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 92/2/1926شنبهچهار روز–جلسه علني  (161) و يكمين شصت و صديك
 

 

 

 

به تصووي  رسويد و    ( 11الي  7)مواد )شورای اسالمي نامه داخلي مجلس طرح اصالح موادی از قانون آیينرسيدگي به ادامه (1

 .(گرديد ادامه بحث به جلسه آينده موكول
 

 .(به تصوي  رسيدطرح قيد يك فوريت ) فقره طرح با قيد یك فوریت( 1)فقره الیحه  به صورت عادی و ( 1)اعالم وصول ( 2
 
 

 (سليمي، حيدري ، فوالدگر ، مرادي و سالك:آقايان )ناطقين جلسه علني ( 3
 

لس  به عنوان ناظر  در شورای معاادن  در رار   انتخاب دو نفر از نمایندگان  استان در مجلس شورای اسالمي با رای مج( 4

 ننيجوه  و  شود قرائوت  نمايندگان هور اسونان    اسامي )-(91/19/1921قانون برنامه ششم توسعه مصوو   ( 39)ماده ( الف)بند ( 1)در اجراي جزء )  استان

 (.مي گردداعالم   راي گيري  در جلسه آينده
 

 .(تقاضاي مذكور به تصوي  نرسيد)فقره طرح با اولویت( 1)رفتن تقاضای تغيير دستور و در دستور كار قرار گ( 5
 

 تذكرات كتبي نمایندگان به رئيس جمهور و مسئولين اجرایي كشور( 6

 (مورد1)تذكرات كتبي به ریيس جمهور-الف

 (مورد91)به مسئولين اجرایي كشور -ب
 

 

 

 تذكرات آیين نامه ای، اخطار قانون اساسي و تذكرات شفاري(7
 

   صبح  1 ساعت9/11/1926مورخ يكشنبه  الم ختم جلسه، جلسه آینده روزاع (8
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نامه  طرح اصالح موادي از قانون آيينرسيدگي به ادامه (1
 .شوراي اسالمي داخلي مجلس

 پااس از ارایااه پيشاانهادات و اظهااارات مخااالف و موافاا ،  
به شرح ذیل تصویب و ادامه بحث به جلسه (  18الي  7)مواد 

 :گردید آینده موكول

  شا   يرا  الحا        قااون    بصرا ه     ا    ( 13)ماده -7ماده
 :شند ميقاون  حذف ( 11)ماده

شعص  منظف الست حدالکث  ظ ف مدت س  ر ي کاری  -13ماده 
های  الحل  رال کا  معتا      گزالرش بأرید    دست  الي العتصاروام 

ودالرود،    حنرت رک جا    هیأت رئیس  مجلس الرسال کند باا  
علني گزالرش    ق الئت شند   رئیس جلس  برانر   در جلس  

 .   رال الع م کند

هاري ک  منرد العتا ال  قا الر گ هتا  السات، حادالکث        العتصاروام 
در . ظ ف مدت پنج ر ي کاری بنسط شعص  رسیدگي مي شاند 

حنربي ک  وظ  شعص  بأرید العتصاروام   اشد، گازالرش بأریاد      
  رد العتصارواما      مجلس الرالئ  مي گ دد   چناوچا  وظا  شاعص   

 اشد، گزالرش    الي ط رق هیأت رئیس  مجلس  ا  کییساین    
 .شند بحقیق الرجاع مي

شعص  منظف الست حدالقل  یست   چهار ساعت قصل الي  -بصر ه
جهت بنضیح العت ال  را معت ضا    رسي العتصاروام  الي معت   

الش مانرد العتا ال  قا الر گ هتا       الی کا  العتصارواما      الي ویارنده
عدم حضانر ها  راک الي  واا      . دعنت    عیل   ردجهت دهاع 

در حانرت عادم    راا معت ضاا   معتا    . ماوع رسیدگي ویست
. حضنر غی منج  در شعص ، در جلس  علني حق العت ال  ودالرود
منج   ند  عدم حضنر  ارد  ا  بأریاد هیاأت رئیسا  مجلاس      

الگ  عدم حضنر منج   ند، هقط رک جلس  درگا  شاعص    .   سد
 .کند   وظ  خند رال الع م مي ر ي بشکیل 5ظ ف 

ده »  « د اليده ر ي»هاای   قاون  عصاارت ( 13)در ماده  - 8ماده
 .شند الح   مي« پنج ر ي کاری»   « ر ي

ش   ير  الح     د  بصرا ه  ا          قاون  ( 13)ماده -9ماده
 :شند اللحاق مي

کییسین  بحقیق حدالکث  ظ ف مدت پااوزده ر ي  ا     -13ماده
کند    ت کتصي شع    معت ضا  رسیدگي ميدالرل   بنضیحا

پس الي الستیاع     رسي بنضیحات معت ضا    دهاعیات کتصاي  
را حضنری ویارنده منرد العت ال ، وظا  خاند رال  ا الی مجلاس     

 .کند الرسال مي

 ،  اشد  یش الي س  وف  معت ضا  بعدالد ک   درحنربي -3بصر ه 
ا در شاعص   بمع هي کنند  حنرت مکتنب بنالوند س  وف  رال    مي

 .  کییسین  بحقیق جهت الرالئ  بنضیحات اليم حضنر را ند

کییسین  بحقیاق منظاف السات حادالقل  یسات         -3بصر ه 
چهار سااعت قصال الي رسایدگي  ا  العتصارواما  الي معت ضاا          

الش مانرد العتا ال   القاع شاده السات       الی ک  العتصاروام  ویارنده
 .عیل   رد دعنت   

قاون   ا  شا   يرا      15ماده  :الرن ط    یا  مي کند 31ماده 
 :الح     د  بصر ه       اللحاق مي شند

چناوچا  کییساین  بحقیاق العتصارواما  رد شاده الي       -15ماده 
سنی شعص  رال رسیدگي کند   وظ     بائیاد العتصارواما  دالشات     
 اشد گزالرش    در مجلس ق الئت ماي شاند   رئایس مجلاس     

ت  ویي شند   در برنر     رال الع م مي کند   العت الضي پذر ه
حنربي ک  وظ  کییسین  مصني    رد العتصاروام   اشد گازالرش  

دقیقا  در مجلاس محا     الدلا  رد      35   حدالکث     مادت  
ویارنده الی ک  العتصاروام  الش رد شده . العتصاروام  الرالئ  مي شند
دقیق  ه حت دالرد باا الي خاند دهااع     11الست حدالکث     مدت 

شي الي  قت خند رال حدالکث     د  کند ضین الرنک  مي بنالود  خ
وف  الي ویارندگا   الگذالر کند سپس گزالرش کییسین  بحقیاق  
   رأی گذالشت  مي شند چناوچ  رد العتصاروام     برنر  و سد 

 .رئیس جلس  برنر     رال الع م مي کند

در حانربي کا  کییساین  بحقیاق ظا ف مادت        -بصر ه رک
کا  العتصارواما  الش    ر ي وظ  خند رال الع م وکند ویارناده الی 35

وفا  الي ویارنادگا  ماي     35منرد العت ال   القع شاده السات راا    
بنالوند ط   العتصارواما  رال در حاحن مجلاس الي هیاات رئیسا       
درخنالست کنند   هیات رئیس  منظف الست در ال لاین ه حات   
گزالرش شعص  رال در دستنرکار مجلس ق الر دهد با محاا ق الران   

وظا    ،ی وظ  کییساین  گی د      جاماده منرد رسیدگي ق الر 
 .دقیق  در ححن مح   مي شند 35شعص     مدت 

الگ  العتصاروام  منرد العت ال  در شاعص    کییساین     -3بصر ه 
بحقیق بائید شاند العتا ال  وساصت  ا     در حاحن مجلاس       
المکا  پذر  ویست   العتصارواما  مرانب محسانب ماي شاند        

 .رئیس جلس  برنر     رال الع م مي کند

به كميسيون به تصویب نرسيد و پيشنهاد ذیال  مصو 11ماده 
 : مطرح و به تصویب رسيد

 . دشن قاون  حذف مي( 17)ماده  -33ماده

 :شند ش   ير  الح   مي   قاون  ( 18)ماده -33ماده

هاري ک  در شعص   أخذ رأی در مجلس   الی العتصاروام  -18ماده
حنرت مخفي    اا  رقا     را کییسین  بحقیق رد شده الست،   

 . شند الوجام مي

 :شند ش   ير  الح   مي قاون    ( 19)ماده -31ماده

الش العت ال  شده هیاوناد   الی ک     العتصاروام  ویارنده -19ماده 
حقنق العا  الي دالد  رأی   وامزدشاد     کلی ویارندگا ، الي سار  
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، السات   خانردالر    سار الوتخا ات رئیس   هیأتعضنرت در   الی 
کییساین    ،واما  خاند در شاعص    لیکن در يما    رساي العتصار 

