لقتا    لز.لزارت صنع  در بار  لاگذاری دخانیات اسا  

ای کاه جا  رانا  را از ایان ساازمان       دخانیات را لاگذار کرد از عاه  
گاذاری در   کردنه، دمای  کرد در نتیجه آینه  سارمایه  جستجو نم 

 .این صنع  در ابهام فرل رفته اس 
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