
بسمه تعالی

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مورخ ١٤٠١/٨/١٨

الف:

دستور جلسات

نتیجه بررسی

تصویب نشد تصویب شد گزارشات
ردیف



کلیات طرح تامین مالی و جهش تولید از 

طریق اصالح قوانین حداکثر استفاده از توان 

تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 

ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و 

ارتقای نظام مالی کشور(به صورت دوشوری 

بررسی خواهد شد)

١

  طرح اصالح ماده ١٨٢ قانون آیین نامه 

داخلی مجلس شورای اسالمی 

ماده واحده - ماده(١٨٢) قانون آیین نامه 

داخلی به شرح زیر اصالح می شود  و سه 

تبصره به عنوان تبصره های (١) و (٢) و (٣)  

به آن الحاق و مابقی تبصره ها ابقاء و ترتیب 

آن اصالح می شود و تبصره های ١ و ٢ و ٣ 

این ماده به ماده ١٨٢ قانون نیز الحاق می 

شود:

ماده١٨٢- دولت موظف است الیحه بودجه 

ساالنه کشور را در دو بخش به ترتیب زیر 

به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند:

الف: بخش اول الیحه بودجه عبارت است از 

ماده واحده مشتمل بر:

احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور،

سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک 

درآمدها و دارایی های سرمایه ای و مالی و 

اجزای اصلی آن شامل: منابع حاصل از فروش 

نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی 

و گازی؛ منابع حاصل از واگذاری سهام و 

سهمالشرکه و اموال دولت، مالیات و حقوق و 

عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فروش کاال 

و خدمات و حقوق مالکانه و واگذاری اوراق 

مالی اسالمی، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و 

٢



مالی بودجه عمومی دولت،

فروض برآورد منابع و مصارف بودجه.

دولت موظف است بخش اول الیحه بودجه 

را حداکثر تا پانزدهم آبان ماه هر سال به 

مجلس تقدیم کند. فقط احکامی قابل درج 

در ماده واحده است، که اثر مستقیم بر منابع 

یا مصارف بودجه دارد، یا برای تأمین مالی 

بخشی از وظایف قانونی دولت از جمله 

گسترش سرمایهگذاری، اشتغال، ازدواج و 

فرزندآوری و تأمین مسکن نیازمندان، از 

محلهایی غیر از بودجه عمومی دولت، در 

نظر گرفته شده باشد.

هیئت رئیسه مجلس موظف است پس از 

وصول ماده واحده، بالفاصله آن را برای 

اطالع نمایندگان در سامانه بارگذاری و به 

کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیو ها ارجاع 

نماید. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف 

مدت ٥ روز گزارش خود را در مورد رد یا 

تأیید کلیات ماده واحده به هیأت رئیسه 

مجلس ارسال کند.

رسیدگی به کلیات ماده واحده در صحن 

مجلس مطابق بند(ج) ماده(١٠٨) قانون آیین 

نامه داخلی انجام میشود. در جلسه 

رسیدگی به کلیات بعد از گزارش کمیسیون 

تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و 

محاسبات در مورد کلیات به مدت ١٠ دقیقه 

استماع می شود؛ چنانچه در این مرحله، 

کلیات ماده واحده به تصویب مجلس نرسد، 

دولت موظف است ظرف مدت ٧ روز ماده 

واحده را با اصالحات، مجدداً به مجلس 

تقدیم کند، در این صورت کمیسیون تلفیق ٢ 

روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی 

به کلیات را به مجلس گزارش نماید. در 

صورتی که کلیات ماده واحده به تصویب 

مجلس برسد، به کمیسیونهای مربوط ارجاع 

میشود. نمایندگان از زمان تصویب کلیات، 

٥ روز فرصت دارند پیشنهادهای خود را در 

سامانه ثبت نمایند.

پس از آن هر کمیسیون موظف است ضمن 

اطالع رسانی به نمایندگان پیشنهاد دهنده 



حداکثر ظرف مدت ٥ روز (بدون احتساب 

تعطیالت رسمی) به پیشنهادهای نمایندگان 

رسیدگی کند و گزارش کمیسیون مربوط را 

به کمیسیون تلفیق ارسال کند. کمیسیون 

تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت ١٠ 

روز (بدون احتساب تعطیالت رسمی) به 

پیشنهادهای واصله از کمیسیون ها رسیدگی 

و گزارش آن را در سامانه بارگذاری نماید. 

این مهلت در صورت موافقت هیئت رئیسه 

مجلس حداکثر تا ٥ روز دیگر قابل تمدید 

است.

پس از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق، 

کمیسیون ها و نمایندگان میتوانند ظرف 

مدت ٣ روز پیشنهادهای خود را در مورد 

گزارش کمیسیون تلفیق ثبت کنند. در زمان 

مطرح شدن گزارش کمیسیون تلفیق در 

صحن علنی، ابتدا پیشنهادهای کمیسیون ها و 

سپس پیشنهادهای نمایندگان مورد رسیدگی 

قرار میگیرد و در مورد آن رأیگیری 

میشود. پس از اتمام رسیدگی به بخش اول 

الیحه بودجه، مصوبه مجلس به دولت اعالم 

میشود. مهلت مجلس برای رسیدگی به 

بخش اول بودجه، از زمان وصول حداکثر ٢ 

ماه است.

در کمیسیون تلفیق و در صحن، ابتدا به 

پیشنهادهای مربوط به منابع و سپس به سایر 

پیشنهادات رسیدگی میشود.

