
 

تقنینی امور معاونت                                     اریان اسالمی جمهوری                                                             جمهوری  استری امورمجلس معاونت
                                                  

      جمهوری  ریاست                                                                   
 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 سال دوم  –دوره دهم 
 

 

 3/82/8331نبه پنجش روز–جلسه علني  (815) پنجمين و هشتاد و صديك
 

 

 اظهارات آقاي دكتر الريجاني رياست مجلس شوراي اسالمي(1

؛ و موارد اصالحي 28؛22؛83؛81؛81؛81؛85؛  81بخش هزينه اي تبصره هاي )كل كشور1931اليحه بودجه سال ادامه رسيدگي به (2

و يـ    81حذف  و دو بند  به تبصره  8تبصره ( د)و بند   22و بند هـ تبصره  83تبصره  88و  1تصويب و بندهاي  82و  88كميسيون در تبصره هاي 

شـام    8331يحـه بودجـه   پس از بررسي بخش هزينه اي ، ماده واحـده    . الحاق گرديد    82و ي   متن به بند ج تبصره   22بند به تبصره 

پـس از   .درآمدها ، هزينه ها ،  و رديفها و جداول به راي گذاشته شد و به تصويب رسيد و جهت اعالم نظر به شوراي نگهبـان ارسـال گرديـد   

 31بودجـه   از نمايندگان و خبرنگاران و تمامي عوام  موثر در جريان بررسـي  يحـه  طي بياناتي آقاي دكتر  ريجاني بررسي  يحه بودجه 

 ( .تشكر و قدرداني كرد

 قرائت بيانيه( 9

 ( مورد8)تعدادي از نمايندگان به وزير راه و شهرسازي تبيتذكرك( 4

 تذكرات  آيين نامه اي، اخطار قانون اساسي و تذكرات شفاهي( 5

 صبح  1ساعت 83/82/8331ختم جلسه ، جلسه آينده روز  يكشنبه مورخ اعالم  ( 1
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 كتر  ريجاني رياست مجلس شوراي اسالمياظهارات آقاي د(8

دکتر الریجانی با تسلیت شهادت پرسنل  دنکاکار نینر ي    آقاي 
از دقت عم  : انتظامی   بسیج در حادثه خیابان پاسکاران گفت

درمانکهی   پرسل  دکارکار نیر ي انتظنامی کنه بنا تنوبت       
درایت در رخله اي که در مسائ  املیتی در تهران ایجاد شنک   

 .کلم تار کردنک  سپاسگزاري میرد

امر ز مراسم تشییع جلازه شهکاي ناجا   بسیج در این حادثنه  
است؛ نمایلکگان به دنبال شرکت در این مراسم بودنک  امنا بنه   

 .دلی  برگزاري جلسه تحن عللی  این تودیق از ما سلب شک

:  ي با آرز ي تودیق   سومت براي کارکلان ناجا تصنری  کنرد  
 .یکان نیر ي انتظامی در د می درستیمبه ر ح شه

بسنیج نینز در   : همچلین ضمن تقکیر از نیر هاي بسیج  گفنت 
این موضوع دعال بود   شنهیک دادننک   البتنه بسنیار ملاسنب       

 .باتکبیر   باتوبت موضوع را مکیریت کردنک

 بخـش  ) كـ  كشـور  8331 يحه بودجه سال رسيدگي به ادامه (2

 (هزينه ها

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

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

؛  81بخـش هزينـه اي تبصـره هـاي        :هـا  بخش هزينه
و موارد اصالحي كميسـيون در   ؛28؛22؛83؛81؛81؛81؛85

و  83تبصـره   88و  1تصويب و بندهاي  82و  88تبصره هاي 
بـه   حذف  و دو بنـد   8تبصره ( د)و بند   22ـ تبصره بند ه
متن به بند ج تبصره  و ي    22و ي  بند به تبصره  81تبصره 

پس از بررسي بخش هزينه اي ، ماده واحده   .الحاق گرديد    82
شام  درآمدها ، هزينـه هـا ،  و رديفهـا و     8331 يحه بودجه 

و جهت اعالم نظر به جداول به راي گذاشته شد و به تصويب رسيد 
 : شوراي نگهبان ارسال گرديد

- 81تبصره 

  بنا   51/51/5811هنا مصنو     در اجراي قانون هکدملک کردن یارانه
هکف تحقق عکالت  کاهش دقر مطلق   توسعه بهکاشنت   سنومت   
مردم   همچلین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقکي به خانوارهناي  

برنامنه ششنم توسنعه   قنانون     قنانون   8۳نیازملک در اجنراي مناده   
سنازي ملنابع   مصنارف     ها   در جهنت شنفاف   هکدملک کردن یارانه

 :مطابق جک ل ذی  هزیله شود

 :(مصارف)ها  پرداختي

 هاي نفتی ن مالیات بر ارزش ادز ده درآ رده5

 هزار میلیارد ریال 11: مبلغ

درتک شرکت ملی نفت ایران از مح  در ش داخلنی   5.۴1ن سهم ۲
 هاي نفتی درآ رده

 میلیارد ریال ۳1۳هزار    8۳: مبلغ

( هنا  کارمزد جایگناه )ن هزیله   کارمزد حم    نق   توزیع   در ش 8
 هاي نفتی درآ رده

 میلیارد ریال 15۳هزار    ۲۲: مبلغ

درتک شنرکت ملنی نفنت     5.۴1هاي نفتی  سهم  ن  اردات درآ رده.
تعهنکات   هناي نفتنی  بازپرداخنت    ایران از محن  تنادرات دنرآ رده   

 5۲سازي مصرف اننریي  موضنوع مناده     هاي گازرسانی   بهیله طرح
 پذیر   ارتقاي نظام مالی کشور قانون ردع موانع تولیک رقابت

 هزار میلیارد ریال ۳1: مبلغ

 ن هزیله تولیک  انتقال  توزیع   در ش گاز طبیعی1

 میلیارد ریال 8.۲هزار    ۲8: مبلغ

 CNG هاي ن کارمزد جایگاه۳

 میلیارد ریال ۲11هزار    ۳: غمبل

قانون الحاق برخی  ۳1ان جی موضوع ماده  گازرسانی سی  ن عوارض۲
 «۲د لت »مواد به قانون تلظیم بخشی از مقررات مالی 

 میلیارد ریال 85۲هزار    8: مبلغ

 CNG ن مالیات بر ارزش ادز ده1

 ریال میلیارد  ۲81هزار    ۲: مبلغ

هناي   توزیع  در ش   خریک برق از نیر گناه ن هزیله تولیک  انتقال   ۳
 بخش خصوتی

 ریال میلیارد  8۲1هزار    ۲5۲: مبلغ

 ن  اردات برق51

 میلیارد ریال ۳5.هزار    1: مبلغ

 ن هزیله تولیک  انتقال  توزیع   در ش آ 55

 میلیارد ریال 5۳8هزار    ۲۲: مبلغ

 :مصارف هدفمندي

 رهان پرداخت یارانه نقکي   غیرنقکي خانوا5

 هزار میلیارد ریال 811: مبلغ

ن کاهش دقر مطلق خانوارهاي هنکف از طرینق ادنزایش پرداخنت     ۲
خانوارهایی که درآمک آنهنا کمتنر از خنم حمنایتی کمیتنه امنکاد         

 .باشک سازمان بهزیستی کشور می

 هزار میلیارد ریال ۲1: مبلغ

قانون الحاق برخنی منواد بنه قنانون تلظنیم بخشنی از        ۳.ن ماده 8
هاي مستقیم سنومت   موضوع کاهش هزیله« ۲د لت »ررات مالی مق
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مردم  ایجاد دسترسی عادالنه به خکمات بهکاشتی   درمانی  کمن   
ناپنذیر درمنان  پوشنش دار   درمنان      هناي تحمن    به تنممین هزیلنه  

 العوج هاي خاص   تعب بیماري

 هزار میلیارد ریال 8۲: مبلغ

 ن یارانه نان   خریک تضمیلی گلکم.

