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 29/14/1398 نبهشیک روز–جلسه علني  (014) دهم و   چهارصد

 

 اظهارات آقای دکتر الریجانی ریاست مجلس شورای اسالمی(1

و  14،11،12،13،11،21موواد ) ) -(( ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم الیحه مالیات بر ارزش افزوده )ارجاع از جلسه علنی2

 .(به كمیسیون ارجاع و ادامه بحث به جلسه آینده موكول گردید 21تصویب و ماده  22

و  التدریسوي  حو   معلمان استخدامي تکلیف تعیین قانون به الحاقي ماده استفساریه طرح -) (فقره طرح با اولویت1(تقاضای بررسی )3

و بررسوي طورح     علنوي  جلسه دستور تغییر منظور به نمایندگان از تعدادي اضايقت- 13/1/1392آموزشیاران نهضت سواد آموزي مصوب 

 مزبور مطرح و تقاضاي فوق به تصویب رسید .سپس استفساریه مطرح و به تصویب رسید.(

 : ذوالنوري، پورحسین شقالن، قاضي زاده هاشمي، بهرام نیا و جمالي نوبندگاني ()آقایان(ناطقین جلسه علنی4

 (فقره طرح2) (اعالم وصول5

 ( فقره سوال4(اعالم وصول )6

 ( تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین اجرایی کشور7

 مورد(2)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

 مورد(11)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 ( قرائت بیانیه8

 ی، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاه( تذکرات آیین نامه ای9

 صبح 8ساعت  34/14/1398شنبه مورخ دو  روز( اعالم ختم جلسه  ، جلسه آینده 11
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(اظهارات آقاي دكتر الریجاني ریاست مجلوس شووراي   1

 اسالمي

با اشاره به حضور مردم تهران در نماز جمعهه ایرهر ت:ه      وی 

طلبرد که مقام معظم رهبری تحلرل جهامعی   شرایط کشور می

ارائه کند. روز جمعه همگی از مطاله    از وقایع ایرر برای مل 

مند شدند. دس  یهدا را در ایه     عمرق و ارزشمند ایشان بهره

ههای ایرهر    توان مشاهده کرد که با همه تلخهی  اعتماد ملی می

آتاهی باالی مل  چگونه ای  ستم آمریکایی را به اراده قهدر   

ملی و انقالبی بدل کرد. باید قهدر ایه  همه  مله  و رهبهری      

 .د را دانس یردمن

ضم  قدردانی از مردم تهران و تشکر از مقهام معظهم رهبهری    

انگره  سهقوه هوامرمهای     اظهار کرد  با همه شهدای حادثه غهم 

اوکراینی و جانبایتگان حادثه تشررع سردار قاسم سلرمانی در 

کهنم. کمرسهرون امنره  ملهی و سراسه        کرمان همدردی می

ایهای ایه  دو   یارجی مجلس شورای اسهالمی مرگرهر همهه زو   

 .حادثه یواهد بود

های مرک ی و نظار  در انتخابها  در   ضم  تشکر از هرا وی 

مورد نظرا  ای  هرئا  در مورد رد صالحر  بعضی نمایندتان 

فعلههی و ادوار مجلههس شههورای اسههالمی ادامههه داد  از جانهه    

ها منتشهر شهد کهه     سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه

ههای اقتاهادی    اسهت:اده  مربوه به سهو  ها را  عمده ردصالحر 

ههای ارسهال    دانس . ای  مطل  درس  نرس  چرا که نامهه  می

شده هرا  نظار  به نماینهدتان بهه بنهدهایی اشهاره دارد کهه      

اقتاادی نرستند. البته برای بعضهی نماینهدتان اینگونهه بهوده     

اس ، چرا باید مطل  درس  منعکس نشود که برگانگهان از آن  

 .کرده و نظام را متهم به فساد کند است:اده سو 

دانان ت:ه   از   یطاب به فقهای شورای نگهبان و حقوق ایشان

کنم که در ای  بخش داوری الزم را داشهته   شما دریواس  می

باشرد تا حقوق افراد نادیده ترفته نشود. براساس قانون، نظرا  

های غرر از ایه    تواند مالک باشد و ت ارش مرجع چهارتانه می

تواند از جان  افراد و با اغهرا  یاصهی ارائهه شهود و      مسرر می

تشخرص صح  آن نرازمند زمان اس  که در ای  مقطع کوتهاه  

 .تواند فضای قضاو  را مشوش کند عملی نرس ، ولی می

ای در مهورد فسهاد در مرونهده     تردیدی نرس  که اتهر محکمهه  

بع آن کسی چه مالی و چه غرر از آن نظر داده باشد، همگان تا

یواهند بود، اما اتر صرف ت ارش از مرجعی باشهد بایهد اتقهان    

آن را بررسی کرد تا ت ارش اولره و یهامی نباشهد و بها آبهروی     

ههای اطالعهاتی در    افراد بازی نشود. از طرف دیگر اتر سرسهتم 

مورد نمایندتان مجلس مطلبی داشهتند بهتهر آن بهود کهه در     

تذاشتند تا اصالح  ن میطول ای  چهار سال اطالعا  را در مرا

که ن دیک انتخابا  آن را یک جا مطرح کنند. البته  شود نه ای 

وزار  اطالعا  در چند مورد که شاید در حد انگشهتان دسه    

ی بریی به اینجان  دادنهد و بنهده    هم نباشد، مطالبی را درباره

هم به افراد متذکر شدم و آنان نره  از طریهق وزار  اطالعها     

 .د تا صح  مطال  روش  شودمرگرری کردن

ههایی کهه وزار  اطالعها  راجهع بهه بریهی        در مورد ته ارش 

هها بهه ههر      نمایندتان به او داده اس ، تاکرد کرد  ای  ت ارش

وجه در حد و اندازه رد صالحر  نبوده و اتر بهوده حهداقل بهه    

بنده منتقل نشده اس . مس ب رتنمایی اشکاال  اقتاادی ههم  

زنهد و ههم بهه کشهور لطمهه وارد       فراد مییسار  حرثرتی به ا

کند. در اظهارا  هرا  مرک ی آمده اس  که مبنا بر عقاید  می

سراسی نبوده اس  که مبنای درستی بهرای انتخابها  صهحر     

که بهه نهوعی الته ام     ۹۲اس  اما در استناد به بندهایی از ماده 

عملی به نظام اس  باید دق  داش . بنده که با بریهی آقایهان   

سهال همکهاری    ۲۹ار سال، با بریی هش  سال و با بعضی چه

روزانه داشتم عدم الت ام عملی بهه نظهام را در اکثهر قریه  بهه      

 .کنم ات:اق نمایندتان تایرد نمی

ام که همکهارانم بها دقه  تهام از حهریم نظهام دفها          بارها دیده

اند مثل ماوبه ایرر مجلهس شهورای اسهالمی در مقابهل      کرده

که در طرحی سه فوریتی بررسهی شهد و بهه     ها ستم آمریکایی

ات:اق آرا تاوی  شد. در موارد دیگر ههم بنهده شهاهد روحرهه     

دفا  از هوی  ملی و انقالبی و حقهوق مله  و نظهام جمههوری     

ام البتهه ممکه  اسه  در اظههارا  بعضهی       اسالمی ایران بهوده 

یطاهایی صهور  ترفتهه باشهد. ایه  یطاهها را بایهد در کنهار        

و همراه با مسهئولر  ملهی قهرار داد و ارزیهابی      اقداما  درس 

تر از عملکهرد   کرد و برای چنر  ارزیابی نرازمند اطالعا  دقرق

نمایندتان اس . در ای  تونه موارد شهوراهای نظهار  هرتونهه    
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همکاری از مدیری  مجلس بخواهند ارائه یواهد شد تا مرونهده  

