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 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 
 چهارمسال  –دوره دهم 

 

 

 03/2/9011 نبهشسه  روز–جلسه علني  (403) سي ام و  چهارصد
 

 به تصویب رسید( 413الي  444)مواد ( 2) اعاده شده از شوراي نگهبان کتاب سوم  –تجارت (ادامه رسیدگی به الیحه 1

 

) اعاده شدده از  صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی –منطقه آزاد تجاری(رسیدگی به الیحه یک فوریتی ایجاد هشت 2

 الیحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید(، )(4شوراي نگهبان

 

 ) كلیات و ماده واحده به تصویب رسید.((بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سالمت 3
 

 (9)اعداده شدده از شدوراي نگهبدان      ( قانون مدیریت خدمات کشووری 44ده )( رسیدگی به طرح یک فوریتی اصالح ما4

 )اصالحات كمیسیون به تصویب رسید(

 

)گزارش قرائت اساسی قانون 44 اصل کلی های سیاست اجرای حوزه در اسالمی  گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای(5

 (گردید

 

شناسی و ارایه  ها آسیب یم و الزامات جهش تولید ظرفیتگزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد مفاه(6
 گزارش قرائت گردید()راهبرد و راهکارها

 

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف تجربه  (7
 قرائت گردید.( )گزارشکشورهای منتخب سیاست های پیشنهادی

 

ورزشوی وابسوته بوه وزارت     –ر مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت های فرهنگی دگزارش  (8
 قرائت گردید و به قوه قضاییه ارسال گردید.( )گزارش سال اخیر  11ورزش و جوانان در 

 

تق محوی   (گزارش درمورد تحقیق و تفحص ازعلل ناکارآمدی شرکت های خودروسازی داخلی در حووزه کیفیوتق قیمو   1
 )گزارش قرائت گردید(زیستق طراحی وتکنولوژیق فروش وخدمات پس ازفروش

 
( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ق اجتمواعی و  87ماده )« ذ»( بند 1(رسیدگی به طرح استفساریه تبصره )11

 رسید( تصویب ه ب( ، )موضوع استفساریه 9)اعاده شده از شوراي نگهبان  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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طرح به مجمع تشخیص مصدلحت نظدام   (، )4) اعاده شده از شوراي نگهبان (رسیدگی به طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی11

 ارجاع گردید(

 

كلیات و ماده واحده به )  ( قانون محاسبات عمومی کشور36()34()32()31(رسیدگی به الیحه یک فوریتی اصالح مواد )12

 تصویب رسید(

 

 ادامه بررسي به جلسه آینده موكول گردید.() رسیدگی به طرح ارتقای اعتباراسناد رسمی( 13

 

( رسیدگی به طرح یک فوریتی الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات های بازدارنده(ق 14
 رح به تصویب رسید(كلیات و جزئیات ط)درخصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی 

 
 نامه 3(قرائت 15

 

 (آقایان: عزیزي ،عبداللهي، بهادري، تابش، میرزاده)ناطقین جلسه علنی (16

 

 ( تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین اجرایی کشور17
 ورد(م5)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

 

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

 

 شفاهی تذکرات آیین نامه ایق اخطار قانون اساسی و تذکرات(18
 

 صبح 1ساعت  09/2/9011مورخ  چهارشنبهروز  جلسه آینده  ( اعالم ختم جلسه  ق11
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) اعاده شده كتاب سوم  –ادامه رسیدگي به الیحه تجارت  (9

 )مواد ارجاعی از صحن(( 2از شوراي نگهبان 
 به تصویب رسید. 694الی  644مواد 

 

تاجر مکلف به داشتن دفترر رزناامرهد دفترر   ر       - 644ماده 

مکات ات ز صورتهای مالی ساالاه اس  که باید مطابق مقرررات  

 این قااون ز بر اساس استااداردهای حسابداری تنظیم شواد.

دفتر رزناامه دفتری اس  که کلیه معامالت تراجر   - 64۷ماده 

تااداردهای ز عملیررات مررالی ز مااسرر اتی زی کرره   ررق اسرر 

حسابداری برای تنظیم صورتهای مالی النم اس د با ذکر هوی  

 رفهای آاهاد همه رزنه ز بدزن استثناء ز به ترتیرب زقرو د در   

آن     می شود.     معامالت مربوط به حوائج شخصی تاجر 

در دفتر رزناامه الزامی ایس د لکرن زجروهی کره تراجر بررای      

باید به ترتیب مرککور در  حوائج شخصی خود برداش  می کند 

 دفتر رزناامه     گردد.

