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 الیحه برنامه ششم توسعهرسیدگي به ادامه   (0  

بند الحاقی ، (ارجاعی به کمیسیون) بررسی مواد مراعی مانده

،  44، 45، 44، 43مکرر، 34،  34، 34،  34ومواد 34به ماده 

( 57)، (57)تصویب و مواد ( بخش های مراعی مانده) 54و  44

حذف گردید و ادامه بحث به جلسه آینده موکول ( 54)و 

 .گردید

 :به شرح ذیل به تصویب رسید ( 33)پیشنهاد الحاقي به ماده 

فرآینددای تولیدیدداتوموتدداب لاو تددیو نولیدیدداوالتدد یاوب  ددی  وو

کش مرنتوبذکیرودروبناوبوب دهوید ووکش مرنتوفرآمرتوالشاهوبخشو

  الینولجمیعومظ یفوبخشوکش مرنتودرومن ر وجت دوکش مرنتوکد وو

بشمیلوبع فیتو نو  الینوب دی  وبرو رنشو فزمدهوالیستناوب والرخوصدرروو

و.ب سیبوشید

 (:31)ماده 

ل بینوحق ب وکش مرن نو نورمدت ال وی ،وچشم وی ومو ن  وید و نوآبوو_ژ

ورمدت ال وی ،و ن  وی وموچشم وی سای تو حا ثاوبرورمتو ینو

 ::به تصویب رسید به شرح زیر 31ماده به بند الحاقي 

دمدتوبیظفو ستول وپ ی نوس لو ملوبرال ب وطرحو دگیتو:وبناو د   او

کشتور وبر تولم باوالق طوکشیرولعریفوالمیدهومودروطاوسد لوید تووو

من ر والیرموبیظفو سدتولخ دی ووو.وبرال ب وششموب وبیردو جر وگذ رد

ور وبط بقوطرحو دگیتوکشتودرو تتی رکش مرن نو ر رودیاوآب

 :به شرح ذیل به تصویب رسید 34ماده ( ب)بند 

34- 

عی رضوح صیو نوچشم وی توآبوبعاالاومودربد الاودروب دامدهووو-ب

شترست نوی وک وظرفیتولیسع وگردشدگرتود رالدا،وبد وطداوبر حدیوووووو

.وروباوگیردو  الیالاودرو تتی روشترد ریت ومودیی ریت تویم نوبنطق و ر 

بن بعوح صل وبتن سبوب ودری فدتوعدی رضوکد وبد وپیشدنت دوشدیر تووووووو

 سالباوشتروی ورمست وب ول ییبوشیر توبرال ب وریزتومولیسع و ست نو

تت تورسا،وب ول ییبوکمیت وبرال ب وریزتوشترست نوصرفونیرس توبا

و.شیدوگردشگرتویم نوبنطق وبا

تصـویب  ، بـه  ( ق،ک)با اصالح و حذف دو بند  (34)ماده 

 :رسید

دمددتوبیظدفو سدتو  دا ب  ونیدرور وجتدتوحر ظدتو نووووووووو_84ب دهو

:عمیوآمردونیستوب وب یط

