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 )صبح(1/14/1318 نبهشیک  روز–جلسه علني  (041)و یکم   چهارصد
 

(بهه   18الي  1) مواد -()ارجاع از جلسه علنیطرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری ( رسیدگی به طرح دو فوریتی 1

 .(دو ماده به كمیسیون ارجاع گردید( تصویب و  این 11و  10استثناي مواد )

گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص  از ررارداداصای منعقصدر بصرای تصهمیپ اواویمصا و        (2

 )تقاضاي  تحقیق و تفحص به تصویب نرسید. (اای ناوبری اوایی توسط وزارت رار و شهرسازی نوسازی سیستم

)اصالحات كمیسهیون  -(1شورای نگهبان  اعادر شدر از  )بازرگانی  و خدمات  زارت تجارتتشکیل و  ادامه رسیدگی به طرح(3

 به تصویب نرسید و طرح مجددا به كمیسیون ارجاع گردید. ( 

)اعادر شصدر از  اداری و وشتیبانی وزارت آموزش و ورورش   طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، (رسیدگی به4

 .(مجددا به كمیسیون ارجاع گردید. 6( تصویب و ماده 1،2،3صالحات كمیسیون در مواد )ا )-(1شورای نگهبان 

 (فقرر طرح با رید دو فوریت 1(اعالم وصول )5

 ( زاهدي،خسته بند،الهوتي ، نیکفر و قمي)آقایان:(ناطقیپ جلسه علنی6

 ( تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولیپ اجرایی کشور7

 مورد(14)کتبی به رییس جمهور تذکرات -الف

 مورد(23)تذکرات کتبی به مسئولیپ اجرایی کشور -ب
 

 ( تذکرات آییپ نامه ای، اخطار رانون اساسی و تذکرات شفاای8

 10ساعت  1/14/1318یکشنبه مورخ  ( اعالم ختم جلسه  ، جلسه آیندر روز9

 

 

 

 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 

تقنینی امور معاونت                                     اریان اسالمی جمهوری                                                             جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
                                                  

   جمهوری  ریاست                                                                   
    

 

 عد از ظهر()ب1/14/1318یکشنبه   روز–( جلسه علني 042چهارصد و  دوم )
 

 

(رسیدگی به الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سصوخت مصصرش شصدر و    1

 )اصالحیه كمیسیون به تصویب رسید   .( – (2ایمنی مدیریت وسماند ورتوزا)اعادر شدر از شورای نگهبان 
 

)اصهالحات  – (1)اعادر شصدر از شصورای نگهبصان    - ش و جوانان(رسیدگی به الیحه ااداش، وظایف و اختیارات وزارت ورز2

 كمیسیون به تصویب رسید.(
 

 (1(رسیدگی به الیحه کمک به ساماندای وسمانداای عادی با مشارکت بخش غیردولتی )اعادر شدر از شورای نگهبان3

 )اصالحات كمیسیون به تصویب رسید.(
 

 )اصالحات كمیسیون به تصویب رسید.(– (2)اعادر شدر از شورای نگهبان  ( رسیدگی به الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان4

 

(رسیدگی به الیحه موافقتنامه بیپ دولت جمهوری اسالمی ایران  و دولت جمهوری اند  به منظور اجتناب از اخذ مالیات 5

 )ماده واحده به تصویب رسید.( ریمضاعف  و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات اای بردرآمد  به انضمام وروتکل الحا

 

)كلیهات  صنعتی چابهصار -( رسیدگی به الیحه الحاق بنادر شهید بهشتی  و شهید کالنتری به محدودر منطقه آزاد تجاری6

 الیحه به تصویب رسید و جهت بررسي جزییات به كمیسیون ارجاع گردید.)دو شوري شد.(

 

 گار اصای اجرایصی بصرای مقابلصه بصا مخصاطرات ناشصی از اجصوم         گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد عملکرد دسصت  (7

)پس از قرائت گزارش كمیسیون ، تعدادي از نمایندگالن نظرات  ملخ اای صحرایی به عرصه اای طبیعی و اراضی کشاورزی کشصور 

 خود را پیرامون گزارش مزبور ارایه نمودند.(

 

 ( فقرر الیحه1(اعالم وصول )8
 

 (گودرزي،موسوي الرگاني ، فرمند و سلیمي انم حسیني و آقایانخ) (ناطقیپ جلسه علنی9 
 

 صبح 8ساعت  2/14/1318شنبه مورخ دو  جلسه آینده روز (اعالم ختم جلسه،11
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 104-104جلسات خالصه 
 یکشنبه)صبح و بعد از ظهر(

4/0134034 
 

طرح دوفهوریتي تقلیه     به طرح دو فوریتي رسیدگي  (1

 )ارجاع از جلسه علني(مجازات حبس تعزیري
و نمدیهنه    پس از ارایه پیشنهادهاد   اهاندرام الند مو اقا ن     

(بنه اسنناهدی    11ا ن    1ه  ت   سلهگقی کمیسیقن و انقاه  
( تصقیب    این ه  اده  بنه کمیسنیقن ارعند     11   11اقاه )
 گرهیه:
اندی بن س ارنرر هر کنندج پنهجو  ندنقن        اجندزام  -1ماده 

اندی بدزهارننه  اصنقج     اجدزام اسنما  تزیینرام   اجندزام   
شنر  زینر کندا     بد اصمبدم   ا حد دم بزهی به  2/3/1311

 شقه: ید نه ید ت هیل ا 

(  دنقن)بنه اسنناهدی   411اجدزام بن س اقونق  انده )    -ا م
 ت صر  آن( به ب س هرعه ش ؛

(  دنقنو هر صقرت  کنه ارتاندج   421اجدزام اقوق  اده ) -ج
عرم به عهم ید تاهیه بدشه به ب س هرعه چادر   هر غیر این 

 صقرم به ب س هرعه ش ؛
(  دنقنو هر صنقرت  کنه اینیان    411ده )اجدزام اقوق  ا -پ

خسدرم  اره  یاصه ایلیقن ریدل ید کمنر بدشه به عیای نرهی 
 تد ه  برابر ازدهل خسدرم  اره ؛

 ( به ب س هرعه ش ؛411اجدزام ب س اقوق  اده  ) -م
( به عیای نرهی هرعه 491(  )401اجدزام اقوق  اقاه ) -ث

 ش 
(  ندنقن اجندزام   11ه )شر  زیر به اند  یک ت صر  به - 2ماده 

بد اصمبدم   ا حد دم بزهی ا حند    1/2/1392اسما  اصقج 
 ا  شقه:

چهدنچه هاهگد  هر باو صدهر  اجدزام ب س را بنی    -ت صر 
بنر   از بها ل اجدزام اررر هر  دنقن تزیین کهنهو بدینه ا نهن     

بههادی اررر هر این اده    ید سدیر عادم  ندنقن و علنت آن را   
از  صقرم اسنهل علت صه ر باو بنی  ذکر   به  هر رأی خقه

 .بها ل اررر  دنقن  را تقعیه کهه
هر ذیل هرعه یک « سدل 21از  ب س بی  »ع درم  - 3ماده 
به ع ندرم   1/2/1392(  دنقن اجدزام اسما  اصقج 19اده )
اصنم    ینک ت صنر     « سندل  30سدل تند   21از  ب س بی  »
 اده  اذکقر ا حد  ا  شقه: ( به4عهقان ت صر ) شر  زیر به به

تمدم ب س اندی ابنه غیربنهی ارنرر هر  ندنقن بنه        -4ت صر 
 .ب س هرعه یک ت هیل ا  شقه

(  نندنقن اجندزام اسننما  اصننقج  23صننهر انده )  - 0مهاده  
اندی ذینل آن    شر  زیر اصم    بهنهاد   ت صنر    به 1/2/1392

 شقه: ابردء ا 

 صدص ید اجدزام  تقانه  رهی را که به بهو هاهگد  ا  -23اده 
تزییری احاقم کره  استو بدرعدیت شرایط اررر هر این  دنقنو 
انهدسب بد عرم ارتاندب    خصقصنیدم  ی بنه ینک یند چهنه       

احانقم   ادی اینن انده    ت صر ادی تامیل   اجدزام از اجدزام
 نمدیه.
 1/2/1392(  دنقن اجدزام اسنما  اصنقج   31اده )-5ماده 
 :شننقه   بنه آن ا حند  ان    شنر  زینر اصنم    یننک ت صنر     بنه 

هر صقرم  عقه یک ید چهه عات از عادم تلفینمو   - 31اده 
نحقی که بنه بندل انناو     تقانه اجدزام تزییری را به هاهگد  ا 
 :شنر  زینر ترلینل هانه یند ت نهیل کهنه        تنر بدشنه بنه    اهدسب
ترلیل اجدزام ب س بنه اینیان ینک تند سنه هرعنه هر        - ا م

 ؛ادی هرعه چادر   بدالتر اجدزام
ترلیل اجدزام ب س هرعه پهج   هرعه شن  بنه اینیان     -ج

یک تد ه  هرعه ید ت هیل این اجدزام   اجدزام بن س هرعنه   
 افت بسب اقره به عیای نرنهی انهدسنب بند امندن هرعنه؛     

ت هیل اصدهر  کل ااقال به عنیای نرنهی هرعنه ینک تند       - پ
 چادر؛
پدنیه   ترلیل انفصدل هائو به انفصدل اق ت به اییان پهج تد -م

 سدل؛
ادی تزییری به اییان یک ید ه  هرعه  ترلیل سدیر اجدزام -ث

ید ت هیل آن به اجدزام هیگر از امندن هرعنه یند ینک هرعنه      
 تر؛ پدیین
چهدنچه هر اعرای ارررام این اده  یند سندیر اررراتن      - ت صر 
یدبهو باو به ب س کمننر  اقعب آن اجدزام تلفیم ا  که به

ر شقهو به اجدزام عدیگیین اربقط ت هیل از نقه   یک ر ز صده
 .شقها 

(  ندنقن اجندزام   11شر  زیر به انده )  یک ت صر  به -6ماده 
 :شنننننقه ا حننننند  اننننن  1/2/1392اسنننننما  اصنننننقج 

هر این ت صر  آانه  اسنت: هر عنرائو علینه ااهینت هاخلن          
خدرع  کشقر هر صقرم امادری اؤثر ارتاب هر کشم عنرم  

زلین  بلشن  از اجندزام بماندن        شهدسدی  سدیر انامندنو ت 
است. امچهین تزلی  اجدزام عرائو علیه عفنت عمنقا  )بنه    

( کنندج پنهجو  ندنقن    410(  )439عی عنرائو اقونق  انقاه)   
انندی بدزهارنننه  اصننقج  اجنندزم اسننما  تزییننرام   اجنندزام

بد اصمبدم   ا حد دم بزهی(   کما رهاری   کلیه  2/3/1311
عرائم  که اجدزام کما رهاری  عرائو هر باو کما رهاری  

هربدر  آناد اررر شنه  یند ق ن   ندنقن کما نرهاری احسنقج       
 .شقه   شر   به عرائو اررر هر این ت صر و بمادن  است ا 

 1/2/1392(  دنقن اجدزام اسما  اصنقج  11اده ) - 1ماده 
 :شقه شر  زیر اصم  ا  به

ادرو پس ادی تزییری هرعه یک تد هرعه چهر ب س  -11اده 
ادی تزییری هرعه پنهج   پهجو   هر ب س از سپری شهن یک
ققر اطل  هاهگند  صندهرکههه  بانو  طزن       تد هرعه افت به

تقانه اشر ط به گذشت شدک    سپرهن تنماین اهدسنب      ا 
ایو آاقزشنن و  تزاننه بننه انجنندم یننک  زد یننت شنن ل و بر ننه  

ن آاقزیو اشدرکت هر تها م زننهگ  خندنقاهگ  یند هراند     بر ه
اعنیده ید بیمدری که هر  رآیهه اصم  ید ع ران خسندرم  اره   

هیه  اؤثر استو احاقم را بدرودیت خقه ا و تحنت ناندم    بر بی 
تقاننه هر قنقل ه ر     آزاهی  رارهاه. امچهین احاقم ا  نیمه

تحمل اجدزام هر صقرم هارا بقهن شرایط  دنقن و صه ر باو 
 .اقهّم به رسیهگ  است آزاهی را تردود نمدیه   هاهگد  نیمه

 1/2/1392(  دنقن اجندزام اسنما  اصنقج    42اده ) -1اده  
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( ابرندء   ینک   1شر  زیر اصم و ت صر  آن بد عهقان ت صنر )  به
 :شنقه  شر  زیر بنه آن ا حند  ان     ( به2عهقان ت صر ) ت صر  به

 ادی تزییری هرعه یک تد هرعه چاندر پنس   هر ب س -42اده 
ادی تزییری هرعه پهج تد  هر ب س پهجو   از سپری شهن یک 

تقاننه هر صنقرم  عنقه     ققر اطل و هاهگند  ان    هرعه افت به
را بند   تمدم ید بلش  از بن س شرایط اررر هر تزقی  ارا  ن و 

رونندیت  ی هر احننه ه  اانندن  اشننلا تحننت نانندرم     
 .(ادی ا انر نیا   رار هاه سدادنه)سیسنو

هابیر ناندرت   تقاننه بنرای اعنرای تن     ق   ضندئیه ان    -2ت صر 
اقعنب آن انناو یند    اقوق  این اده  ید سدیر ارررات  که بنه  

گینرهو بند ناندرم    احاقم تحت ناندرم ا انر نیان   نرار ان     
اد   ا هاادم تمایه    تربین  کشنقر از هر ینت   سدزادن زنهان

ندانه اعنرای اینن ت صنر       بل  خصقص  اسنفده  کهه. آینین 
ماندری ارکنی آاندر      تقسط ازد نت برق    ق   ضندئیه بند ا  

اد   ا هاادم تنمایه    تربینن  کشنقر     هد ری   سدزادن زنهان
 .رسه تصقیب رئیس  ق   ضدئیه ا  شقه   به تایه ا 
 1/2/1392(  دنقن اجدزام اسنما  اصنقج   12اده ) -1ماده 
 شقه: شر  زیر اصم  ا  به

تزهه عرائو عمهی که اجدزام  دنقن  بها ل یان  از   - 12اده 
بی  از ه  سندل بن س بدشنهو اندن  از صنه ر بانو بنه         آناد

 اجدزام عدیگیین ب س است./
(  ندنقن اجندزام اسنما     101( آاه  است: اده )10هر اده  )
شر  زیر اصم    یک ت صر  به آن ا حد   به 1/2/1392اصقج 

 :شقه ا 
عم   بر عرائو تزییری اههرج هرکندج هیدم   صل  -101اده 

ن   عرایم  که به اقعب  قانین خدص  دبل بهّ  َذف این  دنق
(و 194(و)134بدشننههو عننرایو اهننهرج هر اننقاه )) گذشننت انن 

(و 411(و )411(و)411(و )433(و )432(و )422(و )409(و)401)
(و 419(و )411(و )414(و )411(و )413(و )449(و )441)
( هر اقارهی که اامک   اراون   490(و )411(و )411(و )412)

(و 491(و )493(و )492دص خصقصن  بدشنه(و )  انزل  بنه اشنل  
( کندج 111(   )111(و )114(و )100(و )499(و )491(و )491)

ادی بدزهارنه (  پهجو  دنقن اجدزام اسما  )تزییرام   اجدزام
  عنرائو اننرندل اندل غینر   کما نرهاری       2/3/1311اصقج 

(  ندنقن تشنهیه اجندزام انرتا ین ارتشندء        1اقوق  انده  ) 
اجمن  تشنلیا    11/9/1341  کما رهاری اصقج  اخنمس

شننرق  کننه ا لننز آن از نصنندج ارننرر هر  اصننلحت نانندمو بننه
( این  دنقن بیشنر ن دشه   نیی کلینه عنرائو هر بانو    34اده )

کما رهاری   عرائم  که اجندزام کما نرهاری هربندر  آناند     
شنقه هر   اررر شه  ید ق    ندنقن کما نرهاری احسنقج ان     

(و 411(و )414هیه    سنر ت اقونق  انقاه)    ی صقرم هاشنن ب
( کندج پهجو  دنقن اجدزام اسما  )تزییرام   441(   )441)

شنرق  کنه ارز     به 2/3/1311ادی بدزهارنه ( اصقج اجدزام
از ه یست ایلیقن ریندل ن دشنه   سندر      ادل اقره سر ت بی 

 د ه سدبره اؤثر کیفری بدشه   شر     ازد نت هر تمدم عرائو 

تنر   بقرو امچهین کلیه عرایو تزیینری هرعنه پنهج   پندیین    ای
هیه و  ارتادب  تقسط ا راه زیر اجه  سدل هر صقرم هاشنن بی 

 . دبل گذشت است
ادی بن س تزیینری ارنرر     بها ل   بهاکار اجدزام -ت صر  

یدبنه   هر  هر  دنقن برای عرائو  دبل گذشتو به نصم ترلیل ا 
( اینن  23تقاننه اطندب  انده )    ا اقره تمدم این عرائو هاهگد  

 . دنقنو اجدزام تامیل  تزیین کهه
(  نندنقن اجنندزام اسننما  اصننقج   101اننده  ) - 11مههاده 

 شقه: ادی آن ابردء ا  شر  زیر اصم    ت صر  به 1/2/1392
ار ر زادنو هر صقرت  تزریب عرائو اقعب تزیینر   - 101اده  

انرضدی اقاعنه زینر   کهه که از تدریخ   ق  عرم تد  را اق قف ا 
تزریب نشه  ید از تدریخ آخرین ا هام تزری ن  یند تحریرن  تند     
 انرضدی این اقاعه به صه ر باو  طز  اهنا  نگرهیه  بدشه:

 سدل عرائو تزییری هرعه یک تد هرعه سه بد انرضدی ه  - ا م
 سدل عرائو تزییری هرعه چادر بد انرضدی افت - ج
 سدل نرضدی پهجعرائو تزییری هرعه پهج بد ا - پ
 سدل عرائو تزییری هرعه ش  بد انرضدی سه - م
عرائو تزیینری هرعنه افنت   هرعنه اشنت بند انرضندی         - ث

 ه سدل
(  نندنقن اجنندزام اسننما  اصننقج   101اننده ) - 12مههاده 

 شقه: ادی آن ابردء ا  شر  زیر اصم    ت صر  به 1/2/1392
اق نقف  ار ر زادنو اعرای ابادم  طز  تزیینری را   -101اده 
 کهه   اهم آن از تدریخ  طزیت باو به  رار زیر است: ا 
عنرائو تزیینری هرعنه ینک تند هرعنه سنه بند انرضندی           -ا م

 سدل ه ازه 
 سدل عرائو تزییری هرعه چادر بد انرضدی ه  -ج
 سدل  عرائو تزییری هرعه پهج بد انرضدی افت -پ
 سدل  عرائو تزییری هرعه ش  بد انرضدی پهج -م
زیینری هرعنه افنت   هرعنه اشنت بند انرضندی        عرائو ت -ث
 سدل سه
 1/2/1392(  نندنقن اجنندزام اسننما  اصننقج 109اننده ) -پ
 :شقه شر  زیر اصم  ا  به
عننرائو اقوننق   نندنقن ا نندرز  بنند اننقاه الننهر اصننقج    - پ
اجمنن  تشننلیا اصننلحت نانندم بنند اصننمبدم     3/1/1341

 ا حد دم بزهی بد اجدزام هرعه چادر   بدالتر.

