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 ادامه رسیدگي به الیحه مالیات بر ارزش افزوده(1

پس از ارایه پیشنهادها و اظهارات مخااف    مااقا،   ایاینا       

( بااه  75افاا   32مااااد   دوفااو و نااخنکای ییی،اایا     

 حذف گردی .   32ییی،یا  ارجاع و ماد  
 فقره سوال(1( اعالم وصول )7

نی   قاطیه ح،این  از وزیار یشاار در خ اا      خاام ناال 

 گااه های اجتیاع  پنج عیلکرد این وزارتخااه در زمینه آنیب

آقهاي حسهپ پهور     ،(سوال هاي خانم سعیدي مباركهه  3 

سیرجان و تهران  ،بیگلري و آقاي صادقي نمایندگان مباركه 

 از وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوري

قرائااو گاا اری ییی،اایا  و اظهااارات و آقااای دیتاار  پااس از

قااع شا  هینناین نااال آقاای     غالم   ایاین   از پانخ وزیر 

 ایاین   از پانخ وزیر قااع گردی .صادق  مطرح و 

 موضوع سواالت:

علااو عاا ج تاجااه و  اات  در ارتکااا  رشاا  یی اا  اناااتی    -

یارمناا ا   پرناانا قااراردادی و دااشاا ایا  از اااار امکااااات 

قاه  و قرصو مطافتات  در شیا  متیری   آزما  دااشا ای  ر

دیتری( و هیننین قرق بین اناتی  وزارت علااج  تقکیکاات و   

قناوری و نایرین  اعضای هیات علی ( از اار دریاقو حکاق و 

 .متیشو آ  ها

 تق یل  بارنیه احکاج ص ور دربار  -

م خهان  خالصه اظهارات آقاي دكتر غالمي در پاسهخ بهه سهوال    

 :سعیدي مباركه

 رشا   به تاجه با ها دااشکا  در تکییل  تق یالت دااش ایا -

 یه اا  باد  علی  رش  ماتار اخیر  های نال در یی   و یی 

 و ی،ااب  پژوهشاا  و تقکیکااات  مرایاا  رشاا  در آ  اشااااه

 رتبه های برتر در م امع بین افیلل  قابا مشاه   انو.

م،اوافیو وزارت علااج    عل  رغم اینکه بقث اشتغال از حااز  

خارج انو  اما برای اق ایش تاااین ی هاا و ظرقیاو اشاتغال    

پذیری براامه های مختل   در نطاح تق ایل  تا ارد دیا      

ش   انو  ادامه داد: در بقث حیایو هاای مااف  و رقاهیاات    

دااش ایا  در دااشکا  ها  ظرقیو ای اد ش   از نای صن وق 

ارتخاااه قارار گرقتاه  اماا اگار در      رقا  دااش ایا  در اختیار وز

جای  پاشش یاما ای،و  مرباط به ظرقیو های صن وق رقا  

انو یه منابع خاد را از طری، بادجاه ی،اب ما  ینا . ایان      

 منابع ای  تخ یص یاما ا ارد.

مقاار یارد     تالی وزارت علاج در نال های گذشته تکا ا -

ه تاامین  رنافه ها و پایا  ااماه هاای دااشا ای  اناو  نااماا     

اعتبار پژوهش  م  تااا  از پژوهش هاای تق ایالت تکییلا     

حیایو ینا  و برح،اب اوفایاو دناتکا  هاای اجرایا  ایان        

 حیایو ها را ه ایو ایای .

نازویار منانب  برای ارتباط با صنتو طراح  ش   انو  یاه  

به اشتغال در بخش خ اص  و دوفت  صنتت  ییک م  ین   

دنااتکا  صاانتت  و متکا اا    قراخاااا  ما اااعات از طریاا، 

تقکیکات اعالج م  شاد و اعضاای هیاات علیا  باا پیشانهاد      

پروپذال های خاد وارد تامین ااار متکا ایا  ما  شااا  یاه      

 م یاعه آیین اامه های خا  خاد را دارد.

 37  57برای طرح های دیتری و ارش  به ترتیاب   89در نال 

رداد تاامین  میلیا  تاما  بر ح،ب ما اع برای هر قارا  24و 

درصا  آ  بارای قتااط  طارح و دااشا ایا        04م  شاد یه 

درص  برای ه ینه هاای پشاتیباا  در    24پرداخو م  شاد و 

اختیار دااشکا  قرار م  گیرد  مبلغ  یه برای ایان ما ااع در   

میلیارد ریاال اناو یاه تقاو      337پیش بین  ش    89نال 

تلا  علیا    عناا  پژوهش های تکا امقار در زمینه های مخ

قرار گرقته یاه امیا واریم تاا پایاا  ناال مناابع یاماا آ  را        

 دریاقو ایاییم.

از دااش ایا  دیتاری حیایاو هاای رقااه  در قافاب تاامین       

متاوااو   87م،کن و تامین واج های دااش ای  را داریم  نال 

علیاا  قناااوری رئاایس جیهااار پرداخااو هااای بالعا اا  بااه 

فیاا عا ج تاامین اعتباار     دااش ایا  دیتری داشتن  یاه باه د  

 متاق  ش .

