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( ادامه رسیدگي به گزارش شور دوم الیحاه مالیاات بار    4

 )ارجاع از جلسه علني(ه ارزش افزود

پس از ارایه پیشنهادها و اظهارات مخالف، موافالق، نماینالده   

تصویب، مالاده   ۹6الی  32مواد دولت و سخنگوی کمیسیون ، 

 حذف و بقیه مواد مجددا به کمیسیون ارجاع گردید: ۹7

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به استثنای - 32ماده 

ارگاهی، معدننی، کاداورزی و شدناورها    سازی، ک های راه ماشین

 :باشن مامول مالیات نقل و انتقال به شرح زیر می

تولین داخل به میزان یک درصن و وارداتی دو درصن بده ماخد    

این قانون برای سال تولین ماخ   ۰۳م کور در تبصره یک ماده 

سال پس از سدال تولیدن    ۶محاسبه مالیات موضوع این ماده تا 

هدای   یابن و برای سدال  ن همان ماخ  کاهش میدرص ۰۳ساالنه 

 .درصن ماخ  یاد شنه است ۰۳شام به بعن 

ثبت سنن، انتقال وسائط نقلیه توسط دفداتر اسدناد    - ۰تبصره 

رسمی و یا تعویض پدک  توسدط نیدروی انتیدامی مندو  بده       

پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ایدن مداده و بده ترتیبدی     

کنن. مراجع م کور در صورت تخلد    است که سازمان مقرر می

از این حکم ملزم به پرداخت دو برابدر مالیدات پرداخدت نادنه     

 .هستنن

اولدین انتقدال خدودرو از کارخان دات سدازننه و یدا        - ۲تبصره 

هدای رسدمی    مونتاژکنننه داخلی و یا واردکنننگان )نمایندنگی 

های خارجی( به خریناران و همچنین هرگونه انتقال به  شرکت

ت صلح و هیه به نفع دولت مامول پرداخت مالیات نقل و صور

 .شود انتقال موضوع این ماده می

نقل و انتقال انواع خودروها و موتورسیکلت بدا پدک    -۰تبصره 

 موضدوع  مالیات مامول صنعتی –انتیامی مناطق آزاد ت اری 

 .شود نمی ماده این

افر سازمان مالیاتی مکل  است بابت خروج هر مسد  - 33ماده  

این ماده از مرزهای هوایی، دریایی  ۰ایرانی به جز موارد تبصره 

و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافدت و بده   

 .داری کل کاور واریز نماینن حساب درآمن عمومی نزد خزانه

بیندی   میزان مالیات مد کور در قدوانین بودجده سدنواتی پدیش     

 .گردد می

هدای سیاسدی و خدنمت، خنمده      نامهدارننگان گ ر - ۰تبصره 

وسددائل نقلیدده عمددومی زمینددی و دریددایی و خ،ددو  پددروازی،  

دانا ویان شاغل به تحصیل در خارج از کادور، بیمدارانی کده    

با م وز شورای پزشکی جهت درمان به خدارج از کادور اعدزام    

گردنن و دارننه پروانه گد ر مدرزی و مرزنادینان، جانبدازان      می

ای معال ه بده کادورهای دییدری اعدزام     انقکب اسکمی که بر

شونن، زائران ایرانی که در ایام اربعدین حسدینی بده مقصدن      می

شونن و ایرانیان مقدیم خدارج از کادور     عراق از کاور خارج می

که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کدار و رفداه اجتمداعی    

 .هستنن از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستنن

گردشیران، سداکنین دائدم یدا موقدت منداطق آزاد       - ۲ه تبصر

 از خدارج  بده  م کور مناطق مبناء از صرفا که صنعتی –ت اری 

 موضوع کاور از خروج عوارض مامول کننن می عزیمت کاور

 جمهدوری  صدنعتی  –د ت اری آزا مناطق اداره چیونیی قانون

 .شونن می مربوطه اجرایی های نامه آیین و ایران اسکمی

نیروی انتیامی جمهوری اسکمی ایران موظ  است  - ۰صره تب

پرداخت مالیات خروج از کاور مسافران ایرانی که عازم خدارج  

نماین کنترل  از کاور هستنن را به روشی که سازمان تعیین می

و از خروج مسافرانی کده مالیدات مزبدور را پرداخدت ننمودندن      

 .جلوگیری نماینن

شدهری   به حمدل و نقدل بدرون    اشخاصی که مبادرت -31ماده 

مسافر و فروش بلیت در داخل کاور با وسائل نقلیه زمینی )به 

کنندن مکفندن پدنر درصدن بهدای       استثنای ریلی( و دریایی می

بلیت را با درج در بلیت و یا قدرارداد حسدم مدورد بده عندوان      

عوارض شهرداری از مسدافران اخد  و هدر مداه تدا حدناکثر تدا        

شهرداری مبنا سفر واریز نمایندن. واریدز   پانزدهم ماه به حساب 

ای بده   عوارض م کور بعن از موعن مقرر موجدم تعلدق جریمده   

 .میزان دو درصن به ازای هر ماه تاخیر خواهن بود

اخددتکو و اسددتنکاو از پرداخددت عددوارض موضددوع ایددن مدداده 

بدا   ۰۰۰۰۳۰۳۰۰هدا مصدوب    قانون شدهرداری  ۷۷مامول ماده 

 .اهن بوداصکحات و الحاقات بعنی خو

مالیات و عوارض موضوع این فصل به عندوان اعتبدار    - 3۳ماده 

 ۰۳گردد. مالیات و عوارض موضوع مدواد   مالیاتی محسوب نمی

این قانون به عنوان هزینه قابدل قبدول مالیداتی پ یرفتده      ۰۲و 

 .شود می

الیحه مالیات بدر ارزش افدزوده را بررسدی     ۰۳و  ۰۷، ۰۶مواد  

 .م رساننننکرده و آن را به تصوی

هدای   احکام فصل سدوم بداب پدن م قدانون مالیدات      - 34ماده 

مستقیم در راب،ه با مالیات و عدوارض موضدوع ایدن فصدل بده      

فصل جاری است. احکام موضوع مدواد   ۰۰و  ۰۰استثنای مواد 

هددای مسددتقیم   قددانون مالیددات  ۲۰۲و  ۲۰۳و  ۲۰۶تددا  ۲۰۳

ص بددا اصددکحات و الحاقددات بعددنی آن در خصددو  ۰۰۶۶۳۰۲۳۰
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و  ۰۳و مالیات و عوارض موضوع مداده   ۲۲عوارض موضوع ماده 

 .باشن این فصل جاری می ۰۲مالیات موضوع ماده 

سازمان موظ  است برای کلیه مودیان ایدن قدانون    - 34ماده 

امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع وصول شام و هفدتم را  

 .از طریق سامانه مودیان فراهم کنن

ه از عضدویت در سدامانه مودیدان امتنداع     مودیانی ک - 38ماده 

ماده « ال »های موضوع بنن  انن عکوه بر پرداخت جریمه ورزینه

های فروشیاهی  قانون پایانه ۲۲ماده « ب»این قانون و بنن  ۰۲

و سامانه مودیان مکلفنن اظهارنامده هدر دوره مالیداتی خدود را     

زمان حناکثر تا یک ماه پس از پایان هدر دوره مالیداتی بده سدا    

 .تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نماین

مودیان در صورت ارتکداب تخلفدات لیدل عدکوه بدر       - 31ماده 

 :باشنن هایی به شرح زیر می پرداخت مالیات مامول جریمه

های  ستقرار سامانه مودیان )موضوع قانون پایانها زمان تا –ال  

لیم اظهارنامه در هر دوره فروشیاهی و سامانه مودیان( عنم تس

مالیاتی برای کلیه مودیان و بعن از استقرار سامانه م کور بدرای  

آن دسته از مودیانی که از عضویت در سدامانه مودیدان امتنداع    

میلیون ریال یا دو برابر مالیات پرداخدت نادنه تدا     ۰۳انن  کرده

 .موعن مقرر در ماده چهار این قانون هر کنام بیاتر باشن

قانون  ۲۲ماده « ب»ریمه عکوه بر جریمه م کور در بنن این ج

های فروشیاهی و سامانه مودیان است که مودی به دلیدل   پایانه

 .عنم ثبت نام در سامانه مودیان باین بپردازنن

 معاملده  ثبدت  اظهاری کم یا اظهاری پیش معامله کتمان –ب 

 اداسدن  بده  اسدتناد  خدود  ندام  بده  غیر معامله یا غیر نام به خود

 اسدترداد  یا مالیات اظهاری کم به که دییری عمل هر و سوری

 موعدن  تدا  نادنه  پرداخت مالیات برابر دو شود من ر غیرواقعی

تکرار تخل  قبدل   صورت در و قانون این در چهار ماده در مقرر

 .از دو سال سه برابر مالیات پرداخت نانه است

 هسد  غیرم داز  اشدخاص  توسدط  عوارض و مالیات دریافت –ج 

 .است دریافتی عوارض و مالیات برابر

ها و عدوارض موضدوع ایدن     تاخیر در پرداخت مالیات - 1۴ماده 

ای به میزان دو درصن  قانون در مواعن مقرر موجم تعلق جریمه

در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نانه و منت تداخیر  

از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یدا سررسدین پرداخدت    

 .یات و عوارض هر یک که مقنم باشن خواهن بودمال

( ایدن  ۰۳( و )۲۳(، )۷موضوع مواد )  مالیات و عوارض- 14ماده 

قانون و جریمه هدای مربدو  بده آنهدا پدس از کسدر کسدورات        

 :شود قانونی، به ترتیم زیر توزیع می

( از مالیدات و  ۲۷/۳۰بیسدت و هفدت صدنم واحدن درصدن )      -۰

قانون برای توسعه ورزش منارس، ( این ۷عوارض موضوع ماده )