ی وموودروسی ست(وSEA)نیستوالظ ر وبرو رنی باور یتردتوب یطو- دف

ی ومووپرمژه(وEIA)ب یطاو تومو رنی باو ثر  ونیستوی تولیسع وبرال ب 

ت یصداومووی توبزرگوکلی ودستگ یت تو جر یاوموبخشوی تووطرح

لع مالا،والت دی توعمیباوغیردمدتاودروپتن وسرنبیناو نوجمل وبن طقو

آن دولج رتوموصنعتاوبر س سوش ت ت ،وضی بطوموبعی ری توپ یدا رتوو

و.نیستوب یط

بدرد رتووو جر توبرال ب وعمدیوحر ظدت،و حید م،وبدایریتوموبتدرهوووووو-ب

بن سبو نول  بت توکشیروب وبشد رکتوسد یرودسدتگ یت تو جر وداومووووو

ب لاوبییژهودرو رلت طوب ول  بتد توثتدتوشداهودروکنی السدیینووووووجی بع

%(و02)درصداوور بسروب وطیرتوکد ولد وپ ید نوبرال بد ،وحدا  یوبیسدتوووووو

ل  بت توب ر الاومودروبعرضولتایاوکشیرو حی موشیدوموضمنوحرظومو

و.لثتیت،ودرورمالاوبتتیدو ر روگیرالا

ا  ول بینو عتت ر  و رنتوموری داوبیردوالید نوجتدتو جدر تولعتدووووو- 

نیسدتودرووو دمللاودمدتوجمتیرتو سالباو یر نودروحدینهوب دیطوووبین

 جر تو ینوبنداوبندیطوبد ورع یدتو صدیلوووووو.و  دبوبیدج وی توسنی لا

 د الینو س سداووو(و501)مویک اوموبیسدتوموپدنجموو(و77)یرت دومویرتم

و.ب شاوبمکنوبا

یدد توولدمبینوسدتمودمدددتوجمتدیرتو سدالباو یددر نودروپدرمژهوووووو-ث

ید ومو شدخ حوحقیقداوموووووتاوبشترکوبد ودمددتوونیسو دمللاوب یطوبین

بنظددیرولشددییقوموحم یددتو نوجلددبوکمکتدد وموووحقددی اوتدد رجاوبدد 

ید تووو دمللاود مطلت ال وموکم وب ولمبینویزین وی توبینوگذ رتوسرب ی 

 جر تو ینوبناوبنیطوب ورع یدتو صدیلووو.وبربیطوب وکنی السیینور بسر

 س سداووو د الینو(و501)مویک اوموبیسدتوموپدنجموو(و77)یرت دومویرتم

و.ب شاوبا

ید توجد بعوبدایریتوپسدم الاوبدییژهودروووووووالظ ر وبرو جر توطدرحوو-ج

ید وموووی توح شدی ولد  بوووی ومودشتوی ،وجنگیوسی حیودری ی ،ورمدت ال 

 نوحجدموپسدم الای تووو%(و02)درصداووبایریتوسد  ال وحدا  یوبیسدتووو

وی توبن سبوبیجیدوب ورمش
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حریمونیستوبیظفو ستودروب امدهووس نب نوحر ظتوب یطو-لت ره

