
 

تقنینی امور معاونت                                     اریان اسالمی جمهوری                                                             جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
                                                  

   جمهوری  ریاست                                                                   
    

 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 چهارمسال  –دوره دهم 
 

 

 07/1/1311 نبهشچهار روز–جلسه علني  (402) بیستم  و  چهارصد
 

( به تصویب رسید و ادامه بحث بهه جلسهه   35الي  33)مواد ) الیحه مالیات بر ارزش افززود  رسیدگی به گزارش شور دوم ادامه (1

 آینده موكول شد.( 
 

 

 (فقر  طرح عادی  1(فقر  طرح با قید دوفوریت  و )1صول )( اعالم و2
 

 قانون اساسی 58( فقر  الیحه طبق اصل 1( اعالم وصول تقاضای رسیدگی به )3
 

 )آقایان :فوالدگر، خدري، حسن پور بیگلري، كواكبیان  و گلمرادي(ناطقین جلسه علنی (4
 

 

 رایی کشور( تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین اج8

 مورد(13)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف
 

 مورد(42)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 قرائت بیانیه(6
 
 

 تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات(7
 

 صبح 1ساعت  0/0/1311سه شنبه مورخ روز   جلسه آینده  ( اعالم ختم جلسه  ،5

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

2 

 024جلسه خالصه 
 شنبهچهار

1/9931/22 
 

الیحهه مالیهات بهر    شور دوم زارش گ رسیدگي بهادامه  (1

 ارزش افزوده

پسساز از ی  سسشزپادسس  و اوززرز   سسوی نز وسسوافایززرز سس    ایزز

(زبسشزز35 اس ززز35    ز)،سو گ یزکماسا نزرزنمو  دهز راتز،ز

زتص  بزیسادزرز    شزبحثزبشزجلسشزآ  دهز  ک لزشد.

ت  ن سدزرسر ودز یزززز سال  زش رزرزبوشز س ززاویزش ی ز-33ماده

الغاشزرا رزکدس یزرز یز جسر یزنسون نزتدس،االن،زززززچ ویچ بز ب

اسسویز سسسال  زکدسس یزرز ناوسسوبزززر سسو وزرز ناووبسسونزشسس ی ی

زرز رسسالتونزبيسسدیزآنزبسسر یز01/5/0533شسس ر  ی نز صسس بز

برنسر ییزرزرعس ززززبسشززنسستتززاویزشس رزرزیرسساوزززاز  شزتأ ای

اسو،ز سساحدتون،ززززع  یضز حل ز عس ز ازعس  یضزبسرزسسونامونزززز

برزرز ضواویزش ریزرزیرساو  زرز یاشزتأساسون،زتتلاغونز يو

شس ریزرزیرسساو  زرززززت سسيشززطرت ویز جر یز از  زر هزنوش 

اویزغار   س لز یز حسدر هزرزتسر  زشس رزرز حسدر هززززززز  ی   

زیرساوز ند مزنمو  د.زز

ی ززس وزنسر زعس  یضزز ر ع ور یز أنذا رزکد یز   وز ستزر

یزبوزت جشزبشزشر  طزارز  ط شزجغر  اسو  زبسوزام،سوییزشس ی زززز

اوزتد کثرزتسوزپو سونزآمی سوهزاسرزسسولزتو اسدزرزبسشزززززززززعوا ز ساون

ز.ش ی اویز سال  زش رزرزبوشز بالغزک د

ز نس   ززبسر یززرجس هززسسو رززرزعس  یضززارگ نشزبرنر ییز-0تتصره

  سیززز یزکشزند ونز ی ئشزرزامچ ایزت اادیزر ی  ت زرزکوالاوی

 سستز عس ز اززززرزع  یضزآن وزتياسایزشسدهززززنون نزت،لاوز وااون

ز یآ سداویززبسشززعس  یضززبرنسر ییززيوفز وز دسم ل،زامچ سایزز 

 وااسسون،زسسس  زسسس ومزشسسرکا و،زسسس  ز ری  زززز حوسسستشز أنسسذ

گذ ییزرزسو رزعملاونز وا ز شووصزنز زز دویکت،زس  زسپر ه

زشس ی اویززبون، وزرز ؤسسونز عاتوییزغاربسون، ز اسوا،زت سسطززز

ع  یضزرزرج هز نذزشسدهززز. م   ز ستز ر ج ،زسو رزرز سال  

 سو هزز«ز اسوز»(زب دز01اوز ازجزءز)زاوزرز ااوییزش ر  ییزت سط

(ز  سسیزنسسون نز طسسوبازبسسوزسسسو رزنسس  نایزرز  سسری نز رب طسسش،ز9)

ز دم لزت، ز  یزتتصرهزناست.

نسستتزبسشزززز   ف سدززبوسشززرزش رز سال  زش ی اویز-2تتصره

ع  یضز حل ز یزچ ویچ بز بالغاشزرا رزکد یزتوززرع زرزتغاار

 ند مزرزپسازززبيدزسولز یزبر یز جر ء وهزارزسولززپونز ا زب می

ز. ازتص  بز عالمزعم   زنمو  د

اویز وااونزبرز یاشز  زر هزکسشزتسوی تزتيلساززززپررندهز-34ماده

زیاساز ازنظسرزتيز الجر ءشدنز  سیزنسون نز سست،ززززآن وزنتلز ازالام

رززون سز ؤ زوا،زجر ئ زرزت،واونارزنر ز وازونا واز أنذز دم لز

بسرز یاشزززوناسزنسون نز واز زتوب زدگارزنح هزیسز وتا أ  ی نز وا

بسسوز رسسالتونزرز احونسسونزبيسسدیزز03/2/0533  سسزر هز صسس بز

زت،اسزنطيزز،سوا ونزبسوز سؤ یزز  وز یز  ی زی  ز ناالفززبوشد،ز  

زز. ستنون نززی توب ز ت،ومزرز  ری نز ز،ش رزتس ز  رر ل،زت ا

 الجر ءشدنز  یزنسون ن،ز ت،سومز ربس  ززززز ازتوی تزالامز-33ماده

 گر  :زرزع  یضز یزن  نایزا رزنستز  زبشز وااون

زبسسوز03/2/0533ز صسس بز  سسزر هز یاشزبسسرز وااسسونزنسسون نز-0

زنسون نز(ز23)ز سو هززبشز ساث وءزت، )زرز احونونزبيدیز رالتون

  ر نزرزتتصسرهززز وااوت زیسم ز دوری نزجو يشزبشز ذک یزنستت

(ز5(زآنزنون نزنسستتزبسشزعس  یضز  عس  زب سدز)ززززز59(ز و هز)0)

