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 صیح   امیوزز  علنی   نشست آغاز در :مسعود پزشکیانیقاي دكتر 

: گفیت  اسیمم ،  شیررا   مجلی  ( ماه  فوزردین 62 شنحه، سه)

  اسیت،  خیر   خیلی   دکتو علی  رریجیان    عزیزمان بوادر حال

. داشیت  خیراهی   صینن  در را ایشیان  آینده هفته از شاءاهلل ان

 .داری  عزیز این بوا  کامل سممت  آرزز 

اضیو در للسیه، گفیت: امیوزز     در ادامه خطا  به نمایندگان ح

سع  خراهی  کود به بورس  مرضیرعا  ز ازورییت هیا  بیا       

بپودازی  ز از تیککو ز اخطیار لیز میرارد ضیوزر  صیو  ن یو        

 خراهی  کود.
 

در   رئیس محترم دیوان محاسبات كه  كوهور  گزارش  (9

 ك  كوور  9317ودجه سال خصوص تفریغ ب

 خالصه گزارش:

 آمیده  کیل کشیرر    79دله سیال  میزان پیش بین  منابع بر -

 اعمیال  از پی   منیابع  این بین  پیش اساس همین بو که است

 ترمیان  میلیارد 632 ز هزار 503 ز میلیرن یک بو باوغ تغییوا 

 .است شده منقق آن درصد 65535 حدزدا که است برده

کیل   6579میزان پیش بین  ز تنقق مصار  بردلیه سیال    -

است که بو همیین اسیاس   کشرر ه  در این گزارش درج شده 

میزان پیش بین  مصار  این بردله پی  از اعمیال تغیییوا     

میلییارد ترمیان بیرده     262هیزار ز   536باوغ بو یک میلییرن ز  

درصد محلغ پیش بین   66939است که میزان تنقق آن حدزد 

درصید بیشیتو موبیره بیه      600است که این افزایش بیارتو از  

هیا اسیت کیه بیو همیین       بیمیه  ها ز ها، بانک ها  شوکت بردله

           هیا را  تراند بردله به مجامع داده است که م            اساس اختیار  را

 .بیشتو از آنچه که در  انرن آمده است در ن و بگیوند

از دریل فززن  منیابع نسیحت بیه مصیار  شناسیای  ز اعمیال       

میلییارد ترمیان    287هزار ز  5معافیت حقرق گموک  به محلغ 

بیش از اعتحار مصر  به صیرر  لمعی  خولی  ز همچنیین     

شناسای  اعمال معافیت حقرق زرزد   انرن مدیویت حمیل ز  

میلیارد ترمان بیش از اعتحار مصر   340نقل سرخت به محلغ 

به صرر  لمع  ز خول  ز عدم ابمغ اعتحار موبره به اسیناد  

ه است برد 79تسریه خزانه نرع دزم که از ابتکارا  بردله سال 

میلیارد ترمان به صرر  لمع  خول  ز  65هزار ز  9به محلغ 

میلیارد ترمان از ازراق ز اسناد خزانه  688عدم زاگکار  هزار ز 

 .اسمم  است

با دسترر  ره  ضائیه دز شعحه زییهه در دسیتگاه عدوییه بیوا      -

 .تعیحن شده است 79بورس  تخلفا  گزارش تفویغ بردله

کشیرر بیا انتقیاد از مصیربه دربیاره       رئی  دیران مناسحا  کل

که به دویل عیدم تعییین    77افزایش حقرق کارمندان در سال 

هیا  نجیرم  باشیند     تراننید تیداع  کننیده حقیرق     سقف می  

میلیرن  56مجل  ده  حداکثو حقرق را  78طحق  انرن  گفت:

هیی    77ترمان تعیین کود این در حاو  است که بیوا  سیال   

ها  کارمندان تعیین نشده  وا  حقرقگرنه استثنای  ز سقف  ب

میلییرن   30ممکن اسیت حقیرق بیارتو از     77است ز در سال 

 .ترمان ه  داشته باشی 

ز بعید از بورسی     79هیا  نجیرم  در سیال     در بورس  حقرق

 35دیران مناسحا  مشخص شد که یکی  از میدیوان دزوتی     

میلیرن ترمان حقرق دریافت کوده که بیارتوین نجیرم  بگییو    

وکت ز فود بیشیتوین تخلفیا  را در مرضیرع    ش 63. رده استب

اند که بیش اظهار  ز یا کی  اظهیار     ترمان  داشته 4600ارز 

 .اند در زاردا  ز ترزیع آن داشته

عادل آذر رئی  دیران مناسحا  کل کشرر بعید از پاییان   آ ا  

پزشکیان نایی  رئیی     آ ا  دکتوارائه این گزارش، به سرار  

 68ترمیان ،  4600باره شفا  ساز  پوداخت ارز مجل  که در

ها داده است ز نتیجه  میلیارد درر  که بانک موکز  به صواف 

 احکام صادر شده از سر  دیران مناسحا  پاسخ داد.

