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 خالصِ هزاكشات هجلس شَساي اسالهي 

 اٍلسال  – یاصدّندٍسُ 

 

 )صثح(9/12/1399ِ ٌثش  سٍص– (75) پٌجن ٍ  ّفتادم  جلسِ علٌي
 

ٍ تٌدذ ّداي     9110111112114تخش دسآهذي  تثصشُ ّاي  -)دسآهذّاًل ًكَض 1400(ازاهِ ضؾیسگی تِ الیحِ تَزرِ ؾال 1

تِ كویسیَى اسجاع ٍ اداهِ تحث  15تثصشُ  2حزف ٍ تٌذ الحاقي  14تٌذ )ج( تثصشُ  تصَیة 1 15تثصشُ  3)ج1 د(  ٍ تٌذ الحاقي 

 . (تِ جلسِ تعذ اص ظْش اهشٍص هَكَل گشدیذ
 

 تصًطات آییي ًاهِ ای، اذُاض هاًَى اؾاؾی ٍ تصًطات قلاّی (2
 

 اهشٍص 14ساعت  ازاهِ رلؿِ ، تٌلؽ  اػالم  (3

 

 ) تعذ اص ظْش(9/12/1399ِ ٌثش سٍص –( 75)ّفتادم ٍ  پٌجن جلسِ علٌي  اداهِ 

 

1 تثصدشُ ّداي    15تثصدشُ   4تخش دسآهذي  تٌذ الحاقي  -)دسآهذّاًل ًكَض 1400(ازاهِ ضؾیسگی تِ الیحِ تَزرِ ؾال 1

 .(ٍ چٌذ پیشٌْاد الحاقي تِ تصَیة سسیذ ٍ اداهِ تحث تِ جلسِ تعذ هَكَل گشدیذ 16118119
 

 ؾاؾی ٍ تصًطات قلاّیتصًطات آییي ًاهِ ای، اذُاض هاًَى ا (2
 

 صثح 7:45ساعت 10/12/1399سٍص یکشٌثِ هَسخ  اػالم ذتن رلؿِ ، رلؿِ آیٌسُ  (3
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 75خالصه جلسه
 )صبح، بعد از ظهر( شنبه

9/21/2999 
 

كد    1400(اداهِ سسدیذگي تدِ حیحدِ تَدجدِ سدال      1

 كشَس)دسآهذّا(

(، مواررد  Boldدر تخص درآمذها، مواررد درآموذپ  وز ر و       ًکتِ:

و   ی ته غارت ر گی  عاسی( و ماررد حذفی توه ر و  سو ا    حرغال

 تخص هشینه رپ ته غارت  قغه چ ن مطخع گزدیذ  رست.

 س رس ررریه   طوناادها و رهاواررت مخوا م، مارفوم،  داینوذ       

تثػوز  هواپ    تخوص درآموذپ   دو ت و سخنگاپ کد سو ا،،  

تثػوز    3و تنوذ ر اوا ی    و تنذ هاپ  ج، د(   9،،0،،،،،2،،4

 تثػوز   0ر اا ی  حذف و تنذ 9،تنذ  ج( تثػز  ، تػایة  1،

رس هاوز  ردرمه تاث توه جسسوه تؼوذ     وته کد س ا، ررجاع   1،

   ماکال گزدیذ.رمزوس 

 9تثصشُ    

ٌ- 
( هاًَى الحام تطذی هَاز تِ هاًَى 78زض ضاؾتای تحون هازُ)

( ٍ زض رْت) ارتطای   2تٌظین تركی اظ هوطضات هالی زٍلت)) 

( هاًَى اؾاؾی، آؾتتاى هتسؼ ضيتَی ٍ آى    30ام) انل ؾی

ّای اهتهازی ظیطهزوَػِ ًیطٍّای  ٌگاُزؾتِ اظ هؤؾؿات ٍ ت

هؿلح ٍ ؾتاز ارطائی كطهاى حًطت اهتام)ضُ( تتِ اؾتتخٌای    

هَاضزی ًِ إشى ٍلی كویِ هثٌی تط ػسم پطزاذ) هالیات ٍ یتا  

ٍاضیتع   تِ تركتی اظ ًحَُ تؿَیِ آى ضا زاضًس، هَظلٌس ًؿث) 

تتا ؾتوق    110112  هالیات ذَز تِ حؿاب ذعاًِ هَيَع ضزیق

ٍ هاتوی هالیات ذَز ضا تتِ  الیحِ زٍل) اهسام  هثلؾ هٌسضد زض

 .ّای هؼطكی قسُ زٍل) تپطزاظًس حؿاب

 -ی

ًلیِ ٍاحسّای آهَظقی زٍلتی ٍظاضت آهتَظـ ٍ پتطٍضـ اظ    

ّای آب، تطم ٍ گاظ )زض نَضت ضػای) الگتَی   پطزاذ) ّعیٌِ

ههطف( هؼاف ّؿتٌس. ؾوق الگَی ههطف تِ ضٍظقتسُ َتی   

ای ًلت)، ًیتطٍ ٍ آهتَظـ ٍ    ّ زؾتَضالؼولی تَؾٍ ٍظاضتراًِ

هاُ پؽ  پطٍضـ ٍ ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ ًكَض حساًخط تا ؾِ

 .قَز اظ اتالؽ ایي هاًَى تْیِ ٍ اتالؽ هی
 

 -ى

( هاًَى تطًاهتِ قكتن تَؾتؼِ،    92تِ اؾتٌاز تٌس )ج( هازُ ) 

ٍظاضت ٍضظـ ٍ رَاًاى ٍ ؾاظهاى نتسا ٍ ؾتیوای روْتَضی    

ـتاتی ًاقتی اظ پرتف    اؾالهی ایطاى هٌللٌس زضآهسّای تثلی

ًتعز   140184هؿاتوات ٍضظقی ضا تِ ضزیق زضآهتسی قتواضُ   

 .....ًكَض ٍاضیع ًوایٌس.  زاضی ًل ذعاًِ

 -ل

هٌظَض اضتوای قاذهتْای ػلوتی، پػٍّكتی، كٌتاٍضی ٍ      تِ 

هْاضتی، زضآهسّای اذتهانی زاًكگاّْا، هؤؾؿات آهَظـ 

، ّای ػلتَم، تحویوتات ٍ كٌتاٍضی    ػالی ٍاتؿتِ تِ ٍظاضتراًِ

ٍ تْساقت)، زضهتاى ٍ آهتَظـ پعقتٌی،      آهَظـ ٍ پطٍضـ

ای ٍاتؿتِ  پاضًْای ػلن ٍ كٌاٍضی ٍ هطاًع آهَظـ كٌی ٍ حطكِ

تِ ٍظاضت تؼاٍى، ًاض ٍ ضكاُ ارتواػی ٍ رْتاز زاًكتگاّی اظ   

قوَل حٌن اػتثاضات هَيتَع هتاًَى اؾتتلازُ هتتَاظى اظ     

 ِ ِ  اهٌاًات ًكَض تطای اضتوای ؾُح هٌاَن ًوتط تَؾتؼ  یاكتت

 .هؿتخٌی ّؿتٌس

تتتِ تهتتَیة   9ترتتف زضآهتتسی تثهتتطُ   تَضددیح:

 ضؾیس.)ههَب زٍ ؾَم آضا(

 10تثصشُ    

 -لقا

ِ   قطً) ای هٌللٌتس هثلتؾ اْتاض ّتعاض هیلیتاضز       ّتای تیوت

( ضیال اظ انتل حتن تیوتِ قترم حالتج      4.000.000.000.000)

ّط  زضیاكتی ضا َی رسٍلی ًِ تطاؾاؼ كطٍـ تیوِ )پطتلَی( 

ضؾس  ػالی تیوِ هی تهَیة قَضای   یي ٍ تِّا تؼی یي اظ قطً)

رسٍل  160111نَضت هاّاًِ تِ حؿاب زضآهس ػوَهی ضزیق  تِ

زاضی ًل ًكَض ٍاضیتع ًٌٌتس.    ( ایي هاًَى ًعز ذعا5ًِقواضُ )

ّای تیوِ هَيَع ایتي تٌتس تتِ ػٌتَاى      ٍرَُ ٍاضیعی قطً)

