
 

تقنینی امور معاونت                                     اریان اسالمی جمهوری                                                             جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
                                                  

      جمهوری  ریاست                                                                   
 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 سال دوم  –دوره دهم 
 

 

 85/82/8931نبه شسه  روزصبح –جلسه علني  (817) هفتمين  و هشتاد و صديك
 

 

(   82اليي   8)اصالحات كميسييون   از ببصيره    - 8اعاده شده از شوراي نگهيان )كل كشور  1931رسيدگي به اليحه بودجه سال  (1

 .(ه جلسه بعد از ظهر امروز موكول گرديدبررسي و ادامه بحث ب
 

 اعالم وصول طرح استيضاح وزراي تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي( 2

 فقره سوال ( 1)اعالم وصول ( 9

 قانون اساسي  58اعالم وصول تقاضاي بررسي اليحه ماليات بر ارزش افزوده طبق اصل ( 4

 ون اساسي و تذكرات شفاهيتذكرات  آيين نامه اي، اخطار قان( 8

 امروز  14تنفس، ادامه جلسه ساعت  اعالم( 1

 85/82/8931بعد از ظهر سه شنبه مورخ  817ادامه جلسه 

 

 تذكرات كتبي نمايندگان به رييس جمهور و مسئولين اجرايي كشور (1

 (مورد81)تذكرات كتبي به رييس جمهور -الف
 

 (مورد31)تذكرات كتبي به مسئولين اجرايي كشور -ب
 

اصالحات كميسيون  به بصيوي  رسييد و    - 8اعاده شده از شوراي نگهيان )كل كشور  1931ادامه  رسيدگي به اليحه بودجه سال  (2

 .(نهايتاً ماده واحده قرائت و به بصوي  رسيد

 

 صبح 1ساعت  81/82/8931اعالم ختم جلسه ، جلسه آينده روز چهارشنبه مورخ  (9
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 817جلسه

 شنبهسه روز 

85/81/8931 

اعاده شده از )كل كشور  8937بودجه سال رسيدگي به اليحه  (8

 ( 8شوراي نگهيان 

 

بررسيي و اداميه   (   12الي  1)از تبصره اصالحات كميسيون   

 :بحث به جلسه بعد از ظهر امروز موكول گرديد

  -8ببصره 
 

« و فاروورده اارن تي ا    »عبارر   ( 1)تبصره  (الف)در سطر دوم بند 
 .حذف شد

 

بعد از عبارت « خام»كلمه ( 1)تبصره ( ب)در سطر اول بند
 .اضافه شد« صادرات نفت»

 

« شادد  به دولت اجرزده داده م »بعد از عبرر  ( 1)تبصره ( ج)در بند
ارن  قرتدن احكرم دائم  برترمه( 11)مرده ( ب)بر رعريت بند »عبرر  

باه   »جاريزيي  عبارر    « بار لاار   »اضارفه و عبارر   « تدسعه كشدر
 .شد« بران»جريزيي  كلمه  «تسبت به»و عبرر  « اس ثنرء

 

وزار  تيت از طريق شركت دول   تربعه »عبرر  ( 1)در بند الارق 
 .شد« شركت مل  گرز ايران»جريزيي  عبرر  « ربط ذن

 

ربط ايا  وزار  و   شركت دول   تربعه ذن»عبرر  ( 3)در بند الارق 
شاركت ملا  گارز اياران و     »جريزيي  عبرر  « شرك هرن اس رت  ون

 .شد« ن گرز اس رت شرك هر

 

وزار  تيت از طريق شركت دول   تربعه »عبرر  ( 4)در بند الارق 
  .شد« شركت مل  تيت ايران»جريزيي  عبرر  « ربط ذن

  -2ببصره 
 :به شرح زير اصالح شد( الف)بند( 2)جيء

بدا  دولت به بخشهرن خصدص  و تعروت  و تهرداارن عمادم     -2
اارن م علاق باه دولات و      ال و داراي غيردول   از مال واگذارن امد

مؤسسر  و شرك هرن دول   به اس ثنرن مدارد مصارديق منادرج در   
قارتدن اسرسا  و غيرمشامدل واگاذارن     ( 33)اصل اشا رد و سادم   

قرتدن ( 44)وچهررم  ارن كل  اصل چهل مدضدع قرتدن اجران سيرست
اي  قارتدن  ( 13)از طريق جدول شمرره  22/3/1331اسرس  مصدب 

 .استپرداخت ل قرب

  -9ببصره 
 :به شرح زير اصالح شد( 3)تبصره( ب)بند

مصدب  1332قرتدن اصالح قرتدن بددجه سرل ( 33)ميرد تبصره  -ب
 .گردد تنييذ م  1331در سرل  3/6/1332

 

در چهااررچدب سااعف اع بااررا   »عباارر  ( 3)تبصااره( ج)در بنااد
ج در شده بران اجاران طرحهارن بار پسادتد واما  منادر       بين  پيش

خاررج از ساعف اع باررا     »جاريزيي  عبارر    « (1)پيدست شامرره  
خاررج از ساعف مصادب    »شدو عبرر  « مندرج در ردييهرن مربدطه

 .حذف شد« ردييهرن مذكدر

 -4ببصره 
از جمله منربع  كه بر تصادي  ايا     »عبرر ( 4)تبصره ( ب)در بند

ك امنرء صندوق تدسعه مل  در چهررچدب اسرسنرمه خادد بارون برتا   
حذف « اتد گذارن تمدده قرارداد عرمليت منععد ير در ون برتك سپرده

 .شد

 

از جمله منربع  كه درصدر  تصادي   »عبرر ( 4)تبصره ( ج)در بند
اي   امنرء صندوق تدسعه مل  در چهررچدب اسرسنرمه خادد بار ون   

« اتاد  گذارن تمدده برتك قرارداد عرمليت منععد ير در ون برتك سپرده
 .حذف شد

 

 .حذف شد( 4)تبصره( د)بند

 

از جمله منربع  كه بار تصادي  ايا      »عبرر  ( 4)تبصره (اا)در بند
امنرء صندوق تدسعه مل  در چهررچدب اسرسنرمه خدد در ون برتكهار  

 .حذف شد« گذارن ير قرارداد عرمليت منععد شده سپرده
 

كماك باه سارمرتدا     »عبارر   ( 4)تبصاره ( و)در پرراگراف دوم بند
 .اضرفه شد« زده زده و سيل زليله»بعد از عبرر  « ن فرسددهبرف هر

 

الارق ( 4)به تبصره ( 3)يك بند به شرح زير به عندان بند الارق  
 :گرديد

اي  تبصره بر شرايط زير ( ز)و ( و)تسهيال  بندارن -بندالارق 
 :يربد م  اخ صرص

منظدر و  1443تر  1333ارن سندات   تسهيال  مذكدر در بددجه -1
 . به حسرب صندوق تدسعه مل  واريي گردد

( ريين عمليرت  بر رويكرد بددجه)برترمه عمليرت  و جريرن وجده  -2
بر ت كيد بر تعيي  ااداف و تعهدا  دولت بران ار يك از مدارد تهيه 

 . شده و به ت ييد سرزمرن برترمه و بددجه برسد

ه و مراه اي  مجدز تدسط سرزمرن برترم گيارش عملكرد شش -3
طدر مس عل تهيه و  تظرر  صندوق تدسعه مل  به بددجه و اي  
 .ارسرل شدد

تعيي  ار گدته تكليف خررج از اي  مجدز در قرتدن بددجه سرل  -4
و معررا  بران اس يرده و تخصيص منربع صندوق تدسعه مل   1331

 .ممندع است

تدسط  1336قرتدن بددجه سرل ( 4)گيارش تظررت  تبصره  -2
طدر  برترمه و بددجه و اي   تظرر  صندوق تدسعه مل  بهسرزمرن 

 . مس عل تهيه و ارسرل گردد

منظدر افيايش درومدار،  اصالحر  سرخ ررن و تهردن  و اجرائ  به -6
ارن كل  اق صرد معروم  ،  ار در چهررچدب سيرست كراش ايينه
به ويژه )قرتدن اسرس  و قرتدن برترمه ششم ( 44)وچهررم اصل چهل

و جهت (( 4)و جدول شمرره ( 1)يت قداعد مرل  مندرج در مرده رعر
ت مي  منربع اجران طرحهرن مشمدل اي  مجدز در سرلهرن وت  از 

بدون اس يرده از منربع صندوق تدسعه )مال منربع بددجه عمدم  
 .ضرورن است( مل 
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جاريزيي   « مجدز از معارم معظام رابارن   »عبرر  ( 2)در بندالارق 
 .شد« الزممدافعت »عبرر  

