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تخش دسآمذي )اسجاعي تهه كیسسهسو( (   تخش دسآمذي   -)دسآمذهاول وطَض 1400#ازاهِ ضسیسگی ثِ الیحِ ثَزجِ سبل 1

قشائت گشدیذ و سسسذگي ته تخش هضینه اي ته جلسه تعذ اص ظههش امهشوص    1400ل تصویة و نهایتا تخش مناتع دسآمذي تودجه سا

 .(موكول گشدیذ
 

 تصوطات آییي ًبهِ ای، اذغبض لبًَى اسبسی ٍ تصوطات ضفبّی 2#
 

 امشوص 14ساعت  ازاهِ جلسِ ، تٌفس  افالم  3#
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( ته تصویة سسسذ و ادامه تحث ته 1تخش هضینه اي تثصشه ) -)هضینه هاول وطوَض  1400#ازاهِ ضسیسگی ثِ الیحِ ثَزجِ سبل 1

 (امشة موكول گشدیذ.
 

 #تصوطات وتجی ًوبیٌسگبى ثِ ضییس جوَْض ٍ  هسئَلیي اجطایی وطَض2
 

 موسد(3)تصوطات وتجی ثِ ضییس جوَْض -الف

 موسد(16) یي اجطایی وطَضتصوطات وتجی ثِ  هسئَل -ة 
 

 

 # تصوطات آییي ًبهِ ای، اذغبض لبًَى اسبسی ٍ تصوطات ضفبّی3
 

 اهطت  19ازاهِ جلسِ سبفت ،  تٌفس افالم #  4
 

 ) شة(10/12/1311سوص  یکشنثه –( 76ادامه جلسه علني  هفتاد و ششم )
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 موكول گشدیذ.( آینذه و ادامه تحث ته
 

 #تصوطات وتجی ًوبیٌسگبى ثِ ضییس جوَْض ٍ  هسئَلیي اجطایی وطَض2
 

 موسد(3)تصوطات وتجی ثِ ضییس جوَْض -الف

 موسد(11) تصوطات وتجی ثِ  هسئَلیي اجطایی وطَض -ة 
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 76خالصه جلسه
و  )صبح، بعد از ظهریکشنبه

 (شب

01/01/0211 
 

 كل كشوس 1400(ادامه سسسذگي ته الیحه تودجه سال 1

(، موارضز  Boldزض برف زضآمسها، موارضز زضآموسپ  وط ض و       نکته4

ی به ناضت ض گی  َاؾی( و مارضز حصٞی بوه ض و  ؾو او  و    حرنال

 برف هعینه رپ به ناضت  ٣ُه چ ن مكرم گطزیسو رؾت.

 ؽ رظ رضریه   كوناازها و رْاواضرت مروا ٝ، مارٞو١،  داینوسو      

 رضرواٖی بوه   بروف زضآموسپ   زو ت و ؾورنگاپ ٦د ؿو ا ،   

٦د ؿ ا  ( تهایب و  اایتا برف منابٕ زضآمسپ بازره ؾوا   

و ضؾ سگی به برف هعینه رپ بوه رسؿوه   ٢طرئت گطزیس  1400

 بٗس رظ ْاط رمطوظ ما٦ا  گطزیس:

ته ششح ریل ته تصهویة   ماده واحذه 2تنذ )الف( تثصشه  2 سدیف 

 سسسذ4

ٍظاضت اهَض التػبزی ٍ زاضایی هىلف است تووبم یوب    -2 

ثرطی اظ سْبم ٍ زاضایوی ّوبی زٍلتوی زسوتهبُ ّوبی      

اجطایی ظیطهجوَفِ لَُ هجطیِ ٍ ثبلیوبًسُ سْبم هتقلوك  

ثِ زٍلت ٍ ضطوت ّبی زٍلتی زض ثٌهوبُ ّوبی هطووَل    

ض لوبًَى اجوطای   هغبثك ضٍش ّبی هٌوسض  ز  ٍاگصاضی ضا

فطضِ ًوبیوس ٍ   لبًَى اسبسی 44سیبست ّبی ولی اغل 

ٍاضیع وٌس. فوالٍُ ثوط    310502هٌبثـ حبغلِ ضا ثِ ضزیف 

ضٍش ّبی فَق ٍ ثب ضفبیت غطفِ ٍ غوال  ثیوت الووبل،    

ٍاگصاضی سْبم زض لبلت غٌسٍق ّوبی سوطهبیِ گوصاضی    

# هططٍط ثِ ایٌىِ هوسیطیت  ETFلبثل هقبهلِ زض ثَضس $

سبل زٍلتی ًجبضس ٍ ّوچٌویي   3ق ّب ثیص اظ ایي غٌسٍ

فطضِ سْبم ثِ ضٍش ثجت سفبضش ثب ضوطایظ ظیوط ًیوع    

 هجبظ است:

ٍظاضت اهَض التػبزی ٍ زاضایی هجبظ اسوت سوْبم    -1-2

ضطوت ّبی تبثقوِ زض ثوَضس اٍضاق ثْوبزاض تْوطاى یوب      

فطاثَضس ایطاى ضا وِ زض هبلىیت زستهبُ ّوبی اجطایوی   

 وت ّوبی تبثقوِ آًْوب ٍ یوب    یوب ضوط   ظیط ًؾط لَُ هجطیِ

ثبًه ّبی زٍلتی لطاض زاضًوس، زض اوبضاَة ضٍش ّوبی     

هٌسض  زض ایي جعء ٍاگصاض ًوبیس. زض غَضت ٍاگوصاضی زض  

لبلت غٌسٍق ّبی سطهبیِ گصاضی لبثل هقبهلِ زض ثَضس، 

پس اظ ایجبز غٌسٍق ّبی سطهبیِ گصاضی، اًتمبل سوْبم  

هقبهالت هصوَض زض لبلت هقبهالت ذبض  اظ جلسِ ضسوی 

ثیي غٌسٍق ّب ٍ فطضِ ٍاحسّب ٍ غٌسٍق ّبی یبزضوسُ  

پصیط است. فطضِ سْبم ضوطوت ّوب ثوِ     ثِ فوَم اهىبى

 ضٍش ثجووت سووفبضش یووب زض لبلووت غووٌسٍق ّووبی    

زضغس هطوَل ترفیف است،  30سطهبیِ گصاضی تب سمف 

 .هیعاى ترفیف تَسظ ّیبت ٍظیطاى تقییي هی ضَز

 :یة سسسذته ششح ریل ته تصو 2تنذ )و( تثصشه 

ثِ زٍلت اجبظُ زازُ هوی ضوَز توب سومف یوه       ......... -ٍ

هیلیَى ٍ پبًػس ّعاض ضیبل اظ هحل اضائوِ حوك االهتیوبظ،    

ٍاگصاضی سْبم ٍ حمَق هبلىبًوِ، ٍاگوصاضی عوط  ّوبی     

توله زاضایی سطهبیِ ای ٍ عط  ّوبی سوطهبیِ گوصاضی    

هتقلك ثِ زٍلت ٍ ضطوت ّبی زٍلتی ٍ ّوچٌیي ٍاگصاضی 

 اضایی ّبی میطهٌمَل هبظاز تبهیي ًوبیس.اهَال ٍ ز

ٍاگصاضی ّب اظ هحل ایي ثٌس ثِ غٌسٍق ّبی ثبظًطستهی 

زض ابضاَة لَاًیي ٍ همطضات اًجبم هی ضوَز ٍ پوس اظ   

وسط هغبلجبت غٌسٍق ّب اظ زٍلت ٍ ًیع تقْسات زٍلت ثِ 

آى ّب ثِ فٌَاى هغبلجِ زٍلت اظ ایي غٌسٍق ّوب للووساز   

لوبًَى ثطًبهوِ ضطون     29بزُ ه 3هی گطزز. حىن تجػطُ 

ًفقبى ایي  تَسقِ جوَْضی اسالهی ایطاى زض ذػَظ شی

 ثٌس هجطی است.

سبظ ٍ وبض اجطایی، تقییي ٍ ترػیع هَاضز فَق ثب اٍلَیت 

هغبلجبت ثطاسبس آئیي ًبهِ پیطٌْبزی سبظهبى ثطًبهوِ ٍ  

ثَزجوِ وطوَض ٍ ثوب تػووَیت ّیوبت ٍظیوطاى ثطفْووسُ      

ى ثطًبهوِ ٍ ثَزجوِ   وبضگطٍّی هتطىل اظ ضئیس سوبظهب 

وطَض $ثِ فٌَاى هسئَل#، ٍظیط اهَض التػبزی ٍ زاضایی ٍ 

ثبالتطیي همبم زستهبُ اجطایی شیٌفـ حست هَضز ذَاّس 

ثَز. زیَى حسوت هوَضز ثطاسوبس گعاضضوبت سوبظهبى      

حسبثطسی ٍ سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزجِ ثِ تبئیوس ووبضگطٍُ   

هی ضسس، سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزجِ وطوَض هىلوف اسوت    

هبُ یوه ثوبض گوعاضش فولىوطز ایوي ثٌوس ضا ثوِ         ّطسِ

وویسیَى ثطًبهِ، ثَزجِ ٍ هحبسجبت ٍ وویسویَى ّوبی   

 ترػػی هجلس ضَضای اسالهی هطثَعوِ اضائوِ ًوبیوس.   

............ 

، ثِ ضط  شیول ثوِ    2الحبق یه ضزیف ثِ ثٌس $ٍ# تجػطُ 

 تػَیت ضسیس: 

زٍلت هىلف است زضذػَظ ثرطوَزگی  :ضزیف الحبلی

ٍ جطیوِ $ّط سِ هَضز# تسْیالت زضیبفتی  سَز، وبضهعز

وطوبٍضظاى، زاهوساضاى،   ثوِ ثقوس اظ    94اظ اثتسای سوبل  

-هطمساضاى، فطبیط، وبضگبُ ّب ٍ ٍاحسّبی غٌبیـ تجسیلی

تىویلی ثروص وطوبٍضظی ذسوبضت زیوسُ اظ حوَاز       
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میطهتطلجِ ٍ آسیت زیسُ اظ ذطىسبلی ٍ اهْبل اغل آى 