   یزنون ن((ز10 و هز)

(زرز35(زرز سو هز)ز55 سو هز)ز«زی»(زرزب سدزز5 سو هز)ز«زب»ب دزز-2

(زنسسون نزبرنو سسشزپ اسسسواشزشدسس زت سسسيشز ناصسسو ی،ز91 سسو هز)

 جامسسوع زرز را گسس زجم سس ییز سسسال  ز  سسر نز صسس بزززززز

 )با دو سوم رای به تصویب رسید.(01/02/0593

نون نز احو زبرن ز    زبشزنون نزت ظا زبودس زز(زز59 و هز)ز-5

)با دو سوم رای 1/02/0595(ز ص بز2)ز رات از  ری نز وا ز

زبه تصویب رسید.(

پسذ رزرزززنسون نزی س ز   نس زت ااسدزینوبستززززز(زز51 ت،ومز و هز)ز-1

 یزنص صز وااونزز0/2/0591 ص بزز یت ویزنظومز وا زکد ی

زبرز یاشز  زر ه

(زنون نز رالحزنظومزر ف زکدس یز صس بززز13(زرز)03    ز)ز-3

02/5/0592 
 س  ی زا سرز ازشسم لزت،س ز  سیزنسون نز سساث  ززززززززز-35ماده

زبوش د:ز  

 اسواشزشد زت سسيشز ناصسو ی،ز جامسوع زرززززنون نزبرنو شزپز-0

بسسوزز01/02/0593 را گسس زجم سس ییز سسسال  ز  سسر نز صسس بز

(زرز5 سو هز)ز«زب» رالتونزرز احونونزبيدی؛ز)بشز سساث وءزب سدززز

(زرز سو هزز35(زرز و هز)32 و هز)«زب»(زرزب دز55 و هز)«زی»ب دز

ز(زنون نز ذک ی(91)

 رالتونزرزبوزز5/2/0555اویز سا ا ز ص بززنون نز وااونز-2

  احونونزبيدیزز

نون نزچگ نگ ز   یهز  وطازآا  زتاوییزسزر يا زجم  ییززز-5

 ؛بوز رالتونزرز احونونزبيدیز3/5/0532 سال  ز  ر نز ص ب

نسسون نز  سسری نزتسسر  زرسسسو لزن لاسسشزنسسویج ز صسس بزززززز-1

زبوز رالتونزرز احونونزبيدی؛ز02/1/0535

ون نزتمسلزرزز(زن02او،زع  یضز  ع  ز و هز)ع  یضزآا  ی هز-3

ن لزرزعت یزکوالاویزنویج ز ازنلمررزجم  ییز سسال  ز  سر نززز

 بوز رالتونزرز احونونزبيدی؛ز22/02/0531 ص بز
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اویزبوایگسون زرزرس و  زرززززاویز تو زنون نزنح هزتأ ایزاز  شز-5

 يسسو نزجم سس ییز سسسال  ز  سسر نزرز تسسو زتيسسورنز صسس بزززززز

 بوز رالتونزرز احونونزبيدی؛ز00/3/0532

(زنون نزرر لزبرن ز از یآ داویز راتزرز صرفز55 و هز)ز-3

بسسوز رسسالتونزرززز23/02/0535آنز یز سس  ی ز يسسایز صسس بزز

  احونونزبيدی؛

بسوز رسسالتونزرززز22/3/0591نسون نز  س یزگمرکس ز صس بزززززز-3

 احونونزبيدی؛ز)بشز ساث وءزتير وزت   زریر یزرزسو رزرجس هزز

 (0 و هز«ز »  ع  زب دز

ون نز احو زبرن ز    زبشزنون نزت ظسا زز(زن31ر33،53    ز)ز-9

بسسوزز1/02/0595(ز صسس بز2)ز راسستبودسس ز از  سسری نز سسوا ز

  رالتونزرز احونونزبيدی؛

(زنسسون نزررسس لزبرنسس ز از یآ سسداویز راسستزرز33 سسو هز)ز-01

بوز رالتونزرزز23/02/0535 ی ز يایز ص بز صرفزآنز یز  

  احونونزبيدی؛

(ز13(ز سو هز)ز5(زرزب سدز)ز51 سو هز)ز«زب»رز«ز او»ب داویزز-00

اسسویزت سسسيشزکدسس یز صسس بزززنسسون نز ت،سسومز  ئمسس زبرنو سسشزز

 بوز رالتونزرز احونونزبيدی؛ز01/00/0593

نون نزی  ز   ن زت اادزینوبتزپسذ رزز(ز23(ز و هز)3تتصرهز)ز-02

 0/2/0591 ص بزززرز یت ویزنظومز وا زکد ی

زجد سدزز سوا ززن و اسویززرز بز یاسوززت سسيشززنون ن(زز3) و هزز-05

زنسون نز(زز11)ز رسلززکلس ززاویزساوستز جر یزتس الز  ظ یزبش

زز23/19/0533ز ص بز سوس 

 حاقي:بند ال

نسسون نزت سسسيشزرزتمو سستز ازرسس و  ز ی سسو  ز صسس بززززززز-11

29/2/0533  

(فقهره  1و ) (فقره طرح با قید دوفوریت 1( اعالم وصول )0

  طرح عادي

قانون انتخابات ریاست جمهوری،  الحاق یک تبصر  بهطرح -

  مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی

 وسسوافایز(،زآنسسویزکسس ا،یپسساز از   سسوی نز ،سس ز ازطر تون)