جایکا  علی  یشار تانط انااتی  و دااشا ایا  باه دناو      -

آم   انو  به هیاین دفیاا ارزشاین  اناو یاه در قباال آ        

حیایو های پشتیباا  از قرآین  تقکیکات باه عیاا آیا   هار     

می ا  تاا  بیشتری برای تقکی، و تانته در اار بکیریم  ما   

 ارتکا دهیم.تااایم ظرقیو ها را 

اگر قرار باش  امکااات در اختیار اخبکا  در خاارج از مرزهاا را   

مکای،ه ینیم  ت اوت های مق،ان  وجااد دارد  اماا باه ایان     

متنا ای،و یه اخبکا  عالی، خاد به دااشاکا  و آ  و خااج را   

با منابع ماف  عاض م  ینن   گ و: در طاال ناال از انااتی      

در هیاایش هاای  ماانا  هیاایش      دااش ایا  ایااه و اخبکا 

 حریو تک یر به عیا م  آی .

حکاق اعضای هیات علی  اگر باا ناایر بخاش هاای خا مات       

هی،ا  مکای،ه شاد  اثرات یاهن   دارد و اینکه جااااا  بارای   

اشتغال ماقو یا دایم به خارج از یشار مهاجرت م  یننا   در  
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در ایان   ح  تاا  وزارت علاج ای،و. شای  جاذباه هاای مااف    

 .ما اع ب  تاثیر اباش 

 :  خانم سعیدي مباركهخالصه اظهارات  

در رابطه با و تیو یی   اناتی   دااشا ایا  و یاریناا  از    -

اار امکااات رقاه   حکاق و شیا  نن ش و پذیری دااشا ا  

 به ویژ  در دور  دیتری آیا ایر  خاب  به خادتا  م  دهی ؟

خاابکاا  هاای دااشا ای      چه ی،  بای  به و تیو اامناناب 

 7.7رنی گ  ین ؟ براناس انتاا ارد جهاا  یک دااش ا بای  

متر قضای خاابکاه  در اختیار داشته باش  اماا متانا ااه ایان    

 می ا  قضا در اختیار چن ین دااش ا قرار داد  م  شاد.

آیا خبر داری  هیات علی  های اخبه یشار مرخ ا  با و     -

رهای هی،ایه مشغال یار ه،اتن    حکاق م  گیرا  و در یشا

ناال در یشاار حضاار     7در حال حا ر اخبکااا  داریام یاه    

ا ارا  اما وزارت علاج برای برگشو آ  هاا هینکاااه پیکیاری    

اکرد  انو. این در حاف  انو یه آین   قرزا ا  ما و دااشاکا   

  های یشار را این اناتی  بای  رقم ب ان .

ه علی  یه قراا،ه ما ت  پایش   آقای غالم   آیا شیا از درج -

ا ر از اعضای هیات علی  دااشکاه  ما داد  خبار داریا ؟    3به 

رئیس جیهار و وزیر آ  یشاار از ایروهاای هیاات علیا  ماا      

 تک یر یردا  اما شیا ب  خبر ه،تی .

م  گاین  بادجه و پال ا اریم  چه ی،  بایا  تافیا  ثاروت و    

بایا  از اخبکاا     تکنافاژی قرنااد  ماا را اصاالح ینا   شایا     

دااشکاه  حیایو ینی ؛ طب، آمار منتشر ش   در خبرگا اری  

درصا    24تاا   34ها  رقم بیکاری قارغ افتق یال  دااشاکاه   

انو شیا برای بهباد متیشو ارتکا  من فو آ  ها چه اقا ام   

 ؟اا اج دادی 

برای قشر قرهیخته م،ائا مادی مهم ای،و آ  ها از تبتای   

من از دااش ایا  به خاطر و تیو خاابکا   ها ااراحو ه،تن ؛

ها و رنی گ  به آ  ها عذرخااه  م  ینم  ما از وزارت علااج  

ااتاار داریم دااشکا  های یشاار در خا مو جامتاه باشان  و     

 برای رقع ایازهای یشار حریو ینن .

ی اج بااک اطالعات  را تشکیا دادیم یه در جریاا  مشاکالت   

ارتباط بین صانتو و دااشاکا  یاه از     این حاز  قرار گیریم  آیا

تایی ات مکاج متام رهبری انو  به درنت  اا ااج ما  شااد    

آیا رنافه ها  ت،و ها و پایا  اامه ها را خادتاا  قباال داریا      

دااشکا  ها بای  به نیو یاارآقرین  گااج برداراا  و ایان هنار      

 انو.

  بای  به تافی  علم و تب یا آ  به ثاروت تاجاه داشاته باشایم    

شیا دااشکاه  و اها علم ه،تی  و بایا  بیشاتر دفتاا  بارای     

دااشکا  ها ب،ازد  اگر دااشکا  اصالح شاد میلکو اصالح ما   

شاد؛ برای واح های صنتت  تتطیا ش   شیا اخبه ا اری  یه 

به آ  ها در را  اا ازی ییک ینن  اما قارغ افتق ایال  ماا باه    

ق ود  ما  شااا  و   جای حا مشکالت تافی  به خیا بیکارا  ا

 این برازا   یشاری یه شهی  داد   ای،و.