  -5ببصره  
ان است كاه   ترمه ويي »، عبرر  (2)تبصره ( و)بند( 3)در جيء الارق 

دسا درالعمل   »جريزيي  عبارر   « رسد به تصدي  اي   وزيران م 
 .شد« رسد تر شدران پدل و اع برر م ... خدااد بدد

 

 :به شرح زير اصالح شد( 2)تبصره ( و)بند( 4)جيء الارق 

ده تساديه مطرلبار  بار منشا  قارتدت  تهرداارن       تا -(4)جيء الارق 
اار و   اار، اتاردياه   عمدم  غيردول  ، شرك هرن دول  ، برتكهر، بيماه 

ارن معدسه بر حسربرس  ويژه بر رعريت ضدابط قرتدت  مطاربق   وس رن
ان خدااد بدد كه باه پيشانهرد مشا را سارزمرن برترماه و       ترمه ويي 

وزياران   باه تصادي  ايا     بددجه و وزار  امدر اق صاردن و دارايا    
 .رسد م 

 

در مدرد اشخرص  كه »عبرر  ( 2)تبصره ( و)بند( 6)در جيء الارق  
و تعيي  تكليف  تهرتر اصل و بدا  مطرلبر  وتهر طبق حكم اي  جيء

اضارفه  « (ارن ون جريمه)كليه وجده ال يام »بعد از عبرر  « اتد، شده
 .شد

 
 :به شرح زير اصالح شد 2تبصره ( 2)بند الارق ( 2)و ( 1)اجيان 

االم يرز و حعدق مرلكرته در چهررچدب قداتي  و معاررا    ارائه حق -1
ان كه به  پس از مارسبر  دقيق كررشنرس  تدسط كررشنرسرن خبره

 .رسد ت ييد اي   وزيران م 

ت مي  خدراا اترژن بر قيمت ترجيا  بران واحادارن تدليادن    -2
ژن كه به مدج  قارتدن تشاكيل   مدجدد در منرطق ويژه اق صردن اتر

 .اتد شده

 

 :به شرح زير اصالح شد  2تبصره  (3)بندالارق 

سعف اس يرده دولت از اوراق مدضدع اي  تبصره باران   -3بند الارق 
شاده در   بينا   مصررف بددجه عمدم  حاداكثر معاردل ساعف پايش    

برشد و اجرزه مصرف  قرتدن برترمه ششم تدسعه م ( 4)جدول شمرره 
ار در بددجه عمادم    ق من شره مربدط به شرك هر و شهردارناز اورا
 .را تدارد

 

 :شرح زير اصالح شد به 2تبصره  ( 4)بندالارق 

جادول   121444-1ان ردياف   سا دن م يرقاه اييناه    -4بندالارق 
يرف اه   تخصايص %(144)اي  قرتدن باه صادر  صددرصاد    ( 1)شمرره

 .خدااد بدد

 -1ببصره 
 

 .ذف شدح( 6)تبصره( 2)بندالارق  

 

بعاد از  « يك ايار ميليررد ريرل و بر رعريت»عبرر  ( 3)در بندالارق 
 .اضرفه شد« در سعف»عبرر  

 :به شرح زير اصالح شد( 4)بندالارق 

سادد ساهرم صاندوق برزتشسا ز  فادالد در شاركت        -4بندالارق  
دخرتير  ايران در سعف ايار ميليررد ريرل پس از واريي باه صاندوق   

د صاارف پرداخاات حعاادق و درماارن برزتشساا زرن برزتشساا ز  فاادال
 .شدد م 

 

و  144143، 144142اارن   مدضدع رديف»عبرر  ( 2)در بندالارق 
  .اضرفه شد« اك شرف  و وزمريشزرا »بعد از عبرر  « 144243

 

 .حذف شد( 11)بندالارق  

 

جاريزيي  كلماه   « (پيرولياي )وتش كرفت »عبرر  ( 12)در بندالارق 
بعاد از  « در سعف دويسات ميلياررد ريارل   »عبرر   شد و« پيروليي»

 .اضرفه شد« تيروگراهرن حرارت »عبرر  

 
جريزيي  « 114414درومد عمدم  رديف »عبرر ( 14)در بندالارق 

-63ان  از مااال رديااف ايينااه »شااد و عباارر   « خياتااه»كلمااه 
    .اضرفه شد« ون را%( 144)صددرصد »بعد از عبرر  «234444

 -7ببصره 

و ردياف    314444ردياف درومادن   »عبارر   ( 1)تبصره ( د)در بند
ان  ردييهارن بددجاه  »جاريزيي  عبارر    «  234444-23ايينه ان 
 .شد« مشخص

 

« شاركت دول ا  تربعاه وزار  تيات    »عبارر  ( 1)تبصاره  ( و)در بند
شاد و عبارر    « شركت مل  صانريع پ روشايم   » جريزيي  عبرر  

 .فه شداضر« بربت سهم»بعد از عبرر  « م علق به»

 

 .حذف شد( 1)بندالارق 

 

اصرار ورزيد ، امار ايا    ( 2)كميسيدن بر مصدبه مجلس در بندالارق 
مطرح و به تصادي   ذيل مصدبه به تصدي  ترسيد و سپس  پيشنهرد 

 :رسيد

تداتاد جهات    وزار  تعرون، كرر و رفاره اج مارع  ما     -2بند الارق 
يرن و عشرير بار  اعمرل وحد  رويه بيمه شدگرن صندوق بيمه روس ري

 .برزتشس زرن ترمي  اج مرع  اقدام قرتدت  الزم را به عمل وورد

 

 .حذف شد 4بند الارق  

 

 -3ببصره 

جادول   121244منادرج در ردياف   »عبارر   ( 3)تبصره( ب)در بند
ومدزش و »بعد از عبرر  « اي  قرتدن( 2)و پيدست شمرره ( 2)شمرره 

 .اضرفه شد« ار پرورش اس رن
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 -81ببصره 

« 164133ردياف درومادن   »عبارر   ( 14)تبصاره ( 4)در بندالارق 
از ماال  »شاد و عبارر    « خياته دارن كل كشادر »جريزيي  عبرر  

« معاردل ريارل  ون  »بعاد از عبارر    « 444432-61ان  رديف ايينه
 .اضرفه شد

 

به   (14)تبصره ( 2)بندالارق مصدبه كميسيدن در  مبن  بر  اصالح 
يشنهرد حذف اي  بند مطرح و باه تصادي    تصدي  ترسيد و سپس پ

 .(حذف شد 14تبصره ( 2)بند الارق  .) رسيد

 -88ببصره 

جاريزيي  عباارر   « اماادر دفارع  »عبارر   ( 11)تبصاره ( ب)در بناد 
 .شد« ان مربدط ايينه»

1-... 

 -1ان  از طريااق رديااف ايينااه »عباارر  ( 11)تبصااره( و)در بنااد
 .شد« ربط نو در ردييهرن ذ»جريزيي  عبرر  « 146444

 -82ببصره 

و امدال مشمدل واگاذارن در قارتدن   »،عبرر  (12)تبصره( ب)در بند
بعد از «قرتدن اسرس ( 44)وچهررم كل  اصل چهل ارن اجران سيرست

 .اضرفه شد« قرتدن اسرس ( 33)اصل اش رد و سدم »عبرر  

 
به اس ثنرن امدال مشامدل واگاذارن   »عبرر  ( 12)تبصره( ج)در بند

قرتدن ( 44)وچهررم ارن كل  اصل چهل رتدن اجران سيرستمدضدع ق
 .اضرفه شد« غير منعدل مرزاد خدد»بعد از عبرر  « اسرس 

 

جااريزيي  كلمااه « مااديران»كلمااه ( 12)تبصااره(3)در بناادالارق 
شدران پادل  ... پرداخت ارگدته تسهيال  »شد و عبرر  « كرركنرن»