 ........قَز ّای هاتل هثَل هالیاتی هحؿَب هی ّعیٌِ

 -د

%( 5ّای ضاًٌسگی پتٌذ زضنتس )   تؼطكِ رطیوِ 1400زض ؾال  

ًعز  150101یاتس ٍ هثالؾ حانلِ تِ حؿاب زضآهسی  اكعایف هی

 .......قَز زاضی ًل ًكَض ٍاضیع هی ذعاًِ

 -الحاهی تٌس 

ًلیِ هثالؾ رطیوِ هاظاز تط انتل رتطاین ًاقتی اظ ترللتات     

ض تِ زلیل تاذیط ز 1399ضاٌّوایی ٍ ضاًٌسگی ًِ تا پایاى ؾال 

هْل) هاًًَی پطزاذ) تط هثلتؾ رطیوتِ اكتعٍزُ گطزیتسُ زض     

پطزاذت) قتَز    1400نَضتی ًِ انل رطیوِ تا پایاى زی هاُ 

تركَزُ هی قَز. زضآهس ًاقی اظ ارطای ایي تٌس تتِ ضزیتق   

 .......( ایي هاًَى ٍاضیع هی قَز5رسٍل قواضُ) 150123

تتتِ تهتتَیة  10ترتتف زضآهتتسی تثهتتطُ   تَضددیح:

 م آضا(ضؾیس.)ههَب زٍ ؾَ

 11تثصشُ    

 -ب

ًیطٍّتای   هاًَى تطًاهِ قكن تَؾتؼِ،   (110)زض ارطای هازُ ) 

ّعیٌتِ هؿتٌي ًاضًٌتاى ؾتاًي زض      هؿلح هٌللٌتس ًوتي  
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ّای ؾاظهاًی ضا اظ حوَم هاّاًِ آًاى ًؿط ٍ تتِ حؿتاب    ذاًِ

 رسٍل 160184  ًكَض هَيَع ضزیق زضآهسی  زاضی ًل ذعاًِ

 .ضی ًل ًكَض ٍاضیع ًٌٌساز ذعاًِ ًعز هاًَى ایي( 5) قواضُ

 -د

زٍل) هٌلق اؾ) ٍرَُ حانل اظ رطاین زضیتاكتی هَيتَع    

 1373/  7/  19هاًَى انالح هاًَى تؼعیطات حٌَهتی ههتَب 

هزوغ تكریم ههلح) ًظام ضا تا هثلتؾ زٍ ّتعاض هیلیتاضز    

( ضیال زضیاك) ٍ تِ ضزیق زضآهسی قتواضُ  2.000.000.000.000)

 .كَض ٍاضیع ًوایسًعز ذعاًِ زاضی ًل ً 150113

 -ز

هاًسُ رطیوِ ؿیثت) تتیف اظ    زٍل) هٌلق اؾ) اهؿاٌ تاهی 

ؾال اظ ذسه) ٍظیلِ ػوَهی اكطازی ًِ تا پایاى ؾتال   ّك)

ّا تَزُ ٍ هَكتن   هتوايی پطزاذ) اهؿاَی ایي رطیوِ 1397

ُ  1399تِ پطزاذ) تركی اظ اهؿاٌ آى زض ؾتال   اًتس ضا   قتس

كطازی ًِ تا پایاى ؾال ٍنَل ٍ تِ حؿاب ذعاًِ ٍاضیع ًوایس.ا

ًؿث) تِ تؿَیِ اهؿاٌ ذَز اهسام ًٌٌٌس هكوَل ؿایة  1400

 .قًَس هحؿَب ٍ تِ ذسه) ٍظیلِ ػوَهی اػعام هی

 – 1تٌس الحاهی 

اؾتلازُ اظ تزْیعات هطاهث) الٌتطًٍیي اظ هثلؾ ؾتی  تؼطكِ 

(ضیتال اكتعایف    50/ 000( ضیال تِ پٌزاُ ّعاض ) 30/ 000ّعاض) 

 حانتتلِ تتتا ؾتتوق ًتتَز هیلیتتاضز    یاتتتس، زضآهتتس هتتی

 ضزیتق  تِ ػوَهی زضآهس تؼٌَاى ضیال( 90/ 000  /000  /000  ) 

 ؾتاظهاى  ػٌَاى تح)( 5)قواضُ رسٍل شیل 140164 زضآهسی

 ........قَز هی ٍاضیع تطتیتی ٍ تاهیٌی اهساهات ظًساًْا،

 – 2تٌس الحاهی 

 ( هاًَى قَضاّای حل اذتتالف ههتَب  23زض ضاؾتای هازُ) 

زضآهس قَضاّای حل اذتالف هٌسضد زض ضزیق  1394/  9/  16 

 .تِ ػٌَاى زضآهس اذتهانی تلوی قَز 140101

تتتِ تهتتَیة   11ترتتف زضآهتتسی تثهتتطُ   تَضددیح:

 ضؾیس.)ههَب زٍ ؾَم آضا(

 12تثصشُ    

 الق

 4ضزیق 

( هتاًَى هالیاتْتای   84ؾوق هؼاكی) هالیاتی هَيَع هتازُ) 

 هثلتتتؾ اْاضنتتتس ٍ ّكتتتتاز 1400هؿتتتتوین زض ؾتتتال 

 (ضیال تؼییي هی قَز.480.000.000هیلیَى)

ًطخ هالیات تط زضآهس حوَم ًاضًٌاى زٍلتی ٍ ؿیطزٍلتی اػتن  

( 1هكوَلیي تثهطُ ّای)هًات ٍ تِ اؾتخٌاء اظ حوَم ٍ هعایا) 

( 5( هاًَى هالیاتْای هؿتوین ٍ تا ضػای) هازُ)87( هازُ)2ٍ )

ػلوی هاًَى انالح پاضُ ای اظ هوطضات هطتٌَ تِ اػًای ّیأت 

)آهَظقی ٍ پػٍّكتی( قتاؿل ٍ تاظًكؿتتِ زاًكتگاُ ّتا ٍ      

تتا انتالحات ٍ    16/12/1368هَؾؿات آهَظـ ػالی ههَب 

 الحاهات تؼسی ( ٍ ًاضاًِ تِ قطح ظیط هی تاقس:

 ًؿتتث) تتتِ هتتاظاز اْاضنتتس ٍ ّكتتتاز هیلیتتَى     4-1 

 تتتتا ًْهتتتس ٍ قهتتت) هیلیتتتَى ضیتتتال(480/ 000  /000) 

 %(10)ضنسز  زُ  ضیال( 960/ 000  /000) 

( 960/ 000  /000ًؿث) تِ هاظاز ًْهس ٍ قه) هیلیتَى)  4-2

 هیلیتتَى اْتتل ٍ اْاضنتتس ٍ هیلیتتاضز یتتي تتتا ضیتتال

 %(15)زضنس پاًعزُ:  ضیال( 1/ 440  /000  /000) 

 ًؿث) تِ هاظاز یي هیلیاضز ٍ اْاضنس ٍ اْتل هیلیتَى  4-3

 قهتت) ٍ نتتس ٍ هیلیتتاضز زٍ تتتا ضیتتال( 1/ 440  /000  /000) 

 %(20)زضنس تیؿ):  ضیال( 2/ 160  /000  /000) ىهیلیَ

 ًؿث) تِ هتاظاز زٍ هیلیتاضز ٍ نتس ٍ قهت) هیلیتَى     4-4

 ّكتتاز  ٍ ّكتهس ٍ هیلیاضز زٍ تا ضیال( 2/ 160  /000  /000) 

 پتتتٌذ ٍ تیؿتتت):  ضیتتتال( 2/ 880  /000  /000) هیلیتتتَى

 %(25)زضنس 

4-5  َ  ىًؿث) تِ هاظاز زٍ هیلیاضز ٍ ّكتهس ٍ ّكتتاز هیلیت

  اْتل  ٍ ّكتهس ٍ هیلیاضز ؾِ تا ضیال( 2/ 880  /000  /000) 

 %(30)زضنس ؾی:  ضیال( 3/ 840  /000  /000) هیلیَى

 هیلیَى  ًؿث) تِ هاظاز ؾِ هیلیاضز ٍ ّكتهس ٍ اْل -4-6

 %(35)زضنس پٌذ ٍ ؾی: ضیال( 3/ 840  /000  /000) 

 هیعاى هؼاكی) هالیات ؾاالًِ هؿتـالت اقرال كاهس زضآهتس 

هاًَى هالیات ّتای هؿتتوین ٍ هالیتات تتط      57هَيَع هازُ 

هتاًَى هالیاتْتای هؿتتوین     101زضآهس هكاؿل هَيَع هازُ 

( ضیتال  360.000.000ؾاالًِ تِ هثلؾ ؾیهسٍ قه) هیلیتَى ) 

 تؼییي هی قَز.