 .سبل السام ًوبیس 3ثِ هست 

 ثِ ضط  شیل حصف گطزیس:  6 تجػطُ  6لی ثٌس الحب

زٍلت هىلف است ثِ هٌؾَض تٌؾین ثوبظاض ذَزضٍّوبی    -

ٍاضزاتووی، ضوووي ضٌبسووبیی ذَزضٍّووبی ذووبضجی     

میطآهطیىبیی هَجوَز زض هٌوبعك آظاز ثوب اذوص حموَق      

گوطوی ٍ سَز ثبظضگبًی هتٌبست ثوب لیووت ذوَزضٍ زض    

 زاذل وطَض ٍ ثب لحبػ هقیبضّبی ظیط، ؽطف هست یه هبُ

# 1اظ تبضید اثالك ایي لبًَى تَسظ وویتِ هَضوَؿ هوبزُ $  

ثوب   1372هْط  4لبًَى همطضات غبزضات ٍ ٍاضزات هػَة 

اغالحبت ٍ الحبلبت ثقسی، تقییي ٍ تَسظ زٍلوت اثوالك   

هی ضوَز، ًسوجت ثوِ ثجوت سوفبضش ٍ اجوبظُ ٍاضزات       

ذَزضٍّبی میطآهطیىبیی هَجَز زض هٌبعك آظاز تجوبضی  

طخ سَز ثبظضگبًی هتٌبست ثب ًوَؿ  ٍ غٌقتی السام وٌس. ً

ذَزضٍ ٍ سبل سبذت ٍ سبیط هطرػوبت ذوَزضٍ ثبیوس    

ّبی ثبظاض، هٌجوط   عَضی تٌؾین ضَز وِ زض همبیسِ لیوت

زضغس ثطای ٍاضزوٌٌسگبى ًطوسُ ٍ زض   20ثِ سَز ثیص اظ 

ّوبی   غَضت هطبّسُ ضًٍس فعایٌسُ تفبٍت هیوبى لیووت  

افعایص لیوت تَاًس هتٌبست ثب  ثبظاض ٍ ٍاضزاتی، زٍلت هی

 .....ًسجت ثِ تجسیسًؾط زض ًطخ سَز ثبظضگبًی السام وٌس

هَظُ ّبی زفوبؿ  "فجبضت ،  6تجػطُ  13ثٌس الحبلی زض  -

اضوبفِ ضوس ووِ هوتي      «ٍ فبضالة»ٍ فجبضت  ، "همسس

 :اغال  ضسُ ایي ثٌس الحبلی ثسیي ضط  است

ٍ ضزُ ّبی ثسیج $پبیهبُ ّب ٍ حَظُ ّوب#  -13ثٌس الحبلی 

، اًطقبة  ضجىِ، حك اظ پطزاذت زفبؿ همسس هَظُ ّبی 

ثطق، گوبظ ٍ فوَاضؼ ضوْطزاضی     ٍ فبضالة،آة  اضتطان

 ..هقبف ّستٌس

 ته ششح ریل ته تصویة سسسذ4 7تثصشه  1تنذ الحاقي 

 -1تنذ الحاقي 

ًطخ اضظ هحبسجِ اضظش گوطوی وبالّوبی ٍاضزاتوی زض    -1

زض ّوِ هَاضز اظ جولِ هحبسجِ حمَق ٍضٍزی  1400سبل 

اسبس ثطاثطی ًطخ اضظ افالم ضسُ ثبًه هطووعی $ًوطخ    ثط

## زض ضٍظ اؽْبض ٍ هغبثك ETSسبهبًِ هجبزلِ الىتطًٍیىی $

 # لبًَى اهَض گوطوی هی ثبضس.14هبزُ $

 گوطووی  حموَق # ٪4ًطخ اْبض زضغس $ 1400زض سبل  -2

 ثطای گوطوی اهَض لبًَى# 1$ هبزُ# ز$ ثٌس غسض زض هصوَض

 ّوچٌیي ٍ بت هػطفی پعضىیٍ هلعٍه  تجْیعات ٍ زاضٍ

 ثوطای  ٍ# ٪1$ غس زض یه ثِ زاهی ٍ وطبٍضظی ّبی ًْبزُ

 تملیول  وبال گوطوی اضظش# ٪2$ زضغس زٍ ثِ وبالّب سبیط

 یبثس هی

هجلل ضیوبلی حموَق ٍضٍزی وبالّوبی     1400زض سبل  -3

اسبسی، زاضٍ ٍ تجْیعات ٍ هلعٍهبت هػطفی پعضوىی ٍ  

ًجبیوس   1399بل ًْبزُ ّبی وطبٍضظی ٍ زاهی ًسجت ثِ س

 افعایص یبثس.

حمووَق ٍضٍزی ذووَزضٍ $ثووِ میووط اظ ذَزضٍّووبی    -4

# 86ضاّسبظی# حسالل ثِ هیعاى ّطتبز ٍ ضوص زضغوس$  

 .اضظش گوطوی آى تقییي هی ضَز

 سسسذ4ته تصویة ته ششح ریل  15تثصشه  2تنذ الحاقي 

ٍظاضت ًیطٍ هىلف است هتَسظ ثْبی اًطغی ثطق تحَیلی 

یٌیوَم، هوس، فلوعات اسبسوی ٍ     ثِ غٌبیـ فَالزی، آلَه

ّبی فلعی، ٍاحسّبی پبالیطهبّی ٍ پتطٍضویوی ضا   وبًی

ثط هجٌبی ًطخ ذطیس اًوطغی ثوطق اظ ًیطٍگبّْوبی زاضای    

هحبسوجِ ٍ زضیبفوت وٌوس.     (eca) لطاضزاز تجسیل اًطغی

هٌبثـ حبغل اظ هحل افعایص ثْبی ثطق ایوي غوٌبیـ ثوِ    

ٍ   حسبة ضطوت تَاًیط ًعز ذعاًِ اضیوع  زاضی وول وطوَض 

 .ضَز هی

هطتطویي ثوب لوسضت ووتوط اظ زٍ ههوبٍات ٍ ّوچٌویي      

هػبضف ووتط اظ زٍ ههبٍات هطثَط ثِ هطتطویي ثب لسضت 

 .ثیص اظ زٍ ههبٍات هطوَل حىن ایي ثٌس ًیستٌس

محدسبا٢ط  ابرت زض رطیا  بطضؾی رین بنس گٟت ٦ه با ریون   ًىتِ :

و ریون رموط   یابوس   تاما  رٞعریف موی  300به  80مهابه ٢ دت بط٠ رظ 

ها هكت هوعرض م س واضز تاموا      قاز بط٠ بطرپ رین مزداٖه باٖج می

 .گطر  قاز
 حصف گطزیس: 21تجػطُ  9ثٌس الحبلی 

تقطفِ حمَق ٍضٍزی وبالّبی  1400زض سبل -9ثٌس الحبلی

"#، سووبیط وبالّووب ضووص 3اسبسووی  ٍ زاضٍ یووِ زضغووس$

"# ٍ حمووَق ٍضٍزی ذووَزضٍ ّطووتبز ٍ ضووص 6زضغووس$

 .هی ضَز "# تقییي86زضغس$

 
 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

4 

 76خالصه جلسه
و  )صبح، بعد از ظهریکشنبه

 (شب

01/01/0211 
 

 توضسح 4

( بنوس  4ضوظ گصقوته روع     آلبی زوتط لبلیجبف اؽْبض زاضوت: -

( رین الیحه زض حاظو ما  ات ح٣وا٠ ٢ًوات و   12 ر ٝ( تبهطو  

رًٖاپ ه إت ٖسدی ماضز بحج ٢طرض گطٞت و مزسز رین مؿولسه  

   واظ  ضؤپ ؾوا   زو  هوا   حس به ٦ه رظ  ٓط ح٣ا٢ی بطضؾی قس

  باز، هم رظ ت٧ٟ ٥ ٢ابل باز، ی٧ی هم با رع زو هط چا  زرقت

 بوا٢ی  ذواز  ٢وات  بوه  تبهوطو  ؾا ، زو به   اظ ز  ل به بنابطرین

 .رؾت

: ٖهوط ضوظ گصقوته زض   ضئیس هجلس ضَضای اسوالهی افوعٍز  

ر طغپ  ٦د ؿ ا    كنااز ٦ه( 15  تبهطو  ذهال بنس ر حا٢ی

روایی قوسو زض بواضؼ     زض ماضز ٞطوـ یا ٖطيه ؾاذت نطٞه

 ح ٢ا ا  به زو ؾا  ضؤپ   اظ زرقوت ٦وه   ر طغپ باز و بحج رنال

( ٢وا ا  رنوال ح   69ها و ر ُبوا٠ َبو١ موازو      بط رؾاؼ بطضؾی

ر گاپ مهطٜ بط رؾاؼ ٢ا ا  بازو و ر٦خطیت آضرء ماضز  ٓط باز 

 .بنابطرین تهایب قس

، با 1400زض رطیا  بطضؾی برف زضآمسپ الیحه بازره ؾا  -

هواپ زرذسوی    ضؾا  ا ضٕٞ رباامی زضباضو ضریگا  باز  رینتط ت   

 مار٣ٞت ٦طز س.،  99ها ما نس ؾا   ما نس قاز و زر كگاو

( بروف  18بط رؾاؼ مهابه ضوظ گصقته  داینسگا  زض تبهطو  

زضآمسپ؛ زو ت ضر م٧سٝ ٦طز س ٦ه  طخ تٗطٞه رینتط ت ضر بوطرپ  

زضنوس  وطخ تٗطٞوه هواپ      20هاپ زرذسی  ضؾا  رؾتٟازو رظ   ا 

و ونا   دایس ٦ه بط رؾواؼ ریون    هاپ ذاضری تٗ  ن ضؾا    ا 

هاپ  ضؾا  مهابه رین قائبه به وراز آمس ٦ه تٗطٞه رینتط ت   ا 

 99ها، مطر٦ع زو تی و ... ٦ه زض ؾوا    زرذسی ما نس قاز، زر كگاو

 ضریگا  رؾت، زض ؾا  آینسو مكدا  هعینه  رارهس قس.

 ضوبز  هبًٌوس  زاذلوی  ّوبی  ضسبى پیبم : آ  رؾاؼ بطضٕٞ رباا  

 لیووت  ّوچٌویي  ٍ ضس ًرَاّس تقطفِ ًطخ زضغس 20 هطوَل

 ایٌتطًت تطافیه زضغس 20 حساوثط زاذلی ضسبى پیبم تطافیه

ي هػبزیك ٍ ضَاثظ اجطایی آى ثط فْوسُ ضوَضای   تقیی ٍ ثَزُ

 فبلی فضبی هجبظی است.

  رنوالحی ٦د ؿو ا (  موتن شیول    1تبهطو  1زض بنس ر حا٢ی -

 آوضزو قس..

هیلیَى  4ست هقبزل ضیبلی ٍظاضت ًفت هىلف ا1400زض سبل -

# ًفت ذوبم ضا ثوِ لیووت    vbٍویَم ثبتَم $ تي هَاز اٍلیِ لیط

فَة ذلیج فبضس ٍ ثط اسبس لیوت اضظ افالهی اظ سَی ثبًه 

 هطوووعی ٍ ثووِ غووَضت هبّبًووِ زض اذتیووبض پبالیطووهبُ ّووب ٍ 

 پتطٍضیوی ّب لطاض زازُ ٍ ثِ حسبثْبی فوی هوبثیي ذوَز زض    

 ًوبیس.ذعاًِ زاضی ول وطَض تسَیِ 

هٌبثـ ثَزجِ فوَهی زٍلت اظ لحبػ زضآهسی ضا ثِ ضوط   

 :ظیط لطائت وطز

 هٌبثـ ثَزجِ فوَهی زٍلت:

هٌبثـ ثَزجِ فوَهی زٍلوت اظ لحوبػ زضآهوسّب ٍ     -لفا

ِ  ّبی سطهبیِ ٍاگصاضی زاضایی   ای ٍ هبلی ٍ هػبضف ثَزجو

ِ   فوَهی زٍلت اظ حیث توله زاضایوی  ای ٍ  ّوبی سوطهبی

ضیبل $زُ هیلیوَى   10.058.639.272.000.000هبلی ثبلل ثط 

ٍ پٌجبُ ٍ ّطت ّعاض ٍ ضطػس ٍ سوی ٍ ًوِ هیلیوبضز ٍ    

 زٍیست ٍ ّفتبز ٍ زٍ هیلیَى ضیبل# ضبهل:

ضیوبل   9.107.899.360.000.000هٌبثـ فوَهی ثبلل ثوط   -1

ػس ٍ ّفت ّعاض ٍ ّطتػس ٍ ًوَز ٍ ًوِ   یى$ًِ هیلیَى ٍ 

 هیلیبضز ٍ سیػس ٍ ضػت هیلیَى ضیبل#.