 .حذف شد« برشد و اع برر م 

استيضاح وزراي محترم بعاون ، كار و رفياه   اعالم وصول طرح( 2

 اجتماعي و  راه و شهرسازي

اكبر رنجبر زاده عضو هيئت رئيسه مجلس نامه اعيالم وصيول   آقاي 

  :اعالم وصول نمود خوندي را آ دكتر ربيعي و آقاي دكتر استيضاح 
 

كاه   استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي آقاي ربيعي -

كميسايدن   1336/12/13مدرخ  13/14/3346/دط  ترمه به شمرره 

ويي  ترمه داخل   223ارن الزم مطربق مرده  اج مرع  پس از بررس 

امضر تمريندگرن تعديم ايئت رئيسه شده اسات   24مجلس بر تعداد 

 .شدد م   اعالم وصدل

 
ترمه داخل  مجلس وزير حاداكثر رارف ماد      ويي  222طبق مرده 

و ارائاه تدضايار  در جلساه     روز مدرف به حضادر در مجلاس   14

 .مجلس خدااد بدد

طا    استيضاح وزير راه و شهرسازي جناب آقاي آخونيدي  -

كميساايدن  1336/12/14ماادرخ  22/3614443/ترمااه بااه شاامرره د

ترماه داخلا     ويي  223عمران پس از بررس  ارن الزم مطربق مرده 

  امضرن تمريندگرن تعديم اير  رئيسه شده كاه  24مجلس بر تعداد 

 .شدد م  وصدل اعالم

ترمه داخل  مجلس وزير راه و شهرسرزن تياي   ويي  225مطربق مرده 

روز مدرف به حضدر در مجلس و ارائه تدضايار    14حداكثر مد  

 .در جلسه علن  مجلس خدااد بدد

 فقره سوال ( 8)اعالم وصول ( 9 

تمرينده داراب و زري  دشت در  رضر اتصررن وقرن سدال مل 

تيت در خصدص اولديت  ما رم مجلس شدران اسالم  از وزير

 .برترمه ارن وزار  تيت بران ارتعرء صنعت تيت 

 اعالم وصول بقاضاي بررسي اليحه ماليات بير ارز  افيدوده  ( 4

 قانون اساسي  15طبق اصل 

قارتدن   32تعرضرن بررس  الياه مرلير  بر ارزش افيوده طبق اصال  

 .، اعالم وصدل گرديداسرس  

 

امچني  بر تدجاه   :وقرن امير وبردن عضد اير  رييسه ارهرر داشت 

به اصالحر  اتجرم شده در مارسبر  بخش دفرع  تغييارا  داخلا    

ت، اي  مدضدع را به جهت ثبات  ارن مربدطه ايجرد شده اس در رديف

 .شدد در مشروح مذاكرا  اعالم م 

 
، اخطيار قيانون اساسيي و بيذكرات     آيين نامه اي بذكرات ( 5

 شفاهي

  133در تاذكرن بار اسا نرد باه مارده       :جهانبخش محبي نيا آقاي 

ويي  ترمه داخل  مجلس، در مدرد اصالحر  صدر  گرف اه از سادن   

 31شدران تزهبرن بر رون مصدبر  مجلس درخصدص الياه بددجه 

از تكرار تذكر پيرامدن اي  مسئله رتجدرم، چارا كاه براسار     : گيت

 .سم يرد كرده ايم كه حرفظ قرتدن برشيمويي  ترمه داخل  مجلس ق

قرتدن اي  تيست كه برخ  مداد را كم كرده و برخ  را پررتگ كنيم، 

بنربراي  بريد به گدته ان اي  روتد را مشخص كنيم كه دچارر عاذاب   

 .وجدان تشديم

از م  خداس ه شده كه در مدرد اصاالحر  صادر  گرف اه از سادن     

در حارل  اسات اسات كاه بناده      شدران تزهبرن ات عرد تكانم و ايا    

شدران تزهبرن را امرتطدر كه امرم و قرتدن اسرس  ترييد كرده، قبدل 

دارم، امر عملكرد ون تبريد به گدته ان برشد كه برعث تضعيف مجلس 

 .برشد، چرا كه ون را گنره م  داتم

ويي  ترمه داخل  تمرم احكرم بريد در چررچدب شارع   3براسر  مرده 

دن وتهار خيرتات اسات، اينكاه در بناد ياك و دو       برشد و كمرتگ كر

تبصره يك، تيت خرم بيرياد يار تيرياد، كجارن ون بار قارتدن و شارع        
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منرفر  دارد، بنربراي  اگر تظر كررشنرس  تمريندگرن در اخ يرر وقريرن 