ما ااتاار داریم یه شیا قای ترین وزیر یابیناه باشای   شایا     -

بای  اهاد آمازی عاف  را باین افیللا  ناازی و دااشاکا  هاا و      

رشته های مطلا  و ماردایاز جامته را مارد تاجه قرار دهیا ؛  

بارای وزارتخاااه ای یاه    ااتاار این انو یه شیا دفتا  بیشتر 

مکاج عاف  را در آ  داری  ب،ازد  دااشا ایا  ایان یشاار ما      

تااان  تقاطت بنیادی و انان  را در یشار ای اد ینا  ااتااار   

 .داریم به آ  ها تاجه ینی 

 :اظهارات آقاي دكتر غالمي در پاسخ به سوال آقاي صادقي

رد تاناط دیااا  مقانابات ماا     83ما اع بارنیه ها نال  -

بررن  قرار گرقو و وزارت علااج ماظا  باه بررنا  اناناد و      

اا ااج شا  و    80م ارد بارنیه ها ش . این بررن  ها تا نال 

 قااارغ و هااا بارناایه مباحااث مرباااط بااه  85و  80در نااال 

 .ش  اجرای  افتق یال 

اع اج دااش ا به صارت بارس به خارج از یشار قبا از ت ایب 

صارت مق ود و خا  باد اما پس از قااا  اع اج بارنیه ها به 

  قبااف  در آزماا  اعا اج باه     89ت ایب قااا  اع اج در ناال  

 .عناا  م،یر اصل  ی،ب بارنیه خارج از یشار تتیین ش 

هار ناال آزمااا  باه ایان       92تا  54وی با بیا  اینکه از نال 

مناار برگ ار م  ش   یادآور ش : عالو  بر این اناتی  هم ما   

 .شرایط  برای ادامه تق یا مترق  شاا  تااا،تن  با

شارای مری ی بارس ت اییم باه عا ج برگا اری      97در نال 

آزما  گرقو و برگ اری آزما  بارس متاق  شا  تاا ااتخاا     

دااش ایا  بارس از میا  دااش ایا  اخبه اا اج شااد. شارط   

 .ای  تتیین ش  ۴0و  ۴2مت ل 

ا ار  یاک    520 متاواو قرهنک  وزارت علاج 83تا  98از نال 

ا ار را   ۴7۴ا ر و یک م،وال دااشکا   707تشکا دااش ای  

برای بارس مترق  یرد. در ادامه روی تب یا بارس خارج باه  

 .داخا ای اد ش 

بخشاانامه ای ایاا  باارای ادامااه تق اایا   83تااا  98از نااال 

دااش ایا  شاه  و ایثارگر صادر شا  یاه از ایان طریا، هام      

 .اد  یردا تت ادی از بارنیه ها انت 
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ا ار در مکطاع    744از ابت ای ااکال  تاا اماروز ناه ها ار و      -

ا ر در مکطع دیترا بارس خارج از  544ه ار و  ۴4یارشنان   

یشار دریاقو یردا  و با شیا  تب یا بارس خارج باه داخاا    

ا ار   244ها ار و   ۴0نه ه ار ا ر در مکطع یارشنان  ارش  و 

 .در مکطع دیترا تق یا ایادا 

ه دفیا ع ج رعایو قااا  اع اج  ا اشاتن م اابه وزیار وقاو      ب

ع ج تاجه به شرایط مت ل و نن این پروا   ها مارد باازاکری  

قرار گرقو. این ماارد تخل  را نازما  بازرن  یا یشاار ایا    

 .اعالج یرد  انو

 5۴4  گ او:  83تاا   97وی در تشریح آمار بارنیه ها از ناال  

ا ار تبا یا باارس باه      952 ار و ا ر بارس خارج از یشار  ه

ا ر بارس از طری، بخشنامه ایثاارگرا  و   ۴04خارج به داخا  

مرب  دااشکا  بارنیه دریاقو یرد  اا  یه در م یاع نه  984

 .ا ر بارنیه ش ا  022ه ار و 

یییته ای برای بررن  بارنیه ها در دور  های قباا و حاا و   

های این یییته ق ا این ما اع تشکیا ش . براناس بررن  

ا ر قاق   92۴  83تا  97ا ر بارنیه از نال  022از نه ه ار و 

یک شرط یا چن  شرط برای دریاقاو بارنایه تشاخیص داد     

ا ار ملا ج شا ا  باا ه یناه هاای        227ش ا  یه از این میا  

ا ر به دفیا ت ییم واحا  آماازی    3۴شخ   تق یا ینن . 