ّب ٍ هؤسسبت زٍلتی  هسّبی اذتػبغی ٍظاضتربًِزضآ -2

ضیبل $ًْػس ٍ پٌجبُ ّعاض ٍ  950.739.912.000.000ثبلل ثط 

ّفتػس ٍ سی ٍ ًِ هیلیوبضز ٍ ًْػوس ٍ زٍاظزُ هیلیوَى    

 هی ثبضس. #ضیبل

تزكشات آیسن نامه اي، اخطاس قانو( اساسي و تهزكشات  (2

 شفاهي

و رظ ؾواپ  زض  اؾد به مباحج مُط ح قس 4 نوتختآقاي دكتش 

ضئ ؽ مزسؽ قاضرپ رؾالمی گٟت: زو ت و مزسؽ هدطرو هوم  

بطرپ ٦د٥ به ر٢كاض مرتسوٝ و باظ كؿوتگا  توإم ن ررتدواٖی     

هعرض م س اضز تاما ی ٦ه زض بنس  و( تبهوطو   150ر٢سر  ٦طز س، رظ 

هعرض م س اضز تاموا  بوطرپ رٞوعریف ح٣وا٠      32( آمسو رؾت 2 

م س واضز تاموا  بوطرپ    هعرض  18باظ كؿتگا  تإم ن ررتداٖی و 

رٞعریف ح٣ا٠ باظ كؿتگا  ٦كاضپ و  ك٧طپ رذتهوال   وسر   

 ٦نس. می

رپ زو ٞواضیتی بوه مزسوؽ     وپ با ب ا  رین٧ه ؾه ماو ٢بل الیحه

رضرئه قسو تا رراظو زرزو قاز باظ كؿتگا  تإم ن ررتدواٖی   وع   

رٞعریف ح٣ا٠ زرقته باقنس، گٟت: رظ ه إت ضئ ؿوه زضذارؾوت   

و ت رٖال  ونا  قواز و بتوار  م نوس زضنوس     زرضیم تا الیحه ز

 .منابٕ مس  ٓط به رین منٓاض رذتهال زرزو قاز

 الیحوه  زضآمسپ برف بطضؾی رطیا  زض  قالسثاف4دكتشآقاي  

 ذهوال  زض  ابرت محدسبا٢ط به  اؾد زض ،1400 ؾا  بازره

ٝ  ٦طز  ٦م بطرپ مزسؽ تالـ بط مبنی رْااضرتی  ح٣وا٠  ؾو٣

ا  رین  بازو ٦ه مك٧ل مطز  ضر سؽ ز بمز: گٟت باظ كؿتگا ،

حل  ٧نس بس٧ه ضٞوٕ مكو٧الت نونسو٠ باظ كؿوتگی، نونسو٠      

تإم ن ررتداٖی، ننسو٠ تإم ن ررتداٖی   طوهاپ مؿسح و ضٕٞ 
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هوا بوازو رؾوت، حتوی      مك٧الت ٦اضگطر  هدارضو روعو زٚسٚوه  

٦اضهایی ٦وه زو وت مزواظپ بوطرپ ر زوا  آ  زضیاٞوت ٦وطزو،        

 .رؾت ٦طزو ز با  ضر تمزسؽ با  گاو مخبت رین ماياٖا

رنال ٢هس رین   ؿت ؾ٣ٝ ح٣ا٠ باظ كؿتگا  ضر ٦م ٦ن م، هط 

هوواپ باظ كؿووتگی و نوونسو٠ تووإم ن  چنووس زو ووت زض نوونسو٠

 18ررتداٖی ٦ه متٗس١ به ٦اضگطر  بازو، رٞعریف ؾوا  ا ه ضر زض  

زضنس  50تا  40زضنس  گه زرقت و ماب٣ی زؾتگاو ها ضر حسوز 

تی زضؾوت قوس ٦وه زض حوا  حايوط      رٞعریف زرز ٦ه رین  اٖسر 

٦نس توا بروف توإم ن     مزسؽ زض ٢ا ا  بازره آ  ضر رنال ح می

 ررتداٖی بطرپ ٦اضگطر  حل قاز.

ٚطو رین رؾت ٦ه ما محول توإم ن ریون مايوأ ضر رظ روایی      

  اوضیم ٦ه مزسزر رٞوعریف  ٣وسینگی و تواض  ضر زرقوته باقو م      

ت زض بسین مٗنا ٦ه رظ َطٞی ٦د٥ ٦طزو و رظ َطٜ زیگوط زؾو  

ر ب مطز  ٦ن م بنابطرین   كنااز آ٢اپ ذا سوظپ رظ رین ٢ب ل 

   كنااز بازو رؾت.

ضئیس لَُ همٌٌِ ثب اضبضُ ثِ اؽْبضات ضئیس سبظهبى ثطًبهوِ ٍ  

ثَزجِ هجٌی ثط ایٌىِ هجلس حسٍز سِ هبُ است ووِ الیحوِ   

افعایص حمَق ثبظًطستهبى تأهیي اجتوبفی ضا افالم ٍغوَل  

ِ  زاًوس  هوی  ًَثرت آلبی: گفت ًىطزُ است،  زٍلوت  اوطا  وو

 ثبظًطسوتهبى  حموَق  افعایص هٌؾَض ثِ فَضیتی زٍ ای الیحِ

  افعایص ظهیٌِ زض ترلف اظ ثقس زٍلت است، وطزُ اضائِ وطَضی

ِ  آى اغال  ثطای ضا ای الیحِ ثبظًطستهبى، حمَق ُ  اضائو  ووطز

 .است

زٍلت ثبیس ثوطای افوعایص حموَق ثبظًطسوتهبى وطوَضی اظ      

 هَافوك  الوسام  ایي ثب هجلس ٍ وطز هیهجلس هجَظ زضیبفت 

 .ثَز

زض توص٦ط آیو ن  اموه رپ بوا      نیاینذه كاشیش4جواد نسک تسن آقاي 

هسئَالى زٍلتی ضأى هجلس ضا ثوب   گٟت:،  22رؾتناز به مازو 

اؽْبضاتطبى پبییي هی آٍضًس. آلبی ٍافؾی عی ضٍظّبی اذیوط  

زض اؽْبضات میطوبضضٌبسبًِ وِ الجتِ غحت زاضت، گفت ووِ  

ت زالض ضا ذَزهبى ثبال ٍ پبییي هی آٍضین!! ٍافؼ سورٌت  لیو

ذووالف فووعت ثبضووس/ ّوطاّووی تووَ زض اٍ  شلووت ثبضووس،   

اؽْبضًؾطّبی تَ ای ٍافؼ جبى/ ثی ضه ًِ مفلت وِ ذیبًوت  

 ثبضس!

ذُا  به زو تدطزر  رٞعوز: با ٢ دت زالض می ذاره س چوه   وپ

٦اضپ ٦ن س و ٢طرض رؾت چه بوط ؾوط موطز  ب اوضیوسا قودا رگوط       

ؾرن  گای س مطز   دی گاینس ال  هؿت س، چطر بسو  مكاضت 

 حطٜ می ظ  سا رظ ر تاا  زض باظرض زالض چه به زؾت می آوضیسا  

ضوب هترػع ایجبز التْبة ٍ ًبثسبهبًی زض ثبظاض ّستیس، پس 

اظ اؽْبضًؾطّبی هغط  ضسُ تَسظ ضئیس زفتط ضئیس جوَْض، 

ّوتی ضئویس   ًَثرت ضئیس سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزجِ ٍآلبیبى 

ٍافؾی ضا تىصیت وطزًس، زض حبلی آلبی ثبًه هطوعی اؽْبضات 

آهوسُ    4ٍافؾی تبییس هی وٌس زض ثٌوس $ز# تجػوطُ   آلبی وِ 

# است، یقٌی لیوت زالض زسوت  ETSهجٌبی هحبسجِ سبهبًِ $

زٍلت است. تمبضب زاضین ثب اؽْبضًؾطّبی میطوبضضٌبسبًِ ثبظاض 

 .ضا ثْن ًطیعیس

رْاواض ٦وطز:    زض توص٦طپ،    یاینهذه ایهال 4  ن ساسا فالحيخانم 

هوعرض  ٟوط    34  طوهاپ ٢طرضزرز ما٢ت رین وظرضت ذا ه بو ف رظ  

ر س رما بوط رؾواؼ    ؾا  ٦اض ٦طزو 10هؿتنس. رین   طوها ب ف رظ 

رظ ٢ا ا  ٦اض روسر قوسو و بوه     1397ربالٚ ه وظیط  ٟت زض ؾا  

 ٢ا ا  وظرضت ذا ه مسح١ قس س،  ت زه رین ر ٧ٟا٤ چ وعپ روع  

 .گطٞتاض قس  زض بطظخ بالت٧س ٟی   ؿت

زض ماضز ويٗ ت ٦اض٦نا  ٢طرضزرز ما٢ت وظرضت  ٟت گٟوت:   وپ

هط گاو بحج ٖ سپ، ضتبه بنسپ یا باظ كؿوتگی  و ف رظ ماٖوس    

قوا س. ریون    قاز، ریون ٦اض٦نوا  مكودا  ٢وا ا  ٦واض  دوی       می

٦اض٦نا  زض باظپ ب ن ٢ا ا  ٦واض و ٢وا ا  وظرضت ذا وه گطٞتواض     

ظما ی ٦ه بحج رؾوتٟازو رظ معریواپ وظرضت  ٟوت مخول     ر س.  قسو

قاز؛ مخل  رؾتٟازو رظ ح١ ترهم، ح١ مسض٤ و ح١ قٛل می

 .٦ننس ٦اضگط با آ اا بطذاضز می

رظ وظیط  ٟت ذارؾت ٦ه به ويٗ ت ٦اض٦نا  ٢طرضزرز ما٢ت  وپ

 .وظرضت  ٟت، ضؾ سگی و زؾتاضرت الظ  ضر نازض ٦نس

ض٦نا   اضو و٢ت ٦وا ا   ذُا  به وظیط آماظـ  طوضـ گٟت: ٦ا

بط وس بایوس هوط چوه       طوضـ زض ويٗ ت  ابؿاما ی بوه ؾوط موی   

 .تط ويٗ ت آ اا ضر تٛ  ط زرز ؾطیٕ

زض توص٦ط قوٟاهی زض    : غالمشضا منتظشي نیاینذه گشگها( آقاي 

رسؿه ٖسنی  ابت نبح رمطوظ مزسؽ گٟوت: رظ مايوٕ ر ٣البوی    

مزسؽ قاضرپ رؾالمی زض ذهوال ٢وا ا  ضٞوٕ تحوطیم هوا و      

دچن ن به ویػو رظ محبت و بعضگارضپ م٣ا  مٗٓم ضهبوطپ زض  ه

 .رین ذهال تك٧ط می ٦نم

وپ ذُا  به وظیط آماظـ و  طوضـ ٖنوار  ٦وطز: بؿو اضپ رظ    

مٗسدا  ضؾدی ما، ح١ ر عحده ذواز ضر توا رؾوٟنس مواو ٦نوا ی      

زضیاٞت  ٧طزو ر س، بایس زض  طزرذت آ  تؿطیٕ قاز،  ؿوبت بوه   

بوه   91اًت ؾوارزآماظپ رظ ؾوا    تٗ  ن ت٧س ٝ آماظق اضر   

 .بٗس   ع ر٢سر  قاز

زض تص٦طپ به وظیط نونٗت، مٗوس  و تزواضت گٟوت: ويوٗ ت      

٦نا ی تاظیٕ ٦االهاپ يطوضپ قایؿته مست ریطر    ؿت، ت٣ايا 

زرض  زض  حاو تاظیٕ ٦االها تزسیس  ٓط قاز، چطر ٦ه نٝ هواپ  
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ما ا َاال ی ظیبنسو ما   ؿت و رؾبا  ؾاءرؾتٟازو ب گا گا  ضر 