 كدخداي  و اسمرعيل  قرار بزيرد، اعمرل تعدير در ون مدارا تيست؟

صدر  گرف ه از سدن شادران   وق   اصالحر : ماب  تير تركيد كرد

تزهبرن بر قرتدن و شارع امخادات  تادارد و ورود باه حيطاه قارتدن       

اسرس  بدده، برخالف قرتدن بدده و يك تادع كام فروشا  و خيرتات     

 .است

: در پرسا  باه تاذكر مابا  تيار گيات       :دكتر علي الريجاني آقاي 

ايرادن به اصاالحر  صادر  گرف اه از سادن شادران تزهبارن وارد       

، چرا كه مر در مدرد صندوق صابت كرده ايم، امر مداردن كه تيست

بناربراي   . در بند الف و بند ب وورده شده در تضرد بر يكاديزر اسات  

بريد مطربق بر وتچه در اصالحر  صدر  گرف ه ومده، مطربق بر قارتدن  

 .برترمه اصالح صدر  م  گيرد

   وماده امار   اي  ايراد وارد است چرا كه در بند الف فروورده ارن تي

در بند ب تيرمده است و شدران تزهبرن خداسا ه كاه در ايا  مادرد     

 . تكليف روش  كنيم

ع داده و اكنادن كاه   دولت بددجه را به مدق : عليرضا محجوبآقاي 

در روزارن پريرت  سرل قرار داريم اندز بددجه را بران اجرا به دولات  

 .ارائه تكرده ايم كه اي  كرر بريد سريع تر اتجرم شدد

: وئي  ترمه داخلا  مجلاس بيارن كارد     223ضم  اشرره به مرده  ون

اير  رئيسه مدرف است طرح اس يضرح را به كميسايدن تخصصا    

اسيند است و ترري  ترمه ان كه باه   2ترمه اس يضرح بداد ول  ترري  

اسيند است كه جلسه كميسيدن تيي رسام    1كميسيدن داده شده 

 .تبدده و اير  رئيسه بريد اي  مدضدع را بررس  كند

جلسه حرضر تيي به سخ   به حدتصرب رسيد كه در وخر سرل شراد 

ر اي  شرايط اس يم حارل اگار بار ايا  شارايط جلساه اس يضارح د       

روزارن پريرت  سرل برگيار شادد شارايط منرساب  باران اس يضارح      

كنندگرن و اس يضرح شدتدگرن وجدد تدارد و الزم است در اي  زمينه 

 .تجديدتظر شدد

در پرسا  باه تاذكر ماجادب تمريناده       :دكتر علي الريجاني آقاي 

وقرن بردامچ  تري  رئيس كميسايدن اج مارع    : تهران ارهرر داشت

را تشكيل داديم و يك  از اعضارن اس يضارح كنناده    گيت كه جلسه 

تيي سدال  در مدرد رسم  بددن جلسه مطرح كرد كه به اي  شخص 

و تلعا  ايا  بادده كاه     « بله مطرل  خدد را شروع كنيد»گي ه شده 

 .جلسه رسم  بدده است

از تظر وئي  ترمه، كميسيدن يك اي اه وقات دارد و اگار كميسايدن     

ح كنندگرن حق دارتاد تعرضارن خادد را    تشكيل جلسه تداد اس يضر

 .بران اس يضرح ادامه داند

مبرحث  كه در مدرد منرس  بددن زمرن اس يضارح مطارح كردياد را    

 .م  تداتيد در زمرن برگيارن جلسه اس يضرح مطرح كنيد

ترماه   وياي   62در تذكرن بر اس نرد باه مارده     :احمد بيگدليآقاي 

بر اسر  اي  مرده باران بررسا  اس يضارح در    : داخل  مجلس گيت

يرف ناد تار ايا      كميسيدن اج مرع  بريد دو سدم از اعضر حضدر ما  

نهر جلسه رسميت داش ه برشد و اي  در حرل  است كه اي  تشست ت

تادان باه ايا      تير از اعضر تشكيل شد بنربراي  چطدر م  2بر حضدر 

 .جلسه رسميت بخشيد

در ادامه از رئيس مجلاس شادران اساالم  خداسات تار بار اسار         

ترمه بررس  اي  مدضادع را ياك اي اه باه تعدياق بينادازد تار         ويي 

 .اس يضرح وزير مجدد در كميسيدن اج مرع  مدرد بررس  قرار گيرد

در ت يجه بررسا  اس يضارح در كميسايدن اج مارع  وجادد       ابهرم 

 تدارد

از صاب   : در پرسا  باه بيزادل  گيات     :دكتر علي الريجاني آقاي 

تركندن اي  مسئله مطرح شد كمر اينكه وقارن ماجادب تياي باه ون     

 .اشرره كرد و اي  مدضدع مبهم  تيست

 1 ماد    فرض كنيد كميسيدن اج مرع  اصال تشكيل جلسه تداد،

 اس يضارح  بزاذرد،  كميسايدن  باه  اس يضارح  ارجارع  زمرن از كه روز

رتاد ون را باه ايئات رئيساه ارائاه داناد بناربراي         دا حق كنندگرن

 .روز فرصت داشت تر اي  اس يضرح را بررس  كند 1كميسيدن فعط 

ون بر ت كيد بر اينكه بردامچيرن صات برگيارن اي  جلساه را ت يياد   

  در اي  مدرد وجدد داش ه بعاد از  اگر اشكرل: كرده است تصري  كرد

اتد و ح   اگر اي  مدضدع را ام تپذيرياد بارز    جلسه م دجه ون شده

ام يك اي ه فرصت بررس  داش يد بنربراي  ايارادن باه ايا  روتاد     

تداتناد اتصاراف    تيست الب ه اگر اس يضرح كنندگرن منصر شدتد ما  

 .داند

در تاذكر شايرا  بار اشارره باه        :حسينعلي حاجي دليگانيآقاي 

برا مركين بر عملكرد تردرس ش : عملكرد برتك مركين ارهرر داشت

ميليررد تدمرن از سارمريه ماردم در مدسسار  از     برعث شد صد ايار

 .گذار دچرر اس يصرل شدتد بي  برود و ميليدن تير سرمريه

: تمرينده مردم شراي  شاهر در مجلاس شادران اساالم  اداماه داد     

امچني  بالتكليف گذاش   ترخ ارز برعث شده است ارزش پدل مل  

د ايا  در  كشدر زير سدال برود و قدر  خريد مردم كراش پيدا كنا 

شدد كاه   اري  زده م  ار حرف حرل  است كه از صدا و سيمر و رسرته

 .كنند مسئدالن به ون عمل تم 

وضاعيت ساپرده گاذاران     36قرار بدد تر پريرن بهم  ماره  : ون گيت

مدسسر  مرل  تعيي  تكليف شدد، در اي  زمينه رئيس جمهادر تياي   

 .است ار عمل تكرده صابت كرده بدد امر كس  به اي  حرف

چرا رئيس جمهدر بر تدجه به مديريت و اشكرال  ايجرد شده از سدن 

 .كند سيف او را بركنرر تم 

ط  تاذكرن شايرا  در تشسات علنا  اماروز       :احمد سالک آقاي 

روحاارت ،  وقارن دك ار   اساايند پررلمارن، خطارب بااه    12شانبه   ساه 

 تداتياد از  ان تما   ارن ار اي ه ارسرزن بر حرشيه: جمهدر گيت رئيس

ارن خدد جدا شديد و اگر اي  كرر را كنيد، پرسا    ورريف و م مدريت

 دايد؟ را چه م ... ار، بيكررن، فسرد و تبعيض
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تداي  به ماردم   24ترن برلغ بر  شمر در طدل مسئدليت ادامه دادون 