 .  مجلس حق رأی ودالردبحقیق 

هاای      ش   ير  الحا     بصرا ه   قاون     ( 38)ماده -33ماده
 :شند حذف مي

منظانر   قاون  الساساي  ا   ( 91)در الج الی الحل وندم  -38ماده 
ساما  دالد    کار مدی مجلس   ویارنادگا  در رسایدگي  ا     

ج را  راا قانه قضاائی ،     شکارات الي ط ي کاار مجلاس راا قانه م    
« قاون  الساسي( 91)درنال  الحل وندم »  بشکی بي بحت عننال

الساسنام    بشکی ت الرن درنال  حدالکث  ظا ف  . شند الرجاد مي
رئیسا    ماه الي باررخ برنر  الرن قااون  بنساط هیاأت     مدت د
. رساد  وام  دالخلي ماي  ینر     برنر  کییسین  بد رن   بهی 
( 91)بصط  اا کییساین  الحال واندم     قنالوین   مق رالت م  کلی 

 . قاون  الساسي    ظارف مر   در       قنت خند  اقي الست

عنانال     ا  بصرا ه  د    ( 3)عنانال   ناد    يرا   ا    متن -35ماده
 :شند ميقاون  اللحاق ( 55)   ماده( 1) ( 3)های  بصر ه

عننال  رئیس درنال  محاسصات   د  وامزد  مع هي د  وامزد    -3
تا  درنال  محاسصات جهت الوتخاب رکاي الي  وهاا   عننال  دالدس   

 بنسط مجلس شنرالی الس مي

  خنردالری الي مدرك بحرایلي کارشناساي الرشاد       -3بصر ه 
( 73) االب ، سا ق  سیت در مقامهای مادر رتي منضانع مااده    

قاون  مدر رت خادمات کشانری   هیحا اليال   واا    حادالقل      
ئیس   دالدستا  الح الي سیت ر  یست سال سا ق  کار، الي ش الرط

 .الستدرنال  محاسصات 

در  وحنه الوتخاب رئیس   دالدستا  درنال  محاسصات   -1بصر ه
، الي ط رق  رین وام  الی   محاسصات   ندج   ،کییسین    وام  

بنسط کییساین    واما ،  ندجا    محاساصات بهیا       الست ک  
 .رسد وام  دالخلي مي شند      برنر  کییسین   رین مي

عنانال     ا  بصرا ه  د    ( 3)عنانال   ناد    را   ا   ي متن -35ماده
 :شند ميقاون  اللحاق ( 55)   ماده( 1) ( 3)های  بصر ه

عننال  رئیس درنال  محاسصات   د  وامزد  مع هي د  وامزد    -3
عننال  دالدستا  درنال  محاسصات جهت الوتخاب رکاي الي  وهاا      

 بنسط مجلس شنرالی الس مي

لي کارشناساي الرشاد       خنردالری الي مدرك بحرای  -3بصر ه 
( 73) االب ، سا ق  سیت در مقامهای مادر رتي منضانع مااده    

قاون  مدر رت خادمات کشانری   هیحا اليال   واا    حادالقل      
الح الي سیت رئیس   دالدستا    یست سال سا ق  کار، الي ش الرط

 .الستدرنال  محاسصات 

واما  وحانه الوتخااب رئایس   دالدساتا  درانال          رین -1بصر ه
ط کییسین    وام ،  ندجا    محاساصات بهیا     محاسصات بنس

 .رسد وام  دالخلي مي شند      برنر  کییسین   رین مي

قاااون    عناانال  قصاال الي   ، عصااارت  ( 57)در ماااده -31ماااده
المنر دالخلي کشانر    »   عصارت « شنرالها   المنر دالخلي کشنر»

 .را د بغیی  مي« شنرالها

ل الي   ، عصااارت قاااون    عناانال  قصاا( 13) مااادهدر  – 37ماااده
عصااارت   اا « کییسااین  کشااا ريی،  ب   منااا ع طصیعااي  »
« کییسین  کشا ريی،  ب، مناا ع طصیعاي   محایط يرسات    »

 .را د بغیی  مي

 :شند ش   ير  الح   مي قاون    ( 11)ماده -38ماده

بنالواد بقاضاای بغییا       ار ماي  ه ویارنده شش ماه رک -11ماده
الوتقاال  ا    . س الرالئ  کندرئیس  مجل کییسین  خند رال    هیأت

واما     اا    کییسین  درگ   ا رعارت وراب مقا ر در الران  راین   
پاذر    ر اط المکاا    هاای يی  منالهقت الکث رت العضای کییساین  

 .الست

فقره طرح ( 1)و  فقره اليحه  به صورت عادي( 1)اعالم وصول ( 9

 با قيد يك فوريت
ه الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمي ایران باه موافقتناما  -

حمل و نقل بين المللي مواد غاذایي فساادپذیر و تجهيا ات    
ماور  یمام   ) خاص كاربردی برای این گونه  جا به جایي راا 

رجاری   1347ميالدی برابر با درام شاهریور    1771سپتامبر 
 شمسي

قاانون برناماه   ( 6)مااده   (ب)بند ( 2)طرح استفساریه ج ء-
 (با قيد یك فوریت)پنجساله ششم توسعه 

 قاای  )، مخالف( قای دلخنش)ارالت رکي الي ط الحا  پس الي الظه
، قیاد راک هنررات  ا      ( قای حاجي دلیگااوي )  منالهق(ونر يی
 .   رسیدبرنر  

سوليمي،حيدري، فووالدگر،    :آقايان )ناطقين جلسه علني ( 9

 (مرادي و سالك

 :اصغر سليمي نماينده مردم سميرمآقاي -الف
ت بااررخي در  هیأت حاکی   م رکای جهاوخنالر  عد الي شکسا  -

ع الق   سنرر    الضیح ل گ  هک دست وشاوده دالعش بنسط 
 ار درگ  بنطئ  الی جدرد رال علی  جها  الس م  ا   ، سپاه الس م 

ویارش گذالشت،  م رکا دساتنر الوتقاال سافاربخاو   م رکاا  ا       
قدس الشغالي رال حادر ک د ک  الرن القادالم رير وا   اعات البحااد     

الران ج ونما  ظلا    هسااد      جها  الس م   بسا رع در واا ندی  
 .خنالهد شد

الدالم  پیشنهاد بقسی  قدس بنسط کشنرهای س سپ ده      ی
شاه  قادس   : د   خش ش قي   غ  ي رال م د د دالوست   الهاز د 
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پارتخت دالئیي هلسحین خنالهاد  اند هیچناین هتنا  الوگیازی      
جنال  س سپ ده سعندی در منحق   ا پشاتیصاوي مثلات غ  اي،    

شتار م دم مظلانم ریان رال محکانم    ع  ي   عص ی   جنگ   ک
 .مي کن 

بصلیغات کشنرهای الستکصاری علی  حنارع منشکي ما وشاا  الي  
   ه منده رهص  معظ  الوق ب   راله ر شن   درست وظام ما الست،

ه چ  مي بنالوید ر ی منشک کار کنید    صینید دشین چقادر  
ر ی منشک حساس الست الي الرن ر  حنارع دهاعي   منشکي ما 

 .ل مذالک ه الستغی قا 

الم  ي ض  ری ب رن ویاي   الی بنسع    پیش هت کشنر   مقا لا   
 ا بهدردالت خارجي،  حادت   الوساجام ملاي در هیا  ساحن       
 الست، الستا  الحفها   اا پیشاین  بااررخي   ه هنگاي   وقاش     

 ي  درل در جنگ بحییلي الگ چا  الساتا    خانردالر مشاهنر      
رن وقاا  کشانر   شده الما شه ستا  های    جزء ک  بنسع  ب 

 .محسنب مي شنود

اليم الساات ضااین کاااهش  : خحاااب  اا  السااتاودالر گفاات   ی
سختگی ی هاای منجاند در الساتا    حاذف کاغاذ ايی هاا         
   ک السااي هااای مخراانا الراان السااتا   ااا دراادگاه ملااي     
ه الجناحي  ا بعیین   ور  مدر ال  کاردال    شارست   ا ساا ق   

ر  دالری يمینا   الج الري منهق جهت الشتغالزالري   جاذب سا ما  
بأمین معاش   ر وق القترادی   رهع  یکاری گست ده رال ها اله   

 .کنند

شه ستا  سایی م  : ، گفت     ير  جهاد   کشا ريی خحاب  -
رکي الي قح  های بنلید سی  درختي م غنب  ا شاه ت  این   
اللیللي الست الما و خ ه  ش سی  در  اغ هاا يرا  قییات بیاام     

گی د ک  الگا   ضاع  ا  هیاین      شده در الختیار دالال  ق الر مي
مننالل پیش ر د  ارد    هک  مجلاس با حی   اغادالری سایی م     

  ودسايی،  ايالررا ي،    اشی  لذال الوتظار مي ر د  ا ر وق حادرالت،
الحدالث حنارع بصدرلي    ست   ندی، خ رد بضییني   لحاظ در 
سصد غذالري خاونالر   بنسع  بعا وي های پنرا الي وا ندی دست وج 

