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 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 چهارمسال  –دوره دهم 
 

 

 92/9/9322 نبهشدو روز–جلسه علني  (492) و نه بیست و  چهارصد

 

،  بوه صووو     93، 97، 91،  7) موواد  ،  ()ارجاع از جلسه علني (ادامه رسیدگی به الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 1

 رسید(
 

   ح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقهه ا  و بهیا المللهی   به طررسیدگی (2

 (كلیات و جزئیات طرح به صوو   رسید)

 

( رسیدگی به طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهور ، مجلس خبرگان رهبهر  و مجلهس   3

 ،)اصالحات كمیسیون به صوو   رسید((9ان بهراي نگ)اعاده شده از شو شورا  اسالمی

 

)اعاده شوده از   (رسیدگی به طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی ، ادار  و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش4

 ،)اصالحات كمیسیون به صوو   رسید( (9شوراي نگهبان 

 

 ماده واحده به صوو   رسید()(بررسی طرح فهرست قوانیا و احکام نامعتبر در حوزه ورزش5

 

 )ماده واحده به صوو   رسید((بررسی طرح فهرست قوانیا و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست6

 

 )ماده واحده به صوو   رسید((بررسی طرح فهرست قوانیا و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی7

 

 )ماده واحده به صوو   رسید(و شهرداریها (بررسی طرح فهرست قوانیا و احکام نامعتبر در حوزه شوراها8

 

 )ماده واحده به صوو   رسید((بررسی طرح فهرست قوانیا و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات9

 

 )ماده واحده به صوو   رسید((بررسی طرح فهرست قوانیا و احکام نامعتبر در حوزه معدن11

 

( شهرکت  ATRسهی سهانحه سهقوو هواپیمهایی ا  تهی آر       گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمهورد برر  (11

 )گزارش كمیسیون قرائت گرد د.(یاسوج  –هواپیمایی آسمان در مسیر تهران 
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)گوزارش  گزارش نهایی کمیسیون اقتصاد  در مورد تحقیق و تفحص از نحوه اجهرا  قهانون هدفمنهد  یارانهه هها       (12

 كمیسیون قرائت گرد د.(

 

 الیحه(فقره 6 ح و طر (فقره5 (اعالم وصول13

 

عبدالرضا رحماني فضلي به مجلس شوراي اسالمي در واكنش به ادعاي اخیر علي آقاي نامه )کشورمحترم  (قرائت نامه وزیر14

 (اناره نقش وزارت كشور در حوادث آبمطهري نما نده مردم صهران درب
 

 بیانیهقرائت یک ( 15
 

 (، همتي ، فیضي، اد انياحمدي ، نعمتي  )آقا ان :ناطقیا جلسه علنی (16
 

 

 ( تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولیا اجرایی کشور17

 ورد(م2)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف
 

 مورد(91)تذکرات کتبی به مسئولیا اجرایی کشور -ب
 
 

 شفاهی تذکرات آییا نامه ا ، اخطار قانون اساسی و تذکرات(18
 

 صبح 2ساعت  33/9/9322شنبه مورخ  سهروز  سه آ نده جل ( اعالم ختم جلسه  ،19
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(ادامه رسیدگي به ال حه اصالح قانون مبارزه بوا قاچوا    9

 كاال و ارز )ارجاع از جلسه علني ( 

موافقین، نماینده دولت  و ختخنیو    ،پس از اظهارات مخالفین

 به تصویب رخید. 32و  57،  51،  7مواد کمیسیون، 

 : 7ماده 

( قانون به شتح  زیتح   5ماده )« ش»مده اخ  بند در این ماده آ

 اصال  می شود:

قاچاقچی ححفه ا : شخصی اخت  کته بتیز از خته بتار       -ش 

محتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هح محتبه تعقیب شتده یتا   

نشده باشد و ارزش کاال یتا ارز قاچتاق در هتح محتبته بتیز از      

 ریال( باشد. 511.111.111یکصد میلیون )

 :91ماده 

( قتانون  7( بته متاده )  4متن زیح به عنوان تبصحه ) -51در ماده

 :الحاق می شود

به منظور مقابله بتا قاچتاق ارز و متدیحی  منتاب  و      - 4تبصحه 

مصارف ارز ، کلیه واردکنندگان کاال موظفند منشأ ارز کتاال   

وارداتی خود را پتس از ببت  ختفارش و قبت  از تتحخی ، در      

( ایتن قتانون اظهتار نماینتد.     ۹ماده ) «الف»خامانه موضوع بند 

بانک محکز  موظف اخ  پس از دریافت  االالعتات منشتأ ارز،    

بالفاصله و در خصوص کاالها  خحی  الفساد، ختحی  االشتتعال   

یا مورد نیاز فور  حداکثح ظحف بیس  و چهار ختاع  نستب    

به بحرخی آن اقدام نموده و در صورت صح  االالعات ابتحاز ،  

معتبح بته االالعتات مترکور اختصتاص دهتد.       شناخه رهییح 

مجوز بب  خفارش تا قب  از دریاف  شناخه رهییح  موضتوع  

این تبصحه قاب  اختناد جه  تحخی  در گمحک نیس . حکتم  

( قانون امتور گمحکتی   ۲3این ماده مان  از اجحا  مقحرات ماده )

 .نیس 

 :97ماده 

( ماده 3) ( قانون و نیز تبصحه3ماده )« خ»بند  ظحف- 57ماده 

( مکتحر  3( قانون حرف می شوند و یک ماده به عنوان ماده )7)

 به شح  زیح به قانون الحاق می شود:

 موارد زیح قاچاق ارز محسوب می شود -مکحر  3ماده 

ورود یا خحوج ارز از کشور بدون رعای  تشحیفات قتانونی   -الف 

 یا از مسیحها  غیح مجاز

کشور بدون رعای  تشتحیفات   هحگونه اقدام به خحوج ارز از -ب

 قانونی یا از مسیحها  غیح مجاز

انجام هح رفتار  در کشور که عحفا معامله ارز محسوب می  -پ

شود از قبی  خحید، فحوش یا حوالته توختا اشخاصتی غیتح از     

صحافی، بانک یا مؤخسه متالی اعتبتار  دارا  مجتوز از بانتک     

ا موخسته  محکز  در صورتی که الحف معامله صحافی، بانتک یت  

 مالی اعتبار  داخلی دارا  مجوز مرکور نباشد.

معامالتی که با مجوز بانک محکز  و در حدود ضتوابا تعیتین   

شتتده ایتتن بانتتک توختتا اشخاصتتی نظیتتح واردکننتتدگان و     

صادرکنندگان و معامله گحان در بورس ها  کاالیی صورت می 

 گیحد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج اخ .

هح گونه معامله ارز توخا صحافی یا غیح آن که تحویت  ارز   -ت

و مابه ازا  آن به روز یا روزها  آینده موکول شده ولی منجتح  

به تحوی  ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحوی  ارز وجود نداشته 

 اخ  و قصد الحفین تنها تسویه تفاوت قیم  ارز بوده اخ .

داختت  کشتتور بتتحا  انجتتام کتتارگزار  ختتدمات ارز  در  -ث

اشخاص خارج از کشور، بتدون داشتتن مجتوز انجتام عملیتات      

صحافی از بانک محکز . کارگزار، شخصی اخ  که متا بته ازا    

 ارز معامله شده را در کشور دریاف  می نماید. :

عدم بب  معامالت ارز  در خامانه ارز  یا ببت  نتاق  یتا     -ج

در ایتن ختامانه    خالف واق  االالعات محبوط به معامالت مرکور

توخا صحافی، بانک یا مؤخسه متالی اعتبتار  دارا  مجتوز از    

 بانک محکز 

عدم ارائه صورت حساب خحید معتبح با ارائه صورت حساب  -چ

خحید خالف واق  یا دارا  االالعات ناق  بته مشتتح  توختا    

صحافی، بانک یا مؤخسه متالی اعتبتار  دارا  مجتوز از بانتک     

 محکز 

ا نیهدار  ارز فاقد صورتحساب خحید معتبتح  عحضه، حم  ی - 

یا فاقد مجوز ورود توخا اشخاصتی غیتح از صتحافی، بانتک یتا      

موخسه مالیاعتبار  دارا  مجوز از بانک محکز . متوارد کمتتح   

از خقف تعیینی توخا بانک محکز  بحا  ورود ارز به کشتور از  

 شمول این بند خارج اخ .

از بانتک محکتز     صحافی، شخ  حقوقی اخت  کته   -5تبصحه 

مجوز انجام عملیات صحافی أخر نموده اخ . مجوز صحافی قائم 
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به شخ  حقوقی صحافی اخ  و به هیچ الحیقی قاب  واگرار  

 یا توکی  به غیح نیس .

منظور از صورتحساب خحید معتبتح، رختید ختامانه     - 3تبصحه 

ارز  حاو  االالعاتی نظیح شناخه پیییتح ، التحفین معاملته،    

مان انجام معامله اخ  کته شتماره مسلست  ارزهتا      میزان و ز

 موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

ماه از تتاری    2ظحف مدت  مکلف اخ  بانک محکز  -2تبصحه 

دختحخی مستمح و بتحخا صتحافی    الزم االجحا شدن این قانون

ها، بانکها و مؤخسات مالی اعتبار  بته ختامانه ارز  را جهت     

ی  وارد کحدن االالعات منتدرج در تبصتحه   بب  معامالت با قابل

 ( این ماده فحاهم نماید.3)

بانک محکز  مکلف اخ  ظتحف متدت خته متاه از      - 4تبصحه 

تاری  الزم االجحاء شدن این قانون، نسب  بته انتشتار فهحخت     

صحافی ها  مجاز و تشحیفات قانونی و مسیحها  مجتاز ورود و  

اینتحنتتی بانتک    خحوج ارز در روزنامه رختمی کشتور و درگتاه   

محکز  اقدام نماید. هحگونه تغییتحات بعتد  نیتز بایتد توختا      

 بانک محکز  از الحق مزبور فورا به االالع عموم بحخد.

متخلفین از خایح ضوابا ارز  تعیینی توخا بانتک   - 1تبصحه 

محکز  یا محتکبین قاچاق وجه رایج ایتحان بته جحیمته نقتد      

چنتتد متتورد از  معتتادل یتتک چهتتارم موضتتوع تخلتتف و دو یتتا 

( این قانون محکوم می شوند. ۹۹مححومی  ها  موضوع ماده )

این ضمان  اجحاء مان  از اعمال ضمان  اجحاها  مقحر در خایح 

قوانین و مقحرات نیس . رخیدگی به تخلفتات مترکور در ایتن    

 تبصحه در صالحی  خازمان تعزیحات حکومتی اخ .

 وجته  خحوج یا ورود میزان و نحوه به محبوط ضوابا  -۲تبصحه 

 عمتوم  االتالع  جهت   و تعیتین  محکز  بانک توخا ایحان رایج

 ایتحان  رایتج  وجه قاچاق ضوابا، این از تخلف. شود می منتشح

 .شود می محسوب

در حکتم   ب  کتوین تمامی رمزارزها)ارزها  رقومی(  -7تبصحه 

ارز موضوع این قانون هستند و جحائم، تخلفات، ضمان  اجحاهتا  

احکام و مقحرات محبتوط بته ارز در ایتن قتانون در     و نیز تمامی 

 مورد آنها نیز اجحاء می شود.

 

 

  93ماده 

( قانون به شتح  زیتح   55ماده )« ب»( بند 3تبصحه ) _ 32ماده 

( 4از تبصتحه ) (« 55ماده )« ب»بند »اصال  می شود و عبارت 

 ( قانون حرف می شود:1ماده)

ن بنتد هتح ختاله    هزینه ها  اجحا  حکم موضوع ای - 3تبصحه 

در بودجه خنواتی پیز بینی می شود و مطابق ایتین نامته ا    

که به پیشنهاد ختاد و وزارت دادگستح  تهیه متی شتود و بته    

 وزیحان می رخد، به مصحف می رخد. تصویب هیأت
 

رسیدگي به طرح دوفور تي مقابله با اقدامات خوومانه  (9

 بین المللي   رژ م صهیونیستي علیه صلح و امنیت منطقه اي و 

و خخنیو  کمیسیون )آقتا  نقتو  ( کلیتات    پس از اظهارات 

 تصویب رخید. به جزئیات الح 

رسیدگی به طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات  عنوان الح :

  خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح

 9ماده

به موجب این قتانون، مکلفنتد    اجحایی کشورها   کلیه دختیاه

ا   ها  منطقه مند  از ظحفی  بهحه در چهارچوب  کلی نظام و

المللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه متحدم   و بین

مظلوم فلسطین، کشورها  اخالمی و جمهور  اخالمی ایحان و 

نقز مخحب این رژیم نامشحوع در بتحهم زدن صتلو و امنیت     

المللی و نقض گستحده و خیستتماتیک حقتوق    ا  و بین منطقه

افحوز ، اقدامات تحوریستی، جنگ الکتحونیک،  جنگبشح اعم از 

 علیتته ممنوعتته هتتا  ختتال  و ختتنیین تستتلیحات از اختتتفاده 

حاصحه انسانی، شهحک خاز ، آواره کحدن متحدم  م غیحنظامیان،

هتا  دییتح  از ختحزمین     فلسطین، تالش بحا  انضمام بختز 

هایی از خوریه  فلسطین، ادامه اشغال خحزمین فلسطین و بخز

 .نمایندها  اشغالی مقابله  ن(، لبنان و دییح خحزمین)جوال

  9ماده 

قانون حمای  از انقالب اخالمی متحدم   5در اجحا  تبصحه ماده 

 بعتد   الحاقتات  و  بتا اصتالحات   5۹/3/52۲۹فلسطین مصوب 

 ازپتس   متاه  ۲ متدت  ظتحف  اخت   موظتف  خارجه امور وزارت

 یتتا ختفارت  تشتکی   بتحا   الزم مقتدمات  قتانون  ایتن  تصتویب 

 را نتیجه و فحاهم را ایحان اخالمی جمهور مجاز   کنسولیح 

 خارجته  امتور  وزارت. کنتد وزیتحان   هیتأت  تقدیم تصویببحا  
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لف اخ  اقدامات الزم در رایزنی با خایح کشورها را به عمت   مک

 .آورد

  3ماده 

( قانون الزام دول  به حمای  همته جانبته از   1در اجحا  ماده )

قتانون   3و متاده   5237د   55ب محدم مظلوم فلسطین مصتو 

 5۹حمایتت  از انقتتالب اختتالمی متتحدم فلستتطین مصتتوب      

)بتا اصتالحات و الحاقتات بعتد (، فهحخت        52۲۹اردیبهش  

خازمان ها، خمن ها، موخسات اقتصاد ، تجار ، مالی، علمی، 

فحهنیتی، پووهشتتی، اشتخاص حقیقتتی و حقتوقی و امثتتال آن    

ختاالنه از ختو     موضوع مواد مرکور قتوانین فتوق بته صتورت    

کمیته ا  متشک  از وزارتخانته هتا  صتم ، االالعتات، امتور      

اقتصتتاد  و دارایتتی، بانتتک محکتتز ، ختتازمان االالعتتات ختت اه 

پاخداران انقالب اخالمی، نیحو  قدس خ اه پاختداران انقتالب   

اخالمی و وزارت امور خارجه شناخایی و به روز رخانی خواهتد  

 شد.

کمیتته بحعهتده وزارت امتور    بحگزار  و دبیتح  جلستات ایتن    

خارجه خواهد بود و وزارت مرکور موظف اخ  خاالنه گزارشی 

از عملکحد این کمیته بته کمیستیون امنیت  ملتی و خیاخت       

 خارجی مجلس شورا  اخالمی ارائه نماید.

 4ماده 

صدور هحگونه مجوز بحا  مشتارک  مستتقیم یتا غیحمستتقیم      

، ختازمان هتا،   اشخاص حقیقی یا حقوقی از جملته شتحک  هتا   

موخسات یا خازمان ها  محدم نهاد وابسته بته رژیتم اشتغالیح    

یتا   همتایز صهیونیستی در کلیه نمایشتیاه هتا و یتا هحگونته     

گحدهمایی داخلی و بتین المللتی یتا مشتارک  یتا معاونت  در       

و مححومی   1صدور آن ممنوع اخ  و محتکب به حبس درجه 

 دوم می شودائمی از تصد  خدمات عمومی و دولتی محک

  1ماده 

افزارها  تولید  رژیتم صهیونیستتی    هحگونه اختفاده از خخ 

در ایحان و فعالی  خکوها  نحم افزار  متعلق به این رژیتم در  

 باشد. کشور ممنوع می

 ایتن  بته  ایحانتی  هتا   شتحک   ختدمات  ارائه  همچنین هحگونه

 در مستتنکف  یتا  و مقصتح  یتا  قاصتح  فتحد  اخ ؛ ممنوع خکوها

خال مححومی   1و  1ماده به حبس تعزیح  درجه  این اجحا 

 از خدمات عمومی و دولتی محکوم می گحدد.

