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خوب اه حمود  ۷۷درصم را شالگمل مالیشالود اعالمم مالیشالم.

كشور(ارجواع از

جلسه علني)

مدأس گنه فیتوجهی فه حقو و مخااگی ضگم فه واژه حقالو و

پس از اظهارات سخنگوي كميسيون ،مخياففي (آقاييان :ميرزاييي

مخااگی دورا فگزنشسالدگی ضالگم و اعضالگی هيئال علدالی از

نكو ،حاجي و قرباني ) و موافقي (آقايان :خانم ذوافقيدر  ،آقاييان :

مسگسلی اس اه عدمتگً اديساليو تل يالق از آ غ لال االرده

كيانپور و رحيم زارع)  ،نماينده دوفت و آقاي تاجگردون  ،كلييات

اس .

اليحه بودجه به تصويب رسيد .و در بخش درآميدها ،پيس از اراييه

در تدگم دنيگ اسگتيم صگحب نظالر در دورا فگزنشسالدگی ارتقالگء

پيشنهادها،بخش درآمدي بندهاي (افف،ب،ج و بند افحاقي  2جيء
پيشينهاد افحياقي تصيويب شيد و

سيما میاننم؛ عضو هيئ علدی در اشالور انگلاليس از  5هالخار

بند افحاقي ( )7جء (د) به كميسيون ارجاع گرديد و ادامه بحث بيه

سونم حقو و در اشور عرا از  5هالخار دالر حقالو فرخالوردار

جلسه آينده موكول گرديد:

اس و هيئ علدی و ضگم در اشور مگ از وضالدي منگسالبی

(د) تبصره  7و همچني يي

فرخوردار نيسدنم.

توضيح  :در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالممی سالس از
تالالرارام مددالالمد ندگانالالماگ فالالرای اتالالخااف و ال م گ الالگ و
مواتقگ الاحه فودجه  ، ۷۹آ گی الراجگنی اان درخواس را فاله
رای مجلس اراش اه مجلس فگ اتخااف ممم زمگ م گ ال
و مواتق فگ اليگم الاحه فودجه مواتق نکرد.

ااثر شرا اننماگ در جراگنگم اخير جوانگنی فودنم االه فالهد يل فيکگری و سرخوردای عدمً فه آنهگ تالوجهی نشالمه اسال .
مدأس گنه در جراگ فررسی الاحه فودجه سالگل  ۷۹نيالخ توجاله
جمی فه اان مسئله نشم.
دادر الراجگنی نيخ  22مورد از دغمغههگی اشور را از جدله در

خالصه اظهارات مخالفين :

حوزه هگی امور فگنکی ،اشگورزی ،صند

آقاي قاسم ميرزايي نكو  :فهدالر فالود رساليس سالگزمگ فرنگماله و

ارد امگ تنهگ  2اگ  2مورد از آ در الاحه فودجه سگل  ۷۹حگظ

021

شمه اس فنگفراان فه نظر می رسم رأی داد فه اليگم فودجاله

فودجه و سگار ندگانماگ در خصوص دالال رد و م گ

و سگار موارد را مطرح

ندگانمه فگ اليگم الاحه فودجه فحال و فررسالی مالیاردنالم تالگ

اليگم فودجه و انجگم اگر غيراگرشنگسی اشدبگه اس .

موارد فه طور د يقتر احصگء شود.

 -فودجه سرنوش سگالنه مردم را تديين مالیانالم ،اتالخود :هالر

 -فرل و ف شف از صالنمو توسالده ملالی و ترييالر اسگسالی در

ننم حمود  01درصم از فودجه حوزه اند گفيه فنمه فرای سالگل

ار گم و عمم اگرشنگسی اان ار گم فه موارد غيراو واال دار اکالی

 ۷9هنوز ت صيص سيما نکرده امگ نبگام ا المامی غيراگرشنگسالی

از مالالوارد اسالال  ،در وا الاله فودجالاله آف يالالخداری ،اشالالگورزی و

انجگم داد اه مورد فگزخواس مردم رار ارت .

راخاردهگ و محيط زاس تريير ارده و توجه فه سد فودجاله

آقاي حسينعلي حاجي دليگاني :در شرااطی اه اتخااف تو يالم،

صما و سيدگ اگ مسگسل غيرضرور و غير مرتبط فگ نگ شب مالردم

اگهف هخانه و عمم وافسدگی فه ن

و اگهف خگم تروشالی از

سيف رتده اس .

ا خامگم تحقالق ا دصالگد مقالگومدی اسال  ،صالگدرام روزاناله 2.5

 تجمامنظر در فودجه صما و سيدگ و موارد دتگعی هالر ننالم ازجدله ضرورم هگی فودجه ای اس

ميليو ن

خگم نه توجيهی دارد؟ نرا فگام خگم تروشی شمه

فگام صورم ايالرد نالرا االه

و فنخان وارد اناليم آ هالم در شالرااطی االه سگالاشالگگه سالدگره

فين نگ شب مردم و مسگسل نظگمی فگاالم مالوارد مهددالر مالورد

خليج تگرس سيشرت  ۷5درصمی داشده و ظرتيال تو يالم 29

توجه رار ايرد.

ميليالالو يدالالر فنالالخان را در روز دارد امالالگ تالالگز اول و دوم آ فالاله

 -فی توجهی فه رشم شدگب علدی و فیتوجهی فه اعضگی هيئ

خگطر نيگز  211ميليو اوروای مدطالل مگنالمه اسال و تکديالل

علدی و ضگم محگام را از داگر اارادام فودجه سگل  ۷۹اس ،

ندیشود.

ننم روز ارشده راگس

وه ضگسيه اعمم ارد فه زودی اسگمی

فگاالالم فالاله صالالگدراننمه فنالالخان تبالالمال شالالمه و از واردام فنالالخان

ضگم فم را مطرح میانيم امگ ای اگش اسگمی ضگم اگرآمم و
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ن
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اان اورا 21درصم اگهف سيما ارد االگ در مسالئله همتدنالمی

از صگدرام و ميدگنگم اگزی وجود دارد ،انگگر راهی جخ اان

اگرانه هگ فگ وجود آنکه فودجه آ حمود 01هخار ميليالگرد تومالگ

در اشور نيس و تمشی فرای خودا گای در تو يم داخل دامه
ندی شود .انگگر الواگههگی ن

روز چهارشنبه

اتخااف سيما ارد امگ 21هخار ميليگرد تومگ اگرانه تدلی را نهگادگ
میتوا فه  59ميليو ن ر سرداخ ارد را فگز هم  21ميليالو

در اخديگر اتالراد مدلالوم ا حالگل

اس .

ن ر حرک خواهنم شم را ت گوتی ميگ 21ميليو و 21ميليو

 -وضه مگ يگم سنگين در شالرااط راالود شالمام نگدرسال مالی

ن ر از نظالر سيگمالمهگی اجددالگعی و ا دصالگدی وجالود ن واهالم

فگشم ،اان وضدي

فگعال

داش .