 .تری بررسی شود همکاران به نحو دقرق

بعضهی از  « عهدم احهراز صهالحر    »سخنان یود   وی در ادامه

نمایندتان را به صالح ندانس  و ت:   در شرایط فعلی کشهور  

به صالح نرس  دیدید که ریهرس جمههور نااههل آمریکها چهه      

ای از ای  قضره کرد. اترچه تعهداد زیهاد نام دهها و     است:اده سو 

زمان کوتاه بررسی مشکالتی را بهرای هرها  مرکه ی و هرها      

  ایجهاد کهرده اسه  کهه امرهدواریم در بررسهی شهورای        نظار

المقدور مرت:ع شود. هرچه در ایه  زمرنهه تهالش     نگهبان حتی

شود و عدم احرازهها کهاهش یابهد بهه حضهور برشهتر مله  در        

کند که در شهرایط فعلهی انقهالب ضهرور       انتخابا  کمک می

 .دارد

ای  ی هسهته  در مورد حرک  سه کشور ارومهایی در مسهاله  وی 

آور اس  که یکی از وزرای کشورهای ارومایی  ران ت:   تاسفای

با صراح  اعالم کرده که آمریکا آنها را تهدید کرده کهه اتهر از   

 ۹۲ماشه است:اده نکنند تعرفهه واردا  اتومبرهل بهه آمریکها را     

هها در ایه  مسهرر قهرار      دههد لهذا ارومهایی    درصد افه ایش مهی  

ایران نرس  که بارهها   اند. واض  اس  که مشکل در رفتار ترفته

انهد مشهکل در تهدیهد     ها، آمریکا را سرزنش کهرده  یود ارومایی

 .آمریکاس 

مشکل در تهدید آمریکاس  که یک کشور قدرتمنهد اقتاهادی   

آمره  وادار کهرده اسه .     اروما را به رفتاری غررعادالنه و حقار 

ایران اهل تهدید نرسه  بهرش از یهک سهال و انهدی از رفتهار       

تذرد و اروما صرفا برانره  ای می یکا در مساله هستهیامانه آمر

ها جمهوری اسالمی ایران مدارا کرد و  سراسی داده اس . مد 

کنرم که اتر اروما بهه ههر دلرلهی     اکنون با صراح  اعالم می هم

ای  نامهه هسهته   توافهق  ۷۳رفتار غررعادالنه در است:اده از مهاده  

تاهمرم جدیهدی در   داشته باشد آنگاه جمهوری اسالمی ایران 

همکاری با آژانس یواهد ترف  و طهرح آن در مجلهس آمهاده    

اس . ما شرو  کننده ای  امر نخهواهرم بهود ولهی متناسه  بها      

 .اقدام شما بهتر اس  عادالنه رفتار کنرم

( ادامه رسیدگي به گزارش شور دوم الیحه مالیات بر 2

 (ارزش افزوده )ارجاع از جلسه علني

 ۹۳و  ۲2،۲۲،۲۹،۲۷،۲1،۹۲ادها ، مهواد   مس از ارایهه مرشهنه  

به کمرسرون ارجا  و ادامه بحث بهه جلسهه    ۹1تاوی  و ماده 

  آینده موکول تردید

موارد زیر از مردای  مالرا  و عوار  معاف هسهتند  - 14ماده 

 :شود ها مسترد می های آن و مالرا  یرید نهاده

اد صادرا  کاالهها بهه یهارز از کشهور یها بهه منهاطق آز        -الف

صنعتی از طریق مبادی یروجی رسمی با ارائهه مروانهه   -تجاری

سب  تمرکی صادره توسط تمرک یا بهر  یروجهی  در مهورد    

صادرا  کاال( و صهادرا  یهدما  بها ارائهه قهرارداد مربهوه و       

تواهی انجام کار که بهه تییرهد ن دیکتهری  نماینهدتی رسهمی      

تهواهی  جمهوری اسالمی ایران در کشور مقاد رسرده باشد یا 

 .ارزآوری با تییرد بانک مرک ی یا سایر اسناد و مدارک مثبته

ههای ن:تهی    یدما  معاوضه  سوآپ( ن:ه  یهام، فهرآورده    -ب

  تاز، ن:  کهوره، ن:ه  سه:رد، تازمهایع و سهوی        بن ی ، ن: 

 هوایی(، تازطبرعی و برق؛

ههای تولرهدی شهرکتهای مهاالیش بهه       کلره فرآورده -۲تباره 

هههای  هههای هههوایی بههه شههرک  سههوی صههور  ارزی  فههروش 

هوامرمایی یهارجی در فرودتاهههای دایلهی(، مهرزی  فهروش      

سههوی  در جایگاههههای مسههتقر در نههواحی مههرزی کشههور( و  

همچنههر  فههروش سههوی  دارای مروانههه صههادراتی تمههرک    

ها بنکرینهه ( صههادرا   جمهههوری اسههالمی ایههران بههه کشههتی

 .شود محسوب می

رای صادرا  مواد یام و مواد استرداد مالرا  یرید ب -۹تباره 

( قههانون ۲۴۲اولرههه تولرههد کههه در فهرسهه  مربههوه بههه مههاده  

اند، ممنو   ذکر شده ۲۷11/ ۲۹/ ۷های مستقرم ماوب  مالرا 

 .اس 

یدماتی که توسط اشخاص مقهرم ایهران  اشهخاص     - ۷تباره 

ههای   حقوقی ایرانی، اشخاص حقرقی مقرم ایران، شع  شرک 

ائه می شود و محل مارف یدما  و یها  یارجی مقرم ایران( ار

مقاد ارائه یدما  دایل یا یارز از کشهور باشهد، در صهورتی    

که مستقرم یا غررمستقرم ارز حاصل وارد کشور شود، صادرا  

 .یدم  محسوب می شود
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مالرا  و عهوار  مردایتهی بابه  یریهد کاالهها در       - 11ماده 

مسافران اعم  دایل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ یرید همراه