ناسدزز(،زآنو سونز:ز(زرز     ای)آنو ون:زز بطح زرزتوج ز ااگون ز)

 . رز  ی تزبشزتص  بزیساد

نون نزی  ز   ن زت اادزینوبستزپسذ رزرززز(زز3ز)طرحز رالحز و هز-

ز0593ز/00/ز01 یت ویزنظومز وا زکد یز رالتاشز

( فقره الیحه طبه   1( اعالم وصول تقاضاي رسیدگي به )3

زسيقانون اسا 53اصل 

نص رس ززز-ال حسشز دسویکتزعمس   زززت وعویزیسادگ زبشززز-ز

 نون نز سوس زز33طتاز رلز

)آقایان :فوالدگر، خدري، حسن پور ناطقین جلسه علني (4

 بیگلري، كواكبیان  و گلمرادي(

 :اصفهان نماینده حمیدرضا فوالدگرآقاي  -الف

 گرچشزکررنوزبوز سا،وییزبدرز  ادسرزشسدزراس ز یز  سومز س زززززز

اسسوز یز يسسرضزز  احسونزبسسزیلز ا سس ،زج   سس زبدسسریزرز نسسسونز

  سسیزبلاسشز ي سس زر سررازکررنسسوززز.اسویزبسسزیلزنسر یز   زززآا س نز

 زبشزامر هز  شستزکسشزنوبسلزتتسد لزبسشززززززت د داویزا و یزی زا

اسسو  زبسسر یز رسسالحزسسسوناویاویزساوسسس ،ز جامسسوع ،زز ررسست

 را گ زرز ناصو یزناززن  ادزبس  .زج سونزپساشز ازکررنسوزبسوزززززز

ج ونزبيدز ازآنز افورنزن  ادزب  .زکد یاو  ز   ازن  ا سدزز

ب  زکشز یز  یزبسویهز سد ر تزآ  سدهز  شساشزبوشس د.ز یزکدس یززززززز

اویزا و یزی ز ازت د داویزکررنو  زپد سدزززن   ونزبو دز ررت

 .باوری  

ت جشزبشزی بطشز نسونزبوزند رنسدزرزت کسلزبسشز ئمسشز يصس  ای،زززززز

اویزکویآ دترزت سسطز سسل اای،زتسد رمز یزززززتدبارزب ارزرزبرنو ش

اویزب د شا زرزت   ستز  ،ونسونز ی سون ،ززززز جر یز سا ی ايمل

 ،زت جشزبسشزز رالحزسوناویاویز   ییزرز سا ر یز راتز ا،اررنا

کسسسبزرزکسسویزتاسسوینز ا،اررناسس ،زتمرکزا   سس زرزتفسس   زززز

اسو،زبرنو سشز  سوجرنز ي،س از ازشس راویززززززز نااوی نزبشز ساون

تس  نز یز سسا یزکسویزنسر یززززززبزیلز ازجملشز   ی یز ستزکشز  

   . 

اسویزآ  سدهز یززززیرزکشز یز وهزت  نزا ا شزنررجز ازیک  زپاشز  

اسویزج سشزت ااسدزززززوسستزجل یز وزنر یزن  ادز  شتزی زبسوزساز

 ر ا زکر .ز  سولزنازز ازس یزیاترز يظ ز ن البزسولزج سشزز

ت ااسسدزنو گسسذ ییزشسسدزرز  دسسونز ناصسسو زی ز را  سستزکدسس یزرززز

تر یزز سل اایزنلمد  زکر ند.ز یزشر  طزیک  زت ی  ز يل ز   

ی تز ازسس یز  دسون،زج سشزت ااسدزع س  نزشسد.ززززززززی ا،ویزبررن

اویزگذشساشز ناسومززززویهز یزسولاو  زکشز یز  یزبزیغ زتالشزعل 

شدزامچ نزتص  بزنون نزتمو تز ازت اادز یز الازشس ی یزز

اسویز يسوالنزززز سال  ،زبرن ز نسد  ونز جر  س ز راستزرزتسالشزززز

اویزت اادیزتوزیسادنزبشزیشدزز ناصو یزا  ازنال ز از ر ات

 .پو د یز ناصو یزنوتمومز وندهز ست

د کثریز ازتس  نزبسشز سسافو هزتسسزززز از از  سونزج سشزت ااسدز سس ززز

  ز ییزکد یزنومزبر .زکماسا نزز  ز ییزرزسوتزاویزنرمز ر ات

جلسشز یز  یزبویهزرز یزنصس صززز01ر ژهزتمو تز ازت اادز ل ز

  ع  زت اادزبرگز یزکر زکشز  ررازگز یشزنس  زی زبسشز السازززز
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ش ی یز سال  زت د  زن  ادزکر .ز  ع  زج شزت اادزبو دزبسوزز