مالی شالود االه صالگحبگ تو يالم فاله

ورشکسالالدگ ا دصالالگدی تبالالمال شالالونم.اتالالخااف  00درصالالمی

خالصه اظهارات موافقين:

درآممهگی مگ يگتی در شرااط ا دصگدی منطقی نيس  .فگاالم فاله

 -فگرزتران واژای فودجه  ۷۹اان فود اه فودجهراخی عدليالگتی

جگی آ هخانههگ را اگهف داد.

و اتخااف مشالگرا ف الف خصوصالی فالرای رهالگای از ا دصالگد

فالرای اتالخااف يدال حگماللهالگی

دو دی مالورد توجاله الرار ارتداله اسال  .از انالگر ااالن عدلکالرد

وی فگ اندقگد از تمش دو

 :رار فود زمگنی اه يددهگ اتخااف سيالما مالی انالم

ندی تالوا فالگ سالطحی نگالری عبالور االرد .هدکالگرا محدالرم از

اگرانه نيخ زاگد شود اه اان ات گ رخ نماد فه مردم ا داليم سالول

اصمحگم انجگم شمه فگخبرنم .اندشالگر اورا مشالگرا و رضاله

می دهيم تگ خودتگ ممارا انيم اان ات الگ نيالخ فاله درسالدی

ادنالالی فالالمهکگری دو ال االاله در فالالگزنگری سالالقا اندشالالگر اورا

انجگم نشم.

مشگرا  2۳هخار و  511ميليگرد تومگ اگهف سيما ارد.

انرژی ا

اگرانه اتراد سردرآمالم را حالرک انالم االه ااالن

 -هدچنين در ف ف شرا هگی وافسده االگهف حالمود ۷111

 -رار فود دو

ات گ نيخ رخ نماد امروز فگ اعدبگر 21هخار ميليگرد تومالگنی فالرای

ميليالالگرد تومالالگنی را داراالالم .آنچالاله در دلمشالالرو ی مالالردم و

سرداخ

اگرانه نقمی عدم ف ف عدالمه ای از اتالراد از دراگتال

ندگانماگ فود اتخااف حگملهگی انالرژی فالود االه خوشالب دگنه

اگرانه محروم می شونم.

اان موضوع مورد مواتق

 -فگ اان نوع فودجه نواسی ندی توانيم فه اهماک ترساليم شالمه

شم اعدبگرام آموزش و سرورش فگ نگگه عما محور االه فالرای

در سنم نشم انمار  0۵1۵فرسيم.

ن سالالدين فالالگر سالالهم فالاليف از  01درصالالم فودجالاله را فالاله خالالود

آقاي هادي قوامي :نرا در جلسه ارشده اليالگم فودجاله رد و

اخدصگص داد اه اان موضوع موجالب سرهيالخ از عالمم سرداخال

 021ن ر رای نمادنم آاگ مگ توانسديم در ترص محمودی اه فه

حقو مدلدگ  ،حق ا دمراسگ و سگداش سگاگ خالمم

مدلدالگ

د يل محموا هگی آايننگمههگی در اخديگر دارام نظر م گ گ

فگزنشسده خواهم فود.

اليگم فودجه را تگمين انيم؟ هر ننم اديسيو تل يالق تدالگم

 -از اديسيو تل يق اله دارم اه از و

تمش خود را در اان راسدگ انجگم داد امگ محالمودا آااليننگماله

انمازه اگتی اسد گده نکرد امگ توجه انيالم االه ا دصالگد اشالور و

سبب شم اه ترصال فيشالدری نماشالده فگشالم االه ا بداله ااالن

آانمه آ را هم ندیتوا نگه داشال  .ااالن دو ال فرخگسالده از

موضوع نيخ فه اصل  52گنو اسگسی فگزمیاالردرد االه تهياله و

آرای مردم و مالگ ندگانالماگ اسال  .فاله انالمازه االگتی مسالگسل و

و فررسی و تصواب را فر عهالمه

مصالالگسب را از ارشالالده سالاليف روی خالالود دارد ،امالالروز رونالالق در

تنظيم فودجه را فر عهمه دو
مجلس رار میدهم.

رار نگرت  .هدچنالين موضالوع ملالی

 ۹2سگعده خالود فاله

مسگسل اشور محقق ندیشود مگر آنکه تدگمل سگزنمه و نقگداناله

در اديسيو تل يق فاله د يالل محالمودا هالگی آاالين نگمالهای

اثرارار تیمگفين دو

ندوانسيدم تدگم خواسده م گ گ اليگم را ممنظر الرار دهاليم.

امروز نظگم جدهوری اسالممی ااالرا نيگزمنالم عدلکالرد تراملالی

هر ننم فه موضوعگم مهدی هدچالو اورا مشالگرا توجاله و

اس  .ا مام مگ نبگام در موضوع فودجه زار وای سيگسالی االگری
3
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رار ايرد .شأ ندگانمای تالرای آ اسال االه دو ال  ،ملال و

درآممهگ رار فر اان شم اه فگ اتخااف درآمم اسگنی اه زاالر 5

اشوری را فگ رد مجمد اليگم فودجاله فاله نالگ ف و فمتکلي الی

ميليو تومگ حقو میايرنم .اان مسئله عدلی شود و درفگره

فکشگنيم .اار امروز آا اهلل هگشدی در يم حيگم فودنم از ااالن

اسگنی هم اه فگالتر از  5ميليو تومگ دراگت میاننم ،الرار

عدلکرد خگنه مل مبنی فر رد اليگم فودجه مددجب میشمنم.

فر اان شم اه اتخااف نيگفم امگ درفگره حقالو

ضالگم و اعضالگی

ندگانمه مردم تهرا در مجلس شورای اسممی ا ال  :اکالی از

هيئ علدی دانشگگههگ رار فر اان اسال االه در صالحن علنالی
تصديم منگسبی ات گذ شود.

موارد مثبدی اه انجگم شم ،در تبصره  0۵ااالن فالود االه ميالخا

ا

فودجه همتدنمی اگرانههگ اتخااف سيما االرد و تدالگم اتالراد زاالر

 -اکی داگر از واژایهگی مثب اان الاحه آ اس االه تدالگم

سوشف اديده امماد ،فهخاسدی تح سوشف اگرانه رار خواهنم

درآممهگی دو

فگام فه خخانه واراخ شالود االه ااالن مسالئله در

ارت و هدچنين سرداخ ميخا مبلغ  51هخار ميليگرد تومالگ

جه ش گکسگزی اس و اميموارام رعگا شود.

رد داو اه رار اس فه تگمين اجددگعی داده شالود ،وضالدي

آقاي رحيم زارع - :فودجه اگ از مگ يگم اگ تروش ن

اشور را در نظر فگيرام ،نيگز فه ثبگم و آرامف داراالم و تقگضالگ

مشگرا اس مگ اار نرخ مگ يگم را اتخااف میدادام فالر مالردم

دارم اه فه اليگم رای مثب دهيم.
-دو

را در راه س

ادال

تشگر زاگدی مدحدل می شم و راهی جخ تروش ن

اناليم و فالگ مواتقال فالگ اليالگم

فودجه جگمده را فيشدر در اهماتف اد

اان هم نسب فه سگل ارشده ا

و اگ اورا
نمارام االه

درصم اتالخااف سيالما االرده

اس و اان ادنی در نظر ارتدن وضدي مديشدی مردم.