از ایرانی و یارجی از کشور یهارز مهی شهود و نره  مالرها  و      

عوار  مردایتی تردشگران یارجی باب  بلر  مرواز یهارجی  

یریداری شده از شرک  های هوامرمایی ایرانی هنگام یروز از 

کشور با ارائه صورتحسهاب الکترونرکهی و یها اسهناد و مهدارک      

های یارجی مسترد مهی  مثبته توسط سازمان از محل وصولی 

مهاه از تهاریخ    1تردد آیر  نامه اجرایی ای  ماده ظهرف مهد    

ابالغ ای  قانون توسط سازمان تهرهه مهی شهود و بهه تاهوی       

 .می رسد هرا  وزیران

عرضه کنندتان کاالها و یدما  که به موجه  ایه     - 12ماده 

قانون و سایر قوانر  از مالرها  و عهوار  معهاف مهی باشهند و      

  فعهاالن اقتاهادی مسهتقر در منهاطق آزاد تجهاری ه       همچنر

صنعتی و مناطق ویژه اقتاادی که حجم معامال  ساالنه آنهها  

از مبلغی که به مرشنهاد سازمان به تایرد وزیر امور اقتاهادی و  

دارایی می رسد برشتر باشد مکلف به عضوی  و ثب  معهامال   

ق کشهور  در سامانه مودیان هستند ای  حکم شامل کلره منهاط 

از جمله مناطق آزاد تجاری ه صنعتی و مناطق ویژه اقتاهادی   

می شود متخل:ان از حکم ای  ماده عالوه بهر جریمهه موضهو     

قانون مایانه های فروشگاهی و سهامانه مودیهان    ۹۹بند ب ماده 

درصهد   ۲مشهمول جریمهه ای معهادل     ۲۷۲۱/ 2۳/ ۹۲ماوب 

شهوند آیهر    ارزش معامال  ثب  نشده در سامانه مهذکور مهی   

نامه اجرایی ای  ماده در یاوص مناطق آزاد تجاری ه صنعتی  

و مناطق ویژه اقتاادی ظرف مد  سه ماه مهس از ابهالغ ایه     

قانون به مرشنهاد سازمان و دبرریانه شورای عالی منهاطق آزاد  

تجاری ه صنعتی و مناطق ویژه اقتاهادی تهرهه مهی شهود بهه       

 .می رسد هرا  وزیرانتاوی  

مس از راه اندازی سامانه مؤدیهان، همهه مشهموالن     - 13ماده 

کنهد،   ای  قانون موظ:ند به ترتربی که سازمان مقرر و اعالم می

در سامانه م بور ثب  نام نموده و معامال  یود را در آن ثبه   

 .نمایند

ثب  معامال   یرید و فروش( در سهامانه مؤدیهان، بهه من لهه     

ان، ترتربا  ثب  نام، نحهوه  ثب  در دفاتر قانونی اس . تا آن زم

های مالراتی و رسردتی به آن ها حس  مقررا   ارائه اظهارنامه

و  ۲۷۱۳/ ۹/ ۲۳قههانون مالرهها  بههر ارزش افهه وده ماههوب     

 .اصالحا  بعدی آن اس 

در سایر موارد، م:اد ای  قانون جهاری اسه . ثبه  معهامال  و     

ی اطالعا  نرروهای مسل  و وزار  دفها  و مشهتربانی نرروهها   

مسل  در یاوص اقالم محرمانهه در سهامانه مؤدیهان، مطهابق     

دستورالعملی می باشد که توسط وزارتخانه های امور اقتاادی 

و دارایههی  سههازمان( و دفهها  و مشههتربانی نرروهههای مسههل  بهها 

 شود همکاری ستاد کل نرروهای مسل  تهره و ابالغ می

انون را مؤدیان مکل:ند مالرا  فروش موضو  ای  قه  - 16ماده  

از یریدار یا کارفرمها وصهول کننهد و مهس از کسهر مالرها  و       

سهازمان واریه      عوار  مردایتی، مطهابق مقهررا  بهه حسهاب    

 .کنند

تواند تمام یا بریی از مؤدیهان مشهمول    سازمان می - ۲تباره 

ای  قانون یا مشتریان آن ها را مکلهف کنهد مالرها  و عهوار      

اب بهه حسهاب سهازمان    متعلقه را هم مان با صهدور صورتحسه  

واری  کنند. آیر  نامه اجرائی ای  تباره، مشتمل بهر فهرسه    

مؤدیانی که مشمول ایه  حکهم مهی شهوند و نحهوه مردایه        

مالرا  و عوار  متعلقه با مرشنهاد سازمان، بهه تاهوی  وزیهر    

امور اقتاادی و دارائی می رسد. مالرا  و عوارضی که بهه ایه    

شهود، بهه حسهاب بسهتانکاری      ترتر  به سازمان مردای  مهی 

  شود و برای یریدار، در صورتی که مارف فروشنده منظور می

 .آید می حساب به مالراتی اعتبار نباشد، نهایی کننده

تمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف اس  مالرها    - ۹تباره 

و عوار  کاالهای وارداتی را در زمان تریرص قطعی و مالرها   

  را قبل از تریرص نهایی وصول و به و عوار  کاالهای متروکه

 جمههوری  تمهرک . کند واری  سازمان حساب به بریط صور 

 در مردایه   اطالعها   درز ضهم   اسه   موظف ایران اسالمی

 بریط دسترسی امکان مربوه، های فرم یا و تمرکی  های مروانه

تمهرک    فراهم نماید. ربط را  های اطالعاتی ذی ان به مایگاهسازم

، «ورود موق  بهرای مهردازش  »و « ورود موق »ر مکلف اس  د

( قانون امور ۲۷تضمرنا  الزم را براساس مقررا  تباره ماده  

 .تمرکی أیذ کند
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صنعتی به  -واردکنندتان کاال از مناطق آزاد تجاری - ۷تباره 

سرزمر  اصلی مکل:ند کاالهای م بور را به تمرک اظهار کنند. 

  های اظهار شهده کهه بهه   تمرک موظف اس  از قسمتی از کاال

 ههای  برنامهه  دائمهی  احکهام  قانون( 1۲  ماده «ب» بند موج 

 محسوب «دایل تولرد» ،۲۷۲۲/ ۲۲/ ۲2 ماوب کشور توسعه

 کهه  باقرمانهده  قسهم   از و عهوار ،  و مالرها   فقط شود، می

 حقوق و عوار  و مالرا  شود،  محسوب می« الی وارداتیکا»

 سهازمان  حسهاب  به را آن ر عوا و مالرا  و دریاف  را ورودی

 .کند واری 

واردکننهدتان یهدم  مکل:نهد مالرها  و عهوار        - ۴تباره 

متعلقه را محاسبه و طبق مقررا  ای  قانون مردایه  نماینهد.   

چنانچه محل ارائه یدم  و مارف آن در یارز از کشور باشد، 

 .مشمول ای  حکم نرستند

توجه به مالرها    مالرا  و عوار  آب، برق و تاز با - ۲تباره 

کننهدتان و   ماهرف   در صورتحساب  قبهو (  و عوار  مندرز 

های ن:تی وارداتی و تولرهدی،   همچنر  ن:  تولردی و فرآورده

بار در انتهای زنجرره تولرد و توزیع آنها توسط شرک   فقط یک

ههای ن:تهی ایهران  بابه  مهن        ملی ماالیش و مخهش فهرآورده  

 ن:ه   ماالیش شرکتهای ،(ییهوا های  فرآورده اصلی و سوی 

 تهابع  دولتهی  های شرک  و( تولردی های  فرآورده سایر باب  

 ههای   شهرک   و استانی تاز های شرک  و ن:  وزار  ربط ذی

 و آب بهرق،  توزیهع  ههای   و و شهرک  نرهر  وزار  ربهط  ذی تابع

 فهروش  قرمه   مبنهای  بهر  اسهتانی  روستایی و شهری فاضالب

 نهه د سههازمان حسههاب بههه و وصههول محاسههبه، دایلههی ماههوب

          .شود می واری  کشور کل داری ی انه

 عینا تصویب شد. 25ماده 

 به کمیسیون ارجاع گردید. 26ماده 

 - 27ماده 

(، تباره ۲۳۲( مکرر،  ۲1۲(،  ۲1۳(،  ۲1۹(،  ۲1۲   مواد  -الف

( آن، ۲( و تباهههره  ۲۱1   (، ۲۱۹(،  ۲۳۱(،  ۲۳۳( مهههاده  ۲ 

احکام مربهوه بهه فاهل هشهتم بهاب       (،۹2۹(،  ۲۲۱(،  ۲۲۲ 

(، ۹۷۲(،  ۹۲۲(،  ۹۲۱(،  ۹۲1( تههها  ۹۲2چههههارم و مهههواد  

(، احکام مربوه ۹۴۷(،  ۹۴۹(،  ۹۷۲(،  ۹۷۱(،  ۹۷۲(،  ۹۷۹ 

( ۷( منههای بنهد    ۹۳۴(،  ۹۲۳به فال سوم باب منجم، مواد  

ههههای  مالرههها  ( قهههانون ۹۳۲( و  ۹۳۳(،  ۹۳1(،  ۹۳۲آن،  

قهانون جهاری اسه . احکهام مربهوه بهه        مستقرم در مورد ای  

درآمد مشمول مالرا  در مواد فوق، در مهورد محاسهبه مییهذ    

 .مالرا  بر ارزش اف وده نر  جاری اس 

شناسههایی، تشههخرص درآمههد مشههمول مالرهها  و    -۲تباههره 

ههای مسهتقرم در    ( قانون مالرها  ۹۲۲رسردتی موضو  ماده  

های فروشگاهی و  همورد مؤدیان قابل اعتماد موضو  قانون مایان

باشد. ای  حکم شهامل مهواردی کهه     سامانه مؤدیان جاری نمی

( ۲۲( مهاده   ۲( ای  قانون و تباره  ۲۴سازمان براساس ماده  

های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجازه رسردتی به  قانون مایانه

باشد. در هر صهور    های مالراتی مؤدیان را دارد، نمی اظهارنامه

های مستقرم نباید مهانع اجهرای    قانون مالرا  (۹۲۲م:اد ماده 

ههای فروشهگاهی و سهامانه مؤدیهان      احکام موضو  قانون مایانه

 .شود

در یاوص مودیان عضهو سهامانه مودیهان، سهازمان      -۹تباره 

مکلف اس  اوراق ابالغ شده به مهؤدی را در کارموشهه وی نره     

 .بارتذاری نماید

های قابهل طهرح ایه      هبه منظور رسردتی به مروند  -۷تباره 

قانون در شورای عالی مالراتی، تعداد شع  شهورای مهذکور بهه    

 .یابد دو برابر اف ایش می

در صور  عدم عضوی  مؤدیهان در سهامانه مؤدیهان مهواد      -ب

( قههانون ۹۳۴( مههاده  ۷( و بنههد  ۹۷2(،  ۲۱۲(،  ۲1۲(،  ۲۳ 

ههای ایه  قهانون، جهاری      های مستقرم در مورد مالرها   مالرا 

 .س ا

( قانون مالرا  های مستقرم و تباره ههای  ۹۳۹ماده   -تباره

ههای   ( قهانون مایانهه  ۷آن تا قبل از اتمام مهل  مقرر در مهاده   

ههای ایه  قهانون     فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در مورد مالرها  

 .جاری اس 

 (فقره طرح با اولویت 1(تقاضاي بررسي )3

 تکلرههف تعرههر  قههانون بههه الحههاقی مههاده است:سههاریه طههرح -

و آموزشهراران نهضه  سهواد     التدریسی حق معلمان استخدامی

  ۲۷/1/۲۷۲۳آموزی ماوب 
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 جلسهه  دسهتور  تغررهر  منظور به نمایندتان از تعدادی قاضایت

و بررسی طرح م بور مطرح و تقاضای فهوق بهه تاهوی       علنی

 رسرد .سپس است:ساریه مطرح و به تاوی  رسرد 

 موضوع استفساریه:

قهانون تعرهر  تکلرهف معلمهر       ۲۳ماده  ۲2تباره مشمولر  

التههدریس و آموزشههراران نهضه  سههواد آمههوزی در وزار    حهق 

که با آموزش و  ۲۷۲۲/ 1/ ۷آموزش و مرورش اصالحی ماوب 

ی مهدارس ، و   مرورش همکاری داشته و حقوق یود را از سرانه

های مردمی و ساز و کار مدیر مدرسه و انجم  اولرها و   مشارک 

ههای طهرف قهرارداد بها      ان و کارفرما و موسس یها شهرک   مربر

انهد، از جملهه نرروههای یریهد      آموزش و مرورش دریاف  کرده

یدما  ، آموزشی حق التدریسی غرر مستمر و مرش دبسهتانی  

 آموزش و یاران آموزش همچنر  و ۲۷۲۲/ ۳/ ۹1  که تا تاریخ

 قیالحا ماده در الذکر فوق آموزی سواد نهض  مستمر دهندتان

 .اس  بلی نر  ماسخ شوند؟ می ۲۷۲۳/ 1/ ۲۷ ماوب

 :پاسخ 

 بلی

 آقای دکتر ماری فقط ماسخ است:ساریه  مبنی بر بلی(  توضیح

 را به رای تذاش .