 هزار میلیارد ریال 88: لغمب

 هزار میلیارد ریال 1..: جمع

 میلیارد ریال 8.1هزار    ۳11: جمع ک 

هاي  ک  هزیله د لت  انتقال   توزیع در ش   خریک برق از نیر گاه -
هزار    ۲.۲  معادل ۳۲بخش خصوتی بر اساس الیحه بودجه سال 

ق معنادل  میلیارد ریال بوده که در جک ل دوق  زیان تنلعت بنر    .۳
 .میلیارد ریال لحاظ نشکه است ۲۳۳هزار    .8

 جوه دریادتی از در ش آ  جهت حمایت از تلعت آ   مجکداً به  -
 .هاي آ    داضو  برگشت داده شود شرکت

د لت موظف شک نسبت به حذف یاراننه خانوارهناي پردرآمنک بنه      -
 .تورت تکریجی اقکام کلک

خود معتنرض باشنلک      یارانهدر تورتی که خانوارها نسبت به حذف 
 زارت تعا ن  کار   رداه اجتماعی موظف است حکاکثر ظنرف منکت   
ی  ماه  موضوع را بررسی   در تورت استحقاق  نسبت به برقنراري  

 .یارانه آنها اقکام نمایک

( ره)در هر تورت خانوارهاي تحت پوشش کمیته امکاد امام خمیلی 
هناي    ستاها   سایر خنانواده   سازمان بهزیستی  خانوارهاي ساکن ر

درآمننک کماکننان یارانننه دریادننت خواهلننک کننرد   از دهرسننت    کننم
 .کللکگان یارانه حذف نخواهلک شک دریادت

 :متن زیر را به این تبصره اضاده کردنک

ملابع این جک ل تا سقف ی  میلیون   یکصنک هنزار میلینارد رینال     
 :براي مصارف زیر قاب  ادزایش است

 ..مصارف هکدملکي بنه   8سومت موضوع ردیف ن ادزایش سهم 5
 هزار میلیارد ریال

هزار میلیارد ریال در ردیف جکیک بنه موضنوع    1ن اختصاص مبلغ ۲
 تولیک   اشتغال

 ۲ن اجراي قانون حمایت از معلوالن توسم سازمان بهزیستی کشور 8
 هزار میلیارد ریال

 میلیارد ریال 111ن کم  به حق بیمه قالیبادان .

مانکه مبلغ مذکور جهت پرداخت یاراننه نقنکي   غیرنقنکي     قین با1
 ها مصارف هکدملکي یارانه 5خانوارها موضوع ردیف 

کمن  بنه خانوارهناي    »مصارف هکدملنکي عبنارت    ۲ن در ردیف ۳
شنود عنو ه بنر     همچلین به د لت اجازه داده می. اضاده شک« عشایر

ارف این جک ل مجوز قانونی جابجایی  نسبت به جابجایی ملابع   مص
 جهت پرداخت یارانه نقکي   غیرنقکي خانوارها اقکام کلک

 -85 تبصره

 -الف

شرکت تولیک   توسعه اننریي اتمنی اینران مکلنف اسنت ملنابع        -۲
بنرداري   شکه در بودجه مصو  ساالنه خود را به شنرکت بهنره   تعیین

 .برداري پرداخت کلک هاي بهره نیر گاه اتمی بوشهر بابت هزیله

 .ه بود حذف شدآن  بخش درآمدي 15تبصره بند الف  9جزء-
 .بخش هزينه اي آن هم حذف گرديد بالتبع 

 -81 تبصره

 .حذف شک -الف

ملظور حماینت از ازد اج جواننان  بانن  مرکنزي جمهنوري       به -ب
اسومی ایران موظف است کلیه بانکها   مؤسسات اعتباري کشنور را  

لیه ملابع در اختینار پن    کملزم کلک به انکازه سهم خود از مجموع 
در پرداخنت تسنهیوت    الحسنله بانکهنا   انکاز  جاري   سپرده قنرض 

در  االحسنله ازد اج ر  الحسله مشارکت کرده   تسهیوت قنرض  قرض
  .کلا لویت نخست پرداخت قرار ده

 58۳۲در سنال   هاالحسله ازد اج براي هری  از ز ج تسهیوت قرض
رینال بنا د ره بازپرداخنت    (511۴111۴111)میلینون     پلجاه یکصک
بان  مرکزي جمهوري اسومی ایران مکلف اسنت   .باشک یم ساله پلج

گزارش عملکرد این بلک را هر شش ماه یکبار به کمیسیون درهلگنی  
 .مجل  شوراي اسومی ارائه نمایک

مرکزي جمهوري اسنومی اینران مکلنف اسنت از طرینق       بان  -ج
( ۲1۴111۴111۴111۴111) دبانکهاي عام  مبلغ بیست هزار میلینار 

الحسله بانکی   رشک مبلغ مزبنور را بنه    هاي قرض ریال مانکه سپرده
ریال به کمیته (5.۴111۴111۴111۴111)هزارمیلیارد  تفکی  چهارده

هنننننزار میلینننننارد    شنننننش( ره)امنننننکاد امنننننام خمیلنننننی 
ریننال بننه سننازمان بهزیسننتی بننا معردننی   (۳۴111۴111۴111۴111)

جویان   کاردرماینان طرحهناي اشنتغال    ربم به مکد دستگاههاي ذي
در تنورتی کنه هرین  از دسنتگاههاي     . مکدجویی پرداخنت نماینک  

مذکور نتوانلک به هر میزان سهمیه تسهیوت خود را تا پایان آذرمناه  
استفاده نمایلک  سهمیه مذکور به دیگر دستگاههاي مشنمول   58۳۲

 .گیرد تعلق می

منواد بنه قنانون تلظنیم      قانون الحاق برخی( ۲۲)در اجراي ماده -د
  مبلنننغ یکهنننزار میلینننارد (۲)بخشنننی از مقنننررات منننالی د لنننت

الحسله بانکها  در اختیار  ریال از ملابع قرض(5۴111۴111۴111۴111)
ستاد مردمی رسیکگی به امور دیه   کم  بنه زننکانیان نیازملنک بنا     

 .گیرد ا لویت زنکانیان زن نیازملک  قرار می

پيشنهادآقايپوواابااهيي  باعنايتبهتصويب)-ه
پيشونهاد:توضوي -پوشان بااينبندحوف شودهم

جايگزينبندهووداكييسيونمصوبداجلساتقبل
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شده بخشداآموديآنقوب ممصووبياديوده 
(:بخشهزينهايآنبهشاحذيلبهتصويباسيد

گزارش این بلک توسم بان  مرکزي هر سه ماه یکبار بنه کمیسنیون   
 .گردد امه   بودجه   محاسبات مجل  شوراي اسومی ارائه میبرن

تا پ  از تمییک هیمت  زیران براي ادزایش سرمایه بانکهناي   ......- 
 .توسعه تعا ن   پست بان  اختصاص یابک

بان  مرکزي جمهوري اسومی ایران مکلنف اسنت در    -5بلک الحاقی
ران  از جهت بهبود معیشت کارکلنان ارتنش جمهنوري اسنومی این     

طریق بانکهاي عام    با هماهلگی درمانکهی ک  ارتنش جمهنوري   
اسنننومی اینننران نسنننبت بنننه اختصننناص د ازده هنننزار میلینننارد  

انکاز    هاي پ  ریال از مح  ملابع سپرده(5۲۴111۴111۴111۴111)
الحسله سیستم بانکی بنراي پرداخنت تسنهیوت قنرض      جاري قرض

ریننال  ازد اج (۲11۴111۴111)الحسنله جهیزیننه  د یسننت میلیننون  
رینال بنه کارکلنان   بازنشسنتگان       (11۴111۴111)پلجاه میلینون  

ریال به (811۴111۴111)درزنکان آنها    دیعه مسکن سیصک میلیون 
هر ی  از کارکلان   بازنشسنتگان ارتنش جمهنوري اسنومی اینران      