 به كمیسیون ارجاع گردید.( 10ماده )
(  نندنقن اجنندزام اسننما  اصننقج   131اننده ) - 15مههاده 

 شقه: شر  زیر اصم  ا  به 1/2/1392

علت ارتادج عرم عمهی به اقعب بانو   ارکس به -131اده 
ادی تزییری از هرعه ینک تند هرعنه      طز  به یا  از اجدزام

پهج احاقم شقه   از تندریخ  طزینت بانو تند بصنقل اعنده        
بیایت ید شمقل ار ر زاندن اعنرای اجندزامو ارتانب عنرم      
عمهی تزییری هرعه یک تد ش  گرههو بها ل اجدزام عنرم  
ارتادب  ایدنگین بین بها ل   بهاکار اجدزام  دنقن  آن عرم 

تقانه  ی را به بنی  از بنهاکار اجندزام تند     است   هاهگد  ا 
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 چادرم آن احاقم کهه. یک
اجنندزام اسننما  اصننقج   (  نندنقن139اننده ) - 16مههاده 

 شقه: شر  زیر اصم    ت صر  آن ابردء ا  به 1/2/1392
هر تارار عرائو تزیینریو هر صنقرم  عنقه عاندم      -139اده 

 ( این  دنقن ا هام ا  شقه.31(   )31تلفیم اطدب  اقاه)
 به كمیسیون ارجاع گردید.( 11ماده )
بنه  ( 3عهنقان ت صنر )  شنر  زینر بنه     یک ت صر  به - 18ماده 
اجمن    3/1/1341(  دنقن ا درز  بد اقاه الهر اصنقج  1اده )

تشلیا اصلحت نادم بد اصنمبدم   ا حد ندم بزنهی ا حند      
 :شقه ا 

اییان بنها ل   بنهاکار اجندزام بن س ارتا ندن       -3ت صر 
گرهان عرائو بملو نگاهاری   الف  کرهن اقاه الهر   ر ان

 ل بنه نصنم   ( اینن انده و بنرای بندر ا    1(  )3اقوق  بهنهادی) 
 ه.یدبکدا  ا 

گزارش كمیسیون عمران مبني بر تصویب تقاضاي تحقیق  (2

و تفحص از قراردادهاي منعقده بهراي تهیمین هواپیمها و    

هاي نهاوبري ههوایي توسهز وزارت راه و     نوسازي سیستم

 شهرسازي
  اهادرام یان  از انردونیدن   پس از  رائت گیار  کمیسیقن 

بنه تصنقیب    تحرین    تفحنا   تردوندی   و)آ دی  دون  پنقر(   
 نرسیه.  

 :محور تحقیق و تفح  
عره  رارهاه خدرع    هارای عه نه   اداینت بنین ا مللن       -1

 به ن اجقز اجلس شقرای اسما 
چگقنگ  احنقا   افده  رارهاهاد   اثنرام اند  و برنق         -2

  ه  آن
 

  و خدمات  تشکی  وزارت تجارت  ادامه رسیدگي به طرح(3

 (1شوراي نگهبان  عاده شده از ا )بازرگاني
اصمبدم کمیسنیقن بنه تصنقیب نرسنیه   قنر  اجنهها بنه        

  کمیسیقن ارعد  گرهیه.
طرح یک فوریتي تنظیم برخي از مقهررات   (رسیدگي به0

)اعهاده  اداري و پشتیباني وزارت آموزش و پرورش   مالي،
 (1شوراي نگهبان شده از 

اجنهها   4  اده  ( تصقیب 3و2و1اصمبدم کمیسیقن هر اقاه )
 به کمیسیقن ارعد  گرهیه.

 ( اصمبدم زیر به عمل ا   آیه:1هر  راز ا ل اده  )

سنقه  »به ابنهای اده    ع ندرم  « ه  ت اجدز است»ع درم -1

 اود ه شه.« هرآاه شرکناد  »بزه از ع درم «خد ا

بزنه از ع ندرم   «به نس ت هرآانه ه  نت هر آناند را   »ع درم -2

بنه  «اود ه ان  شنقه  »ود ه شه   ع درم ا«  ابسنه به ه  ت»ن

 ت ییر ید ت.«اود ه کهه»ع درم 

 ( اصمبدم زیر به عمل ا  آیه:2هر اده  )
« از قری   ر   ید اعندر   اگنذار کهنه   »هر  راز ا ل ع درم -1

به صقرم تجدری  ج خنهادت  بند اشندرکت    »عدیگیین ع درم 

بلشادی خصقص    تزد ن  ابهاث   نسن ت بنه  اگنذاری یند     

 شه.« در  آناد ا هام کههاع
 

« بد رعدیت امبادم آاقزش   تربینن  »هر  راز ه م ع درم -2

 اود ه شه.« اهطره ید ندبیه»بزه از ع درم 
 

 ( اصمبدم زیر به عمل ا  آیه:2( اده  )1هر ت صر  )

هرصقرم عهم ا نهام کمیسنیقن   »هر اننادی  راز ا ل عمله -1

شه  اصقج تلر  ان    اذکقر هر اهم یده شه و پیشهاده ارایه

 بذف شه.« شقه.

  عملننه « ارگقنننه عننقارم اعننو از»هر  ننراز ه م ع نندرم -2

شارهاری اد ا  تقانهه بها  خقه را به اییان ازد یت تزیین »

 بذف شه.« شه  به ه  ت   بدنااد تادتر کههه.
 

 ( اصمبدم زیر بزمل ا  آیه:2( اده  )3هر ت صر  )

« خیاننه هاری کنل کشننقر  »هر سنطر ه م  نراز ا ل ع ندرم    -1

 شه.« خیانه هاری ازین اسندن»عدیگیین ع درم 

براسندس اصنقبه شنقرای    »هر سطر سنقم  نراز ا ل ع ندرم    -2

 بذف شه.« آاقز    پر ر  اربققه

 ( بذف شه.2( اده  )3 راز آخر ت صر  )-3
 

 ( ع در زیر اود ه شه:3به اننادی ت صر  اده  )

رت ه بهنهی ازلمندن تنداین    بدر اد   این ت صر  از احل اعن در 

 ا  شقه.
 

 به کمیسیون ارجاع گردید. 6مادر 
 (فقره طرح با قید دو فوریت 1(اعالم وصول )5
اندی   شفدف سدزی اهدب  تماین اد   اننلدبدم    زد ینت قر  -

شنقرای   اننلدبدت  بد اصم  برخ  اقاه  دنقن  اننلدبدم اجلنس 
 اسما 

بدع  ه یگدن (و  یه ه  پس از اهادرام یا  از قرابدن )آ دی 
  قریت به تصقیب رسیه.

زاهدي،خسهته بنهد،الهوتي ،   )آقایان:(ناطقین جلسه علني6

 (: نیکفر و قمي

 :زاهدي نماینده كرمان آقاي-الف
بد گراایهاشت یده   خدقر  شاها گفت: الت بنیر  اینران     ی

امیشه  هرهان امه این اجداهم اد   ایادرگ  اد خقااه بقهو 
نقبه هر اجلنس شنقرای اسنما    هر برندانه ششنو      اد نیی به 

  ت صنر  اندی آن    11تقسزه هر اقاه النلنم از عملنه انده     
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 اقارهی عانت ارائنه خنهادم بنه عیینیان ایاندرگر   عدن ندز          
 خدنقاه ادی آناد ته ین  تصقیب کرهیو.

ه  ت االم به اعنرای آن بنقه   ن  اندسنفدنه تندکهقن ا نهام       
انجدم نهاه  است به عهقان اادل هر شدیسنه ای هر این خصقص 

افدهی از این اده  ه  ت اقهم اسنت اعن ندر الزم بنه اهانقر     
تداین بها ل ازیشیت ادی گر   ادی  از عدن دزانو رزاههگدن 
  ا راه تحت تافل که  د ه ش ل ید هرآاه بدشهه را پی  بیهن   
  بها ل برق  کدرکهدن ه  ت را به ایشدن پرهاخنت کهنهو ااند    

   ا سقس از ب  تقعا  ه  ت.هریز 
 ی هر آسندنه ایمه بضرم اسیح )ص( اینن ر ز را بنه امنه    

 پیر ان اهیدن ا ا    او  قهدن ارااهه ت ریک گفت.
به ه  نمرهان   نمدیهنهگدن اجلنس اهاانه هاه:     ج زااهی خطد

شرایط این ر زادی ا نصده کشقر نگران کههه  است ااد به ایچ 
ه  ت نیسنیو زینرا امنه ایرانن        عه راو  به زاین خقرهن 

بدراند بنه شنمد       ؛ اسد ر یک کشن  اسنیوو ااد آ دی ر بدن 
ه  نمرهان تدن اعمم کرهیو که آاده  کمک به شنمد اسننیو     
بدوریو تجربیدم خقه   امادرانو هر ه  ت نانو را هر اخنیندر   

 شمد بگذاریو ااد کق گق  شهقا؟
ریشنه هر     یریهند  اشامت  که اکهنقن گری ندنگیر کشنقر شنه    

اهیریت اهیران  هاره که  رط شزدر ا  هاهنه   ن  هر عمنل    
سندل   32نشدنه ای از آن را نم  بیهیوو این اشنمم ریشنه هر   

اشرا   گری اهیران  هاره که هر کهندر انرهم بنقهن را تجربنه     
نارهنه از هره ارهم ب  خ رنهو اشامم ریشه هر ا نراهی هاره  

ه   ترسندنهن انرهم از هینقار کشن      که بد شزدرادی  ریب کدران
خیدبدن اد   عهگ ادی خید   بر سر کدر ا  آیهه   زادن  کنه  
بر تلت  هرم تایه ان  زنهنه هسنت ره بنر سنیهه اهنرنهان       
 ه سننقز زه    آننندن را بنند ا فننده  امچننقن ا راقنن و تهننهر و   
ب  شهدسهداه و ه قاپس و ب  سقاه   شسنن هست   صنقرم بند   

 ه.خطدج ا  کهه و صدبقن
اشامم ریشه هر ا ادر    لقب  هاره که به عدی آناه ادالاندل  
از عش  به کشقرو اسمم عییی   ارهم نجینب   شنریم کشنقر    
هاشنه بدشهه هل   عم ه هر بد راندی  هاره کنه بنه انهیریت       
تقاندی  عقاندن ب  اعنمده استو از هر یت هاخل  غد ل اسنت    

مراان  بند غنرج      ار گقننه پیشنر ت را تهاند هر سندز    ا    
اسنا در ا  هانه؛ برهاشنن تحریو ادو خقاست امه الت اسنت  
    از ه  نمرهان ا  پرسیو آید رسنیهگ  بنه  ونزیت ز ی نه     
زهگدن کرادنشد و سنیل زهگندن گلسنندن   خقزسنندن   کنقم      
ع هاهللو انهیریت بندزار ارزو انهیریت  یمنت ا نمم خنقراک          

  اقاو تق یه خقهر ادی کدالادی اسدس    گقعه  رنگ و آ قهگ
ب  کیفیتو عهم برخقره بد کدرخدنه ادی آالیهه   ا زند هر گنر    
برهاشنه شهن تحریو اد است ید ریشه هر بن  تنهبیری برخن     

 اهیران ارشه کشقر هاره
   عاندهی  اهیریت بد ا  نه که اشال صهاد بد کشقر که اکهقن
 بندا   سیدسنیقن  برخن   شنه   هرگینر  است بل  دبل انرمب 

ت  صه  رار از پدسلگقی  هاشنه   سنلن از کهندر  گینری     ه 

ریدست عماقری به زبدن ا  آ رننه کنه عندی بسن  تدسنم        
 شگفن  است.

 ی خطدج به رئیس عماقر اهااه هاه: بدصل ب  تهبیری چهه 
سد هو ا یای  رکقهو کدا  رشنه ا نصندهی   ا نیای  شنادف     

  کهیه کنه  ق ردت  بقه و شمد عاه کرهیه که تقرم را تک ر م 
 هینهیو  نارهینهو  کنه  کهینه  ان   ع نقر  رکقه از گفنیه نارهیهو
 صنه  اندی   عه  از. زهیه رکقره را رکقه   گران    تقرم چگقنه
 از ر ز انیار  ه  از بی  که اکهقن   نیست خ ری او شمد ر ز 
 ا  سپری را خقه عمر پدیدن  ر زادی   گذشنه تدن ه  ت آغدز
 هاشنه است؟ الت برای ارا دن  چه ه  ت کهه

سدل   نیو از عمر ه  ت سفر  اندی انرهم انر ر ز     4هر ققل 
  رار شهو تر  کقچک تر   سفر  ادی برخ  نقرچشم  اد بیر 

 چنرخ  الی چنقج  شمد ه  ت ااد بچرخه ارهم زنهگ  چرخ بقه
 اردبنل  هر   ن   بقهننه  صنده   شنمد  بد ارهم کرهو ارهم زنهگ 
؟ انرهم بند شنمد    سننگق بقهینه  را آیند  کرهیه؟ چه ارهم صها ت

پیمدن بسنهه    رار بقه شمد خدهم آناد بدشیه ااد شمد نگد  تندن  
به غرج بقهو آید  ا زد بند انرهم صنده  بقهینه؟ عهندج رئنیس       
عماقر هر ب  برنداگ  ادی ه  ت اد شداه تصمیمدت  بقه  ایو 

ادی عهی به اهد   ال   اره نمقه  استو هر بد یاه  که آسیب
و هانشمههان   نل گدن اجرج هر بنقز   هر کشقر   هانشگد  اد

ادی النلم از عمله ا نصده هارینوو آیند از اند   اندی هار        
تاییام پیشا  خ ر هاشنیه؟ آید از تقزین  ندبسندادن هار اندی    
بیمدران سرقدن    صزب ا زمج اطل  بقهیه؟ آید از ب  تنقعا   
ه  ت تدن هر اعرای  دنقن عدا  بمدینت از ازلنقالن    ندنقن    

 ا  خهادم رسدن  به ایادرگران بد خ ریه؟عد
ارهم هر اضنیره    شندر اسننهه   هر     ؛عهدج آ دی ر بدن   -

زنهگ  ر زار  خقه ادنه  انهو بد کهام عملاره تقانسننیه ر نن    
ایلینقن   41ا نصدهی ایجد ه کهیه که به اعنراف خقهتدن اار ز 

 نفر را  اعنه هرید نت بسننه اندی بمندین    یدراننه ازیشنن        
ا  هانیه؛ گفنینه کدری خقاایه کره که هیگر ارهم به یدراننه   

انیار تقاندن     11نیدز نهاشنه بدشهه ااد اار ز عنم   بنر یدراننه    
بسنه بمدین  هیگری او به آن ا ی هینه   انرهم را بیشننر از    
 10گذشنه نیدزاهه کرهیهو بد ارهم بد صها ت بدشیهو  نرار بنقه   

اد تحت عهنقان سنادم عنها ت    ایلیقن ایران  از سادم کدرخدنه 
بار  اهه شقنه   از سادم هاری خقه  ذم ب رنهو سادم کدرخدنه 
 41اد   شرکت اد کجد   اهعدی پرهاخنت یدراننه ازیشنن  بنه     

ایلیقن نفر کجد؟ تدز  چگقنه است که ار عد ا  ر یو انرهم از  
عهم  اریی یدرانه ازیشت صح ت ا  کههه از شمد خقاا  ا  

ایلینقن سرپرسنت خندنقار     11ه بنها ل نندم   کهو اررر  رادیی
یدرانه بگیر ازیشن  را اعمم  رادییه تد صه  گفندرتدن اشلا 

 شقه.
هر این ه ر  از خدها  شنمد هر اجلنس شنقرای اسنما    هر     
اسیر خهات به شمد تم  کرهم صده دنه تمندم تنقان خنقه را    
برای پیشر ت اسندن عیییادن کرادن   شارسندنادی کراندن    

خهات ادننهگدر را بند امراان  شنمد        1 ر به کدر گیرم که را
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 بنه  تقان ا  آن عمله از که  سدیر اسئقالن به یدهگدر گذاشنیو
ای اننردل آج از بر رییی برنداه  درسو خلیج از آج اننردل پر ژ 

عمدنو ابهاث   تقسزه اجنم   نقالهو پنر ژ  تقسنزه کدرخدننه     
سدن  شاری   ر سندی و السنیک بدرزو پر ژ  تقسزه ش اه گدزر

اخذ اجقز ابهاث پنر شیم و پنر ژ  تقسنزه را  اندی ریلن        
ابهاث اجنم  را ر از آن عمله استو اقمیهدن هارم بد امراا  
عقاندن انلصا اسندنو کرادن آیهه   طب گرهشگری کشقر   
عم   بر آن اسندن  پیشر نه هر بقز  اندی صنهزن    ازنهن     

 .خقااه بقه

 :يانزل بندر نماینده حسن خسته بندآقاي  -ب
 بند  انرمب     دقزدنه برخقره برای  ضدئیه  ق  رئیس از  ی ابنها
 هر ایشندن  بنرای : گفنت    کنره  سپدسگیاری ا نصدهی افسهان
 زرو اربدبدن تقاین   تامت بد امرا   ط  ققر به که اسیر اهااه
 پی  هارم. از بی  تق ی  آرز ی بقه خقااه تی یر   ز ر