ورزش همیددانی، ورزش روسددتایی و عاددایری، ورزش بددانوان،  

ورزش معلوالن و جانبدازان، ورزش قهرمدانی، فنراسدیون بدین     

المللی ورزش های زورخانه ای و کاتی پهلوانی، امور جوانان و 

توسعه زیرساخت های ورزش اختصاص می یابن. این مبلد  در  

وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و ردی  های مربو  به 

بینی می شود و پس از مبادلده   پرورش در بودجه سنواتی پیش

موافقتنامه در اختیار این وزارتخانه قدرار مدی گیدرد. پرداخدت     

هرگونه وجهی از محل منابع موضوع این قانون به هدر شدکل و   

به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکدم تصدرو   

حددناکثر تددا دو .ی در وجددوه و امددوال دولتددی اسددت غیرقددانون

( از منابع موضوع این بنن از طریق بودجه سنواتی در ۲درصن)۰

اختیار فنراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کادتی  

 پهلوانی قرار می گیرد.

( و بندنهای  ۷یک نهم از مالیات ها و عوارض وصولی ماده ) -۲

نون به عنوان مالیدات سدکمت   ( این قا۲۳ماده )« ب»و « ال »

 .به وزارت بهناشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابن

باقیماننه، به نسبت مساوی سدهم درآمدن عمدومی کادور و      -۰

سهم شهرداری ها و دهیاری ها می باشن. سهم درآمن عمدومی  

به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کدل کادور واریدز مدی     

دهیاری ها به عنوان عوارض حسدم  شود. سهم شهرداری ها و 

مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کدل امدور مالیداتی اسدتان و     

حساب تمرکز وجدوه وزارت کادور )سدازمان شدهرداری هدا و      

 .دهیاری های کاور( واریز می شود

هدا و   ها، دهیاری عوارض و جریمه های سهم شهرداری -تبصره 

هدای   حسداب روستاهای فاقن دهیاری موضدوع ایدن قدانون بده     

راب،ی که بندا بده درخواسدت سدازمان و وزارت کادور توسدط       

داری کل کاور حسم مورد به نام حساب تمرکدز وجدوه    خزانه

اداره کل مالیاتی استان و وزارت کاور )سازمان شهرداری ها و 

گردد، واریز مدی شدود. عدوارض     دهیاری های کاور( افتتاح می

فاقدن دهیداری و   هدا و روسدتاهای    هدا، دهیداری   سهم شهرداری

جریمه های متعلق به آن، درآمن دولت نبوده و سازمان موظ  

( این ۰۲( آن را م،ابق با مقررات ماده )۰۳۳۰است صندرصن )

ربدط مد کور واریدز     هدای لی  قانون به صورت ماهانه به حسداب 

 .نماین

سهم شهرداری هدا، دهیداری هدا، روسدتاهای فاقدن       - 12ماده 

راساس ترتیبات لیدل بده حسداب    دهیاری و مناطق عاایری، ب
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تمرکز وجوه وزارت کاور )سدازمان شدهرداری هدا و دهیداری     

های کاور( و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان 

داری کل کاور برای توزیع بین شهرداری ها  ربط نزد خزانه لی

 :و دهیاری ها واریز می شود

« ب»بننهای  ( و۷عوارض و جریمه های مربو  به ماده ) -ال 

( بدده حسدداب تمرکددز وجددوه اداره کددل امددور ۲۳مدداده )« پ»و 

مالیاتی استان واریز تا براساس شداخ  جمعیدت در سدرزمین    

هدا، فرماندناری هدا )سدهم      هدا، دهیداری   اصلی میان شدهرداری 

روستاهای فاقن دهیاری( و اداره کل امور عاایر اسدتان )سدهم   

 .گردد یز مناطق عاایری( توزیع و به حساب آنان وار

« ت»و « الد  »عوارض و جریمه های مربو  بده بندنهای    -ب

( به حساب تمرکدز وجدوه وزارت کادور    ۰۳( و ماده )۲۳ماده )

)سازمان شهرداری ها و دهیاری ها( واریزمی شود تدا براسداس   

ها، روستاهای فاقدن   ها، دهیاری شاخ  جمعیت میان شهرداری

 .گردد دهیاری و مناطق عاایری توزیع 

: سهم روستاهای فاقن دهیاری به حسداب فرماندناری    ۰ره تبص

بنیداد مسدکن    شود تا بدا مادارکت   شهرستان مربوطه واریز می

دستیاه های اجرائی مربوطه برای امدور    انقکب اسکمی و سایر

عمرانی و آبدادانی همدان روسدتاها هزینده شدود. دسدتورالعمل       

یدن قدانون   اجرائی این تبصره ظرو منت سه ماه پس از ابکغ ا

توسط وزارت کاور )سدازمان شدهرداری هدا و دهیداری هدا( و      

 .شود وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان( تصویم می

: سدهم منداطق عادایری از عدوارض و جریمده هدای        ۲تبصره 

( این قانون به اداره کل امدور عادایر   ۲۳( و )۷مربو  به ماده )

یدت میدان   هر استان واریز می شود تدا براسداس شداخ  جمع   

 .مناطق عاایری توزیع گردد

: در راستای اجرای احکام این ماده شدهرهای جنیدن    ۰تبصره 

تازه تأسیس فاقن شهرداری از نیر موضدوع ایدن مداده حسدم     

 .شونن مورد شهرداری تلقی می

( از مالیات و عوارض بدر ارزش افدزوده   ۰۰درصن) : یک ۰تبصره 

( این ۲۳ماده ) «ت»و « پ»، «ب»( و بننهای ۷موضوع ماده )

قانون به منیور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهر  ها و نواحی 

صنعتی برای ای اد، تکمیل و نیهناری زیرساخت ها، مدنیریت  

پسمانن و فاضدکب، ارائده خدنمات شدهری و کمربندن سدبز در       

ها و نواحی صدنعتی در حسداب    محوطه داخل و اطراو شهر 

ت، معدنن و ت دارت   ویدهه ای کده بده درخواسدت وزارت صدنع     

)سازمان صنایع کوچک و شهر  های صنعتی ایران( و توسدط  

خزانه داری کل کاور افتتاح می شود، واریز می گدردد. وزارت  

صنعت، معنن و ت ارت )سازمان صنایع کوچک و شهر  های 

صنعتی ایران( مکل  است بر اسداس ضدرایم و دسدتورالعملی    

 صدنعتی  هدای  شدهر   منابع حساب م کور را میدان شدرکت   

 واگد اری  نحدوه  قدانون  موضدوع  خنماتی های شرکت و استانی

 ۰۰۳۷/ ۲/ ۰۰ مصوب صنعتی های شهر  امور اداره و مالکیت

 .نماین توزیع بعنی الحاقات و اصکحات با

( از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ۰۳۰: ده درصن ) ۵تبصره 

این  (۲۳ماده )« ت»و « پ»، «ب»( و بننهای ۷موضوع ماده )

قانون دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پار  های علدم  

و فناوری که بابت فدروش کاالهدای داندش بنیدان بده سدازمان       

پرداخددت کددرده انددن، بدده منیددور ای دداد و توسددعه و نیهددناری 

زیرساخت ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پهوهای و فناوری و 

اختصداص  ارائه خنمات شهری به همان پار  علدم و فنداوری   

مداه   می یابن. آیین نامه اجرائی این تبصره باین ظرو منت شش

پس از ابکغ قانون به پیانهاد معاونت علمی و فناوری ریاسدت  

جمهوری، وزارت علوم، تحقیقدات و فنداوری، وزارت بهناشدت،    

درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصدادی و دارایدی بده    

 .تصویم هیأت وزیران رسن

محل أخ  مالیات ارزش افدزوده واحدنهای تولیدنی     : ۶تبصره 

 .محل استقرار آنها می باشن

 حاصدل  منابع محل از ها دهیاری و : سهم شهرداری  ۷تبصره 

 بدا  م،دابق  بایدن  قدانون  این( ۲۳) ماده «ت» و «پ» بننهای از

امنیدت غد ایی    و سدکمت  عدالی  شدورای  ابکغدی  های سیاست

حوه هزینه کرد مندابع  هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص ن

مزبور در ککن شهرها برعهنه کمیته ای متادکل از فرماندنار،   

شهردار و نمایننه وزارت بهناشدت، درمدان و آمدوزش پزشدکی     

 .است

جدز   : هرگونده برداشدت از حسداب تمرکدز وجدوه بده       ۳تبصره 

پرداخت به شهرداریها و دهیاریهدا و اشدخاص مد کور در ایدن     

 .ماده ممنوع است

: سهم شهرداری ها، دهیداری هدا و روسدتاهای فاقدن      ۲تبصره 

دهیاری از مالیات و جریمده هدای وصدولی موضدوع ایدن مداده       

درآمن دولت نیست و نیاز بده طدی مراحدل تخصدی  ندنارد و      

سازمان امورمالیاتی و سدازمان شدهرداری هدا و دهیداری هدای      

کاور مکلفنن که وجوه م کور را حنأکثر تا پانزدهم ماه بعن بدا  

( بدده حسدداب شددهرداری هددا و ۰۳۳۰ی  صددن در صددن )تخصدد

 .دهیاری ها واریز نماین

 حذف گردید. 11تبصره 
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: کارگروهی مرکدم از وزارت کادور، سدازمان امدور      ۰۰تبصره 

