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 02/4/4399 نبهشچهار روز–جلسه علني  (149) نوزدهم و  چهارصد
 

آقااي دكرار   )رای تصدی وزارت جهاد کشاورزی و اخذ رای اعتمااد بکاظم خاوازی آقای دکتربررسی برنامه و صالحیت  (1

راي ،  مخالفین   491راي ، موافقین  042وراي اسالمي گردید.)كل آرا ء ماخوذه خاوازي موفق به اخذ راي اعرماد  از مجلس ش

 ( راي 1راي و ممرنع  42
 

( رسیدگی به الیحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کالن شهرها با مشارکت بخش 2

 ه تصویب رسید.()اصالحات كمیسیون ب-(2غیردولتی)اعاده شده از شورای نگهبان 
 

 (3( قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی)اعاده شده از شورای نگهبان11( و )1طرح اصالح مواد ) (رسیدگی به 3

 .(اصالحیه كمیسیون به تصویب رسید)-
 

 ( اظهارات آقای دکتر پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی4
 

 ارجی در خصوص روند اجرای برجام  ( گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خ5
 

 صبح 9ساعت  01/4/4399روز   سه شنبه مورخ جلسه آینده  ( اعالم ختم جلسه  ،6

Instagram.com/dotic.ir

https://www.instagram.com/dotic.ir/


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

2 

 149جلسه خالصه 
 شنبه چهار

4399/4/02 
 

راي بكاظم خاوازي آقاي دكرربررسي برنامه و صالحیت  (4

 تصدي وزارت جهاد كشاورزي و اخذ راي اعرماد

آقریهر   مخرلفین) اظههررا  و  پس از ارایه  زهرارک یسیوهی     

( آقریر  : وییلی، مرادی و قه امی  (،م افقین)مقص دیصردقی و 

آقهری دیتهر اههررییری، آقهری دیتهر      آقری دیتر خروازی و   ، 

خروازی م فق ب  اخذ رای اعتسرد  از مجلهس وه رای امه می    

رای ،  مخهرل    191رای ، م افین  512زردید.)یل آرا مرخ ذه 

 رای(  4رای و مستنع  12

 یون كشاورزي:كمیس گزارش خالصه اظهارات 

در ت ضیح زرارک یسیوی   یشهرورزی،    احسدعلی ییخرآقری 

آب، منربع طبیعی و محیط زیوت دربرره وزیر پیشنهردی اهرد 

امفندمره مرل زذوت  ررمه  رمهسی ایهر      2زفت: یشرورزی 

رئیوهه  در ارتبههر  بههر وزیههر پیشههنهردی )یههرظ  خههروازی( بهه   

امهفندمره الوه  بررمهی     1یسیوی   واصل و بدو  وقفه  در  

ص حیت اارایی، مدیریتی و برررم  ار و مهدار  وی برامهر    

 آئین ررم  داخلی تشکیل ود. 505مرده 

شرورزی برامر  آئهین ررمه    ص حیت وزیر پیشنهردی اهرد ی

ادید مجلس بررمی ود لذا یسیوی   اهری تخصصهی دییهر    

 ریر از اس  ابعرد ص حیت و برررم  وی را بررمی یردرد.

وی بر اورره ب  بررمی مدار  دارشیرای یرظ  خروازی افهرود:  

صحت مدار  دارشیرای وزیر پیشهنهردی پهس از امهتع ز از    

ق لیوهررس و دیتهری مه رد    وزار  عل ز در مقطع لیوررس، ف 

ترئید یسیوی   یشرورزی، آب، منربع طبیعی و محیط زیوهت  

 قرار زرفت.

معرورت رظرر  بر قید ف ریت برررمه  اهری آقهری خهروازی را      -

 مهه رد بررمههی قههرار داد و از رظههر معرورههت رظههرر  اسوهه یی  

برررم  اری وزیر پیشنهردی اهرد یشرورزی بر امنرد برالدمهتی  

 ترئید ود.

وزیر پیشنهردی اهرد یشرورزی فردی پر  دمت، بر اخه ق   -

و بر امتعداد برال و عرل  ب  ام ر یشهرورزی و مطلهع از وضهعیت    

 آب و خر  یش ر و اال تعرمل امت.

تسرز اعضری یسیوی   متفق و یکپررچ  ص حیت مهدیریتی،   -

اارایی، فنی یرظ  خروازی را م رد ترئید قرار دادرهد از ایهن رو   

رسریندزر  ریر ت صی  می ین  ی  تصدی وزار  اههرد   ب  مریر

 یشرورزی را ب  وی بداند.

برامر  م اال  رسریندزر  از وزرا تذیرا ، تحقیق و تفحص  -

ار و م اردی ی  در امتیضرح اهری قبهل مطهرح وهده د د ه       

اریی تحت عنه ا  د د ه  اهری رسرینهدزر  مجلهس در ینهرر       

در زهرارک یسیوهی      برررم  وزیر پیشنهردی اهرد یشرورزی

 ارائ  وده تر م رد ت ا  قرار زیرد.

آقههری خههروازی در صهه ر  اخههذ ردی اعتسههرد بهتههر امههت     -

م ض عرتی اسچ   فضری حری  بر مدیریت وزارتخرر  و تق یت 

روحی  اهردی، اول یت داد  ب  تخصص و ت ارسندی، پشتیبرری 

و  از تصسیسر  یررونرمی، امتق ل وزیر در تصسیسر  اارایهی 

مدیریتی، آزرای ب  دارش روز یشرورزی و عهدز به  یهررزیری    

ریرواری برزرشوت  تحت ار عن اری را م رد ت ا  اهدی قهرار   

 داد.

اسچنین وزیر پیشنهردی اهرد یشرورزی در ص ر  اعتسهرد   -

مجلس ب  وی برید روبت ب  حق ق یشهرورزا  متعههد بروهد و    

چیهده اداری،  مبررزه ادی بهر فوهرد، مبهررزه بهر دم یرامهی پی     

رقربتی یرد  فضری یوب و یرر، ترییهد بهر امهتفرده بهینه  از     

منربع، ت مع  اخ ق یشرورزی، اتخرذ میرمت اری منرمهب بهر   

تغییر اقلی ، اسکرری بر خیرین و مریر دمتیره اری اارایی به   

ویژه بر وزار  ریرو و حفرظت محیط زیوت برای  لب  بر بحرا  

 آب م رد رظر قرار داد.