اد اسنههو هر این را  کدرگیاران  الت اد الی    شدیسنه بانرین
سه  ق  بدیه بهانهه کنه صندب دن اصنل  انرنمج یزهن  ا شندر       

سزه اادم ) ر  (   را ری انرنمج  احر م عدازه امقار  اقره تق
به  یژ  برای انرمج بقه    برای با قه شرایط کدا   شدرادی 
ا نصدهیو بل اشال بیادری عقانندن   خقهکفندی  سنر از پند     
نشهدسهه   از یده ن رنه که شاهای اد چگقنه   هر چه شرایط  
از عدن عییی خقه برای اسممو اسنرملو آزاهی   سنربلههی اند   

 هه.گذاشن
نمدیهه  شاری اسنو که اینراث بنی  از ننیو  نرن باقانت      
پالقی هر آن تهاد ه  پلو اقج شان   یک بیمدرسندن بقه کنه  

کهههو اسندنهار   ت  از آن به عهقان یدهگدر زادن قدغقم یده ا 
ای عهقان کره که انی   هر  هر اصدب ه 10گیمن هر ا اخر هاه 

ر ه   گفننه  بدل برکت به سمت انر کنه شنهن پنی  ان      
شه که انی   ق  ه  سدل آیهه  بنه زینر آج خقاانه ر نت؛      ا 

بنه ن   91بدل نندیج  رط ق  سنه ه ر  نمدیهنهگ  تند سندل     
احدس ه ا هاادم انجندم شنه  ه ر  چاندرم هر بهنهر انی ن  بنه       
صقرم خمصه به اسنحضدر ا  رسدنو که ع درتهه از سفر ارندم  

او بانقان  بنرای   ازاو را ری به بههر انی  و اخذ هسنقر ب
ابهاث ه  پل بیر و تزریض خیدبدن تاد رانو عدبجدی  نینر ی  
هریدی    تقسزه ا یای  اسندبت بهنهر بنه بنی  از ه  برابنرو      
چادربدنه  شهن عده  خمدم به انی  و اخذ اصقبه ایجده اهطرنه  

صهزن  بههر انی     اجقز تجدرم کدالی چمهان   -آزاه تجدری
 اهطره آزاه هر سطح اسندن.  ترهه خقهر اد بد بد ت 

تشریح ا هاادم انجدم شه  هر بههر انی  و اهاانه هاه: اخنذ     ی 
انی   بد ه  ایلیقن تن بدر   سنه   -رشت -آان  ی ین اصقبه را 

ایلیقن   سه ایار نفر اسد رو ابهاث بیمدرسندن   ه  هسننگد   
اسان   راهید قژیو بی  از ه  هسنگد  هید یی   تجاییام  ت  س 
اندو   اند   ا نیای  ه  برابنری اسناله     شان شا و ابهاث اقجپی

 شنر    سدل تق نمو   24شر   ابیدی تدالج بههر انی   پس از 
   اعن ندر  اخنذ  تق مو سدل 11 از پس بههرانی   کهدرگذر کدر به
 کیلنقانر  210 از بنی   بند  خدننه  تصنفیه  هسنگد  ه  انهازی را 

اسننلر شنهد      ایلیندره اعن ندرو ابنهاث    صه چهه   گذاری  ق ه
اهرسنهو کمنک بنه بدزگشندی       30بی  از ه  سد ن  رزشن     
اندی شنارو نقسندزی زیرسندخت کنل       تزهاه زیندهی از خیدبندن  

سیسنو الدبرات  شارسندنو ا  ین شارسندن سن ی گدزرسندن    
شه    آج آشدایهن  هر کشقرو آسفد ت صه هر صهی ر سندادو 

 و پیندم ننقرو عانده    ادی آزاه اسما انهازی هانشگد  ابهاث   را 
رسندن  از   هانشگدا و علقم پیشا    بین ا ملل  شهن آنادو آج

ادی کشد رزی بند اسننفده  از پمپدژاند   بفنر        تدالج به زاین
اد چد  کشد رزی   بل  طزن  خشاسند   اهطرنهو     تجهیه ه 

بل اشال آبگر نگ  هر اکار نردط شار بد کمک شارهاری بند  
اری هر سهقام گذشنهو را  اننهازی  گذ کیلقانر  ق ه 20بی  از 

ه نر نمدیههگ   زارم خدرعنه بنرای تسنایل اشنال ر اهینه      
اد   تجدر هر سطح شار   اسندن   صهاد پر ژ  عمرانن    خدنقاه 

 که انجدم شه.
از بدج اردیسه بد گذشنه این چهه سطر تهاد بلش  از خهادت  
است که تقسط نادم ارهس عماقری اسما  هر بهنهر انی ن    

تقانه اگنر چنه سنلت ااند بنه       نجدم شه    اسیر سدزنهگ  ا ا
ننیجه برسه   تد هست یدب  به نرطه  دبل   قل هر شندن انرهم   

 خقج شارادن امچهدن  دصله هاشنه   بدیه تم  کره.
هر آسندنه اننلدبدم اجلس شقرای اسما   رار هاریوو بدر هیگر 

به تامنت     ای قر هار کدنهیهنمد بد تقسل شداه بهاخم   عه 
 عنقالن  اجندزی   ضندی  هر  ینژ   بنه  که اسنیو پراکه  شدیزه 

 بنرای  را شدن تقان تهاد سقاب    برنداه ارائه عدی به   هاهه ا 
د آبنر ی ا نراه   بن  بندزی    تلرینب    ندعقانمرهانه برکدم انجدم

 تجمی  کره  انه.
بد اننرده از ابیدی تدالج بین ا ملل  بههر انی   بد ر    هر اهااه

ندشهدخنه   خطرندک بدیقعم  کنه هر انیچ عندی هنیند انقره      
آزادی   رار نگر نه استو تصریح کره: خقش لندنه تندکهقن بند   

اندی   ا هام شجدعدنه    دبل ترهیر هاهسندن بههر انی   پیگینری 
انیار تنن    100انجدم شه  انق م شه  است؛ سدالنه ا ی ن بنر  
کهندر آن اننقا     رسقج هر بدل  ر ه به تدالج انی ن  بنقه    هر  

اد  ادی خطرندک زبد ه ادو شیرابه ادی کدرخدنجدمو  دومج پسدج
شنقه       صهاد تن زبد ه به این تدالج بین ا مللن  سنرازیر ان    

تفد م   بضنقر   اندسفدنه احیط زیست اسندن به ققر کدال ب 
 هر علسدم ب  ثمر   بدزی بد ا ادر عمقا     را اه  است.

و ا ی ه: ارهم ایران که قن  چاندر    ی خطدج به رئیس عماقر
هاه گذشنه پندی تمندا  ر زاندی سنلت عمانقری اسنما        

اهه اسنهه   تهگهندی   انه از ا ود   زل  به شهم گمیه ایسنده 
ا نصنندهی اقعننقه تهانند بننه علننت تحننریو نیسننتو گراننن      
ا سدرگسیلنه هر پ  ا یای   یمنت بهنیین کنو کنو هر بندل      

ای از عدازه صیدهی  عمه  شهن است   او اکهقن بل  نمدیدن
  اشدغل ارت ط بد  ندی  اقتنقری هر گرهشنگری هریندی  کنه      

شنقه انندثر از  ضنیه     هرصه  دبل تقعا  را هر انی   شدال ا 
 بهیین به ققر کدال بمتالیم اسنهه.

پنذیر   اشندغل    قل ه ه  ت برای بمدینت از ا شندر آسنیب    ا 
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 بندن   تنرایو   انهیش  کهه؛ عهدج آ دی ر ارت ط بد بهیین چدر 
برق  بدزنشسنگدن کشقری    شاری به  ینژ  کاهنه سنربدزان    
عهگ تحمیل  که هر بهترین شرایط ازیشنن  اسننهه انقره    

 تدکیه است.
کهنیو هسننقر    خطدج به  زیر کشقرو یدهآ ر شه: هرخقاست ا 
اندی کشنقر    هایه تد کدراههان   کدرگران زبمنا  شارهاری

تر  برنه ار چه سری    به سر ا اد سدبره هر بمتالیف که بد سدل
اد نگران  آناند ر ن  شنقهو از  زینر      تزیین  وزیت شه  تد سدل

شنهن   آاقز    پر ر  تردود هاریو ومن تسنری  هر اعراین   
بههی ازلمندن   پرهاخنت اطد  ندم آناند اشنال ت نهیل        رت ه

  وزیت ازلمدن هر ا  قیت  رار گیره.
ایجنده اشنن دل   تقعه عنهی بنه    ا  خقااو  از رئیس عماقر 

و هاشننه  برای عقاندن بیادر به  یژ   ندر  ا نحصنیمن هانشنگد     
 بدشهه.

 :لنگرود نماینده د بائوج الهوتيمهرداآقاي  -ج

 ی خطدج به آ دی هکنر اایری ازد ن پدر مدن  رییس عمانقر  

اجم  تشنلیا اصنلحت ناندم هر اقونق       و اهادر هاشت : 

سقه ارکب نار اجلس را تدیینه کنره. الزم اسنت ه  نت اینن      

اندی   عنقی   اقوق  را اقره اعرا   پیگیری  رار هاه بنه بادننه  

 .  به تق یه تقعه کهههاد تقعه ناره   بدنک

الزم است نرخ تضمیه  احصقالم کشد رزی امچنقن گهنهمو   

برنجو چدی به اق   اعمم شه    انهدسب بد تقرم  ا زن  اعنمم   

اد  رار است کنه ه  نت قنر  سندادنها  نیر اند را       شقه. سدل

که یک  اقره تقعه  رار هاهو ااد این اقوق  به کجد رسیه؟ این

 ی شرکن  هر کهدر نیر ی هیگری کندر   رهی به عهقان یک نیر

کهه   اقره ت زیض او  رار گیره کدر هرسن  نیست. امچهین 

گذاری خهادم پرسندری که هر سندل   الزم است به  دنقن تزر ه

تصقیب شه تقعنه شنقه. اینن بن  بدینه اسننریمد بنه         1314

 .پرسندران هاه  شقه

ومن هرخقاست برای تزیین تالینم شنهن نیر اندی     هر اهااه

ا نهریسن    ناضنن  گفنت: هر اجلنس شنقرای اسنما         ب 

 دنقن   و  کرهیو که ایهاد بدیه شن  اند  آانقز  ب یههنه       

کهنه   سپس اسنلهام شقنهو ااد  زیر از بدزنشسنگدن اسنفده  ا 

 .کهه   این  دنقن را اعرای  نم 

: هر خصننقص تزر ننه  ارهام چنندی اد ینند را از ایننن هر بیننر ن 

انیار تنن    10شنقنه. اند    هیگری هاخل ا  کهیو   از سقراخ ا 

کهیو این چه بمی  است که هر خصقص تزر نه   چدی تق یه ا 

 ارهام چدی آاه  اسنت؟ تزر نه  ارهام چندی از سنقی  زینر      

هرصه کندا  پینها    1هرصه به  20صهزتو ازهن   تجدرم از 

بسننه چدیاندران هلنو     اندی پیهنه   کره. آ دی  زیر تق بنه هسنت  

 .ای کره 

ایار تن برنج بیشنر تق ینه   110قر گفنه بقه که اد رییس عما

ایو آری ایهگقنه استو ااد این هر بد   اسنت کنه رینیس     کره 

ایار تن برنج  اره  100عماقر هسنقر هاه به ه یک ایلیقن   

عنها ن  را؟   شقه. اد آن صح ت شمد را ب یهنیو یند ایهگقننه بن     

ری سدزادن  اد هر بحث گرهشگ آ دی اقنسدن اد به ه یل نگران 

ایراث  راهگ    گرهشگری را به  زارتلدننه ت نهیل کنرهیو      

 رار بقه هر این ااهاف گیمن اقره تقعه بدشهو ااند هر اقونق    

گرهشگری اسندن گیمن بدل خقب  نهاره   به عدی را   بقهن 

 .بدزهارنه  است

 :الهیجان نماینده ذبیح اهلل نیک فر  آقاي -د
ا نهار نادم عماقری اسما  از برکت خقن شاها   را نری   -

ت که بد اشراف   نگد  خنقه هر  ارنهرانه اردم ازاو را ری اس
ن رهی بد اسنا در عادن  چشو  نهه را هرآ رهنهو  نهه بهییهینه  
که ریشه آن هر خندرج یزهن  آاریاند   اسنرائیل   هر اهطرنه      
یزه  آل سزقه   هر هاخل عریدن ادی برانهاز بقه     رادنها  

  نهه را برعاه  هاشنهه.

بنه اق ن  بندر هیگنر      آبدن اد  بد هراینت   ا نهام   21ارهم هر  -
ا نهار نادم عماقری اسما  را بنه نمندی  هرآ ره    هر اینن    
رابطه بدیه از ارهم تشار    هرهان  کره به  یژ  انرهم گنیمن   

 پیشگدم هر اردبله بد  نهه بقه  انه. 11هی سدل  1که هر 
 ی گفت:  طزد ه  ت بدیه برای ازیشنت انرهم   سنفر  اندی     

 دی رئیس عمانقر  عنه  اندی شنمد     آندن چدر  انهیش  کههو آ
ایلیقن نفر احر  نشنهو از   40برای پرهاخت یدرانه ازیشن  به 

این ر  کدرگر   ا نصدهی ه  ت بدیه را  کندر هرسنت   کدرسندز    
ارائه هاهو خصقصد تماین کدالاندی اسدسن  بنرای سنفر  اندی      

 ارهم ور ری است.
انده  آ دی رئیس عماقر   ل از آغدز سدل زراع و  زیر عهینه ع 

کشد رزی را ازر   کهیهو هر شرایط کهنقن  ر ننه تنقرا  بنه     
 یژ  ا یای   یمت بهنیین اییهنه اندی عندری کشند رزی هر      
 اسندن گنیمن را بندال بنره  اسنتو  زارم عانده بنرای کندا        

اییهه ادی تق یه بدیه چدر  انهیش  کههو این هر بند   اسنت    
ارهو ا ندی  که برنج شمدل کشقر هر ان دراند بنقه    خرینهار ننه    

رئیس عمانقر تق ینه هر بنقز  کشند رزی   صنهزت نیندز بنه        
 بمدیت اسنمر   کدا   ارهام هاره.

 ی گفت:  طزد ارهم ا یای   یمت ناده  ادی کشند رزی اعنو   
از کقهو سو   تجاییام   کدا  تزر ه  ارهام احصقالت  کنه  
هر هاخل کشقر تق ینه ان  شنقه را تحمنل نمن  کههنهو زینرا        

یمت اهدسب بن  تمدم شنه  بنه  نر   نمن      احصقالم به  
 رسه.

به ققر بنو انحمل آج    دونمج ر سنندی  نینی هر راسنندی     
ا هاادم علیه ر سندییدن   یدهآ ر انحمل عاده کشد رزی استو 
از قرف هیگر علن  رغنو تنم  اندی چهنه سندل اخینر آج          
 دومج کشقر که عدی تشار هارهو اهقز ر سندادی شارسندن 

جدن   سیداال   بلشنادی ر هبهنه   هیلمندن از آج    ادی الای
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 .شرج باهاشن  برخقرهار نیسنهه

 :پاكدشت نماینده محمد قميآقاي  -هه

ی گذشننه هر  اد گقی  کشقرادی غرب    ار پدی  امچقن ید   -

ای ایران را به ه یل الد فت بد برق  بشر   کشندر انرهم   بیدنیه

کههنه کنه هر انگلنیسو  رانسنه        اناو کره و ااد  رااق  ان  

سدیر کشقراد چگقنه به هسنگیری   کشندر ا راهی که به هلنو  

 .زنهه عها ن  آناد اعنرام هارنه هست ا    اسنا در   ب 

دکینه کنره: نمدیهنهگدن اجلنس     اهاندرام خنقه ت     ی هر اهااه

عنها ن و   شقرای اسما  هر ه ر  بزهی اجلس بنه اشنال بن    

ادی اردبله بد هشمن الصقصد  گران    تقرمو ر د  اعنمدع و را 

آاریاد   اسرائیلو تقعه به تحریردم   پژ ا و ارترندی سنطح   

ادی سیدسن  کنه    علم    اقوق   بهم تقعه کره    از بدزی

ره پرایی   سز  کههنه هر ه ر  نمدیهنهگ    نفز  برای ارهم نها

 .گذار ارهم بدشهه خقه  ا زد خهات

( تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمههور و مسهلولین   1

 اجرایي كشور

 مورد(14)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

آ دی ندهر  دو  پقر نمدیهه  ار ایه :تسری  هر اخنصدص  ام -1

ه ریدل بهدم خقهر  سدزان انر  ایار ایلیدر 10اوطراری به ا لز 

 کهام برای  طزه سدزادن خقهر .

آ دی سیهادی بادهر نمدیهه  ار ایه:تسری  هر ترکیب اننردل -2

 آج زاج به هریدچه ار ایه.

سیهتر  ک یری نمدیهه  خقی: چنرا ارزنشنیهدن هر بقهعنه    -3

 ؟از اخذ عقارم خر ج از کشقر ازدف نشه  انه 1399سدل 

  ااقاز:علت عهم بل اشال آج سنطح   عل  سدری نمدیهه-1

 هر شارادی ااقاز   کدر ن   بد یه   بمیهیه

خدنو سایهه ا مدس  نمدیهه  : اعننرام بنه اهاندر ناراندی     -1

اعضدی احنرم ایدم ه  ت هرخصقص بقاهث اخیر هر عهنقج  

 اسندن بقشار

ها ه احمهی نمدیهه   ی ین:صه ر هسنقر  قری برای انجندم  -4

سط  زارتلدنه اد بنه هسننگدااد ذی ربنط هر    تاد یم  دنقن  تق

 راسندی اردبله بد آ قهگ  اقا

نمدیهه  اشناه: چنرا ارداندم اسنئقل هر      ر نصراهلل پژادن -1

بحث اعنراودم ارها  بزه از ا نیای   یمنت بهنیین تندکهقن     

ایچ گیار  از عیئیندم اانر بنه نمدیهنهگدن اجلنس   انرهم       

 ؟شریم اعمم ناره  انه

ین نداه ادی ایدم ه  نت خقهر اندی هارای   چرا براسدس آی -

شرایط  رسقهگ  کدر سقخت آناند ابطندل ان  شنقه   بدینه از      

سنامیه آزاه بهنیین اسننفده  کههننه. الزم بنه ذکنر اسنت ایننن       

 خقرهر اد تقسط ا شدر وزیم عدازه اسنفده  ا  شقه.