انيم.

آقاي مجيد كيانپور  :در اان فودجه توجه واژه ای فه ا شگر االم

فرای ن سدين فگر فالمهی االه دو ال فاله سيدگنکالگرا دارد را در

درآمم جگمده شمه اس اه فراسالگس آ طالی سالگلهالگی آتالی

فودجه سگل  ۷۹تهگتر االردام و فاله انالمازهای االه فالمهی نظالگم

اددران آثگر تورمی را خواهيم داش .

فگنکی فه فگن

-فودجه آموزش و سرورش االه اسالدگنی لدالماد شالمه فالود ،فاله

نظر ارتديم اه اار اجراای شود سيدگنکگری اه از دو

سد و سوی ملی شم تبمال شالم و ااالن مسالئله هالم اکالی

اس و در جگی داگر فمهکگر اس و ندالیتوانالم طالرح خالود را

داگر از واژایهگی مثب الاحه فودجه  ۷۹اس .

سيف فبرد تهگتری ات گ میاتدم ف ف اعظدالی از مشکمتشالگ

وی فگ اشگره فه االگهف حجالم اورا مندشالره از سالوی دو ال ،

حل خواهم شم اه طدگ در توسده اشور و ااجگد اشدرگل مالوثر

تصراح ارد :فراان اسگس در سگلهگی آانمه داگالر الزم نيسال

اس .

اسدقراض انيم ،نرا اه حجم اورا مشگرا حالمود  21هالخار

اکی از اموری اه در اديسيو تل يالق انجالگم شالم از اتالخااف

ميليگرد تومگ اگهف اگت .

هراونه تدرته ای اه مردم فه آ نيگز دارنالم جلالوايری االردام.

 -فراسگس مصوفه اديسيو تل يق رار فر اان شالم االه حجالم

هدچنين جلوی اتخااف يد آب ،فر  ،اگز صنددی و خالگنگی

اعدبگرام همتدنمی اگرانههگ فه  21هخار ميليگرد تومگ اتالخااف

را ارتديم  ،موضوع االرا شالم فنالخان و اگزوسيالل را مدو الا

اگفم تگ فه اتراد واجما شالرااط هالم تدلالق ايالرد و احددالگال 55

اردام .نرا اه فگ توجه فه شرااط تدلی اشور االه در راالود فاله

ميليو ن ر از مردم هدچنگ اگرانه نقمی دراگت میاننم.

سر می فرام منطقی فود اه يد فنخان اتخااف سيما انالم امالگ

هدچنين سگداش سگاگ خمم

ترهنگيگ فه خالوفی در االخارش

مراخی دارد ،موضوع تهگتر سيدگنکگرا را هم در
طلبکگر

مگ شرااط اشور را در نظر ارتديم تگ حگملهگی انرژی اتالخااف

اديسيو تل يق در نظالر ارتداله شالم و حالمود  5111هالخار و

سيما نکنم.

 211ميليگرد تومگ فرای آ در نظر ارتده شم.

 -از سيدگنکگرا در الاحه فودجه  ۷۹حدگا اردام و هدچنين

در جه هدسگ سگزی حقو فگزنشسدگگ هم 2000ميليالگرد

در رافطه فگ اورا مشگرا اه م گ گ در جلساله بالل فاله آ

تومگ در نظر ارتده شم ،هدچنين در جه اتخااف حقو ام

ااراد ارتده فودنم  ۹2هخار ميليگرد تومالگ اجالگزه اندشالگر اورا
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وجود داش اه  ۵۹هخار ميليگرد تومگ از آ دو دالی فالود االه

هدچنين فگام تأايم ارد اه فگزنشسدگگ صنمو توالد نيخ در

اان مقمار فه 38هخار ميليگرد تومگ اگهف اگت .

الاحه فودجه مورد توجه رار ارتدنم فنگفراان ندگانالماگ فگاالم

 -فودجه ف ف آموزش و سرورش از  ۵2هخار ميليگرد تومگ فاله

توجه اننم اه سيگيری فرخی مسگسل در جخسيگم الاحه فودجاله

 ۵۹هالالخار ميليالالگرد تومالالگ اتالالخااف اگت ال االاله ااالالن خواسالالده

امکگ سرار فوده و ندگانماگ میتواننم سالس از تصالواب اليالگم

ندگانماگ فود .فودجه فگزنشسدگگ هخار ميليگرد تومگ اضگتهتر

اان مسگسل را سيگيری اننم.

از آنجه اه دو

 -اار اليگم مجمد رد شود فگ توجه فه جدياله جهالگم زمالگ از

سيففينی ارده فود فرای ااالن ف الف تديالين

شم هدچنين وام ازدواج فه  05ميليو تومگ اتخااف اگت .

دس میرود.

خالصه اظهارات آقاي دكتر نوبخت (نماينده دولت):

 -در جلسه علنی اکشنبه ارشالده موضالوعگتی را در خصالوص

توضيح :آ گی دادر الراجگنی ،در توضيح اليالگم الاحاله فودجاله

نقگط وم الاحه فودجه سگل  ۷۹مطرح اردم؛ در جلسه امالروز

سگل  ۷۹ضدن تقمار و تشالکر از رساليس و اعضالگی اديساليو
تل يق فودجه  ،ا

نيخ سس از اصالمحگم صالورم ارتداله در اديساليو تل يالق در
مورد الاحه فودجه مواردی را در جه

مجمد در اديسيو تل يق اصمح شم .درخصوص اگرانه هگ نيالخ

ااالن اصالمحگم عالرض

تمش اس

میانم.
در ادامه فگ اشگره فه دتگع دو

تگ فه تدگم اتراد الزم سرداخ

شالود ،فنالگفراان نظالر

افدماای در الاحه سيشنهگدی دو ال مبنالی فالر سرداخال اگراناله

در خصوص فرخی از اصالمحگم

نقمی فه ميخا  22هخار ميليگرد تومگ را تريير دادام.

صورم ارتده در اليگم الاحه فودجه توسط اديسيو تل يالق

درخصوص سرداخ

اتخود :اان ا مامگم و اصمحگم صورم ارتده در راسدگی تأمين
نظر دو

 :ف الف هالگای از الاحاله فودجاله سالگل ۷۹

داو تگمين اجددگعی نيالخ مبالگ ری حالگظ

شمه اس  ،را فه حگظ آاين نگمه داخلی مجلس تنهگ اال

گفل دتگع اس فه عنوا مثگل در اديسيو تل يالق

فالگر

مقرر شمه اه ترييراتی در فح همتدنمی اگرانالههالگ و تبصالره

امکگ رد اليگم الاحاله فودجاله امکگنیالرار اسال  ،فنالگفراان در

 0۵الاحه فودجه انجگم شود فنالگفراان دو ال در ااالن خصالوص

صورم رد مجمد اليگم ،دو

فودجه ننمدوازدهم

مشکلی نماشده و در سرداخ اگرانههگ فه خگنوارهگی نيگزمنالم از

فه مجلس اراسه انم.