رسریندزر  در ح زه اری مدیریت علسی بخهش اهری تعهرو      -

وزار  اهرد یشرورزی، ت ا  به  مرایهر تحقیقهرتی وزارتخرره ،     

ت مع  مح ری ب  اری محص ل مح ری بهر ت اه  به  اقتصهرد     

بخش یشرورزی را از اسل  د د   اری مجلس می دارنهد یه    

آقری خروازی در ص ر  یوب ردی اعتسرد برید در اول یت قهرار  

 .داد

 خالصه اظهارات مخالفین: 

 رابهری  اختیهررا   و حکه متی  حک  وی آقاي محمود صادقي:

شریی داروهت یه  ربریهد از آ  بهرای     راای و منرمب ظرفیت را

 مرزویرراری عردی امتفرده و د.

بی زرافی و اارایی آقری خروازی ا راق وده امت به  طه ری   -

به ده   طرح یشهرورزی  100ی  عن ا  وده وی مجری و مشرور 

امت؛ فص ل یشرورزی مر ی تره امت و وی اه  فهردی اه ا     

ار مشهرریت   ب ده و مشخص ریوت ی  چی ر  وی در این طرح

 ؟یرده امت

التحصههیلی وی در  مقرلهه  بعههد از فههرر  120وی افههرود: چههر  

بی زرافی وزیر پیشنهردی وزیر یشرورزی عن ا  وهده یه  یهرر    

ص ریوهت وی  بویرر مختی امت من دارشیرای اوت  و مشخ

 ؟چی ر  این یرر را یرده امت

Instagram.com/dotic.ir
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در زمرری ی  آقری خروازی در وزار  اهرد یشرورزی مشغ ل  -

ب د، طرح پهن  بندی را اارایهی یهرد، امهر از متخصصهر  ایهن      

 ح زه امتفرده رکرد.

وزیههر پیشههنهردی اهههرد یشههرورزی توههلط یههرفی در حهه زه  -

 صهی و  یشرورزی ردارد، راه اردازی مرمرر  ارتبهر  بخهش خص  

دولتی رسی ت ارد تسرز ااداف م ا د در برررم  وش  ت مهع  را  

امهت و   1400تر  1991اارایی یند، زیرا این برررم  برای مرل 

در مهلت یک مرل و ری  برقی مررده آقری خهروازی رسهی ت ارهد    

 اقداز چنداری برای تحقق آ  ارجرز داد.

رز ر  برررم  اری وزیر پیشنهردی اههرد یشهرورزی را وهعر    وی

ت صی  یرد و زفت: ازرچ  در برررمه  ایشهر  به  عهدز تحقهق      

ااداف امنرد برالدمتی، فقدا  اسکرری م ثر بین دمتیره اهری  

حریسیتی، عهدز تخصهیص اعتبهررا  الزز و وهرایط ررموهرعد      

ا ی ب  عن ا  مشک   ح زه یشرورزی یرد وهده، امهر ایشهر     

ایهن مشهک      برررم  عسلیرتی و مکرریوسی برای فرئق آمد  بر

 رداررد.

آقری خروازی فنروری ر ین را ب  عن ا  اصلی ترین عرمل ایجهرد  

 ثرو  می دارد، امر برررم  ای برای امتفرده از آ  ردارد.

ازرچ  ادف اری ارائ  وده در برررم  وزیهر پیشهنهردی اههرد    

یشرورزی منرمب امت، امر رااکرر عسلی مشخصی برای تحقق 

 امت. این ااداف ارائ  رکرده

بر مکرریو  اری م ا د رسی ت ا  ااداف برررم  وش  ت مع   -

را در یکورل و ری  برقیسررده اارایی یرد، فرصت آقری خهروازی  

برای موئ لیت در وزارتخرر  اهرد یشرورزی تنهر یکورل و ری  

امت و در این مد  ی تره رسی ت ارهد امه ری مررنهد ت مهع  و     

وتر ی  ار یداز دقت و اررژی اص ح رژاد زرومیش، ب قلس   و 

 زیردی ریرز دارد را ارجرز داد.

بر طرح این م ال یه  وزیهر پیشهنهردی اههرد یشهرورزی       وی

درصهد   11چی ر  می ت ارد ت لید مر  الین را از صفر درصد ب  

برمررد، ادام  داد: در برررم  اری ایشر  ب  اادافی اوهرره وهده   

ارد، چی ر  می ت ا  ت لید ی  قربلیت اارا در یکورل و ری  را رد

 درصد افرایش داد. 44درصد ب   91مرای مردآبی را از 

وزیر پیشنهردی اهرد یشرورزی، برررم  ای برای حل مشک تی 

مررند تصدییری دولتی در بخش خص صهی رهدارد، تصهسیسر     

مرب   ب  صهردرا  و وارادا  محصه ال  یشهرورزی بهر وزار      

لی ی  میرمتیذاری ت لید صنعت، معد  و تجرر  امت، در حر

برعهده وزار  اهرد یشرورزی امت، آقری خروازی چی ر  ایهن  

 مشکل را حل خ ااد یرد؟

آقههری خههروازی رااکرراههری عسلیههرتی بههرای تعرمههل وزار     -

یشرورزی و مرایهر علسهی و بههره منهدی از فهرر  التحصهی         

یشرورزی ارائ  رکرده امت، وزیر پیشهنهردی اههرد یشهرورزی    

 اارایی یسی دارد.تجرب  

آیین ررم  اارایی قرر   حفرظت و بهره برداری ت ارث ژرتیکهی  

تص یب وده امت، امر آیین ررم  اارایی آ  ترین   ارائ  رشده، 

ازر چ  در برررم  اری ایشر  بر ت لید داخل تکی  وهده امهت،   

 امر برررم  عسلیرتی برای اارای آ  ارائ  رشده امت.

ای دارد،  شهرورزی مشهک   عدیهده   ی :حسین مقصاودي  آقاي  

منربع طبیعی بهر رومهترییر  و دامهدارا  درزیهر امهت، قهرر         

وه د و   تضسین خرید محص ال  یشرورزی ب  خ بی اارا رسهی 

اس  این وضعیت برعث خهرلی وهد  رومهترار از مهکن  وهده      

 .امت

ارحصههرر صههردرا  و واردا  محصهه ال  یشههرورزی در دمههت   

یننهد امهر    یشرورز و دامدار یرر می ای خرص ب ده ی  ب  ررز عده

وهه د. از طههرف دییههر    از یشههرورز و دامههدار حسریههت رسههی   

ترایت ردارا  بر مشک تی اسچه   افهرایش قیسهت زرزوئیهل و     

رب د م خت روبرو اوتند. قیست یرالاری امرمی مثل ز وت 

ب  عن ا  مبد اصلی یرالی مردز افرایش یرفت  و حتی از مفره 

ییفیت محص ال  پریین آمده و در این مردز حذف وده امت. 