رسقل  ضه   ه  نفر از نمدیههگدن : هر کمندل تدسنم   تندثر    -1

دس    نداایه کههه  شنمد بنه عهنقان رینیس     تصمیو غیر کدرشه

عماقر   رییس شقرای ااهیت ال  کشقر هرخصنقص انسنهاه   

ازدبر ارزی بدعث کشنه شهن   سنرادزهگ  کنق  ران زینده هر    

ارزادی گرهیه    آخرین اقره یخ زهگن  ه  بنراهر نقعنقان از    

تقابنن  شننار اریننقان اسننت کننه ه یننل اصننل  آن اخننذ چهننین 

یر کدرشهدس  است که بنه عندی ایجنده    تصمیمدم یاجدن ه   غ

اشننن دل پدیننهار   سننرادیه گننذاری   ایجننده اهنندق  آزاه  یننژ  

ا نصدهی   را  انهازی کسب   کدر اهدسب برای کنق  ران عیینی   

یقر   سلحشقر ا هام غیر اصق     نسهجیه  شنمد  غ زبمنا  

به عهقان رییس  ق  اجریه هرخصقص انسهاه ارزاد   تزطیل  

غیر رسم  تحت عهقان ازدبر کق  ران چهه انسدن  بدزارچه ادی

ب  گهد    بیادرو از نهاری عات کسنب  رمنه ای نندن هر اینن     

 عدازه ارزنشین بدیه کشنه   ندبقه شقنه.

آ دی شمس اهلل شریم نژاه نمدیهه  تهادبن: بد کنهام اهطن    -9

ا یای   یمت بهیین ن دیه بحث ا یای  کراینه سنر یس اندی    

  دی تلفه  تلر  شقه.اهارس   آژانس ا

بهری نمدیهه  ارهبیل: چرا اطدب  ارنررام     صهیم آ دی--10

 ندنقن ایایندی برنق  و بن  انرزی کدرکهندن هانشنگد  علننقم        

 پیشا  اسندن ارهبیل پرهاخت نم  شقه.

ه  نت   و چرا بر خمف  قانین اصقج اجلس شقرای اسنما  -

اری نس ت به اهغدم شرکت آبفدی ر سندی  هر شرکت آبفدی ش

 ؟ا هام نهمقه  است.

 مورد(23)تذکرات کتبی به مسئولیپ اجرایی کشور -ب

 تزهاه هسنگد  اعرای  تزهاه هسنگد  اعرای 

 1 ا نصده 1 کشقر
 1 ه د  1 صهزت   ازهن

 1  رز   2 باهاشت 
 1 خدرعه 3 را    شارسدزی
 1 هاهگسنری 2 آاقز    پر ر 

 1 تزد ن 1 نیر 

اي، اخطار قانون اساسي و تهذكرات   تذكرات آیین نامه( 8

 شفاهي
شفدا  خنقه خطندج بنه رئنیس      هر تذکر : داود محمديآقاي 

عماقر هربندر  آ نقهگ  انقای تانران   کمنشناراد هر  صنل       
شنقه کنه    زاسندن گفت:  ار نگ  هاد بدعث ا یای  آ قهگ  ا 

بقهن  وزیت اسنت      هاهه  خطرندک ادی  زل  نشدن شدخا

Instagram.com/dotic.ir
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کهه ااد برنداه اقثری از سنقی   سمان  آبده ارهم را تاهیه ا 
 اسئقالن  عقه نهاره.

اهااه بد بیدن ایهانه شنداه آ نقهگ  تانرانو گسننر  بنقی        هر
نداط ق  هر شار تانران اسنتو اهاندر هاشنت: تندکهقن ا نهام       
اقثری عات کشم   اردبله بد اینن اقونق  صنقرم نگر ننه       

ادی تق یه رییگره به  عقه آانه    خطر هیگری نیی هربدر  کدنقن
ه    است که اجمقعه این عقاالو نگرانن  انرهم را  نرااو کنر    

 .است شه  ر ب    عسم  ادی اقعب بیمدری
ه  ت بدیه نس ت به اشامم تاران   کمنشناراد ا نهام کهنهو    
عهقان کره: اسئقالن بدیه بر اسدس شر   هدیم تیو تحریردت  
  پژ اش  عات ا گقبرهاری از نحق  اهار  کمنشنارادی سندیر   

 کشقراد به خصقص هر اقوق  آ قهگ  تشایل هاهه.
برق  ازلمدن    راهگیدن از اکار اشدغل هیگر کشقر ایدنگین 

 .کمنر بقه  که بدیه به آن رسیهگ  شقه
  خقه خطدج به ایدم هر تذکر شفدا   :یحیي كمالي پورآقاي 

رئیسه گفت: تصقیب بقهعه صنقری اسنت   سندزادن برندانه       
بقهعه سلیره ای بقهعه را تهانیو کنره  اسنت. انناندر هارینو      
هیقان احدس دم اراتب انحرا دم بقهعه را به  ق   ضدئیه اعنمم  

 کهه.

هر تذکری خطدج به  زیر نیر  ا ی ه: ا یای  بن  ر ینه تزر نه    
شارسندن ادی عیر نت   عه رآبنده کمنر       قم آج   بر  هر

 ارهم را شاسنه استو از ایهگقنه ا هاادم علقگیری کهیه.
امچهین هر تذکری خطدج به اسئقالن  زارم عاده کشد رزی 
گفت: هسننرنج انرهم عهنقج اسنندن کراندن بند ا نت  یمنت         
احصقالم اقاعه شه  است. ار چه سنریزنر بنرای ر ن  ونرر     

 کشد رزان کدری کهیه.
ه رئیس عماقر   ایدم ه  ت به علت رشه  یمت اعهدس ب  ی

پس از ا یای   یمت بهیین تذکر هاه   گفت: هر عهقج اسندن 
کرادن  سیله نرلیه  عقه نهاره   عدیگد  س  ان عن  اقعنقه   
نیستو چرا برای امه ارهم نسله  ابه ا  پیچیهو تند زاندن    

سن   که این ااادندم برای امه ارهم  رااو شنقهو سنامیه تدک  
 هاران را ا یای  هایهو زیرا بند سنامیه کهنقن  کندر بنه عندی       

 .نم  رسه 
 رئنیس  بنه  خطندج  خنقه  شفدا  تذکر هر :محمد حسینيآقاي 

 سنندزادن اندسننفدنه: گفننت   هها تننذکر صها سننیمد سنندزادن
ت خقه عمل کره و چرا که  رار اسنت  رسد  برخمف صها سیمد

تقاین به ا قام را اشدعه نهاهو ااند شنداهیو هر سنریدل بندنقی     
عمدرم که سدل گذشنه برای ا  ین بدر پل  ا  شهو بنه  نقم   

 خلج تقاین شه.

هر بدزپل  این سریدل شداهیو تقاین امچهدن  عنقه هاره    
نشه و اننادر ا  ر ه ار چه سریزنر نسن ت بنه اصنم      اصم 

ا هام   عذرخقاا  رئنیس سندزادن صها سنیمد   کندرگرهان از     
 صها سیمد پل  شقه.

 ی خطدج به  زیر تزد نو کدر   ر د  اعنمدع  گفت: اندسنفدنه  
یدرانه بهیین به اکار ر سندییدن پرهاخت نشه  استو اننادر ان   

 ق  اصم  شقه.ر ه به  یه  قریت این اقو
بد تقعه به ایهانه شارسنندن اندی تفنر و آشننیدن    رااندن       
شارسندن ادی تدریل  کشقر احسنقج ان  شنقنهو اندسنفدنه     
ایچ ا هام عمل  هر بقز  ارات   بدزسدزی آثندر تندریل  اینن    
شارسندن اد انجدم نگر نه است.  زیر ایراث  راهگ  انر چنه   

 ز هتر نس ت به این اقوق  ا هام کهه.
بد اشدر  به ایهاه ااسدلو سدل بمدیت از تق ینه اسنتو    ر اهااهه

خطدج به اسئقالن  زارتلدننه عانده کشند رزی گفنت: تق ینه      
اییان گقشت  رای هااپر ران کد   استو ااد بنه علنت  ارهام   
ب  ر یه برای هااپر ران اشامم عهیه  ای ایجده شه  اسنتو  

 یمنت تضنمیه  از   بهدبراین ید احصقالم را صدهر کهیه   ید بند  
 هااپر ران خریهاری کهیه.

 زارم را    شارسدزی نس ت به تامیل پر ژ  ادی نیمه تمندم  
 .تفر و آشنیدن    راادن ار چه ز هتر ا هام کهه

 نشست هر: هاشت اهادر شفدا  تذکر هر  :یوناتن بت كلیاآقاي 
انندراین اجمنن  عمننقا  سنندزادن الننل انحننهو    چ   افنننده
ادی  هر هسنقر کدر  رار گر ت   یا  از آنادو  طزهداه   طزهداه

برق  بشری علیه ایران بقه که از سقی کدندها پیشهاده شه. هر 
عضق سندزادن النل انحنه اقا ن       11گیری به عمل آاه   رأی

عضنق   10عضنق رأی الند مو    30 طزهداه بقهنهو هر بد   که 
 گیری شرکت نارهنه. عضق نیی هر رأی 12رأی امنه  هاه    

   ن   هاره بشنری  برق  احنقای هدار هر اگرچه  طزهداه این
 بند   شندر  ابیار صقرم به کدام که است سیدس  ای بیدنیه ادایند 
 اعمنندل   اطننر  کشننقرادن علیننه اشننلا یراا ننره ااننهاف
 .شقه ا 

ادی هیه  اجلس شقرای اسما   طزهداه  اد نمدیههگدن ا لیت
ایبقر را به اادبه اسنفده  ابیاری از افدایو برق  بشر به شهم 

هانیو که  احاقم کره    آن را ر یارهی یاجدن ه   ا رودنه ا 
هر اننی ای   بدر هیگر بد بادرگیری اسندنهارهادی چههگدننه سنز   

 ا ملل  کشقرادن هاره. بین
اندی هیهن  هر    بت کلید بد بیدن ایهاه تمدا  نمدیهنهگدن ا لینت  

اجلس شقرای اسما  این نار را هارنهو گفت: اد امچهنین از  
هسنگد  هیپلمدس  کشقرادن اننادر هاریو بند بیندن احاقاینت    

اندی   آرای  رسدتر   اقثرتر هر   دل این  طزهداهو بر اسدس صم
اندی و پندی  اقاون        عادن  هر خصنقص ایهگقننه  طزهدانه   

برکدم کشقرادی ازدنه   ارتج  اهطره را امقار  هر هسننقر  
کدر خقه هاشنه بدشنه   امگندم بند کشنقرادی ه سنت چهنین       

انندی وننه ایراننن  آاریانندی و رژیننو صایقنیسننن       هسیسننه
 .ا ملل  خها  سدزه ادی بین انحهان  را هر عرصه

  ندنقن  11   43 اصنقل  به اسنهده بد   :سیدكاظم دلخوش آقاي 
 اسنت  سدل 1 اجلس نمدیههگ  ه ر : گفت اخطدری هر اسدس 
 چاندرم  سندل  پدیندن  خنرهاه  1 تند  اجلنس  نمدیهنهگدن  بهدبراین
دم انرهم اسنئقل بنقه    بن      تمن  برابنر  هر   اسننهه  نمدیهه 

 اهادرنار هر اسدئل هاخل    خدرع  را هارنه.

بضننقر هر تمنندم علسنندم اهاری  هیفننه ذاتنن  نمدیهننه  اسننت 
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 بهدبراین ریدست  ق   ضدئیه هر رسیهگ  به این اقوقعدم بدینه 
 به این نانه تقعه کهه.

هر پدسخ به این نمدیهه  گفت: بضقر نمدیههگدن   : مصريآقاي 
ست   اگر شرکت هر علسدت  که  هیفه ذات  آناد است ا یاا  ا

 ناههه بدیه اقره اقاخذ   رار گیرنه.
اقوق  ت لی دم انفد م است   اگر نمدیهنه  بنه  هیفنه ذاتن      
خقه عمل کهه به ازهدی ت لی دم نیست. ریدسنت  نق   ضندئیه    

 .هاه نیی تذکرام الزم را هر این زایهه ا 
: هاشنت  اهادر خقه شفدا  تذکر هر   :هدایت اهلل خادميآقاي 
 است اقهم نداه آیین 220 اده  براسدس اجلس رئیسه ایدم
 کمیسننیقن بننه بم دصننله را  زیننری اننر اسنیضنند  قننر  کننه

ینی اقهنم اسنت    ن اربققنه  کمیسنیقن    هاه ارعد  تلصص 
بهاکار هرف یک افنه گیار  خنقه را بنه ارائنه   هر صنحن     

 اعمم  صقل شقه.

ایچ   ت هر اقره اسنیضند   زینر نفنتو آینین ندانه هاخلن        
اجلس اعمدل نم  شقه   ایه در نیی بن  نمدیهنهگدن پدیمندل      
شمن اجلس پدیین آاه. چرا  رط بنرای اسنیضند   زینر نفنتو     

 ن ادن  ایجده ا  شقه؟ایارا
ا  ترسیه اسنیضد   زیر نفت رأی بیند رهو زینرا کرسنهتو آی    
پ  س    تقتدل  زهن و از هست هاهن بدزارادی گندزی اهطرنهو   
اهزره کرهن  رارهاهادی گدزی بد امسدیگدنو تق م خنط  ق نه   

ایار بشاه ای عربسندن از ایهان اشننرک   100صلحو برهاشت 
 شنناه ای تقسننط ایننرانو تق ننم  اننیار ب 31نفننن    برهاشننت 

 زد یت ادی بفدری هر ایهان اشنرک  رزاه   بنذف انهیران   
 انلصا هر کدرنداه  زیر نفت  عقه هاره.

خدها  اهااه هاه:  دنقن اسدسن  بضنرم ااندم )ر (   را نری     
)اههله ا زد  ( بر بل  عماقریت نادم تدکیه هارنه ااد بد اینن  

م کرهیه   تد اینن  حانه   ر ندراد بل  پدر مدن  نادم را تضزی
ایچ نمدیهه  اسنیضد  کههه  ای ااضدی خقه را پس نگر ننه    

 بدیه این تللم آیین نداه ای انق م شقه.
هر ااقاز  وزیت بسیدر به انهیریت شناری را شنداهیو   بند      -

کقچانرین بدرانو اتفد دم بهی رخ ا  هاهو این هر بد   است 
تفد دت  ر ی نمن  هاهو از  که اگر الیر ب  انجدم ا  شهو چهین ا

اسندنهار   ازد نت عمران   ی ا  خقااو که به شنارهاری اند   
 .بیشنر تقعه کههه

 بنه  خطندج  خنقه  شنفدا   تنذکر  هر  :محمدرضا صباغیان آقاي 
 اهنندق  از بسننیدری هر سننر ت: گفننت ندعنند   کشننقر  زارم

ل چشمگیری ا یای  ید ننه   سنرادیه بدصنل    شا به ر سندی 
 ر ه. عمری کشت   کدر ارهم   کشد رزان یک ش ه از هست ا 

ی اسما  هر اهااه نمدیهه  ارهم ااریی   بد   هر اجلس شقرا
رأس گقسفههو یک پمپ چد  آج   ینک   30بد اشدر  به سر ت 

نیسدن تهاد هر یک هاسندن بقز  اننلدبیه عهقان کنره: نینر ی   
اننادا  بدیه به این اقوق   ر ه کهه تد برنق  ا شندر ونزیم    

 به خصقص هر ر سنداد بفظ شقه.
چهنه  آ قهگ  اقا بدعث بیمدری   کو شهن ایاران سدل عمر از 

شننقه   شنندغمن  کننه احننل کنندر آنانند هر  ایلیننقن انسنندن انن 
اد است  وزیت به نسن ت بنهتری هارننه کنه شنارهار       خیدبدن

 .تاران   شقرای شار بدیه به این اقوق  رسیهگ  کهه
 ربمندن   بنه  خطندج  خقه شفدا  تذکر هر   :علي ساريآقاي 
 اند   آذر 21 اصنقج   زینران  ایمم نداه آیین به اشدر  بد  ضل 
ربنندر  شننارادی بننی  از یننک ایلیننقن نفننر گفننت: ایننن  ه 91
نداه هربدر  اننصندج انهیران هر کمنشناراد اسنتو ه ینل       آیین

دج تللم هر اننصدج این اهیران چیست؟ آید شنمد بنرای اننصن   
 این ا راه نیی تحت  شدر اسنیه.

نقبلنتو رئنیس سندزادن برندانه   بقهعنه       آ دی هر تذکری با
اهادر کنره: عییمنت شنمد از تانران بنه اانقاز بنرای ترنهیر از         

ادی ارهم راد کرهنهو آیند   ر ز آج را هر خدنه 1اهیران  بقه که 
ادی بقز  اننلدبینه ایهجدننب زینر     هانیه برخ  از شارسندن ا 

ادی آناد  یران شه  است؛ نمک بر زخو ارهم  نهه   خدنهآج ر 
 نپدشیه.