اطر ع ج تااا  اداماه   ا ر به خ ۴5دااشکا  فغا تق یا ش ا  و 

 .تق یا  اخراج ش ا 

تت اد زیادی از بارنیه ها مشکا خاص  ا اشتن  یاه برخاارد   

یک  دو نافه با آاها صقیح اباد  انو و ب،یاری از آاها اماروز  

در دااشکا  ها جذ  شا   ااا . آمااری از ارتبااط اقارادی یاه       

 .بارس دریاقو یرد  اا  با اقراد خا  ا اریم

 :محمود صادقي اظهارات آقاي

 تبتاات  هنااز  اما گذرد م  ناال این طرح از نال نه از بیش

ها گریباااکیر آماازی    مرباط به انت اد  از بارنیه بار زیا  آثار

های یشار انو. این یاه اماروز ایاینا گا  در     عاف  و دااشکا 

 زمیناه  ای ااد  دربار   را 32طیقه مافیات بر ارزی اق ود  ماد  

 یرداا   حذف قاااا  و عادی روال از خارج های انتخ اج جهو

 .  انومخاف رااو و تبتی  با م لس یه انو متنا ب ا 

دربار  اع اج دااش ا به خارج از  02وی با اشار  به م ابه نال 

یشار گ و: طب، این م ابه اع اج دااش ا به خاارج از یشاار   

برای ادامه تق یا مناط به شریو در آزما  نراناری اعا اج   

ش  باا ایان روال هار     ه تانط نازما  نن ش برگ ار م باد ی

ی،  ح، برابر برای شریو در رقاباو علیا  را داشاو تاا از     

امتیاز بارنیه برخاردار شاد دربار  مربیا  هم بای  ح اقا نه 

نال نابکه خ مو داشاته و ح ا اا  امتیااز جا ول ارتکاا را      

 .ی،ب یرد  و شرایط قتل  هم وجاد داشو

روال قاااا  اع اج به هم  97وفو گذشته در نال متان ااه در د

خارد  مطاب، ت ییم شارای مری ی باارس ت اییم باه عا ج     

برگ اری آزما  گرقتاه شا  و داوطلباا  را خادشاا  ااتخاا       

یردااا  روال ایاان باااد یااه از بااین دااشاا ایا  ایااااه در  ماا 

 .های خا  اقراد ااتخا  شاا  رشته

ک بنا  ا ااقه یرداا     دنتارافتیا عاض شا ؛ یا   95در نال 

مبن  بر این یه اقراد دارای خ مات قرهنکا  مشایال امتیااز    

بارای یارشنانا  و    ۴2شاد. صارف حا اقا متا ل     بارس م 

برای یارشنان  ارش  تتیین ش  یه ماارد مااقکاو    ۴0مت ل 

های  اروری بارای    وزیر علاج قرار اکرقو. ت ری ا فی،و رشته

بارنیه برخاردار ش ا  یه  اع اج حذف ش . فذا ی،اا  از امتیاز

هاا   های  اروری اباداا ؛ در هیاا  ناال     قارغ افتق یا رشته

ی،اا  از مناط، مقروج صالحیو طزج علی  را داشتن   اما به 

آاها بارنیه تق یل  ا ادا  چه ایازی باد برای ی،اا  ه یناه  

هنک و م رف شاد یه بارنیه بکیرا ؟ این تبتی  ااروا عا ج  

زمینه برای رااو و حام  پروری را قراهم یرد ش اقیو و ای اد 

 .های ن ارش  جایک ین آزما  و رقابو علی  ش  و فی،و

ین  چه تتا اد از   ناال ما این انو چرا وزارت علاج اعالج ای 

ها از مکامات و منت،با  باه مکاماات بااد  و چارا ایان       بارنیه

 وزارتخااه ج،ارت و ش اعو طزج برای پانخ به ایان نااال را  

ها و آقاهاا را دارج یاه    ای از آقازاد  ا ر  ۴44ا ارد. بن   فی،و 

با رااو بارنیه گرقتن  ایان فی،او شااما ایاینا   م لاس و      

قرزا ا  ایاین گا  م لس  اماج جیته  قرماا   ااتاام  و وزیر 

هاا در وزارت   انو. یییته منتخب رنی گ  به پروا   بارنایه 

خااه  از  د  انو ی،  یه م علاج با این اقراد چطار رقتار یر

این طری، انتاد دااشکا  شاد مکر صاالحیو علیا  دارد یاه    

دااش ا را پروری ده ؟ این اقراد روال غیار شا اف و تبتای     

خااهنا  در اداماه در مقایط علیا  قتافیاو       آمی  داشته و م 

ینن ؛ بتضا مالد ااتخا  این اقراد برای داد  بارنیه داشاتن  

 .ها باد  انو عتکاد به اااج و ارزیااکی   ااکالب  و ا

ایاین   دور  ه تم و هشتم در نربرگ خااد تتا اد زیاادی از    

اقراد را برای برخاارداری از بارنایه تق ایل  مترقا  یارد        

جامتااه انااالم  دااشاا ایا  بااه عناااا  تشااکا نیاناا  و    

دااش ای  هم فی،و ارائه یرد  این یار تانط متااو  اداری و  

نک  و اجتیاع  وزارت علاج وقو هام اا ااج   ماف  و متاو  قره
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ش   انو برخ  از اهادها ماان  ب،یج هم فی،ت  برای داشاتن  