محکز ملی فضا  مجاز  با همکار  وزارتخانه ها  االالعتات و  

ارتباالات و فناور  االالعات موظف اخ  نسب  بته شناختایی   

این خخ  افزارها و خکوها اقدام و محاتب را جه  اعمال قانون 

 کشور اعالم نماید. به دادختان ک 

  6ماده 

هحگونتته همکتتار  االالعتتاتی یتتا جاخوختتی بتته نفتت  رژیتتم    

صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فتی االر  متی باشتد و    

 محتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

  7ماده 

هحگونه همکار ، تعام ، توافق خیاخی یتا تبتادل االالعتات بتا     

ه به رژیم صهیونیستتی  نهادها و افحاد رخمی و غیحرخمی وابست

و  4محتکب به مجازات حبس تعزیح  درجته   می باشد،ممنوع 

 انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.

  1ماده 

هحگونه اقتدامی ازقبیت  امنیتتی، نظتامی، خیاختی، فحهنیتی،       

رختتانه ا ، تبلیغتتی، مستتاعدت اقتصتتاد  و متتالی مستتتقیم و  

ویت  و تحکتیم رژیتم    غیحمستقیم آگاهانه در جه  تایید یا تق

صهیونیستی ممنوع اخ . محتکب به مجتازات حتبس تعزیتح     

 محکوم می شود. 1درجه 

  2ماده 

ها  وابستته بته    ها و کم انی ورود و عبور هحگونه کاال  شحک 

جمهور  اختالمی  خحزمین رژیم اشغالیح صهیونیستی از قلمحو 

 هتا  تتاب    باشد و نیز ورود کلیته صهیونیست    ایحان ممنوع می

رژیم اشغالیح صهیونیستی شام  اشخاص حقیقی یا حقوقی که 

تابعی  رژیم صهیونیستی را دارند، به جمهور  اختالمی ایتحان   

و  1ممنوع اخ . در صتورت ورود بته حتبس تعزیتح  درجته      

 شوند اخحاج از کشور محکوم می

  93ماده 

خفح اتباع ایحانی به خحزمین فلستطین اشتغالی ممنتوع اخت .     

زات حبس تعزیح  درجته پتنج و مححومیت  از    محتکب به مجا

شتود.   متی  منتوع متدت دو تتا پتنج ختال م     داشتن گررنامه بته 

همچنین محاوده و ارتباط غیحاتفاقی بین اتبتاع ایحانتی و اتبتاع    
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رژیم اشغالیح صهیونیستی ممنوع اخ  و محتکتب بته مجتازات    

 .شود حبس تعزیح  درجه شز محکوم می

  99ماده 

همکتتار  وزارت امورخارجتته و دفتتتح کتت  کشتتور بتتا  دادختتتان

منتد  از   خدمات حقوقی ریاخ  جمهور  مکلف اخ  با بهتحه 

المللتی،   ها  محاج  و نهادها  داخلی، ختارجی و بتین   ظحفی 

نسب  به حمای  از محدم فلسطین و خایح قحبانیتان نستب  بته    

التتح  شتتکای  و محاکمتته و اجتتحا  احکتتام مجتتازات ختتحان   

دلیت  ارتکتاب جنایت      ونیستی بته جنایتکار رژیم اشغالیح صهی

کشتی، جنایت  تجتاوز و     علیه بشتحی ، جنایت  جنیتی، نست     

هتا  اشتغالی،    اقدامات تحوریستی در داخ  و خارج از خحزمین

    در محاکم ذ  صتال  داخلتی و ختارجی و دادگاههتا و دیتوان     

 .بین المللی اقدام نماید

ستاله  ( قتانون بحنامته پنج  3۹ها  اجحایی موضوع ماده ) دختیاه

ششم توخعه اقتصاد ، اجتماعی و فحهنیی جمهور  اختالمی  

از جمله وزارت امور خارجه، وزارت  54/53/52۹1ایحان مصوب 

دادگستح ، وزارت االالعات، ختازمان االالعتات خت اه و خت اه     

ختاز  شتکای     منظور آماده پاخداران انقالب اخالمی مکلفند به

 .معمول دارند ها  الزم را صال  همکار  با دختیاهها  ذ 

 99ماده 

وزارت امور خارجه موظف اخ  تحقق الح  خیاخی جمهور   

برگزار  همه پرسهی  " اخالمی ایحان بحا  فلسطین با عنوان

  را کتته بتتا شتتماره   "ملههی در سههرزمیا فلسههطیا  

s/315۹1۲3     نزد خازمان مل  متحد به ببت  رختیده اخت  را

گتزارش  در عحصه ها  خیاخی و دی لماتیک پیییح  نمایتد و  

اقدامات انجتام شتده را ختاالنه بته کمیستیون امنیت  ملتی و        

 خیاخ  خارجی ارائه کند

 93ماده

هتتا و  هتتا، ملتت  دولتت  موظتتف اختت  از فعالیتت  ختتایح دولتت  

المللتی حتامی آزادختاز      نهاد داخلی و بتین  ها  محدم خازمان

قتتدس و محکومیتت ، محتتدودی  و تحتتحیم رژیتتم اشتتغالیح     

قدامات الزم را در جه  مقابله با صهیونیستی حمای  نماید و ا

خاز  روابا بتا رژیتم منحتوس     هحگونه تالش در راختا  عاد 

مرکور و حضتور آن در منطقته و جهتان اختالم معمتول دارد.      

هتا و   همچنین موضوع صهیونیسم بدتح از آپارتاید را در خازمان

 .المللی تبیین کند مجام  بین

  94ماده

از انقتالب اختالمی متحدم     ( قتانون حمایت   ۲در اجحا  متاده ) 

فلستتطین کلیتته دختتتیاهها  فحهنیتتی کشتتور اعتتم از وزارت  

فحهنگ و ارشاد اخالمی، خازمان صدا و خیما، خازمان فحهنگ 

و ارتباالات اخالمی، خازمان تبلیغات اخالمی موظفند در جه  

المل  و  تبیین ماهی ، افشاء جنایات ضدبشح  صهیونسیم بین

از همه توانمند  و ظحفی  ختود  رژیم منحوس اشغالیح قدس 

در جه  تولید محصوالت فحهنیی اختفاده کند و وزارت ارشاد 

ا  از تولیتد محصتوالت و فتیلم بتا      موظف اخ  حمایت  ویتوه  

 .محتوا  مرکور حمای  ویوه نماید

 91ماده

جتویی   بار مالی ناشی از اجحا  مفاد این قتانون از محت  صتحفه   

 .گحدد می دختیاهها  موضوع این قانون تأمین

  96ماده

ها  الزم بحا  اجتحا  ایتن    منظور پیییح  و انجام هماهنیی به

ا  متشتتک  از نماینتتدگان دبیحخانتته    قتتانون، کمیتتته ویتتوه  

عالی امنی  ملّی، وزارت امتور خارجته، وزارت االالعتات     شورا 

)خازمان االالعات خارجی و معاونت  ضدجاخوختی(، ختازمان    

اختالمی، نیتحو  قتدس خت اه     االالعات خ اه پاخداران انقالب 

دادختانی ک  کشتور، وزارت کشتور،     پاخداران انقالب اخالمی،

وزارت دفاع و پشتیبانی نیحوها  مسلو و دبیحخانته کنفتحانس   

المللی حمای  از انتفاضه فلسطین مجلس شورا  اختالمی    بین

شتتود. کمیتتته موظتتف اختت  گتتزارش عملکتتحد   تشتتکی  متتی

ین قانون را به کمیسیون امنی  بحده شده در ا  دختیاهها  نام

ملی و خیاخ  خارجی مجلتس شتورا  اختالمی ارائته نمایتد.      

مستتؤولی  بحگتتزار  و دبیتتح  جلستتات بحعهتتده دبیحخانتته    

 .باشد عالی امنی  ملّی می شورا 
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علی الریجانی رئیس مجلس شورا  پس از تصویب مواد التح   

لو و مقابله با اقتدامات خصتمانه رژیتم صهیونیستتی علیته صت      

هتا  کمیستیون امنیت  ملتی و      امنی  ضمن تشتکح از تتالش  

خیاخ  خارجی مجلس در تدوین این الح  اظهار داش : ایتن  

 .اقدام مجلس بسیار به موق  بود

و  افتزود: تصتتویب التتح  مقابلتته بتا اقتتدامات خصتتمانه رژیتتم   

صهیونیستی علیه صلو و امنی  در مقابله با اقتدامات خصتمانه   

  .زدن اوضاع منطقه بسیار مهم اخ این رژیم بحا  بحهم 

الریجانی تصحیو کحد: از نمایندگان مشارک  کننده در تصویب 

  .کنم این الح  تشکح می

 

به طرح دو فور تي الحا   ک صبوره به قانون ( رسیدگي 3

انتخابات ر است جمهوري، مجلس خبرگان رهبري و مجلس 

 (9شوراي اسالمي )اعاده شده از شوراي نگبهان 

زاظهارات خخنیو  کمیسیون،اصتالحات کمیستیون بته    پس ا

 تصویب رخید.

   مصوبه پتس از عبتارت   5در فحاز اول ماده الحاقی موضوع ماده 

عبتارت          (گزارشاتی که موجتب رد صتالحی  و  شتده اخت     )

قانون لزوم رخیدگی دقیق به شکایات داواللبتین رد  )با رعای  

 5273آبتان   33صالحی  شده در انتخابتات مختلتف مصتوب    

 افزوده می شود. (مجم  تشخی  مصلح  نظام

به شح  ذی  به ماده الحاقی  ۲به عنوان تبصحه تبصحهیک 

 مصوبه افزوده می شود. 5موضوع ماده 

مرکور  تحتیبات: احکام موضوع این ماده نافی الحاقی ۲تبصحه 

 در قوانین انتخاباتی موجود نمی باشد.

 

یم برخي از مقوررات  (رسیدگي به طرح  ک فور تي صنظ4

مالي ، اداري و پشتیباني وزارت آموزش و پرورش )اعاده 

 (9شده از شوراي نگهبان 

پس از اظهارات خخنیو.  کمیسیون ، اصالحات کمیسیون به 

 تصویب رخید.

تغییح کاربح  موضتوع ایتن   »شام   (3)ماده  (5)تبصحه  3فحاز 

ه، پتریحه  تبصحه از پحداخ  عوار  شهحدار  مانند صدور پحوان

 .حرف می شود« نویسی و تغییح کاربح  معاف اخ 

بار مالی این تبصحه از مح  ردیتف  »عبارت  (2) در تبصحه ماده

وزارت آموزش و پتحورش منتدرج در قتانون بودجته      537111

« امین متتی شتتودتتت 3۲/53/۹3مصتتوب  کتت  کشور ۹۹ختتال 

بار متالی ایتن تبصتحه از محت  اعتبتار رتبته       »جاییزین عبارت 

 شد.« معلمان تامین می شود بند 

 

بررسي طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حووزه  (1

 ورزش

 به تصویب رخید.کلیات و ماده واحده 

احکام قانونی حوزه ورزش، مرکور در پیوخ  ایتن  -ماده واحده

قانون اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها 

 منقضی شده باشد بی اعتبار هستند

 

بررسي طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حووزه  (6

 محیط ز ست

 به تصویب رخید.کلیات و ماده واحده 

احکام قتانونی حتوزه محتیا زیست ، مترکور در       -ماده واحده

پیوخ  این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و 

 یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.

 
رح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حووزه  بررسي ط(7

 احزاب سیاسي

 به تصویب رخید.کلیات و ماده واحده 

احکام قانونی حتوزه احتزاب خیاختی مترکور در      -ماده واحده 

پیوخ  این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و 

 نقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.یا مدت آنها م

 

ت قوانین و احکام نامعتبر در حووزه  بررسي طرح فهرس(1

 شوراها و شهردار ها

 به تصویب رخید.کلیات و ماده واحده 

احکتام قتانونی حتوزه شتوراها و شتهحدار  هتا،        -ماده واحتده  

مرکور درپیوخ  این قانون اعتم از اینکته منستوخ ضتمنی یتا      

نقضتی شتده باشتد، بتی اعتبتار      منتفی شده و یا مدت آن ها م

 هستند.
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رح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حووزه  بررسي ط(2

 انتخابات

 به تصویب رخید.کلیات و ماده واحده 

احکام قانونی حوزه انتخابتات مترکور در پیوخت      -ماده واحده

منتفی شده و یا مدت  این قانون، اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا

 اشد، بی اعتبار هستند.آنها منقضی شده ب

 