در معامالت کوچک بین تاجر ز مصرر  کننردهد در     -ت صره 

هوی   ر  معامله الزامی ایسر . مرالت تیرخیع معرامالت     

( این قااون تعیین می 4۷۶کوچک در آیین اامه موضو  ماده )

 گردد.

تاجر مکلف اس  صرورتهای مرالی سراالاه خرود را      -64۸ماده 

( این قااون کره برر   4۷۶مطابق آیین اامه اجرائی موضو  ماده )

اساس استااداردهای حسابداری ز بره تککیرک بررای اشرخا      

حقیقی ز حقوقی تدزین می شود تنظیم کند. تنظیم صورتهای 

مالی برای هر سال الزامی اسر  ز ایرن امرر حرداکثر ترا  ایران       

  خردادماه سال بعد ااجام می شود. 

تر     مکات اتد دفتری اس  که کلیه مکات اتد دف -649ماده 

قراردادها ز صورتاساب های صادر ز زاردشده تاجر بره ترتیرب   

 تاریخ ز با قید شماره در آن     می شود.

تاجر باید برای هر یک ان معامالت خود کره   ر     - 6۷4ماده 

( این قااون در دفتر رزناامه الزامری اسر د   64۷آن   ق ماده )

ورتاساب الکترزایک صادر ز با قید تاریخ امضاء حسب مورد ص

کند یا صورتاساب مورخ ز امضاء شده ان  رر  معاملره خرود    

دریاف  کند ز چنااچه  ر  معامله تاجر ا وده ز امکان صردزر  

صورتاساب اداشته باشدد صورتاساب توسط . تراجر تنظریم ز   

 با قید تاریخ به امضای  ر  مقابل می رسد.

باید کلیه مکات اتد قراردادهاد صورتجلسه هرا   تاجر - 6۷۷ماده 

ز صورتاساب های صادر ز زاردشده خرودد اعرم ان کایرکی یرا     

الکترزایک را به ترتیب تاریخ صدزر یا زرزد ز به اارو مطمر ن   

ض ط ز ان  ایان هر سال تاده سال تمرام اههرداری کنرد. تراجر     

می توااد مکالمات ز مکات رات تجرارتی خرود در سرامااه هرای      

مخابراتی ز رایااره ای را ایرز برا ا رال   رر  مقابرل بره اارو         

 ایرن  اسر   النم صرورت  این در. کند اههداری ز ض طمطم ن 

 سرامااه  در خود تجارتی مکات ات ز مکالمات تمام برای را اقدام

 ز مکالمرات  ایرن  صرورت  ایرن  ییرر  در دهد؛ ااجام مککور های

 اکع از قابل استناد امی باشد. به مکات ات

دفتر رزناامه ز صورتهای مالی ساالاه تاجر باید بره   - 6۷۶ده ما

 ور متمرکز ز به صورت الکترزایک در سامااه ای کره بره ایرن    

منظور به زسیله دزل  ایجاد می گرددد تنظیم شرواد ز تنظریم   

آاها خار  ان سامااه مککور در حکم عردم تنظریم اسر . ااروه     

مالی ساالاه تراجرد   تنظیم ز اههداری دفتر رزناامه ز صورتهای

مطابق آیین اامه ای اس  که ظر  مردت شرم مراه ان تراریخ     

النم االجراء شدن این قااون با رعای  مکاد این قااون ز مقررات 

مربوط به تجارت الکترزایک بره زسریله زنارتخااره هرای امرور      

اقتصادی ز دارایی ز صنع د معردن ز تجرارت ز سرانمان   ر      

می شود ز به تصویب هیأت زنیرران   اسناد ز امالت کیور تهیه

 می رسد.

این ماده آمده اس ؛ دزلر  مکلرف اسر  سرامااه      ۷در ت صره 

 موضو  این ماده را به گواه ای  راحی کند که:

صا د تمامی د اعت ار ز ااکاراا رکیری آاهرا مرورد خدشره      -۷

 ا اشد؛

کلیه مندرجات دفتر رزناامه به  ور خالصره ز بره تککیرک     -۶

ر بانه نمراای مرورد اظرر ان سرامااه مرککور قابرل       موضو  در ه

 استخرا  باشد؛

تاجر امکان دریاف  ا العات تصدیق شده دفترر رزناامره ز    -۳

صورتهای مالی سراالاه خرود را بره صرورت بررخطد رزنآمرد ز       

 مطم ن داشته باشد؛

امکان اتصالد تعامل  کیری ز ت ادل برخط ا العات میران   - 6

ی مربوط ماانرد سرامااه امرور مالیراتید     این سامااه ز سامااه ها

 گمرت ز     احوال را فراهم اماید.