 ب

1- 

ّتای   اؾتاًساضاى هَظلٌس تِ هٌظَض تٌویل یا احساث هزتوتغ 

ّتای هلٌتی    ذتواىّا، پیكٌْاز كطٍـ ؾتا  ازاضی قْطؾتاى

زؾتگاّْای ارطائتی ظیطهزوَػتِ هتَُ هزطیتِ هؿتتوط زض      

ّای اؾتاى ضا تِ اؾتخٌای اًلال ٍ هَاضز هٌتسضد زض   قْطؾتاى

( هاًَى اؾاؾی تا ضػایت) هتَاًیي ٍ   83انل ّكتاز ٍ ؾَم )

ضیعی ٍ تَؾؼِ اؾتاى اضائتِ   هوطضات هطتََِ تِ قَضای تطًاهِ

 زض هَيتَع  تهتَیة   اظ پؽ  ًوایس. زؾتگاُ ارطائی هطتََِ

ِ  حانلِ زضآهس ٍاضیع ٍ هصًَض اهَال كطٍـ تِ هٌلق قَضا  تت

ِ  ًعز هاًَى ایي 210201 ػوَهی زضآهس ضزیق   ًتل  زاضی ذعاًت

 .....َض اؾ).ًك

www.dotic.ir

http://dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

4 

 75خالصه جلسه
 )صبح، بعد از ظهر( شنبه

9/21/2999 
 

2- 

 تتتِ زؾتتتگاّْای ارطایتتی ظیطهزوَػتتِ هتتَُ هزطیتتِ زض   

قْطؾتاى ّا اراظُ زازُ هی قَز تتا پیكتٌْاز اؾتتاًساض ٍ     

ضیعی اؾتاى ًؿث) تتِ تْتاتط اهتالى ٍ    تاییس قَضای تطًاهِ 

ؾاذتواى ّای هلٌی ذَیف تا اهالى ٍ اهتَال ؿیتط هٌوتَل    

قْطزاضی ّا تا هیو) ًاضقٌاؾی تطای احساث هزتوتغ ّتای   

 .ازاضی قْطؾتاى اهسام ًٌس

 ز

 -1ضزیق 

( هاًَى تطًاهِ قكن تَؾتؼِ، تتِ   10زض ارطای تٌس )ج( هازُ )

زُ هیكَز ًؿتث) تتِ   ٍظاضت اهَض اهتهازی ٍ زاضایی اراظُ زا

ّتای ارطائتی    ّای زٍل) زض اذتیاض زؾتگاُ هَلسؾاظی زاضایی

( هاًَى هسیطی) ذسهات ًكتَضی تتا ؾتوق    5هَيَع هازُ )

( ضیال تتا اؾتتلازُ اظ   20.000.000.000.000تیؿ) ّعاض هیلیاضز )

اًتكاض اًَاع اٍضام هالی اؾالهی ذاضد اظ ؾتوق اٍضام هتالی   

ِ  10حساًخط اؾالهی زٍل)، اراضُ تلٌسهست  ، تَحیتن تتا    ؾتال

تكریم ٍ هزَظ ٍظیط اهَض اهتهازی ٍ زاضایی اهسام ٍ ٍرتَُ  

ًتعز ذعاًتِ زاضی ًتل     210220حانلِ ضا تِ ضزیق زضآهتسی  

ًكَض ٍاضیع ًوایس. اًلال ٍ اهَال هَيَع انل ّكتتاز ٍؾتَم   

 ......تاقٌس ( هاًَى اؾاؾی اظ ایي هَيَع هؿتخٌی هی83)

 -2ضزیق 

قَز تا ؾوق  هتهازی ٍ زاضایی اراظُ زازُ هیتِ ٍظاضت اهَض ا

( 176.000.000.000.000یٌهس ٍ ّلتاز ٍ قتف ّتعاض هیلیتاضز )   

ّای هٌوَل ٍ ؿیطهٌوَل ٍ حوَم هتالی   ضیال اظ اهَال ٍ زاضایی

هاظاز زٍل) روَْضی اؾالهی ایطاى )تِ اؾتخٌای اًلال ٍ هَاضز 

( هتاًَى اؾاؾتی( ضا تتسٍى    83هٌسضد زض انل ّكتازٍؾَم)

ػای) تكطیلات هطتٌَ تِ تهَیة ّیأت ٍظیطاى تتا ضػایت)   ض

هَاًیي ٍ هوطضات اظ َطین حطاد ػوَهی زض تتَضؼ اهتالى ٍ   

هؿٌي ٍ یا اظ َطین هعایتسُ ػوتَهی زض ؾتاهاًِ تتساضًات     

الٌتطًٍیي زٍل) تا ضػای) هاًَى تزاضت الٌتطًٍیٌی ههَب 

تا انالحات ٍ الحاهتات تؼتسی ٍ ًیتع هوتطضات      17/10/1382

تا  25/1/1383قسُ زض هاًَى تطگعاضی هٌاههات ههَب  تؼییي

انالحات ٍ الحاهات تؼسی تِ ًحَی ًِ تا هعایسُ هٌُثن تاقس 

 210221تِ كطٍـ ضؾاًسُ ٍ ٍرَُ حانل ضا تِ ضزیق زضآهسی 

ّای ارطائی هٌلق تتِ اضائتِ    ٍاضیع ًٌس. اؾتاًساضاى ٍ زؾتگاُ

هتَض  ّتای هتاظاز زٍلت) تتِ ٍظاضت ا     پیكٌْاز كطٍـ زاضایی

تاقٌس. هَُ هًائیِ هزاظ اؾ) اهتَال ٍ   اهتهازی ٍ زاضایی هی

زاضائی ّتای هٌوتَل ٍ ؿیطهٌوتَل هتاظاز ذتَز ضا تلتطٍـ       

 ......تطؾاًس

 

 تٌس ز 3رع الحاهی ضزیق  

 -رع الحاهی

تتتِ هٌظتتَض تؿتتْیل ٍاگتتصاضی اهتتَال ؿیطهٌوتتَل زٍلتت) ٍ 

ّتا، ٍظاضت   ّای زٍلتی اظ َطین تْازاضؾاظی آى زاضائی قطً)

َض اهتهتازی ٍ زاضائتی هزتاظ اؾت) ًؿتث) تتِ تكتٌیل        اه

( هاًَى 1( هازُ)20ّای اهالى ٍ هؿتـالت هَيَع تٌس) نٌسٍم

 1384/  9/  1تاظاض اٍضام تْازاض روَْضی اؾالهی ایطاى ههَب 

تا انالحات ٍ الحاهات تؼسی ٍ ایزاز ظهیٌِ هؼاهالت ٍاحسّای 

ّتتا ٍ ٍاگتصاضی توتام یتتا تركتی اظ هالٌیتت)     ایتي نتٌسٍم  

ّای تح) ًظتاضت   ّای هصًَض اظ َطین یٌی اظ تَضؼ نٌسٍم

 ......تاًي هطًعی ٍ ؾاظهاى تَضؼ ٍ اٍضام تْازاض اهسام ًوایس

 -3تٌس الحاهی  

 ّیتات  تهتَیة   ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ هزاظ اؾ) پؽ اظ 

ِ  ًؿتث)  كطٌّگیاى زاًكگاُ اهٌاء  تیؿت)  حتساًخط  ًؿتط  تت

 آًاى ضكاّی اهَض تطای هؼلواى زاًكزَ حوَم اظ%( 20) زضنس

 .ًوایس اهسام

تتتِ تهتتَیة  12ترتتف زضآهتتسی تثهتتطُ   تَضددیح: 

 ضؾیس.)ههَب زٍ ؾَم آضا(

 14تثصشُ   

 الف

1-  

تا 15/10/1388ّا ههَب  زض ارطای هاًَى ّسكوٌسًطزى یاضاًِ

ّا )هٌاتغ( هٌتسضد   انالحات ٍ الحاهات تؼسی تواهی زضیاكتی

ّتا ٍ   اضیزض رسٍل ایي هاًَى تتِ اؾتتخٌای ػتَاضو قتْطز    

ّا، هٌاتغ حانتل اظ كتطٍـ آب ٍ تتطم، حتن تیوتِ       زّیاضی

هكتطًیي گاظ َثیؼی ٍ ػَاضو گاظضؾاًی )تِ تطتیة هَيَع 

( هاًَى الحام تطذی هَاز تِ هاًَى تٌظین 65( ٍ هازُ )12هازُ )