ین و احکام نامعتبر در حووزه  بررسي طرح فهرست قوان(93

 معدن

 به تصویب رخید.کلیات و ماده واحده 

احکام قانونی در حوزه معدن مترکور در پیوخت     -ماده واحده 

این قانون اعم از اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت 

 اعتبار هستند. نقضی شده باشد، بیآنها م
 

موورد  گزارش كمیسیون اصل نودم قانون اساسوي در  (99

( شوركت  ATRصي آر )اي بررسي سانحه سقوط هواپیما ي 

  اسوج  –هواپیما ي آسمان در مسیر صهران 

کمیسیون اص  نود مجلس شورا  اخالمی در خصوص خقوط 

 _هواپیما ا  تی ار شحک  هواپیمایی آخمان در مستیح تهتحان  

بهحام پارخایی خخنیو  ایتن کمیستیون   آقا  از خو   ،یاخوج

 .قحائ  شد

 گزارش شرح

قانون اخاخی بح اخاس رخال  قانونی ختود   ۹1کمیسیون اص  

گانته اخت .    مسئول رخیدگی به شکایات از الحز کار قوا  خته 

شتحک  هواپیمتایی   « آر تی ا »پس از خانحه خقوط هواپیما  

و  3۹/55/52۹۲آختتمان در نزدیکتتی شتتهح یاختتوج در تتتاری   

انیتان ایتن   هتا  داغتدار قحب   دنبال شکای  جمعی از ختانواده  به

ا  در ایتتن کمیستتیون تشتتکی  گحدیتتد. ایتتن   حادبتته، پحونتتده

گیح  از کارشناخان خبحه صنع  هوایی اعتم   کمیسیون با بهحه

از خلبانان، مهندخین فنی و محاقب  پحواز، ایمنی و... اقدام بته  

بحرخی این خانحه نمود. با تشکی  این پحونده، اخناد و مدارک 

نواده قحبانیتتان، مستتتخدمین و االالعتتات زیتتاد  از الحیتتق ختتا

ها  هواپیمایی و مطلعین به کمیسیون ارختال گحدیتد.    شحک 

ربا از  همچنین کمیسیون، جلسات متعدد  را با نهادها  ذ 

ها  کشتور،   جمله خازمان هواپیمایی کشور ، شحک  فحودگاه

دفتح بحرخی خانحه خازمان هواپیمایی کشور  و محج  قضایی 

  اولیه نشان داد که نحخ ختوانو هتوایی   ها بحگزار نمود. بحرخی

در کشتتور متتا بتتاالتح از میتتانیین جهتتانی اختت . ایتتن موضتتوع 

تح  ا  آن مصمم کمیسیون را در بحرخی و توجه به عوام  ریشه

شتده توختا کمیستیون در قالتب      نمود. نتیجه اقدامات انجتام 

 :شود گزارش زیح تقدیم می

 :شرح مختصر سانحه یاسوج

مقصد  شحک  هواپیمایی آخمان از تهحان به 2714پحواز شماره 

-EP عالمتت  ببتت  بتته ATR –73یاختتوج کتته بتتا هواپیمتتا  

ATS صبو یکشنبه مورخ  3:11ریز  شده بود در خاع   بحنامه

از فحودگاه مهحآباد پحواز نمود. این هواپیما پتس   3۹/55/52۹۲

شتده بتا محاقبت  پتحواز      ها  انجتام  گیح ، بحابح هماهنیی از اوج

در ارتفتاع   W544 نتحل فضا  کشور( در مسیح هوایی)محکز ک

دهتد. بتا نزدیتک     خم  یاخوج ادامه مسیح متی  پایی به35111

خلبتان از محاقبت  پتحواز     1۹:33:32شدن به یاخوج در خاع  

نماید و متعاقب آن  پایی می57111درخواخ  کاهز ارتفاع به 

خت س  پا و  57111پا ابتدا به ارتفاع  35111هواپیما از ارتفاع 

دهتد. هنیتام کتاهز     پا کتاهز ارتفتاع متی    51111به ارتفاع 

زمتانی کته ارتفتاع هواپیمتا بحابتح       1۹:37:54ارتفاع در ختاع   

زدگتی در کتابین خلبتان بته صتدا       پا بوده، هشدار یت   51۲۹3

شود، در نتیجه کحو  پحواز   درآمده و چحاغ محبواله روشن می

نمایتد. در   متی  هواپیما را روشتن  (De-Icing) زدایی خامانه ی 

بتتا افتتزایز دمتتا و بحالتتحف شتتدن عالئتتم    1۹:3۹:43ختتاع  

گتحدد. از   خاموش متی  (De-Icing) زدایی زدگی، خامانه ی  ی 

بانیته قبت  از ختاموش نمتتودن     53)یعنتی   1۹:3۹:3۹ختاع   

زدایی( خحع  هواپیمتا شتحوع بته کتاهز نمتوده و       خامانه ی 

ز شتحوع بته   هواپیمتا نیت   (Pitch) همزمان با آن، زاویته حملته  

کند. تالش کتحو  پتحواز  بتحا  افتزایز ختحع        افزایز می

هواپیما با افزایز قدرت موتور حتی به پیز از حداکثح مقتدار  

الزم بتتحا  آن شتتحایا پتتحواز و اختتتفاده از قتتدرت اضتتطحار   

کنتتتتد و  ، مشتتتتک  را بحالتتتتحف نمتتتتی (MCT)حتتتتداکثح

هواپیما مستمحاً افزایز و کتاهز ختحع  ادامته     Pitch زاویه

صتورت   یابد. همزمان با کاهز خحع ، ارتفاع هواپیما نیز به می

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

9 

 924سهجلخالصه 
 دوشنبه

924492924 
 

هواپیمتا   ۹:25:51یابد و نهایتاً در ختاع    ناخواخته کاهز می

 (un-commanded roll) وارد یتتک گتتحدش ناخواختتته

درجه شده و یک بانیه بعتد خیستتم    ۲مقدار  خم  راخ  به به

متا بتا   هواپیما غیحفعتال و هواپی  (Autopilot) خلبان خودکار

خم  چپ و راخت  همزمتان بتا کتاهز      ها  متوالی به گحدش

 .نماید شدید ارتفاع نهایتاً به کوه بحخورد می

نفح مسافح و  ۲1در این خانحه متأخفانه همه خحنشینان شام  

   کننتده  نفح کحو  پحواز جان باختند. عدم عملکحد مشخ  ۲

، شناختایی بموقت  محت     (ELT) اضتطحار  موقعیت  هواپیمتا   

نحه و انتقال قحبانیان را غیحممکن نموده و لترا ایتن کتار بتا     خا

 .گیحد وقفه چندروزه صورت می

 :کننده ایا سانحه نهادها  بررسی

بحرخی خوانو و حوادث هوایی غیحنظامی تاب  قوانین و مقحرات 

المللی اخت . ضتمیمه    موضوعه کشور و مقحرات و تعهدات بین

المللتی موختوم بته     پیمان هواپیمایی کشتور  بتین   52شماره 

پیمان شیکاگو ناظح بتح الزامتات محبتوط بته چیتونیی بحرختی       

ختتوانو هتتوایی غیحنظتتامی اختت . پیمتتان شتتیکاگو در تتتاری    

تصویب مجلتس ایتحان رختیده اخت  لترا بتح        به 21/14/5233

از قانون مدنی در حکم قانون بتوده و اجتحا  آن    ۹اخاس ماده 

نامته بحرختی    آیتین  52۹1آور اخ . از الحف دییح در خال  الزام

موقت  اجتحاء    خوانو هوایی توخا هیئت  دولت  تصتویب و بته    

 .گراشته شده اخ 

 52با عنای  به موارد فوق بح اختاس الزامتات ضتمیمه شتماره     

پیمان شیکاگو، محاج  زیتح جهت  بحرختی ختوانو هتوایی بته       

 :اند رخمی  شناخته شده

نحه الف تت نهاد مستق  بحرخی خانحه:که موظف به بحرخی ختا 

پیمان شیکاگو شده اخت    52مطابق با الزامات ضمیمه شماره 

گیح  از خوانو بعد  اخت  و نتتایج آن    و هدف آن صحفاً پیز

نباید بحا  مقصح شناختن و تنبیه مورد اختفاده قحار گیحد. این 

نامه بحرختی ختوانو و حتوادث هتوایی      آیین 3موضوع در ماده 

 .غیحنظامی نیز تصحیو شده اخ 

 و بتوده  محبوالته  قضتایی  قتوانین  تتاب   که ج  قضایی:ب تت مح

 در. اخت   آنهتا  مجازات و احتمالی مقصحین شناختن آن هدف

 بتته ملتتزم ختتانحه بحرختتی مستتتق  نهتتاد ایکتتائو، 52 ضتتمیمه

 .اخ  شده قضایی محج  با همکار 

دار  کشور بوده و هدف آن ا قوانین تاب  که ج تت محج  ادار :

نات و اقدامات اصتالحی و... باشتد.   تواند شناخایی خوء جحیا می

ایکائو، نهاد مستتق  بحرختی ختانحه ملتزم بته       52در ضمیمه 

 .همکار  با این محج  نیز شده اخ 

المللی ذکتح دو نکتته قابت  تأمت       در ارتباط با این الزامات بین

دفتتح بحرختی   »اخ ؛ اوالً در ایحان بحرخی خوانو هوایی توخا 

گیتحد   انجتام متی  « یی کشور خوانو و حوادث خازمان هواپیما

منظتور   که نهاد مستقلی نیس . بانیاً التی ختالیان گرشتته بته    

ایجاد اخالل در بحرخی خایح نهادهتا از جملته محجت  قضتایی،     

چنتین وانمتود شتده اخت  کته       مجلس شورا  اخالمی و... این

محج  انحصتار  بحرختی ختوانو هتوایی، ختازمان هواپیمتایی       

ید نظح آن محج  را ب ریحند. بح کشور  اخ  و نهادها  دییح با

، تحجمه ضتمیمه شتماره   34/2/52۹5نامه مورخ  اخاس تصویب

دالیت    تصتویب هیئت  وزیتحان رختیده ولتی بته       پیمان بته  52

نامعلومی این تحجمه در اختیار عموم نبوده و در خای  خازمان 

 .هواپیمایی کشور  در دختحس قحار نیحفته اخ 

 52ی از الزامتات ضتمیمه   هتای  شدن موضوع، بختز  بحا  روشن

 .شود ارائه و تبیین می

 52 ضتمیمه  از 2.3 بنتد  در لزوم اختقالل نهاد بحرخی ختانحه: 

 ختانحه  بحرختی  نهاد که اخ  شده عنوان صحاح  به [5]ایکائو

 .باشد مستق  کشور  هواپیمایی خازمان از باید

میالد ، ایکائو از ختازمان هواپیمتایی کشتور      3151در خال 

عم  آورده و عدم اختقالل نهاد بحرخی ختانحه   ز  بهایحان ممی

ختود اعتالم نمتوده     (Findings) ها  عنوان یکی از یافته را به

 315۲اخ . کمیستیون اتحادیته اروپتا نیتز در گتزارش ختال       

ها   از شحک  TCO میالد  خود درخصوص ممیز  محتبا با

ایحان ایح، آخمان و خازمان هواپیمتایی کشتور  موضتوع عتدم     

 .قالل نهاد بحرخی خانحه را مجدداً بیان نموده اخ اخت

ضحورت جدایی بحرخی محج  قضتایی و ادار  از بحرختی نهتاد    

 :مستق  بحرخی خانحه

 شتتیکاگو پیمتتان 52 شتتماره ضتتمیمه از [3]1.4.5در بنتتد 

و محجت    قضتایی  محجت   بحرخی که اخ  شده بیان صحاح  به
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گیتحد. در ایتن    ادار  باید مستق  از نهاد بحرخی خانحه انجتام 

ها  نهتاد مستتق  بحرختی     ضمیمه همچنین اختناد به بحرخی

خانحه را توخا محاج  قضایی من  نموده و بح ضحورت بحرختی  

قضایی با اختفاده از متخصصین دییح  که با متخصصین نهتاد  

مستق  بحرخی خانحه متفاوت باشند تأکید شده اخ  ولرا قوه 

قوانین موضوعه نستب  بته    مقننه و قضائیه باید بح اخاس خایح

ها و بحالحف نمتودن   احقاق حق بازماندگان و شناخایی نارخایی

آنها اقدام نمایند. البیعی اخ  قوه قضائیه کشور دارا  قتوانین  

مصوب درخصتوص تعقیتب و مجتازات مجتحمین در ختوانو و      

حتتوادث اعتتم از هتتوایی، دریتتایی، ریلتتی و یتتا زمینتتی اختت .   

قانون در راختا  رخیدگی به  نیز بح اخاس ۹1کمیسیون اص  

گانته در صتورت التح  شتکای  موظتف بته        الحز کار قوا  خته 

باشد. خازمان بازرخی ک  کشور و نهادها  نظتارتی   بحرخی می

دییح نیز تاب  قوانین محبواله بوده و بح اخاس آن جه  کشتف  

 .نمایند خوءجحیانات اقدام به بحرخی می

 :اخوجدرخصوص خانحه ی ۹1اقدامات کمیسیون اص  

 :باشد شح  زیح می اهم اقدامات این کمیسیون پس از خانحه به

مکاتبتته بتتا ختتازمان هواپیمتتایی کشتتور ، شتتحک  هواپیمتتایی 

ها و ختازمان هواشناختی و درخواخت      آخمان، شحک  فحودگاه

بازدید هیئت  بازرختی    االالعات و مستندات الزم بحا  بحرخی

جلسته بتا    کمیسیون از شحک  هواپیمایی آختمان و بحگتزار   

اعزام هیئ  بازرخی کمیسیون به یاختوج   مسئولین آن شحک 

و بازدید از فحودگاه یاخوج و مشاهده اشکاالت و نیز حضتور در  

هتا    منزل بازماندگان خانحه بحا  دلجویی و االالع از خواخته

بحگزار  جلسه با گحوه فحانستو  در ختازمان هواپیمتایی     آنان

حضتور وزیتح محتتحم راه و    بحگزار  جلسات متعدد با  کشور 

شهحخاز ، تیم بحرخی خانحه و مسئولین ختازمان هواپیمتایی   

کشتتور ، شتتحک  هواپیمتتایی آختتمان و همچنتتین شتتحک     

ها  کشتورمکاتبه بتا ختازمان بازرختی کت  کشتور در        فحودگاه

شتده توختا شتحک      آزمتایی متدارک ارائته    ارتبتاط بتا راختتی   

هتا    دختیاهها  کشور و اختعالم درخصوص وضعی   فحودگاه

ناوبح  فحودگاه یاخوج در روز خانحه و چیتونیی وارختی    کمک

مکاتبته بتا متدیح     نتاوبح  آن فحودگتاه   ها  کمک پحواز دختیاه

فحودگتتاه یاختتوج و درخواختت  متتدارک و پاختت  بتته ختتؤاالت  

بندمکاتبه بتا وزیتح محتتحم راه و شهحختاز       34کمیسیون در 

دفتح بحرخی خانحه منظور جلوگیح  از انتشار گزارش نهایی  به

در راختا  حفظ مناف  ملی کشور با توجه به وجود اشکاالت و 

ایحادات کارشناخی اخاخی در گزارش مرکور و همچنتین عتدم   

 ATR بحرختتتی جتتتام  و دقیتتتق پیحامتتتون قصتتتور کارخانتتته

در محت  بازپحختی    ۹1حضور رئیس و اعضا  کمیسیون اص  

پحس پحونتده و  کارکنان دول  و بحگزار  جلسه با باز 52شعبه 

 تبادل نظح درخصوص خانحه

 :باشد شرح زیر می نتایج حاصله از ایا اقدامات به

ها بحخالف قتانون   خازمان هواپیمایی کشور  و شحک  فحودگاه

( قتانون اخاختی بته تعتداد  از     ۹1نحوه اجتحا  اصت  نتودم )   