هر تذکری بنه  زینر نینر  گفنت: بنرای تلصنیا اعن ندر از         -
صننهه   تقسننزه النن  بننرای سنندادنها  آج    دوننمج ااننقاز 
ا هاادم اسدس  انجدم گر ت ااد بدینه اشنلا شنقه اعن ندرام     
قاز تلصیا ید نه گذشنه هر کهام بلن  از آج    دونمج اان   

 اییهه شه  است.
ا نی ه: بنقز  اننلدبینه ایهجدننب      و نقبلنت آ دی  ی خطدج به 

کهه ااد تهاد  صههرصه اهدب  به هست آاه  را به خیانه  اریی ا 
ه کنه بند اینن    گنره  هرصه از این اعن درام به اسندن بدز ان   14

تقان اشال چههان  از اهطره بل کرهو ال  بدشنیه   اعن در نم 
 .  بلش   ار ناهیه

 رئنیس  بنه  طندج خ خقه شفدا  تذکر هر : نادر قاضي پورآقاي 
د رم ادی اس از ها  گیار  بد رابطه هر ه  ت ایدم   عماقر

خدرع  آناد اهادر هاشت: ننیجه سفر رئیس عماقر بنه کشنقر   
ژاپن چه بقه  است؟ آید نمدیههگدن ن دیه از ااهاف   نندیج سنفر  

 اطل  شقنه؟

آید بد اییهه ادی ارزی عدریو رشه ا نصدهیو خر ج از رکنقه    
 پقل ال  بدصل ا  شقه؟ارتردی ارز  

خطدج بنه ایندم رئیسنه اجلنس گفنت: از ایندم ه  نت          ی
بلقاایه تد گیار  نندیج سفرادی خندرع  رئنیس عمانقر هر    

 .اجلس  رائت شقه
هر تنذکر شنفدا  خنقه خطندج بنه       : علي محمد شاعري آقاي 

رئیس عماقر بد بیدن ایهاه ارهم  هرم نفس کشیهن نهاشننه  
  تقرم   گران  کمر آناد را شاسنه استو گفت: سفر  ارهم ار 
ر ز کقچانر ا  شقه   ه  ت ایچ  اکهش  نشدن نم  هانه    

 شه  است.به نار ا  رسه گق  اعنمدع  ه  ت کر 

ا یای  سه برابری  یمنت بهنیینو کندا  ارز  پنقل الن         
کدا   هرم خریه انرهم را انمیقس کنره  اسنت  نذا رئنیس       
 عماقر بدیه صهای ارهم را بشهقه    اری به بدل آناد کهه.
 1 ی هر تذکر هیگری خطدج بنه  زینر صنهزت بیندن هاشنت:      
 2ن ایلیقن تن ارک دم هر هاخل تق یه شه  کنه از اینن اینیا   

Instagram.com/dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/2250/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/8629/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9211/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9111/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/6974/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://www.icana.ir/Fa/Tags/10251/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%DB%8C
http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

01 

 104-104جلسات خالصه 
 یکشنبه)صبح و بعد از ظهر(

4/0134034 
 

ایلیقن تن ادزاه تق ینه اسنت پنس چنرا نسن ت بنه صندهرام        
 ارک دم بد اهف تهایو بدزار ا هام نم  شقه.

هر پدیدن هر تذکری خطدج به رئیس عماقر خدقرنشندن کنره:   
 دنقن نحق  علقگیری از آ قهگ  اقا را اعرا ناره  اینه   انرهم   
اار ز هر تاران   شارادی بیر  تنقان نفنس کشنیهن نهارننه     

چرا اعن ندر الزم بنرای تقسنزه بمنل   نرنل را تلصنیا       پس 
نهاه و ش اه  رسقه  بمل   نرنل را نقسندزی نانره و صنهدی      
آ ننقه  را از شننارادی بننیر  خنندرج ناننره    علننقی تننرهه    

 .خقهر ادی  رسقه  را نگر نه ایه
 11هر اخطدری بند اسننهده بنه اصنل        :علیرضا سلیمي آقاي 

 دنقن اسدس  اهادر هاشت: رئیس عماقر اذاکرام پشت پنره   
ای بد شین ز آبه هاشنه   بدیه احنقای اذاکرام اهنشنر شنقه   

هاره.  تد بهانیو اذاکرام بد شین ز آبنهو آج اسنت یند نندن انو     
چطقر ا  شقهن که آبه به ترااپ گیار  هاه ااند نمدیهنهگدن   

 از اذاکرام اطل  ن دشهه.

 بند  اند  ار پندی   اانر ز  کنه  شنه  عمنل  نحنقی  به برعدم هر چرا
  اکه  اربققه اسئقالن   کههه ا  تاهیه را اد ادشه اادنییم
 .هاهه ا  نشدن انفزد  

: سدل گذشنه هر  ی بد اشدر  به  وزیت ب رنج ارهم ااقاز ا ی ه
خقزسندن سیل را شداه بقهیو   ااسدل بدر  بندران اشنامم   
 را ان  را ایجده کره  استو سنقال اند اینن اسنت کنه از سندل       
گذشنه تندکهقن ه  نت هر خقزسنندن چنه ا نهاا  انجندم هاه        

 است؟
کمک ازیشن  ه  ت به تزهاه زیدهی از ارهم پرهاخت نشنه     

ایلینقن   40کهه که آیند بنه    اجلس بدیه این اقوق  را بررس 
 ؟نفر کمک ادی ازیشن  ارائه شه  است ید خیر

هر اخطدر  دنقن اسدس  خطدج بنه رئنیس     :رسول خضريآقاي 
عماقرو گفت: انمسفدنه شداه برخقره صحیح    دنقن  بد کق نه  
بران نیسنیو   ار ر ز شداه سرادزهگ    کشنه شنهگدن آنندن   

 .اسنیو

از ازدبر کق  ری تزطیل شه  اسنت     ی بد بیدن ایهاه بسیدری 
بدیه بدزگشدی  شقهو تصریح کره: شنلا رئنیس عمانقر بدینه     

 .بدشه پدسلگق اد هربدر  این کو کدری

 علنت  بنه  نقعنقان کنق  ر   2بند ابنراز تمسنم از  نقم      امچهین
 رئنیس   ینژ   به   ه  ت که هاره تمسم عدی: ا ی ه سرادزهگ 
  انرزی   تزینین   ایجنده اشنن دل پدینهار هر اهندق     هر عماقر

تالیم کق ه بران ب  تهبیری کره  انه   انیچ اانمندا  بنرای    
 .بل اشامم این ا راه نهارنه

هر تذکر شنفدا  هربندر  الیحنه بقهعنه      نصراهلل پژمانفرآقاي  
گفت: ساو بدالی ا را  اشدرکت برای ع ران کسنری   99سدل 

  . ر ش  است بقهعه هر  ا   بهاادر کرهن ه  ت   آیهه 

ادی غیرانزدرف   تنراز کنرهن سنهه      ت برای پقش  اییههه 
بقهعهو اهدبز  از احل اننشدر ا را  اشندرکت   اسنهده خیاننه    
بی  از تقان خقه هر نار گر نه اسنت کنه خطنر عنهم تنقازن      

 . وزیت اد   ه  ت را به هن دل هاره

تها م این ر یه   اسنفده  از ا را  اشدرکت بحران عهی بنرای  
 .ل خقااه هاشتکشقر به هن د

 11 ی بد اشدر  به کدا  اهدب  ر دا  اهاندر هاشنت: ااسندل    
ایلیدره هالر برای اییهه ر دا  اعن در هر نار گر ننه شنه کنه    

آانه  اسنت کنه     99 و  املات این اسنتو هر بقهعنه سندل   
ایلیدره هالر کندا  ید ننه کنه اینن اانر       10بقهعه ر دا  به 

 .اشامت  برای آیهه  کشقر خقااه هاشت

ایلینقن ینقر     110ایلیندره     3و 99برای ا  ین بندر هر سندل   
بیه  شه  اسنت کنه اینن     برهاشت از صهه   تقسزه ال  پی 

خمف  دنقن است چرا که برهاشت از صهه   بدیه بد اعدز  اردم 
ازاو را ری بدشه؛ هست برهن هر صهه   ر یه غلطن  اسنت   

 .که ه  ت هر پی  گر نه است

ف تمکیهام را ری ته ین شنه  اسنت     برخم 99بقهعه سدل 
 .کشدنه بست ا  کشقر را هر سدل آیهه  به بن

ادی سدادنها  نشه  هر نار گر نه شه     هر این بقهعه بها 
انیار ایلیندره تقاندن اعن ندر از بقهعنه نفنن  بنرای        10ه  ت 
ادی عمران  هر نار گر نه این هر بند   اسنت کنه کنل      پر ژ 

انیار ایلیندره تقاندن     11یهنه   اهدب  نفنن  کشنقر هر سندل آ   
 .شقه بیه  ا  پی 

هر تذکر شفدا  بد اشدر  بنه  ونزیت    :مصطفي كواكبیان آقاي 
آ قهگ  اقای تاران گفنت: بهنه  هر شنقرای سندادنها  اانقر      
پدینلت رأی آ رهم ااد اندسفدنه این علسدم تشایل نم  شقه 

 .علسدم تشایل شقه این ز هتر چه ار که   ا  خقااو

ج به  زیر کشقر ا ی ه: به  زیر کشقر تذکر ان  هانو    ی خطد
که به عدی شرکت هر عشهقار   رزشن  بنمند بدینه بنه اانقاز      
برای رسیهگ  به ق یدن  دومجو به کرهسندن برای تسلیت به 
خدنقاه  ادی کق  ران عدن دخنه   به سیسندن   بلقچسندن برای 

 .کم قه آج ا  ر نهه

گفنت: بنرای امسندن     وفدا  هر تذکر شن   :حسن كامرانآقاي  
 99سدزی برنق  کندرگران اعن ندری هر الیحنه بقهعنه سندل       

علیرغو  عقه  دنقنو پی  بیه  نشه  است که عنی  اطد  ندم   
 .کدرگران است

 ی ا ی ه: به سران  قا پیشهاده ا  کهو ارز اداقریت اسئقالن 
 ط    اعن در آن برای زنندن سرپرسنت خندنقاه و رزاهنهگدن       

 .ه بمدیت از ازلقالن اخنصدص یدبهاعرای الیح

خطنندج بننه  زارم نیننر و تصننریح کننره: چننرا  زارم نیننر  از    
سدادنها  ر هخدنه اد علقگیری ا  کهه علیرغو ایهاه این اار 

 .به نف  ارهم   باقات بقه    اییهه ای برای کشقر نهاره

 

روز یکشهنبه مهورخ   ( اعالم ختم جلسه  ، جلسهه آینهده   1

 10ساعت  1/14/1318
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یکشنبه   روز–جلسه علني  (042چهارصد و دوم )

 )بعد از ظهر(1/14/1318

(رسیدگي به الیحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ایران به 1

كنوانسیون مشترک ایمني مدیریت سوخت مصرف شهده و  

 (2)اعاده شده از شوراي نگهبان ایمني مدیریت پسماند پرتوزا

 :   رسید اصالحیه کمیسیون به تصویب
 شقه: شر  زیر اصم  ا   ابه  به ( اده 3هه )ب
هر اعرای اینن کهقانسنیقن رعدینت اصنقل افننده   افننو        -3
(و یاصنه   سن    ناننو   121(و یاصنه   بیسنت   پننهجو )  11)
(   نندنقن اسدسنن  3( اصننل سننقم )1(   امچهننین بهننه )139)

( 1( بلن  ) 1عماقری اسما  ایران به  یژ  هر انقاره بهنه )  
( ا یاان   32(   انده  ) 13( انده  ) 1( بلن  ) 1)(و بهه 4اده  )
 .است
(رسیدگي به الیحه اهداف، وظهایف و اختیهارات وزارت   2

 ورزش و جوانان
 (1)اعاده شده از شوراي نگهبان 

 اصالحات کمیسیون به تصویب رسید:
بند رعدینت   »ع درم « شقه ندایه  ا »( بزه از ع درم 1هر اده )

اوند ه  « انرنمج اسنما   ادی اسما    شنؤ ن   ابادم   ارز 
 .شه

 

 شر  زیر اصم  شه: ( به2اده )« پ»بهه 
 رز  امگدن : ار نق   رز     زد یت بهن  که نشندط     -پ

 .کهه سمات عمقا  ارهم را تماین ا 
 

ع ندرم  « تنر یج »( بزه از کلمه 1اده )« ا م»( بهه 1هر عیء )
 .اود ه شه« ارزشاد   اقازین اسما   »

   

« ا ننم»( بهننه 1ران تنماین بدرانند   اعننرای عنیء )   زینن  اینمم 
 ( را پذیر نه است.1اده )

 

« ا نم »( بهنه  9 زیران تنماین بندر اند   اعنرای عنیء )       ایمم
 ( را پذیر نه است.1اده )

 

 شر  زیر اصم  شه: ( به1اده )« ا م»( بهه 12ت صر  عیء )
اندو   ادی رسم  تربیت بهن  انهارسو هانشنگد     زد یت -ت صر 
اندی  رزشن  آناند از     ادی علمیه به عنی  زد ینت بدشنگد      بقز

 شمقل این بهه اسناه  اسنهه.
 

 :شر  زیر اصم  شه ( به1اده )« پ»( بهه 4عیء )
 ادی عقاندن خدنه  صه ر اجقز تمسیس   نادرم بر  زد یت -6

 

 شر  زیر ا حد  شه: ( به1یک ت صر  به اننادی اده )
اده  بد رعدیت اصقبه علسنه   این« م»  « پ«  بههادی -ت صر 

شقرای عد   انرمج  راهگ  بد اقونق    4/1/1311اقرخ  211
 .شقه اعراء ا « اسدسهداه شقرای عد   عقاندن»تصقیب 

 

 شر  زیر اصم  شه: ( به1اده )« ا م»( بهه 1عیء )
اندی تقسنزه تربینت بنهن     رز  کشنقر       اتلدذ سیدسنت  -1

 هر چادرچقج  دنقن انهدسب بد سهه آادی  سرزایه  کشقر
 

 .( بذف شه1اده )« ا م»( بهه 2عیء )
 
 شر  زیر اصم  شه: ( به1اده )« ا م»( بهه 3عیء )

بنهن     رز  کشنقر      ادی تربینت  سدزی  زد یت امداهگ -3
 ر   چد شاد   اقان  تقسزه  رز  هر چادرچقج  دنقن

   
بنه ن بن    »)( ع ندرم  1انده ) « ج»( بهه 11به اننادی عیء )

 .اود ه شه« أی(ر
 

بنه ن بن    »)( ع ندرم  1انده ) « ج»( بهه 12به اننادی عیء )
 .اود ه شه« رأی(

 
بنه ن بن    »)( ع ندرم  1انده ) « ج»( بهه 13به اننادی عیء )

 اود ه شه.« رأی(
 

بند بانو   »)( ع ندرم  1انده ) « ج»( بهنه  11به انناندی عنیء )  
 اود ه شه.« عماقر( رئیس

 
بند بانو   »)( ع ندرم  1انده )  «ج»( بهنه  11به انناندی عنیء )  

 .اود ه شه« عماقر( رئیس
. 

 شر  زیر اصم  شه: ( به4اده )
به اهاقر تاریو   بمدینت از  ارادنندنو پیشاسنقتدنو     -4اده 

ندبیهدیدن   ندشهقایدن  رزش  هارای عهد ین  ارادن  ا مپینک    
پدراا مپیکو عادن و آسیدی و پدراآسیدی    ال  غیرشدغل    د ه 

اسنننمر   اشننلاو صننهه   بمدیننت از  ارادننندن    هرآاننه 
پیشاسقتدن  رز  کشقر هر  ارست نادهاد اؤسسدم عمنقا   
غیره  ن  اقوق   دنقن  ارسنت نادهاند   اؤسسندم عمنقا      

بد اصمبدم بزهی بد اسنفده  از اهندب    1313غیره  ن  اصقج 
گیره. اسدسهداه صهه   تقسط  زارم    ااادندم اقعقه  رار ا 

اند  پنس از    شقه   هرف انهم شن    عقاندن تایه ا  رز    
 رسه.  زیران ا   شهن  دنقن به تصقیب ایمم االعراء الزم
رسیدگي به الیحه كمک به ساماندهي پسماندهاي عادي (3

با مشاركت بخه  غیردولتهي )اعهاده شهده از شهوراي      
 (1نگهبان
 حات کمیسیون به تصویب رسید:اصال

دی کشند رزی هارای پر اننه   چداان »( پس از ع ندرم  2هر اده )
(  نندنقن 1) هرصننهی از اهنندب  اقوننق  اننده »ع نندرم « اجنندزو

« را به عهقان 10/1/1391بمدیت از صهزت بر  کشقر اصقج 
 اود ه شه.
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چدااندی کشند رزی هارای پر اننه    »( پس از ع ندرم  2هر اده )
(  نندنقن 1) هرصننهی از اهنندب  اقوننق  اننده »ع نندرم « اجنندزو

« را به عهقان 10/1/1391کشقر اصقج بمدیت از صهزت بر  
 اود ه شه.

 

الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان )اعهاده  ( رسیدگي به 0
 (2شده از شوراي نگهبان 

 :اصالحات کمیسیون به تصویب رسید
 شر  زیر اصم  شه: ( به9ت صر  اده  )

انگدری  ا هین اهجر بنه ننندیج     تقعا    سال ارگد  ب  -ت صر 
  شنقه؛ بسنب انقره بنه اجندزام تند بنها ل        اقوق  این اده

« م»شقنهو هر خصقص بهه  اههرج هر بههادی  ق  احاقم ا 
شنقنه   این اده  هر صقرت   ا هین اشمقل باو این ت صر  ا 

که ا هاادم الزم برای علقگیری از صهاه را انجدم نهاه  بدشنهه  
   صهاه اسنهه به آناد بدشه

 

« قه ا  ید هیگران نشقهخطری انقعه خ»( ع درم 11هر اده  )
« تقعا  انقعه خقه ا  یند هیگنران نشنقه    خطر  دبل»ع دم  به

 اصم  شه.