افدمای سگل  ۷۹مشکلی وجود نمارد.

می فگاس

پایان پیام

مگ می توانيم در هدين راسدگ منواگم مجلالس را مالم نظالر الرار
داده و سرداخ اگرانههگ فه خگنوادههالگی نيگزمنالم را طبالق نظالر
مجلس انجگم دهيم .هدچنين مسئله داگالر در اصالمح اليالگم

بعد از تصوي

الاحه فودجه تبصره ( )5و تقليل اندشگر اورا مشگرا و اورا

بررسي قرار گرفت :

مگ ی در سگل  ۷۹اس  .از اديساليو تل يالق فاله د يالل اانکاله

بخش در آمدها:

سقا اندشگر اورا مشگرا

را فه آنچه اه دو

در الاحه مالم

كليات  ،بخش درآمدها به شرح ذيل مورد بحوث و

توضيح  :در بررسي در آمدها مواردي كه به صورت نقطه چي آمده
 ،هءينه اي مي باشد كه در بخش هءينه ها آورده مي شود.

نظر رار داده فالود ،فگزاردانالم فگاالم تشالکر االرد ضالدن اانکاله
اديسيو تل يق خوشالب دگنه اتالخااف حقالو مددالگرک فالرای
اعضگی هيئ

تبصره -7

علدی را فه طبق روال ارشده فگزاردانم اه ااالن

الف.......-بان

نيخ جگی تشکر دارد.

مركءي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در

طول سال و متناسب با وصول منابع ،بالفاصله نسبت به واريء

ترميم و مدنگسب سگزی حقو هگ نيخ مم نظر الرار ارتداله و مالگ

اي وجوه و سهم چهارده و نيم درصد( )%74/5شيركت مليي

مطدئنيم اه مجلس عم دنالم فاله اجالرای ااالن مسالئله اسال .

نفت ايران از كل صادرات نفيت و مياانيات گيازي(مايا
5
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سهم سه درصيد(، )%9

استان هاي نفت خيء ،گازخيء و كمتر توساه يافته مطابق جء

-بخش درآمدي بند الحاقي  2جز (د) تبصره  ، 7به شورح

 9بند افف ماده  21برناميه ششيم توسياه موضيوع ردييف

تصوي رسيد:

درآمدي  271713جدول شماره( )5اي قانون اقدام نمايد.......

بندافحاقي  -2شركت ملي نفت ايران موظف اسيت از محيل

ب -سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت ،مياانات گازي

منابع در اختيار خود ماادل ريافي چهارميليون ت مواد اوفيه

و خافص صادرات گاز مندرج در رديف 271717جدول شماره()5

قير وكيوم شده ( )VBرايگان تا سقف مبلغ سي هءار ميليارد

اي قانون ماادل نهصيد و پناياه و شيش هيءار و سيصيد و

( )91.111.111.111.111ريييال  .....قييرار دهييد و در حسييابهاي

چهييييارده ميليييييارد و چهارصييييد و سييييه ميليييييون

في مابي خود و خءانه داري كل كشور اعمال و با آن از محيل

( )351.974.419.111.111ريييال و منييابع مربييوب بييه سييه

خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي ها و پااليشگاه ها تسيويه

درصد( )%9صادرات نفت خام و مياانات گازي براي استانهاي

نمايد.

نفتخيء ،گازخيء و كمتر توساه يافته طبق جء ( )9بند (افف)

پيشنهاد بند الحاقي ذيل به تصوي رسيد:

ماده ( )21قانون برناميه پناسيافه ششيم توسياه  ،مطيابق

بند الحاقي :بان

ترتيبات مندرج قانون برنامه  5سافه ششم توساه اقتصيادي

مبلغ  51هءار ميليارد ريال تسهيالت به شركت مليي گياز و

اجتميياعي و فرهنگييي جمهييوري اسييالمي ايييران  ،مصييوب

شركت هاي استاني گاز  ،ارائه دهند.

 7935/72/74مندرج در رديف 271713جدول شماره( )5ايي

 )2اعالم وصول ( )8فقره سوال

قييييانون پنايييياه هييييءار و هشتصييييد ميليييييارد

ال سوال آ گی علی مطهالری از وزاالر محدالرم ترهنالو و ارشالگد

()51.811.111.111.111ريال تايي ميشود.

اسممی در خصوص عل عمم اجالرای الگنو مناله اسالد گده از

ج -چنانچه منابع دوفت از محل صادرات نفت ،مياانات گازي
و خافص صادرات گاز در سال  7931كمتر از يي

ها مااز هستند با تضمي وزارت نفت تيا

الدگم فيگگنه

ميلييون و

ال سوال آ گی نگدر گضیسالور ندگانالمه ارومياله از وزاالر محدالرم

هفت هءار و يكصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون

تدگو ،اگر و رتگه اجددگعی در خصوص عل تبديض در تالروش

( )7.111.774.419.111.111ريال شود ،بيه دوفيت اجيازه داده

سيدگ صگدراتی

ميشود از محل پنااه درصد( )%51منابع حساب ذخيره ارزي

ال سوال آ گی حبيب اهلل دهدرده ندگانمه زافالل از وزاالر محدالرم

براي تأمي مابهافتفاوت حاصلشده اقدام كند.

ورزش و جوانالالگ درفالالگره فرنگمالاله وزارم ورزش فالالرای تکديالالل

بخش درآمدي بند الحاقي  7جز (د) تبصره  ، 7به شرح ذيل

طرحهگی نيده تدگم ورزشی

به كميسيون ارجاع گرديد:

ال سوال آ گی امير خجسده ندگانمه هدما از وزار محدرم امالور

د......-

ا دصگدی و داراای درفگره عل عمم ااجگد ثبگم در فگزار ارز

بند افحاقي  ........-7شركت ملي گاز اييران مكليف اسيت بيا

ال سوال آ گی اسماهلل عبگسی ندگانالمه رودسالر از وزاالر محدالرم

رعايت جء ( )7بند(ب) ماده( )1قانون برنامه ششيم توسياه

جهگد اشگورزی درفگره عمم سگمگنمهی محصالوالم اشالگورزی و

مبلغ سه هيءار ميلييارد ()9.111.111.111.111رييال از محيل

عمم سرداخ حقو نگظران اشگورزی

سرجمع صادرات گاز طبيايي در سيال  ........ 7931و پيس از

ال سوال آ گی ارادی موسی ندگانالمه مشالهم از وزاالر محدالرم

پرداخت ،به حساب بدهكار دوفيت منويور و بيا خءانيهداري

جهگد اشگورزی درفگره عل ااجگد انحصگر در فگزار دا مرغ

كل كشور تسويه نمايد .مبافغ مءبور جء درآمد شركت مليي

ال سوال آ گاگ نگدر گضالیسالور و عليرضالگ محجالوب ندگانالماگ

گاز ايران محسوب نميشود.