 .می ٦نس

ذُا  به وظیط ٖسا  ب ا  ٦طز: زض ضربُه با ويٗ ت مٗ كوتی و  

مك٧الت ٦اض٦نا  وظرضت ٖسا    واظ بوه ر٢وسر  رؾوت، زض رؾوطٔ      

 .و٢ت زض ضٕٞ مك٧الت رین ٖعیعر  مبازضت قاز

 قوٟاهی  تص٦ط زض نیاینذه مسجذ سلسیا(4علسشضا وسناصشي آقاي 

 ذاظؾوتا   رؾوتا  : گٟت  طوضـ و آماظـ وظیط به ذُا  ذاز

 زرضرپ موسیطیت  ؾواء  ٖسوت  بوه  بنوسو  ر تراب وه  حواظو  ذهانا

 .بطز می ض ذ قسیس ٖسر تی بی رظ و وباز ظیازپ مك٧الت

بوا  مسضؾوه و    114با رقاضو به رین٧ه ٖست ٖس  باظؾواظپ   وپ

هواپ   زیسو به ٖست ؾ ل و ظ ع ه ؾوا   ٦الؼ زضؼ آؾ ب 458

گصقته ذاظؾتا  چ ؿوتا رٞوعوز: ورواز موسرضؼ چوازضپ و      

 وصیط زض   ها مسضؾوه بوه قوست ٞطؾوازو و آؾو ب      ٦ا ٧ؿی و زو

 ازپ ضر به هدطرو زرقته رؾت.رؾتا  ذاظؾتا  مك٧الت ظی

هواپ موا ی و ضٞواهی بوطرپ ٞطهنگ وا        ٖست ٖس  رضرئوه مكوا٠  

زبؿووتا ی،  ذاظؾووتا  و تبٗوو ى زض رؾووترسر  مٗسدوو ن  وو ف 

ر تسضیؿی و  اًت ؾارزآماظپ و هدچن ن ٦دبواز قوسیس    ح١

قاطؾووتا  حوواظو   4 ٟووطپ ٦ووازض آماظقووی و رزرضپ زض   900

 ر تراب ه رینزا ب چ ؿتا

٢ووسر  مناؾووب زض ٦كوواض زض ظم نووه آمووایف  بووا وروواز ٖووس  ر

ؾطظم نی وظرضت   طو چگا ه به ز با  تسوین ٢وا ا  روامٕ آ    

ؾوا  گصقوته رؾوت،     40هواپ ٚسوٍ    آ  هم بط رؾاؼ ؾ اؾت

هاپ چااضمحوا  و   هاپ  داینسگا  رؾتا  ر تٓاض زرضیم به زٚسٚه

 .برت اضپ و ذاظؾتا  زض ٖدل تاره قاز

 تكو٧ط  يدن قٟاهی تص٦ط زض نیاینذه اقلسذ4مسلم صالحي آقاي 

 ور  بركوازگی  و رماوا     كنااز با مار٣ٞت بابت  داینسگا  رظ

 می ماضز رین: گٟت ذك٧ؿا ی رظ زیسو ذؿاضت ٦كاوضظر  هاپ

زپ باقوس و  ر٢تها بس قطریٍ زض ٦كاوضظر  به بعضگی ٦د٥ تار س

بتار س رظ بركازگی ؾاز ور  ها رؾتٟازو ٦نس،  وصر رظ ٦كواوضظر    

ز زض ٞطنت تٗ  ن قسو ر٢وسرمات الظ  ضر نواضت   ت٣ايا می قا

 زهنس تا ٞطنت رظ زؾت  طوز.

يدن تك٧ط رظ وظرضت   طو زضذهال مار٣ٞت با  ؿت زو   وپ

٦ ساورتی زض قاطؾتا  ر٢س س رزرموه زرز: بوا ریون ر٢وسر  موی       66

 تار  مك٧ل ٦دباز  ؿت زض رین قاطؾتا  ضر ربطر  ٦طز.

ال  ٦كوواض وپ يوودن تكوو٧ط رظ ضئوو ؽ قووط٦ت آ  و ٞايوو  

زضذهال مار٣ٞت ررطر و ت٧د ل ٞايال  قاط ر٢س س رظ َطیو١  

ٞاینا ؽ گٟت: الظ  رؾت ٞايال  ؾِسِو، حؿن آباز و زغ٦ُوطز ضر  

٦ سوامتطپ ؾوس    6  گ ط باقنس، مرهانوا  قواط ؾِوسِو ٦وه زض     

مالنسضر ٢طرض زرضز و ٞايال  رین قاط ٢ُٗا  زض آ  ؾوس ضؾواخ   

طپ هاپ الظ  ناضت گ وطز  ذارهس ٦طز.  صر تٟايا می قاز   گ 

 .تا مطز  زچاض ذُط  كا س

 قوٟاهی  توص٦ط  زض نیاینذه دماونذ4  سسذاحیذ سسولي نژادآقاي 

 زض قوطریُی  بوا  رموطوظ  زو ت  داینسو هؿت م قاهس: گٟت ذاز

ضوپ ٦اض رؾت یوا   زیگطپ زو ت گایی ٦ه گایس می ؾرن نحن

هاپ رذ وط رؾوت، زض حوا ی ٦وه زو وت بوا        مزسؽ م٣هط گطر ی

ٖدس٧طز هٟت ؾا ه و   ده ذاز رضظـ  ا  مسوی ضر بوه حوسر٢ل    

 هاپ بؿ اضپ قس. ضؾا س و باٖج گطر ی

فول اغلی زض هحبسجِ زذل ٍ ذط   4اظ    َْضآلبی ضئیس جو

فوول اغولی زض    4گًَِ وِ ضووب   وطَض سري گفتٌس  ثلِ آى 

ضیبضی ضا ثلس ّستیس، هب ثلس ًیستین. افعایص لیووت اضظ ثوِ   

زضغس،  600زضغس، افعایص لیوت هسىي ثِ هیعاى  800هیعاى 

زضغس، افعایص لیوت هَاز  700افعایص لیوت ذَزضٍ ثیص اظ 

 زضغس هَیس فولىطز زٍلت ثَزُ است. 500ص اظ مصایی ثی

 زض و زرضیوم  ٢وطرض  ؾوا    ایا ی ضوظهاپ زض  وپ با رقاضو به رین٧ه

 تهوطیح  رؾت، ٖ س قب باظرض بط  ٓاضت زو ت وْ ٟه ضوظها رین

ٍ  رین زض: ٦طز  و وی  زرضز يوطوضت  م وسر ی  هواپ   ٓواضت  قوطری

 مزسؽ مٗ كتی مهابه ٦ه زهس می  كا  مطز  م٧طض مطررٗات

   ٟووط رظ هداَنووا  م س ووا 60 حووسر٢ل بایووس رین٧ووه بووط بنوویم

ٖعیعما  ضر تحت  اقف ٢طرض زهس، ررطریی  كوسو رؾوت  وصر رظ    

ضوز ٦ه با ٢سضت و رسیت رین مايأ  ضیاؾت مزسؽ ر تٓاض می

ضر   گ طپ ٦نس و رظ زو ت برارهوس گوعرضـ روامٗی رظ رروطرپ     

 مهابه مٗ كتی مزسؽ به ما رضرئه زهس.

ریط ا  اقت تار١ٞ با آغر ؽ رتدی بطرپ  ٓاضت  ذبطگعرضپ زو تی

رپ  اؾد به چطر٘ ؾبع بایس  به ریوطر  بواز،    بط تإؾ ؿات هؿته

گطریا  بایس گٟت ٦ه بایس  با  زض  اؾد به رین ذبطگعرضپ و ٚط 

حدسه به رباه م٣اوموت زض ؾواضیه  كوا  زرز ٦وه تٟواوتی بوا       

ض تطرمپ  وسرضز و ٣ٞوٍ بوط ضوپ زؾوتا  چوس ی  ٓوا  رنایت٧وا       

 .آمطی٧ا زؾت٧ف مردسی ٦ك سو رؾت

 قوٟاهی  توص٦ط  زض 4 قهضوین نیاینهذه    لطف اهلل سساهکليآقاي 

 ٦وه  زو وت  زضآموسهاپ  بحوج  ٦وه  رؾوت  هٟته زو حسوز: گٟت

 ریم، زرزو ٢طرض بطضؾی و بحج ماضز ضر رؾت قسو قناذته ٖدستا 

ت هوا بوه ز  ول آ ٧وه  ٟوت و گواظ ضر زض بروف        زو و  متاؾٟا ه

 ٦دتط به زضآمسهاپ رسیس ٧ٞط می ٦ننس.زضآمسپ ذاز زرض س، 

٢ا ا  رؾاؾی ی٧ی رظ زضآمسهاپ رسیس رؾت ٦ه ٦دتط  45رنل 

به آ  ٧ٞط قسو، رٞعوز: بطرؾاؼ رین رنل ر ٟوا  و حوطوت هواپ    

ٖدامی ما نس ظم ن هاپ ضها قسو، زضیاها، زضیاچه ها، ضوزذا وه  

ها، آ  هاپ ٖدامی، ٦او ها و... زض رذت اض زو ت رؾالمی رؾوت  
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بایس بطرؾاؼ مها ح ٖامه  ؿبت به آ  ٖدول قواز و تطت وب    و 

رؾتٟازو رظ آ  ضر   ع ٢ا ا  مكرم می ٦نوس ٦وه متاؾوٟا ه زض    

 رین ظم نه ٢ا ا  رامٕ و ٦امسی وراز  سرضز.

٢ا ا  رؾاؾی می تار س زضآمس ذابی بطرپ ٦كاض ریزاز  45رنل 

 ٦نس، رما به آ  بی تاره بازو ریم و بایس  ؿبت بوه رروطرپ ریون   

٢ا ا  ر٢سر  قاز توا موطز  بتار نوس بطرؾواؼ آ  ررواظو ؾواحل       

ؾاظپ زض ٦ناض زضیاها، زضیاچه ها و ضوزذا ه ها ٦وه ٖدوستا  ضهوا    

 هؿتنس،   سر ٦ننس.

ؾ ال  ها هط ؾا ه مارب ذؿاضت هاپ موا ی و روا ی ظیوازپ    

قسو و رگط بط رؾاؼ رین ٢ا ا  مااض قاز، يدن ریزواز رقوتٛا    

باؾاظپ و زضآموسظریی بوطرپ زو وت   وع     بطرپ مطز  می تار س ظی

 زرقته باقس.

هدچن ن با رقاضو به  ٣م ٢ار  ن زض مايأ ب كه هاپ َب ٗی 

گٟت: ٢ا ا  زض رین ماضز به گا وه رپ  اقوته قوسو ٦وه م وا       

٦كاوضظ و ی٥ ظمو ن ذوارض تدایًوی ضر ٢ائول  كوسو، بنوابطرین       

٢ًات زض ظما  مارراه بوا چنو ن مايواٖی ٦وه ذوارو ظمو ن       

ی٥ ٦كاوضظ آباز قسو یا تاؾٍ ی٥ ظمو ن ذوارض ٚهوب    تاؾٍ 

قسو، زؾتاض ٢سٕ و ٢دٕ ضر می زهس، بنابطرین ٢ا ا  بایس رنوال ح  

 .قاز
 

 امشوص 14تنفس، ادامه جلسه ساعت ( اعال   3
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كهل   1400(ادامه سسهسذگي تهه الیحهه تودجهه سهال      1

 كشوس)هضینه ها(

، موارضز  با  ٢سم مٗدا ی   هعینه رپ، مارضز هعینه ها  زض برف  نکته4

ی به ناضت ض گی  َاؾی( و مارضز حصٞی بوه ض و  ؾو او  و    حرنال

 به ناضت  ٣ُه چ ن مكرم گطزیسو رؾت. زضآمسپ برف 

رت مروا ٝ، مارٞو١،  داینوسو     ؽ رظ رضریه   كوناازها و رْاواض  

( بوه  1 هعینوه رپ تبهوطو   زو ت و ؾرنگاپ ٦د ؿ ا ، برف 

 تهایب ضؾ س و رزرمه بحج به رسؿه رمكب ما٦ا  گطزیس:

 تثصشه ا

ه ات  ٓاضت ننسو٠ تاؾٗه مسی م٧سٝ رؾت  ...........-الف

م عر  مُا بات رین ننسو٠ رظ زو ت ضر به ت٧ٟ ٥ تؿا الت 

طضؾ س آ اا، ضؾ سگی و تا  ایا  ضیا ی و رضظپ و ظما  ؾ

و هط ؾه ماو ی٧باض  ؽ رظ آ  به  1400ٞطوضزین ماو ؾا  

٦د ؿ ا  بط امه و بازره و محاؾبات مزسؽ قاضرپ رؾالمی 

 و زیار  محاؾبات ٦كاض گعرضـ زهس.