ذوالنووري، پورحسوین    :(ناطقین جلسه علني)آقایوان 0

 شقالن، قاضي زاده هاشمي، بهرام نیا و جمالي نوبندگاني (

 ینده قم:آقاي مجتبي ذوالنوري نما-الف

دشم  فکر کرد که با شهاد  شههرد قاسهم سهلرمانی شهرو       

زنهد، ولهی بها شههاد       یک دوره آرامش را برای یود رقهم مهی  

یوابی، نهاامنی،   شهرد سلرمانی کابوس آزاردهنده و مرتبار، بی

 .دلهره و اضطراب بر اردوتاه دشم  مستولی شده اس 

رد سلرمانی باید بگویرم که فقط جمهوری اسالمی یونخواه شه

نرس ، بلکه همه کشهورهای حهوزه جههانی مقاومه  اسهالمی      

 .یونخواه شهرد سلرمانی هستند

یدا را شاکریم که در ای  ایامی که استکبار جهانی با اقهداما   

کهرد جامعهه مها دچهار      ها فکهر مهی   ترانه بعضی از دایلی ناشی

تهری  نمهاز    شکاف و ایتالف شده، در روزههای تذشهته به ر    

یخ اسالم به امام  ولهی امهر مسهلمر ، مقهام معظهم      جمعه تار

رهبری چشم جهانران را به یود یرره و چشم دشمنان اسهالم  

 .را کور کرد

امروز مردم ما به برک  یون شهرد سلرمانی بهه یهک وحهد     

رسردند. دریواس  م  از مسهئوالن و بهه طهور ویهژه از آقهای      

س جمهور ای  اس  کهه در سهخنان یهود ایه  قهدر آدر      رئرس

عوضی و نرش و طعنه نداشته باشند. م ه شرری  ای  وحد  را 

 .در کام مردم تلخ نکنند

سهال   ۴۲جمهور! سپاه ماسداران انقالب اسالمی که  آقای رئرس

 ۴۲سرنه یود را سپر دفا  از ای  مردم کرد، آسمان کشهور را  

سال ام  نگه داش . از کردستان تا آذربایجان غربی، تا تنبد و 

ا، تا شرق و شمال و جنوب یراسان، تا سرسهتان و  صحر ترکم 

بلوچستان، تها یلهر  فهارس، تها یوزسهتان تلگلهون از یهون        

شهدای ماسدار، بسر  و نرروهای مسل  ما دلرل بر سرنه سهپر  

های یون و یطر برای دفها    کردن ماسداران ما در همه صحنه

 .از ای  مل  اس 

تر دچهار یهک     ر اتر امراتوری به اشتباه برای دفع یک یطر ب

یطای انسانی شد، ماسهداران مها اینقهدر شهجاع ، ایهالص و      

ایثارتری دارند که حتی در انظار عمومی تقارر دیگران را ههم  

 .به دوش بکشند و از مردم عذریواهی کنند

ن:ر از هموطنان  ۴1جمهور! در حادثه قطار سمنان  آقای رئرس

سهویتند و   مبهاالتی زیهر مجموعهه شهما     تبری ی ما بر اثهر بهی  

یاکستر شدند. آیا شما یهک کلمهه از ایه  مهردم عهذریواهی      

جمهههور! در فتنههه بن ینههی کههه بههر اثههر   کردیههد؟ آقههای رئههرس

سو مدیریتی شما، مملک  به یون و آتش کشهرده شهد، شهما    

آمدید جلوی دوربر  و به مردم ت:ترد م  هم مثل شهما یبهر   

 .یدنداشتم و با ینده وقرحانه نمک بر زیم مردم ماشرد

جمهور! در ای  مهاجرا یها راسه  ت:ترهد یها دروغ،       آقای رئرس

توید شما یبهر داشهترد، امها یهدا کنهد دروغ ت:تهه        اسناد می

تر اس . در دول   باشرد، چون اتر دروغ نباشد جرمش سنگر 

تر از ای  حادثه باید رخ دههد کهه شهما در     شما چه ات:اقی مهم

تان در حالی کهه   جریان آن باشرد و شما راح  مرش زن و بچه

یرالی نخوابرده باشرد؟! دوران  سوزد شما با بی مملک  دارد می

ت:تار درمانی تمام شهده، آیها بهرای ایه  موضهو  عهذریواهی       

 کردید؟

جمهور! آیا روزی که مردم را فری  دادید که کاری  آقای رئرس

کنرد هم چرخ صنع  بچرید و ههم سهانتری:روژها و امهروز     می
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س ، از ای  مهردم عهذریواهی کردیهد؟ آقهای     هر دو آنها ق:ل ا

جمهور! به مهردم ت:ترهد روز اول اجرایهی شهدن برجهام       رئرس

ها بالمره برداشته یواهد شد. باب  ای  فری  آیها   تمامی تحریم

از مردم عهذریواهی کردیهد؟ آیها امهروز از مهردم عهذریواهی       

 زنند؟ کردید که در ای  سختی معرشتی دس  و ما می

مرلرون  ۲۱یواهرم به  م ت:ترد بشار ، مژده میدر ی د به مرد

ن:ر یارانه جدید معرشتی بدهرم، اما به آنهها نگ:ترهد بها تهران     

شان را چند برابر کنرهد.   یواهرد ه ینه زندتی کردن بن ی  می

توید به مها یارانهه    کند، می امروز هم هر کسی به ما مراجعه می

مهردم آوردیهد    داده نشده اس . آیا به یاطر ای  بالیی که سهر 

 یک بار از آنها عذریواهی کردید؟

آزمایی تشکرل دهد. مهردم امهروز در    مجلس یک کمرته راستی

شرایط بد معرشتی هستند و دول  مشهکال  آنهها را مرگرهری    

 .کند نمی

 آباد و بیله سوار: آقاي شکور پورحسین شقالن نماینده پارس-ب

مچنههر  و هاش  ضههم  قههدردانی از مههردم حههوزه انتخابرههه وی

   داش اظهار  حضور رهبر معظم انقالب در نماز جمعه، 

مقاوم  و مایداری نظام مقدس جمهوری اسالمی در مقابل باز 

ترری و زیاده یواهی استکبار جهانی و سلطه امپریالرسم غربی 

اقتااد کشور در  باعث تردیده که نشانه ترری معرش  مردم و

لویه  اول و بهی بهدیل    اعمال تحریم های ظالمانه بهه او    قال 

شریف منطقه مردم و شرایط معرشتی  دشمنان ما تبدیل تردد

نر  همچون سایر کشور تح  تاثرر تحریم های تحمرلهی قهرار   

یبون می تهویم بها   ردارد ولی به عنوان نماینده شما در مش  ت

تدبررهای رهبر معظم انقالب و  تالش دوله   و مرگرهری ایه     

مهروژ ه  تحهریم و نبهود امکانها  ،    ، علی رغم فرزند یدوم شما 

زیر بنایی و اقتاادی و عمرانی از ان وای فقر زیهر سهای    های 

ها بررون آمده و نوید بخهش سهالهای مهر رونهق در آینهده نهه       

 چندان دور می باشد .

وی به مروژه یدا آفری  اشاره و اظههار امرهدواری کهرد کهه بها      

نطقه برداشهته  ای  مروژه تام بسرار مهمی در کشاورزی م ماتما

 یواهد شد.