بارنیه تق یل  مترق  یردا  بر این اناس تت ادی از طریا،  

 .اا  ن اری از امتیاز بارس برخاردار ش  

وی با ااتکاد از اا تال وزارت علاج گ و: قرج  داااا ای،اتادگ    

یاین گاا  یه در م لس قبل  از رااو و بارنیه یرد اما هیا  ا

انت اد  یرد  بادا  او را انتیضاح یرد  و دوفاو را باا چاافش    

دار آ  روال غیاار قاااااا  ه،ااتیم؛  مااجااه یردااا . مااا میاارا 

ااتاارما  این باد یه آقای غالم  با قاطتیو بیشتری از حکاق 

انات اد   هاا   ها و اعضای هیوو علی  و رونای دااشکا  دااشکا 

 .ینن  یه این ات اق رخ ا اد

صادق  با ااتکاد از مقرمااه بااد  فی،او پذیرقتاه شا گا  در     

آزمااا  و مشاایاط  بارناایه گ ااو: مطاااب، قااااا  ااتشااار و  

اااا   هااای دوفتاا  ماظاا  دنترناا  اطالعااات تیااام  دنااتکا 

ت یییات خاد را به اطالع عیاج برناا  پس چرا بایا  فی،او   

باش  و ی،اا  به جرج ااتشار فی،و مقکاج ها مقرمااه  بارنیه

شاا ؟ اشکال و ناال من به این روال ط  ش   در وزارت علاج 

انو یه شیار قابا تاجه  بارنیه تق یل  ب و  ط  یارد   

 .روال قاااا  را ط  اکرد  انو

در این بین ناال این انو یاه یییتاه رنای گ  باه پرواا        

ی قاااا  ت ییم گرقتاه و  ها در وزارت علاج بر چه مبنا بارنیه

تت اد بارنیه را فغا یرد  انو. حکم آاها این باد  یه این  چه

اقراد با ه ینه شخ   در مکطع دیتری ادامه تق ایا دهنا ؛   

ااا . جااااا  ماا     یتن  ی،اا  یه در رقابو علی  شریو اکرد 

چه گناه  دارا  یه از این شرایط برخاردار ابااد  و در مکاباا   

راااو و نا اری و   آ  اقرادی ب و  شریو در رقابو علی  باا  

اا ؟ با تر آ  اناو    اات،ا  به این و آ  وارد قضای علی  ش  

یه تتلا وزارت علاج در برخارد با ق،اد باعث شا   ایان اقاراد    

بت  از گذرا  تق یا در دااشکا  وزارتخااه را بارای اناتخ اج   

ه ار ا ار   2جذ  تقو قشار قرار دهن  با هیین روی بیش از 

 .جذ  ش ا 

ه حکم دیاا  ع افو اداری متانا ش ا  وفا  مکار   این اقراد ب

تااا  به قرد اعتبار و وجهات طزج برای قتافیو در  این حکم م 

ا ار باا حکام     54دااشکا  را ب ه ؟ افبته یه قرار انو بیش از 

هاا را   ها جاذ  شااا . دااشاکا     دیاا  ع افو اداری در دااشکا 

فقاظ ینن . این مل ج یرد  یه برای این اقراد ردی  انتخ ام  

یار به دااشکا  تربیو م رس تقییا ش  و بت  رئیس دااشاکا   

های غیر قااااا    خااه  زیر بار روال را مقکاج یردا  چا  ای 

رود. با این وجاد هم انتخ اج تقاو قشاار اا ااج شا  ایناا       

گاین  ردی  انتخ ام  ای ااد شااد مکار رئایس دااشاکا        م 

ز ناازما  اداری و اناتخ ام    تااا  قبا از داشتن ردیا  ا  م 

 .ردی  انتخ ام  ای اد ین 

ما   ای قرار انو در دااشکا  تربیو م رس انتخ اج شاا   ع  

ینایم؟ اماروز هیاه دادماا  از      هاییا  م  چه یاری با دااشکا 

شاد. از آقاای   های ق،اد تاجه ای  ق،اد بلن  ش   اما به زمینه

هاا برخاارد ینا      ا خااهم با ق،اد علیا  در دااشاک   رئی،  م 

 .شاد چا  زمینه ناز ق،ادهای دیکر م 

و خهانم   محجهوب و  كاتهب  آقایان:)ناطقیپ جلسه علني (2

 (زرآبادي

 گرمسار: مردم نماینده كاتب غالمرضاآقاي  -الف

اربتین ح،ین  با حضار میلیاا  ماردج باه عنااا  ب رگتارین     

راهپییای  عبادی و نیان  جهاایا  ماجب وح ت هیه ادیا  

 .و ع ت و اقت ار اااج جیهاری انالم  خااه  ش 

حال یه طیقه مافیات بر ارزی اق ود  در دناتار یاار م لاس    

باا اکاری باه دناتکا  مافیاات       انو از هیکاراام ااتااار دارج  

 .اکذاریم به تافی  و اشتغال آنیب وارد شاد

گاذاری از   هاای بهبااد ااااج قاااا      از دیرباز تیریا  بار شایا    

هاا   گذاری ماان  دیکر رویه مهیترین مباحث باد  چرا یه قااا 

در جامته ایازمن  بهباد م،اتیر اناو. در ایان راناتا یاه باا       

گذاری برای رقاع   ی یل  قااا ها عنایو خاصه رهبری نیانو

بنا ی   های ماجاد ابالغ ش   مهیتارین بقاث اوفایاو    اارنای 

 .قاااین و مکررات انو

هاا بار دوی    با عنایو به اینکه بیشاترین اا ااج ایان نیاناو    

گاذاری م لاس اناو قاا       م لس انو و مرجع اصل  قاااا  

ز های اناتااری را باردارد. ا   مکننه بای  با هیکاری نایر قاا گاج

تاااایم   جیله اصالح برخ  از مااد آئین اامه داخل  م لس ما  

در جهو ارتکا  جایکا  و اق ایش اقت ار و تقک، ایان امار مهام    

ااماه   گاج انان  بارداریم باه هیاین جهاو ییی،ایا  آئاین      

آمادگ  دارد با هیکاری هیکارا  ع ی ج تاالی خااد را اا ااج    

 .ده 

دج و ایاینا گا  و  ِهاای مار   در روزهای اخیر شااه  اار اایت   

های ص ا و نییا بادیم از ایان   رئیس م لس از برخ  از براامه

رو بن   به عناا  عضا شارای ااارت بر نازما  صا ا و ناییا   

تر شااد   بای،و وظای  شارای ااارت  قااااین  گایم یه م  م 

 .تا بتااایم پانخکای شیا و ملو ع ی  باشیم

آقاای اردیاایاا و وزیار     در تذیری به وزرای دوفو اظهارداشو:

های رئایس جیهاار در خ اا      ایرو علیرغم م ابات و وع  
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ااتکال پ،ا  تهرا  به ایاااک  برای بخش یشاورزی متأنا ااه  