ید ودرو یدنووووید ومودیید رتوووشتری ومورمست ی وبدرو  دا ب  وشدترد رتووو

و.ت یحوالظ ر وکنا

وولتی ومو جر توطرحوج بعوپیشگیرتومو طرد توحریدقودروعرصد وووو-ح

ید ،وبر لدعوموآبخیدزد رتوموسد نب نوووووول توبایریتوسد نب نوجنگدیوو

درو)نیستوب ویمکد رتودسدتگ یت تو جر ودا،والظد باوووووحر ظتوب یط

وظ بامو التو (نب نوصلح

آمرت،ول ددری ،وب نچرتدد الاوموولکمیددیومو جددر تولمسیسدد  وجمددعو-خ

بایریتوپس بوموف ضالبودروشتری وموشترکت توصنعتاوموتداب لاوو

موس یروم حای یاوک وف ضدالبوبد وآ ینداگاوبدیشو نوحداوبجد نو نووووووو

الم یناو نوطریقوعقاو در رد دوفدرمشوموید ووووو ست الا دی توبلاولیدیاوبا

س  وبیجیدوموید وطرحتد تولیسدع ووووپیشوفرمشوپس بوترمجاولمسی

وآلا

گدذ ر نوبخدشوووودمدتوبج نو ستو نطریدقولشدییقوسدرب ی وووو-لت ره

و.ت یصاوموی وعقاو ر رد دوب وآال نوالستتوب وبی ردو ینوبناو  ا موالم یا

یشت داوموپد الزدهوووو ی ودروسدطحووس نتوجنگیو حی م،ولیسع وموغناو-د

ویز ریکت ر

 کوموآبخدی نوحدا  یووو جر توعملی  وآبخیزد رتوموحر ظتو نوتدوو-ذ

وبیلیینویکت روودرسطحوده

ند یدداومکنتددرلوک الیالتدد توب ر الدداوآنوحددا  یودرسددطحوووبی بدد نو-ر

وبیلیینومویک اوموچتیویز رویکت روی 

طتیعاوحدا  یویک داومووووبن بع(وک د ستر)ی توحاالگ رتولتی والقش و-ن

چت ردهوبیلیینویکت رومو ر ضاوکش مرنتوحا  یوبیستوبیلیینویکت رو

و(ک د ستر)  الینوحاالگ روب ورع یت

حر ظتو نوجنگلت ،وبر لعومو ر ضاو%(و522) رلق موپیششوصادرصاو-ژ

ب یطاوبد وبشد رکتوجی بدعوووووبلاومودمدتاوموبن طقوچت رگ ال ونیست

بنظدیروووب لاومو رلق توضریبوحر ظتو نوجنگلت وموبر لدعوکشدیروبد ووو

بخشاود موموبر لعوسد  ال وحدا  یووووپ یا رتوجنگلت ومویمچنینولع دل

و%(52)درصاوهد

پدذیرووو  الینورفعوبی العولیدیاور  بت(و18)رفعولا تیوبیضیعوب دهو-س

سدد  ال وحددا  یوو5/0/5938مو رلقدد موالظدد موبدد داوکشددیروب ددیبووو

دروکلی وبی رد،و نوجمل و ر ضیاوکد ودروت دیحوآالتد وووو%(و52)درصاوده

وحکمو ض یاوص دروشاهو ست،

،وآب،و جر توبرال ب وبایریتوستزوش بیوبایریتوب رفو الدرژتوو-ش

بی دو مدی ،ولجتیز  وموک غذ،وک یشوبی دوج باون واوموب نی فتوآالت ودرو

س تتم الت ومومس وطوالقلی ،ودروکلی ودستگ یت تو جر واوموبؤسسد  وموو

والت دی توعمیباوغیردمدتاودروچ رچیبو ی الینوبربیط 

ال ب و جر واو ینوبناوب وپیشنت دوبشدترکومن ر والیدرمومووووآوینو-لت ره

و.رساول ییبوییم ومنیر نوباو یطونیستوب س نب نوحر ظتوب

 حی مورمیشگ یت توبرلعاومولیسع وموفرآمرتوگی ید نود رمیداوووو-ح

ب وبیز نوحا  یوال وبیلیینوموشش ایز رویکتد رومو فدز یشوحدا  یوووو

ال یتوکد ودرووویک ایز رویکت روب وسطحونیروکشتوگی ی نود رمیاوب 

و.کت روبرسای(و012.222)یز رووپ ی نوبرال ب وب ودمیستوموپنج ه

 ر و وبرال ب وج بعوبق بل وب وریزوگردی وحا کثرول وپ ی نوسد لو ملووو-ض

و جر توبرال ب ومو جر توعملاوموبیثروآنو نوس لودمم

بیناو عتت رو نمودروبیدج وس  ال وجتتوو عط تولستیال وموپیشو-ط

ی توبنزیناوو نوبیلیرسیکلت%(و52)درصاو نوردهوت رجوکردنوس  ال وده

وی توبر اوب وبیلیرسیکلتموج یگزیناو

فر یموکردنوبن بعو رنتوموری داو نموجتتولتداییوپسدم الاوبد ووووو-ظ

کیدوی و الرژتوبر توشدتری توبختلدفودرطدیلوبرال بد وبد ویمکد رتووووووو

و.بخشوت یصاوموشترد ریت 

  ا ب  وسی سا،و  ت  دتوموعمر الاو نموبر تولثتیت،و ستمر روموو-ع
برنتوب الناوییربناومولمبینوی توبشترکوموو فز یشوحقآب وب ورمدت ال 

