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گزارش يكشوري
شماره  /58/3488د
تاريخ 1397/5/2
گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به مجلسشوراياسالمي
طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده ( )88قانون برنامهه ننساهاله
ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسهممي ارهران بهه
شماره چاپ  872كه به ارن كميايون بهعنوان اصلي ارجاع شهده بهود در
جلاه مورخ  1397/5/2با حضور كارشناسان دستگاههاي ذيربه مهورد
بحث و بررسي قرار گرفت و با اصمحاتي در عنهوان و مهتن بها اكتررهت
آراء ( 16رأي) بهتصورب رسيد.
ارنك گزارش آن در اجهراي مهاده ( )147آريننامهه داللهي تقهدرم
مسلس شوراي اسممي ميشود.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
حشمتاله فالحتپيشه
معاونت قوانين

باسمه تعالي

طرح اصالح بند (د) ماده ( )88قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
مادهواحده -متن زرر جارگزرن جزء ( )7ذره بنهد (د) مهاده ()88
قههانون برنامههه ننساههاله ششههم توسههعه اقتصههادي ،اجتمههاعي و فرهنگههي
جمهوري اسممي ارران مصوب  1395/12/14ميشود و تبصهره آن ابقهاء
ميگردد:
 -7درصورت إذن فرماندهي ك قوا و با رعارت بند ( )3ماده()45
قانون لدمت وظيفه عمومي اصمحي مصوب :1390/8/22
 فرزندان رزمنهدگان بها سهابقه حضهور در جبههه بههازاي هرمهاهحضور از دوازده روز كار لدمت برلوردار ميشوند.
 فرزندان آزادگان بهازاي هرماه اسارت از دوازده روز كارلدمتبرلوردار ميشوند.
 فرزندان جانبازان به ازاء هر درصد جانبازي از دوازده روز كاهرلدمت برلوردار ميشوند.
***************
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شماره 14525
تاريخ 1397/2/26
گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلسشوراياسالمي
طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده ( )88قانون برنامهه ننساهاله
ششم توسعه اقتصهادي ،اجتمهاعي و فرهنگهي جمههوري اسهممي ارهران
به شماره چاپ  872كه جهت رسيدگي به ارن كميايون بههعنوان فرعهي
ارجههاع شههده بههود در جلاههه مههورخ  1397/2/23بهها حضههور مههدرران و
كارشناسان دستگاههاي اجرائي ذيرب  ،كارشناسهان مركهز نهوه هها و
درهههوان محاسهههبات مهههورد رسهههيدگي قهههرار گرفهههت و كليهههات آن
بنا به دالر زرر بهتصورب نرسيد و رد شد.
ارنك گزارش آن در اجهراي مهاده ( )147آريننامهه داللهي تقهدرم
مسلس شوراي اسممي ميشود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات
غالمرضا تاجگردون
داليل رد:
 -1عدم امكان اجراي طرح به دلي نياز مبرم بخ دفاع به نيروي
انااني
 -2كاه رشد جمعيت و در نتيسه كاه نيهروي اناهاني مهورد
نياز بخ دفاع
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