( تتتِ حؿتتاب ؾتتاظهاى 2تركتتی اظ هوتتطضات هتتالی زٍلتت) )

ِ   ّسكوٌسؾاظی یاضاًِ  ٍاضیتع  ًكتَض  زاضی ًتل   ّا ًتعز ذعاًت

 .......قَز هی

2- 

هٌاتغ حانل اظ انالح هیو) تٌعیي ًؿث) تِ هیوت) هثتل اظ   

، هكوَل ػتَاضو ٍ هالیتات تتط    1398تٌسی زض ؾال  ؾْویِ

%( قتطً)  5/14زضنتس )  اضظـ اكعٍزُ ٍ ؾْن اْاضزُ ٍ ًتین 

 .قَز هلی ًل) ایطاى ًوی

4- 

تاًي هطًعی روَْضی اؾتالهی ایتطاى هَظتق اؾت) تتطای      

ههاضف ّسكوٌتسی ٍ تطاؾتاؼ زضذَاؾت)     پطزاذ) تِ هَهغ
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%( روتغ  1ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ ًكَض هؼازل یي زضنتس ) 

( ضا تِ نتَضت تٌرتَاُ زض اذتیتاض    14ههاضف رسٍل تثهطُ )

ؾاظهاى ّسكوٌس ؾاظی یاضاًِ ّا هطاضزّس . تٌرَاُ هصًَض تایس 

حساًخط تا زٍ هاُ پؽ اظ زضیاك) اظ هحل هٌاتغ رسٍل هتصًَض  

طٌ اؾتلازُ هزسز اظ ایتي تٌرتَاُ ، تؿتَیِ    تؿَیِ گطزز. ق

تٌرَاُ هثلی اؾ). ایي حٌن هكوَل تٌرَاُ ذعاًِ زاضی ًتل  

ًكَض ًوی قَز. ؾاظهاى تطًاهتِ ٍ تَزرتِ هٌلتق اؾت) زض     

نَضت ًؿطی هٌاتغ یاضاًِ ًوسی هٌاتغ ضا اظ ؾایط هحلْا تاهیي 

ٍ تِ حؿاب ؾاظهاى ّسكوٌس ؾاظی یاضاًِ ّا ًعز ذعاًِ ٍاضیتع  

ٍ حساًخط تا زٍ هتاُ پتؽ اظ آى تؿتَیِ ًٌتس. قتطٌ      ًوایس 

 .اؾتلازُ هزسز اظ ایي هحل تؿَیِ هٌاتغ هثلی اؾ)

 حصف گطزیس: 14تٌس د تثهطُ 

 -د

  ِ قتَز  ّتا ارتاظُ زازُ هتی    تِ ؾاظهاى ّسكوٌسؾتاظی یاضاًت

زضنَضت ػسم تحون هٌاتغ پیف تیٌی قسُ زض رتسٍل ایتي   

تتا تًتویي    تثهطُ، هؼازل ًؿطی هٌاتغ، اٍضام هالی اؾالهی

ِ  هَيتَع  ههاضف تا ذَز هٌتكط ًوایس  ًوتي  ًوتسی،  یاضاًت

 زاتاض  هُلتن  كوتط  ًاّف تطًاهِ ٍ ذاًَاضّا هؼیكتی حوای)

 .ًگطزز ٍهلِ

ٍظاضت اهَض اهتهازی ٍ زاضایتی تتِ ًیاتت) اظ ایتي ؾتاظهاى،      

 .هؿٍَل اًتكاض اٍضام هطتٌَ تِ ایي تٌس اؾ)
 

  14تٌس )ز( تثهطُ  2 رعء

ُ  ایي رسٍل  د زض ترف هٌاتغهٌاتغ اضظی هٌسض -2  تتا  تثهتط

 ٍ تؿتؼیط  ترهتیم،   (ets) الٌتطًٍیٌی هؼاهالت ؾاهاًِ ًطخ

ُ  ایتي  رتسٍل  ههتاضف   نطف ًاهل نَضت تِ هثازلِ   تثهتط

 .قَز هی
 

 تِ ششح ری  تِ تصَیة سسیذ: 14پیشٌْاد الحاقي تِ تثصشُ 

هٌاتع اسصي دس تخش هٌاتع جذٍل ایي تثصدش1ُ تالااصدلِ    -تٌذالحاقي

َسط ٍصاست ًفت  تِ حساب ّاي هعشاي شذُ  تاًک هشكضي  ٍاسیض  ٍ تِ ت

تسعیش  ٍ هسدتییوا  تدِ    (etfًشخ ) هحض ٍصَل تَسط تاًک هشكضي  تِ 

حساب ساصهاى ّذاوٌذي یاساًِ ّا ًضد خضاًِ داسي كد  ٍاسیدض  ٍ تدِ    

 صَست كاهال صشف  هصاسف  جذٍل ایي تثصشُ هي گشدد.
 

تِ تهَیة ضؾیس ٍ تٌس )د(  14ترف زضآهسی تثهطُ  تَضیح :

 ایي تثهطُ حصف گطزیس.

 15تثصشُ   

 ج

ای ایطاى هٌلق اؾ)  قطً) تَلیس هَاز اٍلیِ ٍ ؾَذ) ّؿتِ

ّتای   رْ) تَؾؼِ ٍ تؿطیغ زض ارطای َطحْای تولي زاضایی

ای، هَاز هؼسًی ٍ هحهَالت راًثی ّوتطاُ تتا هتَاز     ؾطهایِ

ٍ   پؽ اظ رساؾاظیپطتَظا  هوتطضات تتِ    ضا هُاتن تتا هتَاًیي 

ّتا   كطٍـ ضؾاًسُ ٍ زضآهس حانل اظ آى ضا پؽ اظ ًؿط ّعیٌِ

ـ  )قاهل هیو) توام  -ضكتتِ، ازاضی  قسُ ًاال ٍ ذسهات كتطٍ

  ِ زاضی  ػوَهی ٍ تَظیغ ٍ كطٍـ( تِ حؿاب ذانی ًتعز ذعاًت

زضآهس حانلِ تِ حؿتاب اكتعایف    .......ًل ًكَض ٍاضیع ًٌس.

ؿین ؾَز ؾْام ؾطهایِ زٍل) زض قطً) هٌظَض ٍ هؼاف اظ تو

 .قَز زٍل) ٍ هالیات آى تا ًطخ نلط هحاؾثِ هی

 د

تِ هٌظَض انالح الگَی ههطف تطم ٍ گاظ، زٍل) هٌلق اؾ) اظ 

ّای شیطتٍ ًؿث) تِ ًهة ًٌتَضّای َّقتوٌس   َطین قطً)

ؾاذ) زاذل تطای هكتطًاى تطم ٍ گاظ تا اٍلَیت) هكتتطًاى   

اَی اظ پطههطف اهسام ًٌس ٍ ّعیٌِ هطتٌَ ضا تِ نتَضت اهؿت  

 .هكتطًاى زضیاك) ًوایس

 تِ كویسیَى اسجاع گشدیذ. 15تثصشُ  2تٌذ الحاقي 

 3تٌذ الحاقي

ّای ذَز تأهیي ًِ تٌا تِ اػتالم ٍظاضت   تؼطكِ ؾَذ) ًیطٍگاُ

ًیطٍ اهسام تِ تحَیل توام یا تركی اظ تطم تَلیسی ذتَز تتِ   

ًٌٌس، تِ هیعاى ؾَذ) ههطكی تطای تطم  قثٌِ ؾطاؾطی هی

تِ قثٌِ زض ؾاػات اٍد ههتطف)زض تاتؿتتاى(،   تحَیل قسُ 

هؼازل تؼطكِ ؾَذ) ًیطٍگاّی تط اؾتاؼ هتَؾتٍ تتاظزّی    

 .قَز تؼییي هی 1397ّای حطاضتی ؾال  ًیطٍگاُ

تزكشات آییي ًاهِ اي1 اخطاس قاًَى اساسي ٍ تدزكشات  (2

 شفاّي

در جزیوا، جسسوه ػسنوی     :  تنًوایٌذُ  هَسي غضٌفش آتادي  آقاي 

رسی تخص درآمذپ الیاه تادجه در تذکزپ ت وا،  رمزوس مجسس و تز

الیاه موا ضواهذ توادیه کوه یزوی رس  داینوذگا،        0،کزد: در تثػز  

  طناادپ رر مغزح کزد و تز رساس آ، رػضاپ ه ات ػسدی در طگا  

ها رس  زدرخت ما  ات مؼاف ضذ ذ رما  ضوات تایوذ ما  وات تازدرس وذ     

توه کطوارهاپ   متاسفا ه در جداارپ رسوالمی ضو ،  ضوات  سوثت     

هدسایه  ای ن تز رست. ر تظار درریه که ت ن  ضات و رػضواپ ه وات   

ػسدی کطار که هدگی سحدت کص هستنذ تفاوتی  ائل  طایه یا هز 

 .دو گزو  تایذ ما  ات تازدرس ذ یا هز دو گزو  تایذ حذف ضا ذ

  وش در توذکزپ در ریون      ًوایٌذُ اسٍهیدِ:  سیذ سلواى راكشآقاي 

در رتتذرپ   طنااد مغزح ضذ که هه  ضوات و هوه    سم نه ت ا، کزد:

رػضاپ ه ات ػسدی رس  زدرخت ما  ات مؼاف می ضوا ذ رموا  وس رس    

ررپ گ زپ رػالم ضذ که  ضات تایذ ما  ات تازدرس ذ ما توزرپ هوز دو   

گزو  رحتزرم  ائل هست ه رین غا ح   ست در ضزریغی کوه  ضوات   

ا رػضاپ ه وات ػسدوی   تا مطزالت ػذیذ  رپ روتزو هستنذ ت ن آ اا ت

 .تفاوت  ائل ضایه
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در تذکزپ دیگز ت ا، کوزد: در   ًوایٌذُ اَّاص: هجتثي یَسفي آقاي 

  طناادپ که  داینذگا، تزرپ مؼاف ت ما  ات  ضات و رػضاپ ه ات 

ػسدی در طگا  ها ته آ، ررپ درد ذ تایوذ  اسوخگاپ رفزوار ػدوامی،     

وپ دکول حفوارپ   مؼسدا،، کارمنذر،، کارگزر، و حتی فزدپ که تز ر

درغذ ما  وات تازدرس وذ تاضو ه موا      01در دریا کار می کننذ و تایذ 

 ثایذ ت ن ر طار مختسم تثؼو    ائول ضوایه رگوز تنوا توه مؼاف وت        

 .ما  اتی رست تایذ هده گزو  ها رر در  ظز تگ زیه

ت ا، کزد: ما  ثال    ش در  اسخ ته رین تذکزرت  آقاي دكتش قالیثاف:

درریه که  ضات کطار جشء ر طارپ هستنذ که تایذ در رو ایت تاد  و 

تووه س ووذگی آ، هووا رسوو ذگی ضوواد رمووا   طووناادپ مغووزح ضووذ و  

 داینذگا،   ش ته آ، ررپ درد وذ در خػواظ رػضواپ ه وات ػسدوی      

 ا ا، درئدی وجاد درضت و آ اا مؼاف ضذ ذ رموا درخػواظ  ضوات    

ه رکنا،   ش ررپ گ زپ ر جام ضذ  رست و رمزا،  ا ا، درئدی  ذرضت 

 .ررپ گ زپ مجذد وجاد  ذررد

 

 اهشٍص 14تٌفس1 اداهِ جلسِ ساعت ( اعالم  3
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ِ ٌثش سٍص –( 75)ّفتادم ٍ  پٌجن جلسِ علٌي  اداهِ 

 ) تعذ اص ظْش(9/12/1399
ررریه   طوناادها و رهاواررت مخوا م، مارفوم،  داینوذ        س رس 

 9تنوذ ر اوا ی    دو ت و سخنگاپ کد س ا،، تخص درآموذپ  

توه   ر اا ی چنذ   طناادو  4،،1،،1،تثػز  هاپ  ، 1،تثػز  

 :تػایة رس ذ و ردرمه تاث ته جسسه تؼذ ماکال گزدیذ

 15تثصشُ   

 4تٌذ الحاقي 

ت ًیتطٍ ارتاظُ زازُ   ّای تاتؼتِ ٍ ٍاتؿتتِ تتِ ٍظاض    تِ قطً)

قَز تا ضػای) هالحظات اهٌیتی ًكَض اظ هحل ؾاهاًسّی،  هی

ؾاظی ٍ تـییط ًاضتطی تركی اظ اهالى ٍ زاضایتی ّتای    تْیٌِ

ذَز ٍ احساث، تاظؾاظی ٍ تْطُ تطزاضی اظ آى ّا تتا هكتاضً)   

ِ  ًؿث) اقرال حویوی ٍ حوَهی ذهَنی،  هتالی  تتأهیي  تت

 .ًٌس اهسام كَضً تطم كطؾَزُ قثٌِ ًَؾاظی ّای َطح

تِ هَرة ایي ههَتِ آییي ًاهِ ارطایی ًحَُ هحاؾثِ ػَاضو 

ؾاذتواًی  99تـییط ًاضتطی، ًول ٍ اًتوال اهالى ٍ پطٍاًِ ّای 

هست زٍ هاُ اظ تاضید اتالؽ ایي هاًَى تَؾتٍ ٍظاضت ًیتطٍ تتا    

ّوٌاضی زؾتگاّْای شیطتٍ تْیِ هی قَز ٍ تِ تهَیة ّیأت 

 .ضؾس ٍظیطاى هی

ایي  2تهَیة ٍ تٌس الحاهی  15ف زضآهسی تثهطُ تر تَضیح:

 تثهطُ تِ ًویؿیَى اضراع گطزیس.

 16تثصشُ   

 د

ًكتَض هٌلتق اؾت) هاّاًتِ       زاضی ًل زٍل) اظ َطین ذعاًِ

ِ  زٍاظزّتن   یتي  اظ%( 2) زضنس زٍ هؼازل  رتاضی  ّتای  ّعیٌت

ِ  اًتلتاػی  هؤؾؿات ٍ ّا تاًي زٍلتی، ّای قطً) ِ  ٍاتؿتت  تت

ِ  هاًَى ایي( 3) واضُق پیَؾ) زض هٌسضد زٍل) ُ  ًت  ٍ ؾتَزز

ُ  حؿاتطؾی هالی نَضت آذطیي َثن اًثاق) ظیاى كاهس  قتس

ِ  ٍ اؾتتْالى  ّای ّعیٌِ اؾتخٌای تِ تاقٌس  ػولیتاتی  ّعیٌت

 زضآهس حؿاب تِ ٍ تطزاق) آًْا ّای حؿاب اظ ضا تیوِ ٍ تاًي

 130425 ضزیتق  هَيتَع  ًكتَض  ًل زاضی ذعاًِ ًعز ػوَهی

 .سًٌ ٍاضیع هاًَى ایي( 5) قواضُ رسٍل

 تِ تهَیة ضؾیس. 16ترف زضآهسی تثهطُ  تَضیح:

 18تثصشُ 

 2تٌس الحاهی 

تِ هٌظَض روغ آٍضی ًوسیٌگی ؾتطگطزاى هطزهتی ٍظاضت    -1

نٌؼ)، هؼسى ٍ تزاضت هزاظ اؾ) ًؿث) تِ ٍاگصاضی هزَظّا 

ّای ؾتْاهی   ٍ هؼازى تؼُیل زض اذتیاض ذَز زض هالة قطً)