ب یطاوآالت وحقآب ونیست
عمیوحر ظتوموبایریتو نوبند طقووولتی ،ولامینومو جر توبرال ب وو -غ

 ضوی تودروبعرضولتایاوموتطرو القدروونیستوموگیال وب یطوچت رگ ال و
ید تود مطلت الد ومووووگیرتو نوظرفیدتوومحشوکشیروب ورمیکردوبترهوحی  

مدییدتوجی بدعوب لداومووووبش رکتو شدخ حوحقیقداوموحقدی اوبد و وووو
و.ی توبردموالت دولیسطوس نب نوحر ظتوب یطونیستوس نب ن

ب نالگرتودروب امدهوبن طقوچت رگ ال وب یطونیستومویمچندینووو-ف
لعریفومولقسیموبناتوجایاوبند طقوبد ولیجد وبد ولقسدیم  والدیینووووووو

لیسطوسد نب نوحر ظدتووو (UCN) ل  دی وجت الاوحر ظتو نوطتیعت
و.نیستوکشیروب یط
نومود بددا ر الاوکدد وب  ددی  وآالتدد وبدد ولشددخی وووکشدد مرن و-گ

ب شدا،ووومحدشوبداوووجت دکش مرنتوشترست نودروبعرضولتایاوحید  و
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لی الناوبر توجلیگیرتو نوتس ر والستتوب وب  یروالمیدنوبدز رعوووبا
و.تیدو  ا موکننا

نیسدتوبکلدفو سدتوالسدتتوبد وپ سد ووووووووس نب نوحر ظتوب دیطوو-ل
 الداودمدتداوموووید توعمرووید وموطدرحوووی توبربدیطوبد وپدرمژهوووو ستعالم
  دا موووگذ ر نوحا کثروظرفوبدا ودمبد هووووی تو  ت  دتوسرب ی وطرح
ی توبذکیرود ییور وکتت ًوومودرصیر وردوگز رش  ومودرتی ست.والم یا
صیر وشر فوبط بقو ی الینوموضی بطوفنداوبربیطد وبد وذینرعد نووووووب 

نیستودروبتلتوبقدرر،وووعاموپ س وس نب نوحر ظتوب یط.و عالموکنا
و.ب شاوویاوبابنزد ول وب 

 :مکرر به شرح ذیل به تصویب رسید 34ماده 

و–بکرروو84ب دهو
برد رتولج رتوموصنعتاو نوچیبوجنگلت توکشیرو نوویرگیال وبترهو-5

دمدتوبجد نوو .ب شاوبرال ب وبمنیعوبا جر تو  الینوو بتا توس لوچت رمو
د رتوبذکیروکد وبدا و جدر توووووب ولمایاو ر رد دی توطرحت توجنگی

.رساو،والیستو لم موباطتقو  الینوآنوب و

الستتوبد و صدالحوآنودسدت و نوطرحتد توووووو ستودمدتور وبکلفوو-0
د رتوک وبا و جر توآنول وپ ید نوسد لوسدیمو جدر تو د الینوووووووجنگی

.رسا،وطتقو  الینو  ا موکناوبرال ب وب و لم موالما

برد رتوبد ویدافوبتا شدت،وحر ظدتومووووووآمرتوموبترهوجمعو-(5)لت ره
ندهوورتت نوپیر،وتش وسدرپ ،و فتد ده،و پدا،وآفدتووووپرمرشوجنگیو نود

وب وبجینوسد نب نوجنگلتد ،وبر لدعوموآبخیدزد رتووووو غیر  بیو حی موصرف ً
.ب شاوکشیروبج نوبا

 ینوبناوب یبوشا،برد شدتودرتتد نوجنگلداوووو(و0)یمچنینودرلت ره
درجتتو جر توطرحت توعمر الاوب یبوموبج ن،وبد وبجدینوسد نب نوووو

بدرد رتو نووویمچندینوبتدرهوو.وبالب العو ستوجنگلت ،وبر لعوموآبخیزد رت
بنظیرونر عتوچدیبوبد ووووک شتوب وی تودستوک رتودرتتک رتوموجنگی