همچلنین بانن  مرکنزي جمهنوري اسنومی اینران بنا        . اقکام نمایک
ریال از مح  ( 1۴111۴111۴111۴111)ار میلیارد تخصیص هشت هز

التفا ت سود تا سقف نرخ مصنوبه شنوراي    ملابع عادي بانکها که مابه
پول   اعتبار توسم درمانکهی ارتش جمهوري اسومی ایران از مح  
ملابع بلیاد تعا ن آجا تامین می گردد  نسبت به پرداخت تسنهیوت  

  میلیننارد سنناخت یننا خریننک مسننکن تننا سننقف هننر دننرد ینن      
ریال با بازپرداخت حنکاکثر بیسنت سناله اقنکام     (5۴111۴111۴111)

 .نمایک

بانکهاي عام  مکلفلک نسبت بنه پنذیرش ا راق اسنلاد     -.بلکالحاقی
مالی اسومی به علوان ضمانت تسنهیوت پرداختنی بنه پیمانکناران     

 .مجري طرحهاي عمرانی اقکام نمایلک

جمهنوري اسنومی اینران    دستورالعم  این بلک توسم بان  مرکزي 
 .شود تک ین   ابوغ می

 -81 تبصره

ملنابع  در سنال    یکاريعکالت در سومت   پا یتبه ملظور رعا -الف
اقشار که  یهکل يشکه برایف تعر یهپا یمهبسته خکمات ب ئهارا 58۳۲

سومت  یهپا یمهتحت پوشش ب یگانتورت را براساس آزمون  سع به
نظام ارجاع  پزشن  خنانواده      یقاز طراالمکان  حتی یرنک گ یم قرار

از سنط  خنکمات بناالتر     يملک بهره. خواهک بودی در مراکز دانشگاه
از بسته خکمات  یشتر  ب ید لتیرشکه در مراکز غ اعم از خکمات ارائه

شنکگان   یمهب یالذکر  مستلزم مشارکت مال شکه دوق یفتعر یهپا یمهب
 .خواهک بود یمهدر پرداخت حق سرانه ب

موظف است حنکاکثر   ی زارت بهکاشت  درمان   آموزش پزشک -ب
 يبنرا  یلیبنال  يقنانون  راهلمنا   ینن ماه پ  از ابوغ ا ظرف مکت سه

 ینه   بنه کل  ینه خنکمات را ته  ینتنر  یلهمورد از پرهز د یستحکاق  
گنر   هناي بیمنه     سازمان یدرمان یخکمات بهکاشت هلکهد ئهمراکز ارا

 .یکابوغ نماجهت اجراء 

مکلنف اسنت از محن  اعتبنارات      یثنارگران   امنور ا  یکشه یادبل -ج
این قانون بنه جانبنازان       (۲)جک ل شماره  585۳11موضوع ردیف 

آزادگان غیرحالت اشتغال معسر داقک درآمک کنه بنر اسناس قنوانین     
تنا زمنانی     باشلک نیر هاي مسل  مشمول دریادت حقوق  ظیفه نمی

  معیشت معنادل حنکاق    کم انهماه  که داقک شغ    درآمک باشلک
نامنه اجرائنی اینن بلنک بنه       آیین .حقوق کارکلان د لت پرداخت کلک

پیشلهاد مشترک سازمان برنامه   بودجه کشور   بلیاد شهیک   امور 
 .رسک شود   به تصویب هیمت  زیران می ایثارگران تهیه می

 .حذف شک -د

نامه ششم قانون بر( ۲1)ماده ( چ)در راستاي اجرائی نمودن بلک  - ه
شنکگان درمنان    توسعه موضوع استقرار پایگاه اطوعات بر خم بیمنه 

هاي بیمه پاینه     ها   تلک ق کشور   مکیریت مصارف   کلیه شرکت
قانون مکیریت ( 1)تکمیلی درمان  دستگاههاي اجرائی موضوع ماده 

خکمات کشوري  سازمان بیمنه خنکمات درمنانی نیر هناي مسنل        
  سنازمان تنممین اجتمناعی   سنایر     (ره)یلنی  کمیته امکاد امنام خم 

گر مکلفلک نسبت به ارسال بنرخم اطوعنات بیمنه     هاي بیمه سازمان
ر زآ ري پایگاه مذکور به تورت رایگان حکاکثر تنا   شکگان خود   به

بنرداري از   اقکام   نسنبت بنه بهنره    58۳۲ماهه ا ل سال  پایان شش
کتر نیکنی بنه جناي    پایگاه مذکور از طرینق جنایگزیلی ابزارهناي ال   

اي   درمانی به بیمه شنکگان   ددترچه  جهت ارائه کلیه خکمات بیمه
 .پوشش خود استفاده نمایلک تحت

کلیه مراکز بهکاشتی  تشخیصی  درمنانی   دار ینی اعنم از د لتنی      
غیرد لتنننی   خصوتنننی مکلفلنننک خنننکمات خنننود را از طرینننق  

براسناس   شنکگان    سلجی از پایگاه اطوعات بنرخم بیمنه   استحقاق
. شکه توسم سازمان بیمه سنومت اینران  ارائنه نمایلنک     ضوابم اعوم

اي  همچلین سازمان بیمه سومت ایران مکلف به حذف پوشش بیمه
نامنه همپوشنانی اینن     شنیوه . اي است هاي بیمه خود با سایر سازمان

 .حکم توسم سازمان بیمه سومت ایران تک ین   ابوغ می گردد

قانون الحاق برخی مواد بنه قنانون   ( ۳۲)ي ماده در راستاي اجرا -و
د لنت   بانن  مرکنزي    ( ۲)تلظیم بخشی از مقنررات منالی د لنت    

جمهوري اسومی ایران مکلف به تممین تسهیوت الزم بنراي هنکف   
قانون مبلی بر تممین مسکن یکصکهزار نفر بوده   یارانه تسهیوت از 

( ۲)ک ل شنماره  جن  585۳11ملابع موجود در این قنانون از ردینف   
 .گردد تممین می

قیمنت تنا سنقف     ایثارگرانی که در سلوات گذشته از تسهیوت ارزان
ملک شکه   تا پایان سال  ریال بهره(۲11۴111۴111)د یست میلیون 

شرط خریک ینا سناخت مسنکن     توانلک به انک  می تسویه نموده 58۳1
سنال  قیمت ایثارگري قانون بودجنه   جکیک از تسهیوت مسکن ارزان

 .ملک شونک بهره 58۳۲

قانون الحاق برخی منواد بنه قنانون    ( 8۲)اعتبارات موضوع ماده  -ز
%( 511)به تورت تکدرتک( ۲)تلظیم بخشی از مقررات مالی د لت 

 . شود یادته تلقی   پرداخت می تخصیص

 -5بلک الحاقی

 زارت بهکاشت   درمان آموزش پزشکی با همکاري سنازمانهاي   -5
سومت مکلف است حنکاکثر ظنرف د  مناه نسنبت بنه      گر پایه  بیمه
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خکمت  5۲1براي حکاق   (گلوبال)طور کلی به اتوح نظام پرداخت 
 .اي باال دارنک اقکام نمایک که داراي بار مراجعه باال   بار هزیله

مورد نیناز خنکمات سنرپایی عمنومی       ( هاي پر تک )تشریفات  -۲
ی بنراي حنکاق  هفتناد    هناي بنالیل   تخصصی با استفاده از راهلمنایی 

خکمت ضر ري ظرف مکت سه ماه   بک ن هرگوننه ایجناد بارمنالی    
 .تک ین گردد

سازمانها   ارگانهاي غیرد لتی که به هر نحوي از ملنابع عمنومی    -8
. کللک بایک از تعرده بخنش د لتنی تبعینت نمایلنک     د لت استفاده می

 همچلنین در ملناطقی کننه سنایر بخشنها از جملننه سنازمان تننامین     
اجتماعی  شهرداري   نیر هاي مسل  امکاننات بیمارسنتانی   ارائنه    