 .ًوایس اهسام یِؾطها تاظاض َطین اظ پطٍغُ  ػام

آییي ًاهِ ارطایی ایي تٌس تا پیكٌْاز ٍظاضت نٌؼ)، هؼتسى ٍ  

 .گطزز هی ارطایی تَضؼ ػالی قَضای تاییس  تزاضت ٍ

ّطگًَِ ًول ٍ اًتوال زاضایی تِ/ اظ قطًتْای ؾتْام ػتام    -2

پطٍغُ ، نٌسٍم ّای ؾطهایِ گصاضی ؿیط هؿتوین ٍ یا نٌسٍم 

 اهالى ، ؾاذتواى ٍ ظهیي ، پطٍغُ اظ اػن گصاضی ؾطهایِ  ّای

 .اؾ) هؼاف اًتوال ٍ ًول هالیات پطزاذ) اظ هؿتـالت ٍ

 5تٌس الحاهی 

ٍظاضت نٌؼ)، هؼسى ٍ تزاضت هٌلق اؾ) حساًخط ظطف ؾِ 

 قٌاؾایی هؼازى هعایسُ تِ ًؿث)  هاُ پؽ اظ اتالؽ ایي هاًَى

 .ًوایس اهسام ،1399 هاُ اؾلٌس پایاى تا قسُ

 ؾتال ّتای هثتل ًتِ زض اذتیتاض     ًلیِ پطٍاًِ ّتای نتازضُ   

ػوَهی ؿیط زٍلتی  ًْازّای ٍ تؼاًٍی –ترف ّای ذهَنی  

ٍ ؾایط اقرال حویوی ٍ حوَهی هطاض گطكتِ اٌاًچِ تا پایاى 

هٌزط تتِ اًتكتاف ٍ اؾتترطاد ًكتسُ اًتس ٍ       1399اؾلٌس 

ّوچٌیي ؾْن هؼازًی ًِ زض اذتیاض زؾتگاُ ّتای ارطایتی ٍ   

لتِ ایویتسضٍ هتطاض گطكتتِ،     قطً) ّای ٍاتؿتِ تِ آًْا اظ رو

هٌزتط تتِ اًتكتاف ٍ    1399اٌاًچِ حساًخط تا پایاى تیطهتاُ  

اؾترطاد ًكسُ تاقٌس، لـتَ ٍ اظ َطیتن هعایتسُ زض اذتیتاض     

 هتوايیاى رسیس هطاض هی گیطز.

ظطف هست زُ هاُ اظ  1400اٌاًچِ هؼازى ٍاگصاض قسُ زض ؾال 

َ ٍ اظ تاضید ٍاگصاضی هٌزط تِ اًتكاف ًكَز پطٍاًِ نازضُ لـت 

 َطین هعایسُ تِ هتوايیاى رسیس ٍاگصاض هی قَز.

تطًاهِ ٍ تَزرتِ ًكتَض ٍ ٍظاضت اهتَض اهتهتازی ٍ      ؾاظهاى 

زاضایی زض تؼییي ٍ تاظًگطی ًطخ حوتَم زٍلتتی هؼتازى تتِ     

 .تطًیة اػًای قَضای ػالی هؼازى اياكِ هی قًَس

 1تِ ششح ری  تِ  تصَیة سسیذ:18پیشٌْاد تٌذ الحاقي تِ تثصشُ 

زٍل) هٌلق اؾ) ًطخ تؼطكتِ ایٌتطًت) ضا تتطای     ذ الحاقي:تٌ

زضنس ًطخ تؼطكتِ ّتای    20ّای زاذلی  ضؾاى اؾتلازُ اظ پیام

 .ّای ذاضری تؼییي ٍ ٍنَل ًوایس ضؾاى پیام

 تِ تهَیة ضؾیس. 18ترف زضآهسی تثهطُ  تَضیح:

 19تثصشُ 

( تثهطُ 10( ٍ)9(،)8(،)7(،)5(،)4(،)3ارطای تٌسّای )-3ضزیق

 26/12/1398ًل ًكَض ههَب  1399ًَى تَزرِ ؾال ( ها19)

 تا ضػای) ٍ اؾتلازُ اظ ظطكی) ایي تثهطُ تٌلیص هی قَز.

تتِ زٍلت) ارتاظُ زازُ هتی قتَز زض ارتطای        -1تٌس الحاهی 

( هاًَى الحام تطذی هَاز تِ هاًَى تٌظین تركتی اظ  27هازُ)

( اظ هحل هٌاتغ تَزرتِ ٍ زاضائتی ّتای    2هوطضات هالی زٍل))
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وْیسات الظم ضا تطای ارطای َطحْتای ًیوتِ توتام ٍ    ذَز، ت

آهازُ تْطُ تطزاضی ٍ زض حال تْطُ تطزاضی، اػن اظ َطح ّتای  

تولي زاضائی ّای ؾطهایِ ای تا هٌاتغ ػوَهی ٍ اذتهانتی ٍ  

َطح ّای قطً) ّای زٍلتی تا هٌاتغ زاذلی اظ َطین اًؼوتاز  

ی ٍ هطاضزاز زض هالة هازُ هصًَض تا ترف ّای ذهَنی، تؼاًٍ

قْطزاضیْا، زّیاضی ّا، تا اٍلَیت) ترتف ّتای ذهَنتی ٍ     

تؼاًٍی كطاّن ًٌس. زض َطح)پطٍغُ( ّای تعضگطاّی ٍ ضاُ انلی 

ٍ ّوچٌیي حول ٍ ًول ضیلی)ضاُ آّتي( اؾتتلازُ اظ هتطاضزاز    

% ؾْن ؾتطهایِ گتصاض( زض   50% ؾْن زٍل) ٍ 50 تاهكاضً) )

تطزاضی، احساث، تؼطیى، ًگْساضی، تْؿاظی، تاظؾاظی ٍ تْطُ 

 .تا اذص ػَاضو اظ ًاضتطاى اهٌاى پصیط اؾ)

 تِ تهَیة ضؾیس. 19ترف زضآهسی تثهطُ  تَضیح:

 :)دسآهذي(ری پیشٌْادات هصَب 
  1400الحام یي تٌس زضآهسی تِ هازُ ٍاحسُ الیحِ تَزرِ 

 1400تِ هٌظَض تاهیي هیط هَضزًیاظ ًكَض زض ؾال : تٌس الحاهی 

 هتاًَى   141َل )هتازُ  زضآهس حانل اظ نتازضات هیتط هكتو   

 هالیات ّای هؿتوین( هی گطزز.

تطایي اؾاؼ زضآهس نازضات هیط ًِ زض ؾتال ّتای گصقتتِ    

هاًَى هالیات ّای هؿتوین هؼاف اظ هالیات  141تطاؾاؼ هازُ 

 تَز زض ؾال آیٌسُ هكوَل هالیات هی قَز.
  

 : ٍاحس هازُ تِ تٌس یي الحام

تسّی ّتای هُؼتی    ُ هی قَززاز اراظُ زٍل) تِ الحاهی؛ تٌس

ذَز تِ هَؾؿِ شذیطُ كطٌّگیاى ٍ ّوچٌتیي ارتطای هتازُ    

( هاًَى تطًاهِ قكن زض ؾال راضی ضا اظ ضٍـ ّتای ظیتط   85)

 :تؿَیِ ًوایس

تأهیي ذَضاى ٍ اًطغی تا هیو) تطریحی تطای ههطف ًلیِ  -1

ٍاحتتسّای تَلیتتسی هتتطتثٍ تتتا هَؾؿتتِ نتتٌسٍم شذیتتطُ 

 .كطٌّگیاى

اظ ؾتْام زاضایتی ّتای زٍلتتی      ٍاگصاضی توام یا تركتی  -2

زؾتگاُ ّای ارطایی ظیطهزوَػِ هَُ هزطیتِ ٍ تتاهی ؾتْام    

هتؼلن تِ زٍل) ٍ قطً) ّای زٍلتی زض تٌگاُ ّتای هكتوَل   

 .ٍاگصاضی

هُالثات هَؾؿِ نٌسٍم شذیطُ كطٌّگیاى تا تسّی ّای  -4

هَؾؿِ هصًَض تِ زٍل) ٍ یا تِ تاًي هطًعی تتِ تاًتي ّتا ٍ    

 .اًٌیهَؾؿات اػتثاضی ؿیطت

نٌسٍم شذیطُ كطٌّگیاى، تركتی اظ هُالثتات ذتَز اظ     -5

 .ًوایس تْاتط  زٍل) ضا اظ هحل هیو) گاظ ههطكی

( هتاًَى  102زض ارطای تٌسّای )ت( ٍ)ث( هتازُ )  :تٌس الحاهی 

تطًاهِ قكن تَؾؼِ هَيَع پكتیثاًی اظ كطظًتسآٍضی، تاًتي   

هطًعی روَْضی اؾالهی ایطاى هٌلق اؾت) هثلتؾ زُ ّتعاض    

( تا اٍلَی) هٌاَن هحتطٍم اظ  10.000.000.000.000اضز ضیال )هیلی

      ٍ  َطین تاًي ّتای ػاهتل ٍ اظ هحتل ؾتپطزُ ّتای رتاضی 

هطو الحؿٌِ ًظام تاًٌی، ًؿث) تِ پطزاذ) تؿْیالت هطو  

( 700.000.000الحؿٌِ ٍزیؼِ هؿٌي تِ هیعاى ّلتهس هیلیَى )

س ؾالِ تتطای ذاًَاضّتای كاهت    20ضیال تا تاظپطزاذ) حساًخط 

قسُ  1400ٍ  1399هؿٌي ًِ ناحة كطظًس ؾَم زض ؾال ّای 

 .ٍ یا هی قًَس، اهسام ًوایس
 

زٍل) هٌلق اؾ) تِ اظای ّط كطظًس ًِ اظ اتتسای :  الحاهی  تٌس

هیلیَى ضیال اظ هحل یي زضنتس اظ   10هتَلس قَز،  1400ؾال 

ّتای زٍلتتی ضا تتِ نتَضت      ّای قطً) یي زٍاظزّن ّعیٌِ

ّتای   طیتساضی ٍاحتسّای نتٌسٍم   تالػَو نتطكا  رْت) ذ  

گصاضی پصیطكتِ قسُ زض تَضؼ تتِ ؾطپطؾت) كطظًتس     ؾطهایِ

 ......ترهیم زّس. 