لشخی وموبجینوس نب نوجنگلت ،وبر لعوموآبخیدزد رتوکشدیروبجد نوووو
. ست

س لو ملووس نب نوجنگلت ،وبر لعوموآبخیزد رتودربا وس و-(و9)لت ره
 ر رد دوجایاودروبدی ردوو جر تو  الینوبرال ب ،وضمنوجلیگیرتو نو العق دو

موالظ ر وبرو جدر تو ر رد دید توبنعقداوشداهو تلدا،وووووو(و5)بیضیعوبنا
. جر توبر دو ینوب دهور وپیگیرتوکنا

ب و تت  حوردیدفووو ستوو،ودمدتور وبکلف(5)بنظیرول ققوبناوب و-9
بیندداو عتتدد ر  ومو بک الدد  ودروو عتتدد رتوبسددتقیوالسددتتوبدد وپددیشو

شوک بدیوموبدؤثر،وحر ظدتو نووووی توسنی لاوجتتو رلقد موپیشدوووبیدج 
جنگلت توکشیر،وبت روعی بیوال پ یدا رت،وجلدیگیرتو نولیییرکد ربرت،وووو
لج منومول رف،وبت رنهوب و  چ قوچیب،و ستقر روبایریتوپ یا روجنگدیوو

.مو جر تولعتا  و  ا موالم یا

دمدتوبکلفو ستولستیال و نمور وجتتولیسدع ونر عدتوووو-لت رهو
عوسلیدزتودرو تتی روص حت نوصدن یعومووچیبوموم رد  وبی دو مدی وصن ی

.کش مرن نوطرفو ر رد دوآال نو ر رودیا

 :(موارد مراعي مانده)به شرح ذیل به تصویب رسید 13ماده 

بد ورع یدتووو)درآبای توح صیو نوبخشوبعانوش بیوحقیقودمدتاو-9
،وعی یداوو(دمدتداو)برد رتوحقو التر عوپرم ال وبترهو(و  الینوبع دن(و58)ب ده

پذیرومو رلقد توالظد موووو  الینورفعوبی العولیدیاور  بت(و91)ح صیو نوب ده
(و9)م (0)وموعی یداوح صدیو نولت درهوووو8/0/5938بد داوکشدیروبدیبوووو

مو صدالح  وم د   د  وووو09/9/5977ب دیبوو د الینوبعد دنووو(و6)ب ده
د رتوکدیوکشدیرووووبنظیروالزدوتز ال و توک وباینوحس بومیژهوبعاتور وب 
 بدیروذیدیوووو  دبوبیدجد وسدنی لاودرووول ودر شید،وم ریزوالم یاولعیینوبا

لخ دی وی فتد وللقداوووو%(و522)صرفوالم یاومو ینو عتتد روصادرصداوو
اودرو بدی لووشیدومویرگیال ویزین ودیگروبشمیلول درفوغیر د الیالوووبا

:ب شاوعمیباوبا

ید توبدیردوالید نوبدر توبعد دنومووووووولکمییونیربن ی ومونیرسد تتو9--5
نیرس تتت توعمیباوصن یعوبعاالا

بد و مدییدتوبند طقووووو) د الینوبعد دنوو(و58)بد دهو(و6) جر تولت ره-0-9
مبد دهووو د الینوبعد دنوو(و01)م(و95)موبی د(وبج مرودرگیرب امدهوبعاالا

بتوپذیر  الینورفعوبی العولیدیاور  و91
لشییقوص در  وب  ی  وصن یعوبعاالاود ر تو رنشو فزمدهو -9-9
ب  
جدییاوموووشن سداوشن سد یا،وپداووووی توپ ی ونبدینوولکمییوالقش  -8-9

ی توبعاالاوکشیرو کتش فوعمیباوکلی وظرفیت
جددذبوبشدد رکتوبخددشوت یصدداودروطرحتدد توسدد نب الت توووو-8