اروميه و تهرا از وزاالر محدالرم تدالگو ،االگر و رتالگه اجددالگعی
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 هدچنين فر اسگس فنم ( )9مگده ( )052نسب فاله آ دسالدهاز مواد اه فاله اديساليو اصاللی ارجالگع مالیشالود هالر اال

ال سوال آ گی حبيب اهلل دهدرده ندگانمه زافالل از وزاالر محدالرم

از

مقالرر فالگ حضالور در اديساليو

امور خگرجه در خصوص عمم ا مام جالمی در رافطاله فالگ حقگفاله

ندگانماگ می تواننم در مهل

اارا از رودخگنه هيرمنم در اترگنسدگ

سيشنهگدام خود را مطرح اننم ،سس از نگپ و توزااله االخارش
اديسيو اصلی در موارد ارجالگعی فاله اديساليو هالر اال

از

ندگانماگ میتواننم تگ  02سگع سس از توزاه االخارش اصاللی

)3بيانيه
فيگنيه تقمار و تشالکر ندگانالماگ مجلالس از ارتالف جدهالوری

سيشنهگدام خود را جه

اسممی اارا در فراخاری رزمگاف محدم رسول (ص) ،فه شرح

هيگم رسيسه اراسه ندگانم.

ذال راس اردام:

فگ وجود اان مواد گنونی در حالگل حگضالر رساليمای فاله الاحاله

امروز مل

طرح در جلساله رسالدی مجلالس فاله

فودجه سگل  ۷۹سيف از زمگ مقرر و اددر از  ۵۳سالگع سالس

فخراوار ااالرا اسالممی مرشالنگس هدال و تالمش

ترزنما خواف در نيروهگی مسلح هسالدنم و توتيالق ترزنالما

از فررسی در اديسيو هگ در دسالدور الرار ارتداله فنالگفراان فالگ

خود را در ارتف جدهالوری اسالممی ااالرا در تالراهم ندالود

توجه فه مگده ( )0۳آاين نگمه داخلی مجلس شورای اسممی اه

امني مرزهگی اسدرده ماليهن عخاالخ را زميناله سالگز سيشالرت

سم اگد اردنم طبق الگنو عدالل اننالم فگاالم ااالن

جگمده ،وتگ  ،عما

ندگانماگ

موضوع مورد توجه هيگم رسيسه رار ايرد.

و سراترازی و عخم دنيگ و آخرم می دانم.

مگ ندگانماگ مجلس شورای اسممی نيالخ فاله نالگم ملال

آقاي دكتر الريجاني :در سگسخ فه ترار اان ندگانمه ا ال  :فالر

ااالرا

اسممی از مجگهمم و تمش هگی خسدگی نگسالرار ترمگنالمهگ ،

اسگس هدگ فنم ( )9مگده  052اان موضوع فررسی شمه را فالر

اتسرا  ،درجه دارا و سالرفگزا ارتالف جدهالوری اسالممی در

سگاه اان مگده نسب فاله آ دسالده از مالواد االه فاله اديساليو

فراخاری موتقي آميخ رزمگاف مردانی می ندگايم و اميموارام

ارجگع میشود فگام  02سگع سس از توزاه اخارش سيشنهگدام

فه توال فه خماونم مددالگل و عنگاالگم خگصاله حضالرم و يدصالر

اراسه شود اه مگ نيخ در جلساله بلالی الاحاله را فاله اديساليو

(عج) و تح ترمگنمهی ال وا مقگم مدظم رهبری ،هدالواره در

تل يق ارجگع دادام را  02سگع فرای اراسه سيشالنهگدام زمالگ

انجگم وظگاا سرفگزی و خمم

الزم اس

رسگنی فه ميهن اسممی موتالق

فنگفراان ااراد آايننگماله ای فاله رونالم فررسالی الاحاله

و منصور فگشيم.

فودجه سگل  ۷۹وجود نمارد.

)4تذكرات آيين نامه اي ،اخطار قانون اساسي و تذكرات شفاهي

آقاي محمدرضا صباغيان بافقي :در اخطگری مسالدنم فاله اصالل
 :احسالگس مالی شالود عجلاله ای فالرای

آقاي عليرضا سوليمي  :در تالراری در خصالوص رونالم فررسالی

 0۳۹گنو اسگسی ،ا

اليگم الاحه فودجه سگل ، ۷۹ا ال  :فالر اسالگس تبصالره مالگده

تصواب فودجه وجود دارد ،در حگ ی اه ندگانالماگ در جراالگ

( )0۵۳االالالخارش اديسالالاليو اصالالاللی هدالالالراه فالالالگ االالالخارش

اان فررسی فگام راهی را اه دو

اديسيو هگی ترعی و سيشنهگدام ندگانماگ موضوع اان مگده

طالالی انالالم را مشالال ص اننالالم؛ الالگنو فودجالاله فگاالالم د يالالق و

در مورد هر طرح اگ الاحاله و هدچنالين در مالوارد ارجالگعی فاله

اگرشنگسی شمه فگشم ،امگ احسگس می شود رار اس اان االگر

اديسيو اصلی حالين فررسالی طالرحهالگ و الوااح حالما ل ۵۳

االه خسالدگی فساليگر

فگ عجله طی  2روز آ هم در سه شي
ندگانماگ

سگع و در موارد اعگده شمه از شالورای نگهبالگ حالما ل اال
جلسه اگ  2۵سگع

الرار اسال در اال

را فه دنبگل دارد فه سگاگ فرسم.

 -در ترار داگری ،ا

بل از رسيمای در جلسه رسالدی مجلالس

اکسالگل

 :اان روزهگ در ااگم فرک و سرمگ يد

فگام فين ندگانالماگ توزااله شالمه در غيالر ااالن صالورم در آ

تگاسی و وسگال حدل و نقل عدومی فه شمم ارا شمه ،فهدر

جلسه گفل رسيمای نيس .

اس دسدگگه هگی نظگرتی فگزنگری مجالمدی فاله ااالن موضالوع
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داشده فگشنم.

اصلی توسط هيگم رسيسه مجلس ندگانماگ فگام طی ممم 01

وی در اخطگری فگ اسالدنگد فاله اصالل  52الگنو اسگسالی ا ال :

روز از تگراخ توزاه اخارش سيشنهگدام خود را مطرح اننم.

فراسگس فنم ا ا مگده  2۳فرنگمه ششم ،فگام هخانه هالگی دو ال

وی تگايم ارد :اان  01روز ممم اه حق ندگانماگ اس سس

تگ سگاگ سگل  5درصالم االگهف سيالما انالم ،امالگ مدگسال گنه ااالن

از دوشنبه ارشده فگام محسوب شود ندی توا ت سير فاله رأی

موضوع در فودجه دامه نشمه اس  .نرا فاله الوانين فگالدسالدی

و غير از اان عدل ارد ،مدگس گنه مگده  0۵۳اجراای نشمه و اان

توجهی ندی شود؟
مدگس گنه فرداش

حق ندگانماگ اس

از صنمو توسده ملی فاله نحالوی اسال االه

اه سس از توزاه اخارش در طالی  01روز

سيشنهگدام خود را مطرح اننم.

انگگر دارام فرای آ تديين تکليا می انيم و مجلالس در ااالن

مگده  0۵۳جخو وانين عگم فوده و فه د يالل عالمم توجاله فاله آ

رافطه فه جگی گنونگراری ،گنو شکنی می انم.