(رسیدگي به الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوري اسالمي 5
ایران  و دولت جمهوري هند  به منظهور اجتنهاب از اخهذ    
 مالیات مضاعف  و جلهوگیري از فهرار مالیهاتي در مهورد     

 ه انضمام پروتک  الحاقيمالیات هاي بردرآمد  ب
پس از اهادرام الد فین)آ دیدن پژادنفر    دو  پقر(و انقا رین  
)آ دینندن ه لننق    ع ننها لا (و نمدیهننه  ه  ننت   سننلهگقی  

 کمیسیقن و اده   ابه  به تصقیب رسیه:
اقا رنهداه بین ه  ت عماقری اسنما  اینران      - ماده واحده

اخذ اد یدم اضدعم   ه  ت عماقری اهه به اهاقر اعنهدج از 
اندی بنر هرآانه بنه      علقگیری از  رار اد یدت  هر اقره اد یندم 

انده  بنه    31انضمدم پر تال ا حد   اشنمل بر ینک ارهانه     
 .شقه شر  پیقست تصقیب   اعدز  ا ده ه اسهده آن هاه  ا 

اقا رنهدانهو   11اده   1ادی اد   اقوق  بهه  اییهه - 1ت صر  
 .شقه دنقن  از عمله ربد احسقج نم اجقز کسب هرآاه غیر  

 ندنقن اسدسن  هر    139   121و 11رعدینت اصنقل    - 2ت صر  
 .الزامی است اعرای این اقا رنهداه

الحاق بنادر شهید بهشهتي  و شههید    ( رسیدگي به الیحه6
 صنعتي چابهار-كالنتري به محدوده منطقه آزاد تجاري
(و    سلیم   احجقجوپس از اهادرام الد فین)آ دیدن نقر زی 

(و نمدیهه  ه  ت     ذ ا هقر کقاک یدن واقا رین )آ دیدن ه لق 
الیحه به تصقیب رسنیه   عانت   کلیدم سلهگقی کمیسیقن و 

 بررس  عیییدم به کمیسیقن ارعد  گرهیه.)ه  شقری شه.(
گزارش كمیسیون كشاورزي در مورد عملکرد دسهتگاه   (1

 از هجهوم   هاي اجرایي براي مقابله با مخهاطرات ناشهي  
ملخ هاي صحرایي به عرصه هاي طبیعي و اراضي كشاورزي 

 . كشور
تزننهاهی از نمدیهننهگمن  پننس از  رائننت گننیار  کمیسننیقن و

 نارام خقه را پیرااقن گیار  ایبقر ارایه نمقهنه.
 خالصه گزارش كمیسیون:

 ابنمندل  بنر  ا ه  کشد رزی عاده  زارم اشهار به عهدیت بد -
 اااندن  امچهین   صحرائ  الخ اجقم از ندش  الدقرام اهااه
 بند  بدونر  گنیار   خصنقصو  اینن  هر عمنقا   بسدسیت بر ز

( 1) ت صنننننننر    1   4 بهنننننننهادی بنننننننه اسننننننننهده
 از اسنما و  شنقرای  اجلنس  هاخل  نداه آئین  دنقن (11) اده 

   اننرهم ت اسنحضنندر نمدیهننهگدنعانن کمیسننیقن ایننن قننرف
 .است شه  تایه عله  صحن به ارائه برای
ا و  زینننر عانننده کشننند رزی قننن  اادت نننه شنننمدر  اخینننر -
 شقرای اجلس رئیس به 1391 /1  /1  اقرخ م /020  /1101 

  نندئق سنندزادن گننیار  براسنندس کننه هاشنننهه اعننمم اسننما 
 اندی  النخ  ایلینقن   عمزیت عهیه برکت شقه ا  بیه  پی 

   اهه سنندن ) شر   ارزادی اسیر از ایران سمت به صحرائ 
( عنرا   کشقر   ایمم اسندن) غرب  رزادیا سمت به  (پدکسندن

اندی    ه این آ ت به تمدا  اسندن ر ااادن   شه  آغدز ز هی به
ارکیی کشقر  عقه هاره که هکنر الریجدن  هر ادا  اادت نه  

ه ینل   بنه »اذکقر خطدج بنه  زینر عانده کشند رزی نقشننهه:      
اندی   اامیت اقوق    بجنو آنو چهدنچنه ابنیندج بنه کمنک     

قری  ناد ننهیدن هر شنقرای امنداهگ  اطنر      بیشنر است از 
 ذا این کمیسنیقن هر بندل پیگینری اقونق  اخینر از      « کهیه

 زارم عاده کشد رزیو سدزادن برنداه   بقهعهو  زارم کشقر   
 ادی ارت ط است. سدیر ارگدن

 اند  النخ  کشقرو ن دتدم بفظ  دنقن( 1) اده  ا م بهه براسدس -
ناند بنر عانه     آ کهننرل    هگیرنن  ا   رار عمقا  آ دم گر   هر

 ه  ت )به نمدیههگ   زارم عاده کشد رزی( است.
این عضق ایدم رئیسه کمیسیقن کشد رزی هر اهاانه بند اشندر     

  زارم اندی  گنیار   براسندس : کنره  عهقان ادو بررس  نندیج به
 النخ  اجنقم  و(کشنقر  ن دتندم  بفنظ  سندزادن ) کشد رزی عاده

تزنهاه     آ نقهگ   حسط نار از اخیر سدل هر کشقر به صحرائ 
 سدبره بقه  است. تدکهقن ب  1312ادی هرگیر از سدل  اسندن

 ی ا ی ه: ا  ین گیار  تادعو الخ به خدک کشقر اربنقط بنه   
بنقه    1391بامن  1اسندن ارایگدن )اهطره نلیلق( هر تدریخ 

اندی انقره اجنقم هر انقج ا ل  ر ه      است   امچهین اسنندن 
سندنو کرادنو بقشارو  درس   اد ارایگدنو سیسندن   بلقچ الخ

ادی خراسدن عهنقب و کاگیلقینه      خقزسندن   هر اهااه اسندن
 بقیرابمه   ایمم بقه  انه.

هر  1391سطح ا درز  بند اجنقم النخ صنحرائ  تند تیراند         -
رینی    111ایار ااندر بقه  استو اجمقعد   114عهقج کشقر

فند   ایلینقن ( هر کشنقر ات   10ادی  الخ صحرائ  )هر عمزیت
ادی اقره تادعو الخ صحرای و  ا نده ومن ایهاه  سزت عرصه

هرصه  32هرصه سطح زیرکشت احصقالم زراع    بدغ و  24
انند    هرصننه عهگننل  14اراتنن  انننراکو   نیمننه انننراکو     

هرصه احصقالم زراعن      39زارادی کشقر   هراجمق   بیشه
 .شقنه ادی اقره تادعو الخ صحرائ  تق یه ا  بدغ  هر عرصه

بررس  سطح ا ندرز  بند اینن آ نت هر کشنقرادی عربسنندن        -
هانه اینن کشنقراد هر     سزقهیو  طرو عمدن   یمن نشندن ان   
اننه کنه اراتنب اعننرام      ا درز  بد الخ صحرائ  کقتدا  کنره  
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 ایران هر این خصقص به  دئق اعمم شه  است.
ادی انزهه سدزادن بفنظ ن دتندم    زارم    رغو پیگیری عل  -

رزی از سدزادن برنداه   بقهعه کشقر تد پدیندن سندل   عاده کشد 
شنقهو   و ایچ اعن دری به این اقوق  اخنصدص هاه  نمن  1391

بد تقعه بنه   نق  سنیمج     1391اهادر هاشت: هر ابنهای سدل 
گسنره  هر اهندق  النلنم کشنقرو اقونق  اجنقم النخ هر       

ندانه شنمدر     گینره. هر نادینت اطندب  تصنقیب     بدشیه  رار ا 
    زینننران اینننمم 1391 /2  /10  انننقرخ 1404م /13291 

   برندانه  سدزادن 1391 /2  /11  اقرخ 10931 شمدر  ابمغیه
 اینن  بنه  ای اییهنه  اعن در ریدل ایلیدره100 ا لز کشقرو بقهعه
 بملنه  ا  نین  از پنس  اند   سه یزه ) یدبه ا  تلصیا اقوق 
 (.کشقر به الخ
انقره اجنقم   براسدس آخرین اخ در   علیرغو گسنر  سطح  -

 ازندهل  ا ل ن   اجمقعند   1391 /1  /1 الخ هر کشقرو تد تدریخ 
  زارم بنه  اهانقر  این برای ای اییهه اعن در ریدل ایلیدره 110
 براسنندس بد یاننه هر شننه و هاه  تلصننیا کشنند رزی عاننده
 عملیندم  بنرای  کشنقر  ن دتدم بفظ سدزادن اسئق ین اهادرام
اییهنه انجندم شنه      ایلیدره ریندل  320ز  تدکهقنو ازدهل ا در
 است.
اعن درام اسنفده  شه  برای ا درز  بد آ ت النخ صنحرائ  بنه     -

ه  صقرم ال    اسندن  تلصیا هاه  شه  اسنت   بیشننرین   
ادی اعرائ  کشقر را اسندن ادی خقزسنندن   امادری بد هسنگد 

   بقشار عات ا درز  بد این آ ت هاشنهه.
کشنقر )سندزادن     زارم عاده کشد رزی بند اماندری  زارم   -

اندی هرگینر بند اینن      اندی اسنندن   اهیریت بحنرانو اسنندنهاری  
اسننئله(و نیر انندی نانندا    کشنند رزان احلنن و ا ننهاادم     

 ای برای ا درز  بد این آ ت انجدم هاه  است. گسنره 
اامنننرین اشننامم عملینندت  هر عرینندن ا نندرز  براسنندس   -

ای خننهادم اقاپیمنندی  بننر  ع درتهننه از : اهانندرام اسننئق ین
اندی ق یزن ( یان  از اینن      خصنقص هر عرصنه   پدش  )بنه  سو

پدشن     ر نه اقاپیمند بنرای سنو    1اشامم بقه  که تدکهقن از 
انندی سننقخت   خل نندنو از  اسنننفده  شننه  کننه تننماین اییهننه

اشامم اصل  بقه  است. ا  نه شرکت خنهادم  ینژ  انقای     
 11  هر  د ب اصنل   1391 زارم عاده کشد رزی که هر سدل 

بنه ن   1393ذار شه  بقه بد اصقبه اینمم ه  نت هر سندل     اگ
ایو به شرکت ادهر تلصص   زارم عاده  رهیم اشلا بقهعه
شقه   به امین ه یل نینی از تقانندئ  الزم    کشد رزی اسنره ا 

 برای پشنی دن  عملیدم ا درز  بد آ دم برخقرهار ن قه  است.
لنه بند   رااادرادی پیشهادهی کمیسیقن کشد رزی بنرای اردب  -

 اندی  اسنندن  هر کشنقر  ااادندم امه اجقم الخ ادو عهقان کره:
احقرینت   انهیریت سندزادن     بد   شه  بسیج آ تو این هرگیر

اندی تلصصن  هر عملیندم     عاده کشد رزی اسنندن   هسننگد   
کهنرل   ا درز  بادر گر نه شقه امچهین بدیه  صقر ید ترصنیر  

رام الزم عانت  برخ  اسئق ین هر اقره تماین به اق   اعن ند 
 ا درز  بد الخ صحرائ  بررس    پیگیری شقه.

از سقی هیگر بدیه اعن درام اقره نیدز عانت ا ندرز  بند اجنقم     
الخ صحرائ  هر اسر    ت از قرف سندزادن برندانه   بقهعنه    
کشقر هر اخنیندر  زارم عانده کشند رزی  نرار بگینره ونمن       

 بلن   خنهادم  از اسننفده   پندنسنیل  ترقینت  اهانقر  به ایهاه
اره ه ونر رم  آیهنه و  هر آ نت  اینن  بند  ا درز  عات خصقص 

پرهاخننت اطد  نندم بلنن  خصقصنن  هر ا  قیننت  ننرار بگیننره. 
 آ ندم  کهننرل  هر ه  نت  بندکمین   نر  به تقعه بد امچهین
 کشند رزی  عانده   زارم انقای    ینژ   خهادم شرکت عمقا و
 بفنظ  سندزادن  ذینل  اقای  خهادم ارکی یک به ت هیل ومن
 تننماین   اسننرل  بقهعنه  رهینم  اخنصندص  بند  کشنقر  ن دتندم 
 و ترقیت   تجایی شقه.کد   اعن درام

بد تزیین تالیم نادی   وزیت آادهگد  کشقری ا درز  بد الخ  -
اندی   از قرف  ق   ضدئیهو این اجمقعه برای پشنی دن  عملیدم

بحران  ا درز  بد آ دم ابیدء شه    ارچه سنریزنر اراکنیی بند    
سندس کشنقر )بنه تشنلیا هسننگد       امین اهف هر نرندط ب 
 تلصص ( را  انهازی شقه.

بد امادری ازد نت علم     هد ری ریدست عماقری   سندیر   -
اراکننی تحریرنندت    پژ اشنن  اننرت طو تق یننه هاخلنن  عقااننل 

  امچهنین    اندی النلنم النخ    بیق قژیک کهنرل کههه  گقننه 
تق ینننه هاخلننن  انننده  انننقثر  سنننمقم شنننیمیدی  )تحنننت  

خصنقص از قرین     گینره )بنه  ب  رار بمدیت هاقر (ULV عهقان
 ادی هان  بهیدن(. شرکت

نمدیههگ  ایران هر سدزادن خنقار   بندر عاندن  النل انحنه       -
) دئق( بد امادری  زارم ااقر خدرعهو هر انقره پیگینری  صنقر    
تنر  کشقرادی امسدیه ایران برای ا درز  بد الخ صحرائ   زدالنه

اینن خصنقص را بنه     عمل نمقه    گنیار  ا نهاادم خنقه هر   
 اجلس شقرای اسما  ارائه کهه.

اسئق ین اسندن  که بیشنرین بمدیت   عملاره اهدسن   هر   -
 .انه اقره تشقی   رار بگیرنه  اقره ا درز  بد این آ ت هاشنه
 خالصه اظهارات نمایندگان:

 91هر بد   کنه رینی  النخ هر سندل      : علیرضا سلیمي آقاي 
اسنندن   19سدبره بقه   کهنرل آ ت عمقا  بد ه  نت اسنتو    ب 

 ادی النلم  اره شه. کشقر آ قه    خسدرم  را ان  به بل 
هاره چرا کنه   هر این شرایط ارائه چهین گیارش  چه ادبه ازای 

ایچ اعن دری برای پیشگیریو اخنصدص پینها   91تد پدیدن سدل 
اقاپیمد اهدق  النلم را سمپدش  کههنه ااند    1ناره.  رار بقه 

ید هر تماین سقخت اشال هاشنیو ید هر تماین سو   ید هر بنه  
 کدرگیری خل دن اشامت  ایجده شه.

ن نندچیی    کشند رزا    هاانهاران  هرآانه  : غالمرضا كاتهب آقاي 
ا نصده ازیشن  هارنهو ایجده اییهه عدن   برای کشد رزان هلو 

 ندنقن برندانه ششنو     31به تق یه است بد این بدل ق   انده   
ده کشد رزی بدیه نس ت به تقسزه کشت سد و ا نهام   زارم عا

کره ااد هر زاندن   نق  اینن       رااادر ا درز  تلفیر  را ارائه ا 
اتفد  ا هاا  از سقی  زارم انجدم نشه   بجنو گسننره  النخ    

 هر کشقر بدور شه. 91ایلیقن الخ بقه تیراد   10که بد ز بر 
هادر هاشنت:  نمدیهه  ارهم گراسدر هر اجلس شقرای اسما  ا

ایار ااندر از اراو  کشقر را هرگیر کنره کنه    114این اجقم 
 هاه هر پیشگیری اشال   وزم هاریو. نشدن ا 
 بنرای   زینر  ازر ن   بر تمکیه بد: حسینعلي حاجي دلیگانيآقاي 
 را کشنقر  عانت  ه  از الخ تادعو: گفت کشد رزی عاده  زارم
ادی  که هر هاخنل کشنقر    هاهو ابنها کدنقن تاهیه  رار ا  اقره
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 عقه هاره    هیفه عاده کشد رزی برای ارا  ت از آن اسنتو  
اد است نسن ت بنه    دل که زادن تشایل کدنقنبدیه اسفهه ار س

 اد اردبله کره. تاایر الخ
ادی کشقرادی اجد ر است کنه هر اینن    نانه بزهی اجقم الخ

زایهه بدیه  زارم ااقر خدرعه بد کشقرادی امجنقار پیمندن ه    
 اد ب ههه. عدن ه ید چههعدن ه برای اردبله بد الدقرام الخ

اد هر کشنقر  عنقه ننهارهو     الخ ی بد بیدن ایهاه تقان اردبله بد 
ادی کشقر هرگیر اجنقم   اهادر هاشت: بدیه هیه اگر امه اسندن

گر نهه چه انهاز   زارم عاده کشند رزی بنرای    اد  رار ا  الخ
اردبله بد این بمله آادهگ  هاشتو بهندبراین بدینه از اقسسندم    
هان  بهیدن برای ارائه رااادراندی اردبلنهو پیشنگیری   تق ینه     

 فده  کره.سو اسن
 خنقار  النخ  عربسنندن  ارهم که آنجدی  از : نادر قاضي پورآقاي 
 هر ایران بهدبراین نهارنه الخ تاایر   تق یه بد ای ا درز  اسنههو
 هر کنه  اندی   الخ عمه . هاره  رار امسدیگدن ادی الخ احدصر 

بنه کشنقرادن بملنه کنره از کشنقر عربسنندن        91   91دل س
ایلینقن النخ اهندق      31هانه   سزقهی بقهو آادراد نشدن ان  
 غرب  کشقر را غد لگیر کره.

ادی اخینر   اد ن دشیو بد تقعه به بدرنهگ  اگر آاده  اردبله بد الخ
اند رشنه کنره        ادی بد   ادنه  از النخ  رو تلوهر عهقج کشق

ر ه به  اد خقاایو بقه بهدبراین اننادر ا  اجهه شداه بمله الخ
 سرعت این اهدق  سمپدش  شقه.