زو ت ماْٝ رؾت ٦س ه تؿا الت ؾطضؾ س قسو زضیاٞتی ذاز 

اضت رظ محل رظ ننسو٠ تاؾٗه مسی ضر بطرؾاؼ گعرضـ ه ات  ٓ

 رین زض مص٦اض  ؾام زو ت رظ ماظرز ی٥ م س ا  بك٧ه نازضرت

 رین   اؾت( 8 قداضو رسو  6-103000 ضزیٝ محل رظ بنس

رضـ هعینه ٦طز وراو مطباٌ به ؾام گع.٦نس  طزرذت ٢ا ا 

هاپ زو تی تابٗه وظرضت  ٟت  قط٦ت مسی  ٟت ریطر  و قط٦ت

ا  هاپ بط امه و ی٧باض تاؾٍ وظرضت  ٟت به ٦د ؿ هط ؾه ماو 

بازره و محاؾبات و ر طغپ مزسؽ قاضرپ رؾالمی، ؾاظما  

بط امه و بازره ٦كاض، وظضرت رماض ر٢تهازپ و زرضرئی ذعر ه 

 زرضپ ٦ل ٦كاض( و زیار  محاؾبات ٦كاض رضرئه می قاز.

وظرضت  ٟت م٧سٝ رؾت هط ماو گعرضـ م٣سرض نازضرت  ٟت 

زو هاپ رنسی و ٞطٖی ذا ، م ٗا ات گاظپ و گاظ َب ٗی و ٞطآوض

 ٟتی و گاظپ و رضظ حانل و هدچن ن ونا ی آ  ضر به ؾاظما  

بط امه و بازره ٦كاض، وظرضت رماض ر٢تهازپ و زرضرئی ذعر ه 

زرضپ ٦ل ٦كاض(، با ٥ مط٦عپ ردااضپ رؾالمی ریطر  و 

مه و بازره و محاؾبات و ر طغپ مزسؽ ٦د ؿ ا  هاپ بط ا

 .قاضرپ رؾالمی و زیار  محاؾبات ٦كاض رضرئه ٦نس

 

 

 

 ب

.زؾتگا هاپ ررطریی مسی مزاظ به رؾتٟازو  .......-1ضزیف 

%( منا١َ  ٟت ذ ع، گاظ ذ ع 3هعینه رپ رظ منابٕ ؾه زضنس  

 و تاؾٗه   اٞته  دی باقنس.

تسرپ ماطماو ؾا  رؾت رظ رب ماْٝ زو ت ............-3ضزیف 

منابٕ حانسه ضر زض ؾ٣ٝ رٖتباضرت بازره ٖدامی نطٜ  1400

هاپ  هاپ تدس٥ زرضریی رٞعریف تره م بطرپ ت٧د ل َط ح

هاپ  هاپ تاؾٗه ظیطؾاذت رپ رین ٢ا ا  به ویػو َط ح ؾطمایه

هاپ  و باؿاظپ و  اؾاظپ ٦الؼآماظـ ر ٧تطو  ٥ مسرضؼ 

ٖسد ه بطرزضر  و هاپ  ها و مسرضؼ حاظو ترطیبی و زر كگاو

و تاؾٗه ورحسهاپ زو  و رپ  هؿتهر دهُٟی،  ذارهطر  و رامٗه

هاپ  ضروحدل و  ٣ل ٖدامی،  ؾا    طوگاو رتدی باقاط،

 ها و  ارحی ننٗتی، هاپ قاط٤ ظیطؾاذتتا  سپ،  ضوؾتایی،

 آماظپ ؾطباظر  وْ ٟه، مااضتزو ت ر ٧تطو  ٥، آماظـ، 

مت با رو ایت حدایت  طوضپ، ؾال هاپ مااضتی و مااضت آماظـ

، هاپ ذال و ب داضپ ؾا ٥، ردٗ ت رظ ب داضر  زرضرپ ب داضپ

، آ  و ٞايال  با و مااض آ  و ٦نتط  ؾ ال مح ٍ ظیؿت 

رو ایت منا١َ ضوؾتایی و ٖكایطپ، باٞت ٞطؾازو، باظآٞطینی 

هاپ ٚ طضؾدی و ذاضد رظ محسوزو و  قاطپ و ؾ٧ا تگاو

بن ا ،  رو ایت حاظو زر فبرف ٦كاوضظپ با  ٦اضبطزپتح٣ ٣ات 

رپ  هاپ باؿاظپ، تاؾٗه َط حتح٣ ٣ات ٦اضبطزپ بایػو 

هاپ آماظقی، رنال ح  ٣اٌ حانسر ع قاطپ و  ظیطؾاذت

، زٞاٖی، هاپ ٚ طهدؿُح زض وضوزپ قاطها رحسرث گصضگاو

 .هاپ مٗ كت و ؾالمت و ٦اهف آحاض منٟی ٦طو ا  دایس هعینه

مكتط٤ ؾاظما  بط امه و  امه ررطرئی رین رعء به   كنااز  آی ن

هاپ  ٟوت و رمواض ر٢تهوازپ و زرضریوی      بازره ٦كاض و وظرضترا ه

 .ضؾس تا ه می قاز و به تهایب ه إت وظیطر  می

- 71منابٕ ورضیعپ رظ محل ضزیٝ قداضو ..........-4ضزیف

 ، مٗ كت تام ن نطٜ  ( رین ٢ا ا 9رسو  قداضو   530000

 .قاز می  عق٧ی وتزا عرت زرضو

ضزی٧ه زو ت  ؿبت به ترهو م رضظ تطر حوی مبوازضت    زض مار

می ٦نس ٦اضگطوهی مط٦ب رظ ضئ ؽ ٦ول با و٥ مط٦وعپ  زب وط     

٦اضگطوو(، ضئ ؽ ؾواظما  بط اموه و بازروه ٦كواض، وظیوط رمواض       

ر٢تهازپ و زرضریی، وظیط نونٗت، مٗوس  و تزواضت و بواالتطین     

م٣ا  زؾتگاو ررطریی شیوطبٍ ماْٟنوس ؾ اؾوتگصرضپ و ٞطآینوس     

تاظیٕ و مارضز مهوطٜ رضظ تطر حوی ضر بوه گا وه رپ      تره م،

 هنگوا ،  بوه  مكودا   ذسمات و ٦االها ٦ه ٦ننس  ٓاضت  ررطرء و

  بووه رضظ تطر حووی  ووطخ بووا متناؾووب ٢ دووت بووا و ر ووسرظو بووه

www.dotic.ir

http://dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

9 

 76خالصه جلسه
و  )صبح، بعد از ظهریکشنبه

 (شب

01/01/0211 
 

ض ررطرپ رین روع بوه   ز ٞا٠ م٣امات. بطؾس  اایی ٦ننسو مهطٜ

 ناضت تًامنی مؿاو  ت زرض س.

پ زؾتگاهااپ یازقسو، بوه  با ٥ مط٦عپ ماْٝ رؾت با هد٧اض

ناضت ماه ا ه گعرضـ ررطرپ رین بنس رظ ردسه تهطیح بط مارضز 

مهطٜ و زضیاٞت ٦ننسگا  رضظ تطر حی، م وعر  رضظ  طزرذتوی،   

م عر  ٦االهاپ ورضزرتی یا رضظ تطر حی و ٢ دت آ اوا ضر تا وه و   

بووه ٦د ؿوو ا  بط امووه و بازرووه و محاؾووبات و ٦د ؿوو ا ااپ 

 .رؾالمی رضرئه ٦نسشیطبٍ مزسؽ قاضرپ 

به منٓاض ٦نتط  باظرض رضظ با ٥ مط٦عپ مزاظ رؾت  ؿبت به  -5

%( ٦دتط رظ  طخ ؾواما ه  2ٖطيه رضظ با  طخ حسر٦خط تا زو زضنس  

 ( ر٢سر   دایس.etsمٗامالت ر ٧تطو  ٧ی 

ٝ  بط ماظرز زضآمس تح١٣ ناضت زض...........-   بنوس  زض م٣وطض  ؾو٣

 موازو (    بنوس  ح٧وم  رؾاؼ بط حانسه زضآمس تبهطو، رین(   

 حؿوا   بوه  ٦كواض  تاؾٗه هاپ بط امه زرئدی رح٧ا  ٢ا ا ( 17 

 .گطزز شذ طو رضظپ ورضیع می

ضبوٍ م٧سوٝ    وظرضت  ٟت رظ َطی١ قط٦ت زو تی تابٗوه شپ  -د

%( قط٦ت مص٦اض 5/14زضنس   رؾت رظ محل ؾام چااضزو و   م

( ضیوا   20.000.000.000.000تا م عر  ب ؿت هعرض م س واضز   

هواپ    ؿبت بوه گاظضؾوا ی بوه ضوؾوتاها و رتدوا  َط ح  وطوغو(      

تدا  گاظضؾا ی به ضوؾوتاها، توسرو  گاظضؾوا ی بوا رو ایوت         ده

گاظضؾا ی به قاطها و ضوؾتاهاپ رؾتا  ؾ ؿتا  و بساچؿتا  و 

ذ ع و گاظذ ع و منا٣َی ٦ه رظ  حاِ گاظضؾا ی  هاپ  ٟت رؾتا 

باقونس و   موی قاطپ و ضوؾوتایی  وای ن توط رظ متاؾوٍ ٦كواض      

هاپ زض محسوزو باٞت ضوؾتایی و هدچنو ن ضوؾوتاهاپ     اؾگاو

،  ر ٗباض حسر٢ل زو بطربط ؾطر ه ور٢ٕ زض منا١َ ٦اهؿتا ی و نٗب

 .ٖدل آوضز ر٢سرمات الظ  ضر به

 ضوؾتاهاپ مؿارس و مسرضؼ به گاظضؾا ی به مطباٌ هاپ هعینه 

مٗواز   نس ٢ابل تإم ن رؾوت.  ب رین منابٕ محل رظ قسو گاظضؾا ی

( ضیوا  رظ مبسوٙ   5.000.000.000.000مبسٙ  نذ هعرض م س اضز  

ٞا٠ رات باؿاظپ مٗابط و تطم م آؾ ب هاپ  اقی رظ حٟواضپ  

قب٧ه مٗابط ضوؾتاها زض رذت اض بن از مؿ٧ن ر ٣وال  رؾوالمی و   

 .گ طز ها ٢طرض می زه اضپ

ؾواظپ ؾواما ه    و نطٞا  بطرپ توإم ن و رؾوتا سرضز   .......-ثٌس ّو

كی ی٧هسهعرض ٦والؼ زضؼ موسرضؼ رظ َطیو١ ؾواظما      گطمای

 اؾاظپ، تاؾٗه تزا ع مسرضؼ ٦كاض با رو ایت منا١َ محوطو   

یابس. ؾوام رٞوعریف یاٞتوه رظ     ضوؾتایی و ٖكایطپ رذتهال می

 محل ٦اهف ؾام بنس  ر ٝ( مازو ٞا٠ ر ص٦ط رؾت.

وظرضت  ٟت رظ َطی١ قط٦ت زو تی تابٗه ماْوٝ رؾوت   -ٍ ثٌس 

هواپ زرذسوی    وـ م ٗا ات گاظپ بوه قوط٦ت  ٞط 1400زض ؾا  

  تطوق دی ضر به ناضت رٖتباض رؾنازپ زرذسی ر زا  زهس.