مالیاتی و یک ناظر از م لس شورای اسکمی بدرای نیدارت بدر    

حسن اجرای این ماده تاکیل و گزارش عملکرد این ماده همه 

ن امور مالیاتی و وزارت کاور بده کمیسدیون   ساله توسط سازما

 .گردد اقتصادی م لس شورای اسکمی ارائه می

: سازمان مکل  اسدت در مقداطع سده ماهده میدزان      ۰۲تبصره 

وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شدهرداری هدا،   

دهیاریها، فرمانناریها و مناطق عاایری را از طرق مناسدم بده   

 .سانناطکع عموم مردم بر

( از مالیدات موضدوع مداده    ۲۵۰بیست و پنر درصن )- 13ماده 

( این قانون دریافتی از قبوض بدرق مادترکین، همزمدان بدا     ۷)

دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، بده حسداب ویدهه ای ندزد     

داری کدل کادور    خزانه داری کل کاور واریز می گردد. خزانده 

زدهم مداه بعدن بده    مکل  است مبال  دریافتی هر ماه را تدا پدان  

وری اندرژی بدرق    های ت نینپ یر و بهدره  حساب سازمان انرژی

 .ایران )ساتبا( واریز کنن

بر این اساس عدنم تخصدی  مبلد  مد کور در حکدم تصدرو       

( منددابع ۰۳۳۰غیرم داز در امددوال عمددومی اسددت. صندرصددن ) 

دریافتی موضوع این ماده از طریق ردی  یدا ردید  هدایی کده     

قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود،  برای این منیور در

صرو خرین تضدمینی بدرق ت نینپد یر و پدا  غیردولتدی بدا       

 .اولویت مناطق محروم و روستاها می گردد

( ۲۲و جریمه های آالیننگی موضوع مداده )   عوارض - 11ماده 

این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجدوه اداره کدل امدور    

هرسدتان بده نسدبت جمعیدت بدین      مالیاتی استان برای هدر ش 

ها )سدهم روسدتاهای فاقدن     ها و فرمانناری ها، دهیاری شهرداری

  .شود دهیاری و مناطق عاایری( همان شهرستان توزیع می

براساس این مصوبه در صورتی کده آلدودگی واحدنهای بدزر      

تولینی )پن اه نفر و بیاتر( به بیش از یک شهرستان در یدک  

ض آالیننگی هر شهرستان بده نسدبت   استان سرایت کنن، عوار

ای  جمعیت، اثر پد یری و فاصدله از واحدن آالیندنه، در کمیتده     

مرکم از رئیس سازمان برنامده و بودجده اسدتان و فرماندناران     

ربط، منیرکل محیط زیست و منیرکل امدور   های لی شهرستان

 .شود های متأثر توزیع می مالیاتی استان بین شهرستان

های متأثر از آلودگی در دو یا  که شهرستاندر صورتی  -تبصره 

کنندنه   چنن استان واقدع شدنه باشدنن، اعضدای کمیتده توزیدع      

عوارض آلودگی واحنهای بزر  )پن اه نفر و بیادتر( متادکل   

از نمایننه سازمان برنامه و بودجه کاور، رؤسای سازمان هدای  

ربدط، نمایندنه سدازمان     هدای لی  ریزی اسدتان  منیریت و برنامه

ت محدیط زیسدت و نماینددنه ادارات کدل امدور مالیدداتی     حفاظد 

های اعکمی سازمان برنامه  های مربوطه براساس سیاست استان

کننن. عوارض  و بودجه کاور اقنام به توزیع عوارض آلودگی می

صنعتی و ویدهه  -و جریمه های آالیننگی در مناطق آزاد ت اری

اطق اقتصادی در مواردی کده شدهرداری و یدا دهیداری در مند     

م کور مستقر نمی باشن، حسم مورد بده حسداب من،قده آزاد    

 .صنعتی و یا ویهه اقتصادی مربوطه واریز می شود-ت اری

یک واحن درصن مالیات دریافتی سهم دولت موضوع  - 1۳ماده 

( این قانون، همزمدان بدا دریافدت توسدط سدازمان، بده       ۷ماده )

 .حساب خزانه داری کل کاور واریز می شود

داری کل کاور مکل  است مبال  دریدافتی   ساس خزانهبراین ا

های ماخ  شدنه در   هر ماه را تا پانزدهم ماه بعن م،ابق سهم

 .های م کور واریز کنن جنول پیوست به حساب دستیاه

و « الد  »عوارض و جریمده هدای موضدوع بندنهای      - ۰۶ماده 

( این قانون مستقیماً به حساب شهرداری هدا و  ۰۰ماده )« ب»

هیاری های محل سکونت مالک کده هنیدام صدنور پدک      یا د

انتیامی ثبت شدنه اسدت، واریدز مدی گدردد. شدهرداری هدای        

( درآمن حاصدل از  ۰۳۳۰شهرهای آلوده مکلفنن صن در درصن )

( ایدن قدانون )در خصدوص    ۰۰ماده )« ب»عوارض موضوع بنن 

عوارض آالیننگی وسائط نقلیه ( را بدرای کمدک بده توسدعه و     

 .ان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه کنننوسازی ناوگ

 حذف گردید. ۹7ماده 

 به کمیسیون ارجاع گردید. 66الی  ۹8مواد 

الحاق موادي باه قاانون   رسیدگي به طرح یک فوریتي  (2

  جمهاوري  اساسي  ( قانون11ونهم ) نحوه اجراي اصل چهل

 (2)اعاده شده از شوراي نگهبان ایران اسالمي 

جهت تامین نظر شورای نگهبان باله   اصمحیه کمیسیون

 تصویب رسید:

« سوءاسدتفاده از »(، عبارت ۰( الحاقی موضوع ماده)۰۲در ماده)

و نیز امدوال  »و عبارت « های موات فروش زمین»قبل از عبارت 

ح و و « غیر حق از موقعیت شغلی ناشی از استفاده ناروا و من

شدرح زیدر    ( ابقداء و دو تبصدره بده   ۰عنوان تبصره) تبصره آن به

 شود: ( به آن الحاق می۰( و )۲عنوان تبصره های ) به

غیر حق از موقعیدت   اموال ناشی از استفاده ناروا و من -۲تبصره

شغلی که ناماروع بودن آنها م،ابق موازین شرعی به تاخی  

 دادگاه به اثبات برسن مامول این ماده است.

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

6 

 421جلسه خالصه 
 شنبهسه 

2/89322/2 
 

ن قانون ( ای۰۶هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده) -۰تبصره

های آن از ابتنای پیروزی انقکب اسدکمی از موقعیدت    و تبصره

سوءاستفاده کرده باشن و بر خکو قدانون   شغلی یا جاییاه خود

غیر حق تصمیماتی اتخال یا اقنامی کدرده باشدن کده از     و یا من

قبل آن تصمیمات یا اقنامات اموالی برای خود یا خویاداوننان  

گانه یدا مدرتب،ین و شدرکای خدود      تا درجه سوم از طبقات سه

تحصیل کرده باشن ماننن آنکه تعرفه واردات یا صادرات کاالهدا  

را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خدود یدا   

خویاان یا مدرتب،ین و شدرکای مد کور محدنوده شدهرها یدا       

روستاها را گسدترش داده یدا ارز دولتدی و تسدهیکت بدانکی و      

تخصی  داده یا اجازه واردات کاالهایی را داده یدا  ماننن آنها را 

 بنون دریافت حقوق و عوارض قانونی عمکً اجازه قاچاق کاال را 

به داخل یا خارج از کادور داده یدا بدا دریافدت امتیدازات و یدا       

وجوه، اموال دولتی یدا عمدومی یدا امدوال متعلدق بدا اشدخاص        

یددا  طددور مسددتقیم  حقددوقی کدده بخاددی از سددرمایه آنهددا بدده 

غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی 

تر از قیمت واقعی واگ ار کرده یا بیادتر از آن خریدناری    پایین

کرده باشن، کلیه اموال به دست آمنه از طدرق مد کور در ایدن    

تبصره با لحاظ شرایط و قیود مننرج در صنر آن و عواین ناشی 

ط دادگاه موضوع ایدن قدانون   از آنها پس از بررسی و احراز توس

المال یا صداحم   عنوان جریمه یا خسارت به بیت حسم مورد به

 شود. حق مسترد می

منطقه آزاد هشت  الیحه یک فوریتي ایجاد (رسیدگي به 3

)اعاده اقتصاادي  ویاهه   منطقهدوازده   صنعتي و - تجاري

 (3شده از شوراي نگهبان 

گهبان باله  اصمحیه کمیسیون جهت تامین نظر شورای ن

 تصویب رسید:

واحدنه   ( بده لیدل مداده   ۵( و )۰های ) عنوان تبصره دو تبصره به

 الحاق شن:

( قدانون تادکیل و اداره   ۰( مداده ) ۰م،ابق تبصدره )  -۰تبصره

منددداطق ویدددهه اقتصدددادی جمهدددوری اسدددکمی ایدددران      

م مددع تاددخی  مصددلحت نیددام تعیددین   ۵/۲/۰۰۳۰مصددوب

نوع و حنود فعالیت  محنوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبنی،

عدالی منداطق    م از هر یک از آنها با پیانهاد دبیرخانه شدورای 

 شود. آزاد و ویهه اقتصادی و تصویم هیأت وزیران ان ام می

منیور عنم کداهش درآمدنهای مالیداتی دولدت در      به -۵تبصره

گردندن   مناطق ویهه اقتصادی که به موجم این قانون ای اد می

 و معننی که پس از ای اد مناطقصرفاً واحنهای تولینی 

نمایندن   بدرداری أخد  مدی    م کور، جواز تأسیس و پروانده بهدره   

( قدانون رفدع   ۰۰تواننن از مالیات با نرخ صفر موضوع مداده )  می

مدالی کادور مصدوب      پد یر و ارتقدای نیدام    موانع تولین رقابدت 

 منن شونن. با اصکحات و الحاقات بعنی بهره ۰/۲/۰۰۲۰
 

)اعاده طرح ایجاد مناطق ویهه اقتصاادي   ( رسیدگي به1

 (3شده از شوراي نگهبان 

اصمحیه کمیسیون جهت تامین نظر شورای نگهبان باله  

 تصویب رسید:

 واحنه ح و شن. ( ماده۲فراز پایانی تبصره )
 

عندوان   شورای نیهبان یک تبصدره بده   ۰جهت رفع ایراد ردی  

 واحنه الحاق شن: ( به لیل ماده۶تبصره )

( قدانون تادکیل و اداره   ۰( مداده ) ۰م،دابق تبصدره )   -۶تبصره

مندداطق ویددهه اقتصددادی جمهددوری اسددکمی ایددران مصددوب    

م مع تاخی  مصدلحت نیدام، تعیدین محدنوده      ۵/۲/۰۰۳۰

جغرافیایی، طرح جامع و کالبنی، نوع و حنود فعالیت م از هر 

عالی مناطق آزاد و ویهه  یک از آنها با پیانهاد دبیرخانه شورای

 شود. صادی و تصویم هیأت وزیران ان ام میاقت

 

( رسیدگي به الیحه حمایت از محیط بانان و جنگل باناان  ۳

 (4)اعاده شده از شوراي نگهبان 

اصمحیه کمیسیون جهت تامین نظر شورای نگهبان باله  

 تصویب رسید:
 

 شود: شرح زیر اصکح و تبصره آن ابقاء می ( به۰ماده )

کده  بدانی   جنیل و ظت محیط زیستمأموران ییان حفا -۰ماده

هدددای حفاظدددت در  دسدددتورالعمل تادددکیل ییددان  قالددم در 

دستیاههای اجرائی تسدلیح و ضدابط خداص قضدائی محسدوب      

کدارگیری سدکح توسدط     قانون بهصرفاً در چهارچوب شونن  می

، حدق  ۰۳/۰۳/۰۰۷۰نیروهای مسلح در موارد ضروری مصدوب  

هدای سدازمانی    تکارگیری سکح در ان ام وظدای  و مأمورید   به

خددود را دارنددن. مددأموران مزبددور از حیددو تکددالی ، وظددای  و  

کدارگیری سدکح    های کیفدری و مدننی ناشدی از بده     مسؤولیت

دستیاه اجرائی مربوطه نیدز   باشنن. ال کر می مامول قانون فوق

از جمله پرداخت  م کور از حیو تکالی  خود در قبال مأموران

ر، مادمول قدانون مد کور    دیه و جبران خسارت در موارد مقدر 

 .باشن یم
 

از  پدس « ( ایدن قدانون  ۰موضدوع مداده )  »(، عبدارت  ۲در ماده )
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 .شود اضافه می« ربط دستیاههای اجرائی لی»عبارت 
 

از عبدددارت  پدددس« مددد کور»(، واژه ۲( مددداده )۰در تبصدددره )

 شود. اضافه می« دستیاههای اجرائی»
 

 د:شو شرح زیر اصکح می ( به۲( ماده )۲تبصره )

  هدا،  سدازمان جنیدل  محیط زیست و  حفاظت سازمان -۲تبصره

نیروهدای   های درمانی هزینهنن موظف مراتع و آبخیزداری کاور

در اقنامات مرتبط با پیادییری   صورت داوطلبانه مردمی که به

نمایندن را   همکداری مدی   و اطفای حریق جنیلها و مراتع کاور

 جبران نماینن. آنها را به صنمات و خسارات واردهپرداخت و 
 

(، عبدارت  ۲( و )۰شدنه در مدواد )   با توجه بده اصدکحات ان دام   

 .  شود ( ح و می۰از ماده )« ربط از جمله دستیاههای لی»
 

(، عبدارت  ۲( و )۰شدنه در مدواد )   با توجه بده اصدکحات ان دام   

« سازمان حفاظت محدیط زیسدت و وزارت جهداد کاداورزی    »

در « دارای ییان حفاظت دستیاههای اجرائی»جاییزین عبارت 

 شود. ( می۰ماده )
 

رسیدگي به طرح مستثني شدن بانک رفاه كاارگران از  (4

سقف مجاز تملک سهام بانکهاي تجاري غیر دولتي )اعااده  

 (4شده از شوراي نگهبان 

اصمحیه کمیسیون جهت تامین نظر شورای نگهبان باله  

 تصویب رسید:

 شرح زیر اصکح شن:واحنه به  ( الحاقی موضوع ماده۵تبصره)

اجتماعی با رعایت  حناکثر سق  سهام سازمان تأمین -۵تبصره

هدای   سیاسدت « الد  »( بنن۰-۲تعری  مالک واحن م،ابق جزء)

( قانون اساسی جمهوری اسدکمی  ۰۰کلی اصل چهل و چهارم)

( ایدددن مددداده در باندددک رفددداه کدددارگران ۰ایددران و تبصدددره) 

ر مکل  است نسبت باشن. سازمان مزبو ۰( می۰۰درصن) وسه سی

۰( بدا رعایدت   ۰۰درصدن)  وسده  به واگ اری سهام مدازاد بدر سدی   

 شرایط لیل اقنام نماین:

االجراءشنن این تبصره نسبت  سال از تاریخ الزم ظرو سه -ال 

به تأمین شرایط پ یرش در بورس اوراق بهادار و یا فرابدورس و  

ی تعیین تکلی  دیون سازمان به بانک رفاه کدارگران و واگد ار  

 ۰( سهام خود در آن بانک اقنام نماین.۰۰سه درصن) و سی

۰( باقیماننه سهام سدازمان مد کور در   ۰۰درصن) چهار و سی -ب

بانک رفاه کدارگران حدناکثر تدا پایدان سدال چهدارم از تداریخ        

 االجراءشنن این تبصره واگ ار شود. الزم
شدنه   های مدالی سداالنه تلفیقدی حسابرسدی     آخرین صورت -ج

االجراءشنن ایدن   ماه پس از الزم اجتماعی تا شش مینسازمان تأ

تبصره و برای سالهای بعن تا پایان شدهریور سدال بعدن انتادار     

 عمومی یابن.

اجتمداعی بدا    سق  رشن ماننه بنهی ساالنه سدازمان تدأمین   -د

( این مداده بده باندک رفداه     ۰تعری  مالک واحن موضوع تبصره)

عکوه بر رعایت سایر ۰( ۰۳درصن) کارگران در س،ح حناکثر ده

 .مقررات بانک مرکزی تعیین شود

بیگلري،اناااركي  آقایااان :)  ناااطقین جلسااه علنااي  ( 4

 : (محمدي،آشوري،حمزه و مرادي

 : بیگلري نماینده سقز محسنآقاي -الف

مردانه پر از حادثه و اننوه بود. ترور ناجوان ۰۰۲۳ماه سال  دی -

سردار قاسم سلیمانی برای ما بسدیار سدخت بدود، امدا حضدور      

غرورآفرین مردم در مراسم تاییع پیکر ایاان به جهانیان ثابت 

 .کرد که مردم همچنان پات رهبری و نیام هستنن

وی با انتقاد از عملکرد برخدی از دولتمدردان بیدان کدرد: چدرا      

ی دولدت بداور   هدا  ای کاری کردنن که مردم به آمار و وعدنه  عنه

میلیدون نفدر ایراندی کمدک      ۶۳نناشته باشنن میر قرار نبود به 

خانواده این یارانه  ۳خانواده،  ۰۳معیاتی پرداخت کنین، از هر 

 .را دریافت نکرده است

با توجه بده افدزایش غیرکارشناسدی قیمدت بندزین و کاالهدای       

اساسی زننگی برای قار متوسط و پایین جامعه بسیار سدخت  

 .اقل کمک معیاتی آنها را پرداخت کنینشنه، حن

شود  هرجایی اقنامی با پیییری نمایننه صورت بییرد گفته می

 .که دولت آن را ان ام داده است

وی خ،اب به رئیس جمهور ادامه داد: سرکادی مسدلولین بده    

روسددتاها بدده حددناقل ممکددن رسددینه اسددت، جلددوگیری از     

ها، گازرسدانی،   دهناینی، توجه به روستائیان، آسفالت جا حاشیه

رساننن آب شرب، موضوع فاضکب، اینترنت، اشدتغال خدانیی،   

توجه بده کاداورزان و افدزایش قیمدت گندنم مدواردی الزم و       

ضروری است. در ایدن بداره کداری کنیدن تدا شداهن مهداجرت        

معکوس باشیم، چرا که بسیاری از ماککت با این موضوع حل 

 .شود می

وزرای کادور و ارتباطدات    خ،اب به ریدیس جمهدور،   در ادامه

دانیم در انتخابات تخریدم   عنوان کرد: درست است که همه می
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اعکم باخت رقیم است، اما برای دفداع از حقدوق شدهروننی و    