در کلیه مواردی که صاح ان میایل ز جر    رق   - ۶ت صره 

قااون مکلف به داشرتن دفراتر الکترزایرک مری باشرندد دفراتر       

مککور باید مطابق ضوابط مربوط به خود در سامااه الکترزایرک  

 موضو  این ماده تنظیم گردد.

( ایرن  6۷۶( ترا ) 644تاجر متخلف ان اجرای مواد ) - 6۷۳ده ما

قااون به حک  اام ان دفتر     اام تجارتی ز ایز مارزمیر  ان  

    اام در دفتر مککور به مردت دز سرال ماکروم مری شرود.      
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مکاد این ماده مااع اعمال مقررات مربوط به زرشکسرته ای کره   

ن قرااون تنظریم   دفتر ادارد یا دفتر خود را مطابق مقرررات ایر  

 اکرده اس د امییود.

دفتر رزناامه ز صورتهای مرالی تراجر کره مطرابق      - 6۷6ماده 

مقررات این قااون مرتب شده اادد م نای مااس ه مالیات تراجر  

اس . مرأموران مالیراتی بایرد هرگواره تخلرف ان تنظریم دفترر        

رزناامه ز صورتهای مالی ساالاه مطابق مقررات این قااون را به 

ستان مال اقام  تاجر گزارش کنندد در ییر این صورت به داد

ااکصال درجه شم ان خدمات عمرومی ز دزلتری ماکروم مری     

 شواد.

سانمان امور مالیاتی کیرور مکلرف اسر  مالیرات      - 6۷۷ماده 

تاجری را که دفتر رزناامه خرود را مطرابق ایرن قرااون تنظریم      

ای خرود ز  اکرده اس د با توجه به ا العات تاجر در سرامااه هر  

تراکنم های مرالی زی مااسر ه امایردد در ایرن صرورت هرر       

م لغی کره بره حسراب تراجر ارزد بااکهرا ز ممسسرات مرالی ز         

اعت اری زاریرز شرده اسر  ز منیرأ آن در بااکهرای ا العراتی       

سانمان امور مالیاتی میخع ایس د ان اظرر مااسر ه مالیراتی    

 درآمد تاجر ماسوب می شود.

اتر تراجر مطرابق قرااون تنظریم شرده      چنااچه دفر  - 6۷4ماده 

باشندد در دعازی بین تجار قابل استناد ز در ییرر ایرن صرورت    

 فقط علیه صاحب آن معت ر هستند.

اگر در خصو  مواردی که مطابق این قااون     آاها  -ت صره 

در دفاتر تجارتی الزامی اس  دعوایی در دادگراه تجرارت  رر     

جارتی که مطرابق مقرررات   شودد چنااچه  رفین دارای دفاتر ت

این قااون تنظیم شده اس د باشرندد هریرک ان آاهرا در ا  رات     

آاچه بار ا  ات آن بر عهده ازسر  صررفا مری تواارد بره دفراتر       

تجارتی خود ز دفراتر تجرارتی  رر  مقابرل اسرتناد کنرد. در       

صورتی که  رفین دفاتر تجارتی را مطابق قااون تنظریم کررده   

مکاد دز دفترد مطرابق آن حکرم صرادر    باشندد در صورت توافق 

می شود. در صورت تعارض مکاد دز دفترد چنااچه تعارض کلی 

باشدد مثال دفتر خواهان دلیل بر زجرود  لرب ز دفترر خواارده     

دلیل بر فقدان  لب یا تسویه آن باشدد هرر دز دفترر ان اعت رار    

ساقط می شواد ز  ررفین مری تواانرد بره هرر دلیرل دیهرری        

ز چنااچرره تعررارض جزئری باشرردد مررثال دفتررر  تمسرک اماینررد  

خواهان دلیل بر زجود  لب به میزان صد زاحد ز دفتر خواارده  

دلیل بر زجود آن به میزان  نجاه زاحرد باشردد مکراد دز دفترر     

فقط در قدر متیقند مث   ادعای خواهان می باشد ز در مانادد 

 ا  ات دعوا ز دفا  با تمسک به هر دلیل دیهری ممکن اس .