ب: دولت موظف است حداکثر ١٠ روز پس از 

تصویب بخش اول بودجه، با رعایت احکام و 

سقف های مصوب موضوع بند (الف) این 

ماده، جداول تفصیلی بودجه را به همراه 

نسخه الکترونیکی دارای قابلیت خوانش رایانه 

ای به گونه ای که ارقام تشکیل دهنده و 

محاسبات مربوط به هر ردیف قابل مشاهده 

و پیگیری باشد، به مجلس ارسال کند. 

سنجههای ارزیابی برنامههای وزارتخانهها و 

سایر دستگاههای سیاستگذار باید ضمیمه 

جداول تفصیلی باشد. هیأت رئیسه مجلس 

موظف است بالفاصله پس از وصول جداول 

تفصیلی بودجه، آن را برای اطالع نمایندگان 

در سامانه بارگذاری کند و بخشهای مربوط 



به هر کمیسیون را ارجاع نماید. نمایندگان ٥ 

روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در 

رابطه با جداول در سامانه ثبت کنند. 

پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیونها، 

کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با اولویت 

رسیدگی به جداول مربوط به منابع بودجه 

عمومی دولت و منابع و مصارف وزارتخانهها 

و سایر دستگاههای سیاستگذار، بهتفکیک 

برنامههای عملیاتی آنها مورد رسیدگی 

قرار می گیرد.

مرحله دوم بررسی بودجه منحصراً مشتمل 

بر اعداد و ارقام جداول است و هیچ حکمی 

در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست 

و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و 

مصوبه بخش اول الیحه بودجه باشد.

ترتیب و زمانبندی رسیدگی به پیشنهادهای 

نمایندگان در کمیسیونها، کمیسیون تلفیق و 

صحن مجلس، مشابه ترتیب و زمانبندی 

مذکور در بند (الف) است.

چنانچه در هنگام رسیدگی به گزارش 

کمیسیون تلفیق درباره جزئیات ماده واحده 

یا جداول تفصیلی بودجه، مصوبه کمیسیون 

تلفیق در صحن مجلس رأی نیاورد، کمیسیون 

تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت سه 

روز(بدون احتساب تعطیالت رسمی) گزارش 

جدید را به مجلس ارائه کند. در این مرحله 

نمایندگان یک روز فرصت دارند تا 

پیشنهادهای خود  را در مورد تغییرات 

کمیسیون تلفیق ثبت نمایند.

تبصره ١- اعضای کمیسیون تلفیق نمیتوانند 

در جریان رسیدگی پیشنهاد جدید مطرح 

کنند. در صورت ضرورت، هیئت رئیسه 

کمیسیون تلفیق میتواند کمیتههایی را برای 

بررسی موضوعات معین تشکیل دهد. 

پیشنهاد آن کمیتهها برای بررسی به 

کمیسیون تلفیق ارائه میشود.

تبصره ٢- جلسات کمیسیون تلفیق در محل 

صحن علنی مجلس تشکیل میشود و صوت 

مذاکرات جلسه علنی آن کمیسیون انتشار 

می یابد. نمایندگانی که عضو کمیسیون تلفیق 



نیستند می توانند بدون حق رأی در 

مذاکرات کمیسیون تلفیق شرکت کنند و به 

عنوان موافق یا مخالف پیشنهادهایی که 

مطرح می شود، اظهارنظر نمایند.

تبصره٣- در مرحله رسیدگی چنانچه احکام یا 

ارقام مصوب، خارج از فرایند قانونی تغییر 

یابد، نمایندگان معترض میتوانند اعتراض 

خود را با ارائه مستندات مربوط، به دبیرخانه 

هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کنند. 

نتیجه رسیدگی به اعتراض، توسط رئیس 

جلسه در صحن مجلس اعالم میشود.

 الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی 

ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد 

کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری 

اسالمی ایران و دولت جمهوری کرواسی در 

مورد کمک و همکاری متقابل در امور 

گمرکی، مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده 

و یک پیوست به شرح پیوست تصویب و 

اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (٧٧)، 

یکصد و بیست و پنجم (١٢٥) و یکصد و سی و 

نهم (١٣٩) قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. 

٣

 دو فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به 

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

٤

 الیحه موافقتنامه بین جمهوری اسالمی ایران و 

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد 

(یونسکو) درخصوص تأسیس مرکز منطقه 

ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری 

و تاب-آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا 

در پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و 

مهندسی زلزله (پژوهشگاه)، تهران، به عنوان 

مرکز گروه (٢) تحت حمایت یونسکو با 

تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بالیا

ماده واحده -موافقتنامه بین جمهوری 

اسالمی ایران و سازمان آموزشی، علمی و 

فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص 

تأسیس مرکز منطقهای آموزشی و پژوهشی 

٥



مدیریت خطرپذیری و تابآوری زلزله برای 

غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بینالمللی 

زلزلهشناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه) 

تهران، بهعنوان مرکز گروه (٢) تحت حمایت 

یونسکو با تمرکز برمدیریت و کاهش 

خطرپذیری بالیا مشتمل بر یک مقدمه و 

هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه 

مبادله اسناد آن داده میشود.

تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم(٧٧)، 

یکصد و بیست و پنجم(١٢٥) و یکصد و سی و 

نهم(١٣٩) قانون اساسی در اجرای این قانون، 

الزامی است.

ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

مهرداد ویس کرمی خرم آباد ١

احمد راستینه شهرکرد ٢

سیدجواد حسینی کیا سنقر ٣

مهرداد گودرزوند چگینی رودبار ٤

جعفر قادری شیراز ٥

امور مجلس