 اننیادینه  تنبیری م ازی فضای برای اسکمی –اخکق ایرانی 

 آیندنگان  و کادور  صورت این غیر در کنین، کنترل را آن شود،

این فضای م ازی با نبود سازوکار ماخ  بیننن.  یم آسیم ما

 .تریبونی برای بنخواهان نیام، انقکب و مسلوالن شنه است

گزیندی بده زیدان     رای دیوان عنالت اداری مبندی بدر رد بدومی   

ها را پایمدال   ها حق بومی مناطق محروم است، چرا که غیربومی

 .کننن می

 نماینده رفسنجان:احمد اناركي محمدي آقاي -ب

ترور ناجوانمردانه سردار سدلیمانی توسدط اسدتکبار     بی شک -

جهانی، زوال آمریکا را کلین زد. گفته بودیم که دوران بزن و در 

رو تمام شنه است، انتقام سخت و موشک باران پاییداه آمریکدا   

در عراق اقتنار ایران را به نمایش گ اشدت. ایدن اقتدنار ثبدات     

 .خواهن آوردمن،قه و ثبات اقتصادی کاور را به ارمغان 

نمایننه مردم انار و رفسدن ان در م لدس شدورای اسدکمی بدا      

های فارسی صفحه رسمی توییتر رئیس جمهور  اشاره به توییت

بدانفول بدوده کده زبدان      قدنری  بده  ایدران  شلیک: گفت آمریکا 

های ترامپ را فارسی کرده اسدت. امیدن اسدت در ادامده      توییت

ردار سلیمانی اتحداد و  ترامپ به راه راست هنایت شود. خون س

پویایی به ارمغان آورد در این فصل تازه همه ایرانیان بایدن زیدر   

چتر انقکب و رهبری برای اعتکی این مرز و بدوم هدم افزایدی    

 .کننن

با تسلیت درگ شت تعنادی از هموطنان در حادثه کرمدان   وی

و سقو  هواپیمای اوکراینی گفت: باین سعی کنیم دییر شاهن 

هایی نباشیم، باین مقاومت کنیم. بده کادورهای    بتچنین مصی

کنم که عاقکنه رفتار کدرده و بده حضدور     من،قه نیز توصیه می

 .آمریکا در من،قه پایان دهنن

برای مقاومت توانمنن سدازی اقتصداد ضدرورت دارد. بدا عدرض      

شرمننگی باین گفت که ما نتوانستیم مردم را قوی کنیم. مردم 

گ ارندن. بدی    خود برای نیام مایده مدی   اما از پوست و استخوان

ها بوده و اگر اندنکی از   شک این مردم هستنن که الیق بهترین

هدای مدنیریت کادور     منیریت جهادی سردار سلیمانی در ر 

 .جاری شود رشن و توسعه همه جانبه در انتیار ما خواهن بود

های معیادتی گفدت:    ضمن انتقاد از نحوه توزیع بسته در ادامه

 ایدن  منتیدر   ردم حوزه انتخابیه این جانم نیازمندن و حناقل م

. درخواست دارم که هدر چده سدریعتر تصدمیم     هستنن ها بسته

 .های معیاتی بییرنن درستی درباره بسته

گفدت: ایدن   ،  ۲۳قانون بودجه سدال   ۳با استناد به تبصره  وی

تبصره باعو کاهش صادرات محصوالت کااورزی شن. یکدی از  

 ان بود. دستور سران قوا نیز باعو شنه محصوالت پسته رفسن

است که این صدادرکنننگان قاچداقچی تلقدی شدونن. از دولدت      

خواهم که شرای،ی ای اد کننن تا صادرکنننگان بتوانندن ارز   می

 .حاصل از صادرات خود را وارد کاور کننن

انارکی در پایان ن،ق خود خ،داب بده رئدیس جمهدور و وزیدر      

حل ماککت فرهنییدان آسدتین   آموزش و پرورش گفت: برای 

باال بزنین. هنوز بحو رتبده بندنی معلمدان بده صدورت نهدایی       

عملیاتی نانه است. دولت اگر نیازمنن وضع یدا اصدکح قدانون    

 ن.است به م لس بیوین تا این کار را ان ام ده

 نماینده بندرعباس: مد آشوري محآقاي -ج

ضددمن گرامیناشددت یدداد و خدداطره شددهین سددردار قاسددم    وی

سلیمانی، اظهار کرد: ترور سردار قاسم سلیمانی حماقت بزر  

سردمناران کاخ سفین بود. اگرچه دولتمدردان آمریکدایی بدرای    

رهایی از من کب داخلی چنین جنایت بزرگی را رقم زدنن امدا  

ها خواهن بود، عوارضدی کده    عوارض این اقنام متوجه آمریکایی

تیک میسر نیست. خدون  برآورد آن در ابعاد استراتهیک و ژئوپلی

هدای   بخدش بدرای جریدان    سردار قاسدم سدلیمانی منبدع الهدام    

شنن ابعاد آن هنوز   مقاومت و ملل آزاد من،قه شنه که نمایان

 .در ابتنای راه است

آتای که آنان با به شهادت رساننن فرماندنه عزیزمدان روشدن    

کردنن دییر با دست آنها خداموش شدننی نیسدت. خدون ایدن      

رصتی تاریخی در اختیار جریان مقاومت قرار داد شهین بزر  ف

تا بدا افدزایش قدنرت بازدارندنگی بده دفدع تهنیدنات و خلدق         

 .های جنین بپردازد فرصت

امروز رفتار سران کاورهای اروپایی در موضدوع برجدام و عدنم    

پایبننی آنان به دنبال خروج آمریکا ناان داد که غدرب بدرای   

ره را تنهدا بدرای عقدم نیده     م اکره قابل اعتماد نیست و مد اک 

خواهن. برجام ت ربده   ها و تعنی به حقوق آنان می داشتن ملت

دهدن. عدنم پایبندنی     ها قدرار مدی   روشنی را در برابر همه ملت

اندناز م،لدوبی از صدلح و امنیدت و      ها به این توافق چادم  غربی

ای بدرای   هدا لره  دهن. اگر اروپدایی  اعتماد در جهان را نوین نمی

ان در تدنوینش نقادی مدوثر داشدتنن ارزش قائدل      آنچه خودش

بودنن در برابر رفتارهدای یدک جانبده آمریکدا سدرتعییم فدرود       

 .آوردنن نمی

هایی است که ممکن اسدت   برجام سنن روشنی برای تمام ملت

بخواهنن در موضوعات مختل  به پدای میدز مد اکره بنادیننن.     

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

9 

 421جلسه خالصه 
 شنبهسه 

2/89322/2 
 

شدمنن اسدت   این نتایر برای درج در تاریخ ت ربیاتی تلخ اما ارز

 .که آیننه صلح و امنیت در جهان را به مخاطره خواهن انناخت

هدای   نمایننه بننرعباس اظهار کرد: رهایی کاور از خاکسدالی 

هدا در نقدا     ساله ظاهرا شرای،ی متفاوت از بدارش  ۰۳مستمر 

هدای   توجهی به زیرساخت دهن، اما بی مختل  کاور را نوین می

های وسدیع بده مدردم     ارتمرتبط با این بخش موجم بروز خس

نقا  مختل  شنه است که این موضوع به تازگی در سیستان و 

ها و تلد    بلوچستان و هرمزگان موجم ویرانی منازل مردم، راه

 .های زیادی شنه است شنن دام

الزم است دولت سریعا ح م خسدارت را بدرآورد کندن و بدرای     

هددا بدده خصددوص  هددای مددوثری بددردارد. رسددانه جبددران آن گددام

زده در امدر   صناوسیما باین تا بهبدود شدرایط در منداطق سدیل    

رسانی فعال باشنن و صنای مردم این خ،ه را بده گدوش    اطکع

 .مسلوالن برساننن

 نماینده كهنوج: احمد حمزهآقاي -د
خدواهم کده جانباختیدان حادثده      از مقام معیم رهبری مدی  - 