 .  کشا ريال  جلنگی ی شندچندسال

خسارت  یی  محرنالت کشا ريال     منقع   کامال پ دالخات   
الستیهال    خشاندگي در کا د  الم هاای يرا  حاد        ویي شند،

میلین    الی مدت محاد د  ا  حانرت وااقر الجا ال   ساپس       
 .متنقف شد

 ی در الدالم  خنالستار کاهش بع ه   ب  های کشا ريی کا  در  
نرفاو  دالشت  الي  يرا  ویا   شاد      چندسال الخی  الهزالرش غی م

هزالرال  الحل  درخت سی  الي  ي   اي خشاکیده     : الظهار دالشت
دچار بنش های شادرد   اي شاده السات    ب شا ب ویاز  ا         
سختي بأمین مي شند لذال جا دالرد د لت در مانرد طا   هاای    
  یاری مدر    الج الی   خیزدالری    ستن چاه های غی مجاي   

 .د القدالم کندمدر رت منا ع   ي منجن

يمزماا  الوتقااال  ب الي منحقاا  الی کاا  خااند دچااار خشکسااالي 
 17کیلانمت     طا ف با   اا بانولي       711چندسال  الست  ا   

کیلنمت ی ير  شه ستا  سیی م بنها شاهدی     ي کفارتي در 
مدر رت پاردالر منا ع  ب الست   برایییات پشات درب هاای    

 . ست  قا ل الج ال در میدال  های عیل ویست

اليم السات  : اب     ير  راله   شه سايی اليعاا  دالشات  خح  ی
   ا  جن، -راسنج،  وک-در اره پ  ژه های قنل دالده شده سیی م

 غدالش   سار  پ  ژه هاای حانيه هاای الوتخا یا        -مهدی   اد
 .حذف وقا  حادو  خیز بس رع کنید

ضین الرنک   ارد بأکید  ير   هدالشت در خرنا ور  سي بي 
ه بخرري، سااختیا  دراالیز، پاوساین     الحدالث درماوگا  السکن،

پزشکا    جذب پزشکا  متخرار سا رعا عیلیاابي شاند الي     
مدرسا    13 ير   منيش   پ  رش مي خناله  هک ی  ا  حاال   

مدرس  بعییا ی   حقانق معلیاا  يحیاتکش        31بخ رصي، 
 .هیسا  سايی حقنق  ايوشستگا  قصلي  ا هعلي کند

  شه ساتا  سایی م   رکي الي الهدالف ک   کشنر در محنر بنسع
ر وق حنعت گ دشگ ی الست ک   ارد  ا الی الشاتغال پارادالر در    
الراان حاانيه   واماا  هااای کااار  دی  ااا جاادرت پیگیاا ی شااند 
هیچنین ير ساخت های اليم  ريشي  ا بنج     الساتعدالدهای  
خدالدالی جنالوا  سیی مي کاهي وصنده ک  حتي   الی حضانر در  

یايمند بنج   راهه  مسا قات  ريشي مشک ت عدرده دالرود ک  و
 . ير   ريش الست

مصلیا  شه ستا  سایی م مناسا  ویساته وا   ر دی خان ي      
دالرر    و  خ  جي خن ي دالرر    هضای ساصز ویاز وادالرر  لاذال     

 . ارد هک ی    حال شه ستا  سیی م شند

 :غالمرضا حيدري نماينده مردم تهرانآقاي  - 
 قا ب الو چا الغ    چشا   کا   وهادی هیا  الست، مجلس الرنجا -

 هاا  بعارف دالوستند، مي المنر رأس در رال    المام    ند مش  ط 
جا  وا م   پن   دسات  ه ال الوي مشک ت  ا م دم  گذالرر ، کنار رال

مي کنند   وظام سیاسي، مالي   الجتیاعي الي کار مدی محلنب 
 .  خنردالر ویست

پیش الي  وک  ه حت های الي دست    د، چااره الی  ا الی الرا ال     
نیاا  هاای الجتیااعي   القتراادی، العتیااد      عزرز  یاودرشای ،   

عینمي، المید     رنده، ر ي    ر ي کی وگ ب  مي شاند الران در   
حالي الست ک  الر ال  در  زوگاه های باررخي خاند  اا بکیا   ا      
س مار  های الجتیاعي خنرش کا     ماده الي القانالم   بفکا الت     
متکث ، وی  های ي ده   متفک ال  جانال   انده   هیانالره الي يرا      

ر مشک ت   سختي های  ا قادرت   الساتنالر سا   ا   رده     هشا
 .الست

جامع  الم  ي الر ال     مدد دست سي    شصک  های الجتیااعي   -
خنالستار شفاهیت وهادهای مختلف   پاسخگنري مسئنال  وظام 

بقدر   ا  منقاع   ،ر حاوي  قای دکت  الست، الي وقا  قنت د لت 
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کا   اعات   الرح   ندجا    الوتشاار    درالهکاار عیانمي السات      
شفاهیت    گاهي م دم الي  ندج  دستگاه هاا، وهادهاا   الرگاا     

الرن الم  منج  وظارت دقیق ب    .های مختلف کشنر شده الست
پ سشگ ی الهکار عینمي   الي سنی درگا  پاساخگنري مقاماات    

شیا کا  الي  گااهي   ه مسئنل وظام شند، الما  قای رئیس جیهنر 
 سند شدرد   الي م دم وسصت     ندج  دستگاه های مختلف خ

 بنجیا   ها  ندج    خي  جند ض  رت رسد مي وظ      سنري
 القدالم  ندج  الرح  الي  وها حذف    وسصت چ ال پس وصاشد، پذر 
 الرد؟ وک ده

الما وکت  مه     الست ک   ندج  پیشانهادی وا  بنهاا بانال       -
 هصند معیشت   الربقای سحح رهاه ما دم رال وادالرد  لکا   اعات     

 وا  خنالهد شد، الرن ه  رند ماوند منرراوا   کاهش قدرت خ رد 
   بدررج پار  های القتراد طصقات متنساط   پاارین جامعا  رال    
خنرده   سصک يودگي  وا  رال دست خنش بغییا الت واامحلنب   

 در هیین رالساتا    طانر کا  الهازالرش قییات  نازرن      .مي کند
مي بنالود در بشادرد مشاک ت معیشاتي ما دم مانو   اشاد،        

.  ی خ  ج الي کشانر مها    قا ال بامال السات     الهزالرش س    ال 
درالرن میا    خي الي عیلک دها ویز ویک    يخا  هاای ما دم    
مي پاشد ک   ايرب رن  وها معضل منسسات العتصاری السات کا    

 .س مار  القشار  سیعي الي سپ ده گذالرال  رال  اال کشیده الست

الرن الم  مي بنالود  جند شکص  های ماهیااري رال در يهان الرجااد    
وقش دستگاه های المنیتاي   الط عاابي در حال الران      کند پس

کشانر   الره ح ال    کیک    ملت   وظام چیست؟ چ ال هزرن  الد
 یش الي  ايدهي    شاده السات؟ چا ال  خاش قا ال بانجهي الي       
 ندج  ح ف المنر غی  ض  ری   وهادهاای ماناليی ماي شاند؟     
ملت مي پ سد ک   را الرن ر ود منج   هصاند  ضاعیت رهااهي    

ل الرن هی  سنگ الواداليی دالخلاي  ا الی الربصاا      شده الست؟دلی
الراا ال   ااا دویااا چیساات؟ چاا  ج رااا  هااا   محاااهلي الي الرجاااد 
درنالرهای  لند هاحل  ک  المکا  گفت   گن رال محد د ماي سااي   
سند مي   د، رکي الي مهیت رن راله های وجات کشانر مادر رت   
هنشیندالو    رالهصا دی بعامال  اا کشانرهای جهاا  السات الي       

بصا  ساايوده ماي بانال  شااهد الهازالرش سا مار        رهگذر الرن الر
گذالری ها در الر ال   اشی  ک  منج  الشتغال   ر واق القتراادی   
مي شند الما وظام در حانربي ماي بنالواد در ع حا  هاای  این       
اللیللي بنهیق را د ک  الي حیارت   الوساجام م دماي   وی  هاای    

 .دالخلي   خنردالر  اشد

اهش هاحل  د لت بحقق الرن الم  در پذر ش س رق مختلف   ک
  ملت المکا  پذر  خنالهد  ند،  د   بعارف  اراد گفات کا  در    
ع ح  های مختلف هاای سیاساي   الجتیااعي   مادر رت  ا       
جنالوا  العتیاد وک ده الر ، متاسفاو   سیاری الي جنالواا  کار ماد،   
مستعد   خنش هک   ا پ  وده سايی ها الي  ر د  ا  الرا  هاای    

مح  م شده الست   در   خي مدر رتي   سیاست گذالری کشنر 
 .منالرد ویز الي الدالم  بحریل  اي ماوده الود

المید الرر  ک  الرن مح  میت ها   وادرده الوگاشتن هاا   پ  واده   
سايی ها   الی جنالوا  ج راوي سايما  شده وصاشد، مااوع درگا    
در راله بحقق     هاق ملي منضانع حرا    يوادالویا  سیاساي     