در ادامه به تعدادی از مروژه ههای انجهام و در دسه  اقهدام در     

 .مردای  منطقه اشاره و به مشکال  حوزه انتخابره 

 قاضي زاده هاشمي نماینده سرخس و فریمان:احسان آقاي -ج

ضم  قدردانی از حضهور حماسهی و مرشهور مهردم حهوزه       وی

و ترامرداش  سهردار شههرد   های تشررع  اش در مراسم انتخابره

حضههور سراسههر عشههق و   حههاز قاسههم سههلرمانی، اظهههار کههرد 

شر:تگی به شخار  واالی سهردار مقاومه  و چههره جههانی     

ایستادتی در برابر آمریکا، انگلرس و رژیهم صهرونرسهتی تمهام    

 .دوستداران جبهه جهانی مقاوم  را توانی نو بخشرد

ههای   کهه در یطبهه   امردوارم مردم همرشه در صحنه همانگونه

نماز جمعه تهران به امام  ولهی امهر مسهلمر  حضهر  امهام      

ای بر  حماسی دیگری ثب  کردند، بها حضهور مرشهور     یامنه

بهم   ۹۹یود در همه شهرها و روستاهای ایران در راهپرمایی 

دوم اس:ند اوز حضور آتاهانه را رقم زنند تها  امسال و انتخابا  

با سرمایه اجتماعی مضاعف بار دیگر به ترامه  قماربهاز نشهان    

   .دهند مردم واقعی ایران چه کسانی هستند

با اشاره به وامسر  روزهای مجلس دههم، یاطرنشهان    در ادامه

کرد  با همه فرازها و فرودها و آنچه که در ایه  مجلهس انجهام    

انجام نشد، ضرور  یک مجلس تراز انقالب در آغاز  شد و آنچه

 .شود تام دوم انقالب برش از مرش احساس می

های مجلس تراز انقالب را مجلسی بر مبنای اعتقاد  شایص وی

به مبانی دی  اسالم و ایالق حسنه، ایسهتادتی و مقاومه  در   

برابر استکبار جهانی، وفادار به وط  و مردم شریف ایران، آشهنا  

 .دانس  درد مردم و مستضع:ر ، مرهر  از ویژه یواری و... به 

اش  در بران بخشی از کمبودهای موجود در حهوزه انتخابرهه   -  

ت:   کمبودهایی که در حوزه مشکال  جاده مهر  در حهوزه   

سریس علی الخاوص در بخهش رضهویه وجهود دارد،     -مشهد

نرهرو  بحران آب مایدار در بخش احمدآباد و بالتکلرل:هی وزار   

در اجرای مروژه آب ملک آباد و برنهالود، عهدم تکمرهل انتقهال     

یط آب از سد دوستی به شهر سریس و روستاهای آن، وجود 

 رضویه بخش و فریمان شهرستان های یاکی در  تسترده جاده

 از کرلهومتر  ۲22 از بهرش  همچنهان  که اس  دیگر مشکال  از

 .رددا وجود کماکان یانوار ۹2 روستاهای یاکی جاده
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وی در ادامه نطق یود به عدم توجه وزار  بهداشه  و درمهان   

بههه تکمرههل مراکهه  جههامع سههالم  روسههتایی و مراکهه  جههامع  

اش اشهاره   بهداشتی در سط  شهر و روستاهای حوزه انتخابرهه 

مرک  جامع سالم  هنوز نرمه کاره مانده  ۲کرد و ت:   حدود 

رد  عدم تعهد به وزار  نررو نر  تذکری داد و اظهار ک وی.اس 

وزار  نررو در تکمرل تا:ره یانه فاضهالب مشههد در بخهش    

در مایهان  .رضویه منجر به آلودتی زیس  محرطی شهده اسه   

یواستار تخارص اعتبار مضاعف توسط وزار  نررو و سهازمان  

ههای   برنامه برای تکمرل سای  سد شوریجه و تکمرهل مهروژه  

 .اش شد روستای حوزه انتخابره ۴۱آب شرب روستایی در 

 آقاي حسن بهرام نیا نماینده نهاوند:-د

ضم  تسلر  ایام فاطمره ت:   در ماههای جهاری شهاهد    وی

های مهم و تاریخی در کشور بودیم که هر یهک بهه نوبهه     مدیده

های جههانی   یود قابل بررسی و تحلرل اس . بازتاب ای  مدیده

مثل شهاد  حاز قاسم سهلرمانی، بسهرار مههم اسه  . حملهه      

االسد بخش کهوچکی از تهاوان    کی به مایگاه آمریکایی عر موش

 .سخ  به آمریکا بود که به او هشدار داده بودیم

حمله ایران به مایگاه آمریکایی عر  االسد را نشان دهنهده   وی

توانمندی نظامی و تجهر اتی ایران عنهوان کهرد و ت:ه   ایه      

رابهر  حمله آژیر یطری برای ارتش آمریکا بهود تها یهود را در ب   

ایران ماون نداند. ای  حمله عالوه بهر تثبره  دفهاعی و فنهی     

ایران نشانگر قاطعر  و معتبر نشان دادن هشدارها و تهدیدا  

جمهوری اسالمی بود. موشهک بهاران مایگهاه آمریکهایی اولهر       

حمله رسمی یک کشور به مایگاهی امریکهایی از زمهان جنه     

 .جهانی دوم تا به حال بود

اره به شهاد  جانبایتگهان هوامرمهای اوکراینهی    با اش در ادامه

ت:   ای  ات:اق موج  تاسف همه مل  ایران به واسهطه یهک   

های موذیانه انگلهرس و اقهدام    یطای ب ر  انسانی شد. دیال 

س:رر جاسوس مسلک ای  کشور و حضور او در مران معترضان 

و سایتار شکنان در مقابل دانشگاه امررکبرر سندی زنده بهرای  

 .اث  انگلرس بودیب

با اشاره به حضور مقام معظم رهبری در نمهاز جمعهه    همچنر 

  نمازجمعه ایرر با حضور مرشکوه مردم بارر                                                                                                                                                                                                                                                                          ایرر تهران ت: 

ای در دایل و  اقامه شد. برانا  رهبر انقالب نر  بازتاب تسترده

 .های یارجی داش  در رسانه

 جمعهه  نمهاز  از یهارجی  های رسانه یبری  موشش در یاوص

رهبهر   سهخنان  بهه  یارجی های روزنامه ترتر   ت:  تهران ایرر

انقالب در نماز جمعه ایتااص یافته بود که ای  ات:هاق حهاکی   

از اقتدار نظام اس  . شبکه العربره نوش  که رهبر ایران اعهالم  

کرده که حمله موشکی به عر  االسد ضربه به حرثر  آمریکها  

ه بودنهد کهه ژنهرال سهلرمانی قهوی      بود. یا در جایی دیگر نوشت

تری  فرد در جن  با داعش بود. در جهای دیگهری بهه نقهل از     

مقام معظم رهبری ت:ته بودند که ترور شهرد سلرمانی ب دالنه 

 .بود

نماینده مردم نهاوند در مجلس در مایان نطق یود در انتقهاد از  

هها بهه    ته  قرار بود ای  بس                                                                                                                                                                                                                                                                         های معرشتی ت:  نحوه توزیع بسته

برنرم. در نهاوند  مرلرون ن:ر برسد اما امروز یالف آن را می 12

های معرشتی بریوردار  درصد مردم از ای  بسته ۳۲قاعدتا باید 

ههای   درصهد مهردم از ایه  بتهه     ۹۲شدند در حالی که تنها  می

معرشتی بریوردار شدند. توقع داریم که ساز و کهاری منطقهی   

اقل بهرای مسهتمندان تعریهف    های معرشتی حد در مورد کمک

 .دشو

 محمد جواد جمالي نوبندگاني نماینده فسا:آقاي -هو

 بهرای  مهردم  دریواسه   تحقهق  یاطر به ماسداران سپاه از وی

  ت:ه   و کهرد  تشکر سلرمانی شهرد سپهبد سردار یون انتقام

 اعهالم  مرهروزی  رمه   را کلمهه  وحهد   ام  امام که تونه همان

سهئول هسهترم کهه تحه  زعامه       ی ما متمام هم حاال کردند،

مقههام معظههم رهبههری در راسههتای وحههد  قههدم بههرداریم و در 

شرایطی که دشم  یبرث با تمامی قوا و در تمامی زمرنهه هها   

وارد عمل شده از هر اقدامی کهه باعهث انشهقاق و ناامرهدی در     

جامعه و بازی در زمر  دشم  می شود، به جد مرهر  کهرده و  

اهی، جنهاحی و تروههی ارجه      ماال  ملهی را بهر منهافع شخ   

 .بدانرم

درک صحر  شرایط و نشهان دادن بلهوغ سراسهی و اجتمهاعی     

 تونه همانمورد توقع مردم از نخبگان سراسی و اجرایی اس ، 

 رهبهری  معظهم  مقهام  ه:تهه  ایه   باشهکوه  جامعهه  نمهاز  در که
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رد کردن فضای انتخابا  در کشهور  س دنبال به دشم  فرمودند