 

(تزكشات آییي ًاهِ اي1 اخطاس قاًَى اساسي ٍ تدزكشات  2

 شفاّي

ضودن تسوس ت وفوات     ًوایٌذُ یدضد:   هحوذصالح جَكاس آقاي 

حضزت سینة  س(، گفت: در ررتغه تا  ا ا، ررهثزدپ مقاتسه تا 

تازیه ها رهثزپ مؼظوه حدایوت کامول رر رس آ، تارهوا رػوالم      

 کزد ذ.

ماضاع یک غذریی تس ار ماه رست رما تایذ حال ماار رجزرپ 

 م ریون  وا ا، تاضوذ و  وا ا، ر وذرم ررهثوزدپ توزرپ رفوغ         د  

 تازیه ها تایذ ته عار کامل رجزر ضاد.

رین رغل تس ار مادی رست که دو ت تایذ یک ته یک تنوذهاپ  

رین  وا ا، رر رجزریوی کنوذ، آ کوه کوه ماوه رسوت در مقاتول         

دضدنا، و ت گا گا، و کسا ی که تا ما مذرکز  کزد ذ و تارفقوات  

ین رست که ما تایستی تزرپ آ، ها ضزط تگوذرریه  رر ضزستنذ ر

و آ، ها در جایگاهی   ستنذ که تزرپ موا  و ص ضوزط تؼ و ن     

 کننذ.

تا رضار  ته ماضاع ماه رفشریص   دت  اواد  هواپ درموی،     وپ

مغزح کزد: متاسفا ه کدثاد  ااد  هاپ درموی توز روپ   دوت    

 گاضت، تخه مزؽ،  ثن ات، ض ز رثوز گذرضوته رسوت و موزدم رر    

 دچار مطزالت ػذیذ  رپ کزد  رست.
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وپ تا تذکز ته وسیز آماسش و  زورش ردرمه درد:   زوهاپ خزیذ 

 مووا  رسووت کووه حقووا  دریافووت   7خووذمات آماسضووی حووذود 

 . ززد  ر ذ

در توذکز ضوفاهی خواد    ًوایٌذُ اسٍهیِ:   سیذسلواى راكشآقاي 

خغاب ته رئ س جداار و وسیوز تؼواو،، کوار و رفوا  رجتدواػی      

هووشرر ضووا ذ کووارگز و کووارگز سوواختدا ی  9،گفووت: توواکنا، 

هواپ سواخته آ اوا     ریه، تایذ رس دستا، تاول سد  و غارت درضته

تزرپ ت ده ضذ، تایذ در غم ت م ن  خجا ت تزط ه که تگای ه

 رجتداػی تدا نذ.

رین در حا ی رست که تدام مسئاال، کطار درررپ ت ده تو م ن  

رجتداػی یا ت ده کطارپ و  طوززپ هسوتنذ، در حوال حاضوز     

هشرر  فز در غم ت ده ت م ن رجتدواػی   1،فقظ در یک رستا، 

 طو نا،   ر ذ، مگز  زرر  ثاد که رین ر قالب تزرپ کاخ  زرر گزفته

تاضذ، مجسس تایذ هز چه سزیؼتز تزرپ آ اا کوارپ ر جوام دهوذ    

 ر ذ. چزر که کارگزر، و فقزر رس ما  ارم ذ ضذ 

وپ تووا رضووار  تووه  ووشوم تقایووت غووادررت سوو ة گفووت: هنوواس 

رود که  هاپ سزدخا ه رروم ه تخس ه  طذ  رست، ر تظار می س ة

نوه  وسررت غدت و کطاورسپ تا یزذیگز هداهنو  ضوا ذ و سم   

غادررت س ة رر فزرهه کننذ چزر که در ریام  شدیک توه  واروس   

ها چطه رم ذضوا، توه کسوة درآموذ رس ماػاالتطوا،       خا ارد 

 .رست

 ضوفاهی  توذکز  در ًوایٌذُ آتداداى:  سیذهجتثي هحفَظيآقاي  

 پیكٌف، قوا ّای گالتی: گل)، روَْض ضئیؽ تِ ذُاب خواد 

 ضٍظ 50 َتی  الثتِ ًِ ّؿتٌس هاًغ ّن تطـ ؾیة تِ ها هطزم

 تی ًتَاًؿتیس ّویي ؾیة تطـ ضا ًیع تسّیس.ح گصقتِ

قوا زّین، تاظ ّن  ّط اِ اظ َطف هزلؽ تِ قوا پاؼ گل هی

ایس، قوا ػعهی تتطای   زضٍاظُ ذَزی ضا تا حطیق اقتثاُ گطكتِ

تتطز اػتالم ًطزیتس، ًكتاى      -گلعًی زض تاظی ًِ ذَزتاى تطز

ًسازیس لصا اٌس هاُ تاهی هاًسُ اظ زٍضاى ضیاؾ) روَْضی، تتِ  

 رای پطزاذتي تِ حاقیِ تِ كٌط ضاّگكایی تاقیس.

در  خغاب ته وسیز کطواورسپ، توا رضوار  توه مطوزل ضو الت       -

 زورپ در ریون ضواز    مشرػه آتشپ 02،آتادر، خاعز  طا، کزد: 

مشرػه غ زفؼوال رسوت و    22،مشرػه فؼال و  02وجاد دررد که 

مشرػوه،   22،سواسپ ریون    ما    گ زپ توزرپ فؼوال   4رغه  ػسی

 .هناس ر ذرمی غارت  گزفته رست

 توه  تسوس ت  ضودن  :ًوایٌذُ چاتْداس   هعیي الذیي سعیذيآقاي 

 ضوذ،  کطوته  تسوخ  حادثه و( س  سینة حضزت وفات مناسثت

 توذت ز  توا  رم ذوررم: گفت تساچستا، و س ستا، در تزر، ساخت

 ضوذ،  کطوته  و تساچسوتا،  و س ستا، در رخ ز رتفا ات مجسس

 اد.ض یاتی ریطه تز ساخت چنذین

 ووذر مزس طوو نا، رر تذر نووذ، مووزدم س سووتا، و  ؛ مزکش طوو نا،

تساچستا، تایذ  قغه تدوایش خادضوا، رر توا مؼا وذین خوارجی      

رػووالم کننووذ. ر ثتووه مزس طوو نا، غ ووار س سووتا، و تساچسووتا، 

ر ذ  جی رػالم کزد عسثا، خار هدارر  تدایش خادضا، رر تا فزغت

رپ م وا،   ا وذ    تار نذ کاچزتزین خذضوه  و هزگش مؼا ذین  دی

  اگسستنی مزدم و  ظام ریجاد کننذ.