دی   الی حل       چش  ماي  الست ک  الم  ي ها  ارق  های المی
خنرد، هی  المید الرر   غاي سال جدرد پاراوي    منضانع حرا    

 . اشد

الرن ر يها به ال     سیاری الي شه های  زرگ کشانر محتااج    -
هنالی بايه الود،  ارد ه رااد محایط يرسات رال شانید   چااره الی      
الودرشید ک  خدالی واک ده شاهد  ح الوي   المنیات شاد   ب     

 ال     عننال  پارتخات در   خاي شااخر هاا الي     هنال وشنر ، به
شیاری الي شه های کشنر عق  ب  السات،  ا  بناسا   ساعت     
پارتخت، پارتخت  ارد الي  ندجا  هاای   العتصاارالت مانرد ویااي      
حدالقل   الی بس رع در بکییل شصک  مت     ونساايی    هصاند   

 .شصک  حیل   وقل عینمي   خندالر شند

الی مدر رت رکپارچا  الوا ژی      وظ  مي رسد  ست های اليم   
ه اله  شده   الي هیین ر ي اليم الست د لت   مجلس در الرحا   
م  ن     الح   ساختار وسصت    بشکیل  يالرت الوا ژی القادالم   
کند   الي رئیس جیهنر مي خناله    الی رهع  سیاری الي منالوع   
مشک ت جامع  ا مقام معظ  رهص ی    عننال  مسئنل   سکا  

هینالره رالرزی   مشنرت اليم   مساتی  دالشات    دالر الدالره کشنر 
 . اشد

 :حميدرضا فوالدگر نماينده مردم اصفهانآقاي  -ج
هاای  م رکاا      رغا  هیا  دشایني    جیهنری السا مي علاي   -

هاای   الی    راله خند الدالم  خنالهاد دالد   وهضات   متحدال  منحق 
مقا مت منحق  در چارچنب يما    مکا  هعلي قا ال سانجش   

ه الب  الي       الرن مقا مت وگ رست، دشاینا    ویست  لک   ارد
های پساادالعش   الوق ب پس الي واکامي   شکست دالعش    ط  

هیا  پ ساي ک دساتا  عا الق، الساتفعای ساعد       . الود ر ی   رده
ح ر ی، الخت ف  ین شیعیا  ع الق، ط   الوتقال پارتخت رژرا   
الشغالگ  قدس الي جیل  ط   های  م رکاري   متحادالوش السات   

  البحاد   الوسجام کشنرهای الس مي الهییات د چنادال    الي الرن ر
رالهي جز الوساجام    حادت مسائنلین   بنجا   ا  حال       .دالرد

مشک ت م دم در پیش ر  ویساته الما  ي حتاي رقا ات هاای      
سیاسي    سیاری الي معض ت الجتیاعي   ه هنگاي ویاز بحات    
شااعاع مسااائل القترااادی کشاانر قاا الر گ هتاا  الساات   مسااائل 

ي پایش مشاک ت خاند رال ویاراا  کا ده      معیشتي م دم  یش ال
السته د لت  ارد  ا  شاعارها     واما  هاای خاند  ا الی حال        
مشک ت القترادی کشنر عیل کند   در الرن راله الح   ساختار 
د لت    کارگی ی مدر ال   ا الوگیزه   بنال  بخرر کااهي رال در  

 .دستنر کار ق الر دهد

ک ت وظاام  چالش های وظام  اوکي   سپ ده گذالرال     قی  مش
 اوکي   منسسات القترادی، رکند بنلیاد   مشاک ت الشاتغال،    
مسئل  حند ق های  ايوشستگي، منضنع ساختار وظاام  ندجا    
ررزی کشنر   مسائلي الي قصیال  ب   محایط يرسات الي جیلا      
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چالش هاري الست ک  مدوظ  د لت د اليدها  ویاز قا الر دالشات     
هاای عیلاي      لي   الی حل ه  کدالم الي الرن منالرد چ    واما   

 قنالویني رال در ال لنرت ق الر دالده الر ؟

قااون  الساساي  ا  حانرت      33الج الی سیاست های کلي الحل 
ححیح ک  هینالره در م قات مسئنال   ا رهصا  معظا  الوقا ب    
منرد باکید ق الر گ هت  الست، بنالویندسايی  خاش خرنحاي     
بعا وي در القترااد، م دماي کا د  القترااد  ا  معناي  القعاي،        

ي بنلیدکنندگا  در مقا ل  الردالت  ي ر ر      خنرد  ا حیارت ال
مشکل قاچاق،  هصند هضای کس    کار   رهع منالوع الشاتغال    
عیل    سیاست های القتراد مقا متي رالهص دهای الساسي پیش 
 .ر ی د لت الست ک   ارد  یش الي پیش منرد بنج  ق الر  گی د

ون     چ ال ط   وحنه پیگی ی بحقق القتراد مقاا متي کا  قاا   
الست الج ال وشاده السات؟ چا ال قانالوین رهاع       93م  ن     سال 

منالوع بنلید ماوند قاون  حدالکث  الستفاده الي بنلید دالخل،  هصاند  
بااکنن  خانب    33هضای کس    کار، سیاست های کلي الحل 

 الج ال وشده الست؟

در د ره الخی  مجلس  یش الي الرنکا   ا  قاونوگاذالری پ دالختا      
ت  شنده در منلف  وظاربي الگ  ویاي  ا   شند  ارد    وظارت پ دالخ

 .الح   قاون   ند  ونقت القدالم شند

در منضنع رژر  حقنقي يالرنده ر د   مشک بي ک  ها  الکنان    
در پیش ر ی الرن ر خاو  در ها ت م کازی پایش  ماده، الگا       
.  خنالهی  منرفاو    رسي کنی   ارد    س  محانر الشااره کا د   

ناده ر د،   دالشات هاای  اي     ال تدال  ه  خنرد  رژر  حقنقي يال 
ر ر    خ ف قااون  در مقااطع مختلاف الي  االدسات   پاارین      
دست، عدم رعارت حق   های محیط يرتي در ها ت م کازی،   
عدم الج ال را کندی در الج الی پ  ژه های مرنب   قاونوي الوتقال 
 ب   بنيرع      س الوجام عدم رعارت اللگنی های مرا ف  ب  

  حنعت ه ت م کزی   يالرناده  در س   خش ش ب، کشا ريی 
ه  الکنن  مهیتا رن  .ر د رال    س ونشت الم  ي دچار ک ده الست

منضنع    لحاظ يمااوي بعیاین حاق   ا  کشاا ريال    بعیاین       
 .بکلیف ط   های الوتقال  ب در  ندج  سننالبي الست

در الستا  الحفها  علي رغ    خي پیش هت هاري کا  واشاي الي   
ده السات، منضانع الشاتغال،    ب ش ها   کنشش های الستاوي  ن

 یکاری   س مار  گ رزی هیچنا  دالرالی الهییت السات   ساه    
 السااتا  الحاافها  ویااز الي العتصااارالت  ندجاا  الی متناساا   ااا     
الي .در مد هاري ک  الرن الستا    الی کشنر الرجاد مي کند ویسات 

 المیدی چندال  د لت الی  ندج     ط هي  ا مشک ت ساختاری
 .ا  الي منا ع العتصاری ویستط   های عی الوي الست البیام   

بنها راله  اقي ماواده رهاع منالواع سا مار  گاذالری در الساتا          
  خنرد  ا عنالمل س مار  گ رزی الي الساتا  السات کا  مادر رت     
جدرد الستا    مدر ال  کل  ارد  ا هیکاری ویارنادگا  مجلاس   

 .رهع  وها رال در س لنح  المنر ق الر دهند

 :دم قروه و دهگالنعلي محمد مرادي نماينده مرآقاي  -د
در کشنر    رک  ح ال   زرگ بصدرل شده الست    وار   یکاری-

  بصعات القترادی، سیاسي   ه هنگاي    در جامعا  مشااهده    
شند، رکي الي متغی های باوی گذالر در الشتغال    یکاری رشد  مي

بنلید  القعي در القتراد الست، هیچ رالهي   الی کااهش  یکااری   
 وک   خش خرنحي    القعاي هعاال   در کشنر  جند ودالرد مگ  

 .گذالری کنند شده    تنالوند  ا الطیینا  در الرن  خش س مار 

های معضال رشاد القتراادی الوا       رکي الي مهیت رن ررش   ی -
ساختاری در مد وفت    بنلید      ي  ییاری هلندی دالوسات    

با يماوي ک   ال ستگي ما رال  ا  طانر کامال   حقیقاي الي     : گفت
بانال  الي بنلیاد حیارات کا د   بیاام       ند ویاي وفت   دالشت  وش

 .ها در حد شعار  اقي خنالهد ماود ح ف

 هر حااوي دکت  جناب  قای :  ی خحاب    رئیس جیهنر، گفت
   حال  یکاری جامعا   ا   راهه  یکااری      مالي شیا خنالهشیند