شکه بنا تعردنه د لتنی خنکمت      خکمات دارنک بایک به کلیه ادراد بیمه
 .ارائه نمایلک

د لت مکلف است بخشی از خنکمات دار ینی   درمنان بیمناران      -.
نازایی را مشمول بیمنه پاینه سنومت قنرار داده   بخشنی از هزیلنه       

اي   ا تیسم را همانلک بیمناران   ابولی   ام اس  بال پر انهبیماران مت
پرداخنت   5۲۳1151ردینف  ( ۲)خاص محاسبه   از جنک ل شنماره  

 .نمایک

بلیاد شهیک   امنور ایثنارگران منی تواننک چهنارهزار        -۲بلک الحاقی
را مجنکداً بنراي    58۳۲پانصک دقره  ام مسکن از مح  سهمیه سال 

اننک   در   از این تسهیوت استفاده نمودهایثارگران که در سلوات قب  
حال حاضر در زمیله مسکن داراي مشکوت اساسنی   حناد بنوده      
داقک مسکن باشلک  تخصیص دهک   بک ن رعایت سایر ضوابم بنراي  

 .ساخت یا خریک مسکن معردی نمایک

 احننکه قننانون حالننت اشننتغال   منناده( 8)تبصننره -8بلننک الحنناقی 
کار ادتاده   مفقوداالثر انقو  اسومی    مستخکمین شهیک  جانباز از

 : شود  شرح زیر اتوح می به 81/۳/58۲۲جلگ تحمیلی مصو  

یا همسر ایشان دوت نمنوده  »عبارت « مطلقه شکه   »بعک از عبارت 
  ینا  »عبنارت  «  از همان تاریخ طوق»اضاده   بعک از عبارت « باشک

 . گردد ه میاضاد« دوت همسر به شرط نکاشتن حقوق   مستمري

 :الحاق گرديد 11بندهاي ذيل به ماده 

 الکین شهکا  شاغ  در دستگاه هاي اجرایی ملنکرج در  -بلک الحاقی
قانون مکیریت خنکمات کشنوري از کلینه اعتبنارات قنانونی       1ماده 

 .همسر شهیک برخوردار شونک

بهره ملکي  الکین شهکا از مزایاي متعلنق بنه شنهیک      -بلک الحاقی 
 وق   مستمريجکا از حق

 -81 تبصره

با هکف اجراي برنامه اشنتغال گسنترده   مولنک بنا تمکینک بنر        -الف
آموختگان دانشگاهی  زنان   اشتغال حمنایتی   اشتغال جوانان  دانش

 111111-۳5عنو ه بنر اعتبنار ردینف    . شود به د لت اجازه داده می
از اعتبارات تمل  %( ۲1)این قانون  بیست درتک ( ۳)جک ل شماره 

اي این قانون در قالب کمکهاي دلی   اعتباري بنا   هاي سرمایه دارایی
ترکیب ملابع تلک ق توسعه ملی   تسنهیوت بنانکی جهنت یاراننه     

زا با ا لویت  سود تسهیوت براي حمایت از طرحهاي تولیکي اشتغال
  (راه آهنن )مسکن بادتهاي درسوده   طرحهاي حمن    نقن  ریلنی   

( کنولبران )زاینی ملناطق منرزي    اشتغالکار رزي جوانان   طرحهاي 
 .هزیله نمایک

اعتبارات موضوع این بلک براساس شاخصهایی که به پیشلهاد سازمان 
رسنک در اختینار     زینران منی   تصویب هینمت  برنامه   بودجه کشور به

 .استان قرار گیرد

اي استانی کسر شکه موضنوع اینن    اعتبارات تمل  داراییهاي سرمایه
استان یا شهرستان هزیلنه گنردد بنه نحنوي کنه      بلک بایک در همان 

 .شکه آنها کاهش پیکا نکلک اعتبارات در نظر گردته

تا با تلفیق با ملابع نظام بانکی  تنرف اعطناي تسنهیوت    .......-1

 .موضوع این بلک گردد

به طرحهاي توسعه تولیک   اشتغال موضوع این حکم  ........-2
 .تسهیوت اعطاء نمایک

نامه اجرائی با  رهاي اجرائی   نظارتی این بلک مطابق آیینساز کا -8
هناي   پیشلهاد سازمان برنامه   بودجه کشور   با همکاري  زارتخاننه 

تعا ن کار   رداه اجتماعی  تلعت  معکن   تجارت  امور اقتصنادي    
دارایی  کشور   بان  مرکزي جمهنوري اسنومی اینران تهینه   بنه      

 .کرس تصویب هیمت  زیران می

اطوعات اجازه داده  يتابعه  زارت ارتباطات   دلا ر هايبه شرکت -ب
هزار    ی اطوعات تا مبلغ  يارتباطات   دلا ر یر ز ییکبا تم شود یم

 یاز مح  ملابع داخل یالر( 5۴.11۴111۴111۴111) یلیاردچهارتکم
 یجننادا یر خطرپننذ هنناي گننذاري یهکمنن  بننه سننرما يخننود   بننرا

ها  بخشن  ینه در کل یکنی خکمات الکتر ن هکللک ئهارا يها(اپراتور)کار ر
تادرات کاال  یا   ینآدر اشتغال اي توسعه هاي (پر یه)طرحاز  حمایت

به تورت  ی  تعا ن یخصوت هايبخش توسم بخش ین  خکمات در ا
مشنترک  زارت   یشلهادکه به پ اي نامه ییناساس آ شکه بر  جوه اداره

ینه    بودجنه کشنور ته   امهان برناطوعات   سازم يارتباطات   دلا ر
اختصنناص دهلننک    رسننک  یمنن یننران ز یننمته یب  بننه تصننو شننکه
 .التفا ت نرخ سود را از مح  آن پرداخت نمایلک مابه

شنود   به  زارت ارتباطنات   دلنا ري اطوعنات اجنازه داده منی      -ج
اي  شرکتهاي تابعه خود نسبت به مشنارکت   ازطریق سازمان توسعه

هاي  (پر یه)ملظور انجام طرح ی   خارجی بهعمومی داخل -خصوتی
د لنننت الکتر نیننن    توسنننعه خنننکمات الکتر نیکنننی ازجملنننه   

  قانون برنامنه ششنم توسنعه    ۳۳موضوع ماده هوشملکسازي مکارس 
گنذاري بخنش د لتنی از     ملابع مورد نیاز جهت سنرمایه . اقکام نمایک

خلنی  مح  اعتبارات  زارت ارتباطات   دلا ري اطوعنات   ملنابع دا  
 .شود شرکتهاي تابعه با تمییک سازمان برنامه   بودجه کشور تممین می

اي  هناي توسنعه   د لت مکلف اسنت از طرینق سنازمان    -5بلکالحاقی
ملظور ایجاد اشتغال   ر نق تولینک   در راسنتاي توسنعه سنرمایه      به

هاي مختلف اقتصادي   زیر بلایی   در اجراي منواد   گذاري در عرته
شم توسعه با رعایت قنانون اجنراي سیاسنتهاي کلنی     قانون برنامه ش

قانون اساسی نسبت به اجنراي طرحهناي   ( ..)ات  چه    چهارم 
گنذاري  زیرسناختی   نوسنازي تنلایع بنا در نظنر گنردتن         سرمایه

اي   آمنایش سننرزمین بنا ا لوینت ملناطق کمتننر      مزیتهناي ملطقنه  
ملنابع   یادته   محر م بنا بکنارگیري ابزارهناي متلنوع تنممین      توسعه
اي   جوه حاتن  از  اگنذاري    هاي توسعه ملابع داخلی سازمان)مالی
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اي تسهیوت بانکی   ملنابع   هاي توسعه شرکتهاي  ابسته به سازمان
 .اقکام نمایک( خارجی

در جلسرات   11تبصرره   2بخش درآمدي بند الحاقي : توضيح
قبل حذف گرديد ه بود و بالتبع بخش هزينه آن نيرز حرذف   