خؤاالت این کمیسیون پاخ  نداده، مدارک درخواختی را ارائته  

ارتبتاط و یتا نتاق  ارائته      ها  بی رد  نیز پاخ نکحده و در موا

در جلستات بحگزارشتده بتا گتحوه بحرختی ختانحه       .شده اخت  

کننتده و علمتی بته     خازمان هواپیمتایی کشتور ، پاخت  قتان     

خؤاالت کارشناختی درخصتوص ختانحه و اشتکاالت مطحوحته      

آن دفتتح از جملته اینکته بته چته          درخصوص گزارش صادره

 .م شتتتده ارائتتته نیحدیتتتد  دلیلتتتی خلبتتتان مقصتتتح اعتتتال  

هتا و   در جلسه مشتحک بحگزارشده با مسئولین شحک  فحودگاه

مستتئولین ختتازمان هواپیمتتایی کشتتور  متتدیحعام  وقتت  آن 

نیز اعتالم  DME شحک  درخصوص دلی  عدم عملکحد دختیاه

خای  بوده نباید  اخ  و چون الین آفHF نمود که این دختیاه

دالل اشتباه اخت  زیتحا اوالً   که این اخت  کحده در صورتی کار می

 (HF نه) نماید اختفاده میUHF از باند فحکانسیDME دختیاه

شده بین خلبتان و محاقبت  پتحواز     و بانیاً مطابق مکالمات انجام

 .کتحده اخت    این دختیاه حتی در ارتفاعات باال نیتز کتار نمتی   

در جلسه بحگزارشده با نمایندگان گتحوه فحانستو  در ختازمان    

کشتتور  نماینتتده آن گتتحوه در پاختت  بتته ختتؤال   هواپیمتتایی

، ابحات بتاد کوهستتان را جزئتی توصتیف و     ۹1کمیسیون اص 

 (Autopilot) وخیله خلبان خودکتار  اعالم نمود این ابحات به

جبحان شده اخ ، این در حالی اخ  که دفتح بحرختی ختانحه   

خازمان هواپیمایی کشور  یکی از دالی  اصتلی ختقوط را بتاد    

 .عدم توان خلبتان در متدیحی  آن دانستته اخت      کوهستان و

خازمان هواشناخی کشور در پاخ  به خؤاالت کمیسیون اصت   

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

00 

 924سهجلخالصه 
 دوشنبه

924492924 
 

شتده در   درخصوص مقدار بادها  عمتود ، مقتادیح عنتوان    ۹1

گزارش خازمان هواپیمایی کشور  را متورد تأییتد قتحار نتداده     

خازمان بازرخی کت  کشتور در پاخت  بته اختتعالم ایتن       .اخ 

هتتا   صتتوص وضتتعی  وارختتی پتتحواز دختتتیاهکمیستتیون درخ

ناوبح  فحودگتاه یاختوج بتا تشتحیو مشتکالت و ایتحادات        کمک

هتا و   قانونی محبوط به واگرار  وارخی پحواز به شحک  فحودگتاه 

عدم وجود نظتارت عالیته ختازمان هواپیمتایی کشتور ، عتدم       

نفتح از متخصصتین امتح بتا      51اجحا  دختورالعملی که توخا 

چتک تهیته    ابقه فعالی  با هواپیما  فالیت  خال خ 31بیز از 

انتتتد، پحداختتتته و در نهایتتت  عملیتتتاتی نبتتتودن      نمتتتوده

فحودگتاه یاختوج در روز ختانحه و عتدم وجتتود     DME دختتیاه 

نتاوبح  را   مدارکی دال بح وارخی پتحواز  ایتن دختتیاه کمتک    

نماید. در بخز دییح  از نامه مرکور به افزایز زمان  اعالم می

از یتک ختال بته دو    NDB ناوبح  یاه کمکوارخی پحواز  دخت

ها  مندرج در اخناد ایکائو اشاره و عنتوان   خال بحخالف توصیه

بایست    ها  اخناد ایکائو این دختیاه متی  شده بح اخاس توصیه

)چهار متاه قبت  از ختانحه( متورد      52۹۲مهحماه  3۲در تاری  

گحف  که این مهتم انجتام نشتده و بتدون      وارخی پحواز قحار می

توجیتته علمتتی ختتازمان هواپیمتتایی کشتتور  بتتا تغییتتح   هتتیچ

زمان بین دو وارختی پتحواز  را بته     4451دختورالعم  شماره 

 .دو خال افزایز داده اخ 

خازمان هواپیمایی کشور  و دفتح بحرخی خانحه آن ختازمان،  

مدارک و اخناد درخواختی را خصوصاً در ارتبتاط بتا االالعتات    

تیار کمیسیون قتحار داده و در  صورت ناق  در اخ جعبه خیاه به

موارد  االالعات و اخناد غیحمحتبا را بحا  کمیستیون ارختال   

التور کامت     نمودند، این در حالی اخ  کته ایتن االالعتات بته    

ماه پحوازها  قب  از خانحه توختا   ۲همحاه االالعات بیز از  به

دفتح بحرخی خانحه در اختیتار کشتور ختارجی )فحانسته( قتحار      

 .گحفته بود

با بازپحس محتحم شعبه  ۹1جلسه مشتحک کمیسیون اص  در 

بازپحخی، پس از تبادل االالعات در ارتباط با عدم اختقالل  52

تنهتا اعضتا     دفتح بحرخی خانحه، این نتیجه حاص  شد که نته 

هتا  آن   گانه بحرخی خانحه در نیتارش گتزارش   ها  یازده گحوه

یتا از   انتد بلکته   دفتح درخصوص خانحه یاخوج دخالت  نداشتته  

االالع بودند و یا اینکه محتوا  آن  هایی بی وجود چنین گزارش

را تأیید نکحده و آن را مغایح بتا گتزارش گتحوه محبوالته اعتالم      

 .نمودند

هتا  ایتن کمیستیون مشتخ       موضوع دییح  که در بحرختی 

گحدید، یکی از مدیحان قبلتی شتحک  آختمان التی حکمتی از      

ن مشاور گحوه بحرخی عنوا خو  مدیحک  دفتح بحرخی خانحه به

ختتانحه یاختتوج انتختتاب شتتده بودنتتد و عجیتتب اینکتته هتتح دو 

خاز  پحواز خانحه یاخوج بدون حضور حتی یتک خلبتان    شبیه

گانه بحرخی خانحه( در  ها  یازده از گحوه عملیات )یکی از گحوه

خارج از کشور توختا نتامبحده انجتام شتده اخت . کمیستیون       

ز مورد بحرخی قتحار داد. نتتایج   خاز پحواز را نی ها  شبیه گزارش

هتتتا در ایتتتن خصتتتوص مبتتتین آن اختتت  کتتته اوالً  بحرختتتی

شده پیحامون خانحه واجد ایحادات جتد    ها  انجام خاز  شبیه

خاز پحواز  )ختمیالتور(   اخ . بانیاً با وجود اینکه دختیاه شبیه

صورت ویتدیوئی و   مورد اختفاده، دارا  امکانات ارائه گزارش به

خاز پحواز  )خمیالتور(  گونه گزارشی از شبیه یچمکتوب بوده ه

 .ارائه نشده اخ 

 :تحلیل علل بروز سانحه

ا  از تخلفتات در شتحک     دهتد زنجیتحه   هتا نشتان متی    بحرخی

هواپیمتتایی آختتمان، ختتازمان هواپیمتتایی کشتتور  و شتتحک   

ها باعث بحوز ایتن ختانحه شتده اخت  و ختهم کتحو         فحودگاه

 .بوده اخ پحواز  در بحوز خانحه ناچیز 

ها  دقیق کارشناخی کته توختا جمعتی از خلبانتان و      بحرخی

مهندخین کشور و بحختی از خلبانتانی کته در حتال حاضتح در      

ها  معتبح داخلی و همچنین ختارج از کشتور در حتال     شحک 

شحک  ATR دهد هواپیما  پحواز هستند انجام گحف  نشان می

دچتار   در نزدیکی شهح یاختوج EP-ATS عالم  بب  آخمان به

زدگی شده و خقوط نموده اخ . عدم تجهیز این هواپیما به  ی 

 زدگتتی مبتنتتی بتتح پتتایز کتتارآیی   ختتامانه تشتتخی  یتت  

(Performance) موختتوم بتته APM  باعتتث شتتده کتتحو ،

زدگی مطل  نیحدنتد ولترا نتواننتد از     موق  از بحوز ی  پحواز  به

رش زدگتی در گتزا   زدگی فحار نمایند. دالی  بحوز یت   شحایا ی 

 .تفصیلی کمیسیون بیان شده اخ 
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در مقایسه با هواپیماها  مشابه در بحابح  ATR اصوالً هواپیما 

زدگی ضعیف بوده و قب  از خانحه یاخوج، خه خانحه  پدیده ی 

زدگی را در کارنامه خود بب  نموده اخت .   محگبار محتبا با ی 

زدگتی   ها مورد حوادث جد  محتبا با یت   همچنین تاکنون ده

ییح، بحا  این نوع هواپیما رخ داده که فهحخ  تعداد  از آنها د

 .در پحونده موجود اخ 

هتا   زدگتی در بتال   ممکن اخ  دو نتوع یت    ATR در هواپیما 

ها  حمله بال )جلتو بتال(    زدگی در لبه ایجاد شود؛ نوع اول ی 

زدگی معموالً در دماها  خیلی پایین بته وقتوع    که این نوع ی 

زدگی اوالً هشتدار شتحوع    صورت بحوز این نوع ی پیوندد. در  می

صورت هشدار صوتی )بوق( و روشن شدن چحاغ در  زدگی به ی 

تواننتد بتا    گحدد. بانیاً کحو  پحواز  متی  کابین به کحو اعالم می

هتا را بحالتحف    ، یت  (D-Icing) زدایتی  روشن نمودن خامانه ی 

زدگتی   دوم ی نموده و هواپیما به پحواز خود ادامه دهد. اما نوع 

شتود معمتوالً در دماهتا      که در قسم  عقب بال تشکی  متی 

گتحدد. ایتن نتوع     گتحاد ایجتاد متی    نزدیک به صفح درجه خانتی

زدگی متأختفانه قابت  بحالتحف کتحدن نیست  و بتح اختاس         ی 

محض االتالع از   دختورالعم  کتاب پحواز  هواپیما، خلبانان به

حار نماینتد. ایتن نتوع    زدگی باید خحیعاً از منطقته فت   این نوع ی 

زدگی  زدگی صحفاً در هواپیماهایی که به خامانه تشخی  ی  ی 

اند، قاب  تشتخی    مجهز شده (APM) مبتنی بح پایز کارایی

شتود. ختتامانه   بتوده و هشتتدار آن در کتابین بتته کتحو داده متتی   

زدگی در جلتو بتال(    تشخی  ی  معمولی )خامانه تشخی  ی 

 دگی نیس . ز قادر به تشخی  این نوع ی 

دلی  عدم انجتام   دیده شحک  آخمان به خانحه ATR هواپیما 

بتته ایتتن  AD 311۹-1571 امحیته صتتالحی  پتحواز  شتتماره  

زدگی  موق  از وجود ی  خامانه مجهز نبوده لرا کحو  پحواز  به

شتده درخصتوص متوارد     ها  انجام نتایج بحرخی.اند مطل  نشده

هواپیمتا و همچنتین    فوق با اختفاده از االالعتات جعبته ختیاه   

هتا  ختازمان هواپیمتایی کشتور  و گتزارش       محتوا  گزارش

هیئ  فحانسو  تمام ابحات مرکور در این خانحه مشاهده شده 

اخ . جزئیات بحرخی آن در گزارش تفصیلی کمیسیون تشحیو 

 .شده و اخناد آن در پحونده قاب  مالحظه اخ 

متتیالد   311۹التتور کتته بیتتان گحدیتتد تتتا ختتال       همتتان

زدگی مبتنتی بتح    مجهز به خامانه هشدار ی  ATR واپیماها ه

زدگی  نبودند و نتایج خوانو محتبا با ی  (APM) پایز کارآیی

را بح آن داش  تا با صدور  (EASA) آژانس ایمنی اتحادیه اروپا

الحا  هواپیما  AD 311۹-1571 امحیه صالحی  پحواز  شماره

زدگی بح اخاس  ی  ی را ملزم به تجهیز هواپیما به خامانه تشخ

هتا  هواپیمتایی تتا     نموده و به شتحک   (APM) پایز کارآیی

فحص  داد تا نسب  به نصب تجهیزات مترکور بتح    3151خال 

رو  هواپیماهتتتا  ختتتود اقتتتدام نماینتتتد، بتتتا ایتتتن حتتتال   

المللتی از ارختال    بحخالف الزامات و تعهدات بتین  ATR شحک 

ی در زمان بحجتام  کند، حت این تجهیزات به ایحان خوددار  می

توخا کارخانه مرکور  ATR فحوند هواپیما  نو 51که بیز از 

در اختیار ایحان قحار گحف  متأخفانه تجهیزات مرکور در اختیار 

شتتتحک  هواپیمتتتایی آختتتمان قتتتحار نیحفتتت . ایتتتن اقتتتدام  

المللی صورت گحفته اخ  و  بحخالف تعهدات بین ATR شحک 

لی مورد پیییح  و پییحد المل ضحورت دارد از الحیق مجار  بین

 .قحار گیحد

در این ارتباط البته خوء مدیحی  و عدم توان مدیحیتی شتحک   

آخمان و خازمان هواپیمایی کشور  نیز مشهود اخ  زیحا آنها 

نحو مطلتوب بتحا  حت  ایتن مشتک        حتی از فحص  بحجام به

اختفاده نکحده و به مکاتبات قبلی و در خطو  پایین متدیحیتی  

اند. خازمان هواپیمایی کشور  درخصوص رف  این  ودهاکتفا نم

ا  با هواپیمایی کشور  فحانسه انجتام   گونه مکاتبه مشک  هیچ

نحو ابحبخشتی از الحیتق وزارت امتور خارجته جهت        نداده و به

 .گیح  از فحص  بحجام اختفاده ننموده اخ  بهحه

 3155دیده شحک  آخمان در یاخوج از ختال   هواپیما  خانحه

عنتوان انبتار قطعتات     گیح بوده و به میالد  زمین 3157ل تا خا

گحفته اخ . شحک   بحا  خایح هواپیماها مورد اختفاده قحار می

تصمیم به بازگحداندن این هواپیما  52۹۲آخمان در اوای  خال 

 صتالحی   امحیه نباید آخمان شحک  [2گیحد.] به خا پحواز می

هواپیما  مرکور  را بح رو  AD 311۹-1571 شماره به پحواز 

کحد. از الحف دییح در بخز اظهارنامه بحگه تقاضتا    اعمال می

و گواهینامته بتازنیح     (C.of.A.) ها  قابلی  پحواز گواهینامه

( که به امضا  مدیحان ارشتد فنتی   53۲صالحی  پحواز  )فحم 
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ها   شحک  آخمان رخیده اخ  اظهار شده اخ  که همه امحیه

هواپیمتا انجتام شتده و امحیته      صالحی  پحواز  محبوالته ایتن  

ا  وجود ندارد. شتحک  آختمان بتا ارائته گتزارش و       نشده انجام

اظهارات غیحواقعی تالش نموده اخ  که عدم تجهیز هواپیما به 

را  (APM) زدگی مبتنتی بتح پتایز کتارآیی     خامانه هشدار ی 

 .کتمان نماید

 و (C.of.A.) نکته قاب  تأم  اینکته گواهینامته قابلیت  پتحواز    

گواهینامه تداوم صالحی  پتحواز  بتدون بحرختی کارشناختی     

 .توخا خازان هواپیمایی کشور  نیز صادر شده اخ 

انیتار  و عتدم    دلیت  ضتعف، خته     دهد به ها نشان می بحرخی

انجتتام وظتتایف قتتانونی توختتا ختتازمان هواپیمتتایی کشتتور ،  

درختتی   هتا  هواپیمتایی بته    اختانداردها  ایمنتی در شتحک   

ود و نحخ باال  خوانو هوایی در کشور نیز عمتدتاً  ش رعای  نمی

باشد و مسئولین خازمان هواپیمتایی   ها می دلی  همین ضعف به

کشور  به هشدارها  نهادها  نظتارتی و قضتایی درخصتوص    

عنوان مثتال دو متاه قبت  از ختانحه      توجه هستند، به ایمنی بی

بته  دنبال رخیدگی  جنایی تهحان به 37یاخوج، دادخحا  ناحیه 

پحونتتده ختتوانو مختلتتف از جملتته ختتانحه ختتقوط هواپیمتتا   

نفتح از هموالنتان    41که منجتح بته کشتته شتدن      541آنتونف

درخصتوص بتحوز ختانحه     33/1۹/52۹۲گحدید الی نامه مورخ 

دهتد.   جدید به ریاخ  خازمان هواپیمایی کشور  هشتدار متی  

در ارتباط با این هشدار خازمان هواپیمایی کشور ، اقدامی در 

 .  اصال  روند ناصحیو انجام نداده اخ جه

 :سایر عوامل مؤثر در سانحه

عالوه بح آنچه ذکح شد تخلفات دییح  نیتز رخ داده اخت  کته    

بحخی در بحوز این حادبه مؤبح بتوده و بحختی حکایت  از عتدم     

رعای  اختانداردها و ضعف نظارت خازمان هواپیمایی کشتور   

 .دارد

 :زتخلفات مربوو به قبل از پروا 

دیتده در روز پتحواز    دهتد هواپیمتا  ختانحه    ها نشان می بحرخی

 :دالی  زیح مجاز به پحواز نبوده اخ  به

 AD شتماره  زدگتی بته   امحیه صالحی  پحواز  محبتوط بته یت    

 .دیده انجتام نشتده بتود    بح رو  هواپیما  خانحه311۹-1571

معاون  تعمیح و نیهدار  شحک  هواپیمایی آخمان با توجه به 

نجام امحیه مرکور، حق تحخی  به ختدم  ایتن هواپیمتا    عدم ا

توختا   53۲با توجه به امضا  فتحم  .بحا  پحواز را نداشته اخ 

معاون صالحی  پتحواز  شتحک  هواپیمتایی آختمان و تأییتد      

اظهارنامه عدم وجود امحیه انجام نشده و همچنین حرف امحیته  

توختتا زیحمجموعتته ایشتتان از  AD 311۹-1571 شتتماره بتته

ها  محبواله هواپیما و مدیح ایمنی آن شحک  بتا     امحیهفهحخ

شده از عدم انجام امحیه صالحی  پحواز   توجه به بحرخی انجام

عمت    مرکور مطل  بودند لرا باید از پحواز هواپیمتا ممانعت  بته   

 .آوردند می

هتا  کتابین خلبتان تعتویض      شب قب  از خانحه یکی از شیشه

واپیمتا، در بهتتحین شتحایا،    شده اخ . بحابح کتاب تعمیحاتی ه

هواپیما  مرکور تا بعدازظهح روز ختانحه نبایتد توختا بختز     

 .گحدیتتد فنتتی شتتحک  آختتمان بتتحا  پتتحواز تتتحخی  متتی    

ELT هواپیما )هشداردهنده اضطحار  مح  خقوط هواپیما( بعد

از خانحه عم  نکحده و یا عملکحد آن ضتعیف بتوده اخت ، لترا     

ینال آن توختا متاهواره   دلی  عدم دریاف  ختی  مح  خانحه به

 .شناخایی نشد

بایس  نسب  به درخواخ  ارتقتا  ختامانه    فحودگاه یاخوج می

گتتزارش هواشناختتی و ارتقتتا  تجهیتتزات آن فحودگتتاه اقتتدام  

بینتتی هواشناختتی  نمتتود. در صتتورتی کتته االالعتتات پتتیز متتی

احتمتال قحیتب بته     شتد، بته   ا  دقیق به خلبان داده می منطقه

فحودگتاه یاختوج در   DME.داد انجام نمتی یقین خلبان پحواز را 

نحتتو مناختتب   روز ختتانحه ختتحاب بتتوده و ایتتن موضتتوع بتته   

افزایز التول بانتد فعالیت  پتحواز  در     .رخانی نشده بود االالع

هتا نشتان    هتا متوقتف شتده بتود. بحرختی      فحودگاه یاخوج مدت

گونه مجوز  بحا  شحوع مجتدد فعالیت  پتحواز      دهد هیچ می

و اصتوالً معلتوم نیست  چته محجعتی      این فحودگاه صادر نشده 

 .مجوز فعالی  پحواز  مجتدد فحودگتاه را صتادر نمتوده اخت      

خال و همچنتین انجتام    ۲1دلی  خن باال   خلبان این پحواز به

عم  قلب باز واجد محدودی  بوده اخ  و باید با یتک خلبتان   

 .خلبان نموده نه با یک کمک بدون محدودی  پحواز می

خلبتتتتان ایتتتتن هواپیمتتتتا نکتتتتته مهتتتتم اینکتتتته بتتتتحا  

هتا  فتوق    نیز با وجود محتدودی   TRI و TRE ها  واهینامهگ

 .باشد توخا خازمان صادر شده که خالف مقحرات می
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 :تخلفات حین پحواز