بهم  باث رفراتادوم را مطارح    22ايد، امر در رااپيمري   ايران كرده

 .كنيد م 

ععال، ترساد،    جمهادر من عادان را كام    نكه رئيسسرلك بر اشرره به اي

اگر اي  روتد را دتبارل  : خداتده است، گيت... بيدل و جرال به دي  و

رسرتيد كه اس يضرح ير عدم كيريت شامر   كنيد مر را به اي  ت يجه م 

 .را رقم بيتيم

ان ميليادن    و خرده 24ميليدن تير اس يد ته  34جمهدر  شمر رئيس

كنيم امر شمر بريد پرسخزدن اع راضار  ماردم    مر از شمر حمريت م 

 .برشيد

در تذكر ديزرن خطرب به وزير تيرو دربرره باران وب شارق اسا رن   

 .اصيهرن از ون خداست مرتع ايجرد باران در اي  منطعه شدد

 2در بناد الاارق    : گيات  در تذكرن :حسين اميري خامكانيآقاي 

به اي  دليل كه ميرد ون بددجه ان تبادده   31الياه بددجه  1تبصره 

بدان ايراد گرف ه شده است چرا كه به اي  امر تركيد شده كاه باران   

تدان اي  مدضادع را مادتظر قارار داد و باران ون     مد  يكسرل تم  

 .مصدبه ايجرد كرد

اگر بخداايم به اي  مدرد اس نرد كنيم قطعر امي  ايراد در مدرد بند 

اياا  الياااه تيااي كااه بااه تعيااي  وضااعيت    12تبصااره  3الااارق  

برزتشس زرن مديران و كرركنرن دول   م  پردازد تيي وارد است چارا  

 33و سارل   31ضعيت برزتشس زرن در سارل  كه تم  تدان در مدرد و

 .به شكل ارن مخ لف اقدام كرد

اام اكنادن   : در تذكرن به شهردار تهران گيت :قاسم جاسمي آقاي

ريش رن در شهردارن تهران در حرل اتجرم است چارا كاه    14يله زل

امكرران شمر تمرم تاالش خادد را باران بركناررن افاراد تداتمناد و       

 .اتد برتجربه به كرر گرف ه

شادد كاه    مشراده ما   2مصداق بررز اي  اقدام در شهردارن منطعه 

ر اتاد كاه ات ظار    تيروارن ايثررگران و خرتداده شهدا را كنارر گذاشا ه  

 .رود ار چه سريع ر در جهت اصالح اي  روتد اقدام شدد م 

پردخت مطرلبر ، معدقر ، عيدن : در تذكر به دولت تصري  كرد ون

و پرداش تمرم تيروارن ايثررگر اعم از ارتش مع در جمهدرن اسالم  

ايران، سپره پرسداران، بسيج و تيرون ات ظرم  ار چه سريع ر اتجارم  

فرمدد اگر اجرزه دايد پيشكسدترن ( ره)مين  شدد كمر اينكه امرم خ

جهرد و شهرد  در پيچ و خم روزگرر گرف ارر شادتد باه وتاش دوزخ     

 .اله  گرف رر خداايد شد

: در مدرد روتد فعرليت س رد كل تيروارن مسل  تاذكر داد و گيات   -

اس رن كرمرتشره را جيو منرطق جنز  تيروردتد كه ايا  خادد جارن    

سرل از جنگ در حاق اسا رت     34از گذشت ت سف دارد ون ام بعد 

بارران قارار گرف اه     برر مدرد حمله بمبمرران و مدشك 1344بيش از 

ارن مردم تخري  شده و صدار تير بر اثر بمبرران و  است و تمرم خرته

مدشك برران شهيد و مجروح شادتد و ااياران بارر وژيار قرماي ايا        

 .منطعه به صدا درومد، اجارف شده است

از : د وضعيت منطعه ويژه فرامرن و زاگر  خرطر تشرن كرددر مدر -

منطعه ويژه فرامرترز جمله مصادبر  دولات بادده و ايئات      32سرل 

ميلياررد تدمارن تخصايص داده اسات امار       12وزيران تياي باران ون   

 .تركندن اقدام  در اي  خصدص صدر  تزرف ه است

اساالم   ون در پريرن در تذكرن به سرزمرن صدا و سيمرن جمهدرن 

ايران خداست تر در جهت رفع تبعيض ترروا در عملكرد خدد اا مارم  

 .بيش رن داش ه برشد

  ،( )ضم  تبريك ميالد حضر  زارا  :سيده فاطمه ذوالقدرخانم 

اي  بيرگداش   است كه تبريد باه  : اي ه زن را گرام  داشت و گيت

تيارز   تكريم زترن به اقدام  اجراي . يك روز و يك اي ه مادود شدد

جمهدر درخداست داريم بر تدجاه باه قادل  كاه باران       از رييس. دارد

اتاد باه    ارن مديري   عارل  داده  مندن از ررفيت زترن در پست بهره

 .اي  مهم جرمه عمل بپدشرتند

درخداست است كه عليرغم مصدبه جلسه شدران ادارن در خصادص  

ي  زتارن  ارن اجراي  از ب درصد مديران كشدر در دس زره 34ات خرب 

شراد تاعق ون برشيم در حرليكه فعط شش وزير در جهات تعياي    

جمهادر در   امچناي  اميادواريم ريايس   . اتاد  معرون زن اقادام كارده  

 .خصدص درخداست مالقر  فراكسيدن زترن تسريع كند

  در راساا رن باار تدجااه بااه اامياات تعااش وماارر و اطالعاار  صاااي 

تر از ومارر   ريين و سيرس زذارن، دولت اس يرده صاي  و دقيق برترمه

به ويژه تسبت به مييان اش غرل ايجارد شاده، تارخ بيكاررن و رشاد      

ان كه ايا  ومارر بار واقعيات كشادر و       اق صردن داش ه برشد به گدته

امچني  خداس ررم كاه  . مشرادا  مردم وتچنرن تيرو  تداش ه برشد

 .معيش   كررگران تدجه شدد به وضعيت

وتزدتاه كاه   : ضم  گراميداشات اي اه درخ كاررن، گيات     امچني 

اري  بران  روز به روز وسي . شريس ه است بر طبيعت برخدرد تكرديم

ماايط زيسات و طبيعات مار باران      . مايط زيست به امراه داريام 

 .برزسرزن تيرزمند عيم  مل  است

تبرياك مايالد دخات    در تذكرن شيرا  ضم   :زهرا سعيديخانم 

در : تب  مكرم اسالم و گراميداشت اي ه بيرگداشت معرم زن، گيات 

خصدص سير وزير خررجه فراتسه به ايران ات ظرر اي  بدد كه تياكات  

گيرد تذكر داده شدد  ديپلمرتيك حيظ شدد و اگر كدترا  صدر  م 

 .و برخدرد م عربل صدر  گيرد

  را مطرح م  كنم كه اگر به عندان تمرينده مردم اي: ون م ذكر شد

مر ات عردن در خصدص اصالح امدر به دولت ير ات عاردن در خصادص   

مدارد اجراي  داريم، در حمريت از رئيس دولت اجمارع وجادد دارد و   

ات ظرر اي  برخدرد م عربال را در حياظ رعريات تياكات ديپلمرتياك      

 .داريم

قرتدن بددجه ات ظرر داريم : بر اشرره به مدضدع بددجه تصري  كرد ون

در واقاع  . به صدر  صاي  در مدرد برزتشس زرن اجرا شادد  36سرل 

امسرن سرزن حعادق برزتشسا زرن و برزتشسا زرن مظلادم صانعت      
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فدالد اتجرم شدد و اي  را خداسا رريم كاه ارچاه ساريع ر حعادق و      