ر يالهز   در ک دستا  هک ی کنید، بفا ت ویارنادگا  مجلاس   
ردالر دالئیي   چه ه    چه ه  اا   ا درگ  مسئنال  الرن الست ک  د

های  ال هقط رک ر ي گنشي    خدال قس  الگ  مدر ال  .م دم دالرود
بلفن هی اله ما ویارندگا  رال پاسخ دهند متنجا  خنالهناد شاد،    

 !معنای  یکاری جنالوا     معنای  القعي    معني چ 

ده   ا  دالد ک دساتا    ساید چ الکا          مسئنال  هشدالر مي
کند   الگ        رسیدگي   یکاری   بصعیض در الستا   یدالد مي

وشند     حا ال  القتراادی بصادرل خنالهاد شاد   الران  حا ال         
 .بنالود     ح ال  المنیتي بصدرل شند مي

  الی کاهش  یکاری   رهاع بصعیضاات در الساتا  ک دساتا        
 وظا   در "هانالد  يوجیا ه  مساتی   طا   " ناده،  حنيه الوتخا ی  

  ا      جاویااري   کارشناساو  های   رسي الي پس   شده گ هت 
 در  یکااری   ازرگ  معضال   ا   بنجا    اا  لذال الست رسیده بارید
اي ساخت الرن  غ   يوي کلنگ دالرم بقاضا حنعت  يالرت الي الستا 

 .پ  ژه رال بس ی کند با    درد جنالوا  منحق  م هیي شند

 :احمد سالك كاشاني نماينده مردم اصفهانقاي آ -هو
  اا  المات    ملات  با ش  ویا ه  ح کت عظی  الوقا ب السا مي   

مصلغا   شهدال، خن  الهدالی   الوق ب الي قصل مجاهدال     ری ت
  اا  اللصتا   کا   السات  ( ره)  م الجع بقلید     رهه المام خییناي  

   بنحیادی   ا   طاغنبي معیارهای   ها م ك ها، سیاست بغیی 
 الساتکصار  کنانوي  ش الرط در الما  ند الس مي محتنرات  ا صیقبح

 ده  چهار الي پس دالخلي معار  های ج را  هیسنري   جهاوي
الساا م واااب   الوقاا ب    هتناا  ج رااا  در الوقاا ب پیاا  يی الي 

 .الی رال هدف ق الر دالد ه هنگ  ا محنررت المام خامن 

اللیقادس     رن     یات  س ال  الستکصار  ا بغیی  الوتقال پارتخت بل
هاای مظلانم    هاا   المات   ملات . منج   حدت جها  الس م شد

جها  الي جیل   ح رن، سنرر ، میاویار، ع الق   رین  دالواد کا    
پیا  يی  . شنود  اطلي مثل  م رکا   رژر  حهینویستي محن مي
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جصه  مقا مت در طنل رک ساال گذشات  در عا الق، سانرر        
  در ریان  لصنا       خاك مالیده شد   یناي سا ال  ع  ساتا   

 .وشا  الي ال ج القتدالر الوق ب   جیهنری الس مي الر ال  الست

: های مختلف، گفت  ی  ا الشاره العت الضات م دم در قال  بجیع
گذرد   شاهد العت الضات م دم الي   وچ  الم  ي در دالخل کشنر مي

گنش    کنار کشنر    خاط  ضارع شد   خشي الي المنالل ما دم  
 اراد طصاق قانالوین  اا     . السات شند ویاي    القدالم جدی  درده مي

الی معاد د   اللیال بنسط عده هساد القترادی، ديدرد  المنالل  یت
 .الي اله الد هاسد   غنل هساد   خنرد شند

 ا الشاره    مح   شد  پ  واده هسااد  ا الی وزدرکاا      در الدالم  
 ما دم   ر سای جیهانر هعلاي   قصلاي    رال منجا  واالمیادی     

  خشي العتیاد يگ دالود  ا   ماهات جص ال    الی: الهز د   دالوست
قاون  الساسي، رسایدگي  ا     333 الحل الج الی مید، واال م دم الي

گا هتن   قاون  الساسي   پاس  33المنالل مسئنال    الج الی الحل 
 .الست ض  ری  المنالل وامش  ع    رغیا رهت 

پیشنهاد : غی  القعي دالوست   الهز د 97بنظی  الرح   ندج    ی
چ درحدی    حقانق    مي کن  در الرح   ندج  سال  رنده هی

پادالرش هی  مدر ال  در هی  ساحن  مادر رتي کشانر الهاز ده     
الرن پیشنهاد ه الکسین   الري مجلس الست کا  پاس الي   . وشند
هاا     الی   الی هی الهاي  اا  ضاعیت معیشاتي   ساختي      جلس 
 .های  ايوشستگا    مالصاختگا  البخاي شد وگ الوي

: اد کا د جیهنر   سار  د لتی دال  پیشانه  خحاب    رریس  ی
خنالهید الضاه  کنید    حقانق  ايوشساتگا  هانالد،     ه  قدر مي

ه هنگیا ، وی  های مسالح، کشاا ريال ، الرجااد الشاتغال الضااه       
 .کنید

 

اننخا  دو نفر از نمايندگان  اسنان در مجلس شوراي اسالمي ( 3

در ) با راي مجلس  به عنوان ناظر  در شوراي معادن  در هر اسنان 

قوانون برناموه ششوم توسوعه مصوو       ( 39)مواده  ( الف)ند ب( 1)اجراي جزء 

قرائت  شد و ننيجه راي گيري  در نمايندگان هر اسنان  اسامي )-(91/19/1921

 .(مي گردد اعالم  جلسه آينده 

 

فقوره  ( 1) تقاضاي تغيير دسنور و در دسنور كار قورار گورفنن  ( 1

 طرح با اولويت

الواع بنلیاد رقا ات    نمرهاع  قااون   ( 11)ط   الستفسارر  ماده " 

   "پذر    الربقا وظام مالي کشنر

، (آقواي فريود موسووي   )پس از اظهارات يكوي از منقاضويان   

،  تقاضواي  (آقواي كواكبيوان   )و موافق(آقاي قاضي پور)مخاف

 .نرسيدمذكور به تصوي   

 

تذكرات كنبي نمايندگان به رئيس جمهوور و مسولولين   ( 6

 اجرايي كشور

 (مورد1)جمهور تذكرات كنبي به رييس-الف

حاد ر الحکاام    : قای ه حت پیش  ویارنده الس م   ااد غا ب   -

يماا  جناگ غا ب     الرثارگ ی  ا الی کارکناا    حقنق   مزالرای 

 الستا  ک ماوشاه الي الس م   اد غ ب با م ي

 (مورد91)تذكرات كنبي به مسلولين اجرايي كشور  - 

 

 بعدالد دستگاه الج الري بعدالد دستگاه الج الري
 3 وفت 3  رش منيش   پ 

 3 حنعت   معد  3  ريش   جنالوا 

 3 وی   3  دالدگست ی

 1 کشنر 3 راله   شه سايی

 3 دهاع 3   دالرالري القتراد

 3 ه هنگ   الرشاد 3 جهاد کشا ريی

 1 علنم   بحقیقات 3 المنرخارج 

   3 بعا  

 

 تذكرات آيين نامه اي، اخطارقانون اساسي و تذكرات شفاهي( 7
 

 اراد   السااس ال لنرات هاا     : در باذک  گفات   :يگدلي احمد بآقاي 
مسائل در مجلس منرد رسیدگي قا الر  گیا د  ناا  الرن سانالل     
 نده الرن الست ک   را   رسي   وام  ال لنرت مجلس الست چ الک  

چالش الحلي کشنر رال  یا  کا ده   33خند رئیس مجلس حد د 
الست  نا  الرن  ارد الرن منضنعات در ال لنرت الحالي ویارنادگا    

   وظ   نده  ارد الي ححن علني رک رأی گ هت  شند .الر  گی دق 
با   رسي ط   الح    ئین وام  دالخلي  ا  کییساین  باد رن    

 . ئین وام  دالخلي مجلس  الگذالر شند

  رسي ط   الح    ئاین واما  دالخلاي مجلاس جازء ال لنرات       
ویست چ ال ک  در   خي الي ر ستاها م دم  ا مشاکل باامین  ب   

 .ندش ب ر    ر  هست

  رساي  : در پاسخ    باذک   یگادلي گفات    : دكنر الريجانيآقاي 
ط   الح    ئین وام  دالخلي رال ویي بنال     کییسین   الگاذالر  
ک د چ ال ک     د  سنم رأی ویارندگا  ویاي دالرد   قاون  دالئیي 
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   رهه الی الست ک   اراد الحا   شاند الماا  اراد بنجا  دالشات        
 .ندگا   نده الست  رسي الرن منضنع   الساس رأی ویار

رسیدگي    ال لنرت های کشنر ویز در دستنرکار مجلس السات  
ضین الرنک  هیات رئیس  مجلس  ارد محا ق  ئین وام  مجلس، 
دستنرکار ححن علني رال بعیاین کناد  ناا  الرن رسایدگي  ا       
  رسي ط   الح    ئین وام  دالخلي مي بنالواد کاار مجلاس رال    