گر هیچ یک ان  رفین دفتر تجارتی اداشته باشندد ا  ات دعوا ا

ز دفا  با استناد به هر دلیلی برای  رفین ممکن اس . چنااچه 

صرفا یکی ان  رفین دارای دفتر تنظیم شرده مطرابق مقرررات    

این قااون باشدد  رفی که فاقد دفترر اسر  جرز بره ا العرات      

لیل دیهری تمسک مندر  در دفتر  ر  مقابلد امی توااد به د

 اماید.

شخصی که اام خود را در دفتر     تجارتی  اًصرف - 6۷۷ماده 

    می کند عضو اتاق بانرگاای مربروط ماسروب مری شرود.     

اعضای کنوای اتاقهای بانرگاای که در دفتر     تجرارتی   ر    

اام اکرده اادد ظر  یک سال  ر  ان النم االجرراء شردن ایرن     

ور     اام کنند؛ در ییرر ایرن صرورت    قااون باید در دفتر مکک

 عضوی  آاها ز مزایای ااشی ان آن کأن لم یکن می شود.

اشخاصی که  یم ان النم االجراء شدن این قرااون   - 6۷۸ماده 

در دفتر     تجارتی     اام کرده ااد ان     مجدد معا  می 

باشندد لکن أخک کارت بانرگاای یا تمدید آن در هر حال منوط 

( این 64۸( ماده )۶تن حداقل رت ه اعت اری موضو  بند)به داش

 قااون اس .

با رعای  قوااین ز مقررات مربروطد صررفأ تراجر ان     - 6۷9ماده 

 مزایای نیر برخوردار اس :

 امکان استناد به دفاتر تجارتی خود به اکع خویم -۷

 أخک کارت بانرگاای -۶

     گرزه اقتصادی با منافع میترت -۳

 مایندگی تجارتی یا امایندگی تونیعاعطای ا -6

 اعطای امتیان کسب ز کار )فرااچایز( -۷

 ق ول امایندگی ان اشخا  حقوقی خارجی -4

أخک امتیران کسرب ز کرار )فرااچرایز( ان اشرخا  حقروقی        -۷

 خارجی

ارائرره خرردمات سراسررری ارت ررا ی ز فنررازری ا العررات در  -۸

 هریک ان بخیهای ماتواد کاربرد ز نیرساخ 

 خک کارت ان اتاق بانرگاای  ا-9

شخصی که بدزن     اام در دفتر     تجارتی به هر  -ت صره 

عنوان به دیهری امایندگی تجارتید امایندگی تونیع یا امتیران  

کسب ز کار فرااچایز( اعطاء کندد به جرزای اقردی درجره سره     

ماکوم می شود. همچنین شخصی که بدزن     اام در دفترر  

گی برا امتیران کسرب ز کرار )فرااچرایز( ان          تجارتی اماینرد 

 ( لمب مهر ز موم) اشخا  حقوقی خارجی اخک کندد عالزه بر

 مال فعالی  به جزای اقدی درجه سه ماکوم می شود.
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اشتغال به اعمال نیر منوط به   ر  ارام در دفترر     - 6۸4ماده 

     تجارتی اس :

 زاسپاری )لیزینگ( -۷

 اا ارداری عمومی -۶

 عملیات صرافید بااکی ز بیمه ایهرگواه  -۳

 حق العمل کاری -6

 تصدی به عملیات حراجی -۷

 تصدی به هر قسم اماییهاه عمومی -4

تصدی به حمل ز اقل نمینی بین المللی ریلید هوایی ز یرا   -۷

 حمل ز اقل دریایی به زسیله کیتی

خودرزسانید کیتی سانید زاگن سانی ز هوا یماسرانی ز   -۸

 سایر معامالت راجع به آاهاخرید ز فرزش یا 

ارائه خدمات سراسری ارت ا ی ز فنرازری ا العرات در هرر     -9

 یک ان بخیهای ماتواد کاربرد ز نیرساخ 

اخک مجون با  رزااه هیچ یک ان اعمال مککور در این  - ۷ت صره

ماده منوط به     اام در دفتر     تجارتی ایس د لکن شرز  

    اام در دفتر     تجرارتی  به فعالی  های مککور منوط به 

 اس .

اشتغال به اعمال موضو  این ماده بدزن     اام  - ۶در ت صره 

در دفتر     تجارتید عالزه برر  لمرب مارل فعالیر  موجرب      

 جزای اقدی درجه سه اس .