ورایط ایهن افهرایش قیسهت تهیثیری در زرهدزی یشهرورزا  و       

ار درآمدی از افرایش قیسهت رداررهد.    دامدارا  رداوت  چ   آ 

ای برای حل این  م ال این امت ی  وزیر پیشنهردی چ  برررم 

 .مشک   دارد

ننهد.  ی دالل و م دا یر  خ د را ب  عن ا  یشرورز تعریه  مهی  

اههری بههررکی بهه ی    واردا  مههر  از مههریر یشهه رار و بهههره  

ینهد ت لیدیننهده بنیهرد     ت لیدینندزر  وده امت. فرقهی رسهی  

ای در یشه ر بروهد.    موتضعفر  یر ت لیدزری از منطق  حروهی  

منهدی   برررم  وزار  یشرورزی برای یشهرورزا  واقعهی و بههره   

روز بررهک  ار از خدمر  و یررار  بررک یشرورزی چیوهت؟ امه   آ 

ینهد امهر رفهع آ  را دالل و     یشرورزی ب  ررز یشهرورز یهرر مهی   

بهرد. آقهری خهروازی وهسر چه        م دا  و بوهرز و بفهروک مهی   

 ای برای حذف م دا یر  و دالال  دارید؟ برررم 

وی رقیب یشرورزا  را دولهت و واردا  داروهت و زفهت: بریهد     

  در ای برای قیست آب و بهرق به  یشهرورز داده وه د یه      یررار 

زیهرد. ایهن اتفرقهر  برعهث مههرار        عسل این یرر ص ر  رسی

میلیه     50یشرورزا ، رومترییر  و عشریر ب  وهرار و حضه ر  
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رشین وده امت. مشک   زیرد امهت امهر برررمه  وزیهر      حروی 

 پیشنهردی برای حل آ  چیوت؟

ای برای خرید تضهسینی محصه ال     وزیر پیشنهردی چ  برررم 

اری قبلی منو خ وده امت.  ب ل ینید برررم یشرورزا  دارد، ق

ار و ریرک مبتنی بر برزار اهرری برود ر  اینک  مداز  برید برررم 

وراد ر مررر  قیسهت در برزاراهریی اسچه   زعفهرا ، وهیر و      

ار اس  حکریت از تیثیر دالال   ار  بروی  ی  این می ه و صیفی

و دامدار  و م دا یر  دارد. این وضعیت برعث وده ی  یشرورز

 .ردارد چ  زمرری محص لش را یشت یند

بر تریید بر لروز حسریت مجلس و دولت از یشهرورزا  زفهت:   وی

ت ا  از محهل   برید از یشرورزا  حسریت ینی  تر مردز بدارند می

یشرورزی ثروتسند ود. آ  زمهر  امهت یه  یشهرورزی رورهق      

سنهد  زیرد. امروز ب  اری یشرورز، مه دا یر  و دالال  ثروت  می

 .اوتند

حههرل وزار  یشههرورزی وخههی  امههت، وزیههر پیشههنهردی چهه   

ای بههرای رفههع مشههک   وزار  یشههرورزی دارد؟ آقههری  برررمهه 

اهر   زر خ بی در ایی  دولت برود و یررار  حجتی رت اروت البی

ب  دمت یشرورز و دامدار ررمید. برررم  وهسر بهرای به  دمهت     

 آورد  این حق ق تضییع وده چیوت؟

فعلی مجلس مشخص امت یه  آقهری خهروازی ردی    از ورایط 

اریی امت تهر   آورد امر ارتظرر مر پرمخ ب  چنین م ال برالیی می

اسهه  بدارنههد رسرینههدزر  بهه  یههک ریههروی علسههی و ت ارسنههد و 

 .ارد ارزوسند ردی داده

 خالصه اظهارات موافقین:

ااسیهت  هذا در یشه ری یه  داعیه        :محمدعلي وكیلاي  آقاي  

  .ر یوی پ ویده ریوتامتق ل دارد ب

اهری ایهرا  در مقریوه  بهر      اری پر م پرمرریت امروز ا  قفو 

یش راری مدعی پیشرفت در این بحهرا  یرورهر رشهر  از ایهن     

دارد ی  پیش از این در ح زه یشرورزی زحسر  زیردی یشیده 

 .وده امت و بخشی از آ  را مدی   حجتی و تی  او اوتی 

ن بخشهی یه  امهروز یستهرین     تهری  در ی   اقتصرد یش ر امهن 

 .آمیب را دیده بخش یشرورزی امت

اریی ی  مترثر از اقتصرد امت در یش ر آمهیب   بیشترین بخش

زیردی دیده امر بخهش یشهرورزی تهرین   یستهرین آمهیب را      

ار امت. امهر   داوت  و این بخش رقط  اتکر و امنیت مر در بحرا 

  رسهریش  ت ارهد اقتهدار مهر رابه     اسین بخش ی  ظرفیت آ  می

 .بیذارد بر ظرفیت واقعی خ د فرصل  دارد

ار وعرراری زیردی دادیه  امهر اسچنهر  رویکهرد      طی این مرل

بخش یشرورزی مر منتی امت و دلیل آ  این ب ده امهت یه    

 .در را  بخش یشرورزی یک عرل  و دارشسند رداوتی 

ب  ر   رظرا  مخرلفر  آقری خروازی، حض ر یک دارشهسند در  

ارتخرر  یشرورزی امروز فرصت مغتنسی امهت یه  بهر    ارییره وز

 .ارتخرب وزیر پیشنهردی یشرورزی قربل تحقق امت

آقهری خهروازی مهدیر مریهر       وییلی در اسین خصه ص زفهت:  