 .شد

با رعایت قانون برنامه ششم  شودبه د لت اجازه داده می -83تبصره 
به ملظور جلب مشارکت هرچنه بیشنتر بخنش خصوتنی         توسعه

بنا  )تمنام   هاي ملتخب جکیک   نیمهتعا نی در اجراي طرحها   پر یه
هناي   بنرداري طرحهنا   پنر یه      بهنره ( تمنام  ا لویت طرحهاي نیمنه 

در قالنب سناز کار مشنارکت    بنرداري   شکه یا در حنال بهنره   تکمی 
از جمله  اگنذاري   )خصوتی  نسبت به انعقاد انواع قرارداد  -عمومی

با بخش خصوتنی    ( سپاري برداري یا بر ن مشارکت  ساخت   بهره
هناي خنود در   تعا نی اقکام   تمام یا بخشی از  ظنایف   مسنؤ لیت  

  هایی از قبین  پکینکآ ري  طراحنی    تممین کاالها   خکمات در حوزه
بنرداري   تعمینر   نگهنکاري را در    ساخت  تجهینز  نوسنازي  بهنره   

 :چهارچو  مقررات ذی  به بخش خصوتی   تعا نی  اگذار نمایک

تمام یا جکیک که انتفاعی بنوده     براي آن دسته از طرحهاي نیمه -5
د لت عکم تعیین قیمت اداري   غیراقتصادي براي آنهنا را تضنمین   

تورت  جوه  شکه از مح  بودجه عمومی به بیلی کلک  اعتبار پیش می
شکه یا یاراننه سنود تسنهیوت در قالنب قنرارداد مشنخص  بنه         اداره

بانکهاي . شود اي پرداخت می تجاري یا توسعهبانکهاي ملتخب عام  
........ مذکور  بر اساس شرایم   ملابع تعهکشکه از سنوي د لنت    

شنود   نینز    گذاري   از جانب تنلک ق تعهنک منی    که در آنها سپرده
ملابع مالی قاب  تممین از طریق نهادهاي دعال در بازارهناي پنولی     

ه خود  بسته تممین مالی هر مالی   ملابع مالی خارجی  در کلار آ رد
دستگاه اجرائی مبتلی بر  یژگیهاي هر طرح . نمایک طرح را اعوم می

  شرایم رقابتی دنراهم شنکه   نسنبت بنه عقنک قنرارداد بنا بخنش         
اقنکام   در چارچو  اساسلامه   تصویب هیات املا خصوتی   تعا نی

 .کلک می

کشننور  دسننتگاه اجرائننی بننا همکنناري سننازمان برنامننه   بودجننه -۲
اي  نمایلک که طرحهاي تملن  داراینی سنرمایه    شرایطی را دراهم می

  بنه  «داراي اهکاف اجتمناعی »یا طرحهاي غیرانتفاعی « حاکمیتی»
سپاري شکه   یا از شرایم ملنکرج در   بخش خصوتی   تعا نی بر ن

این تبصره با ر ش عقنک قنرارداد مشنارکت اسنتفاده     ( 5)موضوع بلک
 .نمایلک

 مالی تممین براي حاکمیتی تضامین ارائه به نسبت انکتو می د لت -8
به اسنتثلاي امنوال موضنوع اتن      ) اموال ترهین خارجی  موادقت با

 همچلنین    طنرح  اجراي مح   ( قانون اساسی( 18)هشتاد   سوم 
 .نمایک  اقکام محصول خریک تضمین ارائه

 :حذف شد 13تبصره  4بند -

 در ملنکرج  هناي  ک دیتمح مشمول تبصره این موضوع طرحهاي -.
 قانون به مواد برخی الحاق قانون( ۲1) ماده( ط) بلک( ۲)  ( 5) اجزاء

 .باشلک نمی( ۲) د لت مالی مقررات از بخشی تلظیم

 درآمنکهاي  از %(11)درتنک  پلجناه  مجازننک  اجرائی دستگاههاي -1
 خرینک  تنرف  با رعایت قوانین   مقررات مربوطه  را خود اختصاتی
 .نمایلک تبصره این طرحهاي شکه اداره  جوه یا   سود یارانه محصول 

 در 58۳۲ سنال  در ملعقکشنکه  قراردادهناي  براي د لت تعهکات -۳
 .است االجراء الزم نیز آتی سالهاي

هناي سنومت    بنرداري   توسنعه حنوزه    تواننک در بهنره  د لت می -1
( 8)مناده  ( ج)بلنک  ( ۲)آموزش  تحقیقات   درهلگ موضوع تبصنره  

قنانون  ( ..)هاي کلنی اتن  چهن    چهنارم      جراي سیاستقانون ا
قنانون  ( ۲)ها   بلگاههاي مشمول گر ه سنه مناده   اساسی   دعالیت
با حفظ مالکینت  ( ..)هاي کلی ات  چه    چهارم اجراي سیاست

 .خصوتی استفاده نمایک -د لت از ر شهاي مشارکت عمومی

عادل شش   حق بیمه کارکلان شاغ  در قراردادهاي مشارکتی م -۳
حق بیمه   مانلنک قراردادهناي پیمانکناران    %(۳/۳)شش دهم درتک 

سازمان تممین اجتماعی موظنف  . طرحهاي عمرانی د لت خواهک بود
به دریادت دهرست   حق بیمه کارکلان شاغ    ارائنه مفاتاحسنا    

 .قانون تممین اجتماعی است( 81)ماده 

 تکمین   کشنور بنراي   برنامه   بودجه سازمان نظر با ،........ -51
از مح  ردینف   تمام نیمه اي سرمایه هاي دارایی تمل  طرحهاي سایر

 .یابک می اجرائی اختصاص دستگاه مشخص به همان

 :حذف شد 13تبصره  11بند -

 در د لنت    گنذاري  سنرمایه  متقاضنیان  شنکایات  بنه  رسیکگی -55
 در اخنتوف  ح  همچلین خصوتی   تعا نی   طرف انتخا  مراح 

 اتن   رعاینت  با کارشلاسی درآیلک طی از پ  مشارکت دادهايقرار
دا ري مرضنی   مرکنز » بنه  اساسی  قانون (58۳)یکصک   سی   نهم 

 .شود می ارجاع «الطردین

 اینن  موضنوع  هناي  پنر یه  ربم مجازننک  دستگاههاي اجرائی ذي -5۲
 قانون( 551) موضوع ماده)بک ن أخذ مصوبه هیمت  زیران  تبصره را
 .به در ش برسانلک( کشور میعمو محاسبات

در  آنها  ظایف که برداري هاي در حال بهره پر یه انسانی نیر ي -58
 شنود  چهارچو  این تبصره به بخش خصوتی   تعا نی  اگنذار منی  

   کشنوري  خنکمات  منکیریت  قنانون (  ۲5)مناده   کارهاي  دق ساز 
 بنه  موادي الحاق قانون(  1.) ماده همچلین   مربوطه هاي نامه آیین
 .51/1/581مصنو   ( 5) د لت مالی مقررات از بخشی تلظیم قانون

 .بود خواهک

 در تضنامین  پنر یه   ارجاع درآیلک از اعم اجرائی درآیلک هرگونه -.5
( ۲۲) مناده  موضنوع  دستورالعم  مصو  شوراي اقتصناد  چهارچو 

 منالی  مقنررات  از بخشنی  تلظنیم  قنانون  به مواد برخی الحاق قانون
 .پذیرد می تورت( ۲) د لت

نامه اجرائی این تبصره حنکاکثر ظنرف منکت د  مناه از تناریخ       آیین
تصویب این قانون  به پیشلهاد سنازمان برنامنه   بودجنه کشنور بنه      

 .رسک تصویب هیمت  زیران می

  -22 تبصره

ریزي مبتلی بر عملکرد  تمنامی دسنتگاههاي    در اجراي بودجه -الف
خنکمات کشنوري از جملنه    قانون مکیریت ( 1)اجرائی موضوع ماده 