 .عيدن اي  عيييان پرداخت شدد

رايير  در تذكرن به وزير اق صرد در خصدص تظرر  دقيق در اج ون

ارچاه  . مر از حق مردم تخداايم گذشات : سرزمرن امدر مرليرت  گيت

سريع ر سرزمرن امدر مرليرت  و وزار  اق صرد در خصادص والينادگ    

 .صنريع اس رن اصيهرن تعيي  تكليف كنند

 وقرن دك ار  ط  تذكرن شيرا  خطرب به  :غالمرضا حيدريآقاي 

تذكر م  به وقرن روحارت  باه عنادان رئايس     : ارهرر داشتروحرت ، 

جمهدر و ريرست شدران عرل  امنيت مل  در خصدص رعريت حعدق 

  ر تاات زتداتيرن به خصدص زتداتيرن سيرس  است، اخيراً فاد  وتها  

 .است ت مل قربل خددكش  عندان

تذكر ديزر م  در مدرد رفع حصار ماصادري  اسات، زيارا اخياراً      -

سخنزدن قده قضرئيه مدضدع را به تصميم شدران عرل  امنيت ملا   

 .ارجرع داده در حرل  كه وقرن روحرت  رئيس اي  شدرا است

م  وقرن رئيس جمهدر بر مردم صردق برشيد، اع مرد عماد : ون افيود

اارن تظارم اسات، چارا با  تادجه         مردم يك  از بيرگ ري  سرمريه

 .شدد م 

كند كه رئيس جمهدر در زمينه رفع حصر  منرفع مل  تظرم ايجرب م 

اارن   وقريرن كروب  و مدسدن و خرتم زارا راندرد و رفع ماادوديت 

وقرن خرتم  بر معرم معظم رابرن صابت و تعرضر داش ه برشد، ايا   

تاژاد را باه    كه افشرگران عملكرد و مرايت احمادن چه جريرت  است 

سرليرن سرل حصر كشيده و امچنرن به ادامه حصار وتهار پرفشاررن    

تژاد چنرن حرشيه امن  ايجرد كردتد كه ار  كنند امر بران احمدن م 

خدااد م  گديد و اتجرم م  داد، وير اي  روش م نرقض يك   چه م 

 .عدال   تيست از مصرديق ب 

اارن باه    يرن پشت صانه مدسسر  مرل  و گارف   پادل  معرف  مرف

. غرر  رف ه مردم چه شد؟ قرار بدد دولت شمر، دولت پرسخزد برشاد 

اري  كه  اميدواريم به سدگندن كه به قرتدن اسرس  خدرديد و به قدل

شمر بريد الزد برشدن ته اينكاه مدجا    . به مردم داديد وفردار برشيد

 .ه تظرم شديدار چه بيش ر مردم ب ب  اع مردن

( 212)و ( 12)بر اس نرد باه ماداد    تذكرندر :نصراهلل پژمانفرآقاي 

ترماه داخلا  ايئات     بر اسار  وياي   : ترمه داخل  مجلس گيت ويي 

اتد كه تسابت باه اجاران وراريي  كاه       رئيسه مجلس قسم يرد كرده

 .برعهده دارتد م عهد برشند

تمرينادگرن  ترمه اگار حاداقل ياك چهاررم      ويي  212بر اسر  مرده 

تداتناد ون را باه ايئات     خداس رر سدال از رئيس جمهدر برشاند ما   

ترمه بريد در اسرع وقات تدساط ايئات     رئيسه ارائه داده و طبق ويي 

 .رئيسه به كميسيدن مربدطه ارجرع داده شدد

مر تسبت به ط  اي  روتد در مجلس مع ارض اسا يم چارا كاه در     

ترمه اقدام شاده اسات،    يي رابطه بر سدال از رئيس جمهدر برخالف و

ترماه   ام اكندن سدال مر اي  است كه چرا ايئت رئيسه به ميرد ويي 

 پريبند تيس ند؟

بهم  ماره   23طرح سدال از رئيس جمهدر در ترري  : ت كيد كرد ون

يعنا    36اسيند مره  6به كميسيدن ارجرع داده شد كه بريد تر ترري  

شاد، چارا در زمارن     ما   يك اي ه بعد در اي  رابطه تعياي  تكلياف  

اسيند مره اي  مدضدع معطل برق   13تعطيل  مجلس يعن  تر ترري  

تمريناده امضار كنناده طارح سادال       31مرتد ون ام در شرايط  كه 

تسبت به ارائه تدضيار  تمرينادگرن دولات در صاا  و كميسايدن     

 .قرتع تشده بددتد

  طرح ون بر يردوورن اينكه درخداس ش بران حضدر در جلسه بررس

چارا برياد   : سدال در ايئت رئيسه به ت يجه ترسيده است، بيرن كارد 

اينزدته در حق مردم اجارف شدد، ون ام در شرايط  كاه سادال از   

رئيس جمهدر ايچ اشاكرل  تادارد، ايئات رئيساه بعاد از برگايارن       

ارن بس ه صدر   جلسه به منظدر بررس  اي  مدضدع كه پشت درب

 .و غيرواقع  پرداخت گرفت به ارائه گيارش جعل 

پيزيرن طرح سادال  : در پرس  به پژمرتير گيت :علي مطهريآقاي 

پذير بدد كه به مد  يك اي اه بعاد از ون امضارارن     در جري  امكرن

الزم وجاادد داشاا ه برشااد و اياا  در حاارل  اساات كااه تعاادادن از   

 .امضركنندگرن امضرن خدد را پس گرف ه بددتد

مضاركنندگرن طارح سادال از رئايس     بر يرداورن اينكه يكا  از ا ون 

بناده باه عنادان مادافع حعادق      : جمهدر بادده اسات، تصاري  كارد    

امضركنندگرن در جلسه بررس  طرح سدال از رئيس جمهادر كاه در   

ايئت رئيسه برگيار شده بدد حضدر داش م ول  م  سيرته مشكل باه  

اي  برم  گردد كه سدال كنندگرتد در حيظ امضرارن خدد كدتارا   

 تياي  ليسا    اينكه ضم  اتد رف ه خدد كرر دتبرل به كدام ار و  كرده

 .تشد داده تاديل رئيسه ايئت به بدد ذوالعدر وقرن تيد در كه

مالا تصميم گيرن بران طرح سدال از رئيس جمهادر تزهادارن از   

 .مضرن تمريندگرن بدد كه ماعق تشدا 13حداقل 

 ،جمهادر   در تذكرن شايرا  خادد باه رئايس     :هاجر چنارانيخانم 

براسار  گايارش   : بيرن كرد(  )ضم  تبريك والد  حضر  زارا 

دوتربعي   در مديريت اجرايا  كشادر    244وزار  اطالعر  بيش از 

 .خدااش م  كنم به اي  گيارش تدجه  ويژه شدد. حضدر دارتد

وزار  اطالعار  در ارهاررتظر تسابت باه خطار      : ون در ادامه گيت

 ه تاعياق و تيااص اينزدتاه اعاالم     ار به كمي تهديد تيدذ دوتربعيت

كرده كه بررس  وضعيت برخ  از مديران و كررشنرسرن و م خصصرن 

ارن علم  و حسر  كشدر مباي    بخشهرن مخ لف و مرتبط بر حدزه

 تاربعي    داران ماذكدر  افاراد   ون است كاه تعاداد قربال تادجه  از    

 .اس ند خررج  كشدرارن اقرمت ير و كرر  گري  ير مضرعف

ه تدضي  است كه افراد داران تربعي   مضرعف ير اقرمت خاررج  الزم ب

حدزه مدرد اس عالم قرار گرف ند كه براسار    13از كشدر حداقل در 

ومرر تعرضر كه منجر به مخرليت و عدم ترييد صاالحيت شاده اسات،    

اي  بيارتزر  . مدرد در ط  دو سرل گذش ه معرف  و اعالم شدتد 214

ن و امساران و فرزتادان دوتاربعي      اي  است كه خطر تيادذ ماديرا  
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ارن مخ لاف   كيرن مديريت تظرم جمهدرن اسالم  ايران را در حدزه

 .تهديد م  كند

اااري  دارتااد از جملااه يكاا  از  در اياا  خصاادص تمريناادگرن طاارح

ارن مر اي  است كه از دادس رن ما رم كال كشادر كاه قطعار      طرح

دم تعرضار  العما  پيزير اي  مدضدع حسر  اس ند، باه عنادان مادع    

داريم از حعدق عرمه مردم دفرع كند و افراد دوتاربعي   را بار صادور    

دولات تياي از طرياق    . قرار و ير اعالم به مديران عرل  بركنارر تمريناد  

حراست كل ط  فرم  از تمرم  مديران حرضار در ساطدح مخ لاف    

 .خددارهررن در مدضدع دوتربعي   را اخذ كند

راميداشات اي اه زن و   ضام  گ : حسن حسيني شياهرودي آقاي 

: گيات  جمهادر  رييس به تذكرن در ( )تبريك والد  حضر  زارا 

بران برغداران و كشرورزان اس رن سامنرن بخصادص    جدن مشكال 

باه وجادد وماده و     32در شرق اس رن در حردثاه سارمرزدگ  سارل    

ميلياررد   224مدج  شد كه س رد حدادث غيرم رقباه كشادر مبلاغ    

ص دااد، دسا در داياد سارزمرن برترماه و      تدمرن بر اي  امر اخ صار 

 .بددجه كشدر تسبت به ترمي  و تخصيص اي  اع برر اقدام كند

اار در   دس در دايد برتك: جمهدر گيت ون در ادامه خطرب به رييس

اس مهرل وام اي  كشرورزان حردثه دياده اقادام كنناد در غيار ايا       

هادر  جم از ريايس . صدر  اس   اي  كشرورزان در خطر خدااد بادد 

تعرضر دارم بر تدجه به تيارز كشارورزان در امار صاردرا  ماصادال       

كشرورزن خدد در شرق اس رن دس در طرح مرز ااداي  را در ايار    

 .دولت صردر كنند

خداام در پيزيرن مس مرن  كرر و رفره اج مرع  م   از وزير تعرون، -

كه ان  برابر وعده 31و در بددجه سرل  36برزتشس زرن فدالد در سرل 

اتد و در خصدص پرداخت حعدق بهم  مره،  در جمع تمريندگرن داده

 .اسيند مره و عيدن وتهر اقدام كنند

ضم  تشاكر از وزيار راه و   : در تذكرن به وزير راه و شهرسرزن گيت

ااار و ساارزمرن  شهرساارزن و مااديران ايشاارن در شااركت فرودگااره  

ريات از  اداپيمري  و مديران عرمل اداپيماري  امار و مراارن در حم   

ارن اس رن سمنرن و برقرارن پرواز تهران، شرارود، مشهد از  فرودگره

خاداام در پرداخات اضارفه كاررن و مرمدريات تيرواارن        ايشرن م 

امچناي  در خصادص علات    . زحم كش اس رن مسرعد  ويژه كنند

واا    ترخيرارن طدالت  پرداخت حعدق كررگران شركت تاراور  راه 

خاداام دسا در    امچني  از وزير راه م  .بررس  الزم را داش ه برشند

وبارد كرااك شهرسا رن     الزم در جهت تكميل برتد دوم مادر عبار  

 .ميرم  صردر كند

 

 

 

 

 
 

 امروز  84بنفس ، ادامه جلسه ساعت  اعالم   (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telegram.me/dotic