اهرار عضه  ایهی      9تحقیقر  ترویج یشرورزی ب د ی  رردیک 

علسی دارد و این چیری بیش از اعضری ایی  علسهی دارشهیره   

 .تهرا  امت

به  محسه د صهردقی یه  به  عنه ا  مخهرل  وزیهر          وی خطرب

پیشنهردی اهرد یشهرورزی صهحبت یهرد، زفهت: ازهر رئهیس       

اسههه ر، رئههیس دارشههیره تهههرا  را بههرای تصههدی وزارتخررهه   

زفتی  تجرب  اارایهی رهدارد؟    یرد برید می یشرورزی معرفی می

مهر بیهل و یلنهگ را یه        حتسر برید بیل و یلنگ دمت بییرد؟

 .آورد یشرورزی متکی ب  بیل و یلنگ ریوتداری . امر ره 

اسین دمترورد حداقلی در بخش یشرورزی، ب  اهدر رفهت در   

اهری بیهل و یلنیهی     این بخش ب  خرطر اتکر ب  اسین دیهدزره 

اهر و   امت لذا مشکل مر در بخش یشروزی این امهت یه  داده  

داهد البته  یه  د د ه       تحقیقر  در مررع  خ د را رشر  رسی

ررزه بر فورد و اینک  این وزارتخرر  برید مرخترر دمت پریی و مب

  .ارق بی داوت  برود، درمت امت

بخشی از زحسر  آقری حجتی ب  ر   وخصیت خ ب و دمت 

پریی او، ب  دلیل ترراهری معیه بی امهت یه  به  دور او وهکل       

زرفت  ب د بنربراین آقری خروازی تک درختی در ی یر امت یه   

ررهداری میرمهی و بهدو  تکیه  بهر      بدو  رارت و آقرزادزی و ب

احراب آمده و بدر  یررونرمی و علسی این وزارتخرر  را تجربه   

 .یرده امت

اری آقری خروازی ت ا  ب  اقتصرد یشرورزی ومعیشت  در برررم 

آرهر، اورره وده امت و ایشر  ب  عن ا  مدیر موتقل یشه ر از  

 .رظر مر ترئید وده امت

خروازی اروهرری متعههد و ت ارهر    آقری  :علي محمد مرادي آقاي 

 .برای وزار  اهرد یشرورزی و منرمب این پوت امت

ی اهرد یشرورزی والیتسدار ب ده و از مه مت   وزیر پیشنهرد -

رفس برالیی برخ ردار امت، ضسن این یه  او فهردی دلوه ز و    

 .فرقد حب و بغض امت

ی اههرد یشهرورزی رشهر      م ابق مهدیریتی وزیهر پیشهنهرد    -

وحی  خرد اسعی او و امهتفرده از رظهرا  یررونرمهی    دانده ر
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امت، ضسن این ی  آقری خروازی اهی  زهره به  دربهرل یوهب      

 .منرفع وخصی رب ده امت

در دلوهه زی و تعصههب آقههری دیتههر خههروازی اههی  وههک و   -

تردیدی وا د ردارد، ایشر  ب  دور از حب و بغهض و مه زیری   

ی ت ک وخصی و انرحی برای اعت ی یش ر و بخش یشرورز

 م ثری داوتند.

وی ادب، ررایت، زشرده رویی، مع  صدر و روابط عسه می بهرال   

در تعرم   ارورری را از دییهر ویژزهی اهری وزیهر پیشهنهردی      

اهرد یشرورزی عن ا  یرد و افرود: در بخش مهرر  اری فنهی  

ریر ایشر  دارای ویژزی اریی اسچه   اهرمع ریهری، ت ارهریی     

 آوری، عسل زرایی اسراه بر ادیت رابری، موئ لیت پذیری، ر

 و مخت ی وی اوتند.

در ط ل مرلیر  زذوت  آقری دیتر خروازی به  عنه ا  مهدیری    

رس ر  ونرخت  وده ارد، روحی  یرر تیسی و مشهرریتی در بههره   

زیری از خرد اسعی و امهتفرده از یررونرمهر  بهدو  رویکهرد     

 انرحی از دییر ویژزی اری آقری دیتر خروازی امت.

ری دیتر خروازی ملول  مراتب مدیریتی را از یررونرمهی تهر   آق

معرو  وزیهر راه به  درمهتی طهی یهرده و روهد ایشهر  روهد         

مرطرری ربه ده امهت، آقهری دیتهر خهروازی ریرمهت م موه         

مرل مربق  را برعههده   00تحقیقر  آب و خر  را بر رردیک ب  

داوتندی  در مهد  موهئ لیت ایشهر  وهراد درخشهش ایهن       

 دی .م مو  ب 

آقری دیتر خروازی ب  عن ا  بنیر  زهذار رظهرز ره ین تهرویج     -

ونرخت  وده اوتند ی  امیدواری  بر ردی حدایثری رسریندزر  

مجلس و حض ر ایشر  در وزار  اهرد یشرورزی وراد ارتقهر   

 فنی، اارایی و منربع ارورری در این وزارتخرر  بروی .