 ولرد م وو تومودرآنوصدیرووستموآمردهوس نب الت تولیسدع و.و تولیسع 
 یمتو رنشود ر یاوبتعلدقوبد وآالتد ودروبشد رکتوالسدتتوبد و رنشووووووو
دفترتوآالت ،وال شاو نولجایاو رنی با،وبشدمیلوب دید  وبد والدرخوصدرروووووو

.شیدوبا

ووبدرد رتوبن سدبو نوشدتک ووووی توبلاوموبترهوبنظیروحرظوسرب ی وب و-1
من ر وصنعت،وبعدانومولجد ر وموالیدرمتو التظد باوووووو ر یت توکشیر،

  ا ب  و نمور وبر تورع یتومننوبج نووبربیط ووی الینطتقو بکلرناو
و.عمیوآمرالاوب و توحمیوب روج دهودر

 ینوب دهودرطیلو جر توبرال ب وششموو9حکموبناو:و (تقنیني) توضیح

.  الینورفعوبی العولیدیار  بتوپذیروح کموباوب شاو91برب دهو

 .كمیسیون حذف گردیده استطبق مصوبه  11ماده ( ج)بند -
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 :با اصالح به شرح ذیل به تصویب رسید 17ماده ( 4)بند 

17- 

توب ویمک رتوس یرو ی وبکلفو ستوب وگیال و توبرال ب وریزتومودمد-6
طیلوسد دت توبرال بد ،وسد  ال وووو  ا موالم یاوک ومرمدوک  تو  چ قودرو

حا  یودهودرصاوک یشوی باومو نوس لو ملوبرال بد و نوفع دیدتومرمدتووو
 وت رجو نوکنترلوگمرکو سدتوجلدیگیرتوووغیربج نونبیناومودری یاوک

و.ب وعمیوآمردهوموگز رشوآنور وب وبجلسوشیر تو سالباو ر ی والم یا

 :به شرح ذیل به تصویب رسید ( 14)ماده 

کلی ودستگ یت تو جر یاو نوجمل ومن رلخ ال وی توالرتوموالیرموموو_14
وسدد نب نو الددرژتو لمدداوموبنگ یتدد تو  ت دد دتوالت دیدد توعمددیباوو

بکلرناودروطیلو جر تو  الینوبرال ب ،ودروپرمژهوی توتیدوموغیرودمدتاو
ودیناوالاو مدییت دروشر یطوبر بروب وپیم الک ر نوبیباوم جاوشر یطو ست

مدرو ر رود دوب کلید وشدرکتت وموپیم الک ر ن، مدییدتوبد وبد وکد رگیرتووووووو
دروشر یطوبر برو نالظدروعلمداومولجربداوموبد ووووو)الیرمی توبیباو ست الاو
ر درجوموبروحسنو جر توآنوالظ ر و(وزدی ولر مدییتوب یوسکیالتوال

و.کننا

 :به شرح ذیل به تصویب رسید 41ماده 

شرکتوب درولخ  داوفرمدگ یتد وموالد مبرتویدی یاو یدر نومووووووو- دف
آینوجمتدیرتو سدالباووووشرکتوی توفرمدگ یاوم بست وموشرکتور ه

 یر نوبشمیلوبز ی تو  الینولیسع وصنعتو یر الگدردتوموجتد الگردتووو
و.شیالاوباو7/7/5972ب یبو

دمدتوبیظفو ستوالستتوب وب نالگرتو نوطریقولمتیا  و د الیالاووو-ب
بدرد رتو نوتداب  وووودرولخریر  ولکلیرداوموبع فیدتودرونبیند وبتدرهوووو

ال مبرتویدی یا،وفرمدگد یا،والشسدتوموبرت سدت،وتداب  وپدرم نت،ووووووو
م گذ رتو ب کنوموس یروبی ردوبرلتطوموم  عاوالمیدنوالدرخوآالتد و  دا موووو