ههایی   دقتهی  در زمان پرواز نیز اشتباهات، تخلفات و بی

صورت گرفته که مربوو به دقهایق آخهر پهرواز بهوده و     

 :باشد شرح زیر می به

زمان بلندشدن هواپیما از فحودگاه مهحآبتاد االالعتات    گحچه در

هواشناخی منعی بحا  پحواز نداشته ولی با توجته بته االالعتات    

هواشناخی نهایی که به خلبان داده شده اخ  با توجه به خقف 

ابتتح، خلبتتان نبایتتد اقتتدام بتتحا  نشستتتن در فحودگتتاه یاختتوج  

 .نمود می

یاخوج و مکالمات کابین نوار مکالمات محاقب  پحواز در فحودگاه 

تتحین شتحایا پتحواز،     دهد در بححانی نشان می (CVR) هواپیما

معاون فحودگاه یاخوج مبادرت به انجام مکالمات غیحضتحور  و  

نماید که تمحکز کحو  پتحواز  را در   غیحاختاندارد با خلبان می

 .دهد آن شحایا تح  تأبیح قحار می

ان هواپیمهایی  ها  دفتر بررسی سانحه سازم نقد گزارش

 :کشور 

دفتح بحرخی خانحه زیحمجموعه خازمان هواپیمایی کشور اخ  

المللتی هواپیمتایی کشتور      و بح خالف الزامتات ختازمان بتین   

باشد. از الحف دییح عملکحد ایتن دفتتح در    )ایکائو( مستق  نمی

دارانه این دفتح  الحفی و نقز جانب خانحه یاخوج مؤید عدم بی

 .باشد کشور  می از خازمان هواپیمایی

طرفی دفتر بررسهی سهانحه سهازمان     در اثبات عدم بی

ها  خالف واقع، موارد  هواپیمایی کشور  و ارائه گزارش

 :زیر قابل توجه است

اعالم مقصح بودن خلبان از همان روزها  اول بعد از خانحه در 

ها  عمومی در حالی که هنوز ابعاد خانحه شناخته نشده  رخانه

هتا  بعتد  و    ها  اولیه و گزارش صدور گزارش تعجی  در.بود

بحابح نتایج حاصتله از جلستات بتا    .«اشتباه خلبان»تکحار جمله 

 52شتتده در شتتعبه  محجتت  قضتتایی از جملتته جلستته تشتتکی  

گانته بحرختی    هتا  یتازده   اکثح اعضا  گحوه 33بازپحخی ناحیه 

تنها در تهیته   خانحه خازمان هواپیمایی کشور  اذعان دارند نه

اند بلکه محتوا   ها  دفتح بحرخی خانحه، نقشی نداشته رشگزا

صورت  گانه به ها  یازده کنند، بنابحاین گحوه آن را نیز تأیید نمی

هتا  بحرختی    صور  تشکی  شده و نقشی در تتدوین گتزارش  

 .اند خانحه نداشته

در گزارش دفتح بحرخی خانحه، اشکاالت متعتدد  وجتود دارد   

ه ختازمان هواپیمتایی کشتور  در    که مدیح دفتح بحرخی خانح

دادخحا کارکنان دول  به آنهتا اذعتان نمتود ولتی در      52شعبه 

 .هتتا  بعتتد  تغییتتح  در آنهتتا داده نشتتده اختت      گتتزارش

ها  دفتح بحرخی ختانحه   شده در گزارش بحخی از االالعات ارائه

غیحواقعتتی اختت  و در متتوارد مهمتتی االالعتتات منتتدرج در     

ی خانحه ختازمان هواپیمتایی کشتور     ها  دفتح بحرخ گزارش

عنتوان مثتال بته     مغایح با االالعات جعبه خیاه هواپیما اخ  )به

خحع  اختال، ارتفتاع پتحواز  انتختابی توختا خلبتان اشتاره       

ها پیز دفتتح بحرختی ختانحه     با وجود اینکه از مدت.گحدد( می

گزارش نهایی خود را نیز تدوین و صادر نموده اخ  لکن الشته  

به پایین کوه منتق  نشده بود.  52۹3تا اواخح تابستان هواپیما 

دیتده یکتی از    الزم به ذکح اخ  بحرخی الشه هواپیما  ختانحه 

اقتتدامات اصتتلی در بحرختتی یتتک ختتانحه اختت  کتته متأختتفانه 

دالی  نامعلومی نزدیک به دو خال الشه و قطعات هواپیمتا    به

، بته  رغم قحاردادها  محبواله در ایتن خصتوص   دیده علی خانحه

ها  بحرخی خانحه منتق   پایین کوه جه  بحرخی اعضا  گحوه

 .نشده بود

 :گیح  نتیجه

ها  این کمیسیون، عل  اصلی بتحوز ختانحه    با توجه به بحرخی

شتتحک  آختتمان در االتتحاف یاختتوج، پدیتتده   ATRهواپیمتتا 

دلی  عدم انجتام امحیته صتالحی      زدگی هواپیما بوده که به ی 

و نتیجتتاً عتدم تجهیتز     AD 311۹-1571 شتماره  پتحواز  بته  

 زدگی مبتنی بح پتایز کتارایی   هواپیما به خامانه تشخی  ی 

(APM)زدگی مطل  نشتده و   موق  از بحوز ی  ، کحو  پحواز  به

 .هشدار  به آنها داده نشده اخ 

ترتیب اهمیهت   عوامل کمکی مؤثر در بروز ایا سانحه به

 :باشد شرح زیر می به

یمتتتایی کشتتتور  و صتتتدور ضتتتعف نظتتتارتی ختتتازمان هواپ

ها  محبواله بتدون بحرختی کارشناختی و یتا بتدون       گواهینامه

 .توجه به نظحات کارشناخی و عدم بحخورد مناخب با متخلفین

 هتا شتام     عملکحد ناصحیو محاقبت  پتحواز و شتحک  فحودگتاه    
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تتوان یکتی    زدگی که می عملکحد کحو  پحواز  در تشخی  ی 

 .ها  آنها دانس  از دالی  اصلی آن را ضعف آموزش

المللتی منتدرج در پیمتان     بحخالف تعهدات بتین  ATR کارخانه

بهانتته تحتتحیم،  آن بتته 3شتتیکاگو و خصوصتتاً ضتتمیمه شتتماره 

را در اختیار  (APM) تجهیزات محبوط به خامانه پایز کارآیی

شحک  آخمان قحار نداده اخ  که این موضتوع بایتد از الحیتق    

شتحک  هواپیمتایی   .حدمباد  محبواله مورد پیییتح  قتحار گیت   

آخمان و خازمان هواپیمتایی کشتور  از فحصت  بحجتام بتحا       

 (APM) بته ختامانه پتایز کتارآیی     ATR تجهیز هواپیماها 

رغتم ورود چنتدین    الور  که علی اند به اختفاده مناخب ننموده

نو به کشور، متأخفانه ایتن تجهیتزات از    ATR فحوند هواپیما 

 .دریاف  نشده اخ  ATR کارخانه

ا  از تخلفتات عمومتاً آمحانته و عامدانته جهت        الیف گستتحده 

زدگتی   کتمان عدم انجام امحیه صالحی  پحواز  محبوط بته یت   

 .توخا شحک  آخمان انجام شده اخ 

ها  ختازمان هواپیمتایی کشتور  بتح شتحک  آختمان        نظارت

و  (C.of.A.) هتتا  قابلیتت  پتتحواز ضتتعیف بتتوده و گواهینامتته

ی  پحواز  هواپیما بح خالف مقتحرات  گواهینامه بازنیح  صالح

 .محبوالتته بتتدون بحرختتی کارشناختتی صتتادر شتتده اختت       

ها  دفتح بحرخی خانحه ختازمان هواپیمتایی کشتور      گزارش

گانته   هتا  یتازده   درخصوص خانحه یاخوج توخا اعضا  گتحوه 

هتا    با توجه بته ضتعف  .باشد تهیه نشده و مورد تأیید آنها نمی

زدگی و ختوانو متعتدد قبلتی     ی در مواجهه با  ATR هواپیما 

آن تیم فحانسو  تالش نموده که ضعف این هواپیما را ب وشاند 

و دفتح بحرخی خانحه خازمان هواپیمایی کشتور  نیتز در ایتن    

کار به آنهتا کمتک نمتوده و منتاف  ملتی نادیتده گحفتته شتده         

ا  که این کمیسیون در ارتبتاط بتا    یکی از تخلفات ریشه.اخ 

ج و نحخ بتاال  ختوانو کشتور بته آن دخت       دلی  خانحه یاخو

ختتتاالر  و اختتتتفاده از افتتتحاد  بتتتا  یافتتت  عتتتدم شایستتتته

ها  کلید  صتنع  هتوایی    ها  غیحمحتبا در پس  تخصص 

 .اخ 

 :پیشنهادات

ضحورت دارد نهاد مستق  بحرخی ختانحه در کشتور تشتکی  و    

بحرخی خوانو هوایی از خازمان هواپیمایی کشور  منفک و بته  

گتحدد ایتن نهتاد     مستق  واگرار گتحدد. پیشتنهاد متی    این نهاد

مشابه کشورها  پیشحفته مستق  از دول  با تشکیالتی شتبیه  

به دیوان محاخبات ک  کشور و بحا  بحرختی ختوانو مختلتف    

 .ا  تشتتتکی  شتتتتود  هتتتوایی، ریلتتتی، دریتتتتایی و جتتتاده   

منظور حفظ و ارتقا  ایمنتی و حفتظ اختتقالل کامت  نهتاد       به

المللتی     قضایی و ادار  مطابق الزامات بتین ها مرکور، بحرخی

پیمتان شتیکاگو مستتق  از نهتاد بحرختی       52ضمیمه شتماره  

خانحه انجام شود و قوانین موضوعه متناخب بتا آن، اصتال  یتا    

 .تکمی  گحدد

شتتود تمتتامی  از ریاختت  محتتتحم قتتوه قضتتائیه درخواختت  متتی

ها  متحتبا بتا ختوانو هتوایی کته در دختتیاه قضتایی         پحونده

ختحع    مول محور زمان و یا االاله دادرختی شتده اخت  بته    مش

فعال و خارج از نوب  رخیدگی و با افحاد  که باعث خحوج این 

انتد بحختورد گتحدد. همچنتین      ها از رونتد بحرختی شتده    پحونده

هتا    ها  محتبا با هواپیماها  وارختی پتحواز و پحونتده    پحونده

ریت  متورد   انتد بتا قیتد فو    مشابه که دچار االاله دادرخی شتده 

 .رخیدگی قحار گیحد

در ارتباط با پحونده خانحه یاخوج تحتیبی اتخاذ گحدد تا اوالً بتا  

هتا  دفتتح بحرختی ختانحه      توجه به مختدوش بتودن گتزارش   

خازمان هواپیمتایی کشتور ، گتزارش نهتایی آن توختا نهتاد       

هتا  قضتایی    مستق  بحرخی خانحه تهیه گتحدد. بانیتاً بحرختی   

عنتوان متهمتین    و افتحاد  کته فعتالً بته    خحع  ادامه یافتته   به

ها  خوانو هوایی هستند و در موارد  در بتیز از یتک    پحونده

هتا  آنهتا    باشتند تتا تعیتین تکلیتف پحونتده      پحونده متهم متی 

ها  متدیحی    منظور جلوگیح  از بحوز خوانو بعد ، از پس  به

 کنار گراشته شوند

ارتی از بخز منظور حفظ اختقالل نهاد نظ گحدد به پیشنهاد می

هتا    که در خال (Flight Check) اجحایی، واحد وارخی پحواز

اخیتتح از ختتازمان هواپیمتتایی کشتتور  منفتتک و بتته شتتحک    

ها منتق  شتده اخت  مجتدداً بته ختازمان هواپیمتایی        فحودگاه

منظتتور جلتتوگیح  از بتته هتتدر رفتتتن  کشتتور  بازگشتتته و بتته

ایی کشتور   خازمان هواپیم 3111المال، هواپیما  فالکن  بی 

 .باشتد تعیتین تکلیتف شتود     گیتح متی   ها اخت  زمتین   که مدت

تحتیبی اتخاذ گحدد تا با توجه به وجود تعداد زیاد متخصصتین  
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ها  محتبا با صنع  هوایی کشتور، از   و فارغ التحصیالن رشته

جرب افحاد با مدارک غیحمحتبا در این صنع  جداً ختوددار   

لیلتی بتا متدارک    شده و بته هتیچ وجته افتحاد  کته بته هتح د       

هتا  متدیحیتی    انتد در پست    غیحمحتبا وارد این صنع  شتده 

 .حساس این صنع  اختفاده نشوند

 

گزارش كمیسیون اقتوادي در مورد صحقیق و صفحص از  (99

 نحوه اجراي قانون هدفمندي  ارانه ها 

بته   51/51/5233قانون هدفمنتد کتحدن یارانته هتا در متورخ      

نیتز شتورا  محتتحم     32/51/5233تصویب رخید و در تتاری   

نیهبتان آن را تأییتتد کتحد. پتتس از آن هیئت  دولتت  مقتتحرات    

متعدد  را بحا  اجحا  قانون به تصتویب رختانده و در همتین    

آور  االالعات خانوارها، صنای  و کشاورز  اقدام  راختا به جم 

کحده و با تأخیس خازمان هدفمندخاز  یارانته هتا از د  متاه    

 اجحا گراشته اخ .آن را به  523۹خال 

 52۹۲ ختتال پایتتان تتتا 523۹ متتاه د  از قتتانون ایتتن اجتتحا  

هم بحا  محدم و هم بحا  مسئولین و بته   را ابهاماتی و خواالت

خصوص نمایندگان مجلس شورا  اخالمی در بح داشته اخت .  

این امح موجب شد تا نمایندگان در نشس  علنی )خته شتنبه،   

ق و تفح  از نحتوه اجتحا    ( با تقاضا  تحقی52۹۲تیحماه  37

نفتح از نماینتدگان    51ها که توخا  قانون هدفمند کحدن یارانه

ها  اولیته آن   درخواخ  شده و در کمیسیون اقتصاد  بحرخی

رأ   ۲را  مختالف و   21رأ  موافتق،   543انجام شده بود، بتا  

نماینده حاضح در صحن مجلس، موافق  کننتد.   321ممتن  از 

ق و تفحت  از نحتوه اجتحا  قتانون     محورها  تقاضتا  تحقیت  

 ها به شح  زیح هستند: هدفمند کحدن یارانه

 یز بی رویه قیم  حام  ها  انحژ افزا عل  بحرخی -5 

 بحرخی عملکحد و چیونیی هزینه کحد مناب  -3

 ها بحرخی عل  عدم اجحا  کام  قانون هدفمند کحدن یارانه -2

حمتایتی   ها  صورت گحفتته بته( اجتزا     بحرخی )پحداخ  -4

 ها مانند مسکن و ... قانون هدفمند کحدن یارانه

 ولید از مناب .بحرخی نحوه و مقدار پحداخ  خهم ت -1

 

 

 ال حه(فقره 6)طرح و ( فقره 1)(اعالم وصول 93

دول  جمهور  اختالمی  بین  حه موافقتنامه خدمات هواییالی-

 ایحان و دول  جمهور  صحبستان

مهور  اخالمی ایتحان و دولت    الیحه موافقتنامه بین دول  ج-

جمهور  اخالمی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللتی راه  

 آهن

الیحه پحوتک  ارزیابی ابحات زیس  محیطی فحامحز  الحتاقی  -

 یبه کنوانستیون چتارچوب حفاظت  از محتیا زیست  دریتای      

 خزردریا  

 حمایت  صتنعتی و جلتوگیح  از تعطیت      الیحه اصال  قانون-

 کشورکارخانه ها  

قانون الحتاق بحختی    13الیحه اصال  تبصحه یک بند ب ماده -

 (3)مواد به قانون تنظیم بخشی از مقحرات مالی دول 

قانون اجحا  خیاخ  هتا    1الیحه الحاق یک تبصحه به ماده -

 قانون اخاخی 44اص  کلی 

 52۹3مصوب  الح  اصال  مواد  از قانون مجازات اخالمی-

نتخابات شوراها  اخالمی کشتور و  الح  تشکیالت، وظایف و ا-

 انتخاب شهحداران

قانون احکام دائمتی بحنامته    31الح  اختفساریه بند الف ماده -

 ها  توخعه ا  کشور

 قانون محاخبات عمومی کشور ۲۲الح  نس  ماده -

 الح  رتبه بند  فحهنییان-

 

 كشور  محترم (قرائت نامه وز ر94

ور بته مجلتس   عبدالحضا رحمتانی فضتلی وزیتح کشت    آقا  نامه 

شورا  اخالمی در واکنز به ادعا  اخیح علی مطهح  نماینده 

محدم تهحان درباره نقز وزارت کشور در حتوادث آبتان قحائت     

 .شد

 :متن نامه وزیح کشور به این شح  اخ 

انتظار آن اخ  که در بیان خخن از تحیبون مقدس خانه ملت   

ح مبتنتی  رعای  صداق  همواره مدنظح بوده و هحگونه اظهتارنظ 

ها  کارشناختانه و فتارغ از مستائ      بح االالعات دقیق و بحرخی

 .شخصی صورت پریحد
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ا  ملی و فحابخشی اخ  که هح یتک از   حوادث آبان ماه مسأله

ها  مسوول بح اخاس وظایف ذاتی پاخخیو  اقتدامات   دختیاه

 .خود خواهند بود

جانبتتته موضتتتوع توختتتا  در حتتتال حاضتتتح بحرختتتی همتتته 

و نظارتی انجام یافته اخت  و در هیچکتدام از   ربا  ذ  نهادها 

گزارشات صادره قصور و یا تقصیح متوجته وزارت کشتور نشتده    

 .اخ 

در این راختا مجلتس شتورا  اختالمی هتم از التحق مختلتف       

بحرخی عملکحد اقدامات وزارت کشتور را در دختتور کتار ختود     

داش  اخ ؛ در جلسه کمیسیون مشتحک متشتک  از اعضتا    

منی  ملی و خیاخ  خارجی و همچنتین امتور   دو کمیسیون ا

داخلتتی کشتتور و شتتوراها گتتزارش متتاوق  و اقتتدامات قتتانونی   

هتا  عضتتو شتورا  امنیتت  کشتور ارائتته شتد ختت س      دختتیاه 

اختیضا  وزیح کشور با محور حتوادث آبتان متاه در دو جلسته     

آذر متاه بحرختی شتد کته در      31و  5۹کمیسیون در دو تاری  

م تعداد زیاد  از نماینتدگان مجلتس   نتیجه در پایان جلسه دو

کننده دانسته و  ها  وزیح کشور آن را قان  پس از اختماع پاخ 

گحفتنتتد لترا در همتتان روز التتح    بتتازپس هتتا  ختود را  امضتاء 

اختیضا  از حد نصاب قانونی افتاد و از دختور کتار کمیستیون   

 .خارج شد

ا  که با درخواخ  رؤختا    و در جلسه ۹1در کمیسیون اص  

ه فحاکسیون اصلی )امیتد، مستتقلین و والیتی(، بحگتزار شتد      خ

گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد، آنچته در  

جلسه رخمی این کمیسیون و پتس از بحرختی متدارک وزارت    

کشور از خو  نمایندگان حاضح در جلسه اعالم نظح شد، کامال 

 .باشد مغایح با ادعاها  آقا  مطهح  می

هتا اعتالم    عدد و همچنین در مواجهات بتا رختانه  در جلسات مت

کحدیم اقدامات وزارت کشور در این خصوص تمامتا مستتند بتا    

قانون و با رعای  موازین و با اعالم نظحات صتحیو و بحگحفتته از   

نظحات کارشناخانه بوده اخ  و مستتندات موجتود در محاجت     

 .رخمی به ویوه مجلس شورا  اخالمی ارائه شده اخ 

جناب آقا  مطهح  نیازمند اببات و ارائه دلی  و مدرک ادعا  

خواهیم مدارک و اختناد محبتوط بته ادعتا       اخ ؛ از ایشان می

خود را ارائته نماینتد در غیتح اینصتورت بته منظتور صتیان  از        

گزاران مل  در وزارت کشور ناچار به  خدمات و زحمات خدم 

 .پیییح  حقوقی موضوع از محاج  صالحه خواهیم بود

 