ماوند مساائل باامین    س عت دهد اللصت  رسیدگي    منضنعابي
 .الجتیاعي   المنر  اوکي ویز در حال الوجام الست

هیاأت رئیسا   اراد طا   هااري کا  در         :محمد دهقانيآقاي 
مجلس   رسي مي شند رال  اا باد ی  ال لنرات گاذالری کناد باا       
 تنالوی  ط   هاري رال ک  مه  ب  هساتند رال سا رع با    رساي     

ن  الساساي  قاو 91الما در خرنا الرن منضنع هدف الحل .کنی 
الرن  نده الست ک  م دم  تنالوند دست سي دالشت   اشند رالجع    
هی  قنال   ط ي کار قنال    مجلس  تنالوند    عنانال  خاوا  ملات    
دست سي دالشت   اشند   شکارتشاا  رال حتاي الي قانه قضاائی ،     
مجلس   سار  الرگاا  در کشانر  تنالوناد  یارناد   شاکارتي رال      

 .ندمح   کنند با       ها رسیدگي ش

الما الرنکا  ماا ماي خانالهی  شاکل    رال عان  کنای    السا          
رال درنال  کنی  الرن الم  پ ستیه رال  االب  مي  91کییسین  الحل 

 .  د   میکن الست   الی کشنر وتیج  ودالشت   اشد

: گفات ،در پاسخ    الخحار محید دهقاا    :دكنر الريجاني آقاي 
رال  ما در  ئین وام  ویز منضانع عیلکا د کییساین  الحال واند     
   مشاخر کا در     ظاارفي ویااز  ا الی    بعیاین شاده المااا      

د دالرد الرن الست ک  العضاای الران    جن رالستا الرن در ک  مشکلي
کییسین  در هفت  د  جلس    گزالر مي کنند   دوصال کارهاای  
درگ  ویز  ارد    ود   الگ  درانال   اشاد کارشناساا  مساائل رال     

دقیاق  اا   پیگی ی مي کنناد   ماي بانال  شاکارت رال جاامع        
 .کارشناسا  دوصال ک د

الگ  کییسین  الحل وند  ا  درانال  بصادرل شاند، کارشناساا       
 ماي  الساسنام  در درنال  الرن رأس در  مشخري هعالیت ک ده  

 کار جا    در   گ هت وظ  در ویز رال ویارندگا  الي بعدالدی بنال 
 کنناد  ماي  پیگیا ی  رال مادالرك    السناد   کنند مي کارشناسي

 . گی ود ق الر درنال  رأس در رندگاويویا  ارد اللصت 

: گفات ، قااون  الساساي    79در الخحار الحل  :محمود صادقيآقاي 
الظهاروظ ی ک  من ر ي رکشنص  در وحق الضح الری خند دالشات   
 اعت   خي ال هامات شده ک  بنضیحابي رال در الرن يمینا  الرالئا    

 .ده  مي

الظهارالت من در مانرد درانال  محاساصات در خرانا شاخر      
 لکا   ف  رناد درانال     : ال  محاسصات وصند،  یا  کا د رئیس درن

محاسصات منظنر من الست ک  منج   ا  خاط خانرد    پااك     
شد  وتیج  يحیات حسا  سا  درانال  محاساصات در ج راا     
رسیدگي    وظام مالي   گ دش مالي ساالو  مجلس ماي شاند   

ک  جزئیات    رال در جلس  علني کییسین  راا جاهاای درگا     
 .بنال  گفت مي

در منرد عراره هضائل ک  ححصت ک دم الشاره من    ه ماارش  
 ند ک  خحاب    ویارندگا  د ره ال ل مجلس ( ره)المام خییني 

ه منده  ندود شیا عراره هضائل ملت هستید   مع  ف شد کا   
 .مجلس عراره هضائل ملت الست

وظام قاونوگذالری ما  ا شنرالی وگهصاا    مجلاس عجاین شاده     
قاون  الساساي  ا  الوتخا اات     99ج  الحل الرن شنرال    من. الست

مجلس      قاونوگذالری مجلس وظارت دالرد   ه  د ی الرنهاا الي  
 .رک هلسف  متقن   خنردالر هستند

من    وظارت السترنال ي شانالری وگهصاا  قائال هسات    الران      
الم، الگ   هار  گفت  منضنع رال  ا ح الحت ه  چ  بیام در سخن الوي

قااون  الساساي م الجعا        مش    مذالک الت مجلاس خص گاا    
شنر  ک  وظارت شنرالی وگهصاا   ا  الوتخا اات     کنی  متنج  مي

   دلیل بج    بلخي  نده ک  در رژر  الستصدالدی پهلنی  جاند  
دالشت  الست ير ال در    د ره حاکییت بعادالدی الي کاودرادالهای   

  رد      الرن دلیال در قااون     سفارشي رال الي حند ق  ی    مي
 یني شد ک  وهاد مستقلي  الر ال  پیش الساسي جیهنری الس مي

   الوتخا ات وظارت کناد باا ویارنادگا  ویارناده  القعاي ما دم       
 اشند   ویارنده د لت راا حاکییات وصاشاند   مادالخ ت قانه      
مج ر    حاکییت در الوتخا ات کاهش را د   ویارندگا      رالء 
م دم وزدرک  اشند   الرن منضنع   الی وظام ما  سایار ضا  ری   

 .الست

وظارت قاونوي شنرالی وگهصا     ونعي محرنل مصااريالت ما دم   
الهلل وانری ویاز    در وهضت مش  طیت الست   شهادت شیخ هضل

   الرن مصنا  نده ک  مش  ط  ما مش  ع  الست رعني  ارستي    
قنالوین مجلس وظارت  اشد   در متی  قاون  الساسي مشا  ط   

کنناد باا    وفا  الي هقهاای با الي ال ل وظاارت     5ویز  مده  ند کا   
 .مرن ات مجلس خ ف الس م وصاشد

شنرالی وگهصا     حنرت قاونوي  ا  مران ات مجلاس وظاارت     
دالرد،  ارد مرن ات مجلس منحصق    ش ع  اشد   مخالف قاون  

قااون  الساساي برا رح شاده کا        91در الحال  . الساسي وصاشد
مجلس شنرالی الس مي  اد   شانرالی وگهصاا  العتصاار قااونوي      

قااون  الساساي بفسای  الحانل قااون        98حال  ودالرد   محا ق ال
 3الما وکت  الرنجاست کا   عاد الي   .الساسي  ا شنرالی وگهصا  الست

ده  ک  الي عی  جیهنری الس مي مي گذرد   هعالیت مستی ی 
الود  را حق ودالرر   پ سای  کا  محرانل     در کنار مجلس دالشت 

الرن وظارت   خ  جي    چیست ک  الرن الما   اراد  ا  حانرت     
 .الريرا ي شند دقیق   علیي

ضین بأکید    قائل  ند  الحت الم  ا الی شانرالی وگهصاا         ی
بأکید    الرنک  مرن ات مجلاس  اد   بأریاد شانرالی وگهصاا       

بفسی هاري ک  باکنن  شنرالی وگهصا  ک ده : العتصار ودالرد، گفت
سص  کاهش الختیارالت مجلس شده الست الي جیل  بفسای هاري  
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السات العیاال    ک  م  ان   ا  حاق بحقیاق   بفحار مجلاس      
محااد درت در ماانرد بحقیااق   بفحاار الي شاانرالی وگهصااا    

هااا  اعاات شااده کاا   الراان محااد درت. مجلااس خص گااا  الساات
 .الختیارالت مجلس ک  شند

های مجلاس ساهی  السات، وظاارت      شنرالی وگهصا  در خ  جي
 .الالبصاع الست شنرالی وگهصا     مجلس قاون  الست      ما اليم

الر الدالبي  ا  مران   مجلاس     در منالرد متعددی شنرالی وگهصا 
دهد کا   ا  الران مران   الساتنثاء       گ هت    الرنگنو  رهنیند مي

 زوید،  قتي    قنالوین الساتثناء   بصرا ه ماي يویاد    قااون       
 .دهد خاحیت خند رال الي دست مي

من   الی هی  وهادهای قااونوي کشانر الحتا الم قائال هسات         
 .شیارم ضین الحت الم، حق الوتقاد رال ه  محت م مي

در پاسخ    الخحار قااون  الساساي محیاند     :دكنر الريجاني آقاي 
الگ  دهع  قصل ویاز الرنگنوا  حاحصت ماي     : حادقي الظهار دالشت

 .ک درد با الرن حد مناقش  الرجاد ویي شد

ضین الشاره    وحق حادقي در خرنا درانال  محاساصات     ی
هاای مجلاس رال درانال  محاساصات الوجاام         رسي حساب: گفت
یا  ک درد ک  رئیس الرن درانال  مانالردی رال   دهد  لي شیا   مي