تاینا  اق ام  به عیا ایاما   اناو. رئایس جیهاار در ایان      

خ ا  به ملو ع ی  گرم،ار و ایاااک  وعا   داداا  یاه ایان     

 .نوخاانته به ح، مردج ایاااک  ا

های ب،یار زیاد برای اح ا  نا  ایارود    رغم صرف ه ینه عل 

بارداری رنای   باه جهاو عا ج       بن  به بهر  یه به صارت اییه

ااا    ااتکال رونتای نلیبا  یه در مقا مخ   ن  قرار گرقتاه 

 .آ  را با مشکا مااجه یرد  انو

وی خطا  به وزیر را  و شهرنازی گ و: آقای انالم و  این  

برای پروژ  را  گرم،ار به قیروزیا  بت  از گذشو  تشکر از شیا

بارداری ایان پاروژ      نال از وع   رئیس جیهاار بارای بهار     2

 .تاینا  تقک، پی ا اکرد  انو

قرو علیارغم   ط  تذیری به وزیر ورزی ادامه داد: آقای نلطاا 

زا  م،کن مهر گرم،اار باا مشااریو     بیش از یک،ال از یلنگ

 .عیلیات این پروژ  آغاز شاد رود وزیر را  ااتاار م 

خطا  به وزیر جهاد یشاورزی بیاا  یارد: آقاای ح تا و      وی

ای از م ابات رئیس جیهار انو ااتااار اناو    شهرد گلخااه

 .عیلیات آ  به قراماش  نپرد  اشاد

 3744خطا  به وزیر ارتباطات ای  اظهارداشو: آقای جهرم و 

و  اطاالع ی،ار   میلیارد تاما  از خ مات مابایاا از ماردج با    

 .شاد تکا ای ش اقیو این ما اع را داریم م 

طاا  تااذیری بااه رئاایس جیهااار گ ااو: آقااای روحاااا و مااا  

ایاین گا  از و تیو متیشو و اشتغال مردج اکراایم و ااتااار  

رقو دوفو متتاقب با تکافی  من رج در قااا  براامه ششام   م 

اارخ   یارد و  ه ار شاغا ای ااد ما     804تانته ح اقا نافیااه 

داد و ا،بو باه   درص  یاهش م  4.9بیکاری را ناطاه ح اقا 

هاای مقلا  اقا اج     ه ار رونتا براناس ظرقیو 7تانته پای ار 

ها ار شاغا    244حال یه م لس در ای ااد حا اقا    .ایاد م 

بن ی منانب در اجارای   اق اج یرد  ااتاار داریم با براامه زما 

 .آ  به اقا اح،ن اق اج شاد

ا   ین ه ته تبریک ایروی ااتاام   به قرمایشاات  وی در پای

مکاج متام رهبری در دی ار با قرماا ها  ایروی ااتاام  اشار  

 .یرد

 تهران: مردم نماینده بمحجو علیرضاآقاي  -ب

اج بخاااام اماا باه واناطه      من ق   داشتم اطک  را یه ااشاته 

هاای  از ااماه    ینم ااچاارج بخاش   ما اع  یه به آ  اشار  م 

 .تپه را قرائو ینم شکر ه و یارگرا  شریو ا 

از این یارگرا  یه اتااا،تن  در م لس حضار پیا ا یننا  و    -

عر ه یننا  عاذرخااه     در ییی،یا  یارگری مطافب خاد را

ینم و از ی،اا  یه از حضاار آاهاا جلااگیری یرداا  گلاه       م 

ای وارد شااد و مان    دارج  ابای  آزادی بیا  در م لاس خ شاه  

 .خاانتار رنی گ  به این ما اع ه،تم

ریانو مقترج قرای،یا  یارگری م لس  با تاجه به شرایط  -

اری از ب،یار ح،اس و مهم این روزهاای یشاار و بارای پانا     

اااج جیهاری انالم  تاجه م،واط  را به این گ اری جلاب  

 .ینیم م 

تپاه   شکر ه او  شریو یشو و صنتو ا  ق،ادآفاد واگذاری -

قااا  انان  یشار باه دو شاخص حکیکا      22مخاف  با اصا 

ناال   2یه درصا  مافکیاو هریا اج مت ااوت بااد  و در ایان       

هاا را    ل و ا اب هری اج از طرقین یارقرما اقای از م یریو ع

در پیش گرقتن  و در حال حا ر هار دوی آاهاا تقاو پیکارد     

 .قاااا  ه،تن 

: اایارآماا ی پییااکااار در امااار صاانتو و یشاااورزی پروااا    

باشا  و   نال بخش خ اص  بیااکر این واقتیو ما   2عیلکرد 

اعتنای  به ایان یارخاااه    ع ج حضار م،تیر یارقرما اشااکر ب 

 .انو

خاد به بیا  تیتر وار گ ارش  از مشکالت ایان   در ادامه اط، -

یارگرا  اشار  یرد و گ و: ت رقه باین اقاااج مختلا  و هتاک     

حرمو به ااامیس منطکه  ای اد جا امنیت  تانط یارقرماا در  

منازل م،کاا  یارگرا  شریو  ع ج واری  ح، بییه یاارگری  

ه شا   با   ها از حکاق یارگرا  ی،ر ما   با تاجه به اینکه ه ینه

در شاریو یاه باه با اام  مشاهار       افقال یارگیری قرد متلاج

انااو  انااتخ اج و بااه یااارگیری غیرقاااااا  بازاش،ااتکا  و   

 .تاجه  یارقرما به تذیرات قاااا  م،واط  باد ب 

اق اج برای تنش بین یارگرا  و اخراج یارگرا  برخالف قاااا   

یار  ع ج پرداخاو متاقاات و مطافباات ما دی و غیار ما دی       

رگری یه پس از دنتار ادار  یار شهرنتا  شاای بااز هام    یا

پرداخااو اشاا   عاا ج تهیااه فاااازج اییناا  و فباااس یااار باارای 

هاا در بخاش صانتت       یارگرا   ع ج تاأمین باه ماقاع اهااد     

ها یه  دریاقو ارزهای یال  با ارخ دوفت  به بهااه تأنیس طرح

طبا،   افاذیر  به انتناد به مطافاب قااق  .عیالً اا اج ایاقته انو

نااافه در اختیااار بخااش خ اصاا    ایاان یااارگرا   2قرصااو 

 انانا   قاااا   ماااد   خااهیم یه رقع هرگااه اتهاج و وقا،  م 

ریم هیکاارا  مقکااج  آزاد و مطافباات    دا درخاانو و ه،تیم

 یارگرا  به ماان  نایر یارگرا  به یار بازگردا 
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 :قزویپ مردم نماینده زرآبادي حمیده سیدهخانم  -ج