بیانیه مشترک نما ندگان اقلیت هاي د نوي  )بیانیه قرائت  ک (91

 (در دوره دهم مجلس شوراي اسالمي

 متن بیانیه به شح  زیح اخ : 

 به نام خدا

بیانیه مشتتحک نماینتدگان اقلیت  هتا  دینتی در دوره دهتم       

 مجلس شورا  اخالمی

 حضور مقام معظم رهبح  و مل  موحد ایحان،

 با خالم،

واپسین روزها  خدم  خود به مل  بزرگ ایتحان  اکنون که به 

در خنیح مقدس مجلس شورا  اخالمی نزدیک شده ایتم، الزم  

می دانیم بخشی از مهم تحین فعالی  ها  مشتحک خود را بته  

آگاهی مل  بزرگ ایحان و موکالن حوزه انتخابیة خود بحختانیم  

، و امید آن داریم که این تالش ها مورد قبول درگاه حق تعتالی 

 مقام معظم رهبح  و مل  ایحان قحار گیحد:

تالش در راه دفاع از مناف  ملی و تعمیتق وحتدت و انستجام     -

ملی موحتدان ایتحان در حیطته قتانون اخاختی نظتام مقتدس        

جمهتتور  اختتالمی، تحتت  رهبتتح  خحدمندانتته مقتتام معظتتم  

 رهبح ،

حضور در محاف  بین المللی در کشتورها  گونتاگون جهتان     -

روخیه، اتحیز، اختحالیا، بلویک، ایتالیتا، آلمتان،    نظیح خوئیس،

فحانسه، خاح  عاج، کنیا، واتیکتان، ختوریه، عتحاق و لبنتان بتا      

هتتدف افشتتاگح  توالئتته هتتا  رختتانه هتتا  اختتتکبار  و     

صهیونیستی علیه مل  شحیف ایحان و نظام مقتدس جمهتور    

 اخالمی،

از دفاع از حقوق کام  شهحوند  پیحوان ادیان توحید  اعتم   -

مسلمان، مستیحی، کلیمتی و زرتشتتی و فعالیت  مستتمح در      

راختا  مساوات حقتوقی موحتدان ایحانتی بتح اختاس مفتاهیم       

 زیحبنایی قانون اخاخی کشور،

تالش بحا  دفاع از ارزش ها  تاریخی جوامت  اقلیت  هتا      -

دینی و مسائلی از قبیت  شناختایی و محکومیت  نست  کشتی      

م توخا حکوم  5۹51خال ارمنیان و نس  کشی آشوریان در 
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عثمانی، نس  کشی یهودیان در خالل جنگ جهانی دوم توخا 

رژیم ناز ، نس  کشی مسلمانان مظلتوم فلستطین و میانمتار،    

دفاع از حق موجودی  علویتان، مستیحیان و ایزدیتان عتحاق و     

 خوریه،

محکومی  شتدید و اعتتحا  بته ححکتات و رفتارهتا  غیتح        -

یستی علیه مل  مظلوم فلستطین،  انسانی ارتز اشغالیح صهیون

ارتز ویحانیح و کودک کز خعود  علیه مل  یمن و بححین و 

متحدان راهبحد  اخحائی ، علیته کحدهتا  بتی دفتاع عتحاق و      

 خوریه،

قدردانی همه جانبه از اقدامات خ اه قتدس و شتهید ختحدار     -

خلیمانی در دفاع از مسیحیان و ایزدیان عحاق و خوریه در بحابح 

 گح  و تحوریسم بحخاخته از آن، افحاالی

محکومی  خیاخ  ها  جنگ افحوزانه کشورها  محتج  در  -

جه  تامین مناف  راهبتحد  آمحیکتا و رژیتم صهیونیستتی در     

 منطقه،

تالش در راختا  رف  مشتکالت و شتبهات حقتوقی هماننتد      -

مکحر قانون مدنی، قوانین محبوط به شهادت، قصاص،  335مادة 

آموزشیاه ها، مهد کودک ها و غیتحه، کته در    اختخدام، تاخیس

مورد اغلب آنها نتایجی حاص  شده و در موارد  نیتز نیازمنتد   

اختمحار و پیییح  توخا نمایندگان منتخب دوره یازدهم متی  

 .باشد

ضمن تبحیتک و آرزو  توفیتق بتحا  نماینیتان منتختب دوره      

یازدهم مجلس شورا  اخالمی، آمتادگی کامت  ختود را بتحا      

مه خدم  به مل  شحیف و نظام مقدس جمهتور  اختالمی   ادا

 .ایحان در هح عحصه موردنیاز ابحاز می داریم
 

 

احمودي ،نعمتوي،    آقا وان: )ناطقین جلسوه علنوي   (96

 (همتي،فیضي ، اد اني

 :زنجان  مردم نما نده فر دون احمدي آقاي  -الف

ی گفت : بایتد بتحا     قضتای  رونتدها   بحخی از انتقاد بااحمد  

جدید این قوه در ایجاد تحتول اخاختی دخت  بته دعتا      رئیس 

ها نیتز نظیتح    گیح  بحداش . وا  به حال مل  اگح خایح تصمیم

 گیح  در پحونده خاخته شده بحا  اینجانب بوده باشد. تصمیم

نماینده محدم زنجان و التارم در مجلتس شتورا  اختالمی بته      

و  بحخورد با خالالین فساد اشاره کحد و افزود: ختلطان تحاشتی  

 که اخ  بااللی دور خلطان، کحدن سربه نیست کردن خ س

. دهتد  نمتی  جتواب  اقتصتاد  در اما دهد جواب خیاخ  در شاید

 جمهتور  رئیس غلا تصمیم. نیس  خاده هم قدرها این اقتصاد

 کتحدن  ختحاب  خانه و اعدام با را خکه فحوش پیز خصوص در

 4311. ماجحاهتا  دالر  کتحد  پنهتان  تتوان  نمتی  کسبه و محدم

ومانی را با زنتدان و احکتام ختنیین بتحا  فعتاالن اقتصتاد        ت

بتار ختحوج آمحیکتا از بحجتام و      توان مخفی کحد. آبار زیتان  نمی

ها  بعد از آن و زمین گیح شتدن صتنع  خودروختاز      تححیم

تحاشی و اعدام آن، پتحوده ختاز  گستتحده و     کشور را با خلطان

 احکام عجیب نمی توان از بین بحد.

ختاز  ختال    را با پحونتده  ۹7د: اتفاقات بازار خال اظهار کحو  

نمی توان جبحان کحد. اگح هح جا  اقتصاد بته هتم بحیتزد،     ۹۲

ا  خاخته شود و ختلطانی تحاشتیده شتود و خت س آن      پحونده

خلطان را محاکمه و به اشد مجازات محکوم کتحد، دییتح علتم،    

خواهیم چکار؟ اقتصاد کشور ویحان شده  شعور و تخص  را می

ایتم کته دارو  آن کشتتن صتدها      ا  درخ  کحده اخ . خحابه

خلطان دییح هم نیس . اگح همه فعاالن اقتصاد  را هم اعتدام  

شود. راه حت  آن را بایتد    و زندان کنیم، این خحابه درخ  نمی

 در جا  دییح  جس  و جو کحد.

و  با بیان اینکه امحوز ححف اول اقتصتاد کشتور پحایتد اخت ،     

آور اخ  که بحث اول پنجمین کشور بحوتمند  اظهار کحد: شحم

 جهان پحاید اخ . پحاید در شان مل  ایحان نیس .

هتا هتزار نفتح      رغتم آزاد  و عفتو ده   و  افزود: متاخفانه علی

هتا  چنتد ده هتزار نفتح  بته       و محخصی ۹3زندانیان در خال 

ها مملو از محدان و زنانی اخ  که  دلی  شیوع کحونا هنوز زندان

یمی از آنهتا بته دلیت  شتحایا نامستاعد اقتصتاد  و       بخز عظ

 اجتماعی ناشی از عملکحد ما ایجاد شده اخ .

احمد  همچنین ادامه داد: شهوت جدیتد  در کشتور ایجتاد    

اخ  که از همته شتهوات خطحنتاک تتح اخت  و آن هتم         شده

هتا  انتخابتاتی بته متحدم      خاز  اخ . در رقاب   شهوت پحونده

دارد، از حقوق شما دفاع کتحده و یقته   گفتیم نماینده مصونی  

شتود امتا در چهتار ختال      گیتحد و صتیان  هتم متی     وزیح را می
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 را راز  هتح  بمانتد،  بقی ما هیچ، که ندیدیم صیانتی ما  گرشته

 .گف  نباید

و  بتتا بیتتان اینکتته شتتحایا بتتد اقتصتتاد  کشتتور محصتتول    

 هتا و توجته   تتدبیح   ها، بی ها، باندباز  ها، خوء مدیحی  کار  کم

نکحدن به رهنمودها  رهبح انقالب اخت ، افتزود: ایتن اقتصتاد     

هاخ .  محصول کنار گراشتن متخصصان، فحار مغز ها و خحمایه

شود. اگح ایتن   این خامانه نابسامان با اعدام و زندان درخ  نمی

کحدم مخالف خاخ  زنتدان و   داد بنده غلا می روش جواب می

 قبحختان باشم.

نماینده شما قادر بته دفتاع از ختود    و ، خطاب به محدم گف : 

نیس ، چه رخد به دفاع از شما محدم تیحه بخ . بنتده اشتتباه   

کحدم که نماینده محدم هستم و باید از حقوق آنها دفاع  فکح می

دار اخت .   کنم. خوال، ترکح و اختیضا  و تفح  الفاظی خنده

کته   شما جحات اختفاده از آنها را ندارید. نفوذ  ها بدانند، آنهتا 

دهند بدانند، منافقین که چشتم دیتدن    پیشنهاد پناهندگی می

شکوفایی انقالب را ندارند بدانند، افتخار مان این اخت  کته در   

مدرخه عشق بزرگ شدیم. ما دانز آمورختیان مدرخه عشتق،  

خحیم و  تیحها  بال  کج اندیشان مدرخه حقانی را به جان می

ا  نبتحد بتودیم و   هت  ختالیی در جبهته   5۲کنتیم از   افتخار می

شناختد.   ها  اختوار کحدختان ما را به عنوان بستیجی متی   کوه

هنیامی که آقایان در انیلیس، بلویک، اختکاتلند و اروپتا درس   

 خواندند ما رو  خاک بودیم. می

اضافه کتحد: بنتده حستین فحیتدون، مهتد  جهتانییح  و        و 

 بتا  کته  عهتد   بتح . هستم احمد  فحیدون بلکه  البح  نیستم

 از هتم  آن و کتحدم  پحداخت   را اش هزینته  و مانتدم  بستم ممحد

 نیتاه  را نقضتز  مستتندات  اما خاختند ا  پحونده بحایم. آبحویم

 وزیحش. کحد  اختیضا  و تهدید خفارش، گفتند و نکحدند هم

بی نوش  که خفارش نشده اخ . محاجعات بنده را با آشت ز  کت

 و باربح خای ا اشتباه گحفتند.

کننتد، هیئت     هح پاخ وت گررنامه را نیاه نمتی و  ادامه داد: م

کننتد .   ام اما قبول نمی دهد من مجلوس بوده رئیسه گواهی می

دانتد، چیونته اخت .     پحونده ا  خاخته اند که هیچ کتس نمتی  

انتد را هتم گتوش     ححف کارشناخی که خودشان تعیتین کتحده  

گویند بازار بهم ریخته حکتم را ختنیین بتدهیم.     دهند. می نمی

هتا بته آرامتز     به حال ما که قحار اخ  در بحابح این ظلمخوشا 

هتا  متحدم هستتیم. امیتدوارم      ابد  بحخیم. متا ختلطان قلتب   

رهبح  عزیز و رئیس قوه قضاییه در این قضیه دخال  کتحده و  

 بحا  همیشه غده چحکین مصلح  اندیشتی را درمتان کننتد.   

شتب  چندان امان نداد که دید  که خون ناحق پحوانه شم  را،

 را خححکند.

دانید که فحاجناحی عم  کحدم، اصال  اللبان شهادت  خوب می

دهند که پیییح کار پحیسا رفیعی، رئتوف التاهح  و تتوکلی     می

دانند مقابت  وزیتح االالعتات کته همته را       بودم. اصولیحایان می

زو  ایحانتی آزاد و  کحد، ایستتادم. در آر  متهم به خیاه نمایی می

 آباد خح بلند.

 

 : صهران  مردم نما نده بهروز نعمتيآقاي -ب

در نطق میان دختور خود از همه کادر درمان با توجته بته   و  

اینکه همه کشور درگیح کحونا اخ ، تشکح کحد و گف : از همته  

خال خدم   3هموالنان به خاالح قصورها  ناخواخته در الول 

در مجلس، عررخواهی کحده و اعالم متی کتنم همتواره تتالش     

 م و کشورم دفاع کنم.داشتم از والن

با بیان اینکه اگح روز  موافق بحجام بودم قطعا بته حجت    و  

شحعی رخیده بودم، اظهار داشت : معتقتدم امتحوز هتم بحجتام      

همچنان به نف  کشور و مل  اخ  و اعتقاد دارم اگتح از لتوایو   

 و بتودم  رختیده  شتحعی  حجت   بته  کتحدم  دفتاع  CFT گانه و4

 در دهتم  متی  قتول  و بتود  ورکشت  الزمه موضوعات این معتقدم

 .شد خواهد انجام نیز آینده مجلس

و  افزود: در مسیح ختدم  مشتق  هتا  زیتاد  کشتیدیم و      

تهم  ها  زیاد  را متحم  شدیم اما هحگتز خستته نشتده و    

معتقد بودیم چندصدایی الزمته کشتور اخت  بته خصتوص در      

شحایطی کته کشتور بته ختم  رونتق، رشتد و بلتوغ متی رود،         

دم رقبا به رغم اینکه از موهب  هتایی همچتون   همچنین معتق

رخانه و تحیبون ها  مختلف بحخوردارنتد، بتاز هتم باعتث متی      

 شوند پیحوز میدان ما باشیم.

در ادامه با اشاره به عملکحد مجلس دهم عنتوان کتحد: از   ایشان 

بحخی همکاران و صداوخیما گالیه دارم که موضوعاتی را مطح  

یکستان متی کنتد در حتالی کته      کحدند که مجلس را با ختاک  

باالخحه این غبار می خوابد و عملکحد این مجلس روشن خواهد 
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شد البته ممکن اخ  شما به خاالح مناف  خیاختی دییتح  در   

 آینده باشید.

در ادامه با اشاره به واقعیات مجلس دهم، آمار  از عملکحد  و 

اردیبهشت    32آن ارائه کحد و گف : در مجلس دهم تا تتاری   

الح  از خو  نمایندگان مطح  شتده کته    433، بالغ بح ۹۹ه ما

هیچ مجلسی با این تعداد الح  کار نکحده اخ ؛ همچنین بتالغ  

الیحه به مجلس آمده کته بخشتی در حتال بحرختی و      333بح 

الح  از شورا  عالی  53بخشی به اتمام رخیده اخ  همچنین 

و  اختان ها در این مجلس مطح  شد کته نمونته آن را نتداریم   

ختؤال از؛ رئتیس جمهتور، وزرا و رؤختا       31هزار و  2بالغ بح 

هزار ترکح  51ها  مختلف مطح  شد همچنین بالغ بح  خازمان

 به مسئوالن داده شد.

اختیضتا  در   ۲فقحه خوال از رئیس جمهور و  1و  ادامه داد: 

این مجلس مطح  شد لرا اگح بح اخاس آمار صحب  می کنتیم  

ما اگح جناحی و خیاخی فکتح کنتیم بلته    این آمار واقعی اخ  ا

ححف منتقدان درخ  اخ  البته از صداوختیما گالیته منتدیم    

چحا که اگح قحار اخ  در موضوع چنین چالشی مسائلی مطتح   

کند، هم مخالف باشد و هم موافق نته صتحفا از افتحاد  دعتوت     

 کند که هح دو از یک فحاکسیون و با یک تفکح هستند.