يود ک   القعا الرن طنر ویسات   مان ها  الي محاساصات      خط مي
درنال  محاسصات  ا    .شنم درنال  در خرنا مجلس  اخص  ویي

کند، در کییسین    واما     ندجا     حنرت سیستیي عیل مي
گیا د کا     کنند   منرد   رسي ق الر ماي  وظ الت خند رال  یا  مي

 .کنند  جند دالشت   اشد    رال  یا  ميالگ  الشکالي 

 مشاکل  الرنکا    یاا    اا  شفاهي بذک ی در: عليرضا سليمي آقاي 
هاای جااوي،    ر پاي    سای   د پي بعحیلي    منج  هنال  لندگي

 م  نطا   مسائنال  : ر الوي   مالي    کشنر شاده السات، گفات   
 الران  در الودرشاي  چاره دهند    ویي الوجام يمین  الرن در القدالمي
جال  الست ک  هقط   خي الي  قارا     جای  وکا   .دالرودو يمین 

گنرناد کا   اراد دعاا      مشکل  لندگي هنال رال مدر رت کنند ماي 
 .کنی 

الي قصال ها   لاد     رال دعاا  الران  ما ک  گفت مسئنال  الرن     ارد
گفتید کا   قاای ه واي    نازرن بنلیاد        ندر ه چحنر قص ً مي

  مدر رت بغیی  دالخل منج   لندگي هنال شده الست الما الال  ک
 31کنیاد  ا  طنررکا  ر يالوا       ک ده    نازرن رال ها   الرد ماي   

 .شند  اي ه  شاهد  لندگي هنال هستید میلین  لیت   الرد مي

الررجااوي رئایس مجلاس کا       علاي  دالد  قا الر  خحاب  ا   ی
رراست جلس  رال    عهده دالشت، خنالستار پاسخگنري مسئنال  

 حال   ا الی  اللعااده  هانق  وشستي  ک د الع م   در الرن يمین  شد
 . لندگي هنال  ارد   گزالر شند مشکل

شا  گذشات    : گفات ،در بذک  شفاهي  :عبدالحميد خدري آقاي 
رکي الي ویارندگا  مجلس در شصک  خص  گفت  گنی بلنرزرنوي 

دالشت ک  در الرن گفت  گن مصاحثي رال مح   کا د کا  ساص     
ناین     شفت  شد  م دم حنيه الوتخا ی   ناده در دلانالر   هیچ  

م دم حنيه الوتخا ی   قای گلیا الدی ویارناده ما دم هنادرجا      
 .شده الست

پی   ححصت های  قای خجست  مصناي  ا  قاچااق سااماودهي     
شده در  ندر ساجاهي هنادرجا     نادر دلانالر در شه ساتا       
 بنگسااتا  الرشااا   ارااد الي ماا دم خنيسااتا     نشااه  ساا رعاً 

د رال الي الرشا  عذرخنالهي کند،  نده    قای گلی الدی شکارت خن
   هیات وظارت    رهتار ویارندگا  الرالئا  ماي دهای  کا  الران      
هیات  ارد رک رهتار قاطعاو   ا  قای خجست  دالشت   اشد چا ال  
ک  الرشا   د   هیچ الط عات مساتندی در راک   واما  يواده     

 .بلنرزرنوي م دم خنيستا     نشه  رال ير  سنالل   ده الست

ال حاض  بجیع کا ده الواد، الگا     م دم حنيه الوتخا ی   نده در ح
  نده الم  ي جلنی  قای گلیا الدی رال ویاي گا هت  البفاقاابي رخ     

 .مي دالد ک  گفت  مي شد در شأ  ویارندگي ویست

حدال   سییا ک   اا راک سیاسات خااا حاحصت هاای  قاای        
 ارد رک مناظ ه يواده بلنرزرانوي    خجست  رال پخش ک د س رعاً

ای خجسات   ا  الطا ع    در هیا    وام  مستندالت الظهارالت  قا 
 .م دم   سد

 قای خجست  در گفت  گنی بلنرزرنوي الظهار دالشت ک  رکاي  
میلیارد بنما  رشنه گ هت  الست  111الي کارمندال  گی ك دلنالر 

 را  قای خجست  مي دالود ک  ظ هیت گی ك دلنالر چا  میازال    
 ؟الست

 قای خجست  حاحصت الي قاچااق کااوتین ی در  نادر ساجاهي      
کااوتین ی  جاند وادالرد، هیاات      منحق  الحا ً ک ده ک  در الرن 

وظارت    رهتار ویارندگا   ارد    الرن ویارنده بذک  دهاد    ا    
. الرشاا  گفات کا   ا الی دراده شاد  راله درگا ی  جااند دالرد       
ویارندگا  ک ماوشاه ویز الي دخالت های  ي منرد  قای خجسات   

 .در  حت ه  دگاه وارالحت هستند

 79مااده  : گفات ،  باذک  خادری   در پاسخ   :مطهري آقاي دكنر 
 ئین وام  دالخلي مجلس م  ن     مذالک الت مجلس الست رعني 

 79الگ  شخري در ححن علني بنهین ک د مي بنال   ا  مااده   
الگ  الرن منضنع  اب شند کا   ا  حاحصت درگا ی     .الستناد ک د

 .پاسخ دالده شند ویي بنال  مذالک الت مجلس رال ساما  دالد

   مجلاس  : در بذک  شفاهي گفت : محمدرضا صباغيان بافقيآقاي 
دها ،  قاای محها ی چا ال قانالوین         رئیس مجلس باذک  ماي  
 .شند مرنب مجلس الج الري ویي

ها  حت  خشش ج ری  در کا د   ساند    در حالي ک  در رساو 
ها الي  ها مح   شده الست الما  اوک های کشا ريی بنسط  اوک  الم

 3ت کنند، هیچنین  ا  منضانع پ دالخا    الرن قاون  بصعیت ویي
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درحد   الی  یی  مشاغل سخت   يرا    ر بنساط پییاوکاارال    
 .شند بنج  جدی ویي

 ارد الرن   رسي    عیل  رد کا    97قصل الي   رسي  ندج  سال
ها    در عیل    چ  وحن محقق شده الست،  را بصر ه 91 ندج  

 ندها    طنر کامل الج ال شده الست  ناا  الرن الي رئایس جیهانر    
ال   الی الرالئ  گزالرش در خرنا عیلکا د  درخنالست دالرم ک   ير

در مجلااس  91هااای متصنعشااا  در سااال الی  يالربخاواا   ندجاا 
 .حضنر را ند

شنرالی عالي محیط يرست مدت يرادی الست ک  بشکیل وشده 
الست   الرن منضنع  اعات سا گ دالوي دالمادالرال  منحقا  شاده      

 .الست

پیشنهاد : ، گفت در پاسخ    بذک  حصاغیا   : مطهريآقاي دكنر 
شیا رالجع    الريرا ي عیلک د د لات در الجا الی قااون   ندجا      

، پیشنهاد خن ي الست   الرن منضانع در هیاأت رئیسا     91سال
شند الما در اره عدم الج الی  خشاش ساند      مح       رسي مي
ها  ارد  گنر  ک  دست مجلس   الی وظارت  ج الئ  در ک د  اوک
  نطا  بنضایح   بنالوید در الرن رالستا الي  ير  م  اي الست   شیا مي

بنال  الي الستیضا  الستفاده کا د    خنالهید حتي الگ  اليم  اشد مي
در ه  حنرت ال زالرهاري در دست ویارندگا   جند دالرد ک   ارد 

 .  الی بحقق    القدالمات اليم رال الوجام دالد

باا  : در بذک ی     ير  جهاد کشا ريی گفات  :حسن لطفي آقاي 
  گي ها     وام  ررازی  چ  يماوي کشا ريال   ارد با ال   ي   وام

غلط  ير  جهاد کشا ريی رال  دهناد چا ال کا  در حاال حاضا       
کشا ريال  گ هتار القسا  ماشاین  الت کشاا ريی   راا گ هتاار     
القسا    قي ک د  چاه هاا راا ج ریا  المانر  ب   راا  ادهکار       
  یاری بحت هشار هساتند کا  هناني القساا     بیاام وشاده       

 .شصک  های  ب ب سی  وشده الست

ءالستفاده کارشناسا  جهاد کشاا ريی الي بغییا  کاار  ی در    سن
ر ستاها      ک السي های واشي الي    ر ستاریا  رال   الره کا ده  
الست،  اوک ها الي  خشاندگي ساند   جا الر   الم هاا الساتنکاف      
ک ده   خن  کشا ريال  رال در شیش  مي کنند مگا  کشاا ريال    

ي کشا ريال  در الرن القشار مح  م چقدر پس الودالي دالرود، پس الودال
طنل رکسال    رک میلین  ویي رسد در حالي کا  میلیااردی   
ها در الرن  يالربخاو  العیال حاکییت مي کنند لاذال  يرا  جهااد    
کشا ريی  ارد در الس ع  قت وسصت    الح   المانر کشاا ريال    