به استقرار یا  نسبت 58۳۲بانکها   شرکتهاي د لتی  مکلفلک در سال 
 .شکه اقکام نمایلک تمام حسابکاري قیمت ( سیستم)تکمی  سامانه 
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به ملظور اجراي مطلنو  حسنابکاري تعهنکي  مهلنت تعهنک         - 
اي  اعنم از   هناي سنرمایه   اي   تمل  دارایی پرداخت اعتبارات هزیله

شکه   تا پاینان   لکه از مح  اعتبارات عمومی   یا اختصاتی تممینای
حسنابی دسنتگاه    داري کن  در اختینار ذي   سال مالی توسنم خزاننه  

. باشنک  ربم قرار گردته باشلک  تنا پاینان سنال منالی منی      اجرائی ذي
نشکه هرسال  به سنال بعنک ملتقن    در راسنتاي       جوه مصرف مانکه

 جوهی . سال بعک قاب  مصرف خواهک بود موادقتلامه مربوطه تا پایان
که طی این مهلت به مصرف نرسیکه باشک  تا بیسنتم دنر ردین مناه    

 .شود سال پ  از آن به خزانه  اریز می

با تمییک   ابوغ سنازمان برنامنه   بودجنه کشنور توسنم      .......  -ج
 .قاب  هزیله است  با رعایت قوانین مربوطه همان دستگاه 

 :قانون برنامه ششم توسعه( ۲)ماده ( پ)م بلکدر اجراي حک -د

بر اسناس توادقلامنه مربنوط در    (عملیاتی)اعتبارات  احک مجري  -5
تنورت جکاگاننه    حسنابکاري دسنتگاه اجرائنی بنه    ( سیسنتم )سامانه

نگهکاري شکه   تشخیص انجام خرج در این منوارد بنا منکیر  احنک     
وي در حسابها هاي مالی  احک مجري به نح ر یکاد. مجري خواهک بود

گیري ر یکادهاي مالی  احنک   نگهکاري خواهک شک که امکان گزارش
 .طور مجزا  جود داشته باشک مجري به

دستگاهها    احکهاي مجري که بر اساس تفاهملامه عملکنردي   -۲
جایی بین دصنول اعتبنارات    شونک از اختیارات کام  در جابه اداره می

 .هزیله اي مصو  برخوردارهستلک

تگاههاي اجرائی مکلفلک تمنام اطوعنات مربنوط بنه حقنوق      دس -8
کارکلان رسمی   پیمانی خود را در اختیار  زارت امنور اقتصنادي     

هاي برنامنه   بودجنه کشنور   اداري   اسنتخکامی      دارایی   سازمان
اعتبارات دصن  ا ل   ششنم  اینن دسنتگاهها در     . کشور  قرار دهلک

داري کن  کشنور پرداخنت     سقف تخصیص با ا لوینت توسنم خزاننه   
 .گردد می

شنکه منورد    هاي حات  از تفاض  بین بهناي تمنام   جویی از ترده -.
هاي قطعی دعالیت یا محصول  توادق در تفاهملامه عملکردي   هزیله

به ملظور ایجاد انگینزه  %( 11)درتک در همان د ره تفاهملامه  پلجاه
ر   ارتقناي  هاي غیرمستم علوان پرداخت در کارکلان  احک مجري به

هاي برنامنه     کیفی محصوالت بر اساس دستورالعم  ابوغی سازمان
دیگر %( 11)بودجه کشور   اداري   استخکامی کشور   پلجاه درتک

اي  هناي سننرمایه  بنراي ادنزایش اعتبنارات طرحهناي تملن  داراینی      
ربم  منازاد بنر سنقف تخصنیص اعتبنارات مصنو         دستگاههاي ذي

قانون برنامنه   بودجنه    ( 81)ضوع مادهکمیته تخصیص اعتبارات مو
 . هزیله می گردد

کنه  (.)دستگاههاي اجرائی ملکرج در بخش د م پیوست شنماره  -1
رینزي مبتلنی بنر     متقاضی اجراي کام  بودجه 58۳۲در طول سال 

باشلک با تمییک سازمان برنامنه   بودجنه کشنور مشنمول      عملکرد می
 .شونک  مفاد این تبصره می

ئی این حکم شام  نحوه نظارت عملیناتی  شاخصنهاي   نامه اجرا آیین
ماه پ  از ابوغ این قانون  توسنم   عملکرد   سایر موارد حکاکثر ی 

سازمان برنامه   بودجه کشور    زارت امور اقتصادي   دارایی تهیه   
 .به تصویب هیمت  زیران خواهک رسیک

 :حذف شد 22تبصره هر  بند -

قانون الحاق برخی مواد ( ۲۳)ماده ( 5)مهلت مقرر در تبصره بلک  - ه
بنراي اجنراي   ( ۲)به قانون تلظیم بخشنی از مقنررات منالی د لنت     

 .شود تمکیک می 58۳۲حسابکاري تعهکي تا پایان سال 

قانون برنامه ششنم  ( ۲1)تمامی دستگاههاي اجرائی موضوع ماده  - 
از  ظایف این مناده  %( 51)توسعه   مکلف به تممین حکاق  ده درتک

همچلین ایجاد هرگونه . از طریق  اگذاري   خریک خکمات می باشلک
 احک اداري یا عملیناتی جکینک بنراي انجنام  ظنایف موضنوع مناده        

الذکر مملوع است   تممین خکمات مورد نیاز از طریق سناز کار   دوق
 .پذیر است شکه در این ماده   اعتبارات مصو  امکان بیلی پیش

قانون برنامه   ( 81)عتبار موضوع مادهکمیته تخصیص ا -بلک الحاقی
اي  بودجه مکلف است تخصیص اعتبار طرحهاي تمل  دارایی سرمایه

اي انجنام دهنک کنه     گوننه  این قانون را بنه ( 5)موضوع پیوست شماره
مینانگین تخصنیص   %( 51)تخصیص اعتبنار هنر طنرح از ده درتنک    

 تخلف از اجراي این حکم تصنرف . طرحها در طول سال کمتر نباشک
 .گردد در  جوه عمومی تلقی می

 :به شرح ذيل به تصويب رسيد  22الحاق يک بند به تبصره  -

بلک الحاقی؛ تامین هزیله ادطاري کلیه دستگاه هاي اجراینی ملنکرج   
قانون مکیریت خنکمات کشنوري مصنو  از هنر محن  از       1در ماده 

جمله بودجه ک  کشور  اعتبارات عمومی   اختصاتی ملابع داخلی  
تبارات خارج از شمول   ملابع حات  از ترده جویی به هر میزان اع

 .  به هر نحو مطلقاً مملوع است

 

قانون حکاکثر ظنرف   ینا یازاجرائی مورد ن هاي نامه آیین -۲5 تبصره
 ینمت ه یب  بنه تصنو  شنود   میماه پ  از تصویب آن تهیه  د  مکت 

 .رسک می یران ز

انون تنرداً مربننوط بننه  قنن احکنام ملننکرج در اینن   کلیننه -۲۲ تبصنره 
 .است 58۳۲سال

 : مجدد كميسيون به تصويب رسيدمصوبه ذي   طبق  موارد 

 -88تبصره 

 زارتخانه هناي راه   شهرسنازي   جهناد کشنا رزي      -۲بلک الحاقی 

مکلفلک براي آن دسته از اراضی  اقع در محنک ده شنهرها   اراضنی    

بنه اشنخاص    به بعک 58۳1ملابع طبیعی خارج از شهرها که از سال 

 حقیقننی   حقننوقی غیرد لتننی  اگننذار   در راسننتاي اهننکاف        

کاربري هاي تعیین شکه مورد استفاده قرار نگردته انک  اقکامات زینر  

 :را به عم  آ رنک

اراضی که در مواردي غیر از اهکاف   کاربري تعیین شنکه منورد    -5

امن   استفاده قرار گردته انک   داقک مستحکثات می باشک  بنه طنور ک  

 .مسترد می شود
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آن بخش از اراضی  اگذار شکه  که در راستاي اهکاف   کناربري   -۲