سسوایزززبرزت اادزرزبسوزا ا سشزز رالحزسوناویاویز ناصو یزتوک ز

اسویزت ااسدیززززرییزرز سافو هزتسد کثریز از ر استززز یت وءزب ره

 . ر ا زش  

 :ماینده بوشهر و گناوه ن عبدالحمید خدريآقاي  -ب

اسویز   ییزرزتوبل اسویزززز  ادر یمزشسيویزسسولز یزتسدزسسربرلزززز

ش ریزنتوشدزرز ناووبز  یزع س  نز  اسرزبسشزیرنسازت ااسدز یزززززز

 .ی ساویزتح از ناصو ز  ور ا زبوشد

 اوسفونشزیر ،ر اویز افسورنزرزگسوا ز ا سون ز یزنصس صززززز

اسسوزبسسوزبحسسر نزکررنسسوززز وااسستزرزچگسس نگ ز   ج سسشز سسساگوهز

تسر یزسسر و شز جامسوع ززززز عامو یز  ،سویزعمس   زکسشز  س زززززب 

 .توکماتز ستزی ز ر ا زنم  هز ست

  ن دز  ع  زکررنوزکشزتاونزرززن وزکشزن  زی زنو  ایز لتز  

اسویزززتسوبز مونزکد یزبشزآنزر بساشز ستزی ز سامو شزتس  ش

 یزکشزبوز   وی نز والوززشوص زرزگررا زنر یزندا دزبشزگ نش

  یز ستزکشز راتزی ز یز  وبلشزبوز  سیز  عس  ززززشونزتمومزتالش

 .نوکویآ دزجل هز ا د

  یز  ر  زچ ونچشز  عو  ز  یندزرز اس از ر مزاسا دزعطوزبسشزز

 ر و دونز  ومز يظ زیاتریزتحتزا  یزساو ز ل ز تسویاهزبسوززز

 .کررنوزبوز راتزام،وییزک  د

 : سیرجان نماینده شهباز حسن پور بیگلريآقاي  -ج

امشز س رالنزبو دزبشزرج  ز ر مزبزیلز  ر نز  اوسویزک  سدزززز-

رزبسشزززکشزعلارغ ز د،النز ناصسو ی،زپسویزرس در زی یزآ سدهزززز

او شز عامو زکر ند.زشرکتزشس، ام دز سر مز یززززنظومزرزآی ون

 ناووبونزندونز   ،ز ر مزن  ساویزتغاارز یزرعس ز   یهزکدس یززز

اسا د.ز  ادر یمزکشزرد یز  سیز سر مزی زامگسونزبسشزیرشس  زززززز

 .بد ند

 یز  ی زام،وییز ر مز  یز  ط شز یزباموییزکررنسوزگفست:ززززی

ویز ر مزبوشسد،زآن سوز یزک سویزززز یز  یزیرااو  زکشز راتزبو دزک 

اویز ر   ز ايد زا زچ نزز راتز  ساو ندزرزبوزتد،الزپ  ش

پ  شزبوایگونون،زا ر  د ن،زریاش،وی نزرز  ندگوااونزبساشز ازز

 الاوی زی ولزکم زکر ندزرزبادسارزناسوازجو يسشز ی سون زززززز511

ش رشونزی ز رتف زکر ند.ز  یزنتالز ند  ونزبو دز یزچ ویگ ششز

 یزبل دزگفاشزش  .ز  ادز ستزکشزرد زرزسساموزبسشزززج ونزبوزرد

 . یز از  یز  ع عونز شویهزک دزگ شش

زبسشززناوا  د نز ر و زبشز   ،شزباونزبوز نطوبزبشزیئاازجم  یز-

ززبرساد،زجدیزر ین زنسون  یزز الاس نزز01ز ازباشز  ررا:زگفت

زبا،سویززج  نونزنالز   زبش.زاسا دز حاوجزشبزنونزبشزکد یز ی

زب ز سسا ززرز  د  زکمااشزپ ششزتحتز  ر  زصنص زناوا  دزر

اد.ز وز  اظرزگز یشزبشزیرازشموز ازرع ز  ج  زرز نسد  ونززبرس

 .او اونزبوزت جشزبشزج شزت اادزاساا زعمل زرزبرنو ش

 ازرعياتزکسبزرزکویاویزنر ز بر ازنگر ن زرزتوکاسدزززامچ ای

کدوریا نزرزکسویگر نزسسونامون زچگ نسشززززززکر :ز ستز ررشون،

 دسونزی زتسو ایزک  سدآ.زآ سوزرا سرزززززززيادتزن  زرزنون   هبو دز 

ج و زکدسوریایز یزجر سونزسسر وا گ زرزسسالز ناسرز سساونززززززز

کر ونز ستآزعمل،ر زرس در زبامسشزکدسوریا نزرزیرسساو اونززززز

 .بساویزعياوز ست

اوزجلس یزززگفت:زچر زپاز از وهزرز  ی   زنطوبزبشزرا رز ناصو 

 نتز یاز راا زبسشززش  .زعلتزپر زاویزنا   زگر اشزنم زت   

 الاس نز الیزبسر یزر ی  نزکوالاسویززززز315نامتز رز الاسوی زرزز

غارز سوس ز ازنتالزنتز ند ن،زعررس زرز ستوبزبوایزچاستآز

ت  سون ززز1211 اافسورنز یاززز الاوی زت  ونز وبشز01چر زباشز از

اسوزناسسا دززززاوزرر لزنددهز ست.ز گرزامایزبونس ززت سطزبون 

 .ک  دزر مز ر مزی ز سارز  زکشزبر یز  ز الا نزت  ون

 یزپو ونزنطازن  زنطوبزبسشزنمو  سدگونزرزعتد ارعسوز صسریززززز

گفت:زآ وز طال ز  ی دزکشزیا  دگونز يسرزکمارز از  ز الا نز

ت  ونز ی و ا ز  یندز گرزشموز ص بزن،ر  دزکشزکسس زکماسرززز

 ت  ونز یآ دزند شاشزبوشدآز511 از رز الا نزرز

هزجلسشزعل  ز السازی زبرع سدهزززعتد ارعوز صریزکشز   یآنویز

  شتزنطوبزبشزنمو  دهز سر مزسسارجونزگفست:ز رزیرازپساشززززز

 یرسدیزکسشزنسر یززززز21ند تزآنویزن بوتزیسادمزرزگفا زکشز

ب  زبشزت   ز د ج  ونزکمااشز  د  زرزب ز سا ز عسو شزشس  ،ززز

 . عو شزنددهزنر یزبرز  یز ستزکشز  دونزیسادگ زک د

 :تهران نماینده مصطفي كواكبیان آقاي -د

نطوبزبشزیئاازجم  یز   ویز  شت:زارزچ دزکسبزرزکویززری

 ر مزبر یز یتز  زرزتد رمزاندگ ز يم ا ،ز   ز ست،ز  وزنطيسوزز

م،سیزز .  نادزکشزسال تز ر مزبو سدز یز را  ستزبوشسدززززشموز  

اسوزرزکسواشزززز ستزشموزبوزت جشزبشزکواشزنامتزنفتزرزتحسر  ز

ادزکسشز یززاوزبگ  زاویزنفا زرزعدمزتح از وااونز ررشز رآری ه

 .ک ا زتدز  وب ز  ج  زبرنو شزی زیز  

چر ز از  وب ز یز نااویزب او ز ساضيفون،زساو ز جر  س ز ر سونززز

ش  آزعالرهزبرزیا و شزز  ومزرزآساونزندازیع یز سافو هزنم 

اویز    ونشزکشز  ی زتوکادزیاتریز ست،زتاموزز ر   زرزکم 

 .ن و اویز راا زرزغارز راا زبو دزکم زک  د

میزتد،رز ازکو یز ی ون زکد یز  ر نز یز  وبلشزبسوزکررنسوزززریزع

بوز شویهزبشز ند  ونزساو ز  وبلشزبوزکررنوز ت  زبرز ورلشزگسذ ییزز

Instagram.com/dotic.ir
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زنس  یریززت سر نزز سر مززامسشز!زیرتسون ززآنسویزز ا شم دزگفت:

زبو سدززند ینسدززآژ نساززکر  سشززپر  نستززتس  نززرزند شساشززشوص 

 .ک ادز ر ا ز  وسبزعم   ز ن لاشزرسو لزبر  دون

 گرزطرحزتر  ا ز جر  س زندس  ،ز  ماسر یز سسللشزت سر ن،ززززززز-

تر  ا زن  ادزشد.ز گرزنر یز ستز ورلشزگذ ییزا شم دز جسر زز

ش  ،زتاموزبو دزبر یزت ر نزچویهز ند د زجسد زرس ینزگاسر .زززز

ز  گرزامشزن و اوزرز  ،ونونزبساجزش  ز د،لزتلزن  ادزشسد.ز

زامچس نززکسشززنس  ا زز  زکررنوزبوز تویاهز ل زساو ز ازامچ ای

 .لزآ ویز تاال ونز ساونزت ر نزی زبشزر ینزشفوفز عالمزک  دنت

بشزیئااز    نز حوستونزبر یز حدر ز   ی زت   زناس   ززز-

 الاسوی ززز1.3رزبشزر ژهزگ زشسدنززز93رز نحر فز راتز ازب  جشز

ن  ا زکشزپاگاسریزجسدیزبسشزعمسلزززززز ا زرز  ز الیز نطویز  

 .آری هزش  

اوزگفت:زبوزت جشزبشز  سیزززالنزآی  ساوننطوبزبشز س رز یز    ش

کشزسوا ونزب د شتزج ون ز نا ولزکررنسوز از جسسو زی زت،سذ بزززز

کسسر هز سسستزالامز سسستزکر  سستز سسر زجسسونزبوناسسشزرزتمو سسلززز

 . شزبشزنح هزکفیزرز  یز رزتفظزش  زنون   ه

ک سد.ز سسللشزززز الازی زع وررزباسررنز از السازتضسياوز س زززز

رزنا زغارزعررییز السازز،زتيطال ز  ز وهز99ب ز ی،زب  جشز

 .اویزتيضاوز الاز ستز از صد  

گفست:ز  سیزززز93بوز سا و زبشزگسز یشزتفر سبزب  جسشزززززامچ ای

نر ئستزشسدزرزززز99 سرری  یززز25 یزز93گز یشزبشزجسویزسسولززز

 . ررتزااچزتذکرزرز نطوییزبشزنمو  دگونز   هزندد

 وزبشزن هزنضو اشز یز  ی ز  سال زناس   زرزبسدا زشس ر  ییززززز

   زبر یز جر یزعد اتز  زبویزبر یزز   زرزگفاشز   هزت ر نزتذکر

امادشزبشزپررندهزتح اازرزتفحصزکماسا نزعمر نزیسادگ ز

 .ک  د

 :ماهشهر بندر هنمایند علي گلمرادي آقاي-هه

ش  .زبو سدزززبحر نزکررنوزن طشزعطف ز یزج ونز يوررزنلمد  ز  

گارززاویزامشزت جشزک ا زکشزنربوناونز  یزباموییز ون دزبامویی

  گرز  ر زاسا د.ز یزر ن ز  زی بطشزرز تسرز ا وبسلز اسونز  سیززززز

باموییزرز  رزرج  ز  ی .زشا  ز  یزباموییزبوعثزتدد دز  رزرز

 .ش  ز  زبادارزآنز    رزا زبوعثزشا

 سل اایزبو دزبشزر ینز ناازبشز نتولزی ا،ویاسویزتمو ستز اززز

 ندویزعياوزبوش د.ز اتاشز ، ز ازن،ونز   زکررنوزر رراز  سیزز

ب  زکشزسوناویاویزغلطزج ون زرزت سامونز ا و  زج ونز رلزرز

 . وندهزی ز یا زش،ستزج ونزع ب

شدنزز بيو زن ین  اا زن یزش   زبو دز یز سارزت   تزز گرز  

ترکتزک سا .ز یز  سیزطتايستزنطيسوزعسيفوزپو مسولزاسسا دزززززززز

اویزنس  زززامونگ نشزکشز  ومز يظ زیاتریز یز ر ایز ازرحتت

 ندزت  وزی هزز وهزسولزگذشاشز ر   هز یز23 یزنطتشزنمواجميشز

اسویز شسمیززززاوزرزت طلشزپاشزپویز لتزبر یزیاو  ز از ساسش

 .ن یزشدنز ست

  نشزرز ناصو ز  ی زت جسشز سست.ز گسرززززز بيو زن یزشدنزنازز ی

ن  اا ز  نشزرز ناصو زن یز  شاشزبوشا زبو دزبسشز يلمسونزززز  

بشزع   نزنوا ونز  نسشزرزکسویگر نزبسشزع س  نزنوا سونزیرنساززززززز

 ناصو یزت جشزک ا زرزبر یزب ت  زشر  طزاندگ زآن وز نسد  ونزز

الامزی ز  شاشزبوشا .زرعسياتز يادسا ز  سیز رزندسرزشسر  طزززززز

ی .زیر ،ر اسسوزبو سسدز یز  سسیزبسسویهزتغااسسرزک سسدزرزبسسشزعسسياف ز  

 . يادتز  یزعز ز نزبو دزت جشزش  

نون نزکویز رزب دزی ز  ی زت جشزنر یز     زب سدز رلززز10 یز و هز