ادامه فراخاری اان جلسه در ترگار فگ مگده  0۵۳اس .

آقاي دكتر الريجاني :در سگسخ فه اخطالگر ااالن ندگانالمه ا ال :

آقاي دكتر الريجاني  :در سگسخ فاله تالرار آ الگی اداالگنی ،ا ال :

فررسی الاحه فودجه طی سه روز انجگم ندی شالود ،در وا اله از

ممم  01روز موجود در گنو مرفوط فه ارجگعيگم نيسال ااالر

و

مجلس فه اليگم الاحه رأی ندی دهم موضالوع فاله اديساليو

تالگ ساله روز اسالد گده االرده و مالگفقی فررسالی فاله فدالم از

تدطالاليمم مواالالول مالالیشالالود و نهگادالالگً در صالالورم خسالالدگی

مرفوطاله ارجالگع شالمه و فاله موضالوع  01روز در ااالن خصالالوص

فراالخار

ندی توا اعدنگ ارد ضدن اانکه اار حدی فه اان موضوع توجه

در دو شالي

ندگانماگ  ،جلسگم فه جگی سه شالي

شود شنبه ه ده آانالمه  20فهدالن فگاالم ندگانالماگ در صالحن

خواهم شم.
و در سگسخ فه اخطگر اان ندگانمه ا

حضور سيما اننم فنگفراان اان مسئله عمج اگر نيس .

 :مگ فرای صنمو تديالين

تکليا نکرده اام فلکه فراسگس گنو سالهم صالنمو داده مالی

آقاي مهرداد بائوج الهوتي  :در تراری آايننگمالهای فالگ اسالدنگد

و  2درصم منگطق ن دالی و اددالر

 :مگده ( )052فرای طرح هگ و الوااح عالگدی

شود ،ادنی  0۵.5درصم ن

فه مگده ( )052ا

توسده اگتده داده شمه اس .

فوده و در خصوص الاحه فودجه نيس .

آقاي سيد علي ادياني  :در تراری فگ اسدنگد فه مگده  0۵۳آسالين

مگده ( )052در خصوص الاحه فودجه ااجگد محمودا االرده و

نگمه داخلی مجلس ،فنم ا ا مگده  052و تبصالره  2مالگده 0۳9

تدگم اتراد ندگانمه حمااثر می تواننم  5د يقه صحب اننم .در

آسين نگمه داخلی مجلس  ،ا

 :روال تدلی مجلس در فررسالی

اان  5د يقه نگونه می توا فه همک خالود در فررسالی الاحاله

فودجه فه د يل مسکوم فود

امگ در شالرااطی االه

گنو اس

فودجه دس سيما ارد ضدن اانکه وا دي هگای اه الرار اسال

اان رواه حگام فوده فگام فه وانين مددالول و عالگم عدالل شالود

در الاحه فودجه تبيين شود نيخ فگ اان زمگ انمک وجود نمارد.

فنگفراان در جلسه علنی امروز فگام س نگوی اديسيو تل يالق

وی تأايم ارد :حما ل می توانسديم زمگ مواتقگ و م گ گ را

 5د يقالاله 2 ،مواتالالق و  2م الالگ ا فرافالالر فنالالم ا الالا مالالگده 052

فه دو فرافر اتخااف دهيم.

آسين نگمه داخلی مجلس صحب اننم.

آقاي دكتر الريجاني  :در سگسخ فه اان ترار ا ال  :طبالق مالگده

آسين نگمه نگموس مجلس فوده و ندالی تالوا سالليقه ای عدالل

 052موارد غيرمرتبط فگ اان مسئله فه مبگح داگر آااليننگماله

گنو رواه امروز اجراای می شالود،

ارجگع می شود؛ در ارشده نيالخ هدالين روااله اجالرا شالمه ا بداله

آسين نگمه نگموس مجلس فوده و ندی توا سليقه ای عدل ارد،

اسالالدثنگای در رد اليالالگم الاحالاله فودجالاله وجالالود دارد و ننالالين

از اان رو فه هدگ د يل اه اجرای فنالم ا الا مالگده  052آسالين

مسئله ای سس از انقمب تگانو رخ نالماده اسال ضالدن اانکاله

نگمه در حگل حگضر موضوعي دارد فگام فه مگده  0۵۳نيخ توجه

سس از رد اديسيو مرفوطه  ۹2سالگع

زمالگ فالرای فررسالی

ارد ،طبق اان مگده سالس از توزااله االخارش نهالگای اديساليو

مجمد آ وجالود دارد امالگ نگالونگی فررسالی آ در آااليننگماله

ارد.فه د يل مسکوم فود
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مش ص نشمه و فگام فه طرحهالگ و الوااح مددالگرک ارجالگع داده

دادر الراجگنی در سگسخ فه ترار اان ندگانمه فگ فيگ اانکه مگ از

شود.

خما می خواهيم اه شدگ هديشه آرام فگشيم ،ا ال  :در الگنو

آقاي حسينعلي حاجي دليگاني :در تراری فگ اسالدنگد فاله مالگده

فرنگمه نحوه رسيمای فه اگر فه صورم راخ آمالمه اسال  ،امالگ در

 :فراسگس ااالن مالگده ،ضالرورم دارد االه

ف شی را آورده و سیس فه مگفقی آاالين نگماله

 0۳9آاين نگمه  ،ا

گنو فودجه ا
ارجگع داده اس .

سيشالالنهگدام ندگانالالماگ فالاله صالالورم نالالگپ شالالمه در اخديالالگر
ندگانماگ

مثمً در هدين فنم  ۵در جلسه علنالی آمالمه اسال االه سالس از

رار فگيرد ،امگ مدگسال گنه سالگع هالگ و روزهالگ و ال

اراشده و سيشنهگدام را اراسه ارده انم ،امگ در حالگل حگضالر فاله

رسيمای اليگم فودجه و تصواب آ فه سيشنهگدام مرفوط فاله

صورم نگسی در اخديگر آنهگ رار نگرتده و اان خمک آاين نگمه

درآممهگ و سگار تگمين اعدبگر فودجه رسيمای شود ،حگل سوال

مواتقيم ،امگ فگاالم سالگزواگر آ تالراهم

نگونه فگام رسيمای شود؟ فراسگس مگفقی مواد آاين

اس .فگ روش ا کدروني

اان اس

شمه ،آاين نگماله اصالمح شالمه و سالیس از ننالين روش هالگای

نگمه از جدله مگده .052

اسد گده شود.

 -فگ مراجده فه مگده  052آاين نگمه داخلی مجلس مدوجه مالی

آقاي دكتر الريجاني  :در سگسخ فاله تالرار ااالن ندگانالمه ا ال :

شوام االه اول فگاالم نظالر اديساليو مطالرح ،سالیس ااالر رأی

الرار

نيگورد ،سيشنهگدام م دلا فيگ شود .ضدن آنکه ا حگ يه هگ نيخ

داده ،ا بده فهدالر فالود بالل از تشالکيل جلساله توضاليحگتی فاله

می تواننم طرح و مورد فررسی رار ايرنم ،امگ ااالن در صالورتی

ندگانماگ اراسه می شم.