امروز بای  از  ت  م یراا  یه اخالق  اییا  و خ مو را باه   -

دناتاوی ی   های خااد بارد  ااا  و از آ     قربااکا  نیانو بازی

اا  تا هییشه پشو می  م یریو بیاانا   بکاایم. ناخن     ناخته

خارج به امی  آناادگ  ماردج  پیشارقو     گایم و دشناج م  م 

یاار   تارین  یشار و اعتالی اااج و گراه نکات و اا تال راحاو 

 .انو

زیر ارتباطات و قناوری اطالعات انو؛ و با امروز روی نخنم  -

یار بقاث خا مات ارزی اقا ود      آقای جهرم و این روزهاا پیک 

گایی  در مکابا قیلتریناگ ای،اتاد  ایا       ه،تی   اح،نو؛ م 

دنو مری اد؛ بت  از قیلترینگ بارای تتا اد متا ودی از اقاراد     

ای امکااا  برخااارداری از اینتراااو باا و  قیلتاار قااراهم  رناااه 

چارا اقاراد مشاخص یاه     ؛ یردی ؛ ب،یار عاف   اما آقاای وزیار   

از نای م یاعه شیا را پاشش گ،اترد    خبرهای تتیین ش  

دهن  از این امکا  برخاردار ه،اتن ؟ جنابتااف  یاه قریااد      م 

ع افتخااهیتا  گای قلک را پر یرد   چارا ایان امکاا  را باه     

صارت ش اف و ب و  پیش شرط برای هیاه اهااف  مطباعاات    

 قراهم اکرد  و ای  ینی ؟

 اقارادی باا    چرا بای  باه مقا  ااتکااد اصااف  از حضارتتاف       

گ،یا شاا  تا هر صا ا   نایبری اکا  های راکاراگ در قضای

و اک ی را با تاهین و تهیو و اقترا خ ه ینن ؟ چرا بایا  آاکاه   

ین  باا ها ارا  مشاکا     ها صادقااه در عرصه رنااه یار م  نال

رو باش  و آ  دیکری هر ماا  باا امکاااات و     به ماف  متیشت  رو

های خاد را از جیب  م د ب  اخالق  های ه یه  خ مات و یارت

بیو افیال بکیرد؟چرا بای  وزیر دوفتا  یاه باا شاتار اخاالق و      

اعت ال روی یار آم   انو  به جای قتافیو اصاف  و زیربناای   

و اق اج عیل  بارای تاناته زیرنااختهای قنااوری و ارتبااط       

یشار و مکابله عیلیات  با ق،اد  به دابال تااهر و نا  انت اد  

از بیو افیال برای تبلیغ خاد و نریا  رناااه ای مخااف ین و   

منتک ا  و ح ظ ق رتش باش ؟امروز تائیتر آقای وزیر میلاا از  

هم در مارد م،ائا شخ   انو اه ااتشار  یارهای ایایش  آ 

ای اماا ای یاای    عیلکرد وزارتخاااه  و گ اری اطالعات یلی ی

م  یردیا  ااه باا    ه ینه این تبلیغات را از جیب خاد پرداخو 

پال وزارتخااه و اپراتارها. بای  پرنی  گردی آزاد اطالعات این 

انو؟ عاقبو اتاق شیشاه ای ایان بااد ؟ صا اقو در رقتاار و      

 گ تار با مردج در ی ای این عیلکرد جای دارد؟

انو ییا  هام در    افناس جنابتاف  یه این روزها شتارتا  ح،

میلیاااردی در خ ااا  قراردادهااای خریاا  خااارج  هاا ارا   

تا ایح ب رماییا . در    رایتاا  زیرناخو  هیرا  اول  مخابرات و

خ ا  قراردادهای تبلیغاات  و انپاا،اری مااف  هیارا  اول     

هااای  شاا اف نااازی ینیاا  و از اات ااابات و انااتخ اج رایتااا و

هاا تا ایح بکائیا . در     قامیل  و گروه  خاد در ایان شاریو  

بیکاار ه،اتن  ایان    حاف  یه بهترین انتت ادهای اخبه یشار 

 ها به دنتار چه ی،  اا اج ش   انو؟ انتخ اج

خطا  به رئیس جیهار گ و: جنا  آقای رئایس   در ادامه وی

جیهارو مکر شتارتا  این اباد یه بکذاریم شای،تکا  به ملاو  

در  ب اخالقا  و اایارآم ا  خ مو ینن  و قرارما  این اباد یه

بیر و امیا   قاردی باه    خااه باشن ؟ پس چرا با شروع دوفو تا  

من اا    ش،اتا  م یر  عناا  قائم مکاج وزیر یار و رئیس هیأت

هاااای ا دیاااک باااه خااااد را در    شااااد یاااه مهااار   مااا 

یه متلاج ای،و در آ   رایتل  ده   قرار م  رایتا م یر  هیأت

گذاری  ه ار میلیارد نرمایه 2چه م یریت  صارت گرقته یه با 

 .ی  میلیارد زیا  ااباشته رن ۴544به 

میلیاارد   ۴344م  بای،او   رایتا م  داای  یهو آقای جهرم  