وظرضت  ٟت م٧سٝ رؾت ْطٜ مست زوماو  ؽ رظ ربال٘  -ظ ثٌس 

هواپ مرتسوٝ    رین ٢ا ا ، ر گاپ مهطٜ گاظ ذا گی بطرپ ر٢سو م 

 .٦كاض ضر تا ه و بطرپ تهایب به ه إت وظیطر    كنااز  دایس

 ......- 1ی ثٌس الحبل

........... 

%( بطرپ آؾٟا ت ضرو هواپ ٞطٖوی و   48چال و هكت زضنس  -1

ضوؾتایی و ضو٦وف آؾوٟا ت قوب٧ه ضرو هواپ رنوسی، ٞطٖوی و       

قاط٦ااپ ننٗتی و ٖكایطپ و مٗابط محالت هوسٜ بواظآٞطینی   

قاطپ و َطحااپ مؿو٧ن ماوط و َطحاواپ مؿو٧ن مسوی زض      

 رذت اض وظضرت ضرو و قاطؾاظپ

%( بطرپ آؾٟا ت مٗابط و باؿاظپ ضوؾتاها 20  ب ؿت زضنس -2

و ررطرپ َط ح   وطوغو( هواپ مكواض٦تی بوا  اازهواپ محسوی و       

زه اضیااپ با رو ایت ضوؾوتاهاپ حازحوه زیوسو زض رحوط حوارزث      

 ٚ طمتط٢به زض رذت اض بن از مؿ٧ن ر ٣ال  رؾالمی

%( بطرپ آؾٟا ت مٗوابط قواطها زض رذت واض    17هٟسو زضنس   -3

 ظما  رماض قاطزرضیاا و زه اضپ هاپ ٦كاض(وظرضت ٦كاض ؾا

%( بووطرپ مهووطٜ  ایگاهاووا و  اؾووگاهاا و 6قووف زضنووس   -4

 ضرهااپ ب ن معرضٔ زض رذت اض بؿ ذ ؾاظ سگی ؾپاو

%( بووطرپ  اؾوواظپ مووسرضؼ و زر كووگاو   6قووف زضنووس    -5

ٞطهنگ ا  زض رذت اض وظرضت آماظـ و  طوضـ ؾاظما   اؾاظپ، 

 تاؾٗه و تزا ع مسرضؼ ٦كاض(

%( بووطرپ ب ابووا  ظزرئووی و ر زووا  ٖدس ووات  3ؾووه زضنووس   -6

ذا٦پاـ ما چ  اقی ٦طز ( ؾواظگاض بوا محو ٍ ظیؿوت مواضز      

تائ س ؾاظما  شیطبٍ، زض رذت اض وظرضت رااز٦كاوضظپ ؾواظما   

 رنگساا و مطرتٕ و آبر عزرضپ ٦كاض(

هوا ضر     هاپ ررطرئی مايأ رین بنس ماْٟنس ؾام رؾوتا  زؾتگاو

٢ا ا  به رزرضرت ٦ول رؾوتا ی     ؽ رظ ربال٘ رینْطٞدست زو ماو  

هواپ زض   ذاز رٖال   داینس تا با تاره به   كطٞت ٞ عی٧ی َوط ح 

 زؾت ررطرء و ٞهل ٦اضیأ  رؾتا ،رٖتباض مطباَه تره م یابس.

مبا ٙ مص٦اض به ناضت ماها ه به ذعر اسرضپ ٦ول ٦كواض ورضیوع    

 ٙ  می قاز و ذعر ه زرضپ ٦ل ٦كاض ماْٝ رؾت نسزضنس مبوا 

هاپ ررطریی  هاپ زؾتگاو ورضیعپ ضربطرپ ذطیس ٢ ط مهطٞی  طوغو

هواپ ررطریوی بوا     ضبٍ،بطرؾاؼ مار٣ٞتنامه متباز وه زؾوتگاو   شپ

ؾاظما  بط امه و بازره ٦كواض، ترهو م رٖتبواض بوه زؾوتگاو      

هاپ رضؾوا ی زؾوتگاو    ررطریی، م عر  مهطٜ ٢ ط بطرؾاؼ حار ه
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تووسرض٦ات بووه ذعر ووه منًووم بووه قناؾووه مٗووامالتی ؾوواما ه    

ر ٧تطو  ٧ووی زو ووت و ؾووایط رؾووناز مووا ی مووطتبٍ ما نووس       

حؿا  ذطیس ٢ ط رظ قط٦تااپ ٢ طؾاظ ماضز تإی س زو ت،  ناضت

مسرض٤ حدل ٢ ط رظ قط٦تااپ ٢ طؾاظ تا محل رروطرپ  وطوغو و   

قواز،   ؾایط مارضزپ ٦ه زض آی ن  امه ررطرئی رین بنس تٗ  ن می

ٟٕ  اایی موطتبٍ بوا     به   ابت رظ زؾتگاو ررطریی به حؿا  شپ

هاپ ٢ ط ماضز تإی س زو ت( و زض ؾ٣ٝ  ها  تا  س٦ننسو رین  طوغو

 هاپ مايأ رین بنسورضیع  دایس. ؾاد ه

هاپ ررطریوی   گعرضـ رین بنس به ناضت ؾه ماهه تاؾٍ زؾتگاو

شیطبٍ به ٦د ؿ ا  هاپ ر طغپ، بط امه و بازره و محاؾوبات و  

ز. ٦د ؿو ا   ٖدطر  مزسؽ قاضرپ رؾوالمی رضؾوا  موی قوا    

بط امه و بازروه و محاؾوبات ماْوٝ رؾوت  وؽ رظ ضؾو سگی       

 گعرضـ آ  ضر به مزسؽ قاضرپ رؾالمی رضرئه  دایس.

آی ن  امه ررطریی رین بنس به   كنااز ؾاظما  بط اموه و بازروه   

٦كاض با هد٧اضپ وظرضترا ه هاپ رماض ر٢تهازپ و زرضریی و  ٟت 

هایب ه وات وظیوطر    ْطٜ ی٥ ماو  ؽ رظ ربال٘ رین ٢ا ا  به ت

 .می ضؾس

وظرضترا ه هاپ  ٟت و ٦كاض ماْٟنوس رم٧وا     – 2ثٌس الحبلی 

ها و ظیط ؾاذت رؾتٟازو ٢ا ا دنس رظ ؾاذت گواظ   رحسرث رایگاو

 و ٖدامی  اوگا  رو ایت با  ٣ل و حدل  اوگا  زض(  lpg مایٕ  

ٝ  توا  ٖدامی، و ذهانی هاپ برف ٦د٥ به ضر باض حدل  ؾو٣

 ........  .٦ننس ٞطرهم ؾا  زض نت م س ا  2 مزدأ

منابٕ حانل رظ ررطرپ رین بنس ربتسر به ٖنوار  یاضر وه    .........-1

ؾاذت گاظمایٕ بطرپ ذا ارضهاپ ؾوا٦ن زض منوا١َ ٞا٢وس  ا وه     

( ٦14كی گاظ َب ٗی و با٢ دا وسو آ  مُواب١ روسو  تبهوطو     

بطرپ تاؾٗه ظیطؾاذت رؾتٟازو رظ گاظموایٕ زض  اوگوا  حدول و    

 ٟازو می قاز. ٣ل رؾت

ؾاظما  بط امه و بازره ٦كاض ماْٝ رؾوت بوه هوط یو٥ رظ      -2

ذا ارضهاپ ؾا٦ن منا١َ ٞا٢س  ا ه ٦كی گاظ َب ٗی یاضر وه رپ  

 ٦ ساگط  گاظمایٕ زض هط ماو رذتهال زهس. 33مٗاز  

یاضر ه هط ٦ ساگط  گاظمایٕ به ر وسرظو مابوه ر تٟواوت ٢ دوت      -3

طٜ ٦ننوسو  اوایی زض   تدا  قسو هط ٦ سواگط  رظ آ  بوطرپ مهو   

(   تط بنوعین  0.5منا١َ مرتسٝ رٛطرٞ ایی مٗاز  ٢ دت   م  

ؾاد ه رپ محاؾبه می قواز و بوه حؿوا  بوا ٧ی ؾط طؾوت      

ذا ارض ورضیوع موی گوطزز و نوطٞا راوت ذطیوس گاظموایٕ ٢ابول         

 رؾتٟازو رؾت.

وظرضت  ٟت ماْوٝ رؾوت ذازضوهواپ زرضرپ رو ایوت بوطرپ      -4

 ن م عر  ٦اضمعز رایگاو هواپ  رؾتٟازو رظ ؾاذت مایٕ و هدچن

 تاظیٕ آ  ضر تٗ  ن  دایس.

آئ ن  امه ررطریی رین بنس ْطٜ مست زو مواو  وؽ رظ ربوال٘     -5

رین ٢ا ا ، تاؾٍ وظرضترا ه هاپ  ٟت و ٦كاض تا ه می قواز و  

 .به تهایب ه ات وظیطر  می ضؾس

بوه وظرضت زٞوأ و  كوت با ی   طوهواپ      .......-4ثٌس الحوبلی  

زرزو می قاز رظ محل رین بنس مبسوٙ ؾ هوس هوعرض    مؿسح رراظو 

( ضیا  رظ ؾاد ه  ٟت ذا ، 300/000/000/000/000م س اضز  

م ٗا ات گاظپ ضر رظ َطی١  االیف زض  االیكگاو هاپ ٚ ط زو تی 

٦ه  ؿبت به رٞعریف ْطٞ ت تا  س ذاز ر٢وسر   دوازو ر وس، بوه     

نوس  مهطٜ بطؾا س.مٗاز  ٞطآوضزو هواپ  اقوی رظ رروطرپ ریون ب    

 /.رات نازضرت آ  زض رذت اض   طوهاپ مؿسح ٢طرض می گ طز

ؾاظپ و رٞعریف ؾام برف  زض ضرؾتاپ تزاضپ -5ثٌس الحبلی 

ذهانی زض حاظو ر طغپ، وظرضت  ٟوت م٧سوٝ رؾوت رظ َطیو١     

قط٦ت تابٗه شیطبٍ ظیطؾاذت هاپ ٞ عی٧ی و  ط  رٞوعرضپ الظ   

ط م٧ٗوب  ضر رات ٖطيه و ر زا  مٗامسه حسر٦خط زو م س اضز متو 

 ٞطرهم ٦نس. 1400گاظ َب ٗی زض باضؼ ر طغپ زض ؾا  

آئ ن  امه ررطریی رین بنس ْطٜ مست ؾه ماو  ؽ رظ ربال٘ ریون  

هاپ   طو و رمواض   ٢ا ا ، تاؾٍ وظضرت  ٟت با هد٧اضپ وظرضترا ه

 ر٢تهووازپ و زرضرئووی و ؾوواظما  بط امووه و بازرووه ٦كوواض تا ووه  

 .ضؾس می قاز و به تهایب ه ات وظیطر  می

  – 6ثٌس الحبلی 

وظرضت  ٟت ماْٝ رؾت به منٓواض تاؾوٗه تدوامی م وازین     -1

 ٟتی و گاظپ ٦كاض، رظ تاضید ربال٘ رین ٢وا ا ، نوطٞا رظ َطیو١    

٣ٖس ٢طرضزرز به ت٧ٟ ٥ هط م وسر  / مروع   ٟتوی و گواظپ زض     

چاوواضچا  قووطریٍ ٖدووامی، ؾوواذتاض و ر گوواپ ٢طرضزرزهوواپ   

آ  تاؾوٍ ه وات    باالزؾتی  ٟتوی و گواظپ و يواربٍ مهوا     

وظیطر ، با قط٦ت مسی  ٟوت ریوطر  و ؾوایط قوط٦تااپ نواحب      

نالح ت ر٢وسر  ٦نوس. وظرضت  ٟوت ماْوٝ رؾوت هوط یو٥ رظ        

٢طرضزرزهاپ مايأ رین بنس ضر به هدطرو ویػگ ااپ ذال م سر  

و مؿتنسرت مطباٌ به مبناپ تٗ و ن باظ طزرذتاوا بوه تهوایب     

 ه ات ٖا ی  ٓاضت بط منابٕ  ٟتی بطؾا س.