http://www.telegram.me/dotic


 جمهوری  ستریا امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

9 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 817جلسه

 شنبهسه روز 

85/81/8931 

بذكرات كتبي نمايندگان به رييس جمهور و مسئولين اجرايي (  (1

 كشور

 (مورد18)رات كتبي به رييس جمهوربذك -الف

در مدرد اتجرم اقدام : تمرينده تهرانماس  عليجرت  وقرن  -1

 .تذكر داد عرجل بران حل معضل ولددگ  ادا

در مادرد   :تمريناده مينارب   سيد مصاطي  ذوالعادر  وقرن  -2

 .تذكر داد احداث سرزمرن مكران در شهرس رن مينرب

ران تعياي   با  :تمريناده درود و ازتار    مجيد كيارتپدر  وقرن -3

تكليف سپرده گذاران به صندوق وينده سارزان در اسا رن   

 .ربط لرس رن بر تدجه به عدم پرسخزدي  مسئدالن ذن

 حسينعل  حرج  دليزرت  و ابداليضل ابدتراب  فارد وقريرن  -4

چاارا معاارون  :تمريناادگرن شااراي  شااهر و تجااف وباارد   

جنربعرل  در رفع مشكال  ايثررگران ب  تيرو  است و به 

مكرتبه م دال  بران يك خارتداده شاهيد را    6ان مثرل عند

 .ب  پرس  م  گذارد

 : اورامرتر  تردرن تمريندهوقرن  -2

ان باران   بس   مرزار در حدزه اورامرتر  مشكال  عديده -

 .جداترن به وجدد وورده است

 .دليل اتسداد مرزارن حدزه اورامرتر  چيست -

 : حرج  دليزرت  تمرينده شراي  شهروقرن  -6

اارن اخيار ماردم را در تارمي       گيساخ ه ماره   لجارم تدرم  -

 .تيرزارن معيش   مس رصل كرده است

ارن راه رسيدگ  كنيد، چرا كه بر عادم   به وضعيت پروژه -

ارن عمرات  م دقاف شاده و    تخصيص كرمل بددجه پروژه

 . مردم بر مشكل مداجه شدتد

اتالف ميليرردار تدمرن سارمريه ماردم در مدسساه مارل       -

دل مل  و افايايش تارخ ارز شاده اسات و     برعث تضعيف پ

دليل بر تركررومدن برتك مركين جمهدرن اسالم  اياران  

 .است

عدم تدجه به وثارر برسا رت    : وقيچ  تمرينده زتجرنوقرن  -1

شهرس رن زتجرن و طررم در جهات جلادگيرن و تخريا     

 .اي  بنرار اقدام شدد

لاايوم رعرياات ادب در   :سااعيدن تمرينااده تبريااي وقاارن  -3

 .ار و در برخدرد بر من عدي  سخنرات 

 : تجرن تمرينده سرپل ذاربوقرن  -3

علت عدم برگيارن كميسيدن پيشك  در شهرس رن قصار   -

 .شيري  بنربر دس در ريرست بنيرد شهيد

ار و پرسانل وتهار    تدجه  وزار  علدم به داتشزره علت ب  -

 .در منرطق زليله زده

 اارن ريلا  كرمرتشاره باه     تسريع در اجراي  كردن پاروژه  -

 .خسرون

اع برر الزم در بددجه ساندات  در جهات تارمي  حاداقل      -

 33مارده  « پ»اارن عنادان شاده در بناد      معيشت گروه

 .قرتدن برترمه ششم تدسعه

مندن از ام يرزا  يك معطع تاصيل  بارالتر مطاربق    بهره -

قداتي  بران رزمندگرن بر حداقل حضدر داوطلبرتاه شاش   

 .مره در جبهه

 :رط كريمتدروزن تمرينده ربوقرن  -14

علت عدم پرداخت عدارض از فرودگاره امارم خمينا  باه      -

 .شهر ربرط كريم چيست

 .شدد قرتدن برترمه تدسعه ششم عمل تم « ج»چرا به بند  -

دسا در پرداخات و    :وبارد  پيشه تمرينده اسالم فالحتوقرن  -11

 .وبرد غرب خريد چغندرقند كشرورزان اسالم

ارن تشكيل  نهكراش ايي: تمرينده تريي   پدربرفرات وقرن  -12

الاسنه كررمندن در برخ   ارن قرض ارن اخذ وام پروتده

 .ار برتك

مسئدل ارسرل امداج مخارب  : اكبرن تمرينده شيراز وقرن  -13

 .پررازيت در شيراز كدام دس زره است

چارا باه   : تير از تمرينادگرن  13مامددزاده به اتيرق وقرن  -14

 .كنيد ترن عمل تكرده و تم  ار و شعررارن ات خربرت  وعده

علت عادم اقادامر    : عدن حسين  تمرينده ورامي وقرن ت -12

 .الزم جهت تكميل پروژه م رون تهران به ورامي  چيست

  :تمريندگرن اروميه و تهران پدر و ماجدب  قرض وقريرن  -16

ميليدن  14رسيدگ  فدرن به مشكل مرغداران كه حدود  -

ايار مرغ وتهر به جهت شيدع وتيلداتيان مرغا  از   644و 

 .اتد رف ه بي 

اتضبرط  در پرداخت به  مدضدع مشكل عدم پرداخت و ب  -

 .كررگران چيست

 : اروميه پدر تمرينده قرض وقرن  -11

ار  تسريع در پرداخت حعدق كررگران زحم كش شهردارن -

 .كه چند مره است حعدق تزرف ند

علت عدم تكميل وزادراه قيوي  ا رشت كاه چهارر سارل      -

 .است بالتكليف مرتده است

تمريندگرن اسالم وبرد  فالحت پيشه، تردرن و برزگر وقريرن -13

دس در معربله عمل  بر گرات  : غرب ،  اورامرتر  و سلمر 

 .خددسراته قيمت كرالارن اسرس  جرمعه

 
 

 (مورد31)بذكرات كتبي به مسئولين اجرايي كشور -ب
 

 

 تعداد دس زره اجراي  تعداد دس زره اجراي 

 3 جهرد كشرورزن 2 امدرخررجه

 3 راه و شهرسرزن 6 عرونت
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 3 صنعت و معدن 3 كشدر

فرانگ و ارشرد  6 تيت

 اسالم 
2 

 3 تيرو 13 ومدزش و پرورش

 2 اطالعر  3 كشرورزن

 1 اق صرد و داراي  3 علدم

 1 دادگس رن 4 بهداشت

   1 برتك مركين

 

اعياده  )كل كشور  8937رسيدگي به اليحه بودجه سال  ادامه  (2

به شرح ذيل بيه    اصالحات كميسيون  - 8گهيان شده از شوراي ن

 :و نهايتاً ماده واحده قرائت و به بصوي  رسيد بصوي  رسيد

واحاده ياك    مرده( ب)در جهت رفع ايراد شدران تزهبرن درمدرد بند 

 :اضرفه شد( 12)شرح زير به تبصره  بند الارق  به

جاه  سرزمرن برترمه و بددجه كشدر مدرف اسات بار بدد   -بند الارق 

سرزمرن منرطق وزاد و ويژه اق صاردن تظارر  و بددجاه     1331سرل 

اي  قارتدن منظادر   ( 3)اي  سرزمرن را در پيدست شمرره 1333سرل 

 .كند
 

 :اضرفه شد  (11)تبصره   (2)م   زير به ات هرن بند الارق  

 را  كه قرتدترً حاق فاروش دارد  دولت مدرف است اراض  مس رد شده 

رسرتده و درومد حرصله را به حسارب دروماد   به قيمت روز به فروش 

 .دارن كل واريي تمريد عمدم  تيد خياته

پااانج اااايار ميلياااررد   معاااردل مبلاااغ وارياااين تااار ساااعف     

صارف   224444-31ريرل از ماال ردياف   (20444044404440444)

( ج)مدضدع بند  لشكرن و كشدرن سرزن حعدق برزتشس زرن امسرن

 .شدد اي  قرتدن م   (12)تبصره 
 

 :به  شرح ذيل به تصدي  رسيد 11تبصره ( 4)الارق   بند

والدي  شهدان شرغل در دس زراهرن اجرائ  منادرج   -4بند الارق 

قرتدن مديريت خدمر  كشدرن، از كليه ام يرزا  قرتدت  ( 2)در مرده 

 131644اع برر اي  حكم از ماال ردياف    .امسر شهيد برخدردارتد

 .ي  استميليررد ريرل قربل ترم 244به مبلغ 

 
 

بنيرد شهيد و امادر  : به اي  شرح اصالح شد 11تبصره  2بند الارق  

ايثررگران مكلف است عاالوه بار افايايش ساندات ، مسا مرن كلياه       

شهيد را به مييان حاداقل  )والدي  معظم شهدان فرقد حكم حعدق  

به  131644اع برر اي  حكم از مال رديف (. درصد افيايش داد 22

 .د ريرل قربل ترمي  استميليرر 244مبلغ 
 

 :به شرح زير اصالح گرديد( 13)تبصره( الف)بند

بر ادف اجران برترمه اشا غرل گسا رده و مدلاد بار ت كياد بار        -الف

ومدخ زرن داتشزرا ، زترن و اش غرل حمري  ،  اش غرل جداترن، داتش

 224444-61شادد عاالوه بار اع بارر ردياف      به دولت اجرزه داده م 

از اع بررا  تملك %( 24)اي  قرتدن، بيست درصد  (3)جدول شمرره 

در قرلا    224444ان اي  قرتدن از طريق ردياف   ارن سرمريه داراي 

ارن بالعادض   كمكهرن فن  و اع بررن، يرراته سدد تسهيال  و كمك

قرتدن الارق برخ  مداد باه قارتدن   ( 22)بر تركي  منربع مدضدع مرده

چني  تسهيال  بارتك    و ام (2)تنظيم بخش  از معررا  مرل  دولت

زا بار اولديات برزسارزن و     بران حمريت از طرحهرن تدليادن اشا غرل  

اتدازن طرحهرن كشارورزن، صانع   و    تدسرزن صنريع، تكميل و راه

تمرم بخش خصدص  بر پيشرفت فيييكا  بارالن شصات     معدت  تيمه

ااارن صاانريع كدچااك و حمرياات از   ، اجااران پااروژه%(64)درصااد 

 ، برف هرن فرسدده و طرحهرن حمل و تعل عمدم  ارن صنع  خدشه

زاي  منرطق مرزن تظير  و ريل ، كررورزن جداترن و طرحهرن اش غرل

 .بران، گردشزرن، صنريع دس   و ميراث فرانز  ايينه تمريد كدله

اع بررا  مدضدع اي  بند براسر  شرخصهري  كه به پيشنهرد سرزمرن 

رساد در اخ يارر    وزياران ما    تصدي  ايا    برترمه و بددجه كشدر به

 .اس رن قرار گيرد

ان اس رت  كسر شده مدضدع ايا    ارن سرمريه اع بررا  تملك داراي 

بند بريد در امرن اس رن ير شهرس رن اييناه گاردد باه تاادن كاه      

 .شده وتهر كراش پيدا تكند اع بررا  در تظر گرف ه

 قارتدن ( 22)مارده ( 2)منادرج در تبصاره  « %(1)درصاد  ياك »عبرر  

 شدد اصالح م « يك واحد درصد»مذكدر به عبرر  
 

 .حذف شد 13تبصره  (الف)بند( 1)جيء
 
 

بعاد از  « ، جهارد كشارورزن  »،عبرر  13بند الف تبصره   3در جيء  

 .اضرفه شد« كشدر»كلمه 

ايراد اي  جايء  ( الف)بر تدجه به اصالحر  به عمل ومده در بند  ضمنرً

 .گردد تيي رفع م 

 

مدضادع  ( فرينارتس )تا مي  مارل  خاررج    »عبرر  ( 1)در بندالارق 

 .شد« منربع خررج »جريزيي  عبرر  « اي  قرتدن (3)تبصره( الف)بند
 

قرتدن الارق برخ  ( 21)در اجران مرده »عبرر  (13)در صدر تبصره 

به دولت اجرزه ( 2)مداد به قرتدن تنظيم بخش  از معررا  مرل  دولت

معررا  ازجمله   قرتدن تاده اجاران  شدد بر رعريت قداتي  و  داده م 

گاذارن   و قرتدن تشديق و حمريت سرمريه( 44)سيرس هرن كل  اصل 
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جاريزيي   « بر اصالحر  و الارقر  بعدن 4/3/1331خررج  مصدب 