مسههئوالن الزم اسهه  زمرنههه جلهه   اسهه ، بنههابرای  بههر همههه

مشارک  حداکثری مردم را فراهم آورده و مردم هم با توجه به 

همه مشکالتی که در زمرنه های مختلف معرشتی و اجتمهاعی  

دارند، مانند تذشته از حق انتخاب یود است:اده بهرنه کهرده و  

 .دشم  را مییوس کنند

 بودجهه  تل:رق کمرسرون اعضای همچنر  و کشور مسئوالن از

 بازنشسهتگان  عدیهده  مشهکال   بهه  توجهه  بها  داریم دریواس 

 نهرخ  بهودن  بهاال  همچنهر   و اجتماعی تامر  و لشگری کشور،

 بها  متناسه   نحهوی  بهه  افهراد  ایه   حقوق اف ایش درصد تورم،

 .شود ترفته نظر در مشکالتشان

به یانواده های شهدای سهانحه ههوایی کهه اغله  آنهها از       وی

 یداونهد  نه د  آنهها  تسلر  ت:  و افه ود   نخبگان علمی بودند،

یداوند به بازماندتان ایه  افهراد    ااهللانش و دارند باالیی درجا 

 .صبر و اجر عنای  کند

بر تسریع و هماهنگی های برشتر سازمان های امدادرسهان   وی

 از و حمایتی از سرل زدتان جنوب کشور تاکرهد کهرد و ت:ه     

 و یالاهانه  طهور  بهه   نتهاکنو  که هایی سازمان و مردم تمامی

 هستند، زده سرل مردم آالم کاهش برای تالش در روزی شبانه

 .کنرم می تشکر

 فعال در شما ایرر اقدام کنرم می اعالم ارومایی کشورهای به -

 براسهاس  که ایران اسالمی جمهوری علره ماشه مکانر م کردن

 المللهی  بهر   سهازمان  ارومها،  اتحادیهه  مسئوالن مرامی اعترافا 

 همههه بههه متحههد ملههل سههازمان دبررکههل و اتمههی نههرژیا

یهود عمهل کهرده، حکایه  از ن:هاق شهما در        برجامی تعهدا 

جریان مهذاکره و بعهد از آن اسه  و ایه  موضهو  در یهاطره       

تاریخی مل  ایران یواهد ماند و نشان داد کهه شهما ج ئهی از    

 .هسترد ترام  مروژه ضدایرانی

همهه   و ظالمانهه  تحهریم  و ترور بر عالوه امروز دشم  متاس:انه

جانبه و جن  روانی به عرصه ورزش ههم وارد شهده و کمرتهه    

اجرایی کن:دراسرون فوتبال آسرا در یک اقدام کامال سراسی و 

جه  دار مانع از انجام بازی های جهام باشهگاه ههای آسهرا در     

ایران شده کهه الزم اسه  وزار  ورزش، فدراسهرون فوتبهال و     

ویهژه ههواداران بها درک شهرایط مهانع از       باشگاه های ایرانی به

با عدم حضور و  AFC تحقق ای  تخلف شده و در صور  اصرار

تحریم بازی هها از عه   و کرامه  ایهران و ایرانهی در مجهامع       

عمومی دفا  کنند البته دول  کوی  به عنوان سردمداران ایه   

قضره باید بداند که در شرایط جن  صدام، ایرانران بودند که از 

 .ما حمای  کردند و حاال نمک نشناسی می کنردش

 دوسه   فرهنه   و فرهنه   بها  مردمهی  به همرشه ایران مردم

 در که هایی همان مردم، قاطبه هرچگاه بنابرای  داشتند، اشتهار

 سهلرمانی  سردار ایالق، و فرهن  و جبهه سردار جنازه تشررع

 کهه  ترام  دادند که هرچگاه به دشم  بی فرهنگی مانند نشان

 .مرک  فرهنگی ما کرد توجهی ندارند ۲۹تهدید به بمباران 

 (فقره طرح2(اعالم وصول )1

 های کشور  طرح ح:اظ  و مدیری  از رودیانه-

طرح ال ام ایذ نظر وکرل یا کارشناس رسمی دادتسهتری در   -

 .مرلرارد ریال  ۲تنظرم قراردادهای مالی برش از 

 ( فقره سوال0(اعالم وصول )1

ه حمرده زرآبادی نماینهده مهردم قه وی  از وزیهر     سوال سرد -

ارتباطا  و فناوری اطالعا  با موضو  ش:اف سهازی در زمرنهه   

وظایف و اقداما  آن وزار  یانه در یاوص موضهو  افه ایش   

 قرم  بن ی 

تهه  از  ۲۷سههوال احمههد مههازنی نماینههده تهههران، بههه ات:ههاق  -

نی افتتهاح  نمایندتان از وزیر دادتستری با موضو  مبنهای قهانو  

 های سپرده قوه قضایره   حساب

 و ارتباطها   وزیهر  از  سوال نادر قاضی مهور نماینهده ارومرهه    -

ر ارائهه  د ایهران،  بانک مس  عملکرد موضو  با اطالعا  فناوری

 یدما  بانکی به روستایران و مناطق کمتر توسعه یافته 

سوال حسرنعلی شهریاری نماینده زاهدان از وزیهر آمهوزش و   -

رش با موضو  عل  بالتکلر:ی داوطلبان دانشگاه فرهنگرهان  مرو

 .سرستان و بلوچستان علی رغم اعالم قبولی و انجام مااحبه 

( تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین 2

 اجرایي كشور

 مورد(2) تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

ص و آقای نادر قاضی مور نماینهده ارومره، تسهریع درتخاهر   -۲

 تامر  اعتبار مستمری رزمندتان معسر

بهروز نعمتی نماینده تهران  رسردتی به نو  بریورد و آقای -۹

عدم توانایی معاون مارلمانی وزار  علهوم و عهدم رسهردتی بهه     

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

01 

 401جلسه خالصه 
 شنبهیک

0/01301310 
 

مطالبا  موکلر  که توسط نمایندتان محترم بررسی و ارجها   

 دادند.

فهی  علررضا محجهوب نماینهده تههران  تسهریع در معر    آقای -۷

 ریرس صندوق بازنشستگی کشور

آقای حاجی دلرگانی نماینده شاهر  شهر اظهارا  جنابعالی -۴

درمراسم سی و چهارمر  دوره انتخهاب و معرفهی نمونهه ههای     

ملی در بخش کشاورزی دریاوص جمعر  بر یالف سراسه   

های کلهی جمعره  ابالغهی ازسهوی مقهام معظهم رهبهری در        

 ۲۷۲۷اردیبهش  ماه سال 

سرد محمد جواد ابطحی نماینده یمرنهی شههر  چهرا    آقای -۲

نسب  به اجرای قانون متناس  سهازی حقهوق بازنشسهتگان و    

مستمری بگرران و امکان بریورداری بازنشسهتگان ومسهتمری   

بگرران از امکاناتی که شاغلر  است:اده مهی کننهد اقهدام نمهی     

 نمایرد.

ره   ناراله مژمان:رنماینهده مشههد  چهرا علرهرغم ظرف    آقای -1

باالی تبادال  اقتاادی بها کشهورهای همسهایه و بهازار به ر       

ششاد مرلرون ن:ری در همسایگی ایران ازایه  ظرفره  ههای    

 جمعر  جه  توسعه اقتااد کشور است:اده نمی شود.

آقای محمدمهدی م:ت  نماینده تویسرکان  مردایه  یارانهه   -۳

:هر  مرلرون ن 12معرشتی به تمام مشموالن آن طرح که بالغ بر 

اعههالم فرمودیسههد وهمچنههر  ایجادتسهههرال  مناسهه  بههرای  

مرگرری برای افرادی که یود را مشمول آن طرح دانسته و بهه  

 آنها تعلق نگرفته اس .