 .تعیین شکه مورد استفاده قرار نگردته به د لت مسترد می شود

مراجع قضایی ذي ربم بر اجراي این بلک   استرداد اراضنی موضنوع   

 .این بلک نظارت خواهلک کرد

نمایلنکگی از دادسنتان ینا    استرداد اراضی مذکور در این بلک با اخذ 

در . کسی که عهکه دار مسئولیت دادسنتان اسنت  امکانپنذیر اسنت    

تورتی که ادراد حقیقی   حقوقی که اراضی مذکور بنه آنهنا  اگنذار    

شکه  نسبت به دریادت سلک مالکیت اقکام کرده باشلک  اسلاد مذکور 

بنا  باط    از درجه اعتبار ساقم است   سازمان ثبت اسلاد   اموک 

 . اعوم دادستان بطون آنها را در دداتر اموک ثبت خواهک کرد

الزم به ذکر است که طبق اظهارات ریی  مجل    بخنش   : توضيح

 .درآمکي این بلک حذف شکه است

 - 82تبصره 

مکت اجنراي آزمایشنی قنانون منکیریت خنکمات       - 82بند الحاقي 

زمان الزم  با اتوحات   الحاقات بعکي تا581۳کشوري مصو  سال 

 تمکیننننک  58۳۲االجننننراء شننننکن قننننانون جکیننننک در سننننال  

 .می شود 

 : اضافه گرديد 82تبصره ( ج)عبارت ذي  به بند -

به د لت اجازه داده می شود از مح  ملابع حات  از در ش اموال   -

دارایی هاي ملقول   غیرملقول مازاد خود نسنبت بنه تنامین ملنابع     

شسنتگان لشنگري   کشنوري    مالی براي همسان سنازي حقنوق بازن  

 .اقکام نمایک

 .حذف گرديد 8تبصره ( د)بند -

پس از بررسي بخش هزينه اي ، ماده واحـده   يحـه بودجـه      

شام  درآمدها ، هزينه ها ،  و رديفها و جـداول بـه راي    8331

گذاشته شد و به تصويب رسيد و جهت اعالم نظر به شوراي نگهبان 

 : ارسال گرديد

ك  كشور از حيث منابع بالغ بـر  8331ودجه سال ب- ماده واحده

دوازده ميليون و يكصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد و سـه  

ــال   ــون ريـ ــه ميليـ ــي و نـ ــد و سـ ــارد و هفتصـ  ميليـ

  از حیث مصارف بنالغ بنر    ( ريال  8218151513113312221222

 سنه    هفتناد    پانصنک    هزار پلج   هفتاد   یکصک   میلیون د ازده

 میلینننننننون ننننننننه   سنننننننی   هفتصنننننننک   میلینننننننارد

 :شرح زیر است به ریال(   5۲۴5۲1۴1۲8۴۲8۳۴111۴111)

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگـذاري   -الف

عمنومی د لنت از       مصارف بودجنه  اي و مالي هاي سرمايه دارايي

مـالي بـالغ بـر    اي    هناي سنرمایه   ها   تمل  دارایی حیث هزیله

چهار ميليـون و چهارصـد و   )ريال  111321121111112221222

سي و دو هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد و شصت و هفـت  

 :شام ( ميليون ريال

سه )ريال  311181111181112221222منابع عمومي بالغ بر  -8

ميليون و هشتصد و شصت و ي  هزار و هشتصد و شصـت و شـش   

 (.الميليارد و يكصد و چه  و هشت ميليون ري

ها و مؤسسات دولتي بالغ بر  درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه -2

پانصد و هفتاد هزار و هفتصـد و  )ريال  5121131158312221222

 (.سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون ريال

ها و مؤسسات انتفاعي وابسته  هاي دولتي، بان  بودجه شركت -ب

تأمين اعتبـار بـالغ بـر     به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع

هشت ميليون و سيصد و سي )ريال  113351128111112221222

و پنج هزار و هفتصد و ي  ميليارد و چهارصـد و هشـتاد و هفـت    

هنا بنالغ بنر     هنا   سنایر پرداخنت      از حینث هزیلنه   (ميليون ريال

هشت میلیون   سیصک   سنی    )ریال  1۴881۴۲15۴.1۲۴111۴111

ین  میلینارد   چهارتنک   هشنتاد   هفنت      پلج هنزار   هفتصنک     

 (.میلیون ریال

 :دكتر  ريجانيآقاي تقدير و تشكر 

کن  کشنور  از    ۳۲پ  از تصویب بودجه سنال  دکتر الریجانی آقاي 

تمامی نمایلکگان  کارکلان مجل    اتحا  رسانه تشکر   قکردانی 

در جلسنات تنب       ۳۲بررسنی الیحنه بودجنه سنال     : کرد   گفنت 

به تورت متراکم به طول انجامیک لنذا از شنما   خنانواده    بعکازظهر 

نمایلکه ها به جهت ترف  قت بسیار تشکر می کنلم زینرا بنه طنور     

 .طبیعی زمان کمتري را براي زنکگی شخصی خود ترف کردیک

از ایلکه نمایلکگان تبورانه شرایم را تحم  کردنک   مسائ  را مورد 

لکگان در این د ره با نشاط   نمای. بررسی قرار دادنک  تشکر می کلم

 .کلم می سپاسگزاري شما همه همت از لذا کردنک دعالیت  پرکار

از نوا  رئی  که در بخشی از ر زها زحمت اداره جلسه را کشنیکنک  

  همچلین دبیران   ناظران هیات رئیسه به جهت همکاري   تنوش  

تشکر می کلم زیرا توش این عزیزان موجب تصنویب بودجنه سنال    

 .یلکه شکآ

با تشکر از همه کمیسیون هاي تخصصی مجلن  کنه در زمنان      ي

همچلنین از  : مقرر الیحه بودجه را مورد بررسنی قنرار دادننک  گفنت    
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رئی   هیات رئیسه  سخلگو   اعضاي کمیسیون تلفیق بودجنه نینز   