اشاره به بازار بورس و ختحمایه ابتحاز داشت :    نعمتی در ادامه با 

هزار میلیارد تومتان نقتدینیی در کشتور     311هزار و  3بالغ بح 

هزار میلیارد تومان به بتازار   11وجود دارد که از این عدد تنها 

بورس منتق  شده اخ  و اگح این خی  خحوشتانی کته جتار     

شده بته ححکت  دربیایتد کته متأختفانه بته ححکت  درآمتده،         

زارها  بورس، مسکن، ارز، خکه و غیحه را متورد حملته قتحار    با

می دهد که باید بحا  آن فکح کحد و تنها راه آن این اخت  کته   

 دول  مجموعه ها  خحمایه گرار  را فعال کند.

هتا    خاله خود در شحک  57در ادامه با اشاره به تجحبه  ایشان

کتار    خحمایه گرار ، خاالحنشان کحد: معتقدم اگح قحار باشتد 

درصد ختحمایه   71انجام شود، شحک  ها  خحمایه گرار  باید 

درصد  21و وق  خود را رو  مسائ  تولید  و مولد بیرارند و 

 آن را رو  موضوعات بازار بورس و بازارگحدانی بیرارند.
 

 

 :  سمنان مردم نما نده احمد همتي  آقاي -ج

ز خود اظهار داش : در این چهار خال تمام تالش و کوشو   

ا  از  ا  بته کتار بستتیم تتا گوشته      را در خطو ملتی و منطقته  

 .مشکالت این کشور و حوزه انتخابیه را بحالحف کنیم

هتا و قصتوراتی وجتود     و  افزود: اگحچه در این مستیح کاختتی  

اللبم  داش  که از پیشیاه خداوند و مل  بزرگ ایحان پوزش می

ی کتته و از تمتتامی همکتتاران در جامعتته پزشتتکی و پیحاپزشتتک 

رختانی   ایثارگحانه و خالصانه بحا  مهار ویحوس کحونا به ختدم  

پحداختند و از تمام عزیزانی که در این راه گام بحداشتند تقتدیح  

کنم. به همه شهدا  عزیز انقالب و عحصته ختالم     و تشکح می

  .فحختم درود می

با بیان اینکه به وجود آمدن بحتحان کحونتا باعتث ایجتاد      ایشان

تصاد  و معیشتی بیز از گرشته به ویوه بحا  اقشار تنینا  اق

پریح جامعه شده اخ ، اظهار داشت : دولت ،    درآمد و آخیب کم

نهادها  حاکمیتی، بخز خصوصی و متحدم دخت  در دخت     

هم داده و در جه  حت  مشتکالت اقتصتاد  و معیشتتی بته      

وجود آمتده تمتام تتالش ختود را بته عمت  آورده و ححکت  و        

  .و ایثارگحانه را رقم زدندجنبشی مؤمنانه 

گوید: آنچته کته تتاکنون اتفتاق افتتاده بتویوه از ختو          و  می

مسئوالن و نهادها  رخمی کشور چندان مناخب نبوده اخ  و 

درآمد یا فاقتد درآمتد را    تواند حتی نیازها  اولیه اقشار کم نمی

میلیون تومانی کته از   بحالحف خازد. بحا  مثال؛ وام محدود یک

باشتد، تتحاژد     دالر متی  ۲1مطح  شتد و معتادل    الحف دول 

دردناکی اخ  که بسیار  از مسائ  را در کشور بالقوه بحوتمند 

  .کند ما آشکار می

 مجلتس  غیاب در که ۹۹ خال ها  حقوق افزایز : گف   همتی

 تلت   هتا   واقعیت   با نه و دارد تطبیق قانون با نه شد، تصویب

 و موضتوع  ایتن . اخت   فقتح  زیحخا ها حقوق اکثح که کشورمان

تواند ابحات منفی    کشورمان میپحداخ خیستم بودن ناعادالنه

زیاد  را در زندگی محدم و حتتی تولیتد کشتور داشتته باشتد،      

بنابحاین باید تمام تالش و کوشز خود را بحا  جبتحان آن بته   

  .کار بندیم

هتا  دییتح متحدم     عدالتی و فساد روزافزون را از دغدغته  و  بی

و  اخاختی  حت   و تحلیت    د و افزود: بایتد بته تجزیته   عنوان کح
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ا  این موضوع پحداخ  و زمینه را بحا  عدال  خیاخی و  ریشه

 .اقتصاد  و اجتماعی در کشور فحاهم خاخ 

 

 

 :اردبیل   مردم نما نده محمد فیضي  آقاي -د

تشکح از تمام کسانی که در زمان بححان کحونا با این  ضمنو  

، گف : ضمن تشکح از دکتح نوبخ  مبنتی  ویحوس مقابله کحدند

بح تخصی  صد در صد  مصوبات خفح و  و تأمین اعتبتار راه  

آهنی که تأمین بودجه آن به یک خحاب چندین ختاله تبتدی    

شده بود، از الحیق مجلس، از وزیتح راه و شهحختاز  و ریاخت     

بانک ملی تشکح می کنم و می گویم محدم انتظار دارنتد پتحوژه   

 تح تکمی  شده و به پارس آباد متص  شود.هحچه خحی  

کیلتومتح   11در ادامه تصحیو کتحد: هتدف توختعه ختاالنه     و  

بزرگحاه در اختان مححوم اردبی  مستمح بوده و راه ها  شحیانی 

آختارا و راه ها  شمال اختان که با زحمتات  -خحاب، نمین-نیح

 ما نمایندگان مجلس دارا  ردیف ملی شد، تکمی  و در اختیار

 محدم قحار گیحد.

و  در ادامه الیحه مناالق آزاد تجار  را در مححومی  زدایتی،  

کاهز عدم تعادل، و توازن ملی و تقوی  امنی  ملی با اهمی  

خوانتد و افتزود: متأختتفانه علیتحغم تتالش هتتا  بتی وقفتته در      

مجلس، در شورا  نیهبان رد شد و مجلس همچنان بح مصوبه 

میدوارم مجم  تشخی  مصلح  خود اصحار خواهد داش  لرا ا

نظام با عنای  خود به فکح اختان ها  مححوم کشور باشتد کته   

 عمدا یا خهوا فحص  خحمایه گرر  دولتی نیافتند.

فیضی همچنین با اشاره به رد صالحی  خود عنوان کحد: ابتتدا  

گانه، اظهار نظح، لطف اهالی شتحیف حتوزه   4از محاج  اختعالم 

جمعه اردبی  تشتکح متی کتنم و متی      انتخابیه و دلسوز  امام

خاله، عضو هیأت علمی دانشیاه، فحزند انقالب  2۹گویم جوانی 

بتتا االمینتتان از ختتوابق ختتود، آگتتاهی از عملکتتحد و االالعتتات  

گانته تأییتد شتدم امتا در     4ا  خود در محاج  اختتعالم   پحونده

 مححله هیأت نظارت رد شدم که شکای  کحدم.

دم در هتح مححلته بحخوردهتا و    ادامه داد: هحچه تالش کتح  و 

صدور رأ  علیه اینجانتب تشتدید شتد البتته دادن یتا نتدادن       

صالحی  حق شورا  نیهبان اخ  اما حق ظلم بح خلتق ختدا   

در هیچ قانونی نیامده اخ  و همین قتانون حتق اظهتار نظتح و     

مشارک  در مسائ  کشور را چه بته صتورت موافتق و چته بته      

اده اخ  و با بتاور و اعتقتاد از   صورت مخالف به نماینده محدم د

، دفاع کحدم اما مجتدد هحچته قتانون را    FATF لوایو مهم مث 

گشتم، تاوان دادن درباره اظهار نظح و مشارک  دربتاره قتوانین   

 را پیدا نکحدم.

و  افزود: این اظهار نظح حقوقدان شورا  نیهبان که می گوید 

دادگتاه  موارد  در پحونده ها وجود دارد کته ممکتن اخت  در    

نتوان آن را اببات کحد اما چتون متا آن را متی بینتیم، رد متی      

کنیم، هیچ حقوقدانی را راضی نکحد و اتفاقا ذکح ایتن جملته از   

زبان حقوقدان شتورا  نیهبتان تمتامی حقوقتدانان و متحدم را      

 متحیح کحد.

قانون انتخابتات، شتحایا    33در ادامه با بیان اینکه ماده  ایشان

بب  نام را ذکح متی کنتد، عنتوان کتحد: همته      داواللبان هنیام 

کسانی که در انتخابات شحک  کحدنتد ذیت  التتزام بته اختالم،      

انقالب، قانون اخاخی و والیت  مطلقته فقیته را تأییتد کتحده و      

قتانون انتخابتات    21امضا می کنند لرا به نظح می رختد متاده   

باید مد نظح باشتد کته افتحاد  کته قتحار محکومیت  دارنتد از        

 لبی در نمایندگی مجلس مححوم می کند.داوال

ادامه داد: نهاد قانونی شورا  نیهبتان قالتب احتتحام بتوده،      و 

شح  وظایف گستحده ا  دارد و بحا  نظام ضتحور  اخت  امتا    

افحاد عضو آن نباید به گونه ا  رفتار کنند که هجمه به ختو   

 این نهاد بحود و همه بیویند عملکحد و اظهارنظح ایتن افتحاد در  

 کاهز مشارک  در انتخابات مؤبح بوده اخ .

خاالحنشان کحد: من فحزند انقالبم، به والتنم عشتق متی    ایشان 

ورزم، دینم اخالم اخ  و قانون اخاخی و والیت  مطلقته فقیته    

پناهیاه من اخ  و گزارش واهی پحونده خازان و تصمیمات بتح  

ودن مبنا  این گزارش ها، در اراده من و امثال من در انقالبی ب

 .و خدم  به همنوعان و والنم ابح نخواهد داش 

 

 :قائم شهر  مردم نما نده سید علي اد اني آقاي -هو

اظهتتار کتتحد: آختتحین نطتتق ختتود را در دو روز مانتتده بتته  و  

کنم اگحچه الزم بود  اختتامیه مجلس شورا  اخالمی مطح  می

  مسائ  مهم رختداده در ختطو ملتی، اختتانی و      امحوز درباره
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کته آختحین نطتق در     المللی صحب  کنم اما به ختاالح ایتن   بین

ام در چهتار   باشد قصد بیان کارنامه عملکتحد   مجلس دهم می

 .خال گرشته را دارم

اش اظهتار کتحد: وظیفته     و  با قدردانی از محدم حوزه انتخابیه

نماینده نظارت و تقنین اخ . اگح مجلس شتورا  اختالمی بتح    

حاین پاشتنه بچحختد هیاهوهتا    این کار مصح باشد و در مجلس ب

 .علیه نمایندگان و مجلس شورا  اخالمی کم خواهد شد

نماینده قائمشهح در مجلس شورا  اخالمی با اشاره به کارنامته  

گرار ، تصتحیو کتحد: در    اش در حوزه تقنین و قانون عملکحد 

گرار  پیشنهادات، تترکح، اخطتار،    مجلس دهم در حوزه قانون

هتا  موجتود را مطتح      اره لوایو و التح  مخالف  و موافق  درب

دقیقته اظهتارنظح    3111مورد و بالغ بح  421کحدم که تا امحوز 

 .بوده اخ 

متورد   7خوال از وزرا مطح  کحدم و  31و  همچنین گف  که 

تتوان بته تفحت  از     تفح  را دنبال کحدم که از جمله آن متی 

صندوق ذخیحه فحهنییان، ختازمان خصوصتی ختاز ، اجتحا      

 .ها و موضوع محیا زیس  اشاره کحد هدفمند  یارانه قانون

هتایز بتحا  ارتقتاء وضتعی  حتوزه       ادیانی در پایان به تتالش 

اش اشاره کحد و از جمله آن بته موضتوع کمتک بتحا       انتخابی

ختاز    توخعه اشتغال و تولید و صتنع ، خدختاز  و آختفال    

 .روختاها نام بحد

 
3 

 

جمهور و مسووولین   صذكرات كتبي نما ندگان به ر یس (97

 اجرا ي كشور

 مورد( 2)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

محمد جواد ابطحتی نماینتده خمینتی شتهح:لزوم     آقا  خید-5

اتخاذ تدابیح بتحا  رفت  مشتک  معیشتتی متحدم و جلتوگیح        

 ازافزایز قیم  کاالها  اخاخی

نفتح از   5۲آقا  مسعود پزشکیان نماینده تبحیتز بته همتحاه    -3

اقتتدام غیتتح قابتت  توضتتیو ریتتیس جمهتتور محتتتحم  همکتتاران:

درخصوص وزارت صنع ، معدن و تجارت به دخال  افحاد غیتح  

 مسئول و االحافیان رییس جمهح در تصمیمات کشور

نفح از  4آقا  محمد حسین فحهنیی نماینده تبحیز به اضافه -2

همکاران :تسحی  در تامین اقالم بهداشتی محدم ماننتد ماختک،   

د عفونی کننده ولزوم بازنیح  در امحصتادرات  دختکز وموادض

   آنها

آقا  حسینعلی حاجی نماینده شتاهین شتهح: لتزوم ختارج     -4

شدن نام واحدهایی که به اختناد مصوبه شورا  پول واعتبارات 

مشتتمول  53/53/۹3متتورخ 425212/۹3و بخشتتنامه شتتماره 

امهال بدهی بانکی خود می باشند از خحفص  بتدهکاران بانتک   

به منظور اختتفاده از ختدمات بتانکی نظتام بانکتدار       محکز  

 کشور

آقتا  ختید جتواد ختاداتی نماینتتده کاشتان : بتا توجته بتته        -1

ممنوعی  واردات لن  خودرو به کشور و عدم اختصاص ارز بته  

تولید کنندگان داخلی بتحا  واردات متواد اولیته ایتن صتنع       

 چیس ؟

بتته آقتا  شتهباز حستتن ور ختیحجان: تستتحی  در رختیدگی     -۲

بتته نیحوگتتاه  52۹7مشتتکالت ناشتتی از شتتوک ارز  در ختتال 

غیحدولتی احداث شده که با اختفاده از تسهیالت صندوق ملتی  

 احداث شده اخ .

جناب آقا  ریتیس جمهتور، متحدم نجیتب ایتحان اختالمی را       -

 دریابید ، در مورد افزایز ناگهانی قیم  ها،

آیین نامه قانون  353قانون اخاخی و ماده  7۲در اجحا  اص  -

داخلی مجلس ، تقاضتا داریتم کته اقتدامات الزم بتحا  ابتحات       

زیس  محیطی الح  ها و پحوژه ها و همچنین تصتحف منتاالق   

 تح  مدیحی  خازمان حفاظ  محیا زیس  را صادر فحمایید.

آقا  علیحضا محجوب نماینده تهحان:موضتوع واردات بتدون   -7

وگحانتی بیشتتحین    انتقال ارز عالوه بح هحج و متحج در بتازار ارز  

ارزها  خارجی باعث اخالل جد  در اقتصاد کشور می شتود ،  

 توقف فور  ضحور  اخ .

آقا  عباخعلی پوربافحانی نماینده نتایین : جبتحان خستارات    -3

 وارده به خاکنین مناالق نزدیک به معادن

آقا  احمد خالک نماینده اصفهان : رختیدگی بته وضتعی     -۹

و خانواده ها  شتهدا و ایثتارگحانی    کننده جانبازان عزیز نیحان

که خحمایه گحانستنگ ا نقتالب اختالمی متی باشتند، ضتحور        

 .اخ .تقاضامندم دختور اقدامات الزم را صادر فحمایید

 

 مورد( 91)تذکرات کتبی به مسئولیا اجرایی کشور -ب

 تعداد دختیاه اجحایی تعداد دختیاه اجحایی

 5 آموزش و پحورش 1 راه و شهحخاز 
 4 جهاد 2 حونی

 3 اقتصاد 3 تعاون 
   5 کشور
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 صذكرات  ( صذكرات آ ین نامه اي، اخطار قانون اساسي و91
  شفاهي

 پحداخت   از انتقتاد  با شفاهی ترکح در  :كوچکي نژادجبار آقاي 

 و لشتیح   و کشتور   بازنشستتیان  و ایثارگحان  حقوق نامنظم

ازدهم باید به این مستئله ورود کتحده   ی مجلس: گف  فحهنییان

 و نظم را به این حوزه بازگحداند.

ادامه داد: در زمان شیوع بیمار  کحونا بته پحختتاران قتول     و 

دادند، اما متاخفانه تاکنون هیچ اقدامی صتورت   ارتقا  قحارداد

نیحفته اخ . همچنین در وزارت کشور بحث شهحختان شتدن  

منطقه خمام به تصویب رخیده اما تاکنون این مستئله محقتق   

 نشده اخ .