 .القدالم کند

چا ال در  : الدالما  دالد ،  ی در بذک ی  ا   يرا   ريش   جنالواا     
 وااات  ريشااي کنباااهي مااي شااند   الراان بنضاایح عادالواا  المکا

 33 ي عداللتي با چ  يماوي  ارد الدالم  را د، شه  ق  ه  ا دالشتن 
هزالر جیعیت هاقد الستخ    المکاوات  ريشي السات   در  خاش   
س در د خص ی الي المکاوات  ريشي ویسات   ر ساتاهای  ازرگ    
الرن شه ستا  هاقد حدالقل المکاوات هستند الرن در حالي السات  

  پس کنچ  های هیدال  الونالع   القسام  اشگاه هاا  ک  در کنچ  
 .  الستخ های  ريشي  جند دالرد

در : برا رح کا د   ، در بذک  درگ ی  ا   يرا   ريش   جنالواا    
حنيه جنالوا  کدالم المکا  الشتغال   اليد الج رال ه اله  ک درد،  راا  
جنالوا  شه ستا  ري  الر الواي ویساتند   حقاي الي  یات اللیاال      

  جنالوا   ارد وسصت    رعارت عداللت  ا   ودالرود لذال  ير   ريش 
 . رهه جنالوا  شه ستا  ري  القدالم کند

،  در بذک  شفاهي    رئایس جیهانر     :روح اهلل حضرت پورآقاي 
رئیس جیهنر  ارد وسصت    بنصلي  ير  جهاد کشاا ريی  : گفت

   ي العتناري رئیس سايما  محیط يرسات در الحیاای درراچا     
 لاندگي هانال حسااس  اشااد       الر میا    با ش  ا الی کنتاا ل   

 .مدر رت محلنب   منو ی الي خند وشا  دهد

الر می    الستا   ير ارجا  غ  ي هنني الي مریصت خشک شاد   
درراچ  الر می    وا ندی کشا ريی در سار  سیاست های غلاط  
 يالرت جهاد جا  وگ هت    مریصت  لندگي هانال  ا     الضااه     

شاا ريی، الحیاای   الگ  مشاک ت القتراادی ک  : شده الست، الهز د
درراچ  الر می    الستفاده  هین  الي م ي در هیات د لت  ا  وحان   
شارست  مدر رت وشند   ال رژالوسي عیل وشند محیائن  اشاید   

 ضا ر  الر ال  جامع  الجتیاعي   سیاسي هیصستگي  القتراد ملي،
 .کند مي

جنالوا  بنها در الوتخا ات مه  ویساتند   پاس الي الوتخا اات ویاز     
   جنالواا   اراد میادال  دالده شاند       : ک دمه  هستند، بر رح 

هک ی    حال هساد در دستگاه های الدالری شند چ ال ک  ما دم  
 القعا وارالضي هستند،  را الرن الست پاسخ م دم ک  گفت  مي شد 

 . لي وعیت ما هستند

طاي باذک ی شافاهي مجلاس خحااب  ا        :  حميد گرمابيآقاي 
ودهي رئیس کل  اوک م کزی در اره ضاعف مادر رت در سااما   

 اا  وکا  مؤسسا     : ها   مؤسسات مالي   العتصاری گفت حند ق
الود الما هنني    محالصات  الهضل بنس رال  ا  اوک  رنده الدغام ک ده

 .شند م دم رسیدگي ویي

هاای ما دم در     ی  ا الوتقاد الي وحنه رسیدگي    معضل ساپ ده 
جیهنری  الي رئیس: ، گفت  مؤسس  ه شتگا  « پینود»حند ق 

 حي کامل   حساب شده جهات مرا ف  هینا     خنالهی  ط مي
 یناي   منا ع در وظ  گ هتا  شاده در  ندجا  در الشاتغال پایش     

 .کنند

 ا الی  :  ا الشاره    خسارالت  لندگي هنال  ا الی کشانر گفات     ی
مقا ل   ا الران  لاندگي  اراد هزرنا   ا الی الساقا  خندر هاای        

 .ه سنده پیدال ک د

لاندگي هانال    : در باذک  شافاهي گفات    :اكبر رنجبورزاده  آقاي 
طلصاد   ماي . وگ الوي عییقي در جامع  الرجاد ک ده السات  حقیقتاً
های مسئنل    الرن مسائل  بنجا     جیهنر   هی  دستگاه رریس
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در مقاطعي  حت الستاودالرد سنخت محا   شاد     . جدی کنند
الگا  الران   . شاند  در مقاطعي مشک ت هني خندر هاا  یاا  ماي   

 د رال  خشید؟بنال  خن مشکل رال وتنال  در پارتخت حل ک د مي

د لات   مجلاس   قانه    :  ا الشاره    ال  چاالش الشاتغال، گفات   
قضاری  ر ی الشتغال باکید دالرود الما غاهل الي الرنک     ه  میزال  

شاند مگا     بسهی ت    جامع  بزررق شند، الشتغال الرجاد ویاي 
کناد، مساد د    هاري ک  در الرن راله الخات ل الرجااد ماي    هی  راله
 .شند

وشد  رریس ستاد مصاريه  ا قاچاق کاال   ا الوتقاد    منرنب ی 
الوترا ات    حدی    باخی  الهتااده السات کا  الران     :   الري، گفت

 .ستاد دچار الخت ل شده الست

هازالر پا  ژه    73کاری عی الواي رال   های ویی   مار پ  ژهدر الدالم  
 97خنشاصختاو  د لات در الرحا   ندجا      : الع م ک د   الهاز د 

 .ه الست ک  قا ل بقدر  الستهای جدردی رال  غاي وک د پ  ژه

در بذک  شفاهي الم  ي خند خحاب     يرا     :شير خالقيآقاي ب
عیلیات الج الري پاراب سد گینی س  ساال  : دالشت  وی   الظهار 

هاای الطا الف    هازالر هکتاار الي يماین    31الست بیاام شاده کا     
 .الست   بکلیف هنني الما کنند الستفاده    الي بنالوند مي 

ن معضا ت جامعا  ماا السات، الماا در      با ر  الشتغال رکي الي مه 
ش الرحي ک  ما وعیت  ب دالرر    سد ه  ساخت  شده چ ال  ارد 

 بنالوناد  مي سدها قصیل الرن  .پاراب چنین سدی وامشخر  اشد
 رال مساارل  الرن خنالر  مي وی    ير  الي  اشند منو  الشتغالزالري در
 .کنند حل

: هیچناین در باذک  درگا ی  ا   يرا  راله   شه ساايی گفاات      
های قدریي خلخال ویاي    م مت    سفالت دالرواد  ارهاا در    هرال

بذک الت کتصي الرن منضنع محا     راا واما  ونشات  شاده الماا       
شند الوتظار دالرر  با در منرد م مت  سفالت  ب بی  الو  دالده ویي

 .های منو ی رال    دالرود های ر ستاري قدم ها     رهه راله راله

کار   ي خند     ير  بعا  ،در بذک  شفاه :فرج اهلل رجبي آقاي 
 ایش الي راک ساال   الوادی السات کا        :   رهاه الجتیاعي گفات 

مذالک ه در منرد الحدالث  ییارستا  بامین الجتیاعي در شی الي  ا 
س مار  گذالر خارجي الوجام شده، بعدالد يرادی الي العضای هیاات  

الود    خ رن  ار گ  هي رال ه ستاده  مدر ه    کشنر خارجي رهت 
میلیارد بنماا  بخفیاف گ هتا      11منده خند  ير  الود ک     ه 

الود، الما هیچنا  در هیات المنای باامین الجتیااعي الران مساال      
   الط ع  ير  مي رساوی  ک  در کشنر ما  ا     . اقي ماوده الست

هزالر وف  بحت پنشاش باامین الجتیااعي در هیا       31اليالی ه  
دها    9الستا  ها د  بخت  جند دالرد در حاالي کا  در هاارس    

بخت  جند دالرد، الي الرن وگ ال  ویست  ک    الی رک الم  مصا هن  
کنید، الي الرن وگ ال  هست   ير ی کا       الضح  وقدر دل دل مي

در    جا وشست   اراد جارگااه  يالرت دالشات   اا قادرت  يرا        

بریی   گی د الرن هی  بعلل  راا واشاي الي الران ویسات کا  در      
  .بریی  گی ی ضعیف هستی 

در الستا  هارس بنها رک بای   : ريش گفتدر بذک ی     ير   
هنبصال  اونال   جند دالرد ک  در لیگ   با  هساتند، الران هیا      

با   ف مارید     مدر  کل. شعار در منرد  ريش  اونال  مي دهی 
الي الرن بی  حیارت کناد، حا   ویسات دختا ال  ما دم  ا الی       
 بامین العتصارالت   حامي الي الرن کارخاو        کارخاو  را الي الران 
السپاوساا   اا     السپاوساا  م الجعاا  کننااد، الراان خاا ف شااا   
جیهاانری الساا مي    يالرت  ريش الساات الگاا   القعااا الحساااس 

  .مسئنلیت دالرود الرن کار رال الوجام دهید
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