عادل آذر در ادامه با بیان اینکه تفویغ بردله هو سال از سیر   

ا  هی  شرد ز تا پایان اردیحهشت ماه به هیأ  ها تن ی  م  هیأ 

شرد، عنران کیود: در لوییان    ها  تخلف ارائه م  ستاد، گزارش

بنید تخلیف در  اوی      578، سیه هیزار ز   72تفویغ بردله سال

 283پوزنده گزارش حسابوس  رفته است ز از این تعیداد   796

 دادخراست از سر  دادستان تن ی  شده است.

دهنید ز   ها  مستشار  رأ  م  ز  افززد: در این زمینه هیأ 

رأ  از  300دهید کیه تیاکنرن     دستان صوفاً دادخراست می  دا

میلییارد ترمیان بیه     6300دادخراست صادر شده است ز  283

هیا رسییدگ     دهد بیه پوزنیده   دار  بازگشته که نشان م  خزانه

 شرد. م 

رئی  دیران مناسحا  کل کشرر در ادامه با بییان اینکیه ایین    

کند کیه از   وس  م های  را حساب دیران صوفاً رزند ماو  دستگاه

کنند، اظهار داشت: از این رز محلغ   بردله ساویانه استفاده م 

ها  خصرصی   یوار    که از سر  بانک موکز  در اختیار صواف 

گوفته است در دیران بورس  نشده ز مسئرل رسییدگ  بیه آن   

  ره  ضائیه است.

 66ها  نجرم  تنها  پزشکیان در ادامه مطوح کود: حقرقآ ا  

 6د ترمییان ز اییین همییه سییو ز صییدا کییود امییا در بنیید  میلیییار
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هییا   پوزنییده در دسییتگاه 520حسابوسیی  عملکییود گییزارش ، 

میلیارد ترمان بوا  کشرر هزینیه   6900الوای  زلرد دارد که 

 اند. داشته

عادل آذر در پاسخ به این مرضرع گفیت: طحیق  یانرن در    آ ا  

میلیرن ترمان تعییین شیده    30، سقف پوداخت بار  77سال 

هیا بیوا     ها ز پیاداش  مأمرریت 78است ز بو اساس  انرن سال 

ها مد ن و  وار گوفته نشده اما بیا ایین حیال دییران بیه       حقرق

 کند. مرضرع رسیدگ  کوده ز با تخلفا  بوخررد م 

پزشکیان نای  رئی  مجل  در پایان ارائه ایین گیزارش     آ ا

ضمن تشکو از دیران مناسحا  بوا  تیدزین آن، خیاطو نشیان    

ها  تخصص   ها  مختلف این گزارش به کمیسیرن کود: بخش

شرد ز دیران نیز در آینده گزارش  از احکیام   موبرطه ارسال م 

 ائه کنید ز ها  الوای  ار صادره ز بوخرردها با متخلفان دستگاه

 .ها  موبرطه نیز با  اطعیت با تخلفا  بوخررد کنند دستگاه

الیحه مالیهات بهر ارزش   شور دوم گزارش  رسیدگي به(2

 افزوده

پیی  از ارایییه پیشیینهادها  ز اظهییارا  مخییاوفین  ز مییرافقین  

( 36اوی    48میراد ) ،سخنگر  کمیسییرن ز نماینیده دزویت ،    

 رل گودید.تصری  ز ادامه بنث به للسه آینده مرک

در هییزار ارزش گموکیی  کارهییا    دزازدهمعییادل  -48مههاده 

 شیرد ترسیگ گمیو      زاردات  که حقرق زرزد  آنها زصرل م 

به حسا  تموکیز زلیره ززار  کشیرر    لمهرر  اسمم  ایوان 

ها  کشرر( زارییز شیده تیا بیه      ها ز دهیار  )سازمان شهودار 

 53 )سیی  ز پیین   کمنشییهوها، ( درصیید 65 سیییزده ) نسییحت

پنجیاه   ز ز رزستاها  فا د دهیار  ز عشایوها  دهیار ( درصد 

هیای    ها ز بو اساس شیاخص  سایو شهودار ( درصد  36 ز دز )