 گحانتی  اینکته  بیتان  بتا  شتفاهی  ترکح در: سیدصقي كبیري آقاي

 ختوال : گفت   اخت ،  شکستته  را متحدم  کمتح  اخاختی  کاالها 

 هتا  قیمت   ختحی   کنتحل بحا  اقدامی دول  چحا که اینجاخ 

 .دهد نمی انجام

در ترکح  خطاب به هیات رئیسه مجلتس گفت : علیتحغم    و  

التتح  ختته فتتوریتی متناختتب ختتاز  حقتتوق  امضتتا  قتتانونی 

بازنشستیان کشور  و لشیح ، این الح  اعتالم وصتول نشتده    

حال خوال اینجاخ  که آیا بازنشستیان انقدر ارزش نداشتتند  

که ما الح  مرکور را در دختورکار مجلس قحار دهیم حتال بته   

حهمتی بتح   نظح من وق  بحا  فحدا باقیمانده تا مجلتس دهتم م  

 ن باشد.مشکالت بازنشستیا

 التح   امتحوز : گفت   خود شفاهی ترکح در : علي گلمرادي آقاي

 نامشتتحوع رژیتتم خصتتمانه اقتتدامات بتتا همقابلتت دوفتتوریتی

ان مصتوب شتد کته امتح  قابت       نمایندگ خو  از صهیونیستی

تقتتدیح اختت  امتتا بایتتد بتتدانیم ضتتحبه فقتتح و بیکتتار  جوانتتان  

تهدیدآمیزتح از دشمنان قسم خورده اخ  که به بهانته آنهتا از   

 شویم. مسائ  داخلی غاف  می

دم را ختحد  تصحیو کحد: گحانی و مسائ  اقتصاد  کمتح متح  و  

 ایتن  رفت   بتحا   تصمیمی اما رخاند کحده و به نظام آخیب می

 .ندارد وجود دول  پیکحه در مشک 

آفحینی از قب  خاختارها  غلا هستیم  و  افزود: شاهد مسئله

 آید. که به خاالح تضاد با مناف  بحخی افحاد به وجود می

 53خاالح نشان کحد: تورم افسارگستیخته و احستاس نیتاز     و 

ون خحپحخ  خانوار بحا  دریاف  وام یک میلیتون تومتانی   میلی

مستئولیتی بحختی    ه بتی در راختا  گرران معیش  نشان دهند

 مسئوالن اخ .

هتا   آور قیمت   اظهار کحد: افتزایز خحختام    :شهروز برزگر آقاي

دهد. این در حالی اخت  کته جهتز     اجازه جهز تولید را نمی

بین عموم محدم و  دهد که چحخز مالی در تولید زمانی رخ می

 .نیازها  اخاخی محدم به چحخ در آید

و  ادامتته داد: گحانتتی عامتت  عمتتده تتتورم، بیکتتار ، رکتتود،    

ورشکستیی و اخحاج نیحوهایی اخ  که امنی  شتغلی مناختب   

مانده وضعی  جوانان را در یابد و از  ندارند. دول  در زمان باقی

ان اختتفاده  مانده بتحا  اختتفاده از پتانستی  جوانت     فحص  باقی

 .کند

که  نماینده محدم خلماس در مجلس شورا  اخالمی با بیان این

ها  دامی، انواع خموم کشتاورز    در روزها  اخیح قیم  نهاده

و باغدار  دو بحابح شده، خواختار ورود وزیح جهاد کشاورز  به 

 .این موضوع شد

 جمهور رئیس به خود شفاهی ترکح در: محمدجواد فتحي آقاي

هتا    انقالب در جم  نمایندگان تشک  رهبح گرشته روز: گف 

دانشجویی، فحمایشاتی را مطح  کحدند و تأکیتد داشتتند عتالج    

 اللهی اخ . ل  جوان حزبمشکالت کشور حضور دو

تصحیو کحد: همیی اذعان داریم کشور دچار مشتک  اخت    و  

رختد کته    لرا از خخنان رهبح انقالب این بحداش  به نظحم متی 

 اللهی، پا  کار و با نشاط نیس . این دول ، جوان حزب

ماه از عمح دول  باقی مانده و مجلس نیز تغییتح   51و  افزود: 

 .کند می رصد را دول  حدعملک خواهد کحد که حتما

رخد در شحایا کنتونی دولت     خاالح نشان کحد: به نظح میو  

باید اختعفا دهد زیحا این موضوع موجب رو  کار آمدن دولت   

 بق با خخن رهبح انقالب خواهد شد.جوان و منط

 وزیتح  به خود شفاهی ترکح در در :سیدمحمدجواد ابطحي آقاي

 بتود  قحار واق  در نکند؛ وفا یکی خوبان وعده هزار: گف  کشور

 ایتن  هنتوز  اما شود شناخته شهحختان عنوان هب دورچه منطقه

 قدام صورت نیحفته اخ .ا
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 حضتتور: گفتت  پتتحورش و آمتتوزش وزیتتح بتته تتترکح در و 

 حضور نیز آنها رو این از نیس  اجبار  مدارس در آموزان دانز

 نست   رو این از شد نخواهد بحگزار نیز امتحانات یاف ، نخواهند

 آنهتا  والتدین  همچنین. شد خواهد داده جامعه تحوی  خواد بی

ز بحا  تحدد دانز آمتوزان امکتان گتحفتن بیمتار  کحونتا را      نی

دارند لرا چحا تدبیح نادرختی در این خصتوص اندیشتیده شتده    

 اخ ؟

و  در ترکح  به رئیس جمهور گف : زمین خحزمین ختوخته  

را تحوی  دول  بعد ندهید ، به عنتوان مثتال وضتعی  صتنع      

پیز فحوش خودرو هستتیم در   آشفته اخ  و هم اکنون شاهد

حالی که ابتدا باید خودروها  بب  نام شتده را تحویت  دهنتد.    

هتزار   41همچنین امحوزه شاهد افزایز قیم  ل ه به کیلتویی  

تومان هستیم لرا بته قتول یکتی از نماینتدگان تهتحان اختتعفا       

 دهید.

متورد تخلفتات وزیتح مختابحات و      53خاالح نشان کتحد:  ایشان 

لی فضا  مجاز  احصاء شتده از ایتن رو بایتد    رئیس شورا  عا

 ت گحفته و بحخورد جد  انجام شود.بحرخی الزم صور

نماینده اصفهان در مجلس شورا  اخالمی گف  که بحا  ختاد 

اش حقوق و ریالی داده نشده و غرا هم خیار و گوجته   انتخاباتی

 .و پنیح بوده اخ 

متحدم   در قالتب تترکح  بتا قتدردانی از     :حسن كوامران  آقاي

اصفهان بحا  انتختاب او در شتز دوره گفت : در ایتن دوره از     

انتخابتتات را  نیتتاوردم امتتا بتتحا  منتخبتتان آرزو  توفیتتق و   

بخیتتح  دارم. بنتتده و ختتانم اختتوان در التتول دوران    عاقبتت 

نمایندگی در ادوار گرشته از امتیازات مجلس شورا  اختالمی  

شتب کتار    53اختفاده نکحدیم اما خه شیف  از اذان صتبو تتا   

کحدیم. امسال هم در انتخابات خوش درخشیدیم به الور  که 

بحا  ختاد  هیچ ریالی پول نداده و حقتوق هتم نتدادیم. کت      

غرا  داده شده خیار، گوجه و پنیح بوده و چند بنح و بحوشور و 

پوختح پخز شد که الزم اخ  از همه کسانی که کمک کحدند 

 .تشکح کنم

ترکح شفاهی در صحن علنی مجلتس  الی  قاضي پور: نادر آقاي

 صتحن  بته   اظهار داش : الح  وزارت بازرگتانی ختالف قتانون   

 .ندادند را  آن به عزیز نمایندگان اما آمد مجلس علنی

آقا  روحانی! چحا صتورت مستئله     و  خطاب به روحانی گف :

کنید؟ شما با نمایندگان مجلس الحف هستتید چتحا    را پاک می

عاون  پارلمتانی وزارت صتم  فحزنتد    خودزنی کحدید. بار اول م

شهید آقا  شتحیف حستینی را عتزل و بتار دوم وزیتح صتنع        

معدن و تجارت که در اوضاع آشتفته کحونتا شتبانه روز تتالش     

 .کحد را عزل کحدید می

شما دیحوز واردات بدون انتقال ارز را تائید و ابالغ کحدیتد.    :و 

چاقچیتان بتح   این اولین اخالل در نظم اقتصاد  و حاکمیت  قا 

 .اقتصاد ایحان و کاهز مجدد ارزش پول ملی اخ 

پور خطاب به عبدالحضا مصح  نائب رئیس مجلس که در  قاضی

کحد،گف : از دولت  ب حختید    غیاب الریجانی مجلس را اداره می

مستمح  رزمندگان چقدر شده اخت ؟ شتما بته عنتوان نائتب      

حقوق  کنید. دقیقا مشخ  کنید چحا رئیس این را پیییح  می

ختتال جنتتگ گحدنتتد پحداختت    3مستتتمح  رزمنتتدگان کتته  

 .شود نمی

مها دو    پهور گفهت    عبدالرضا مصر  در پاسخ به قاضی

هفته پیش در ایا مهورد بهه صهورت مکتهوب از آقها       

نوبخت خواستم ایا مسئله منظور شود که متاسفانه تها  

اند. همیا سال گذشهته   االن ایشان اقدامی صورت نداده

ماه پرداخت نکرده بودند که با جلسهات   4هم متاسفانه 

 .متعدد افزایش پیدا کرد

ها دفاع کهرده   ا  که سال اکنون به رزمنده  مصر  گفت 

دهند که بهه ههیو وجهه پاسهخ و      هزار تومان می 751

نیست. انشاهلل صدا  شما به آقا  نوبخت برسد. پارسال 

هم حقوق مددجویان کمیته امداد را اضافه نکردنهد االن  

 .درصد تورم 41حقوق رزمندگان با هم 

خطاب به در ترکح شفاهی خود  :محمدرضا صباغیان بافقي آقاي

 بته  متاه  یتک : گف  ها گحانی  رئیس جمهور با انتقاد از افزایز

 چته  ببینیتد  دهید محخصی نظارتی ها  دختیاه به کحونا بهانه

 .شود بدتح امحوز از وضعی  که اخ  بعید کند؟ می فحقی

نماینده متحدم مهحیتز و بتافق در مجلتس شتورا  اختالمی در       

داد: علی رغم نیاز ترکح  خطاب به وزیح جهاد کشاورز  ادامه 

کشاورزان به کتود نیتتحات، آمونیتاک، پتتاس و اوره، متاختفانه      

 عالوه بح گحان بودن در بازار کمیاب هستند.
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و  در ترکح  به وزیح آموزش و پحورش یادآور شد: در شتحایا  

خخ  اقتصاد  هستیم، اما پاداش بازنشستیان پحداخ  نشده، 

متاه پحداخت    همچنین حقوق معلمان حمتایتی هتم چنتدین    

 رد.نشده اخ ، آموزش از راه دور هم نیاز به بازنیح  دا

الی ترکح شفاهی اظهار داشت : پاخت    :موطفي كواكبیان آقاي

آقا  خامانی به آقا  مطهح  بدع  جدید  بتود تتا االن هتح    

شتده   کسی نطقی داشته دییح در هیتأت رئیسته خوانتده نمتی    

 .ه بوده اخ بحرخی کنید که قصه چ           اخ . این را

شتاکح             و  با اشاره به یوم اهلل روز قدس اظهتار داشت : ختدا را   

هستم که الح  مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صتلو  

و امنی  امحوز تصویب شد. پتیز نتویس اولیته ایتن التح  در      

دبیحخانته حمایتت  از انتفاضتته فلستطین کتته بنتتده هتتم در آن   

و خوشبختانه به اتفاق آراء تصویب عضوی  دارم تهیه شده بود 

 .شد. در این زمینه از مححوم شی  االخالم نیز یاد  کنیم

هتا بته دنبتال تعلیتق ورزش بودنتد کته        کواکبیان گف : بعضی

حترف و از پتیز آمتدن               مجلس بتا هوشتیار  ایتن مستأله را    

 .مشکالت خوددار  کحد

ا در بتاره  و  به اظهارات یکتی از دبیتحان کت  احتزاب اصتولیح     

ریاخ  مجلس آینده اشتاره و تأکیتد کتحد: دبیتح کت  یکتی از       

احزاب اصولیحا گفته اخ  که کسانی که پحونده شتان شتبهات   

 متن  مالی دارد ادعا  ریاخ  مجلس یتازدهم نداشتته باشتند.    

 قتحار  خحلیس            را ایشان که موق  آن گویم می ایشان به خطاب

 چنتین  زمتان  آن چتحا  شتد  یتد تأی نیهبتان  شورا  در و دادید

 .نکحدید مطح            را هایی صحب 

نماینده محدم تهحان در مجلس شورا  اختالمی اظهتار داشت :    

چحا آن زمان کته ختخنیو  قتوه قضتائیه گفتته ایشتان هتیچ        

محکومی  قضایی ندارد چنتین ححفتی نزدیتد؟ البتته درخت       

 1الح گویند، محکومی  قضایی ندارد چون یک بار هم به خا می

 .مورد امالک نجومی و... احضار نشده اخ  ۲یا 

خواختتتار تخصتتی  بودجتته بتتحا  تکمیتت  ریتت  بتتاس      و 

 .شهحختانها  اخالم شهح و بهارختان شد

گفت : از آقتا  نوبخت  رئتیس ختازمان       :حسن نوروزي آقاي

ا   خواهم نسب  به تخصی  و کمک بودجه بحنامه و بودجه می

  اخالمشتهح، بهارختتان،   هتا  بحا  تکمی  ری  باس شهحختتان 

رباط کحیم و پحنتد از مصتوبات ختفح اول دوم و ختوم ریاخت       

جمهور  اقدام کنند و بتحا  تکمیت  کمحبنتد  جنتوبی ایتن      

 .شهحختان ها نیز اعتبار الزم را تخصی  دهند

و  افزود: از وزارت نیحو می خواهم بحا  پایتدار کتحدن ردیتف    

، بهارختتان و ربتاط   بودجه تصفیه خانه ها  فاضالبی شهح پحند

کحیم با توجه به جمعی  یک و نیم میلیون نفح  منطقه اقتدام  

 .کنند

در ترکح شفاهی گفت : از خت اه و بستیج     :عباس گودرزيآقاي 

به دلی  مشارک  چشم گیح و موبح در رزمایز مومنانه تشتکح  

می کنم. بارها نشان دادند که در گحه گشتایی از کتار متحدم در    

 .خاخی دارندشحایا خخ  نقشی ا

و  افزود: آقا  روحانی از وضعی  بازار مسکن خبح ندارید؟ ما 

در جامعه ازوضعی  بازار مسکن االالع داشته و به دنبتال ایتن   

موضوع هستیم مستاجحین ما چه گناهی کحدنتد؟ افتحاد  کته    

مسکن احتکار می کنند مطمئن باشند که مجلتس یتازدهم در   

خواهتد کتحد و اینهتا    بحث گحانی مسکن به صورت جد  ورود 

هتا    که امالک احتکار کحدند ضحر خواهند کحد منتظح تصمیم

 .مهم و ابحگرار مجلس یازدهم در این باره باشند

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کحد: آقتا  روحتانی   

تولید ما نابود شده اخ  چحا که درآمد داللی از تولید و کستب  

 .و کار بیشتح اخ 

ا   قوه قضاییه عنوان کحد: اگح دولت  اراده  خطاب به رئیسو  

بحا  نظارت بح بازار مسکن و گحانی ندارد شما خود راخا به این 

 .موضوع ورود کنید؛ چحا که شما دختیاه نظارتی هستید

و  در پایان اضافه کحد: میح دول  نداریم؟ آقا  روحتانی اگتح   

دم را نمی توانید کنار بحوید تا فحد  دییح بیاید و وضتعی  متح  

 .روشن کند

در تترکح شتفاهی گفت : از تتالش هتا و      : حسین مقووديآقاي 

پیییح  ها  رحمانی فضلی، وزیح کشور، خامانی، ختید ختعید   

قسیمات کشور ، امیتح  معتاون پارلمتانی و    جاللی مدیحک  ت

جهانییح  معاون اول رئتیس جمهتور بتحا  بته بمتح رختیدن       

ارتقا  شهح ششتمد در خحاخان رضو  به شهحختان تشکح می 

 کنیم.

Instagram.com/dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/9104/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://instagram.com/dotic.ir
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ختاله متحدم مظلتوم و والیتی شهحختتان       41افزود: آرزو   و 

ششتمد با پتانسی  ها  بالقوه بحا  اجحا  عدال  و در مستیح  

ار گحفتن بود که در نهای  با همه نامحدمی ها به حق توخعه قح

  قانونی خود رخیدند. 

و  یتتادآور شتتد: از مجلتتس یتتازدهم و دولتت  تتتدبیح و امیتتد   

درخواخ  داریم اگح می خواهند خبزوار، این ایتحان کوچتک و   

نتوع آب و هتوا در مستیح توختعه و      4منطقه خوق الجیشی با 

هح روداب به شهحختتان  خازندگی قحار گیحد نسب  به تبدی  ش

 اقدام شود.
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