میلیاارد   ۴244یارد و   ناطاه به دوفو ح، درآم  پرداخو م 

اجتیاع  ناد م  داد  اکایی  یاه ایا  داایا      ناطاه به تامین

این پال به بازاش،تکا  و یارگرا  تامین اجتیااع  بایا  ما     

زاش،اتکا  تاامین   رنی   یه ارنی  و یک،ا  نازی حکااق با 

 .ها تقک، ایاقو اجتیاع  با تیاج پیکیری

 ما یرا   هیاا   بتا   ناال  چنا   اایارآما ی  از ح م این با اما

بنکاههاای   ب رگتارین  ما یریو  و گیراا   ما   ما یریت   پادای

 اح،نو. گیرا  م  دنو در و وزارت را  ICT اقت ادی حاز 

 حااز   یاک  ما یرا   تااا،اتی   خاا   چاه  طبا    هیه این به

 جیاع  یکا یکر  دور م،اکاا   نااختیا   یک در را نتراتژیکا

 .ب وزی  و ببری  خاد برای را حیات  م،ائا آا ا در و ینی 

و بیو افیاال ایان پاال هاای ها ار       افناس آقای جهرم و ح، -

میلیاردی انو یه بایا  باا شا اقیو در خ اا  آ  صاقبو      

؟ شاد  جنگ تائیتری و ظاهری به را  اا اخته ای  یه چه بشاد

در خ ا  ااق اارطلب  و تبتای  و با  عا افت  باه ماردج       

گ اری دهی  یه به جای تائیو زد  چه اقا اج عیلا  جا ی    

   داشته ای ؟

چاه   رایتاا  مکر خاام مینا مهراای م یرعاما به زور م،تت  

  خاانو بکای  یه شیا تیاج تاا  خاد را گذاشاتی  تاا یاک    م 

ار ینیا   م اابه   ماهه او را باا قشاار نیانا  و امنیتا  برینا     

غیرقاااا  نازما  تنایم  قشار باه وزیار یاار  حیلاه ناازما       

ها و اقتراها و بازی با  یاقته قضای م ازی و ااااع و اق،اج تهیو
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آبروی یک ز  مامن  چه چی  را م  خااهیا  از دیا  ماردج و    

هااای ااااارت  پنهااا  ینیاا ؟از امکااا  اقشااای چااه    دنااتکا 

  حاذف را باا نارعو و باا     ما اعات  م  ترنای ی  یاه پاروژ   

انت اد  از تیاج اب ار ها یلی  زدی ؟ مکر برادر شایا باه خااطر    

های ح، علیاه باطاا    ح ظ وطن و ااماس این یشار در جبهه

اا ؟ به رانت  این انو ادامه را  شه ا یاه آباروی    شهی  اش  

یک ز  مامن را یه حرمت  چاا  یتباه دارد بازیناه مطاامع     

 خاد قرار م  دهی ؟

ناال ناابکه    ۴7تی  یه خاام مهراای با دیترای اقت ااد و  گ 

تخ ص و تق ایالت یااق  را ا اراا       ICT قتافیو در حاز 

م  شاد پانخ دهی  یه جنابتاف  و متق ااتا  با چاه ما ری    

در وزارت اطالعات جذ  ش ی  و بر اناس چه شای،تک  و یاا  

طا    ICT عیلکرد مثبو یاک شابه ر  ص ناافه را در حااز     

     ای ؟یرد

ای،او  بلکاه تغییار     افنااس  آقای جهرم  دغ غاه شایا حا،   

بازیکرا  اصل  اقت اد دی یتال و اشاا   مهر  های خادتا  و 

های درآم ی ج ی  قضای م ازی انو. مکر  تییتا  بر نر چا 

به مکافیات تل ن  دنترن  داری  یه از چنا  روز پایش خبار    

یردی  یه این ات اق اط، امروز را داشتی  و تیاج تالی خاد را 

 وقتا   یه گ تی  جیهار رئیس آقای جیله؛ یک اما ورخ ا ه ؟

. آورد ما   ق،ااد  باش   اهاد یک اختیار در رنااه و پال ت نگ 

 و نیانا   ارتباطاات  و رناااه  پاال   ت ییع با شیا  وزیر امروز

د را گااز ااباری ب،اته اناو     خاا  منتک ا  و رقبا دها  امنیت 

تااا،ته یاه مخااف ین خااد را خااار و     خا   افن اف و افق، و

 .خ ی  و خرا  ین . عل  بریو اهلل

 افبته ما اعات بیشتری به هیرا  م،تن ات در حاز  م یریو

 ICT    وجاد دارد یه در صارت ع ج اصالح قرآین ها قطتااً باه

 .مردج و رنااه ها گ اری و م،تن ات را ارائه خااهم داد

اعالج م  دارج یه باه زودی  به مردج شری  حاز  ااتخابیه اج  -

در خ ا  و تیو ما یریت  اناتا  و مشاکالت و ییبادهاا     

 .اطک  در صقن علن  خااهم داشو
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