در صورت فوت یا حجر تاجری که به یکی ان اعمال  - ۳ت صره 

اوای زی فقرط ترا   موضو  این ماده اشتغال داردد قائم مقرام قرا  

دزسال می توااد بدزن ایان بره   ر  ارام خرود در دفترر   ر        

 تجارتی به آن فعالی  ادامه دهد.

چنااچه شخصی با کارت بانرگاای خود به حسراب   - 6۸۷ماده 

دیهررری فعالیرر  امایرردد بررا زی در  رداخرر  دیرروند مالیررات ز 

عوارض مربوط مسمزلی  تضامنی دارد ز هر دز به مارزمی  ان 

ضوی  در اتاق بانرگاای ز أخک کرارت بانرگراای بره مردت دز     ع

سال ماکوم می شواد؛ همچنین اسر  اگرر شخصری برا أخرک      

زکال  ان داراده کارت بانرگاای یا با توسل به عنازین دیهرر بره   

حساب خود ان این کارت استکاده اماید. این حکم در خصرو   

به حسراب  شخصی که با أخک زکال  ان تاجر یا با عنازین دیهر 

( 6۸4خود ز به ارام تراجر بره یکری ان اعمرال موضرو  مراده )       

اشتغال داشته باشد ایرز مجررا اسر . سرانمان   ر  اسرناد ز       

امالت کیرور مکلرف اسر  اسرخه ای ان هرر ارو  زکالر  در        

خصو  کارت بانرگاای را به سانمان امور مالیاتی کیور ز اتاق 

 بانرگاای مربوط ارسال کند.

 

نظور رسیدگی به دعازی موضرو  ایرن فصرلد    به م - 6۸۶ماده 

قوه قضائیه موظف اس  ظرر  مردت سره سرال ان تراریخ النم      

االجراء شدن این قااون در کلیه حونه های قضرائی شهرسرتان   

های مرکز استان به تعداد کافی شع ه دادگاه تجرارت تیرکیل   

دهد. تیکیل این دادگاه در حونه های قضایی سایر شهرسرتان  

امکااات به تیخیع رئری  قروه قضرائیه موکرول     ها به تناسب 

 .اس 

در حونه قضائی شهرستان هایی که دادگراه تجرارت    -۷ت صره 

تیکیل ایده اس  تا نمان تیکیل آند دادگاه حقوقی مسرتقر  

در آن حونه با رعای  تیریکات مربوط ز مقررات این قااون بره  

 .امور ز دعازی موضو  این قااون رسیدگی می کند

در مورد دعازی که مطابق قواعرد صرالحی  مالری     -۶ت صره 

رسیدگی به آن ها در صالحی  دادگاه عمرومی حرونه قضرائی    

بخم اس د رسیدگی به کلیه امور ز دعازی موضو  این فصرل  

در دادگاه تجرارت ازدیکتررین حرونه قضرائی شهرسرتان ز در      

صورت عدم تیکیل دادگاه تجارت در ازدیکترین حونه قضرائی  

 .دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می شود شهرستاند در

قضات دادگاه تجارت ان بین اشخا  زاجد شررایط  - 6۸۳ماده 

 :نیر ااتخاب می شواد

 داشتن حداقل  نج سال سابقه قضازت در مااکم حقوقی -۷

گکراادن دزره های آمرونش تخصصری مطرابق آیرین اامره       -۶

 مصوب رئی  قوه قضائیه

( ایررن مرراده برررای ۷در بنررد )حررداقل سررابقه مررککور  -ت صررره

دارارردگان مرردرت دکتررری رشررته حقرروق بررا گرررایم حقرروق  

خصوصی یا گرایم های مرت ط برا صرالحی  دادگراه تجرارتد     

دزسال ز برای دارادگان مدرت کارشناسی ارشد رشرته حقروق   

 .با گرایم های مزبورد سه سال اس 

رسریدگی بره امرور ز دعرازی نیرر ترابع اصرول ز         - 6۸6ماده 

ت دادرسی مردای ز صررفا در صرالحی  دادگراه تجرارت      مقررا

 :اس 

 مراجرع  سرایر  صرالحی   در آاکره  مهرر  تجرارد  بین دعازی  -۷

 باشد؛ اختصاصی

دعازی مربروط بره تیرکیلد ادارهد ادیرامد تجزیرهد ت ردیلد        -۶

اااالل ز تصکیه شرک  های تجارتی ز اختالفات برین شررکا ز   

رکا ز یا سهامداران با یا سهامداران با شرک  ز اختالفات بین ش

یکدیهر در خصو  شرک  در صورتی که اام شرک  در دفترر  

     تجارتی     شده باشد؛
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کلیه امور ز دعازی مربوط به دازری ان ق یرل تعیرین دازر ز    -۳