قدرار  کرمان را مثل شهنای هواپیمای اوکراینی در زمره شدهنا  

الملدل   دهنن. آمریکا در جنایتی هولنا  و با نقض قدوانین بدین  

حاج قاسم را به شهادت رسانن آن هم به بهانه واهی پیاییری 

 .ها از جنگ و کاته شنن آمریکایی

خ،اب به سردار شهین حاج قاسدم سدلیمانی گفدت: شدما      وی

رسدینین، بایدن    نباین با گلوله یا ترکای ناشناس به شهادت می

خواستی تمام لرات جسدمت درگیدر    گونه که خودت میهمان 

ترین انسدان بده    شهادت باونن که شن. تو باین به دست بنبخت

رسینی تا همه آزادگدان عدالم برایدت بسدوزنن کده       شهادت می

 .سوختنن

با اشاره به تاییع باشکوه پیکر حداج قاسدم سدلیمانی     در ادامه

الم در قلدم و  گفت: این تاییع باشکوه ناان داد که آزادگان ع

تدوان در عدالم پیدنا     جان مردم جای دارنن. کنام نیامی را مدی 

 .کرد که چنین جاییاه عییمی در نزد مردم داشته باشن

وی خ،اب به رئیس جمهور آمریکا گفت: شهین قاسم سلیمانی 

تر از حاج قاسم است. این را خواهی چاین. اگر حمله  خ،رنا 

ی م دداز بنانیددن، آیددا   المللدد پیانسددتانه را در قددوانین بددین  

های شما در من،قه امن خواهنن بود؟ میر نه اینکده   سفارتخانه

گنداه مدا    های شما محل توطله برای قتل مدردم بدی   سفارتخانه

هدا و مراکدز    ها هستیم؟ آیدا پاییداه   است، آیا م از به انهنام آن

نیامی شما در من،قه برای خیرخواهی مستقر هستنن یا بدرای  

 ها؟ ضربه به ملت

هدای   ای پیاییرانه همده پاییداه   دانین که در حمله آیا م از می

شما را منهنم کنیم؟ آیا شما کده هواپیمدای غیرنیدامی مدا را     

هدا فروندن از    دانین کده روزانده ده   دهین نمی مورد حمله قرار می

کنندن   هواپیماهای مسافربری شما از کنار مرزهای ما عبور مدی 

 کننن؟ جا می ا جابهکه بعضا فرماننهان تروریستی شما ر

اگر امدروز  »این عضو فراکسیون مستقلین م لس با بیان اینکه 

گفت: حال « ای داشتیم از تهنین مصون بودیم افزار هسته جنگ

کدنم هدر    که اروپا از تعهنات خود سر باز زده است پیانهاد می

خارج شنه و انف ارهای شدکاو و جدوش    NPT تر از چه سریع

و به دنیا اعدکم کندیم کده بده باشدیاه       ای را ان ام دهیم هسته

 .ایم ای پیوسته های هسته قنرت

آفرین عنوان کرد و  ای را مصونیت داشتن جنگ افزار هسته وی

هایی با بُرد زیاد و دارای ظرفیت قابل حمدل   گفت: باین موشک

های نامتعارو را در دستور کار قدرار دهدیم. ایدن حدق      ککهک

 .طبیعی ما است

هدا   کنم که همده کرمدانی   مردم کرمان اعکم می من به نیابت از

سرباز حاج قاسم هستنن و اگر همه ما شهین شویم هیچ ابدایی  

نناریم. به نیابت از مردم کرمان برای هر کس که ترامدپ را بده   

 .دهیم قتل برسانن سه میلیون دالر جایزه نقنی می

 :احمد مرادي نماینده بندرعباس آقاي -ها

اپیمای اوکراینی و جان باختن تعنادی با تسلیت سقو  هو وی

از هموطنان همچنین حادثه کاته شنگان کرمان اظهار کدرد:  

شهادت سردار سرافراز قاسم سلیمانی که جدان خدود را فدنای    

دارم، ایادان   های میلوم کردنن گرامدی مدی   امنیت ایران و ملت

مزد ایمان به خنمت مردم را از خناونن دریافت کردندن. خدون   

هدایی مانندن دونالدن     م سلیمانی باعو رسوایی انسدان شهین قاس

ثاراهلل بدوده و   ۰۰ترامپ خواهن شن ایاان زمانی فرماننه لایر 

ارتبا  عمیقی با ایثدارگران، خدانواده آنهدا و خدانواده شدهنای      

گاه آنها را فراموش  هرمزگان داشتنن و با وجود ماغله زیاد هیچ

 .نکردنن

  ایدران کده بدا اراده الهدی     درود بر شرافت و غیرت مردم بدزر 

هدا از آمریکدای    انتقامی سخت به دسدت توانمندن حداج قاسدم    

 .جنایتکار خواهنن گرفت

متاسفانه شداهن سدیل در سیسدتان و بلوچسدتان و هرمزگدان      

هدا توجده    بودیم. باین بنانیم که در این منداطق بده زیرسداخت   

شدود کده    هایی به این شدکل موجدم مدی    نانه است. بارننگی

تدر وضدعیت    هن ویرانی باشنن. دولت باین هرچه سدریع مردم شا

ها را در این مناطق سامان دهدن. مدردم همیاده در     ها و پل راه
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چنین شرای،ی در داخل و یا در مقابل تهنینات خارجی، سپاه 

 .داننن و نیروهای مسلح را باعو آرامش خود می

ها توجه کنن. آنها در شدرایط   دولت باین به زننگی مردم جزیره

 .کننن اگرچه مرزداران خوبی هم بودنن سختی زننگی می

با توجده بده نزدیکدی بده سدالیرد پیدروزی انقدکب اسدکمی و         

انتخابات م لس شدورای اسدکمی الزم اسدت تاکیدن کدنم کده       

بهمن و شرکت در انتخابدات   ۲۲اهلل  حضور پرشور مردم در یوم

م لس به معنای استقکل کاور اسدت. بدا مادارکت و بدا رای     

   .ود توانمننی افراد نمایننه و م لسی قوی را م،البه کنیمخ

ذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهاور و مسالولین   ت (8

 اجرایي كشور

 مورد(2تذکرات کتبی به رییس جمهور)  -الف

آقای سینمحمنجواد اب،حی نمایننه خمینی شهر: تدنبیری  -۰

اقادار   اتخال نمایین برای ایام عین بسته حمایتی مناسم بدرای 

ضعی  جامعه از جمله مدندجویان کمیتده امدناد ، بهزیسدتی،     

 بازناستیان و کارگران داده شن.

به دستیاههای اجرایی لیربط دستور فرمایین نسبت به اجرای -

 کامل قانون حمایت معلوالن اقنام نماینن.

آقای سین ناصر موسوی الرگدانی نمایندنه فکورجدان: لدزوم     -۲

عددنم فاددار بدده رسددانه هددای ملددی حمایددت ازصددنا و سددیما و 

درخصوص ساخت برنامه هایی با مضامین انقکبی درشبکه افق 

 که مورد عکقه مردم هم هست.

ضرورت ارایده توضدیح درخصدوص علدت کداهش پیمانده ای       -

سهمیه بنزین مردم با توجده بده اعتراضدات شدنین و گسدترده      

 مردم

چدرا  علت عنم پرداخت یارانه معیاتی به نیازمننان چیست؟ -

گدددزارش مسدددتننی در ایدددن خصدددوص و تعدددناد دقیدددق    

 کنننگان به مردم و م لس ارایه نمی شود؟ دریافت
 

 مورد(48)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 تعناد دستیاه اجرایی تعناد دستیاه اجرایی

 ۰ فرهنگ ۰ نیرو

 ۰ بهناشت ۰ نفت

 ۰ ورزش ۰ تعاون

 ۰ اقتصاد ۲ میراث

 ۰ راه و شهرسازی ۰ آموزش وپرورش

 ۰ کاور ۰ نیرو

تذكرات آیین نامه اي ، اخطار قانون اساسي و تاذكرات  (1

 شفاهي

در ت کری شدفاهی خ،داب بده رئدیس     :سید احسن علوي آقاي 

کدنم بدرای چهلمدین روز شدهنای      جمهور گفت: پیانهاد مدی 

هواپیمای اوکراینی محل سقو  هواپیما را گلباران کنین تا دنیا 

 .و ایرانیان سرشار از عواط  انسانی استبفهمن ایران 

وضعیت بازناستیی و بازناستیان بسیار وخیم اسدت. انتیدار   

 .ها را ترمیم کنین رود براساس قانون حقوق آن می

در ت کری شفاهی گفت: دولت در بعضدی    :حسن كامرانآقاي 

کنن، مثک به مردم گفته می شود اگر فدرم   مسائل گروکای می

ا کامل نکنین، یارانه شما ق،ع خواهن شن. یدا  و اطکعات خود ر

خواهندن ابتدنا    گوینن اگر پروانه چاه مدی  اینکه به کااورزان می

ها در شأن مردم ایدران   باین هوشمننسازی کننن. این گروکای

 .نیست

در مورد تقسیمات کاوری گفت: شرق اصدفهان جمعیدت    وی

شدود.   زیادی دارد و تنها بخای از آن چهار هزار کیلدومتر مدی  

دولت وعنه داده بود که شرق اصفهان را جنا کنن اما بده وعدنه   

 .خود عمل نکرده است

خ،اب به وزیر تعاون، کدار و رفداه اجتمداعی گفدت:      یت کر در

 این رفتار  آهن با ایثارگران چیست؟ حرو حساب کارخانه لوب

 .نیست ایثاگران شأن در کارخانه

خ،داب بده وزرای   در تد کر شدفاهی    : حبیب اله دهمردهآقاي 

کاور، راه، نیرو و نفت گفت: درباره کمبود سوخت کامیون ها، 

 .اتوبوس ها اقنام الزم را سریعتر ان ام دهین

مسددلوالن بدده سددیل ویرانیددر اسددتان سیسددتان و بلوچسددتان   

رسددینگی کننددن. ایددن نددوع رسددینگی در شددأن نیددام مقددنس 

جمهددوری اسددکمی نیسددت و از مددردم تاددکر مددی کددنم کدده   

نانه برای کمدک بده سدیل زدگدان ایدن اسدتان ورود       سخاوتمن

 .کردنن

عنم الیروبی رودخانه ها باعو شنه تا سیل خسارت بسیاری را 

  .به استان سیستان و بلوچستان وارد کنن

در پایان از مسلوالن خواست در استخنام ها، بدومی گزیندی را   

 .مننیر قرار دهنن

ت: با توجده بده   در ت کر شفاهی گف  :سیده فاطمه ذوالقدرخانم 

شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه که عمنه آن ناشدی از تحدریم   