گ  دز  ز  شز سامز زکویگرزبو دزبر سوازنر زت یمزبوشدز  وزز  

 یرسدززز20 یردزرز ت وز یز  یزنص صزبسرززز10 اوسفونشزت یمز

 یزب سسدز رز  سسز  شز سسسامز زبو سسدز ا وسسسبزبسسوززتير سسوزشسسد.

اویز يادا زبوشدزکسشز اوسسفونشزسستدز يادسا زچ سویزززززززاز  ش

ز311از یزت  ونزرزت   زکسویگرز رز الاس نزرزززز911 الا نزرز

گ  ا زکسویگرزبو سدززززاز یزت  ونز یزنظرزگر اشزشدز  یز ي  ز  

ا رزنطز  رزاندگ زک سد.ز یزسسولزج سشزت ااسدزبسوز   گ نسشززززززز

يادا زبر یزکویگر نز یزا رزنطز  سرز ي س ز غدغسشززززتير وز 

 .   زآن وزی ز  ز  شز   ه

(تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمههور و مسهلولین   3

 اجرایي كشور

 مورد(13)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

:علتزعدمزبس زتس ج زبسشزززز  وبو زنمو  دهززآنویز حم  زا  هز-0

  سد ییزرزرس يتزززبوشزکدوریایز اجملسشزرس و  زتتسد ل ،ز ززز

ز رغد ییزکد یزچاستآ

علسستزعمل،سسر زعسسياوز راسستز ینصسس صزر سسررازکررنسسوزرزز-

امچ ایزر گذ ییز  یز سل ااتز   زبوز  یز بيو زگسسار هزبسشززز

زرا رزب د شتز،ز ی ونزرزآ  اشزپزش، زچاستآ

ازرمزبسوانگریز یزج ستززززز:شواایزش رزآنویزتوج زنمو  ده-2

 دسم لز ی و ستززززکواشزس  ز جر یز ص بزبشزنسون   هزاسویزز

%زبوزت جشزبسشز ر استزاسویز  اسو زشسدهز ازززززز1%زبشز02 وی نشز از

زر در زت سيشز ل 
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 اس ززز11آنویزسادزت  زکتاریزنمو  دهزن ی:زازرمز  سز  شزز-5

 یردیزت   زبواندسساگونزکدس ییزرزادسگریزامون سدزززززز31

زشوغالن

کسستشز ازجملسشزتوکسسار نونز،زکسویگر نزرززززززبيض ز ازچر زبر ی-

 ررش دگونزرز ر وفز ازتمو تزاویز راتزبر یز سافررشونزرز

زجتر نزعریاویزنوش ز ازر ررازکررنوز ند   ز ناومزنم زش  .

آنویزسادزتسیزتسا  زشوارر یزنمو  سدهزشسوارر :زچسشزززز-1

ا ون زنوبسو ون ز  ج  ز یزرا ینزج سو زکدسوریایز یزا ا سشزززز

زتو ایزن و اویز    ز،ز رغزاسویزت ااسدیزرز   پسررییزپو سونززززز

زبد.  ز و

آنویزعلارعوزسلام زنمونادهز اااون:زت ا  ز یز س ی زنحس هززز-3

ت ا  ز  ز الاسوی ز الیزرزبر  شستز ازرس در زت سسيشز لس زرزززززز

ز ست.افاو زرزپ جزاز یز الاوی زت  ونز یزنظرزگر اشزشدهز

آنویزنو یزنوع زپ یزنمو  دهز یر اش:زازرمزبوانگریز یزتياسایزز-5

 ا وسبزبوزشر  طزت یمزت   زرز سامز زکویگر نزبشزنح یزکشز

زبوشدز99رزیک  ز ناصو یزکد یز یزسولز

آنویزسادزج   زسو  ت زنژ  زنمو  سدهزکوشسون:زاسزرمزتياسایززززز-3

رزاحوظزرعياتز وا زآنسونززز99ت،لاوز  ثویگر نز يسرز یزسول

زبشزر ینزت   زبگارزرزپر  نتزبامشزآنون

اسسزرمز  سسز  شز صسسلز اسس زنسسون نزنسسد ونزکدسس ییزبسسر یززز-

ز99احوظزیتتشزب دیز یزسولز را گاونزبوز

آنویز تمدز سر  یزنمو  سدهزب سدیزعتسوا:زاسزرمزت جسشزبسشزززززززز-3

رعياتز ساونزاویزار زگونزرزب ش رزرزساساونزرزبل چساونز

زکشزامون دزسو رزن و زکد یز ازتاثزر ررازکررنوزنر زز ست

ر سوازچشزشونصزرزبزآنویزتتابز اشز امر هزنمو  دهزا بل-9

ل چسساونز ازنظسرزر سررازکررنسوززززز ياوییز سساونزساسساونزرزبزز

  ط شزسفادز عالمزنم  هز  دز اوسفونشزر نياتزنالفز  سیز  سرززز

ز ستزرزبشزشدنز عار ضز ر مزی زبشزامر هز  شاشز ست.