وظرضت  ٟووت ماْووٝ رؾووت بووه منٓوواض باووطو بووطزرضپ و    – 2

%( رظ مزدوأ توار    20 گاسرقت تا  س حسر٢ل ب ؿت زضنوس   

تا  س  ٟت ذا  و گاظ َب ٗوی م وازین زض حوا  تا  وس ٦كواض،      

ْطٜ مست ؾه ماو رظ تاضید ربوال٘ ریون ٢وا ا ، رظ َطیو١ ٣ٖوس      

( به ت٧ٟ ٥ هوط م وسر  / مروع  بوا     ٢1طرضزرز مص٦اض زض رعء  
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٦ت مسی  ٟت ریطر  ر٢سر  ٦نس. تا ظما  ررطرئی قوس  ضربُوه   قط

ما ی رسیس رین رعء زض هط ی٥ رظ م ازین/مراظ  ٦كاض، ؾوام  

( م٣طض ٢ا ا ی راضپ زض ضوربٍ ما ی 14%5چااضزو و   م زضنس  

ب ن قط٦ت مسی  ٟوت ریوطر  و زو وت بوطرپ ٞوطوـ زرذسوی و       

٢ دا وسو  %( با80نازضرتی و  ؽ رظ آ  نطٞا زض هكتاز زضنوس   

 رظ تار  تا  س  ٟت و گاظ ٦كاض، بط٢طرض رؾت.

ؾام قط٦ت مسوی  ٟوت ریوطر  زض بازروه ؾونارتی بابوت        – 3

( 1ربطر  هعینه هاپ راضپ و ؾطمایه رپ مايأ روعء هواپ    

( رین بنس به رظرپ تا  س هط بك٧ه  ٟت یا هط متطم٧ٗب گواظ  2و 

ی َب ٗی به ت٧ٟ ٥ م ازین و َب١ ٢طرضزرز من٣ٗوسو تٗ و ن مو   

قوواز و مزدووأ آ  زض هووط نوواضت رظ چاوواضزو و  وو م زضنووس 

 %( ٦ل ٞطرتط  رارهس ضٞت.5/14 

ؾاظما  بط امه و بازره ٦كاض ماْوٝ رؾوت بوا هد٧واضپ      – 4

ؾاظما  رزرضپ و رؾترسرمی ٦كاض ْطٜ مست ؾه مواو رظ ربوال٘   

رین ٢ا ا  تطت بات الظ  بطرپ رؾت٣ال  ما ی و رزرضپ وظرضت  ٟت 

ریطر  ضر ررطرئی ٦نوس. تدوامی هعینوه هواپ     رظ قط٦ت مسی  ٟت 

بوه   كونااز    1400راضپ و باالؾطپ وظرضت  ٟت تا  ایا  ؾا  

وظیط  ٟت و تهایب ه ات وظیطر  رظ محل چااضزو و   م زضنوس  

 قس.ؾام قط٦ت مسی  ٟت ریطر   طزرذت ذارهس ( 14%5 

 :# هبزُ ٍاحسُ 1ثب الحبق یه ثٌس ثِ تجػطُ $

 امه و بازره ماْٝ رؾوت بوه منٓواض    ؾاظما  بط :ثٌس الحبلی 

حدایت رظ تاؾٗه نازضرت محهواالت ٦كواوضظپ بوه ویوػو بوه      

٦كاضهاپ هدؿایه و رتحازیه روضرؾ ا،  ؿوبت بوه توإم ن موا ی     

حدل و  ٣ل هاریی  محاؾبه ٢ دت ؾاذت هار  داهواپ بواضپ   

حامل محهاالت ٦كواوضظپ بوه م٣انوس ٞوا٠ مٗواز  بوا  وطخ        

زضنس  20مؿاٞطبطپ( به م عر  ؾاذت تحایسی به هار  داهاپ 

هوعرض   2هواپ نوازضرتی، و هدچنو ن     رٖتباضرت راریع و مكوا٠ 

م س اضز ضیا  رظ محل زضآمسهاپ حانل رظ ح٣ا٠ وضوزپ ر٢وسر   

 امه  حاو  طزرذت رین رٖتباضرت با هد٧واضپ وظرضت    دایس. ق او

رااز ٦كاوضظپ و وظرضت ندت  ؾاظما  تاؾٗه تزاضت ریوطر (  

 قاز. تسوین می

 ابروت  داینوسو زو وت   وع بوا      آ٢اپ ز٦تط  الظم ثِ شوط است

 .  كنااز مص٦اض رٖال  مار٣ٞت ٦طز

(تزكشات كتثي نیاینذگا( ته سیسس جیههوس و  مسهلولسن   2

 اجشایي كشوس
 

 موسد(3)تصوطات وتجی ثِ ضییس جوَْض -الف

 ٟوط رظ   30 داینوسو ذدو ن بوه هدوطرو      ٖس طيا  ٓوطپ  آ٢اپ-1

 وعو  بواظ گطپ زض رؾوتٟازو رظ ؾواذت مواظوت زض       : داینسگا  

 .  طوگاو حطرضتی قاظ س و تاره به رحطرت ظیؿت مح ُی آ 
 داینسو تبطیع به هدوطرو   ؾ سمحدسضيا م طتاد ر سینیآ٢اپ  -2

  ووعو  رنووال ح   : ٟووط رظ  داینووسگا  بووه ضئوو ؽ رداوواض     41

كنامه هاپ با ٥ مط٦عپ رات توطذ م ٦االهواپ ر باقوته    بر

 .قسو زض گدط٤ ٦كاض
گی بوه   وعو  ضؾو س   : داینوسو ظربول   حب ب ر ه زهدطزو آقای  -3

بناهاپ م طرحی و ذكتی رؾتا  ؾ ؿتا  و بساچؿتا  و رؾتٟازو 

 .رظ ْطٞ ت آ  ها

 موسد(16) تصوطات وتجی ثِ  هسئَلیي اجطایی وطَض -ة 
 

 تقساز زستهبُ اجطایی تقساز زستهبُ اجطایی

 2 ًیطٍ 1 آماظـ  و  طوضـ

 2 تٗاو  2 ضرو و قاطؾاظپ

 2 باسرقت و زضما  3 رااز ٦كاوضظپ

 1 ننٗت 1 و رضقاز  ٞطهن 

   2 ٖسا 

تزكشات آیسن نامه اي، اخطاس قانو( اساسي و تهزكشات  (3

 شفاهي

 قٟاهی تص٦ط زض: نیاینذه سثضواس  اصغش عناتستانيعلي آقاي 

 الیحه زضآمسپ برف بطضؾی رطیا  زض گصقته ضوظ: گٟت ذاز

 مُط ح حصٞی   كنااز( 12  تبهطو( 4  بنس با ضربُه زض بازره

٦ه زض ْاهط ضؤپ آوضز رما بٗس گٟتنس برف مطباٌ به  قس

 ب نی زض ها به ز  ل   ف ما  ات رًٖاپ ه إت ٖسدی زر كگاو

 ٢ا ا  زرئدی   اظ به زو ؾا  آضرء زرقت.

هدچن ن ضئ ؽ مزسؽ نبح رمطوظ گٟت بط رؾاؼ مكاضتی ٦ه 

گ طپ قسو بنابطرین  ناضت گطٞته رین مايأ هدگی با هم ضؤپ

ه چ ٦سر  ضؤپ   اوضز س و رظ رین مازو رینچن ن بطزرقت می 

قاز ٦ه با تهایب مزسؽ، ٢ًات به َاض ٦امل رظ  طزرذت 

قس س؛ زض حا ی ٦ه ٢ًات ضريی   ؿتنس ٦ه به  ما  ات مٗاٜ

َاض ٦امل مٗاٜ قا س و رین ر٢سر   اٖی تبٗ ى  اضور و مرا ٝ 

رنل ؾا  ٢ا ا  رؾاؾی رؾت و رگط ٢طرض رؾت ٢ًات ضر به مازو 

( رًٖاپ ضؾدی ه إت ٖسدی ونل ٦ن م بایس تهح ح یا 5 

ضوز ضئ ؽ و ه إت ضئ ؿه  بنسپ آ  ٖاو قاز؛ ر تٓاض می ردسه

 .رین مايأ تاره زرقته باقنس به

زض تص٦طپ آئ ن  امه رپ   نیاینذه تشوجشد4 عثاس گودسصيآقاي 

  ٦ه به به ه ات ضئ ؿه مزسؽ گٟت: بنسو رعو  داینسگا ی باز

  كناازرت آ٢اپ بحطینی زض ٦د ؿ ا  آئ ن  امه ضؤپ زرزو 
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بس٧ه تالـ ٦طز  ٦ه مزسؽ   ع ضؤپ زهس رما مزسؽ به آ  زض 

رات رنال ح ؾاذتاض مزسؽ زض روریل ٦اض مزسؽ یاظزهم ضؤپ 

  سرز.

بنسو مار١ٞ  رت و  ع  ٓطرت و   كناازرت زض ٦د ؿ ا  بازو 

  ؿتم رما مزسؽ ی٥  و با تٗسز   كناازرت زض نحن مار١ٞ

٦اض ردٗی رؾت، مزسؽ ضر  دی تار  ؾس ٣ه رپ رزرضو ٦طز زض 

حا ی ٦ه ما به آ٢اپ الضیزا ی ریطرز می گطٞت م چطر ٦ه بطرپ ما 

 ضٞتاض مام رؾت، قرم مام   ؿت.

رگط ٢طرض رؾت ؾس ٣ه رپ ٖدل قاز و زض ی٥ را مار١ٞ و 

پ مرا ٝ نحبت ٦نس و زض راپ زیگط نحبت  ٧ننس و زض را

زیگط ؾ ؿتم ٢ٟل قاز و  تار  تص٦طرت ضر حبت ٦طز رین ق٧ل 

رزرضو زضؾت   ؿت. رین ر٢تسرض مزسؽ   ؿت زض حا ی ٦ه ما 

آز  هؿت م ٦ه رینزا  كؿته ریم. باضها می گای م تص٦ط تص٦ط 

 رما تارای  دی قاز. ت٣ايا می قاز ٦ه ؾس ٣ه رپ ٖدل  كاز.

:  ُٟا رسؿه ضر رین  داینسو مطز  زض مزسؽ یاظزهم ب ا  ٦طز

ٚ طٖسنی ٦طزو تا زض رین رسؿه تٟاهم ٦ن م به رین ز  ل و به 

آ  ز  ل و٢ت   ؿت تا   كناازپ مُط ح  كاز رما ؾس ٣ه رپ 

 ٖدل ٦طز  قایؿته مزسؽ قاضرپ رؾالمی   ؿت.

باضها رٖال  می ٦ن م ٦ه تص٦ط زرضیم ٦ه رین ق٧ل بی رحتطرمی 

قدا آ٢اپ ٢ايی  ؾا  به 5به ذاز قداؾت زض حا ی ٦ه بنسو 

ظرزو ضؤپ زرز  ٦ه قدا ر ؿا ی متسین، ر ٣البی و رضظقی هؿت س 

و رحتطر  ذانی بطرپ قدا ٢ائل هؿتم رما زضؾت رؾت ٦ه زض 

رایگاو ضئ ؽ  كؿته ریس رما بایس قإ   داینسو   ع حّٟ قاز 

 صر ذارهف ما رین رؾت زض مزسؽ ی٥ ضویه حابت باقس چطر 

ر٢تًاء  ٧نس تا به ه ات ضئ ؿه ٦ه قایس ی٥  داینسو قإ  رـ 

ب ایس  صر قدا بایس بطرپ ح٣ا٠  داینسو رحتطر  ٢ائل باق س و 

هدچن ن رراظو زه س مرا ٝ و مار١ٞ مُط ح قاز یا ی٥ ضویه 

 زیگط رما زض  اایت بایس ی٥ ضویه حابت تٗ  ن ٦ن س.