مراه    1ردی در ازر ریرای به  روهد اقتصه    :هادي قوامي آقاي 

داوت  بروی  مت ا  رق  رود اقتصردی منفی  91ابتدایی مرل 

بهدو  رفهت       درصد بر رفت خ اای  ود ی  ازر این رود را 1.1

 .مر  صفر امت در رظر بییری ، ررخ رود اقتصردی

ت ارهد اثهرا  منفهی روهد      یشرورزی رشر  داده امهت یه  مهی   

بین ببرد و برید از این  در یش رمر  از    اقتصردی رروی از رفت را

مهرل    40اری  فرصت امتفرده ینی  و ربرید ب  زحسر  و ت ک

 .در اهرد یشرورزی حسل  ینی 

ی اههرد یشهرورزی    اهری وزیهر پیشهنهرد    ازر ریرای ب  ویژزهی 

بیندازی  مت ا  م ابق او در بخش ترویج خ اای  ود، ایهن در  

 رزییشهرو  حه زه  در موهیل   تهرین  حرلی امت ی  تهرویج مهه   

 .امت یش رمر 

یشههرورزی در یشهه رمر  پههریین امههت و بریههد بههر    بهههره وری

در این بخش برال ببری ، ضهسن ایهن       وری را اص حر  الزز بهره

 ق   رقط  ترویج ی یشرورزی در بخش ی  مربق  وزیر پیشنهرد

 .و د می محو ب

حض ر آقری خروازی در مریر تحقیقر  وزار  اهرد یشهرورزی  

رش ب  بخهش یشهرورزی یه  ربریهد از آ  چشه       یعنی برد  دا

 .پ وی یرد

یرد ارز محدود یش رمر  بهرای واردا  محصه ال     بحث ارین 

یشرورزی از ااسیت بوهیرر بهرالیی برخه ردار امهت یه  آقهری       

ت ارد بهرای صهردرا  محصه ال  یشهرورزی رقشهی       خروازی می

 .یند ایفر مه 

قری خروازی ق امی از معرو  اول رئیس اسه ر خ امت ی  ب  آ

ب  منظ ر صردرا  محص ال  یشرورزی یسهک بیشهتری ینهد،    

ضهههسن ایهههن یههه  از قههه ه مجریههه  اههه  خ امهههت پریررههه   

 زیرد قرار بیشتری ت ا  م رد دولت م ی از مرزردرا  صردراتی

 .و د بیشتر اریش فعرلیت تر

خهط   95آال  یشرورزی ب  روز اوتی ، از مرل  ریرزمند مروین

ای ب  این بخش اختصهرص پیهدا یهرد امهر      هتیمین اعتبرری ویژ

ار ت اروت ب  این ح زه آمیب بررهد. به  اسهین     ر مررر  قیست

دلیل برید یررخررجر  یش رمر  ب  یسک بخش یشرورزی آمده 

و مروین آال  یشرورزی رظیهر ترایته ر و یسبهرین در اختیهرر     

 .یشرورزا  قرار داند

شه رمر  به    برید وزیر اهرد یشرورزی برای حذف وابوهتیی ی 

واردا  رو ن یسک یهرده و در زمینه  ت مهع  یلهرا اقهدامر       

 .امرمی یند

اهر و خریهد تضهسینی     و رای اقتصرد و زمر  تعیهین تعرفه    در

محص ال  یشرورزی برید وزیر اههرد یشهرورزی اقهداز مهسهی     

اهری وزیهر    ارجرز داد، اهر چنهد یه  ایهن م ضه ب در برررمه       

، ضهسن ایهن یه  آقهری     ی اهرد یشرورزی وا د دارد پیشنهرد

خروازی برید در و رای اقتصرد از زحسر  یشهرورزیر  حسریهت   

 .یند

اههری الزز در بخههش ا اپیسههریی وزار  اهههرد  بریههد اسههرانیی

یشرورزی ب  منظ ر مسپروی مرارب بر ا اپیسر و اطفر  حریق بر 

 .امتفرده از ا اپیسر ص ر  زیرد

از عشهریر  ازر وزار  اهرد یشرورزی بت ارهد حسریهت بیشهتری    

اهر و فهروک محصه ال  یشهرورزی آرههر       یرده و از ازدیهرد داز 

بیشتر وده و مه  داز  یش رمر  در خ داتکریی یند، پشتیبرری

 .عشریر در بخش ز وت یش ر بیشتر خ ااد ود
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مررد  عشریر در یی ق اثرا  منفی دارد لذا بریهد اصهرار وزار    

ص ح یرده و آرهر ا    اهرد یشرورزی مبنی بر مرردزرری عشریر را

 .ور  قش ق و یی ق ینند طبق روال عردی
 خالصه اظهارات آقاي دكرر خاوازي وزیر پیشنهادي جهاد كشاورزي:

اهری تهی     ضسن تشکر از ته ک صهردقرر  و مجراهد     ایشر -

اظههرر   یرورهر  پروکی و تولیت ب  خرر اده ارربرختیر  بیسرری

امرمی و اصلی دارز  اری خ د م  راابرد داوت: بنده در برررم 

 .تشریح ین     ی  قرار امت آرهر را

ی خ د زفت: اهدیت بهرای    اری پیشنهرد وی در تشریح برررم 

در بخش یشهرورزی یکهی از    حریسیت تکرلی  قرر ری و وظری 

 .اری امرمی امت ی  در رظر داری  برررم 

ت لیهد در   و م ارع وزیر پیشنهردی اهرد یشرورزی رفع تنینرار

اری راابردی خ د خ ارهد   از اسل  برررم     دیریت خ د رادوره م

و زفت: ریل زذاری برای وک فریی بخهش یشهرورزی از اسله     

 .اریی امت ی  برای این ح زه در رظر دارز برررم 

اهری   بخش یشرورزی یک بخش چند واهی امت یه  قوهست  

ای از صنریع  زیردی از صردرا   یر رفتی و قوست قربل م حظ 

 .  خ د اختصرص داده امتب    را

درصهد   0.1اری ظرلسرر   علی ر   تحری  یشرورزی رود بخش

بهه ده امههت و بههر واهه د اسهه  مشههک   بخههش یشههرورزی    

ت ارهد م اهب روهد     اری بی بدیلی وا د دارد یه  مهی   ظرفیت

 .اقتصردی یش ر برود

تیمین  ذای یرفی و اهش ت لید در بخش یشرورزی برید در  -

 .تل  وکل بییرداری مخ قرلب زرجیره

مطسهئن داوهت     عرض  ازر بخ اای  محص ال  ت لیدی برای -

 .بروی ، برید ب  رویکرد عرض  ب  مصرف تغییر اهت دای 

وی اسچنین از رب د اط عر  برخط واقعی مطح زیر یشهت و  

الی ی یشت منرمب در بخش یشرورزی ارتقهرد   عدز ا  چنین

فهع ایهن معضه      رااکرراری ر ترین یرد و زفت: یکی از مه 

 .اری یکپررچ  اط عر  امت میوت 

تعرمل وزار  اهرد یشرورزی بر مریر وزارتخرر  ار و دمهتیره   -

اری دولتی و بخش خص صی ب  ویژه تشهکل اهری مهرتبط بهر     

بهره بردارا  ضروری امت، در این رویکهرد درآمهد یشهرورزا     

افرایش خ ااد یرفت زیرا م د ب  صه ر  عردالره  بهین ااهرای     

مختل  زرجیره از ترمین رهرده، ت لید، فرآوری تر بوهت  بنهدی،   

ذخیره، حسل ورقل و فروک تقوی  خ ااد ود به  رحه ی یه     

درصهد ینه ری    90مه  ت لیدیننده در فروک یرال از مت مهط  

 درصد افرایش یربد. 20ب  حداقل 

بنربراین یکی از برررمه  اهری اصهلی اینجررهب ت مهع  زرجیهره       

حسریت وزار  اهرد یشرورزی را ب  ت مع  ارمت ی  برای آ  

یشرورزی قراردادی، خدمر  یوب ویهرر یشهرورزی و ت مهع     

 مشرریت عس می خص صی معط ف خ ااند یرد.