اس اه سيشنهگد اديسيو رأی نيگورده فگشم.

مراخ تنگوری سيشالنهگدام و رتاله افهگمالگم را روی سالگا

وا دگً تهم من از اان آاين نگمه هدين اس  ،ضالدن آنکاله در دو
آقاي جهانبخش محبينيا  :در تراری خطگب فه آ گی الراجالگنی

سگل ارشده نيخ فودجه را فراسالگس ااالن آاالين نگماله فررسالی و

 :شدگ از افدمای جلسه امالروز تالگانو هداله اخطگرهالگ و

تصواب ارده اام و امسگل نيخ جمامی افماع نشمه اسال  ،الرا

 ،ا

ترارام را وارد ندی دانيم ،فگالخره در سيسدمهگی ا کدرونيکالی

اشکگل آاين نگمه ای نمارام.

اليمی هم فرای وارد فود ترارام وجالود دارد ،ط الگ مالمنظر

آقاي سيد جواد ساداتي نژاد  :فگ اگدآوری شرااط جوی روزهالگی

رار دهيم.

ارشده ا

در ادامه محبی نيگ خطگب فه رسيس مجلس فيگ ارد :در جلسه

سنگين شمنم فه خصوص  2محور م – تهرا  ،تهرا  -سگوه و

علنی سس از رسيمای فه اليگم و تصواب آ  ،فگام سيشنهگدام

تهرا – ارج فه عنوا مسيرهگی اصلی مواصمتی سگاد

صرتگً مرفوط فه درآممهگ و سالگار منالگفه تالگمين اعدبالگر فودجاله

نوعی فود اه 01هگ هخار ن ر فيف از  05سگع در فرک مگنمنم.

عدومی ،مورد رسيمای رار ايرد نرااه در آاين نگماله نيگمالمه

وزارم راه و شهرسگزی هدچنين فگام مشکمم روشنگای آزادراه

اس اه تدگمی تبصره هگ و فنمهگ جمااگناله فررسالی و تصالواب

م -اگشگ را فرطرک انم.

شود ،را ارجگع داد رسيمای فه مگده  052و مراجده فه اصالل

وی در تراری خطگب فاله رساليس سالگزمگ ح گظال از محاليط

اسال  ،فاله هدالين

مردم روسدگی جوشقگ اگشگ را اگدآور شالم و

و گنو واژه فه عنوا

گنو اسالدثنگ فالمع

زاس

وضدي

 :سگمگنمهی نگمنگسب مساليرهگای االه دنالگر فالرک
فاله

د يل خواهشدنمم ترار دوسدگ در اان خصوص سرارتده شود

اتخود :آ ودای مدگد سنو سگخددگنی سمم و اسالب و االگر

تگ مگ آرام در خمم شدگ فگشيم.

اشگورزا را دنگر اخدمل ارده اس .

آقاي دكتر الريجاني :در سگسخ فه ترار محبینيالگ ا ال
هيچو

وی خطگب فه وزار نيرو نسب فه تريير تدرته فالر شهرسالدگ

:فنالمه

ارداگ و آرا و فيمال و عمم اسد گده از ظرتيال انالرژیهالگی

درفگره اليم صحب نکردهام ،اليم دس آ گی رساليس

خورشيمی ترار داد .هدچنين نسب فه ترييالر تدرتاله االگز در

جدهور اس .
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مسئله سیرده ارارا  ،رسيس جدهور در مجلس سگسالخ دهالم در
حالالگل حگضالالر مسالالئله سالالیردهاالالرارا حالالل نشالالمه و مدأسالال گنه

ترار داد.

در تراری فه وزار صند  ،مدم و تجگرم اوضالگع اگرخگنجالگم

سيچيمهتر شمه اس .

راسنمای و فگتنمای اگشگ را نگمطلوب دانس و ا ال  :خالط

وی خطگب فه دادر الراجگنی تأايم ارد :درس اس اه شالدگ

اعدبگری واژه فگام فرای هالخارا االگراری االه زنالمای آنهالگ فاله

فخراوار فوده و تجرفه زاگدی دارام هدچنالين عقالل خالود را از

ترشبگتی و صند وافسده اس در نظر ارتده شالود .هدچنالين

ندگانماگ داگر فيشدر می دانيم امگ فه نظر  0۳1ندگانمه احدرام

وزار آموزش و سرورش نسب فه عقب اتدالگد حقالو مدلدالگ

فگرارام ،اجگزه دهيم اان ندگانماگ از حقالو

شهرسدگ اگشگ ا مامگم الزم را انجگم دهم.

طرح سوال از رسيس جدهور اسد گده اننم.

آقاي نصراهلل پژمانفر :در ترار ش گهی خطالگب فاله وزاالر راه و

آقاي دكتر الريجاني  :در سگسخ فه ترار سژمگن ر ا

شهرسگزی ا

الگنونی خالود در
 :فنالمه ناله

 :اشور مگ  025سگل سگفقه تدگ ي رالی داشده

خود را فخرگ می دانم و نه عقالل خالود را از ندگانالماگ فيشالدر

طالگر و

میدانم .خواهشالدنمم در گتاله موضالوعی را مطالرح نکنيالم.در

امگ مدأس گنه تأخير فيف از  02سگع در رسيم اال
نبود آب ،غرا و سخش

جلسهای م صل مبگح داروز را توضيح داده و ا داليم اخديالگر

هدراه در طگر گفل دتگع نيس .

اکی از مشکمم اسگسی مشهم اسری م گز آفالی فالوده و در

فگ خالود ندگانالماگ اسال  .فرخالی از اتالراد در ااالن موسسالگم

ميليالگرد و

سیردهاراری ارده و فرخی سیردهارارا دنگر مشکل شمهانم.

 211ميليو مدرمکدب اسری م خ آب زارزمينی وجود دارد

فه طور طبيدی و دی اسی امهبرداری میانالم فگاالم فاله الوه

ضالالدن اانکالاله  ۹۳درصالالم مصالالرک آب در مشالالهم از آبهالالگی

ضگسيه شکگا شمه و اان وه مسئول تو يا اموال و سرداخال

اان ف ف رتبه اول را دارد ادنی در حگل حگضر ا

زارزمينی میفگشم امگ مدأسال گنه اضالگته فرداشال هنالوز وجالود

غرام

داشده و فگام فگ نگگه ملی در ت صاليص اعدبالگرام فاله آ توجاله

خصوص عدل ارده و اتراد سیردهارار فگرهگ در مقگفالل مجلالس

ارد 2۵.ميليگرد تومگ فرای حل اان مشکل سيففينی شمه اه

تجدالاله اردنالالم .فنالالگفراان الالوه ضالالگسيه فگاالالم فالاله ااالالن مسالالگسل و

اار از اان مبلغ  22ميليگرد تومگ درنظر ارتده شود ،هدچنين

مشکمم رسيمای میارد.