 مورد(11)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 تعداد دستگاه اجرایی تعداد دستگاه اجرایی

 ۲ آموزش و مرورش ۴ تعاون
 ۹ : ن ۹ راه و شهرسازی 

 ۲ ورزش ۲ صنع 

 ( قرائت بیانیه8

، به شهرح   برانره جمعی از نمایندتان در یاوص ات:اقا  ایرر

   ذیل قرائ  تردید 

هههای ایرههر روشههنگر زوایههای تههاریکی از      ات:اقهها  ه:تههه »

های آشهکار و منههان دشهمنان مله  آزاده و سهربلند       یاوم 

  جبهار  تری  روشی که دول ایران اسالمی بود. اعمال تروریستی

در به شهاد  رساندن سردار همرشهه سهرافراز جبههه جههانی     

مقاوم ، سپهبد قاسم سلرمانی به کار ترف ، منجر به حضهور  

با شکوه مردم در تشررع آن ب ر  مرد جبهه مقاوم  شهد کهه   

ها را به دنبال داشه  و باعهث عرهان     ها و یاوم  بروز دشمنی

ی آنها شهد.  های منهان دشمنان یارجی و دستپاچگ شدن نر 

طرح ماشه که توسط کشورهای ارومهایی طهرف مهذاکره برهان     

شده اس ، نشان دهنده تحقرر آنان توسهط دوله  تروریسهتی    

آمریکا بود. ای  طرح مشخص کرد مشهکل آنهها طهرف ایرانهی     

نرس  بلکه بلکه تبعر  تحقررآمر  آن هها از آمریکها اسه . در    

انگلسهتان بها   ات:اقا  ایرر حرک  سخرف و یالف قانون س:رر 

حضههور در بههر  تعههدادی فریهه  یههورده در مقابههل دانشههگاه   

امررکبرر، قابل توجه اس . آن ههم سه:رر کشهوری کهه مله       

قهرمان ایران یاطره یوشی در یکی دو قهرن ایرهر از آنهها در    

ذه  ندارند. آنچه تذشتگان ای  آب و یاک از انگلرس به یهاد  

ماهنوعی و  مرلرهون کشهته قحطهی     ۲2دارند عبار  اسه  از  

نقش برجسته انگلستان در به قهدر  رسهردن رژیهم منحهوس     

طلبد که وزار  امور یارجهه بها    مهلوی و اقداما  ایرر آنها. می

استناد به قانونی که مجلس در ارتباه با کهاهش سهط  روابهط    

به ای  وزارتخانه داده اس ، اقدام عاجهل و قهاطع انجهام دههد.     

شود  ور یارجه مست:اد میاترچه از لح  و دس  نوشته وزیر ام

یانههه بهها رویکههرد جدیههدی بههه موضههو  سهه:رر  کههه ایهه  وزار 

کند  کند اما نوشت  و تغررر لح  ک:ای  نمی انگلستان ورود می

طلبهد. مها    و اقداما  قاطع مبتنهی بهر بریهورد انقالبهی را مهی     

نمایندتان مردم در مجلس نه در مورد برجام بی جان نافرجهام  

اری با آژانس تامرم یواهرم ترف  تا به بلکه در ماندن و همک

ههای مهذاکره ت:ههرم کنهرم کهه نظهام مقتهدر         ها و طرف غربی

جمهوری اسالمی ایران در تامرما  قاطع و انقالبی در تنگنها  

 «.درن  نخواهد کرد

( تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تذكرات 9

 شفاهي

 از تشکر ضم   در تذکری ش:اهی  محمد مهدي برومنديآقاي 

 تههران،  ایرهر  جمعه نماز در حضور عل  به رهبری معظم مقام

 روح دیگر بار رهبری بخش وحد  و راهبردی فرمایشا    ت: 

د  و مقاوم  را در بهر  مهردم و آحهاد مله  نویهد      وح ، امرد

 متجلهی  را جههانی  استکبار برابر در مل  یکپارچگی و  بخشرد

 بهی . کردیم مشاهده را الهی قدرتمند دس  دیگر بار ما و کرده

 مله   راه چهراغ  و کهرد  شاد را مردم دل ایشان فرمایشا  شک

 .بود دریشان ای آینده برای ایران

برانهها  مقههام معظههم رهبههری در نمههاز جمعههه ایرههر را در  وی

راستای تام دوم انقهالب دانسه  و اظههار کهرد  تقویه  سهپاه       

اسه .  ماسداران و همچنر  سپاه قدس امری واج  و ضهروری  

سپاه و مخاوصا نرروی هوا و فضای ای  ارتان موجه  افتخهار   
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ملهه  بهه ر  شههد . بههرای نخسههتر  بههار نرههروی هههوایی سههپاه 

مهمتری  مایگاه آمریکهایی در منطقهه را ههدف قهرار داد. ایه       

ات:اق یک مرروزی ب ر  بود که ابعاد مختلف آن هنوز به مردم 

 .ت:ته نشده اس 

عی آمریکا و آسهر  مهذیری صهد در    عدم توانایی دفا  وی اف ود 

صدی مایگاههای او در منطقه موفقر  عملرها  ایهران و تهوان    

نظامی و موشکی و حجم تخری  مایگاههای دشم  و همچنر  

ایجاد ایتالل کامل در توان سایبری دشم  از دیگر ابعاد حمله 

 .به مایگاه آمریکایی بود که نادیده ترفته شده اس 

ریکا بعد از حمله به عر  االسهد ی:هه   رئرس جمهور تستاخ آم

کنم و اعالم  شد. از فرماندهان سپاه و نرروهای شجا  تشکر می

کنم که با ای  انتقام سخ  راه مرافتخار حهاز قاسهم ادامهه     می

ی ذل  آمریکا و نمونه  دارد. و ترور ناجوانمردانه او نشان دهنده

 .آشکار تروریس  دولتی اس 

ذکر شه:اهی جلسهه علنهی ضهم      در ته    خدیجه ربیعوي خانم 

تسلر  به مناسب  ایام شهاد  حضر  زهرا  س( یطهاب بهه   

بندی معلمان کهه   وزیر آموزش و مرورش متذکر شد  طرح رتبه

یکی از مطالبا  به حق معلمان اس  در برنامهه ششهم توسهعه    

در مجلس شورای اسالمی به تاوی  رسرد اکنون زمهان اجهرا   

ورد نظار  قرار ترهرد تها عهدال     بوده که الزم اس  ای  اجرا م

مدنظر باشد که یهدایی نکهرده حقهی از ههر  فرهنگهی ع یه        

 .تضررع نشود

وی در تذکری به ریرس جمهور اظهار کرد  مشخص نرس  که 

های معرشتی در ای  شرایط اقتاادی به چه اقشاری داده  بسته

ی  درآمهد از نحهوه   شود. امروز به ویهژه اقشهار ضهعرف و کهم     می

های معرشتی ناراضی هستند. با وجود تشهکرل   ی  بستهتوزیع ا

های حمایتی آمهار ناراضهران بهاال بهوده و      ستاد مشموالن بسته

 .شود مراجعا  زیادی به نمایندتان در ای  باره انجام می

وزیر کشهاورزی توجهه کنهد کهه کشهاورزان حهوزه انتخابرهه         -

کهه  اند حداقل انتظار ای  اس   یسارا  زیادی را متحمل شده

محاوال  آنها برمه شود. همچنهر  الزم اسه  وزیهر صهنع ،     

هههای حههوزه  معهدن و تجههار  بههه وضههعر  اصههناف شهرسههتان 

تهذرد   انتخابره که برش از یکسال از مرگرری وضعر  آنهها مهی  

 .رسردتی کند

یطهاب بهه هرها  رئرسهه       :سید ناصر موسوي الرگواني  آقاي 

ههای معرشهتی    مجلس ت:   تذکرا  نمایندتان در مورد یارانه

بسرار زیاد اس  اما نه از طهرف دوله  و نهه از طهرف مجلهس      

های آقایهان روحهانی و    تررد صحب  مرگرری جدی صور  نمی

 کهه  بهود  ای  کردند تران را بن ی  قرم  که  نوبخ  در روزی

 دوله   جره   در بن ی  قرم  اف ایش از ریال یک یواهرم نمی

 .دهرم می یرمذ آسر  اقشار به را آنها همه بلکه برود

تویند بسته معرشی به ما تعلهق   مردم معتر  هستند اکثرا می

های آنهها   نگرفته اس . بعضا به مردم ایطار دادند که به حساب

ها به حسابشان وارد شده یا  کنند تا ببرند ای  مول سرکشی می

 .نه؟ ای  اقدام یالف قانون اس 

  رلرونم ۲۱مرلرون ن:ر و آن  12دول  باید مشخص کند ای  

وار چه کسانی هستند یواهش م  ای  اس  هرها  رئرسهه   یان

 .مجلس به موضو  ورود کند

در مورد حقابه کشاورزان اص:هان با استناد بهه آمهار وزار     وی

 ۲۲نررو یطاب به وزیر نررو ت:   سهم حقابه غهرب اصه:هان   

درصد اس . وزار  نررو ههم اکنهون    ۴۲درصد و شرق اص:هان 

  عدد اس  جلوی ای  کار را بگررید تا تنشهی  در حال تغررر ای

 .در ای  مورد در منطقه ایجاد نشود

که اداره جلسه را بر عهده داشه ،   :عبدالرضا مصريآقاي دكتر 

ههای   در ماسخ بهه تهذکر موسهوی الرتهانی در یاهوص بسهته      

معهاون مارلمهانی دوله      آقای دکتر امرهری  معرشتی یطاب به

ههای معرشهتی    ورد بسهته های نماینهدتان در مه   ت:   صحب 

اف ایش مردا کرده اسه . مهردم زیهادی بهه نماینهدتان رجهو        

کنند دول  تاکنون  کنند و از عدم دریاف  مبالغ صحب  می می

های معرشتی ارائهه   هر  ت ارشی در یاوص نحوه توزیع بسته

و در ه:ته آتی در مجلس  نکرده اس  دول  ت ارش کامل تهره

   ارایه نماید.