ابطال ز اجرای رأی دازرید در صورتی که رسریدگی بره اصرل    

 دعوا در صالحی  دادگاه تجارت باشد؛

زی مربروط بره دازری هرای تجراری برین      کلیه امور ز دعرا  -6

 المللی؛

 زرشکستهی تاجر ز دعازی مرت ط با آن؛ -۷

شناسایی ز اجرای احکام دادگاه ها ز مراجع دازری خارجی  -4

 .ز اسناد خارجی علیه تاجرد مطابق مقررات مربوط

رسیدگی تجدیداظر یرا فرجرامی اسر   بره آرای      - 6۸۷ماده 

ر دادگاه تجدیداظر اسرتان ز  دادگاه های تجارتد حسب مورد د

 .دیوان عالی کیورد بر اساس مقررات این قااون ااجام می گیرد

رئی  قوه قضائیه با توجره بره تجربره ز تخصرع      - 6۸4ماده 

قضاتد شع ی ان دادگاه های تجدیداظر ز دیوان عالی کیرور را  

برای رسریدگی تجدیرداظر ز فرجرامی بره آرای دادگراه هرای       

د. اختصا  شع ه یا شع ی ان دادگراه  تجارت اختصا  می ده

تجدیداظر یا دیوان عالی کیور برای رسریدگی تجدیرداظر یرا    

فرجامی به آرای دادگاه تجارتد مااع صرالحی  شرعب مرککور    

برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه ها در حردزد صرالحی  آن   

 .ها ایس 

در دعازی مالی موضو  صالحی  دادگراه تجرارت    - 6۸۷ماده 

( ریال ۷44.444.444ه دادرسی آن ان  ااصد میلیون )که هزین

بییتر اس د در خصرو  م لرم مراناد خواهران مری تواارد برا        

درصرد( آن تقسریط باقیماارده هزینره     ۷4 رداخ  ده درصد ) 

دادرسی را حداکثر به مردت هجرده مراه ان دادگراه درخواسر       

کندد در ایرن صرورتد دادگراه قررار  رداخر  اقسرا ی هزینره        

مطابق با مهلر  درخواسر  شرده ز در ق رال أخرک       دادرسی را

تأمین مناسب ز تعیین مهل  بررای تودیرع ترامین صرادر مری      

 .اماید. این قرار قطعی اس 

در صورت عدم تودیع تأمین مناسب ظر  مهل  مقرر در قرارد 

برای  رداخ  مابقی هزینه دادرسی اخطار رفع اقع صادر می 

در  رداخ  هر قسط برا  شود. در صورت تأخیر بیم ان سه ماه 

دستور دادگاهد مطابق قااون اجرای احکرام مردای براقی ماارده     

هزینه دادرسی ان مال تأمین زصول می شرود. ایرن حکرم در    

خصو  دعازی  اری ایز مجرا اس . چنااچه حکم قطعری بره   

اکع خواهان صادر شود ز برخی ان اقساط زصرول ایرده باشردد    

       ماکروم علیره زصرول    مابقی هزینره دادرسری ان مارل امروال    

 .می شودد حتی اگر موعد اقساط فرا ارسیده باشد

به منظور     رزیه قضائی دادگراه هرای تجرارتد     - 6۸۸ماده 

آرای قطعی دادگاه های مککور با حکظ مارمااره برودن اسررار    

تجاری  رفیند باید حداکثر ظرر  مردت شرم مراه ان تراریخ      

ده ز قابرل اسرتکاده   صدزر رأی قطعید به صورت   قه بندی ش

 .برای عمومد به ااو الکترزایک منتیر شود

رسیدگی به امور ز دعرازی تجرارتی کره  ریم ان      - 6۸9ماده 

تیکیل دادگاه تجارت اقامه شده اادد در دادگاهی که دعوا ارزد  

 آن مطر  اس  ادامه می یابد.

 ۷۳( قررااون تجررارت مصرروب  ۷9( تررا )۷مررواد ) - 694مرراده 

 .گردد می خاس ۷۳۷۷اردی هی  

 

رسیدگي به الیحه یک فوریتي ایجاد هشت منطقده آزاد  (2

صنعتي و دوازده منطقه ویژه اقتصادي ) اعاده شده –تجاري

 (4از شوراي نگهبان

 به مجمع تیخیع مصلا  اظام ارجا  داده شد.