 .شد« شدد به دولت اجرزه داده م »عبرر  
 

تر سعف چهل و سه ايار و اش صاد  »عبرر ( 13)تبصره ( 1)در بند 
ررد و ششصد و چهل و ايت ميليدن ريرل مندرج در و تددو چهررميلي

از ماال  »بعاد از عبارر    « اي  قرتدن( 1)قسمت دوم پيدست شمرره
منربع ارزن صندوق تدسعه مل  »اضرفه شد و عبرر  « بددجه عمدم 
( الاف )مناربع بناد  »حاذف و عبارر    «شدد تعهد م ... در چهررچدب 

 .شد« ل  خررج منربع مر»جريزيي  عبرر  « اي  قرتدن( 3)تبصره

باار »حاذف و عبارر   « حاركمي   »عبارر  ( 13)تبصاره  ( 2)در بناد  
اي  تبصره و در قرلا  قارارداد منععاده    ( 1)اس يرده از تسهيال  بند

بارون  » جاريزيي  عبارر   « مربي  دس زره و م عرض  واگذار شدد ف 
 .شد« .اس يرده تمريند.... سپررن 

 
بعد « ايار ميليررد ريرل 24تر سعف »عبرر  ( 13)تبصره   (2)در بند 

 .اضرفه شد« درومدارن اخ صرص  خددرا»از عبرر  

 
« 224444از ماال ردياف شامرره    »عبرر  ( 13)تبصره   (1)در بند 

 .اضرفه شد« اصالحر  بعدن ون»بعد از عبرر  

 
( 3)مارده  ( ج)بند( 2)مدضدع تبصره»عبرر   (13)تبصره ( 3)در بند 

قارتدن  ( 44)صال چهال و چهاررم    ارن كلا  ا  قرتدن اجران سيرست
قارتدن  ( 2)ار و بنزراهرن مشمدل گروه ساه مارده   اسرس  و فعرليت
 .حذف شد« (44)ارن كل  اصل چهل و چهررم اجران سيرست

 
 .حذف شد( 13)تبصره   (3)بند 

 
ايا   ( 2)جدول شمرره  214344»عبرر  ( 13)تبصره   (14)در بند 
 .شد« مشخص»جريزيي  كلمه « قرتدن

 
بر رعريت معررا  مذكدر در اي  »عبرر  ( 13)تبصره ( 12)در بند 

« مدضدع اي  تبصره را»بعد از عبرر  « تبصره و سرير قداتي  مربدط
 .اضرفه شد

 

و « ان، اارن سارمريه   و تملاك دارايا   » عبرر  ،24در بند ب تبصره 
وجدا  كه ط  ايا  مهلات باه مصارف     »و عبرر « ارسرل»عبرر  

مره سرل پس از ون به خياتاه وارياي    بيس م فروردي  ترسيده برشد، تر
 .حذف شد« .شدد م 

 .شد« بعد»جريزيي  كلمه« 1333»عبرر 

اخ يرر جربجاري  در ساعف   »عبرر ( 24)تبصره ( د)بند ( 2)در جيء 
« اخ يررا  كرمل در جربجري »جريزيي  عبرر « %(44)چهل درصد 

 .شد

 

 
 

 (:11)بندالارق  به تبصره

 ايينااه كمااك مربااه ال ياارو  مجرزاساات رزمرنساا -بنااد الااارق 
 ازاع برر لشكرن و كشدرن برزتشس زرن عيدن و والد ا و عرئله مندن 

 واسا رت   ملا   اجرايا   زدسا زراهرن ا اريك بران شده پيش بين 
 صااندوق ان ايينااه ع بااررا ا بااه و وتهركساار ازبددجااه را مربدطااه

 .تمريد مذكدراضرفه

 

 .د، حذف ش1-2حكم ذيل جدول شمرره 

 

 .حذف شد( 13)حكم ذيل جدول شمرره 

 
 .من عل شد( 14)اي  حكم به ذيل جدول شمرره 

اارن تي ا     ايار ميليررد ريرل از عادارض فاروورده   32معردل  -143
 .يربد مندن اخ صرص م  سهم شهرداريهر به مصررف ادف

 

 
تغييار  « ردييهر در احكرم»به عبرر  « ردييهر و احكرم بددجه»عبرر 
 .يرفت

 ( 122)دبن

شدد شمرره طبعه بندن دسا زراهر و ردييهار و    اجرزه داده م  -122
 .احكرم بددجه م نرس  بر تغييرا  اتجرم گرف ه اصالح شدد

 

 (: 24)بندالارق  به تبصره 

دولت مكلف است بر اتخرذ سرزو كررن تسبت باه اجاران    -بندالارق 
در جهات   كرد مبرلغ مندرج در ردييهارن ايا  قارتدن    احكرم و ايينه

ااداف سيرس هرن كل  به ويژه سيرسا هرن كلا  اق صارد معاروم       
كرد اع بررا  در امدر غيرضرور از قبيل چرپ تشرير   اقدام و از ايينه

ترماه اجرائا  ايا  بناد باه       وياي  . ار پرايي تمريد و برگيارن امريش
پيشنهرد سرزمرن برترمه و بددجه كشادر باه تصادي  ايا   وزياران      

 .رسد م 

 

 :به شرح زير اصالح شد( 12)تبصره( ج)بند

شادد از ماال مطرلبار      اجرزه داده م ( شركت تداتير)به دولت  -ج
خدد از شرك هرن تدزيع تيرون برق تسبت به افيايش سرمريه در اي  

بران شرك هرن واقع در منرطق كم ار تدساعه   % 43شرك هر تر سعف 
دساعه يرف اه   بران شرك هرن واقع در منارطق ت % 24يرف ه و تر سعف 

اقاادام و سااپس وزار  اماادر اق صااردن و داراياا  در اجااران قاارتدن  
قارتدن اسرسا ، ساهرم    ( 44)ارن كل  اصل چهل و چهاررم   سيرست

مرزاد شركت تداتير را در اي  شرك هر تر سعف دويست و پنجره اايار  
ريرل باه بخاش غيردول ا  بار     ( 2240444044404440444)ميليررد 

قارتدن اسرسا  و   ( 44)چهال و چهاررم   رعريت سيرس هرن كل  اصل
 .قداتي  و معررا  تاده واگذارن سهرم واگذار تمريد
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وزار  امدراق صاردن و دارايا  مكلاف     -(24)بند الارق  به تبصاره  
دارن كل كشدر باه طرياق مع ضا  تسابت باه       است از طريق خياته
 خرج  اي  قرتدن اقدام تمرن -جمع تزهدارن ردييهرن 

 :ت گرديداصالحر  ذيل  قرائ

به كلمه  "بدر "، كلمه  4الارق  شمرره   12تبصره ( د)در بند -
 .اضرفه شد "برتك و بيمه "

 :اصالح ذيل بعمل ومد 22در تبصره الارق   بعد از تبصره  -

و معردل ده  "عبرر   "درومد واريين  "در سطر اي م بعد از عبرر 
 .اضرفه گرديد "ايار ميليررد ون را 

 : شرح ذيل قرائت و به تصدي  رسيدمرده واحده به 

 12كل كشدر از حيث منربع برلغ بار  1331بددجه سرل  -مرده واحده

ميليدن ريارل و از حياث    144ميليررد و  223ايار و  232ميليدن و 

 144ميليااررد و  223ااايار و  232ميلياادن و  12مصااررف باارلغ باار 

 ميليدن ريرل

دار و واگذارن داراي  منربع بددجه عمدم  دولت از لار  دروم -الف

ارن سرمريه گذارن و مرل  و مصررف عمدم  بددجه دولت از حياث  

ميليدن و  4ايينه ار و تملك داراي  ارن سرمريه ان و مرل  برلغ بر 

 ميليدن ريرل شرمل 663ميليررد و  644ايار و  442

ميلياررد و   311اايار و   361ميليادن و   3منربع عمدم  بارلغ بار   -1

 يرلميليدن ر 143

 214درومد اخ صرص  وزارتخرته ار و مدسسار  دول ا  بارلغ بار     -2

 ميليدن ريرل 213ميليررد و  133ايار و 

بددجه شركت ارن دول  ، برتك ار و مدسسر  ات يرع  وابسا ه   -ب

 3به دولت از لار  درومدار و سارير مناربع تارمي  اع بارر بارلغ بار       

دن ريارل و از حياث   ميلي 234ميليررد و  241ايار و  331ميليدن و 

 241اايار و   331ميليادن و   3ايينه ار و سرير پرداخت ار برلغ بار  

 .ريرلميليدن  234ميليررد و 
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