اینن  . به جهت ترف  قت زیاد با حجم کاري سلگین تشکر می کلم

ه را ردع   پیشلهادهاي به موقعی را بنه  عزیران توانستلک نواقص الیح

 .نمایلکگان ارائه دهلک

رئی  جمهنور  آقناي نوبخنت   همکناران  ي کنه در جرینان        آقاي

همچلین از . بررسی الیحه بودجه در تحن حضور داشتلک تشکر کرد

مشا ران   معا نان سازمان برنامه   بودجه به جهنت همکناري الزم   

 .قکردانی کرد

را  معا نان که بنر حسنب موضنوع بنا نمایلنکگان       ي همچلین از  ز

همکاري داشتلک   نظرات خود را در زمان الزم به کمیسیون تلفینق  

بودجه   کمیسیون هاي تخصصی ارائه کردننک  سپاسنگزاري کنرد      

از معا نت قوانین  اداره ک  کمیسیون ها   تحن  تنک ین  : ادامه داد

کرات  تکثینر   تحرینرات     قوانین  اسلاد   تلقی  قوانین  تک ین مذا

تمام کسانی که کم  کردنک تا کارهناي بررسنی بودجنه در تنحن     

 .عللی   کمیسیون ها به موقع انجام شود نیز تشکر کرد

از مسننئوالن   کارشلاسننان مرکننز پننژ هش هنناي مجلنن   دیننوان  

اینن ادنراد در اینن منکت     : محاسبات نیز سپاسگزاري کنرد   گفنت  

فیق داشته   در تنحن نینز بنه هینات     همکاري الزم با کمیسیون تل

همچلین از ددتر هیات رئیسه  اتاق . رئیسه کم  هاي الزم را کردنک

درمان  توت   تصویر  اداره هماهلگی امنور دبینران   مرکنز برنامنه     

ریزي دلا ري اطوعات   معا ننت نظنارت   اجراینی   بخنش هناي      

تنکارکات   مختلف اداره ک  مهلکسی پشتیبانی  ترابري  امنور دلنی    

 امنور   تغذیه  خکمات  نیر هاي خنکماتی تنحن  ر ابنم عمنومی      

 مجل   مختلف هاي قسمت کارکلان   ملت خانه خبرگزاري خبري

 مجلن   در مسنتقر  انتظنامی  نینر ي  حفاظنت   یگان حراست  مرکز

 .کلیم می تشکر

همچلین از خبرنگاران  دیلمبنرداران  گزارشنگران  عوامن  تولینک       

ش رادیو درهلگ   کلیه دست انکرکاران بخش پخش به خصوص پخ

خبري رادیو   تلویزیون نیز تشکر می کلنیم  از دسنت اننکرکاران      

خبرنگاران امور مجل   جرایک   نشریات مختلنف خبرگنزاري هناي    

رسمی کشور   سایت هاي خبري نیز تشکر منی کلنیم کنه در اینن     

مجل  را بنه  مکت به ما مکد رسانکنک   اخبار   اطوعات از مصوبات 

 .اطوع مردم رسانکنک

 قرائت بيانيه( 3

درخصنوص محکومینت حادثنه خیابنان      نماينده مجلس 228بيانيه 

 .:به شرح ذی  قرائت گردیک پاسکاران 

گر هی آشوبگر   ( س)در ایام سوگواري شهادت حضرت داطمه زهرا 

مخ  نظم   املیت در خیابان پاسکاران قائله اي بنه پنا نمنوده   بنه     

تنن از دال رمنردان جنان بنر کنف       8ب اموال مردم پرداخته    تخری

تن از بسیجیان عزینز را   ۲نیر ي انتظامی جمهوري اسومی ایران   

 .مظلومانه به شهادت رسانکنک

ما نمایلکگان مجل  شوراي اسومی ضمن محکوم نمودن اقنکامات  

غیرانسننانی    حشننیانه ایننن گننر ه آشننوبگر  از تننبر هوشننملکانه   

ات مکبرانه تنوأم بنا تنوبت   اقتنکار پلنی  تجلین  نمنوده          اقکام

خواستار تسریع قاطعیت دستگاه قضا با آشوبگران   قانون شنکلان    

 .ملادیان نظم   املیت می باشیم

ضمن اداي احترام به شهکاي عزیز نیر ي انتظامی جمهوري اسومی 

  ایران   بسیج مستضعفان  علو درجات را بنراي آننان   تنبر جزین    

 .براي خانواده داغکاران این عزیزان از خکا نک ملان آرز ملکیم

از محضنر مقنام معظنم رهبنري      نماينده 222پيام تقدير و تشكر  -

براي انتصا  د  دانشملک برجسته جلا  آقایان حجت االسوم علنی  

اکبري به علوان شوراي سیاستگذاري   حجت االسوم محمک حسن 

 .  قرائت گردیکه موقت تهران ابوترابی به علوان امام جمع

خود را از عملکنرد خنو     نماينده در نامه اي تقدير و تشكر 853-

دکتر سیک محمک تقی نوربخش مکي عام  محتنرم سنازمان تنامین    

 .اجتماعی به دلی  چهار سال خکمت تادقانه ابراز داشتلک

نمایلکگان ارامله شنمال   بيانيه ژرژي  آبراميان و كارن خانلري-

 :گردیککشور در رابطه با اخولگران خیابان پاسکاران قرائت    جلو 

ایلجانبان به نمایلکگی از جامعه ارامله مسیحی ایران اقکامات جمعی 

از اخولگران   ادراط گران خیابان پاسکاران را که ملجر بنه شنهادت   

نیر هاي جان برکف بسیجی   انتظامی شک  تسلیت عنرض کنرده     

همچلین بیان می دارینم کنه اینن حرکنات      .آن را محکوم می کلیم

در راستاي اهکاف بکخواهان نظام جمهوري اسومی  مذبوحانه ترفً

آمران این اقکامات بکانلک کشتار  حشیانه انسان ها . ایران بوده است

  جلایات ضک بشري نه تلها در حیطه آموزه هاي هیچ ی  از ادیان  

نمنی گلجنک بلکنه از     مذاهب   آموزه هاي توحیکي  الهی   انسنانی 

 .طرف تمامی آن ها مورد تقبی  قرار گردته   محکوم است

  (مورد8)وزير راه و شهرسازينمايندگان به تعدادي از  تذكر( 1

 

، اخطـار قـانون اساسـي و تـذكرات     آيين نامه اي تذكرات ( 5
 شفاهي

در تذکري خطنا  بنه رئنی  جمهنور        :عبدالحميد خدري آقاي 

رئی  جمهنور در ملناظرات انتخابناتی خنود     : گفت  معا ن ا ل  ي 

 که تاکیک کردنک که ته للجی  قاچاق نیست؛ اما متاسفانه مکتی است
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به علت بی تکبیري در استان بوشهر  معیشت مردم به  یژه در اینن   

انتظار می ر د با ی  دسنتور سنریع اینن    .ماه به مخاطره ادتاده است

 .مشک  مرتفع شود

در : زیر اطوعات   قوه قضائیه تصری  کرد ي در تذکري خطا  به  

حالی که کشور   مردم در غم از دست دادن عزیزانشنان در سنقوط   

 مخلنص  نیر هناي  از جمعی شهادت نیز   یاسوج –هواپیماي تهران 

 متاسنفانه  هسنتلک   پاسکاران خیابان حادثه در رهبري   نظام مکادع

 حرمت هت    توهین در متعکدي اقکامات که الحال معلوم شخصی

 ارسنال  بنا  مجنکد  است  داشته نظام ارشک مسئوالن   نظام ارکان به

ایشان   شوراي نگهبنان   گرامی ساحت به انقو  معظم رهبر به نامه

از  زیر اطوعات   رئی  قوه قضائیه انتظار می ر د .تعکي کرده است

اگر همنان ر ز کنه  ي در   . با شخص معلوم الحال برخورد قاطع کلک

ت   از طریق این تریبون به سران نظنام تنوهین منی کنرد      خانه مل

 مجل  در ین  حرکنت انقوبنی طنرح عنکم کفاینت  ي را تقنکیم        

آقاي احمکي ننژاد شخصنی   . می کرد  امر ز کار به ایلجا نمی کشیک

انتظار می ر د نظام با اقتکار با  ي . معلوم الحال   ناقص العق  است

 .برخورد کلک

بنا عنرض تسنلیت بنه ملاسنبت سنانحه         :محمد خدابخشيآقاي 

  همچلین شهادت پرسل  نیر ي انتظامی   بسیج   ATRهواپیماي 

با بیان ایلکه این تذکر به تکا سیما به نمایلکگی جمعی از همکاران 

یکی از  یژگی هاي ملحصربه درد کشور   جود قومینت  : است  گفت

 .هاي گوناگون در این گستره کهن است

کرد   ترک گردته تا دارس   عر    بلوچ همه با  مختلف از لر اقوام 

زبان  درهلگ   آدا    سلن مختلف چلان درهلگی به این مرز   بوم 

بخشیکه انک که در دنیا کم نظینر اسنت  تناریخ   تمنکن   درهلنگ      

اتلی ایران به مثابه درش داخري است کنه آمینزه اي از رننگ هنا       

به گونه اي که هر بیللکه نقش هاي چشم نواز را در خود گرد آ رده 

هر ی  از این نقش ها   رنگ ها نمناد   .اي را به تحسین  ا می دارد

ی  قوم ایرانی است که با همکلی در هویت بخشی بنه تمنکن کهنن    

 .سهیم   شری  هستلک

متاسفانه در ر زهاي اخیر شاهکیم که تکا سیما که شنبکه رسنمی   

هناي خنود اهمینت    کشور است در تولیک برخی برنامه ها   سنریال  

احترام به اقوام را نادیکه گردته است  تولیککللکگان این سریال ها از 

 .تاریخ ایران اطوع نکاشته یا عامکانه تاریخ را تحریف کرده انک

 

مـورخ  يكشـنبه  خـتم جلسـه ، جلسـه آينـده روز        اعالم   (1
 صبح  1ساعت 83/82/8331
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