رگط ٢طرض رؾت   كناازپ مُط ح  كاز  ؽ مُط ح  ٧ن س رما 

ه س مار١ٞ و مرا ٝ   ع نحبت ٦نس و٢تی مُط ح قس رراظو ز

چطر ٦ه حا٦ی رظ ٣ٖال  ت مزسؽ رؾت، رین را مزسؽ قاضر 

رؾت یٗنی بایس مار١ٞ و مرا ٝ نحبت ٦ننس چه بؿا بنسو به 

ٖنار  مار١ٞ حبت  ا  ٦نم رما ی٥  ٟط با تاي حاتف بنسو ضر 

 مت٣اٖس ٦نس رین ويٗ ت قطٖا بطرپ ما باض ریزاز می ٦نس.

ه باز ٦ه   كناازرت ضر به ٦د ؿ ا  ببط س آ٢اپ بحطینی گٟت

رما  گٟته باز س ٦ه مرا ٝ یا مار١ٞ نحبت  ٧ننس رظ قدا 

ت٣ايا می قاز ضویه حابتی ضر زض  ٓط بگ طیس،   كناازرت ضر ٦م 

٦ن س رما تطیبا  مار١ٞ و مرا ٝ ضر ذاماـ  ٧ن س چطر ٦ه رین 

 ويٗ ت   ا  ذابی بطرپ مزسؽ یاظزهم  رارهس زرقت.

زض رار  تص٦ط   4سئسس مجلس نایة قاضي صاده هاشیيآقاي 

 داینسو بطورطز، گٟت: قدا می زر  س ٦ه ما با محسوزیت ظما ی 

ضوبه ضو هؿت م و حزم بؿ اضپ رظ   كناازرت هد٧اضر  وراز 

زرضز و آ  ها رنطرض زرض س ٦ه رین   كناازرت مُط ح قاز زض 

حا ی ٦ه تا آذط ؾا  ظما  ٦دی ما سو و با تاره به ؾه ق ٟت 

ین بنسو ؾار  می باز  مزسؽ   ع ظما  ٦م می آوضیم بنابطر

٦نم ٦ه رگط مرا ٝ یا مار١ٞ نحبتی  سرض س رظ مؿلسه ضز قایم 

و رما رگط رنطرض زرض س ٦ه نحبت ٦ننس مرا ٟتی ناضت  دی 

 گ طز.

ٖداما و ررداال مزسؽ ی٥ ٣ٖل ردٗی زرضز بسین مٗنا ٦ه بط 

ؾط ماياٖات ٦ٟایتا بحج مٟهسی ناضت گطٞته رما رگط مرا ٝ 

ایس نحبت ٦نس و و٢تی مرا ٝ نحبت ٦نس مار١ٞ   ع ب

نحبت  ٧نس مار١ٞ   ع نحبت  دی ٦نس  صر ٖسر ت به رین 

 10ق٧ل بط٢طرض می قاز رظ َطٞی مزسؽ رظ  حاِ ظما ی 

ز٢ ٣ه رسا می رٞتس بنابطرین بایس با تاره به محسوزیت ظما ی 

 قطریُی ضر زض  ٓط بگ طیم.

ای م ٦ه رما رگط به   كنااز قدا ٖدل ٦ن م بایس به زوؾتا  بگ 

  كنااز  سهنس به  ٓط قدا   كنااز  سرز  ْسم بعضگی رؾت یا 

رین٧ه مرا ٝ و مار١ٞ نحبت  ٧ننسا بنابطرین و٢تی ما زض 

بطضؾی ؾطٖت می زه م حزم ب كتطپ رظ   كناازرت 

 داینسگا  مُط ح می قاز. به هط حا  بایس با هم تار١ٞ ٦ن م و 

 با هد٧اضپ ی٧سیگط رسؿه ضر رزرضو ٦ن م.

ضوظ رؾت ٦ه زض حا  بطضؾی بازره هؿت م زض  10ی٥ به  عز

حا ی ٦ه به   ده رؾٟنس  عزی٥ قسو و برف زضآمسپ ضر به 

 ایا  ضؾا سو ریم و رو  ضرو بطضؾی برف هعینه رپ ٢طرض زرضیم. 

حتی ضزیٝ ها و رسرو    ع با٢ی ما سو رؾت بنابطرین رگط می 

زیٝ ها و ذاره س ما نس گصقته ٖدل ٦ن م، ضؤپ ر ٧ی بطرپ ض

رسرو  گطٞته می قاز چا  رگط براره م مرا ٝ و مار١ٞ 

نحبت ٦ننس به ريُطرض ظما  بطذاضز می ٦ن م و زیسو و 

 سیسو ضؤپ گ طپ می ٦ن م تا با ماست هاپ ٢ا ا ی  ایا  ؾا  

بطذاضز  ٧ن م بنابطرین الظ  رؾت زض بطضؾی ؾطٖت ب كتطپ 

 .بسه م
 

 مشةا 11ادامه جلسه ساعت (اعال  تنفس، 4
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سوص  یکشنثه –( 76ادامه جلسه علني  هفتاد و ششم )

 ) شة(10/12/1311

كهل   1400(ادامه سسهسذگي تهه الیحهه تودجهه سهال      1

 كشوس)هضینه ها(

، موارضز  با  ٢سم مٗدا ی   هعینه رپ، مارضز هعینه ها  زض برف  نکته4

ی به ناضت ض گی  َاؾی( و مارضز حصٞی بوه ض و  ؾو او  و    حرنال

 به ناضت  ٣ُه چ ن مكرم گطزیسو رؾت.  زضآمسپبرف 

 ؽ رظ رضریه   كوناازها و رْاواضرت مروا ٝ، مارٞو١،  داینوسو      

بنوسهاپ ر وٝ و   هعینه رپ زو ت و ؾرنگاپ ٦د ؿ ا ، برف 

 آینوسو و  رزرمه بحج به رسؿوه   به تهایب ضؾ س  2 ز( تبهطو 

 ما٦ا  گطزیس:

 2تثصشه 

 الف

 1ضزیف

( بنس ز( ؾ اؾتااپ 1ٔ رعء مهاضٜ مطباٌ به مايا  .........-1

( رین ٢13ا ا  رؾاؾی ضر رظ َطی١ رسو  قداضو   ٦44سی رنل 

٢ا ا  با تا٦ وس بوط ت٣ایوت تٗواو ی هوا بوه نواضت موا ٧ تی و         

 .مسیطیتی  طزرذت ٦نس

 2-2ضزیف

ها، مؤؾؿات و قط٦تااپ زو تی مزاظ س با هدواهنگی   وظرضترا ه

هوا بوا    نونسو٠ وظرضت رماض ر٢تهازپ و زرضریی  ؿبت به تإؾ ؽ 

( ضیا  به ناضت 10.000.000.000حسر٢ل ؾطمایه زو م س اضز  

 ٣ووس یووا ٚ ط ٣ووس  زض ٢ا ووب ر ت٣ووا  ؾوواا  زو ووت رظ قووط٦تااپ 

قسو زض باضؼ روضر٠ باازرض تاطر  یوا ٞطربواضؼ ریوطر (     ٞاطؾت

 ر٢سر   داینس.

   2-3ضزیف 

هواپ   هاپ الظ  زض ؤذص ؾٟاضـ با ٧ااپ زو تی م٧سٟنس هد٧اضپ

گوصرضپ نونسو٠ و یوا ؾواا       ٞطوـ ورحسهاپ ؾوطمایه  ذطیس و

 مايأ رین رعء ضر رظ َطی١ قٗب ذاز ر زا  زهنس.

 2-4ضزیف

ٖا ی باضؼ م٧سٝ رؾت ؾاظو٦اض  حاو ررطرپ رین رعء و  قاضرپ

هاپ مص٦اض ضر بطرپ تهایب زض ه إت وظیوطر    رؾاؾنامه ننسو٠

ینوسو  رپ   كنااز  دایس ٦ه وظیط ترههی مطباَه یوا  دا  گا ه به

ٖنار  زرض سو ورحسهاپ  قسو تاؾٍ وپ، رظ َطٜ زو ت به مٗطٞی

گوصرضپ مدتواظ نونسو٠، مؿوؤو  ت رٖدوا  موسیطیت و        ؾطمایه

گصرضپ ضر بطٖاسو زرقته باقوس.   ح٣ا٠ ما ٧ا ه ورحسهاپ ؾطمایه

 ایؿی به تإی وس وظیوط رمواض ر٢تهوازپ و      زضنسپ رظ مبسٙ  صیطو

هاپ موص٦اض رذتهوال    زرضریی به باظرضگطزر ی ورحسهاپ ننسو٠

 یابووس. بووه منٓوواض ذووطود تووسضیزی زو ووت رظ مووسیطیت     مووی

ننسو٠ هاپ ؾطمایه گصرضپ ٢ابل مٗامسه و ٦اهف ٞانسه م وا   

رضظـ ذا م زرضرئی ورحسهاپ آ اا رظ ٢ دوت ورحوسها، قواضرپ    

ٖا ی باضؼ ماْٝ رؾت ْطٜ مست ؾه ماو رظ تاضید ربال٘ ریون  

ؾطمایه گصرضپ ٖازپ  ٢ا ا  زؾتاضر ٗدل  حاو تبسیل ورحسهاپ

به ورحسهاپ ؾطمایه گوصرضپ مدتواظ ضر بوطرپ زرض وسگا  ٖدوسو      

ورحسهاپ رین ننسو٠ ها و باظرضگطزر ی ٞٗا  موسیط نونسو٠ رظ   

 َطیوووو١ ذطیووووس و ٞووووطوـ ؾوووواا  ماروووواز زض ؾووووبس   

 .ؾطمایه گصرضپ هاپ آ اا تهایب ٦نس

 د

منٓاض حدایت رظ  اؾاظپ و باؿواظپ بنگاهاواپ    و به ..........-ز

او ی و ریزاز رقتٛا  و ٦اضآٞطینی، زض برف تٗواو  زض ٢ا وب   تٗ

    ٝ  رٞووعریف ؾووطمایه با ووو٥ تاؾووٗه تٗووواو  رظ محوول ضزیووو

 .( رین ٢ا ا  هعینه ٦نس9رسو  قداضو   54-530000 

(تزكشات كتثي نیاینذگا( ته سیسس جیهوس و  مسلولسن اجشایهي  2

 كشوس

 موسد(3)تصوطات وتجی ثِ ضییس جوَْض -الف

 داینوسو مؿزسؾوس دا  بوه     ٖس طيا وض انطپ ٢نسٖسی آ٢اپ -1

ت٣اپ  ایه هاپ قودا   يطوضت رض : گا   داینس ٟط رظ  42هدطرو 

 حدایت ما  اتی رظ ٦ؿب و٦اضهاپ متًطض رظ ٦طو ا زض بازره

 وعو   : ظض٢وا    داینوسو قو طرظ و    ٖس طيا  ا٤ ُٞوطت  آ٢اپ -2

 ضؾ سگی به آ ازگی هارپ ٦ال كاط تاطر 

به هدطرو  ٞطیس  داینسو  حؿ ن محدس نا حی زرضر ی آ٢اپ -3

 . عو  تؿطیٕ زض بط٢طرضپ یاضر ه  اظرزر  : ٟط رظ  داینسگا   14

 وسد(م11) تصوطات وتجی ثِ  هسئَلیي اجطایی وطَض -ة 
 

 تقساز زستهبُ اجطایی تقساز زستهبُ اجطایی

 2 ًیطٍ 2 از ٦كاوضظپرا

 1 وضظـ و رار ا  3 ٦كاض

 1 زرزگؿتطپ 1 ننٗت

   1 تٗاو 
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