های ظالمانه، روز بده روز بدر مادککت بنیداه هدای اقتصدادی       

 .شنه است  افزوده

  وی افزود: ممکن است این مادککت تبدنیل بده یدک بحدران     

شنه و موجم شود کارفرمایان بنیاه هدا در تدامین و پرداخدت    

 .مواجه شونن حقوق ماهانه باماکل
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بسیاری از بنیاه های اقتصادی ماه هدا معوقده کدارگری دارندن،     

این ماکل از سال قبل توسط وزارت تعاون در حدال پیییدری   

  .است

با توجه به نزدیک شنن به ایدام آخدر سدال، مادکل معیادت      

کارگران و پرداخت حقوق و عینی، تقاضا داریم به درخواسدت  

توسط وزارت تعداون ارائده و    تخصی  اعتبار به این واحنها که

 .مبل  نیز ماخ  شنه، موافقت شود

ضمناً بانک ها اعکم کرده اندن آمدادگی کامدل بدرای پرداخدت      

تسهیکت به این واحنها را دارندن تدا بتوانندن حقدوق معوقده را      

 .پرداخت کننن

بسیاری از کارگران این واحنها حقوق معوقده دارندن، بندابراین    

اخدت حقدوق و عیدنی آنهدا برطدرو      باین آخر سال ماکل پرد

 .شود

در تد کر شدفاهی خ،داب بده      :محمد محمودي شاه نشینآقاي 

عبنالرضددا رحمددانی فضددلی وزیددر کاددور و انوشددیروان بنددنپی  

استاننار تهران گفت: درخواست داریم وعنه هایی که به مدردم  

 .داده شنه، اجرایی شود

بیش از یک سال و ندیم اسدت کده قدول اجدرای طدرح اتصدال        

روی تهران بده شدهریار، مدکرد و شدهر قدنس داده شدنه و       مت

م،العات آن نیز ان دام شدنه، لد ا ضدرورت دارد کده هدر چده        

 .سریعتر پیمانکار پروژه انتخاب شود

از ابتدنای   در تد کر شدفاهی گفدت:     :محمدمهدي مفتح آقا ي 

هدزار نفدر بدرای وزارت بهناشدت و حکدم       ۰۳آگهی اسدتخنام  

ص حدد و بددومی گزینددی بددا   دیددوان عددنالت اداری درخصددو 

جهانییری و انصاری معاون اول و رئیس سازمان امدور اداری و  

استخنامی صحبت کردم که عنم اسدتخنام بدومی هدا موجدم     

 .پایین آمنن راننمان کار و سرخوردگی جوانان بومی می شود

وی افزود: قرار بود دولت در زمینه بومی گزینی الیحه ای ارائه 

د، بنابراین خودمان طرحدی دوفدوریتی بده    کنن، اما اتفاقی نیفتا

قدانون مدنیریت خدنمات     ۰۰م لس آوردیم تا بننی به مداده  

کاوری الحاق شود و دولت قانونی نسبت به بومی گزینی اقنام 

اکنون این طرح در کمیسیون مربوطه تصویم و در نوبدت  .کنن

بررسی در صدحن علندی قدرار گرفدت. از دولدت مدی خدواهیم        

تدا اسدتخنام بدومی هدا کده باعدو افدزایش         تنبیری اتخال کنن

راننمان کار و عنم سرخوردگی جوانان بومی می شود، صدورت  

 .گیرد

تعاون،کدار   در ت کر شفاهی خ،اب به وزیر  :زهرا سعیديخانم 

 گفددت: از شددما مددی خددواهم زمددان قددرارداد و رفدداه اجتمدداعی ،

موقت ها را ماخ  کنین ضدمن اینکده تقاضدا داریدم هرچده      

 .ر هیات دولت این موضوع به تصویم برسنسریع تر د

سال خوب کار کردنن بتواننن  ۰قرار بود اگر قراردادی ها ظرو 

 .زمان قراردادشان مثل نیروهای پیمانی و رسمی باشن

ما درخواست داریم که در این زمینه کارگران بتوانندن شدکایت   

 کننددن و از حددق و حقوشددان دفدداع کننددن ولددی االن بحددو    

 .ردسر شنه استقراردادی ها د 

موضوع حناقل دستمزد هم بایدن متناسدم بدا سدبن معیادتی      

 .باشن که متاسفانه به این موضوع رسینگی نمی شود

از وزیر کار انتیار رسینگی بیاتر داریم چرا که این روزهدا بده   

حق و حقوق کدارگران رسدینگی نمدی شدود و بده هدر دلیلدی        

آن هدا بده    کارگران رسمی یا پیمانی نمی شدونن و فرآیندنهای  

 .سمت م،لوبیت جامعه کارگری نمی رود

در تد کر شدفاهی حدین جلسده علندی        :علیرضا سالیمي آقاي 

م لس شورای اسکمی گفت: متأسدفانه بسدیاری از متقاضدیان    

انن که باین تنبیری  هنوز بسته معیاتی بنزین را دریافت نکرده

وی افدزود: خبرهدایی وجدود    .برای حل این ماکل اتخال شدود 

تن غ ای سگ و گربده و همچندین    ۰۵۰۵مبنی بر اینکه دارد 

کاالهایی چون مرکم خودکدار و شدامپو بده کادور وارد شدنه      

تومدانی   ۰۲۳۳است؛ سؤال آن است که آیا ایدن کاالهدا بدا ارز    

وارد شنه است؟نمایننه مردم محکت در م لس تصدریح کدرد:   

دولت به صنا و سیما سفارش کرده کده یدک بسدته خبدری از     

دولت تهیه کننن. پیانهاد ما این است که دولدت هدم   جلسات 

ماننن م لس، جلسات خود را به شکل زننه پخش کنن و دنبال 

 .این کارهای سفارشی نباشن

های انقکبی گرفته شنه و  متأسفانه آنتن زننه از برخی برنامه -

درخواست مدی کدنم آقایدان بده سدازمان صدنا و سدیما فادار         

ه خواست به دلیل اسدتفاده مکدرون   وی از وزارت خارج.نیاورنن

 .فارس به فرانسه ت کر دهن از واژه جعلی به جای نام خلیر

دربداره میزبدانی ایدران در مسدابقات فوتبدال       AFC تصدمیم  -

آسیایی کامکً سیاسی است و بایدن ابعداد ایدن موضدوع روشدن      

 .شود

در ت کری شفاهی گفت: آیا اصکح  :نهاد اهلل شریعت شمسآقاي 

ین موجم افزایش قیمت کاالها و خدنمات و کداهش   قیمت بنز

هدای مسدافربری و    قنرت خرین مردم نانه اسدت؟ آیدا آژاندس   

انن؟ چدرا بدا وجدود     های منارس با ماکل مواجه نانه سرویس

 شود؟ اعتراض مکرر رانننگان و مردم تصمیمی گرفته نمی

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

02 

 421جلسه خالصه 
 شنبهسه 

2/89322/2 
 

های حوزه انتخابیده خدود گفدت:     در مورد وضعیت رودخانه وی

آبداد و رامسدر بده دفعدات موجدم       ی تنکابن، عبداس ها رودخانه

انن. همه اقنامات ان ام شنه در زمینده مهننسدی    خسارت شنه

های مستعن بروز سیل نیمه تمام ماننه و منتیدر   اخیر رودخانه

 .اولین طغیان رودخانه است تا دوباره تخریم شود

در پایان ت کر خود در مورد وزارتخانه جهاد کاداورزی گفدت:   