رسید   که با پیشنهاد ززار  کشرر به تصری  هییا  دزویت می    

هییا ز  صییو  کمییک ز ایجییاد درآمیید پایییدار بییوا  شییهودار   

 ها گودد.   دهیار 

ماه بعد بیو  پانزده و ماه را تا ززار  کشرر مکلف است زصرو  ه

هییا ز  هییا  تعیییین شییده بییه حسییا  شییهودار  اسییاس سییه 

ها زاریز کند ز هو گرنه بوداشت از حسا  تموکز زلره  دهیار 

 .ها ممنرع است ها ز دهیار  به لز شهودار 

( 9ها ز عرارض زصرو  مرضرع میاده )  یک نه  ماویا -41ماده 

 ماوییا   عنیران  بیه   یانرن  این 68  ز بندها  )اوف( ز) ( ماده

ییات  بیه   ماو امیرر  سیازمان  ترسیگ  دریافیت  با همزمان سممت

گودد. خزانه مکلف است  دار  کل کشرر زاریز م  حسا  خزانه

محاوغ دریافت  هو ماه را تا پانزده  ماه بعید بیه حسیا  ززار     

بهداشت ز درمان ز آمرزش پزشک  زاریز کند. عیدم تخصییص   

  غیومجاز در امرال عمیرم  اسیت.   محلغ مککرر در حک  تصو

صد درصد منابع دریافت  مرضرع این ماده از طوییق ردییف ییا    

های  که بیوا  ایین من یرر در  یرانین بردلیه سینرات         ردیف

شرد به پیشیگیو  ز پرشیش کامیل درمیان افیواد       پیشنهاد م 

هیزار نفیو لمعییت ز    60ساکن در رزستاها ز شیهوها  دارا   

  )در چارچر  ن ام ارلاع( اختصیا   تو ز لامعه عشایو پایین

یابد ز پ  از تنقق هد  مککرر نسحت به تکمیل ز تیأمین   م 

تجهیزا  بیمارستان  ز مواکز بهداشیت  ز درمیان  بیا ازورییت     

ها  مناطق ترسیعه نیافتیه مصیار  هییأ  امنیای        بیمارستان

اوعیمج ز افیواد تنیت     ارز  ز ارتقاء سط  بیمه بیماران صیع  

حمایت  خارج از رزسیتاها ز شیهوها  بیار      پرشش نهادها 

هیا    هزار نفو لمعیت ا دام شرد. هوگرنه پوداخیت هزینیه   60

هیا  رفیاه ،    پوسنل  ن یو حقرق ز مزایا، اضیافه کیار، کمیک   

زر ، میدیویت،   ها  مأمرریت، کارانیه، بهیوه   پاداش، فرق اوعاده

 هیا  ادار  ن ییو ا یمم    نربت کار ، دیرن ز مانند آن ز هزینه

مصوف  ادار  زتأمین اثاثییه ز منصیربا  ادار  از ایین منیل     

 .ممنرع است

%( سه  دزوت از منابع مرضرع بنید  600صد در صد ) -25ماده 

 هییای  کییه در   ( اییین  ییانرن از طویییق ردیییف 68مییاده ) ( )

بردلییه هییا  سیینرات  مشییخص میی  شییرد، لهییت کنتییول،   

هیا ز   پیشگیو  ز کیاهش مصیو  دخانییا  ز درمیان بیمیار      

عییرارض ناشیی  از مصییو  آن، آمییرزش ز ترسییعه زرزش بییه   

هیا    خصر  زرزش همگان  در مدارس در اختییار ززارتخانیه  

بهداشت، درمان ز آمرزش پزشک ، زرزش ز لرانان ز آمرزش ز 

% (، چهل درصد 40پوزرش ز به توتی  به نسحت چهل درصد) 

%(  وار میگیود. هوگرنه هزینه کیود  60%( ز بیست درصد) 40)

سایو بونامه ها ز مغایو با ا داما  تعیین شیده در ایین میاده    در 

 .ممنرع است

 بنید  مرضیرع  منابع از دزوت سه %( 600)صددرصد : -29ماده 

 در کییه هییای  ردیییف طویییق از  ییانرن اییین( 68) مییاده «پ»

 مقابلیه  ز پیشگیو  بوا  شرد، م  مشخص سنرات  ها  بردله

شیتوین هزینیه   میل خطیو سیممت  کیه بی    عرا ز هیا  بیمیار   با

ا تصاد  ز التماع  را دارند، تغییو ز اصمح اوگیر  مصیو  ز   

سحک زندگ ، ترسعه زرزش همگان  ز زرزش بانران به نسیحت  

%( در اختییار ززارتخانیه   50%( ز س  درصد) 90هفتاد درصد) 

ها  بهداشت، درمان ز آمرزش پزشک  ز زرزش ز لرانان  یوار  

فوابخش  سیممت کیه بیه     گیود تا در  او  تدابیو بخش  ز م 
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رسید، هزینیه    تصری  شررا  عاو  سممت ز امنیت غکای  می  

ها ز مغیایو بیا ا یداما      شرد. هوگرنه هزینه کود در سایو بونامه

 .تعیین شده در این ماده ممنرع است

( ز 56هیا  مرضیرع میراد )    منابع حاصیل از ماوییا    -36ماده 

انه دار  کیل  ( این  انرن سه  دزوت است ز به حسا  خز55)

 .شرد کشرر زاریز م 

( مورد 9( فقره الیحه و )9( فقره طرح، )9( اعالم وصول )3

 اصالحیه الیحه

 کلی   ها  سیاست الوا   انرن ( 9)  ز( 6)طوح اصمح مراد -

 .آن بعد  اصمحا  ز اساس   انرن  44 اصل

 رینه حمایت از حقرق افواد محتم به اختمر  رزان -

اختم  بین بانک ترسعه صادرا  ایوان ارلاع ه اصمحیه رین-

 ازیل تالیکستان به دازر اسپیتمن  ز شوکت
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