تووزر، در س سووتا، و  رتفا وواتی ما نووذ کطووته ضووذ، سوواخت  

تساچستا، ماجة  ارم ذپ مزدم خارهذ ضذ، توا توذت ز مجسوس    

یاب در رستا، حضوار   وذر کوزد  و حادثوه      تایذ کد ته حق قت

ضواء ر  مطوزالت مزس طو نا،     یاتی خارهذ ضذ و ر، خ ز ریطهر

ضاد. خادما، رر جاپ مزدم رین منغقه تگذرریه که    ش رفغ می

هایطوووا، توووزرپ کسوووة روسپ حوووالل رفتنوووذ و  جگزگاضوووه

 .هایطا، تزگطت جناس 

در تذکز ضفاهی خواد،  وپ آقاي ششیعتي ًیاسشي ًوایٌذُ تْشاى: 

مه درخسی مجسس ، خغاب ته آ اپ آی ن   ا71تا رستناد ته ماد  

رینزوه  داینوذ  دو وت در ریون جسسوه        اتخت ، رهاار درضت :

حزف رئ س دفتز رئ س جداار رر  س می گ وزد و توه  واػی    

ػذرخارهی می کنذ ریزردپ  ذرضوته و ػقوة  طو نی کوزد، رس     

حزف غسظ  سنذیذ  رست رما رینزه آ، رر تا چاضنی تاه ن توه  

 ه چ ػنار،  اتل  ثال   ست.  داینذگا، هدزر  کنذ ته

آیا رینزه فزدپ درئدا رس تاه ن ته خادش گسه موی کنوذ رتاوام    

کذب گایی ته  داینذ  در غان ػسنی مجسس رر تواه ن  دوی   

در ذ؟ غاثت هاپ آ اپ ورػظی در غان ػسنی در ررتغه تا ررس 

 خص خارهذ ضذ که ر ثته رین غاثت ها تناا گفته ریطوا، در  

ثاد  و تارها تززرر ضذ  رسوت رس جدسوه در   مػاحثه مغثاػاتی  

 جسسه تا غادرکننذگا، رغفاا،.

آ اپ ورػظی در جسسه تا غادرکننذگا، رغفاا، گفتنذ که تایذ 

ررس مارد  اس رر رس مال غادررت می گزفت ه رموا  تار سوت ه و رس   

غادرکننذگا، گزفت ه ریطا، در ردرمه غاثت هایطوا، گفتنوذ   

 فت می فزوخت ه رما رمسوال توه    م س ا، تطزه 0.1در گذضته 

هشرر تطزه رس ذ  و ررس کافی  ذرضت ه. رس ریون رو مجثوار    22،

ضذیه که ررسما، رر رس مال دیگوز توام ن کنو ه. وپ در ردرموه     

غاثت هایطا، ته غارت ػسنی ته رسوا ه هواپ ت گا وه رضوار      

 دو ت تذت ز و درد  ر جام رر کار رین دو ت گایذ می تؼذ رما کزد

 .رست تاد  کطار درر ر تزرپ
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تا َطح ایي ؾَال اظ ضئیؽ روْتَض ًتِ آیتا تتستیط ازاضُ      ٍی

: آیا تستیط ازاضُ ًكَض گل) ًكَض، گطاى ًطزى اضظ تَزُ اؾ)، 

ایي تَزُ ًِ تَضؼ ضا آًچٌاى تِ كالً) تطؾاًٌس ًِ زٍل) تتا  

ّعاض هیلیاضز تَهاى اظ هحل تطاًٌف ّا، تَزرتِ ذتَز ضا    300

ؾال ٍ ًتین   7اٍت ذَاٌّس ًطز زض ایي رثطاى ًٌس، هطزم هً

 اِ ًؿی ضاؾ) گلتِ ٍ اِ ًؿی زضٍؽ گلتِ اؾ).

ضٍظُ حل هكٌالت اهتهازی تا اطذیسى ّوعهاى  100اظ ٍػسُ 

اطخ اهتهاز ٍ اطخ ؾاًتطیلیَغّا ًِ ّطزٍی آى ّا ًچطذیس. 

آًچٌاى ضًٍن اهتهازی ایزاز هتی ًتٌن ًتِ    "ّوچٌیي ٍػسُ 

 "یاضاًِ احتیاری ًساقتِ تاقٌس تَهاى 500ّعاض ٍ  45هطزم تِ 

ًِ الثتِ ٍاهؼا ّن احتیاری ًساضًس اطا ًِ هیو) اضظ آًوسض تاال 

 ضكتِ ًِ یاضاًِ زض ظًسگی هطزم ضهن هاتل تَرْی ًیؿ).

ٍی تِ هارطای ًطخ اضظ هُطح قسُ تَؾٍ ضئیؽ زكتط ضئتیؽ  

روَْض اقاضُ ًطز ٍ گل): اٌس هاُ هثل زض رلؿِ ای زض زكتط 

حًَض ٍظضای اهتهتازی، ضئتیؽ ًتل تاًتي      ضئیؽ هزلؽ تا

هطًعی ٍ تطذی اظ ًوایٌسگاى تِ آهای ّوتی گلتتِ قتس ًتِ    

هٌاتغ اضظی ًكَض حانل اظ كطٍـ كتطآٍضزُ ّتای ًلتتی زض    

تطذی اظ حؿاب ّای زاذلی زپَ قسُ ٍ تا تتاذیط زض اطذتِ   

اهتهازی ًكَض ٍاضز هی قَز ًِ آهای ّوتی اتتتسا تٌتصیة   

ِ  اظ پتؽ  اهتا  ًساضم اَالػی گلتٌس ؾپؽ  ًطزُ ُ  آًٌت  قتواض

ًكتاى   ایكاى تِ ضا ذهَنی ٍ زٍلتی ّای تاًي زض ّا حؿاب

 زازًس هَيَع ضا تائیس ًطزًس.

چزر رین کار رر تا ر تػاد کطوار کوزد  و ر تػواد رر توا رتفا وات      

موا    1خارجی   ا ذ سدیذ. مگز کاالپ رساسوی کوه در گدوز     

و   وزوسپ   د ا ضذ  س رس ر تخاتات ریاسوت جداوارپ آمزیزوا   

 کطوار  ر تػاد سد، گز  رین آیا روس  تزخ ع  ززدیذ؟ 1تایذ، 

 کوه  رسوت  کطوار  ر تػوادپ  رستقالل حفظ رین  ثاد، ت گا ه ته

 خػواظ  در 039 مواد   تاث رست کزد  یاد  سه آ، ته دو ت

 روریول  در و ضذ  تػایة ر تػادپ کد س ا، در رساسی کاالپ

ررس رر هوه توا    آموذ، ماضواع   خارهوذ  ػسنی غان ته آینذ  سال

جذیت   گ زپ می کن ه چزر که حساب هایی که ررس در آ، ها 

 . زرر درضته، تزرپ ما کامال روضن رست

در توذکز ضوفاهی خواد گفوت:        آقاي ٍحیذي ًوایٌذُ تجٌَسد:

مجسس ته د ثال گزر، کزد، کاالها   ست تسزه ته د ثال رحقا  

ا مظسوام  حقا  مزدم رست، رس ریون رو  داینوذ  دو وت  ثایوذ تو     

 دایی چن ن مثاحثی رر مغزح کنذ چزر که در حال حاضوز موا   

هشرر م س ارد تاما، کسزپ تادجه در حوال تػوایة آ،    322تا 

 هست ه.

در تذکزپ خغاب ته وسیز آماسش و  زورش ردرمه درد:  زرر تز  -

 توا  ماضاع رین ضاد، رررئه مؼسدا، تنذپ رین تاد که الیاه رتثه

ضواد کوه توه فزوز      موی  ت ک وذ  سوت، ر مارجوه  سوا ه  2، ت خ ز

 ساما ذهی   زوها تاض ذ.

س ی ضذ رهاار درضوت:   هاپ کسن  وپ در خػاظ رجزرپ  زوص 

هوواپ  در رسووتا، خزرسووا، ضوودا ی در سوونارت گذضووته  ووزوص  

ضواد. رس وسیوز رر  و ضازسواسپ     س ی ضذ  که رجزریی  دی کسن 

ضاد رین ماضاع رر سواما ذهی کنوذ، هدکنو ن وسیوز      تا غ می

و  سثت ته حل مطزل خطزسوا ی روسوتاهاپ درررپ تونص      ز

 .ر ذرم فارپ درضته تاضذ

رهاوار  آقاي قاضي صادُ ّاشوي ًایة سیدیس اٍل هجلدس :    تَضیح :

 موا  توه  رر گشررش 1، ساػت تا تسف م کد س ا، تاد تنا درضت 

 سواػت  0، هدزوارر،  ضواد،  تارگذررپ ساما ه در و دهذ تاایل

 سوو ا، تسف ووم کد ررجوواػی موواررد روپ تووز تووا درر ووذ فزغووت

   طنااد دهنذ  ذر ما ض فت سام  خاره ه درضت.

رسفنذ موا ( رسو ذگی و رتدوام تخوص      2،غثح فزدر  یزطنثه 

درآمذپ تادجه در دسوتار کوار  وزرر دررد و تایوذ فوزدر سوقم       

 .درآمذها مطخع ضاد
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