بر اورره ب  ز ی  اری ارمهرل  یشهرورزا  در حه زه اهری      وی

ارتخربی  مختل  برای فروک محص ل و از دمت رفتن زحسهر   

مهرل بهر مهرزاد محصه ال      یکورل  خ د، زفت: یشرورزا  یهک  

مررند ز ا  فرریی یر میب زمینی یر پیرز و ... م ااه  به دی  و   

مرل دییر بر یسب د محص ال  م ااهی  ارچند بخشی از ایهن  

ر مررر  می ت ارد رروی از دالیل متعدد و ح ادث طبیعی برود 

امر رب د اط عر  برخط واقع بینرر  زیریشت، یسب د اط عهر   

به د وهرایط یشهت منرمهب، بهی اط عهی رقهش        دقیق برزار، ر

آفرینر  در زرجیره عرض  و در یک ی ز مهی ته ا  زفهت یه      

ربهه د داده اههری صههحیح و بهه  انیههرز بههرای تصههسی  زیههری،  

 میرمتیذاری و عکس العسل اری صحیح وریر  ذیر امت.

یکی از مه  ترین رااکرراری رفع مشک   ی  در یش راری  -

پریش قرار زرفت  و بر آ  تریید می  بر یشرورزی پیشرفت  م رد

و د؛ میوت  اری یکپررچ  اط عر  امهت یه  ایهن میوهت      

ضسن تبردل داده اریک از حلق  اهری زرجیهره بهر امهتفرده از     

ابراراری دقیق، اط عر  پری  حریسیت ق ی از اسل  مطح زیر 

یشت، یردامتر یشرورزی، اشداراری ا اونرمی و ده ار الیه   

را برای تصسی  زیری در اختیهرر فعهرال  حه زه    اری اط عرتی 

 اری مختل  اع  از دولتی و  یردولتی قرار می داد.

بر بهره زیری از ظرفیت اری یش ر فرز اول این میوت  را تر  -

یک مرل آینده راه اردازی خ اای  یهرد و ریهل زهذاری بهرای     

ت مع  ابعرد آ  را پیییری خ اای  یرد. این میوت  زمین  ای 

ی تدوین دقیق مند آمریش مرزمین و مهند تحه ل بخهش    برا

یشرورزی و منربع طبیعی امت ی  البت  الی ی یشت بخشی از 

 آ  امت.

وزار  اهرد یشرورزی از م  مرم ریت اصلی برخ ردار امت،  -

رخوت امنیت  ذایی، حسریت از منربع ارورری بخش و حفرظت 

در امنیهت   و صیررت از منربع پری  م  مرم ریت اصلی امت یه  

 ذایی ب  اهر مه  ریهن ت لیهد  هذای یهرفی، مه مت  هذا و         

دمترمی ب   ذا برای آحرد ارمع  برررمه  داریه . خ وهبخترر     

ارتقر  محص ال  راابردی در امنرد برالدمتی و میرمهت اهری   

رظرز در بخش یشرورزی و در برررمه  وشه  ت مهع  و اقتصهرد     

 مقرومتی ب  خ بی تبیین وده امت.
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قرر   برررم  وشه  ت مهع ،    91تکرلی  ب  ویژه مرده در اارای 

برررم  اری خ دیفریی در ت لید زندز، وکر و بررج و دار  اهری  

رو نی ب  ادی پیییری خ اا  یرد و برای اهش ت لید رو ن 

ی  یکی از مورئل مه  و امرمی یش ر امت بر ایجهرد تنه ب در   

دارهش و  ت لید زیرار  رو نی و ارتقهر  مهطح فنهروری و رفه ذ     

بهب د مدیریت زرجیره، برررم  اهری ادیهدی را ااهرا خه اای      

 یرد.

در ح زه وی   می ت ا  از ظرفیت دریراری وهسرل و انه ب   

بر ت مع  پرورک مرای در دریر و بهب د صنریع تکسیلی، اوتغرل 

 منرمبی ایجرد یرد.

وی یکی از مهسترین ع امل اثرزذار در ت لیهد را واه د اوهت     

اروت و افرود: برای ت لید بذراری ایبرید مبری و اری اولی  د

صیفی، تخ  چش  قرل آال و مر  الین، ریهل زهذاری منرمهبی    

 ارجرز خ ااد ود.

بر بهره زیری از ظرفیت بخش خص صهی مهی ته ا  تهر پریهر       

درصهد به     5دولت دوازدا  ترمین داخلی مبری و صیفی را از 

ر خه را ،  درصد افهرایش داد، صهنعت داز و طیه ر از رظه     50

وابوتیی ودیدی ب  خررج از یش ر دارد، در حرلی ی  می ت ا  

بر پری  ظرفیت اری داخلی، ت لید عل فه  یه  آب بهر، ایجهرد و     

تن ب بخشی منربع ارییرین، اص ح فرم المهی   خه را  داز،   

 این مشکل را ترحدودی برطرف یرد.

بخش برید در رظرز ترمین پ ل، تح التی ایجرد و د، بر اسکرری 

 یردولتی می ت ا  تر پریر  دولت خ دیفهریی در حه زه ت لیهد    

 درصد رمررد. 00درصد ب   90ی د فوفر  را از 

ابراراری حسریتی، م لف  اثرزذاری بر ت لید امت، یشرورزی در 

دریر بر حسریت دولهت اهر مهرپر مررهده امهت، حتهی آزادتهرین        

 ررد.اقتصردار ریر امنیت  ذایی را ب  دمت برزار رسی مپر

ضسن تریید بر اینک  فقر یشرورزا  را بر قیست اهری تضهسینی   

خ ااد زرفت، حسریت اهری ادفسنهد در طه ل زرجیهره ارزک     

ترمین مرلی و افرایش مرمری  زذاری، اص ح رویکرد اری بیسه   

یشرورزا ، از مدیریت مرلی به  مهدیریت ریوهک ، توههیل در     

ش پ وش بیس ، فرآیند پرداخت اعتبررا  بررک یشرورزی، افرای

توهی   منرمهب بهرای حلقه  منرمهب ت لیهد، ایجهرد تعرمهل        

بیشتر، رود و ت مع  صردرا ، ایجرد برزاراهری مطسهئن بهرای    

صردرا  محص ال   ذایی و پیییری م افقت ررم  اهری م فهق   

 اورامیر را از اسل  برررم  اری خ د ت صی  یرد.

بخهش   وی بر اورره ب  ظرفیت اهری مغفه ل و امهتفرده رشهده    

میلیه   اکتهرر رهی زار،     1یشرورزی زفت: می ت ا  از ظرفیت 

بهب د مدیریت ت لیهد و به  یهررزیری طهرح اهری ت مهع  ای       

 بویرری از مشک   ح زه یشرورزی را رفع یرد.