ای ت:ه   درحهالی    نامه در تذکری آیر  :م دلخوشسید كاظآقای

ماه به مایان دوره دهم مجلس مانده اس ، تعهداد   1که کمتر از 

ههای مجلهس    های بسراری در کل کمرسهرون  تحقرق و ت:حص

مهاه بهرای آنهها زمهان      1تنهها   ۹۲۹وجود دارد که طبق مهاده  

 .تذاشته شده که نباید کم و زیاد شود

تحقرههق و ت:حههص روی دسهه    ۲۲در کمرسههرون اقتاههادی 

 .نمایندتان مانده اس  که بالتکلرف هستند

مهاه   1در ماسخ به ای  تذکر ت:    :عبدالرضا مصريآقاي دكتر 

ههها اسهه . یعنههی اتههر   اعههالم شههده سههقف تحقرههق و ت:حههص 

تواند  ماه تحقرق و ت:حص کند می 1کمرسرونی بتواند کمتر از 

ن اقتاادی همه آنها را به صح  ارائه دهد. مس رئرس کمرسرو

 های به نترجه رسرده را به صح  علنی براورد تحقرق و ت:حص

 در تهذکری اظههار داشه      :دلیگواني   حسینعلي حواجي  آقاي 

هها سهرک    های معرشتی به حساب وزار  رفاه برای دادن یارانه
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کشد که ای  درس  نرس . ای  وضهعر  اقتاهاد کشهور را     می

د با مهردم اسه  کهه    کند. ای  چه روش بریور دچار کندی می

کنرد که اتر موضهو  مردایه  نشهدن یارانهه      آنها را تهدید می

معرشتی را مرگرری کنند و آنها به ای  نترجه رسرده که یارانهه  

معرشتی نباید به ای  یانوارهها تعلهق بگرهرد بعهد از آن یارانهه      

کنهرم. ایه  چهه طهرز ت:تهار و رفتهار بها         شان را قطع می نقدی

طور به صهحنه   در چند روز تذشته چه مردمی اس  که همگی

 .آمدند

که ای  نو  رفتار درس  نرس ، اضافه کهرد    با تاکرد بر ای  وی

اهان ، افترا و توهر  به مردم درس  نرس ، چرا به کسهی کهه   

تویرهد کهه    تررد مهی  ه ار تومان حقوق می ۹22یک مرلرون و 

اش اس  و به همر  دلرهل   ه:  مرلرون تومان دریافتی حقوق

 .آورید ها را از کجا می تررد. ای  دروغ یارانه به او تعلق نمی

در جلسه علنی امروز  یکشنبه( مجلهس   :علیرضا رحیمي آقاي 

زده اسهتان   شهورای اسهالمی ضهم  همهدردی بها مهردم سهرل       

سرسههتان و بلوچسههتان از روسههای جمهههور و مجلههس شههورای 

 زدتان قدردانی کرد و ت:ه   اسالمی برای حضور در جمع سرل

 .شود که ای  کار باعث دلگرمی و کاهش آالم آنها می

مجلس شورای اسالمی نر  عالوه بر همدردی در یدم  مهردم  

بالدیده استان سرستان و بلوچسهتان اسه  و در صهور  نرهاز     

تشههایی از  هههای تخااههی بههرای تههره نماینهدتان و کمرسههرون 

 .زدتان آمادتی دارند مشکال  سرل

تذکری با اشاره به سرل ایرهر در   در  :حبیب اهلل دهمردهآقاي 

سرستان و بلوچستان ت:   باران نعم  اس  ولهی چهون زیهر    

های الزم برای است:اده از ای  نعم  مرش برنهی نشهده    سای 

 .شود تبدیل به مشکالتی می

ها و نهرها اصالح شهود   در شمال استان قرار بود مسرر رودیانه

در ایه  زمرنهه توجهه    اما ای  کار انجام نشد و وزار  نررو باید 

 .ای داشته باشد ویژه

شود ولهی چهون مها آمهادتی      از یک طرف سرل وارد استان می

 .شود  نداریم ای  نعم  به نقم  تبدیل می

در تذکر ش:اهی در جلسه علنی امروز  :حمیدرضا فوالدگر آقاي 

در  AFC  یکشنبه( مجلس شهورای اسهالمی برهان کهرد  نظهر     

های آسرایی کامال  ی مر بانی بازییاوص ناام  بودن ایران برا

 .اشتباه اس . کشور ما از امنر  باالیی بریوردار اس 

نکردن در زمرنهی غرهر     های ایرانی در یاوص بازی موضع ترم

 .از ایران صحر  اس  و باید ای  روند دنبال شود

در تذکری ش:اهی در جلسه علنی امهروز    :علیرضا سلیميآقاي 

ابخردانه سه کشهور ارومهایی بهرای بهه     مجلس بران کرد  اقدام ن

جریان اندایت  مکانرسم ماشهه تاسهف آور اسه  ارومهایی هها      

مد  طوالنی فقط وعده و وعرد دادند و هر  اقدام عملی انجام 

ای  فکر و تمام وعده های ارومایی ها تا بهه امهروز فقهط    .ندادند

سراب بود و آنها ثاب  کردند که تابع آمریکایی ها بهوده و ههر    

ایتراری از یود ندارند باید جهواب قهاطعی بهه زیهاده یهواهی      

 .ارومایی ها داده شود

در تهذکری ت:ه   مهردم ایه         حمیدرضا حاجي بابوایي آقاي 

روزها با طومارهایی بلند از مجلس شورای اسالمی می یواهند 

 .هر چه سریعتر وضعر  س:رر انگلرس در ایران مشخص شود

ه کرده کهه بهر همهر  اسهاس     وی اف ود  مجلس طرحی را آماد

وزار  یارجه مکلف شده تها در چهارچوب منهافع ملهی تها دو      

ه:ته آینده روابط سراسی کشور با انگلرس را به سهط  کهاردار   

 .تن ل دهد

نماینده مجلس در برانره ای از دول  یواسته اند  ۹22برش از 

 .که هر چه سریعتر وضعر  س:رر انگلرس تعرر  تکلرف شود

رق باید بودجه سال آینده را ش:اف سهازی کنهد؛   کمرسرون تل:

سق:ی اس  که سؤال مها ایه  اسه      ۹ضم  اینکه ای  بودجه 

 که دوسق:ی بودن بودجه به چه معناس ؟

تومانی منشی ران  و فساد  ۴۹22مرلرارد دالر ارز  ۲2تخارص 

درصدی حقوق کارمنهدان   ۲۲یواهد بود؛ ضم  اینکه اف ایش 

  .ظلم اس 

تهدبرری   در تذکر شه:اهی ت:ه   بهی    :پژمانفر نصراهلل  آقاي

مرلرارد دالر از ذیایر ارزی کشهور بها نهرخ     ۲۱دول  باعث شد 

 .تومانی وارد بازار شود اما در جای صحر  ه ینه نشود ۴۹22

شهد شهرایط    هها اینگونهه یهرز نمهی     وی اف ود  اتهر ایه  مهول   

کشورمان طور دیگری بهود و مشهکال  فعلهی را نداشهترم امها      

ایم و هم مشهکلی از   مرلرارد دالر را از دس  داده ۲۱هم اکنون 

 .کشور حل نشده اس 

در تذکری دیگری یطاب به رئرس جمهور تاری  کهرد  آقهای   

روحانی؛ بر اساس قانون شما موظف به برقراری عدال  در نظام 

مردای  و رفع تبعرض هسترد لذا باید ت ارش دهرد که بهرای  

 د؟ای ای  تیکرد قانونی چه کرده

کننهد کهه چگونهه ایه       مژمان فر اظهار داش   مردم سوال می

رئرس جمهور توسهط شهورای نگهبهان تییرهد صهالحر  شهده       

اس ؛ امروز دم یروس انگلرس بررون زده و ای  سهوال مطهرح   
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ک:ای  چگونه تییرد صهالحر  شهده    اس  که رئرس جمهور بی

  اس ؟
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