گنیار  ارائنه شنه  از سنقی      بنه  اشندر   بد : صدیف بدريآقاي 
ه  ت   کمیسیقن کشد رزی گفت: هر این گیار  ندامنداهگ   

اد برای اردبله بند الندقرام النخ اشناقه      اد   سدزادن هسنگد 
ای بننرای پیشننگیری     بننقهو  زارم عاننده کشنند رزی برنداننه  

رسدن  نهاشت از این ر  شداه بحران   خسدرم  اره  بنه   اقم 
 د رزی   ق یز  اسنیو.اراو  کش

 عهقب  ادی اسندن به اد الخ که آنجدی  از : حسن نوروزيآقاي 
 کنه  را بیدبدن  ادی الخ کهنرل ر   بدیه انهو شه  سرازیر کشقر
ی  است هر هسنقر کدر  نرار هاهو  زارم عانده   شیمید پدش سم

هسننگد  اسنتو عنم   بنر آن      111گقیه نیدزاهه  کشد رزی ا 
اند   ادی النخ  بدیه از  سدیل هیگر برای علقگیری از رشه تلمک

 .اسنفده  کره
 ( فقره الیحه1(اعالم وصول )8
 الیحه اقا رنهداه پیشگیری از بقاهث هر هریدی خیر 
 

گودرزي،موسوي  آقایانخانم حسیني و جلسه علني ) (ناطقین1

 (: الرگاني ، فرمند و سلیمي

 :هرانت نماینده سیده فاطمه حسیني خانم-الف
سندنه بررس  آخرین الیحه بقهعه ارائه شه  هر اجلنس  آ هر -

رغو ایهاه تصقیر ا نصده ایران نشدن هاهنه    هاو اسنیوو عل 
 وزیت ر به با قه برخ  ان یرادی ا نصده کمن ناینر رشنه   
غیرنرهی استو ااد هر بل  ادی   وزیت  دبل تقعه   نگنران  

 کههه  است.
هانه   اند نشندن ان     شن  بررسن  هر اقره  رر    وزیت ازی -

کدا  هرآاه بریر  به نحقی که هرآانه سنرانه بنه ه  سنقم     
رسیه  است   ا یای  اییهه   هر ننیجه  90هرآاه سرانه سدل 

کدا  اصرف از گر   ادی غذای  بدعث شنه  تند ننرخ  رنر هر     
رشه هاشنه بدشه که این به ازهدی  94نس ت به سدل  91سدل 

اطل  ا ی ه  شه    اینن  ونزیت    آن است که به عمزیت  رر
 بدیه پی   رم سیدست گذاری ه  ت   اد بدشه.

 هر اننقره بیانندری بررسنن  انند نشنندن انن  هاننه عننهم تننقازن  
هرصنهی بنین آاندر     10اهطره ای بیادری به شال  که تفد م 

بیادری اسندن اد اشاقه استو نرخ بدالی بیاندری عقانندن بنه    
هرصه بقه     12قر نرخ بیادری کل کش 91شال  که هر سدل 

هرصهی عقاندن او نشدن هاهه  بندال بنقهن    2171نرخ بیادری 
نرخ بیادری  در  ا نحصیمن هانشگدا    ا  نه زندن اسنت کنه   

ادی خره ا نصدهی  ث دم ا نصده کمن بد تلریب بهگد  شرایط ب 
به بحران بیادری بی  از این او هاان خقاانه زه   اندسنفدنه   

 ب را از این  وزیت ا  بیههه.عقاندن بیشنرین آسی
 ا زه هرهندک عدن هاهن ه  براهر عنقانمره کنق  ر هر سنرادی    
کقاسندن را به خدنقاه  هاغهارشدن تسنلیت ان  گنقیو   بن      

 دنقن اسدس  یندهآ ر ان     21شار نهی ا راه را بر اسدس اصل 
 ا نراه  امنه  بنرای  اسنت  اقهنم  ه  نت  کهه ا  تدکیه که شقم
 .کهه  رااو ار کدر   اشن دل ااادن

تصقیر بیادری عقاندن هر کشقر نگنران کههنه  اسنتو شندخا     
احیط کسب   کدرو تقرمو سرادیه گذاری   ان دشت سرادیه او 
 وزیت نداطلقب  هاره   اار ز را  بنل اندی  کنه چهنه سندل      
پی  ا  تقانست بد اییهه بسیدر کو اصمبدم  دبل تقعا  هر 

ه اییهنه بسنیدر بندالی     پ  هاشنه بدشه هر شرایط  زل  نیدزاهن 
اند     است؛ الزم است ه  ت بنرای انضن دط بلشن  بنه اییهنه     

اند صنقرم    هرآاهادی خقه ابنها کدا   دبل تقعا  هر اییهه
هاه   عم   بر آن تشلیا سیدست صحیح ا نصدهی بد تقعنه  
به  وزیت ا نصدهی ایران از اامینت بسنیدر بندالی  برخنقرهار     

سنز و خطند   گریننی از    اسنت کنه ااینه ارم پنس از سندل اند      
ادی گیاف به املانتو   رااادرادی ا نصدههاندن   تحمیل اییهه

 ه  ت تن به گدم ادی صحیح  هر اسیر ا نصده هاه.
بد اشدر  به  رصت سقزی ادی ه  ت هر رسیهگ  به اسدئل   ی

زیست احیط  از   یل آ قهگ  اقای کمن شاراد که ارهم بد 
  پرهازنه خطدج به رئنیس  سمان    عدن خقه اییهه آن را ا

هرخقاسنت کنرهیو از احنل     91عماقرو یدهآ ر شنه: هر سندل   
صهه   تقسزه ال  برای ر   ازضل آ قهگ  اقای کمنشناراد  
اهدبز  هر اخنیدر صهه   ال  احیط زیسنت  نرار هاینه ااند     

 هر اماندران  ااینه اریو   تدکهقن ا هاا  صقرم نگر ننه اسنت  
 .بدشهه هاشنه تقعه ااو این به 99 بقهعه تلفی  کمیسیقن

 سننقخت انندی عدیگنند  هر سننقخت کیفیننت بررسنن  هسنننقر -
 ارائه ارهم به را آن گیار    هاه   دنقن اسدس بر را کمنشاراد

 را پندک  انقای   ندنقن  انقا  آ نقهگ   ازضل برای اجلس کهیه؛
 ال  عیم   شقه تم  آن اعرای برای است نیدز   کره تصقیب
 .هایه نشدن را ه  ت
  که ن دیه ا هاادم اانو اجلنس هانو ادنهنه تصنقیب      هر بد 

 دنقن اعطدی تدبزیت به  رزنهان ادهران ایران و تلفیم اجدزام 
اعهام احاقادن اقاه الهرو  دنقن بمدیت از برق  کقهکندن    
نقعقاندنو تشهیه اجدزام اسیهپدش    بمدیت از بنی  هینهگدن   

ششنو     ندش  از آنو اصقبه عها ت عهسین  هر  ندنقن برندانه  
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نادیر آن اد را هر بقز  برق  شنار نهی ندهینه  انگدشنت ااند     
 بند  FATF اصقبدت  ادنهه ه  الیحه از  قایح چادرگدنه اربقط به

   تالینم  تزینین  بنرای  تشنلیا  اجم  یاسد ه  رصت  عقه
   ادننه   ازل    اساقم امچهدن ه  ت سقی از شهن اعرای 
ازدامم بدنا  ایران ه  ر نه آیه ادی اد  تد که ر ه ا  آن بیو

 بد عادن  ط  شقه.
اجلس ت لقر پیقنه ارهم بند بدکمینت   بندالترین نانده انهن       

اندی تصنمیو سندز نرن       است که از آن قری  ارهم هر عرصه
کههه   خقه را هر تزینین سرنقشنت کشنقر انقثر      آ ریه  ایپ

هانههو آید این ر ینه   تنها م آنو ترلینل عدیگند  اجلنس         ا 
ی آن بننه انحنندی النلننم نیسننت؟ انند خقاانندن  ندکدرآاهسنندز

 اثرگذاری اجلس هر تراز  دنقن اسدس  اسنیو.
بد تقعه به ایهاه به برگیاری اننلدبدم اجلس یندزهاو نیهینک   
ا  شقیو  هیفه ا  هانو از انرهم  رایلننه   صن قر تانرانو     
ریو شننمیراندمو اسماشننار   پننرهیس بننه عاننت بسننن      

که اقعب شه بنه ا نلندر    اعنمدهشدن هر اننلدبدم اجلس هاو
 کد ننت ایشنندن   الننت شننریم ایننران ندئننل آیننو  ننهرهان      

 سپدسگیاری کهو.
 ایدم که است تدسم عدی: گفت هر تذکری به  زیر کشقر  ی
 شدیسننه  ا نراه  برخن   صنمبیت  ره بنه  نسن ت  اعراین   ادی

عد هاره برای بضقر پرشقر   ااینهبل  انرهم هر    انهو پرهاخنه
او شنرایط اشندرکت بنهاکاری آناند را     اننلدبدم اجلس یندزه 

  رااو کهیو.
اار ز به ور رم اعنمده به زندن   عقاندن هر اننلدبدم پنی  ر   
برای بر ن ر ت از چد   ادی کشقر تدکینه اجنهه ان  کنهوو     
اننادر است ابیاج بد تقعه به ن ق  سیدس    اعنمندع  انرهم   
کشقرادن هر خصقص شدیسنه سدالری نس ت به این اانر اانو   
که امدن اننلدبدم اجلس یندزهاو اسنت اعنمنده بنه نیمن  از      
عمزیت کشقرادن امندن زنندن را بنی  از پنی  بنه نمندی        

 .بگذارنه

 : ممسني نماینده مسعود گودرزي آقاي -ب

 کنرهمو  اشدر  پر ر    آاقز     راهگیدن اشامم به بدراد -
 بنمل  ااند  شنه   انجدم اجلس   ه  ت تقسط ا هاادت  چه اگر

 .نیست اصل  اشامم
 زیر آاقز    پر ر    ریدست احننرم عمانقری؛ آانقز       
پر ر  را هریدبینهو ننه هر شنزدرو بلانه هر عمنل   بند برندانه.        

اری هر آاقز    پر ر  به ازهدی شندج بلشنیهن  سرادیه گذ
به برکت اقثر سدیر  زارتلدنه ادو ا یای  بانر   ریو اسننفده    
بایهه از هر یت ا نصدهی هر عات تقسزهو ناندم اهنه کنرهن    
سدخندر   ر ندر اعنمدع و ترقیت انسجدم ال    انو ا یاین  هر   

 سیدست خدرع  است.
ه    سدیر بل  اد بذر هر یک کمم آاقز    پر ر و زاین بق

اسنههو زاین را ترقیت کهیهو علم ادی ارز آن را ریشنه کنن   
کره  تد احصقل خقج برهاشت کهیهو هر تدریخ تقسزه کشقرادو 
کشقری را پیها نم  کهیه کنه تقسنزه ید ننه بدشنهو ااند ناندم       

 آاقزش  آن وزیم بدشه
 ی گفت: هر یک کمم آاقز    پر ر و زانین بنقه    سندیر    

اد بذر اسنههو زاین را ترقیت کهیهو علم ادی انرز آن  بل  
را ریشه کن کره  تد احصقل خقج برهاشنت کهینهو هر تندریخ    
تقسزه کشقرادو کشقری را پیها نم  کهینه کنه تقسنزه ید ننه     

 بدشهو ااد نادم آاقزش  آن وزیم بدشه.
هر ققل این اهم نط  ادی  هاشنو که نرنهادی  بنه عملانره    

اشنه استو اینن بنه آن ازهند نیسنت کنه      ه  ت هر آن  عقه ه
خهان  صقرم نگر نهو هر بقز  اننلدبینه ایهجدننب هر بلن     
ادی النلم خهادم خرسههسدزی ارائه شه  که هر ایهجند عند   

 هاره از  زرا   اسئقالن هسنگد  ادی اعرای  تشار کهو.
از  زیر نیر    ازد ن آبفدی  ی که امراا    امادری الزم هر 

درسیدن هاشننهه   هر آیهنه  نیهینک شنداه     تلصیا آج سه پ
شر   ر نه ابهاث آن خقاایو بقهو تشار کهوو از  زینر کشنقر   
هر خصقص سدادنها  بحث ترسیمدم کشقری   تزیین تالیم 

 ترسیمدم هر اسندن  درس تشار ا  کهو.
زاین چمن اصهقع   31از  زیر  رز    عقاندن عات ابهاث 

  ابننهاث اسنننلر  سنندل اخیننر بنن  سنندبره بننقه   10کننه هر 
سرپقشیه    شر   به کدر سد ن ادی  رزش  تشار ا  کهو؛ از 
 زیر را  به خدقر اتمدم بیرگنرا  ابنهاث  هر عهنقج کشنقر هر     

کیلنقانر   11بقز  امسه  تشار ا  کهو   اننادر هارینو کنه   
 132بقز  رسنوو آاده  بار  بنرهاری شنقه. از ابنم    اعنرای     

عمه  آن انجدم شه  تشار ان    کیلقانر را  ر سندی  که بل 
کهوو امچهین از شر   اطد زندم را  آانن بهنهر اداشنار بنه      

 شارسندن ادی رسنو   امسه  سپدسگذارم.
از رئیس بهیده اسنان بنه خندقر انرنمج باسندزی   اسنفد ت       
ر سندی  تشار ان  کنهوو از  زینر باهاشنت   هراندن عانت       

ارسنندن  تلت خنقاب  ش  41تسری  هر ر نه ابهاث بیمدرسندن 
تلنت خنقاجو   139بنه   94رسنوو ارترد بیمدرسندن امسنه  از  

ابهاث کلیهینک تلصصن و بدزسندزی بلشن  از بیمدرسنندن        
 تماین تجاییام عمه  راهیق قژی تشار ا  کهو.

ر سننند   یننک شننار  120از  زیننر نفننت عاننت گدزرسنندن  بننه 
شارسندن ادی امسه    رسنو هر این چادر سدل تشنار ان    

 11ارت دقدم عات کمک بنه نصنب   را  اننهازی    کهوو از  زیر 
سدیت تلفن امرا  هر ر سنندادی شارسنندن اندی امسنه        

 رسنو تشار ا  کهو.
بدزنشسنگدن کشقری    شاری به  یژ  بدزنشسننگدن  راهگن    
زبمدم زیدهی هر ه ران خهات کشیه  انه بدینه تقعنه عنهی    

بنرای   به ازیشت   کراات آن اد شقهو زیرا اار ز اطد  ه عهی
ترایو برق    ازیشت خقه هارنهو آن اد اار ز اشال اسانو 
بیمهو هرادنو اییهه ادی سرسدم آ ر زنهگ  را هارننهو از قنرف   
هیگر تقعه به بدزنشسنگدن بدعث انگینی  هر شندغلین انو ان      

 شقهو چرا که بدزنشسنه آییهه شدغل است.
امچهین پر ژ  پنر شیم  امسنه  انیچ پیشنر ن  نهاشننهو     

 از هالیننل اقا رننت بنند اسنیضنند  عهدبزنند  و اقوننق     یانن  
پنر شیم  اد به صقرم کل    خصقصند پنر شنیم  امسنه     
بقه  استو از قرف هیگر بیادری تاهیه عنهی اسنتو هر ینت    
 انندی اشننن دل را هر هاخننل بدیننه شهدسنندی  کننرهو اقاننن        
سرادیه گذاری را ابصد کنره    بدینه قربن  کندرا بنرای بنل       

بدشیوو از این ر  قرب  را عات اصنم    اشال اشن دل هاشنه
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  دنقن برنداه ششو تقسزه ته ین کره  ام. 11اده  
ترسیو بههی بقا    غیربقا  نه تهاد اشال  از اشن دل را بل 
نم  کههو بلاه اقعب اشامم ا نصدهیو اعنمندع    ااهینن    
ا  شقه. اعدز  هایه ار عقان تحصیل کنره  ای از انر نرطنه    

ما  که کدری پیها ان  کهنهو اشن قل بنه کندر      ای از ایران اس
 شقه.

 زیر صنمت؛ هر خصنقص بانر  بنرهاری از ازندهن شارسنندن       
امسه  هر عات اشن دل زای    ر ن  ا نصندهیو  نرارهاهی از   
قری  ازد ن ایمیهر  اهزره شه  کنه انناندر پیگینری عنهی     
هاریننو.  زیننر آاننقز    پننر ر و آنچننه کننه هر ر      نندنقن  

دن ب  ا نهریس است بد عسو آیین نداه اعرای  اسنلهام ازلم
 تفد م هارهو اشال این عیییان را بل کهیه.
 نر  ترقیت تزد ن  اد هر بذف  اسطه گری

 زیر صمتو اشامم کدرگران کدرخدنه  هه امسه  اهقز بنل  
نشه و هر خصقص را  انهازی آن  رار بقه که اینن اقونق  بنه    

رهاخت برق  کدرگران ایایه  گذاشنه شقهو  طفد هر خصقص پ
   اگذاری آن به  ره بد االیت   صمبیت ا نهام کهینه.  زارم   
عاده کشد رزیو برنداه ادی بمدین  شمد از کشد رزان ونزیم  
استو احصقالم کشد رزی را از ایرعه تد سفر  اهیریت کهینه  
 تد سقهاگران زبمت کشد رزان را به نف  خقه اصدهر  ناههه.