و.الم یا
یی پیم یاوکشیرتوبیظفو ست،وب وبنظیرولقییتو  ت  دوس نب نوو-ج

گذ رتودروبخشویی یاوغیرالظ با،ووحمیومالقیویی یا،ولرغیبوسرب ی 
ی ومو رلقد توسدطحوعلمداوموفنداووووووی وموسرب ی وبترهوگیرتو نوظرفیت

صنعتویی یاوکشیروب ورع یتو صیوحم یتو نوصدن یعود تلداود الدشوووو
مویمچندینو یجد دو شدتی لوووووبنی نومو التق لوفن مرتوپیشرفت وب ود تدیو

بر توالیرمی تول  ییوکرده،وبرال ب وبامالاوب وبنظیرول ققو یدا فوو
ذییولتی وموپسو نول ویداوشدیر یع داویی پیمد یاوکشدیرتوبد و جدر مووووووو

و:بگذ رد
بیناوموبایریتوالی نبنایت تولیسع وال مگ نویی یاوکشدیروبد ووووپیشو-5

وی توبتتناوبرولیسع وپ یا رورع یتوتطوبشا
 رتومود  ظوکردنولدا بیرو نموبدر توچگدیالگاولد بینوووووسی ستگذو-0

 الی عویی پیم وموب دگردی توبیردوالی نوال مگ نوحمیوموالقیویی یاوکشیرو

ب ویمک ریت توبشترکود تلاوموبینو دمللاوب و مدییتوحم یتو نولیدیاو
ود تلا

سی ستگذ رتومود  ظوکردنولا بیرو نموجتدتوبشد رکتوصدن یعووووو-9
بخدشوت یصداودروسد تتومولیدیداو الدی عوووووویی یاود تلاوب و مدییتو

یی پیم وموب دگردی یاوک ول بینوموتریاوآالت و نوتد رجوکشدیروصدیر وووو
و.باوپذیرد

ب وبنظیروحم یتو نو  ت  دود الشوبنی نومولقییتومولیسع وصنعتوو-د
یی یا،ولم باوشرکتت توفع لودرو ینوصنعتودروحینهوی توطر حدا،وو

مس ییوپرالاهوموبتعلق  وآالتد ووس تت،وبیالت ژومولعمیروموالگتا رتو الی عو
دروطیلو ینوبرال ب و نو ی الینوموسی ستت توحم یتاوپیشوبیناوشداهوموو

و.ب یبوبر توشرکتت تود الشوبنی نوبرتیرد روتی یناوبید
 ینوحم یدتوید وبدروعتداهوووووو صالحیتو حر نوموبرتیرد رتو نو-لت ره

و.بع مالتوعلماوموفن مرتوری ستوجمتیرتوتی یاوبید
یی پیم وموب دگردوب وس نالاگ نود تلاو نوپرد تدتووسر رشوس تتوو-ید

و.یزین وی توثتتوسر رشوبع فوتی یاوبید

 .طبق مصوبه كمیسیون  حذف شده است70ماده -

 .طبق مصوبه كمیسیون  حذف شده است72ماده --

 .طبق مصوبه كمیسیون  حذف شده است73ماده -

 :به شرح ذیل به تصویب رسید 74ماده ( د)بند -

فو ستو نوطریقو عم لوسی ستت توحم یتاو،وحقدی ا،وودمدتوبکل_ د
لشییقاومو عط تولستیال وی ر ال و وتوالستتووبد و حید موموبتسد نتوووو
حا  یودهودرصاو نوب فتت توفرسیدهوشترتوبد ورع یدتوسدر ال وید تووووو
رمبن یاومنیربن یاولیسطوبخشوغیرودمدتاوموشدترد رتوید و  دا موموووو

الی نور ویم وس د ودرو ی الینوب ب و دتر م وسیدولستیال وی ر ال و توبیرد
و.بیدج وسنی لاوپیشوبیناوالم یا

و

ــورخ   جلسدد )وتددتموجلسدد ومو عددال(و0 ــنبه م ــده روز ش آین
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