وزیر پیشنهردی اهرد یشرورزی، بهر ت اه  به  مه مت  هذا و      

میرا  مس ز و آالیندزی م ا د در محصه ال   هذایی ترییهد    

ادام  داد: برید بر رعریت پروتکهل اهری بهداوهتی زمینه       یرد و

 صردرا  را افرایش داد.

خروازی در ادامه  حفهو و صهیررت از منهربع پریه  را مه مین       -

میم ریت وزار  اهرد یشرورزی عنه ا  یهرد و افهرود: در ایهن     

ح زه آب از ااسیت برالیی برخ ردار امت و بهر امهر  ویژزهی    

ی مدیریت و د ی  در ایهن زمینه    یش ر مر برید ب  رح ه درمت

ریری وهده   ار برررم  اری ر ین آبیرری برای زلخرر  ت مع  روک

 امت.

اهرار اکتهرری اهدایت بهرای آبرمهرری       220اسچنین طرح  -

امههتر  خ زمههتر  وطههرح دییههری بههرای امههتر  میوههتر  و   

اهری مهندمهی یشه ر پیییهری      بل چوتر  بر ت ا  ب  ظرفیت

 خ ااد ود.

ت ایههن امههت یهه  بهه  مهه ازا  اقههدامر     آرچهه  مههه  امهه  -

افراری از اسل  ت مهع  آمه زک و    افراری، م ض عر  ررز مخت

وری  تحقیقر  در دمت اارا قرار خ ااد زرفهت و ارتقهر  بههره   

 آب عس ً محقق خ ااد ود.

وری ت لیهد مهطحی    منربع خر  یش ر برید حفو و د و بهره -

ری وهسرل،  اه  را برید افرایش داد. اسچنین طرح تنفس انیهل 

اهری ره ین از ااه      یرری و یردامتر بهر ت اه  به  فنهروری     رهرل

 اری وزارتخرر  خ ااد ب د. اول یت

صنعتی ود  دامداری مویری امت ی  در حرل طهی وهد     -

امت و در اینن رامتر معیشت دامدارا  ریهر بریهد مه رد ت اه      

اهریی از اسله     قرار زیرد ی  برای از بین ررفتن مراتهع برررمه   

 زیرار  دارویی و زرب رداری را در رظر داری . یشت

اری مه  یشه ر امهت یه  فهرد      وزار  اهرد یکی از وزارتخرر 

ارتخربی موئ لیت خطیری را برعهده خ ااد داوت، وزیر اهرد 

برید مدیری اهردی و خدمتیرار یشرورزا ، رومترییر  و آحهرد  

ارمع  برود ی  در ایهن رامهتر بنهده به  اهی  حهرب میرمهی        

بوتیی رداوت  و بر امر  یرر یررونرمی اقداز خه اا  یهرد   وا

یهه  در ایههن موههیرزرز دوز ارقهه ب را بههرای امههتفرده از افههراد 

 .یرد خ اا  اس ار پریدمت، ا ا  و خردمند 

وزار  اهههرد یشههرورزی در آینههده راه را بههرای ورود و فعرلیههت 

امههرتید، پژواشههیرا ، فعههرال  یشههرورزی و وههریت اههری     

برز خ ااد زذاوت ی  در این مویر مجلس را اتهرق  بنیر   دارش
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دارهی  و از رظهرا     اهری وزارتخرره  مهی    فکر و رهرظر بهر برررمه    

ینی ، اسچنین تحقهق اههش ت لیهد و     رسریندزر  امتفرده می

مهرزی مه اد  هذایی     مورئل دورا  پوریرورر ی  ریرزمند ذخیهره 

 زهذاری و تهدبیر   امت در دمت ر یرر داوت  و برای آ  میرمهت 

 .ویژه خ اای  داوت
 خالصه اظهارات آقاي دكرر جهانگیري معاون اول محررم رییس جمهور:

امیهدوارز خههدا ایهن ت فیههق را عنریهت ینههد تهر بتهه اری  بههر      - 

روی یش ر در بخش اهری مختله   لبه  پیهدا      مشک   پیش

تر از وهر ویهرو  منحه   یرورهر      ینی  و مردز عریر مر مریع

اس  یورری ی  زرفترر بیسهرری و در  رجر  پیدا ینند و خدا ب  

 .بیسررمتر  اوتند وفری عرال عطر یند

 91مههرل بوههیرر مههختی را پشههت مههر زذاوههتی ، در مههرل  -

زرفترری اری متعددی برای یش ر پیش آمد ی  ب  فضل الهی 

این مرل را پشت مر زذاوتی ؛ در ابتهدای مهرلی یه  زذوهت     

وهدرد یه  به     تعداد زیردی از امتر  اری یش ر زرفترر مهیل  

لط  خدا بخش قربل ت اهی از خوررا  وارده در ایهن زمینه    

اهری برقیسررهده ریهر در آینهده      وهر ا  بخهش   ابرا  وده و ا 

 .رردیک تکسیل خ ااد ود

معرو  اول رئیس اسه ر بر اورره به  وههرد  رمهید  مهردار     

اظهرر یرد: تهرور مهردار مهلیسرری     91قرم  ملیسرری در مرل 

اهر   ر تلخ و انریتی ضد ارورری ب د ی  آمریکرییحردث  ای بویر

ارجرز دادرد و قلب ملت ایرا  را دا دار یرد؛ امر تشییع بروهک ه  

در مرامر یش ر ب  آمریکریی ار رشر  داد بر ملهت ایهرا  بریهد    

 .ا ر دییری رفترر یند

حردث  تلخ ا اپیسری اویراینی و وهرد  اسعی از اس طنهر  و  

اسچنین وی ب ویرو  یرورر در یشه ر   مورفرا  این ا اپیسر و

 .از اسل  اتفرقر  تلخی ب د ی  در مرل زذوت  رخ داد

وی بر اورره ب  تشکیل مترد ملی پیشییری و مقربل  بر ویهرو   

یرورر در یش ر خرطررشر  یرد: مترد مقربله  بهر یرورهر یه  به       

تص یب و رای عرلی امنیت ملی و بهر ریرمهت روحهرری مرتهب     

بر آ  امت ی  بر حداقل ضریعر  از این ویرو   و د برزرار می

عب ر ینی . مر برید یرورر را اهدی بییهری  و ایهن بیسهرری به       

اههری  عنه ا  یههک ویههرو  عههرلسییر ر ظهه ر ریرزمنههد بررمههی  

متعددی امت؛ یرورهر تبعهر  اقتصهردی، میرمهی و ااتسهرعی      

 .بویرری در مطح اهرری ب  دربرل خ ااد داوت

یکهی از مهستهرین یرراهریی به د یه        افرایش ترب آوری مردز

: در این مهد  در خصه ص   ،دولت در دمت ر یرر خ د قرار داد 

 100یرورر تصسیسر  اقتصردی خه بی زرفته  وهد و بهیش از     

ارار میلیررد ت مر  توهی   و اعتبررا  دولتی ترمین ود تر ب  

این بخش تخصیص یربد. خ وبخترر  رابری ریر بهر تخصهیص   

از صندوق ت مع  ملی م افقت یردرد و بر این  یک میلیررد ی رو

 .یرر بخشی از مشک   برطرف خ ااد ود

اهرار   52ارار میلیررد توهی تی ی  در رظر زرفت  وده،  02از 

 59میلیررد ب  عنه ا  یسهک به  خرر اراهری یرراره  بییهر یه         

امت؛ قرار امت ب  اهر    میلی   خرر ار اوتند، پیش بینی وده

ک میلیه   ت مهرری پرداخهت وه د تهر بت ارنهد       خرر ار اعتبرر یه 

ریرزاری خ د را در این ایرز ترمین یند و مهپس طهی دو مهرل    

 .آ  را پرداخت ینند

الیحه كمک به ساماندهي پسماندهاي عادي رسیدگي به  (0

با اولویت اسران هاي ساحلي و كالن شهرها باا مشااركت   

 (0 )اعاده شده از شوراي نگهبانبخش غیردولري

 ات کمیسیون به تصویب رسید:اصالح

و اسچنین عبرر  «  بر امر  ض ابط و »( عبرر  9در مرده )-

 حذف می زردد.« مص ب و رای اقتصرد»

مشس ل ایهن  »ب  « ورمل این معرفیت ار»( عبرر  4در مرده )-

 تغییر می یربد.« معرفیت ار

( قانون نحاوه  42( و )4طرح اصالح مواد ) رسیدگي به (3

)اعاده شده از شاوراي  و گروههاي سیاسيفعالیت احزاب 

 ( 3 نگهبان

 اصالحیه کمیسیون به تصویب رسید:

به  عنه ا    »( الحرقی م ض ب مرده واحهده عبهرر    59در مرده )

آیین ررم  اارایی ایهن  »و اسچنین  عبرر  « وظیف  مرزمرری  

مرده پس از اب   این قرر   ظرف مد  م  مهره ت مهط وزار    

« و ب  تص یب  ایر  وزیهرا  مهی رمهد   یش ر تدوین می و د 

 حذف می زردد.

( اظهارات آقاي دكرر پزشکیان نایب رییس اول مجلاس  1

 شوراي اسالمي:

بر تبریک فرا رمید  ریس  وهعبر  زفهت:    آقری دیتر پروکیر 

می د منجهی عهرل  بشهریت و روز مهربرزا  زسنهرز را خهدمت       

زادی رسریندزر  محترز، ملهت عریهر و وهری  ایهرا  و اسه  آ     

خ اار  و منتظرا  تبریک عرض می ین .بهر ظهه ر ایهن امهرز     

بررز ار، عدالت، آزادی و ام ز واقعی در تسرز دریر موتقر وده 

 .و زوترک می یربد

( گزارش كمیسیون امنیت ملاي و سیاسات خاارجي در    2

 خصوص روند اجراي برجام 

 

 خالصه گزارش:
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تهر   91ر مهره  تیه  51اارای برارز در مقطع زمرری زرارک رورد 

فهههروردین از  50، امهههروز )چهرروهههنب (  90تیهههر مهههره   51

رق ی حوینی مخنی ی ایهن یسیوهی   در    میدحوین م ی

 .الو  علنی قرائت ود

 :اری مهسی از این زرارک ب  ورح ذیل امت بخش

 د را ب  آژارس خ ای اوت  اری پیشرا  ایرا  اط عر  مرخت *

 .السللی اررژی اتسی داده امت بین

اری ح زه رفت،  ر اارای برارز بخش قربل ت اهی از تحری ب *

ورقل، بیس ، مهرلی و بهررکی، بهداوهت و     زرز و پتروویسی، حسل

درمههر ، آب و بههرق، دامههداری و یشههرورزی، وههی   و طیهه ر، 

صنعت و تجرر ، محیط زیوت و اسچنین ارتبرطر ، اط عر  

ایهن   و فنروری تعلیق ود یه  بعهد از خهروج آمریکهر از براهرز     

 .تعلیق لغ  ود

السللی، پ لی و بهررکی   ارتبر  مرلی و بررکی ایرا  بر وبک  بین *

قبل از خروج آمریکر از براهرز زوهترده به د و حتهی بهر انهد،       

چین، اتریش و دارسرر  قرارداد تیمین منربع مرلی منعقد وهده  

اهر منجهر به      ب د ی  بعد از خروج آمریکر از براهرز یرروهکنی  

  .عقرد قرارداد پ لی، بررکی و مرلی ودال زیری از ار

 2وخص و رهرد ایرارهی بهیش از    591بر امر  برارز تعداد  *

  .مرردرد برقی ملل مرزمر  زرر  اری م  مرل دییر در تحری 

تعههدا    1+2اهری   بر زذوت م  مرل از اارای برارز طرف *

خ د را در قبرل ایرا  ارجرز ردادرد و عسه ً اسهه ری امه می    

اهری په لی، بهررکی و مهرلی      روت از ثسهرا  تعلیهق تحهری    رت ا

 .امتفرده یند

عدز تص یب برارز در منری آمریکر و معلق و مشرو  یرد   *

اسهه ر آمریکهر    ار ب  ترئید ار م  مره یک برر رئیس رفع تحری 

بر روی یرر آمد  ترامپ و ریره منفی و افراطی وی ب  براهرز و  

ید و ریراری رظرز بررکی یش ر م اضع ودید ضد برارمی او، ترد

را چند برابر یرد و روابط بررکی آرر  بر اسه ری ام می ایهرا   

ار و تهدیهد در روابهط بهررکی     یندتر ود. اسچنین مری  تحری 

 .ایرا  و اهر  تشدید ود
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