زد ن  اد را ترقیت کهیه تند انو بنه    برای بذف  اسطه گریو ت
تقانمههسدزی کشد رزان کمنک کنره    انو اهند   اقعنقه را      
صرف تزد ن  ادی کشد رزی کهیهو امچهین اهدب  ق یز  نیدز 
به بمدیت عهی هارهو ایراث ارزشمهه زاگنرس هر سندل اندی    
اخیر هچدر بیمدری عهی شه  اسنتو اهندب  ق یزن  هر آتن      

 .قوق  تقعه عهی شقهسقختو که بدیه به این ا

 :فالورجان نماینده سیدناصر موسوي الرگانيآقاي -ج

 ونزم    ه  ت ندکدرآاهی بسنر هر عدری سدل بدنمد آ اتفد دم -
 .گر ت شال اجلس

اار ز بهخقاادن وزم شهیه ه  ت ر بندن    اجلنس هانو را    
به بسدج نادم   ندکدرآاهی اهیریت هیه  ا  گذارنه تد ارهم 

 را از انرمج اسما  عها کههه.
 سدل پنی  اهعند   ش   ی خطدج به رییس عماقرو اهااه هاه: 

 ح ت کننرهن بنند زبنندن هنینند را بلننه اسنننیه    انن  کرهیننه صنن
 پقرم ایراننن  بدزگرهانیننه؛ اهعنند سننانن  تقانیننه اعن نندر را بننه پد

ا  کرهیه کدری ا  کهیه که ارهم نیندزی بنه هرید نت یدراننه     
نهاشنه بدشهه؛ اهعد ا  کرهیه که بدیه امه ا نراه شدیسننه بنه    
از  کدر گر نه شقنه؛ اهعد ا  کرهیه که  ررو  سنده   ت زنیض را  

 کشقر ریشه کن ا  کهیه.
سندل از   ش خطدج به رییس عماقرو تصریح کره: اکهقن   ی

 عه  ادی رنگدرنگ گذشت؛ آید خ ر هاریه که انرهم بنه ه ینل    
اهیریت اشن د  ه  ت خسنهو ندتقان   ایار عییر و اسندصنل    

ایلینقن   4نداایه شه  است. آید خ ر هاریه پراینه بن  کیفینت    
 ن تقاندن رسنیه    کندرگری کنه از آن هم     ایلیق 40تقادن  به 

ا  زنیه  دهر نیست این خقهر ی کشندر عمزن  را خرینهاری   
 کهه.
آید خ ر هاریه برق  کدرگران به برکت ه  ت ژنرا  و یک هاو  

برق  کدرگران کشنقرادی اهطرنه اسنت؛ اطلن  اسننیه کنه       
 هارینه  خ نر  اهیران انللم ر ز به ر ز هر بدل تاایر اسنهه؟

  طمه کشقر به سمات تحقل قر  هر تقادن ایلیدره ایار 130
 بنه  نینی  بدزنشسننگدن  اننه؛  شه   رشاسنه اد بیمه   شه   اره
 زهگندن  سنیل  اسننیه  اطل  شقنه؟ ا  ا ی ه  ازنرودن صم

 بهی شرایط چه هر کرادنشد  زهگدن ز ی ه خقزسندنو   گلسندن
 کههه؟ ا  زنهگ 

 تند زاننق هر آج را    آید ا  هانیه ارهم هر ااقاز   کنقم ع نهاهلل  
ا  ر نه؟ چرا بدیه شنرایط را قنقری پنی  ب رینه کنه را نر       

 انرمج اج قر به  ر ه به اسدئل اعرای  شقنه؟
 ی اهااه هاه: آگد  بدشیه که ارهم خهه  اندی شنمد هر اردبنل    
ه ربین اد را اسنایا  ونزیت نداهدسنب ا نصندهی   ازیشنن      

 خقه تلر  ا  کههه.
اخت یدرانه به ارهم ادا  گیری یده بهاینه   رار بقه بجدی پره 

سدل عملاره ه  ت   اجلنس امراانندن نیدزاهنه     4ااد ننیجه 
هرصهی ارهم به یدرانه است. تند کن  ان  خقااینه      90بیشنر 

 بگقیه آاریاد   انگلیس نم  گذارنه کدر کهیو.
آ دی رییس عماقر بگقییه برای انرهم چنه کندری انجندم هاه      

 مج کجنند سنندکن بقهیننه   اکهننقن نیننی  ایننه؟ بگقییننه ا ل انرنن
 خدنه ادیندن کجدست؟

بذف کدرم سقخت   برگرهاننهن ندباهگندم آن تقسنط ه  نتو     
ننیجه ای عیء ایلیدرهاد تقادن خسدرم اند     کشننه شنهن    

اد نفر از امققهدن نهاشنت. الزم اسنت  نق   ضندئیه بنه ن       ه 
اصلحت انهیش  هر این خصقص  اره عمل شه    ایاران ایار 
ایلیدره تقادن پق   که به  اسطه سقء اهیریت از بیت ا مدل به 

 تدراج ر نه را به بیت ا مدل بدزگرهانه.
به ایچ ینک از اسندئل    99ه  ت هر ته ین الیحه بقهعه سدل 

 زل  ا نصده کشقر تقعنه نانره  اسنت؛ ه  نت انیچ کنهام از       
اصمبدم سدخندری اهنار را ر انرنمج هر بقهعنه را اعراین     

  اهقز برای اخذ اد یدم از ثر تمههان   تزیین پدیه ادی  ناره 
 عهیه اد یدت  ایچ برنداه ای نهاره.

این نمدیهه  ارهم هر اجلس هاو تصریح کره: نسن ت اد یندم   
به تق یه ندخد ا ال  هر ایران از ا  دنسنندن انو کمننر اسنت؛     
این یزه  هر کشقرادن کسدن  که کدر ان  کههنه اد یندم ان      

سدن  که پقل بدهآ ره  بهست ا  آ رنه اد یدم نم  هاهه ااد ک
 هاهه.

ساو بقهعنه شنرکت    99ایار ایلیدره تقادن  سدل  2از بقهعه 
ادی ه  ن  به ه ایار   پدنصه ایلیدرهتقادن است؛ بقهعنه ای  

 که اجلس بر نحق  اصرف آن نادرت  نهاره.
 2ساو شرکت ادی ه  ن  از هرآانهادی اد یندت  ه  نت تهاند     

ت؛ کهام برنداه برای نجدم صنهدی  کشنقر هر بقهعنه    هرصه اس
 آ ره  شه  است. 99

 23اشنده هرصه صهدی  کشقر ر  به تزطیل  اسنت؛ چنرا بدینه    
ایار شز ه بدنا  هر کشقر  عقه هاشنه بدشنه ااند کدرخدنجندم    
تزطیل بدشهه.  رط بند پنقل ت لی ندم بدننک اند بنرای سنپره         

 بدنک عهیه زه. 2گذاری عهیه ا  تقان 
سدئل اربقط به  یمت بهیین یک  دعزه اهیرین  بقهو ه  نت  ا

ایار ایلیندره تقاندن هرآانه کسنب   اصنرف       10ا  خقاست 
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بهیین را کهنرل کهه؛ اگر را  بل هیگری عیء  شدر بر ارهان   
که هر ا  یدم زنهگ  خقه ادنه  انهو برای این ااهاف ن نقهو آیند   

 این انصدف است.
 نفر عهقان به اگر: کره تصریح خطدج به رییس عماقر هر اهااه

 بنقه   اقم  ب  بهیین  یمت ا یای  زادن از کشقر اعرای  ا ل
 ه  ت سیسنو هر بضقر اهااه شدیسنگ  هیگر    اسفد  ا که ایه
اریه   اگر او برای  ریب ا ادر عمقا  هر   گفنیهو آگند   نه را

بدشیه که ارهم  ریب خهه  ادی شیطدن  را نلقرهنه. امه این 
اره بدعث شه  تد اصم  قل دن  کنه بنرای پینر زی ر بندن      اق

 چدک بقهنهو بدل پر ژ  اسنزفدء ر بدن  را اطر  کههه. سیهه
اگر  ار ا  کهیه ا  تقانیه کشقر را هر شرایط نداهدسب  زل  
رانند کننره    بننه زنننهگ  اشننرا     خقشننگذران  هر  یمانندی 

اعندز     قاسدن     هجک بپرهازینه   بزنهاد انهع  شنقیه کنه     
نهاهنه کدر کهوو زان  خیندل بدقنل. انشنداهلل اجلنس انرمبن        
یدزهاو اعدز  نلقااه هاه آج خق  از گلقی اسنا رین هاخل  

   خدرع  پدیین بر ه.
ارهم از این امه  عه  هر   خسنه شه  انه؛  رار بقه ر بندن   

ر ز  اشامم ا نصدهی کشقر را بنل کهنه ااند     100بد تجربه 
ر ز انرهم   کشنقر را هر    300ایار   2گذشت اکهقن   پس از 

بدتم  گر ندر کره  انه؛ بدیه به نداایهی   ب  تهبیری بدکو بنر  
کشقر پدیدن هاه   خیی  عایو برای نجدم ا نصنده کشنقرادن   

 به را  بیفنه.
ارهم بدیه برای علنقگیری از  ریرتنر شنهن   تحرینر خنقه از      

قنه؛ نگد  بندکو  سقی ه  ت   اجلس غیرانرمب   اره ایهان ش
بر اجلس نیدزاهه ت ییر عنهی   اسدسن  اسنت. بند اینن ننق        
نگر    عملاره نم  تقان ا نصده کشقر را از این بندتم   کنه   

 هر آن گر ندر شه و نجدم هاه.
بدیه انرمب  گریو شفد یتو  سدهسننییی   عنها ت قل ن  هر     

 راس ااهاف اسنراتژیک ه  ت   اجلس  رار بگیره.
ج زهگ    اصرف زهگ  هر صها سیمد شیق  پیها  راهگ غر -

کره  استو هر شرایط  که ارهم به ه ینل ا نهاادم اسنئق ین    
تقان خریه  رص ندن خند   انو نهارننهو چنرا هر برندانه اندی       
انزهه صها سیمد ت لیز زنهگ  اندی تجممتن    سنفر  اندی     
رنگدرنگ ا  شقه. چرا ارهم نداایه را بد تنر یج اسنطقر  اندی    

انرمب  اایه ار نم  کهیه؟ چرا سریدل ادی  نایر بدنقی ال    
سرهار کمنر سدخنه ا  شقه؟ چرا هیگر بیرگدن بلنیدری نایر 
علیمرهان بلنیدری اقره تقعه صها سیمد   اسئق ین  راهگن   

 . رار نم  گیرنه

 :میانه نماینده فردین فرمندآقاي  -د

اشامم کهقن  عدازه را یندهآ ر شنه   گفنت: اندسنفدنه       ی-
ارهم ایدنه بن    ل از ز ی ه اخیر برای سندل اند از  ونزیت    
نداهدس   برخقرهار بقهنه به  یژ  از زادن  که اتقبدن کهدر شنار  

 ه را هر بن بست  رار هاه.ابهاث   ایدن
ز ی ه ایدنه هر اهم کقتدا   رااق  شه زیرا اسنئله ا نیای    
نرخ بهیین هر کشقر اطر  شه. هر این شنرایط آیند انرهم را از    

  وزیت بهیین   گران  آن اطل  کرهیه؟
 ی خطدج به اسئقالن اعرای  کشقر ا ی ه: آید انرهم را بنرای   

آیند انرهم احنرم اسنئقالن     اردبله بد تحریو اد آاده  کرهینه؟  
اسنهه؟ اندسفدنه اسدئل آت  زهن بدنک اد اقعنب  راانق    
شهن  وزیت ارهم ایدنه شه که هر پدی کق  اد زیر ینک اننر   
برف زنهگ  ا  کههه. ارهم نم  تقانهه هر اقای سره هر چدهر 

   اسان ادی اق ت زنهگ  کههه.
ر ز  سیل او آاه ا  نه بد تهابیری که انهیشنیه  شنه هر چهنه   

اخیر ت زدم آن اهیریت شه ااد آید انقای سنره   یل هنهان را    
 تقان هر چهه ر ز اادر کره؟ ا 

به ه یک سدل   ل هر امین ر زاد هر نط  خقه انذکر شهم 
که اعدز  خریه یک ایلیقن   نیو نفت را به اد نلقااهه هاه ااد 

را به امدن شال هیه  شه. بدل بزه از یک  1391بقهعه سدل 
ه یک چههم ایلیقن نفت را ننقانسنیه بفر شیهو بدز ر ی سدل ک

یننک ایلیننقن بشنناه نفننت خنندم انن  خقاایننه بقهعننه        
عدز  ا  ذا است نییک آاریاد عماقری ریدست اننلدبدم ب ههیه؟

 ایار بشاه را او بفر شه. 200تد  100نلقااهه هاه که ایران 
اند   آید برای اردبله ید بها ل اصقن سدزی ارهم هر برابر تحریو

برنداه ای هر نار گر نه شه  است؟ آید کدری کره  ایو کنه بنه   
ارهم عقابگق بدشیو؟ آید  اری به بندل ارهان  کنه هر هاندی     

هرعه زنهگ  ا  کههنهو شنه  اسنت؟ آیند بنه  انر        10اهادی 
تز یه تهابیری برای اهیریت ز ی ه ادی بزه اسننیه؟ بنه  ینژ     

 آناه کشقرادن ز ی ه خیی است.
ن پرسیهیو کنه نمدیهنهگدن چنه نرشن  هر کشنقر      آید از خقهاد

هارنه؟ آید اجلس هر رأس ااقر است؟ آید از خقه پرسیهیه چنرا  
یک عقان تحریک شه   ومن ایجده ندااه  برای هیگران خنقه  
را به کشنن هاه؟ ا  نه ایهرنهر عنقان سند و انو هاشننیو کنه       
چه تقانسنهه ااهیت را به کشقر برگرهانه ااد برای عقاندن بیادر 

 بدیه کره؟
 10 صل بقهعه است   بدیه بر اسدس  ا زینت بقهعنه را هینه.    

ایار ایلیدره ا را   روه چه بلش  از اشامم ارهم را ارتف  
 ا  کهه؟

هر پدیدن ومن ت ریک ایمه اسیح به تمدا  خهاپرسندن عند و  
به  یژ  اسیحیدنو ارااهه   آشقریدنو گفنت: هر برکنت بسنیدر    

اریاد   اینران بند یانهیگر هر انقره هخننر      ندهر  رسنده  ادی آ
کقچک ااقازی صح ت کرهنهو هخنری کنه بنه ه ینل تحنریو     
هار ادی  به هسن  نرسیهو اندسفدنه سفیر آاریاد هر سدزادن 

 .الل تهاد بد شراسدری تسلیت گفت

 :دلیجان و محالت نماینده علیرضا سلیميآقاي  -هه

گری سیدس  اسنیوو گفت: اانر ز   اار ز گر ندر یک نق  ارعئه
اثری از ارعئه اعنردهی نیست ااد آثندر ارعئنه سیدسن  را بنه     
 وق  اشداه  ا  کهیو؛ ارعئه گری سیدس  یک خطر بد رق  

ل هر بسنر سیدس  اار ز اد است   بدینه بند اینن انه        بد فز
 اردبله کهیو   این ور رم است نه اخنیدر.

بد تشریح شندخا اندی ارعئنه سیدسن و ا نی ه: یان  از         ی
شدخا ادی ارعئه سیدس  تفایک بین ر ندر   شزدر سیدس  
است کنه اندسنفدنه اره گندا  از کهشنگران سیدسن  بنه اینن        

 ا   شزدر یک نق  ان  هاهنه ااند      وزیت گر ندر شه  انه هر
عمل آناد نق  هیگری است؛ به عهقان اادل برخ  از ا راه شنزدر  

Instagram.com/dotic.ir
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  برخ  هیگر شزدر ا  هاهننه   «زنه  بده الد م ان»ا  هاهنه 
  این شزدر آناد « به خها پهد  ا  برم از بسنن هادن اهنرهان »

بقه ااد ر ندر آناد نق  هیگنری اسنت   بیشننرین شنادیت را هر     
 ققل تدریخ نادم عماقری اسما  از نمدیههگدن اهنره هاشنهه.

کرهنه که بدیه امنه اصنقل  ندنقن      ی اهااه هاه: برخ  اهعد ا 
اسدس  را اقره تقعه  رار هاه   ا  گفنهه  من اصل از اصنقل  
 دنقن اسدس  از آسمدن افننو نندزل نشنه  اسنت   اینن ا نراه       

دنقن اسدسن و   ن  113امدن ادی  بقهننه کنه بنر اسندس اصنل      
اسئق یت اعرای این  دنقن را بر عاه  هارنه   شزدر آناند عمنل   
به  دنقن اسدس  ااد عمل آناد چیی هیگری بقه؛ به عهقان ااندل  

گقیه  سنطو عنهل   اسننرمل     بهه ج  دنقن اسدس  ا  2اصل 
ای  کهو آید اانیندزام  ینژ    سیدس    ا نصدهی. از آناد سقال ا 

 انه بد شزدرشدن سدزگدری هاره؟ که به بزض  ا راه هاه 
گقیه آاقز    پر ر    تربیت   دنقن اسدس  ا  3بهه  3اصل 

شدن  بهن  رایگدن برای امه؛ شزدر این ا راه این است   ااد عمل
کهه پرس  ایهجدست که چرا  ضدادی  رزش  را اعدر    ر  ا 

  ضندادی  هاهه؟ هر بد   که بن  بر اسدس  دنقن اجلنس   ا 
  ضندی  اند  شارسنندن  هر اند  اگنر  شنقه  هاه  اعندر   هبدی ادزاه

 هاریو؟ ادزاه  رزش 
کنه هر انقره ر ن  ت زنیض      9بهه  3سلیم  بد اسنهده به اصل 

ندر ا استو گفت: بلشقهگ  اد یدت  سل رین  ادی ایلیندرهر را  
 دنقن اسدس  امنه   20چگقنه تقعیه ا  کهیه؟ بر اسدس اصل 
هر بمدیت  دنقن  نرار   ارهم اعو از زن   اره به صقرم یاسدن

هارنه   از امه برق  انسدن    سیدسن    اعنمندع  برخنقرهار    
عضنقیت    اند هر چهنه ایندم انهیر      اسنهه؛ چرا بزض  آ دزاه 

 .هارنه
 دنقن اسدس    اشندر  بنه تنقرم     22بد اسنهده به اصل  هر اهااه

ا نصدهی اقعقه هر کشقر تصریح کنره: بیاینتو عندنو اندلو     
 ل ا راه بر اسدس  دنقن اسدس  از تزنرم  برق    اسان   ش

سندل   20اصقن است آید بند اینن تنقرم اقعنقه کنه هر قنقل       
 گذشنه ب  سدبره بقه  به ادل ارهم تزرم نارهیه؟

 یژگ  ه م ارعئه گری سیدسن   نرار از پدسنلگقی  اسنتو      -
  ااسندل را بند انو     92تصریح کنره: ونریب عیهن  هر سندل     

 بنین   دصله ید نه است یزه  هرصه ا یای   12اردیسه کهیه؛ 
 13.2  مکت شدخا   کره پیها ا یای  سدبره ب  غه     ریر
 رسنیه   عنهه  اینن  به اخیر سدل 10 ققل هر یا در تهاد   شه 
 .بقهیو

هرصه رسنیه   10 ی بد بیدن ایهاه تهاد یک بدر تقرم به بی  از 
 13هرصه استو گفنت: بنها  ه  نت     10اد  تقرم بدالی  1ااد 

ایار  311لیدره هر ق  چهه سدل گذشنه بقه  ااد اار ز ایار ای
ایار  12تقادن بقه   هیر ز  3100و 91ایلیدره شه ؛ هالر سدل 

تقادن؛ ایچگد  هر ایچ ه  نن  رشنه ا نصندهی اهفن       910  
را تجربنه   179ن قه  ااد ه  ت ر بندن  رشنه ا نصندهی اهفن      
 .کههه ا  کره    این کدرنداه آناد است   از پدسخ گقی   رار
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