 ۹ميليگرد تومگ از اان منبه فه صورم اورا خخاناله داده شالود

فررسالالیهالالگ نشالالگ داد  ۷۳درصالالم اتالالراد سالالیردهاالالرار اددالالر از

مشکل را نه تنهگ حل ندیانم فلکه سيچيمهتر نيخ خواهالم شالم

211ميليو تومگ سول در موسسگم رار دادنم .آ گی سخشکيگ

فنگفراان فرای حل مسئله آب شُرب مشهم فگام فه صورم جمی

از سوی مجلس و اال

ندگانالمه از سالوی الوه ضالگسيه و اال

فه آ توجه ارد ضالدن ااالن االه در فگزداالم از مرااالخی مگننالم

ندگانمه از سوی رساليس جدهالور سالگع هالگ در خصالوص حالل

ادرک و اداره اسدگنمارد مش ص شم اه سطح حقو اتالراد در

مشکمم سیردهارارا جلسگم فراخار اردنم ،ضدن اانکه الوه

اان نهگدهگ سگاين فوده و غير گفل دتگع اس .

ضالالگسيه تأايالالم داشالال فالاله حالالگظ شالالرعی فگاالالم فراشالال سالالول

مشهم در حگل حگضر عليرغم اانکاله سگاد ال ترهنگالی جهالگ

مگ بگخدگگ فه طور مسگوی انجگم میشم امگ تقگضگ شالم االه فاله

اسمم محسوب می شود امگ فه حگظ ادگف گنه رتبه آخران را در

طبقگم سگاين و دارای مشکمم فسيگر ،سراهتر رسيمای شالود؛

اشور فه خود اخدصگص داده شود.
 -در تراری خطگب فه رسيس مجلس ا

فنگفراان فگ فراخاری جلسگم فين سرا
 :درسال اسال االه

وا مش ص شم در حل

اان مشکمم شرعی فه د يل مقدضيگم اشالور فگاالم از رهبالری

جنگفدگ ی روز ارشده اجگزه نمادام فنمه صحب هگام اگمل شود
امگ  0۳1ندگانمه نسب

فه مگ بگخدگگ اس  .وه ضگسيه فه وظي ه خود در ااالن

اذ ارتده شود.
فگ اجگزه از مقگم مدظم رهبالری و مواتقال

فاله سالوال خالود از رساليس جدهالور در

خصوص مشکمم موسسگم مگ ی تأايم دارنم ،فگام فالرای حالل

الوه ضالگسيه دو ال

شالروع فاله سرداخال اعدبالگرام اتالراد در موسسالگم مالگ ی االرد
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فنگفراان اان ا مام خگرج از روال عگدی گنونی فود و ااالر اسالی

سو گگ هسديم و اان امر غلبه رافطه فر ضگفطه در گنو اسال .

راه فهدالالری دارد آ را سيشالالنهگد انالالم .مالالگ خالالود را جلالالوتر از

الزم فه ذار اس اه فگ توجه فه اگهف شمام نخوالم آسالدگنی

ندگانماگ داگر ندیدانيم .ااالر خواهالگ سالوال هسالديم آ را

و وضدي

نگسگامار رودخگنههگ اان طالرح ن السهالگی فاله شالدگره

مطرح انيم ،هيچ مشکلی وجود نماشده و هالر اسالی االه تکالر

اتدگده منطقه را طه خواهم ارد.

میانم فگ سوال اان موضوع مطرح میشود درخواسال خالود را

وی در تراری داگر فه وزار راه و شهرسگزی فيگ االرد :ضالدن

فگ امضگ مطرح انم .اار  0۳1ندگانمه خواهالگ سالوال از رساليس

تشکر از راهمارا عخاخ اه عليرغم عمم دراگت حقو در شف

جدهور هسدنم امضگی خود را فه هيئ رسيسه تحوال دهنم.

مگه ارشده  ،در فحرا

آقاي احمد بيگدلي  :در ترار فه وزار ارتبگطالگم  ،ا ال  :آ الگی

سوال فگ ی اس اه فگ توجاله فاله ساليففينالیهالگی هواشنگسالی

جهرمی فالگ توجاله فاله درآمالم نجالومی و فهدالر فگالوام مرا الی

هيچگونه تصديدی در جه اندرل وضدي ات گذ نشمه فالود و

م گفرام نرا حمود  ۵1هخار ن ر نيروهگی الراردادی االه دارای

اانجگس اه فگام حکد

خماونم در عمم نخول نخوالم آسدگنی

تحصيمم دانشگگهی هسدنم فگ حما ل حقو مشالرول تدگ يال

در اارا را فیتمفيری ممارا فحرا در اشور دانس .

هسدنم؟ اار تقط درصم ادی از تروش ااندرن خود را فه ااالن

در ادامه در تراری داگالر فاله وزاالر نيالرو ا ال  :فالگ توجاله فاله

عخاخا اخدصگص دهيم ،مشکل حل می شود .نرا در روسالدگهگ

مشکمم عمامه ای اه در تگمين آب شالرب منالگطق شالهری و

و شهرهگی اددر توسده اگتده فوای از ااندرنال وجالود نالمارد و

روسدگای وجود دارد ،عمم هدکگری و فرواراسی زاسالم اداری در

مردم از ااندرن محروم هسدنم؟

تدگممم آب منطقه ای فگ سگزمگ هگی آف گی شهری و روسالدگای

در تراری فه وزار ن

 ،تصراح ارد :آ گی وزار ن

ا

شالگهم هسالديم .در صالالورم عالمم نظالالگرم جنگفدالگ ی در فهالالگر و

شب

تگفسدگ سگل آانالمه فالگ فحالرا شالمام آب در منالگطق جنالوب

فه ات گ خگنواده تگ فه منگطق محروم و روسالدگهگی شهرسالدگ
خمافنمه در زمسدگ سرد سر فخنيم و ا گم

اخير هدکگری الزم را داشدنم و ی جگی

اص هگ روفرو می شوام.

انيم .مردم فالمو

اگز مگنمنالم .شالدگ الول اگزرسالگنی داده فوداالم .در ممرسالههالگ

 )5اعالم ختم جلسوه  ،جلسوه آينوده روز شونبه موور

ترهنگيگ فگ رزش دس فه دانف آموزا درس می دهنم.
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وی خطگب فه وزار اشگورزی تالرار داد و ا ال  :نالرا عليالرغم
وعمه شدگ فيده محصوالم اشگورزی فه اشگورزا محروم داده
ندالالی شالالود؟ اشالالگورزا انگهشالالگ نيس ال االاله درايالالر ا ال
وزارت گنه سگ ورده شمهانم؟
در تراری فه وزار راه و شهرسگزی ا

 :مردم ننالمان شالبگنه

روز در راه هگ مدطل مگنمهانم سگل ارشالده در ااالن فالگره تالرار
دادام اه امکگنگم راهماری داده شود.
خانم سميه محمودي  :در تراری خطگب فه رسيسجدهالور و وزرا
ا

 :زمگ طرح مسگسل و مشکمم ارشده اس و هده مردم

مشکمم را می داننم .
وی در ترار داگر فه رسيسجدهور ،آ گاگ ارداگنيگ و امندری
اظهگر داش  :عليرغم تگايم فر مصوفگم فرنگماله ششالم توسالده
شگهم صمور مجوز اندقگل آب از رودخگناله ونال

سالديرم و سالم
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