آنویزعل زبوااویزنمو  دهزگلپو گونز:اسزرمزپر  نستز  سوب زززز-01

پسساشزبا سس زشسسدهز یزب  جسسشزبسسر یزامسسسونزسسسوایزت سس  زز

زتو ایز جاموع بواندساگونزکد ییز،زادگریزرز

 رکبز ازتس االنزت سسطززز9 جر یزنون نزس  زرزجر مشزعدم-

زبون، ویزسپشزرزن   ایزرز  رز ناصو زچاستآ

ازرمزشافتزب دیز يوااتزاوزج تزجل گاریز ازر ررازکررنوز-

ز یز   ی نزشافتزرتحزرز یز ررشگوا وزشافتزبيد از  رز

لزآنویزسادزتمو ستز اسز  هزنمو  سدهز:زعلستزعسدمز عمسوززززززز-00

عر بز  ز  شزت   ز صلز ا زنون نزند ونزکدس ییزبسر یززز

بواندساگونزنص رودز را گاونزرز يلمونزرزتذفزیتتسشزب سدیززز

زچاستآ

آنویزسادز حمدزج   ز بطح زنمو  دهزنما  زش ر:زاسزرمزز-02

تف   ز نااویزبشز د ر نزکلز   یز وااوت ز ساونزاسوز یزج ستززز

نحس یزکسشززززش وسو  ز    سون زکسشز سر یز وااسوت ز  شسا دزبسشزززززز

ی ناو  ی نزرزر بساگونزبشزکون ن ویزتررنزرزندینزنا  ن دزنلل ز

ز یز نذز وااونزر ی زک  د.

آنویز ر  یزنمو  دهز ر   ن: االزعدمز جر یزکو سلزیتتسشززز-05

ب دیز يلمونزرز  سز  شزت س  ز را گاسونزبسشزرس ینزکو سلززززززز

زچاستآ

نون زس،ا شز اموس زنمو  دهزک گون:ط زچ دزیرازگذشساشزز-05

یزاما زی اازبون ز رکزیز یز ند   زنوشو سستزربسشز ریزززآنو

 از   بز يوشرنز یزسو ر ن زیسم زرزجل یزچد زنترنگوی نز

رز ریبایزاویزنتریزنومزش رساونزک گسونزکسشزنسو  زبل سدزرززززز

زتوی و ز یتاوینز ی و  ز  ی زبشزتمسورزباونزکر هز ست.

نسون نز سد ر تزبحسر نزززززآنویزرو ن زنمو  دهزت ر نز:زچسر ز-01

ز الازش ی یز سال  ز جر   زنم زش  .ز25/3/93 ص بز

آنویز نتولز حمد ونزرزآنویز تمدعلارعوزباگ زنمو  دگونز-03

تتر ززرزی   ر ز:زب رهزگاریز ازتمومز ر اتزاویزنسون ن زبسر یززز

 د ر تزک ارلزبشزع   نزعسوا زتسر یز  سومز جر  س زکدس یزرزززززز

تد،الزشس ی یزعسوا ز سد ر تزبحسر نزکدس یزکسشزر سو وزرزززززززز

 صسلز رمزنسون نز سد ر تززززز5 نااوی نزرز عضسویزآنز یز سو هززز

زبحر نزباونزشدهز ست.

 مورد(42)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 تيد    ساگوهز جر    تيد    ساگوهز جر   

ز3زج و ز3زب د شت
 0زعل مز0زنویجش

ز3زتيورنز2زنارر
ز5زنفتز1زی ه

ز2زر يتز0ز   گساری
ز5زپرریشآ  اشززرز5ز ناصو 
ز0زسوا ونزبرنو شزرزب  جشز0زکد ی

 

 ( قرائت بیانیه 5

باوناشزجمي ز ازنمو  دگونز لتز یزنص صزعررینزتاد دنظرز

 نر ئتزگر  د:ز،زبشزشرحزم لز یزت   زرز سامز زکویگر نز

 دسسس،النزکسسسویگر نزرزبواندسسسساگونزتسسسأ ایز جامسسسوع زرززز

 سژهززبگار نز یزعررشز يادا ،زعررینزت جشزرزنگوهزرز سامری

ی ز  ی ،ز ناظویز  یزعز ز نزرع زتد نل ز سسامز زرز سسامریززز
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ز99ب  جسشزسسولززز02 ا وسبزبوزتد نلزرع زشسدهز یزتتصسرهززز

ز الا نزی ولز یز وهز ست.ز23 ي  زتد نلز

 وزنمو  دگونز الازش ی یز سال  زن  اونا زج تزتم اد نز

  ومز يظ زیاتریز یزت جشزبشز يادتزامشز ندویزبشزنص صز

نسون نزکسویزززز10تأکاد نز راتز حارمزرزتسبز سو هززکویگر ن،ز

طلتدزکشزش ی یزعوا زکسویزبسوزتاد سدنظرزززززجم  ییز سال  ز  

 یردیز عالمزز10 یزتصما ز توومزشدهزبوز یزنظرزگر ایزت یمز

شدهزت سطزبون ز رکزیزجم  ییز سسال  ز  سر نزبسوز یزنظسرززززز

 الاس نزی سولزززز23گر ایز   ،شزبشزااچزکسویگرزنتو سدزکماسرز ازززز

  نتزش  ،ز  جتونزیعو تزکسویگر نزاتمسا،شزی ز سر ا ززززپر

زآری .
 

 ( تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تذكرات 7
 یزی ز یبسویهزززنمو  دهزباوناشز031  ررازز:مصطفي كواكبیانآقاي 

تياایزتد نلز سامز زکویگر نز  ضوزکر ندز  وزباوناسشزن  نسدهززز

 . زکویزی ز بالغزکر ندنددزرزرا رزکویز  دبز ص بشزش ی یزعوا

 یزتسذکریزنطسوبزبسشز حمسدززززززحسینعلي حاجي دلیگانيآقاي 

شر يامد ییزرا رزتيورن،زکویزرزی وهز جاموع زبوز شویهزبشز بسالغزز

ت سسطزرا سرزززز99بود و شزتياایزتد نلز ز زکویگر نز یزسولز

ترز یز  ی ز  سیزبودس و شززززکویزگفت:ز  ادر یمزریزارزچشزسر  

 . عار عونز  ا د یزگ شز ادتاد دنظرزکر هزرزبشز

 یزتذکریزشفوا ز یزجلسشزعل  ز  سررازز:ززالمرضا كاتبآقاي غ

چ ویش تشز الا،زباونزکر :زتفظزشأنزرزجو گسوهز السازبسرزززز

ع دهزاالتزیئاسشز الاز ست.ز اوسسفونشزچ سدزیرازگذشساشزززز

 اریزبرنو شزرتحزبواسرز  سر نز   سوی ت زی زعلاسشزنمو  سدگونزززززز

 .وز ست طرحزکر ند،زکشز و شزتوس

ریز یز    سسشزبسسوز نا سسو ز ازاالسستزی اسسسشز السسازباسسونزکسسر :ز

ز اوسفونشزاالتزیئاسسشزآئسایزنو سشز  نلس ز السازی زیعو ستزززززز

نم زک دزرز یزسشزجلسشزنتل ز وزنطاز اسونز سسا یزرزتسذکرززززز

 .شفوا زند شاا 

 یزتذکریزشفوا زبسوزنسدی  ن زززز:زرمضان علي سبحاني فردآقاي 

االلز تمسرزرزرا ینزی هزبيسدز ازززز ازع   لز جر یزرا ینزکد یز،

 سرری  یززز21 شزگفست:زسسالززززرن  زسسالز یزتس اهز ناووباسشززز

نسوی نزا و یزبشز  وکیزرز  والز ر مزرزبوغسونزر ی زکسر زبسشزززز

زسسشزز ازبيسدززرزبسر ززکل زبشزی  ط ییزکشزسالزیرساویزب ونگر ز

 .ی ا دزبوا  دزبر یز ساونزکلز د رز  ررازاوزپاگاریزبوزیرا

اسسوز،ز سسز ی زرزبوغسسونزرزززبسسشز سسر مز،زجسسو هززنسسسوی نزا سسو ی

او دونزر ی زشدهز ستز یزش رساونزج  یزآبگر اگس ز یزززنونش

اویزیرسساو  ز ازززاوزرج  ز  ی ز یز  ریانزجو هزاویزنونشزتاو 

 .بایزی اشز ست

 ازساو زبحر نزکد یزرزسوا ونزبرنو شزرزب  جشز ین  سستزززری

زی س زز بسر یززاسوزز یزبسشز  سیزش رسساونزززز ناصوصز عاتوی نزر ژه

 .شدزسالزرن  ز از وندهزجوزبشز د،الن

 یزتذکریز   ویزکسر :زنمو  سدگونزززز:ز حمدزج   زک اا ندآنویز

 الازش ی یز سال  زسولزگذشاشزنسون نز سد ر تزبحسر نزی زززز

اسویزبسساویز صس بزززززاویزبساویزرزاموا گ زبيدز از ر ازرزنداب

 .کر ندزکشزت سطزیئاازجم  یز بالغزشد

 لس زکررنسوزبسشزی وسستزیئساازجم س یزززززززز یزتولزتوعرزسساو ز

ت  ندز یزنوابزنسون نز سد ر تززززتد،الزشدهز ستز  یزساو ز  

بحر نز يواااشزی ز نتولزک دزاذ ز ین  ستز وز ازیئاازجم  یز

تد،الزش ی یزعوا ز د ر تزبحسر نزبر سسوازنسون نز  جس  ززززز

 . ست

زبسشزز ربس  زز  عس  ز امچ ایز ازیئاازجم  یزبر یزبر  شایز

رزکر زکشز  یز  عس  زبوعسثزززتد،زا    ز  اریکالز021زشيو 

ز.اویزر يا ز از ز  ویزآنزشدهز ستز  دیزش ر زب ره

 یزتذکریزشفوا زعسمیزتدس،رز اززز:ززمیر حمایت میرزاده آقاي 

ن  ا زکسشزززکو یز ی ون زرزپزش، زکد یزگفت:ز ازرا رزناررز  

بشزرعدهزن  زر سوزک سدزرزت،لاسوزآبزشسربزگر س زرز غسونزی ززززززز

 .تياایزک د

ون ن زکشزبر یز  ز  شزت   زکوی  د نز بالغزشسدهز سست،زبسرززززن

برنو شزز29رزز51نالفز رلزس مزنون نز سوس زرزبرزنالفز و هز

 .نون نزپ جزسواشزت سيشز ستز55شد زرزبرنالفز و هز

بواندساگونزرز يلمونز یز  یز  ز  شزت   ز»ریزبوزباونز   ،شز

ب سدیزی زززتسشزگفست:زبسر یز يلمسونز سوزیتزززز«ز ندزنو  دهزگر اشزشده

 نسد.زنویعسو ا ز یززززتذفزکر ندزرز وزجو گز   زبسر یزآنزند سدهزز

اسوزتحلالس ز یز س ی زززززاند.ز نار ز یزیسسونشزز  یز رزندرز  جز  

 اونگایز  ز  شزت   ز يلمونز ی ئشزرز عالمزشدهزکشز تلسبزآنزز

 . الا نزت  ونز ستزکشزردز یزردز شاتوهز ستز0باشز از

  یز  ع  زریر زک دزرگرنشزنتو دز ارا  هز  زر :ز الازبو دزبشز

 .بيدز ازکررنوز از يلمونز ناظویز يازهز  شت

 عالمز یزپو سونزجلسسشز  سررازززززز:عبدالرضا مصريآقاي دكتر 

کر :زنمو  دگونز السازشس ی یز سسال  ز س زپس ا زت س  ززززززز

ز. ی  ت دتز وهزن  زی زبر یز  وبلشزبوزکررنوزتوصاصز   ند
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