توانن با سرپرست اداره شود. شاهن مثدال آن   ارتخانه نمیاین وز

مأموران حفاظت از منابع طبیعی هستنن که چندن مداه حقدوق    

 .نیرفتنن

در تد کر شدفاهی اظهدار کدرد:      :سید حسین نقوي حسیني آقاي 

درصدنی   ۳۳پروژه متروی ورامین، قرچک و پیادوا پیادرفت   

نه، آقدای  میلیارد تومدان بدرای آن هزینده شد     ۳۳داشته است، 

نوبخت در این باره همکاری زیادی داشته و انتیار است اعتبدار  

هدزار   ۰۲۳الزم در این باره تامین شود، چرا که روزانه بیش از 

های ورامدین، قرچدک و پیادوا بده تهدران       تردد بین شهرستان

شود. این موضدوع موجدم تلد  شدنن وقدت مدردم،        ان ام می

 .شود ی میترافیک سنیین و مصرو بیش از حن انرژ

با مسائل ورزشی مدا بده خصدوص فوتبدال سیاسدی برخدورد        -

شود. جمهوری اسکمی ایران یکدی از کادورهای امدن و بدا      می

کننن نسدبت بده مدا وارد     ثبات است و اتهاماتی را که م،رح می

 .نخواهن بود

وزیر خارجه اسبق انیلیس هنیدام ورود بده تهدران گفدت فکدر      

روم امدا وقتدی وارد تهدران     کردم به شهری جهان سومی می می

ام. کادور مدا باثبدات و     شنم احساس کردم که به مادرین آمدنه 

 .امن بوده و نباین با ورزش سیاسی برخورد کننن

در ت کر شفاهی در جلسه علندی   :محمدرضا پورابراهیميآقاي 

امروز م لس اظهار کرد: وزرای نفت و کاور توجده کنندن کده    

شدود.   رت کامدل اجرایدی نمدی   بننی بنزین به صو قانون سهمیه

هایی به دست ما رسینه که اگر مصرو بنزین مردم کم  گزارش

سوزد، بننه در این بداره از وزرای مربوطده    باشن سهمیه آنها می

 .دهم کنم و گزارشی را ارائه می سوال می

از کمیسددیون شددوراهای م لددس شددورای اسددکمی بدده دلیددل  

یکر شدهین قاسدم   برگزاری اولین جلسه بررسی حادثه تاییع پ

کنم. وزیر اطکعات و وزیر کادور   سلیمانی در کرمان تاکر می

تر گزارشدات خدود را در ایدن بداره بده کمیسدیون        هرچه سریع

 .شوراها ارائه دهنن

گفت: به اروپایی ها  ،در ت کر شفاهی   :مصطفي كواكبیانآقاي 

اعکم می کنم که ق،عا شما نمی توانیدن کداری در مدورد حدل     

فایدنه   پادویی برای آمریکا بدرای شدما بدی    .ن ام دهیناختکو ا

 .خواهن بود

در ت کر شفاهی خود گفت: از وزیر راه   :كوروش كرم پورآقاي 

بابت حضور در اوکدراین و پیییدری م،البدات حادثده دیدنگان      

سقو  هواپیما تاکر کدرده و تاکیدن مدی کدنم کده مسدلوالن       

 .دل ویی از بازماننگان را تناوم ببخانن

با بیان اینکه ایران کاوری امن برای برگزاری رویدنادهای  وی 

حق ننارد به بهانه های سیاسی،  AFC :افزود  بین المللی است

 .حق میزبانی را از باشیاه های ایرانی سلم کنن

تد کر شدفاهی گفدت: وزارت جهداد       در  :حسن بهرام نیاآقاي 

مقرر کرده به ازای هر هکتار زمدین زراعدی، یدک کیسده کدود      

شیمیایی به کااورزان تعلق گیرد و این در حالی است که هدر  

کیسده کدود شدیمیایی دارد کده آنهدا م بدور        ۵هکتار نیاز به 

  .هستنن مازاد آن را با نرخ آزاد تهیه کننن

آژانس ها از وضعیت قیمت سوخت گکیه دارنن و به آنها گفتده  

که  می شود تا پایان سال کرایه خود را افزایش ننهنن در حالی

 .با قیمت بنزین فعلی، آنها در وضعیت سختی قرار دارنن

در ت کری شفاهی بدا تسدلیت شدهادت      :سیدعلي ادیانيآقاي 

سدانحه سدقو  هواپیمدای اوکرایندی       تعنادی از هموطنان در

اظهار کرد: ملت ایران پیییر بررسی دقیق این واقعده اسدت. در   

بدری  عین حال بده کسدانی کده بدا شدی،نت در امپراتدوری خ      

ریزنددن و همچنددین بدده  هددای بییاندده اشددک تمسدداح مددی رسددانه

های سیاسی که به دنبال سوءاستفاده از این مسلله  تیغی جوجه

ها، معیم و بصیر بوده و بدا   دهم. این خانواده هستنن هانار می

ملت ایران همراه هسدتنن. از طدرو دییدر مسدلوالن نیدز قویدا       

 .جبران مافات کننن

ر کنفنراسیون فوتبال آسیا گفت: ایدن  در مورد تصمیم اخی وی

ای و سیاسی است. من،ق این اقدنام ایدن اسدت     اقنام غیرحرفه

المللدی در   هدای بدین   که از آن ا که ایران ناامن است پس بدازی 

ها بیدویم کده ایدران امدن و امدن       ایران برگزار ناود. باین به آن

تان را نیام سدل،ه   آفرین برای غرب آسیا است. شما که امنیت

تر نیستین. ایدن فتنده عبدری عربدی      کنن از ایران امن تأمین می

 .بنون جواب نخواهن مانن

در تد کر شدفاهی خ،داب بده       :حسینعلي حاجي دلیگانيآقاي 

وزیر کار، گفت: پس از گ شت سه سال از تصویم قانون برنامه 

شام توسعه که متناسم سازی حقدوق کدارگران بازناسدته را    

ای  سازی کارگران بازناسدته  ن متناسماالجرا کرده همچنا الزم

شود تا چنن وقت دییدر هدم    انن اجرا نمی سال کار کرده ۰۳که 
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رسن، اما هنوز دولت نسبت بده   مهلت اجرای قانون به پایان می

این موضوع اقنامی نکرده اسدت. چیونده یدک کدارگر بدا یدک       

 .هزار تومان از عهنه مخارج زننگی بر بیاین ۲۳۳میلیون و 

به وزیر نفت بیان کرد: پس از گ شت یک ماه هنوز وی خ،اب 

هم موضوع کپسول گاز مایع پابرجاست، این موضدوع فقدط بده    

گرمایش ارتبا  ننارد بسدیاری از واحدنهای تولیدنی بده ایدن      

تواننن منت زیادی را برای دریافت آن  کپسول نیاز دارنن و نمی

اد هدا را آز  در ص  بایستنن. بهتر است بخادی از ایدن کپسدول   

شدود مدردم بتوانندن آن را     کنین تا بدا قیمتدی کده تعیدین مدی     

 .خریناری کننن

مصددوبه کنفنراسددیون فوتبددال آسددیا در لغددو میزبددانی ایددران  -

تدرین نق،ده جهدان اسدت و شدی،نت       سیاسی است. ایران امن

عربستان سدعودی کده گداو شدیرده آمریکاسدت باعدو چندین        

ه با اقنام وزیر ای شنه، فوتبال دوستان م،ملن باشنن ک مصوبه

امور خارجه و وزیر ورزش و جوانان خواسته آنها تامین خواهدن  

 .شن

گفدت: اگدر وزارت   ،در تد کر شدفاهی    :بااس گاودرزي  آقاي ع

کااورزی تصمیم ننارد که حقوق آسیم دینگان سیل جداری  

را به کااورزان شهرستان بروجرد پرداخت کنن بدرای بیدان آن   

و بیویددن. وزارت کادداورزی دنبددال بهاندده نباشددن و آن را شددفا

خواسددت کدده کادداورزان اسددناد خددود را ارائدده دهنددن. ایددن در 

هدا کدار    حالیست که کااورزان نسل در نسدل روی ایدن زمدین   

کردنن و نباین به بهانه سنن، پرداخت خسارت به کااورزان بده  

 .تعویق بیفتن

زمین بسیاری از این کااورزان در روستاها نابود شنه و دولدت  

 .ها توجه کنن قول خود در خصوص پرداخت خسارتباین به 

در ت کری شفاهی خ،داب بده وزیدر راه و     :حسن نوروزيآقاي 

شهرسازی گفت: شهروننان بهارستان و ربا  کریم که به تهران 

تومدان عدوارض بپردازندن.     ۲۳۳۳رفت و آمن دارنن بایدن روزی  

گیرین امدا   تومان عوارض می ۶۳۳قم  –شما از مسافران تهران 

برای ساکنان شهرستان بهارستان و ربا  کریم که هر کدنام از  

تومان عوارض  ۲۳۳۳کننن  کیلومتر جاده استفاده می ۰۳و  ۲۳

 .گیرین می

خ،اب به حسین اشتری، فرماننه نیدروی انتیدامی گفدت:     وی

فکری به حال نیروی انتیامی شهر پرندن کده جمعیدت آن بده     

والن لیربط تد کر  رسن، بکنین. همچنین به مسل نفر می ۰۳۳۳

 .دهم که پروژه متروی پرنن را عملیاتی کنین می

 

 ۶۲که براسداس مداده    با بیان این وی  :سید قاسم جاسميآقاي 

هدای اجرایدی    نامه داخلی م لدس اختیدارات و مسدلولیت    آیین

م لس شورای اسکمی همچون حفاظت و حراسدت از م لدس   

مدنعی  برعهنه رییس م لس است خ،اب به علدی الری دانی،   

خواهیددن بددا شددرکت در انتخابددات ریاسددت  شددن: شددما کدده مددی

میلیون ایرانی را حدل کنیدن،    ۳۳ماکل  ۰۰۳۳جمهوری سال 

نفدر از کارمندنان م لدس را     ۲۳۳ای کاش قبل از آن مادکل  

 .کردین برطرو می

این افراد هفت یا هات سال است که در پدروژه ندور سدوهانک    

رار دادنن چرا بده آنهدا   شان را در صننوق ق ثبت نام کرده و پول

 .شود؟ توجه نمی

میلیون خانوار یعنی  ۲۳یا  ۰۳شما گفتین که به  ؛آقای روحانی

دهین، نه تنهدا   میلیون نفر ایرانی یارانه معیاتی می ۶۳بیش از 

هدای   شود بلکه آنها را با پیامک سبن معیاتی به مردم داده نمی

ران بدنبین  متعند سرکار گ اشته و به نیام جمهوری اسکمی ای

 .کننن می

یکشانبه ماورخ    روز اعالم ختم جلسه  ، جلسه آیناده   (4۴
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