 

 خصوو مموهدومحدهو و ممم در مجلس قبلی مصوبه بر کمیسیون

م.ددرد ردصرد پیوست نقشهمههي حمتبصرومهه بن هه 

 

بررسي طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حدوزه  (0

 سالمت 

بره  کلیات ز ماده زاحرده     اناظهارات سخنهوی کمیسیون د 

 تصویب رسید.

های احکام قااوای حونه سالم د مککور در  یوس  -زاحده ماده

شده ز یرا مردت    این قااوند اعم ان اینکه منسوخ ضمنید منتکی

 .اعت ار هستند اشدد بیشده ب آاها منقضی

 

( قدانون  44طرح یک فوریتي اصالح ماده )رسیدگي به (4

 (9مدیریت خدمات كشوري )اعاده شده از شوراي نگهبان 

 تصویب رسید.شر  ذیل اصالحات کمیسیون به 

ممهدومحده ومبهمشرحمزیرمدصالحمش :

(مقوهنونممو یریتمخو مه مممم44بهمدنتهوهيمموهدوم ممم–مهدومحده وم

بهمدصالهه محمدلحهقه مبع ي مجملهمم8/7/6881کشوريممصوبم

مذیلمدضهفهممیمشود:

شورديمتوسعهمم یریتممکلفمدسوتمبورديمجودبمددحالبوهنممممم»

بومیمشهرستهنیمبهمدستثنهيمشوهرمتهوردنمحممردکوسمدسوتهنمهوهمممممم

دحلویتمقهئلمشوود ممنووورمدزمبوومیمشهرسوتهنممتولو مهموهنممممممم

م«شهرستهنممیمبهش 
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کلیهممودرديمکهممهلوتمممحمشهمل»درمتبصروممهدومحده ومعبهر م

ثبتمنهممبهمپهیهنمرسی ومحلیمهنوزمنتیجوهمنهوهییمدعوالممنشو وممممم

مهدفمش  «مدستمنیسممیمگردد 

 

 در اسالمي  گزارش عملکرد نظارتي مجلس شوراي(5

 اساسي قانون 44 اصل كلي هاي سیاست اجراي حوزه
 :امود قرائ را  گزارش کمیسیونسخنهوی 

 خالصه گزارش
گررزارش اعررالم کرررد کرره  رر  ان ابررال   در بخیرری ان ایررنزی 

توسط مقام معظم  ۸۷ز  ۸6های  در سال 66های اصل  سیاس 

به تصویب مجل   ۸۷ها در سال  ره رید قااون اجرای سیاس 

ها ز تعلل  رسید لکن عدم اجرای کامل ز هماهنگ این سیاس 

های دزلتی در اجرا باعث شرد کره ره رری در چنردین      دستهاه

 .ها را متککر شواد ین سیاس اوب  ضرزرت تاقق ا

 برر  اظرارت  ز سخنهوی کمیسیون زیژه حمای  ان تولیرد ملری  

های اظارتی مربوط  قااون اساسی افززد: گزارش 66رای اصل اج

در دز  ۸9د ۸۸هرای   قااون اساسری در سرال   66به اجرای اصل 

 .به مجل  ارائه شد 94ز  96د 9۳د 94اوب د 

تغییررات مکررر در    در بخیی ان این گرزارش عنروان شرد کره    

های دزلتی ز ترککر در   های اقتصادی شرک  بندی فعالی  گرزه

 زرنشری  –خصو  بالتکلیکری زاگرکاری دز باشرهاه فرهنهری     

 گرزارش  مرورد  ایرن  94 سال در که بود استقالل ز  رسپولی 

 فرابرورس  بانار  ریق ان باشهاه دز زاگکاری  یینهاد ارائه ز شد

 بودجره  قااون ۶ ت صره( هر) ندب در  یینهاد این. گرف  صورت

 .رسید تصویب به 9۸ سال

همچنین یکی دیهر ان ماورها عدم رعایر  سرقف سرهامداری    

های ییردزلتی ز موسسات مالی ز اعت اری ز سقف تملرک   بااک

 94قااون بود که گزارش آن در سرال   ۷سهام آاها موضو  ماده 

اجررای   به موجب قااون اصال  قرااون  ۷ارائه شد ز اصال  ماده 

 ۷ز بررسی  رر  استکسراریه مراده     66های کلی اصل  سیاس 

 .بود ۷۳9۸در سال  66های کلی اصل  قااون اجرای سیاس 

 

گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملي و نظارت بر (4

در مورد مفاهیم و الزامات جهش تولید  44اجراي اصل 

 شناسي و ارایه راهبرد و راهکارها ها آسیب ظرفیت
 امود: قرائ را  کمیسیون گزارشهوی سخن

 

 

 خالصه گزارش
افززد: توسعه تولید یا همان سیاس  صنعتی شامل کسرب   زی

ز کارهای  ییران به منظرور حمایر  نمااردارد شرکا  ز دارای     

هرای   سانزکار دقیق برای ایجاد جهم تولید در کیورد حمایر  

امات  ریم  ای ز اظایر آن بدزن تأمین الز اید بااکید یارااه تعرفه

هرای   هرای بردزن حسراب ماانرد همره سرال       گکتهد تونیع راا 

 .گکشته ز ااجام جهم تولید را ماقق اخواهد ساخ 

گیررری ان  زی در بخیرری ان ایررن گررزارش اظهررار داشرر : بهررره

های بخم اقتصادی در راه ردهایی تعیرین   ها ز ظرفی  فرص 

شده ز اقدامات ز  ییرنهادات سیاسرتی در ایرن گرزارش ارائره      

هرای   هرای هرر یرک ان بخرم     شده اس  ز متناسب با ظرفیر  

اقتصادی کیورد الزاماتی در گزارش مورد بررسری قررار گرفتره    

  .اس 

در بخیی دیهری ان ایرن گرزارش تصرریر کررد: بردزن       اییان

های سوداگرااه رقیب تولیرد ان  ریرق    کاهم ااهیزه در فعالی 

کراهم  هرای مالیراتی مناسرب ز ایجراد   رات ز       اتخاذ سیاس 

هررای توسررعه تولیررد  ااا مینرراای در تولیرردد تعیررین ز ازلویرر 

 .میخع شده اس 

 

گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملي و نظارت بر  (7

در مورد ارزیابي اثرات شیوع ویروس  44اجراي اصل 

كرونا بر بخش هاي مختلف تجربه كشورهاي منتخب 

 سیاستهاي پیشنهادي
 امود: رائ قرا  کمیسیون گزارشسخنهوی 

 خالصه گزارش
هایی ان این گزارش تاکید شده که بییترین آسیب به  در بخم

زاحدهای صنعتی زارد شده اس د بالتکلیکی زاحدهای تولیدی 

های دزل د میرکالت   گیری در راستای عدم قطعی  در تصمیم

هرای  ررز ه مارور ز عقرب افترادگی در       قراردادی برای شرک 

ت منکی شیو  این زیرزس در حرونه  ها ان تا یرا برخی ان بخم

 .صنع  اس 

در حونه صنایع معدای اشاره شده که کند شدن رزاد صادراتد 

ماصرروالت معرردای برره کیررورهای همسررایهد ان دسرر  دادن   

بانارهای صادراتی ز کاهم صادرات ماصوالت دریایی ان دیهرر  

 .تا یرات منکی شیو  این زیرزس اس 

اهم فرزش ماصروالتد  در بخم  ترزشیمی تاکید شده که ک

هرای   درآمدهای ارنی کیور را کاهم داده ز میکالت شررک  

 . ترزشیمی را تیدید کرده اس 
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زکرار   زکارهرای او را متناسرب برا ارو  کسرب       در بخم کسرب 

هایی که به  رور مسرتقیم برا     هایی را داشته اس . بخم آسیب

 .ااد مردم سرزکار داشتند بییترین ضرر را کرده

تا یرات منکی ایرن زیررزس در حرونه اکر د     در این گزارش به 

گاند کیازرنید مسرکن ز گردشرهری ز سرالم  مطرر  شرده      

 .اس 

 

كمیسیون فرهنگي در مورد تحقیق و تفحدص از   گزارش (1

 –منابع و مصارف نظام مدیریت شدركت هداي فرهنگدي    

 سال اخیر 93ورزشي وابسته به وزارت ورزش و جوانان در 

سخنهوی کمیسیون ز توسط د   ان فرائ  گزارش کمیسیون

   انتصمیم امایندگان گزارش جه  بررسی بییتر به قوه 

 قضاییه ارسال گردید.

 محورهای تحقیق وتفحص
سرال   ۷4درآمردهای دز باشرهاه  رسرپولی  ز اسرتقالل در      -

 اخیر ز مال تامین آاها

مصار  ز هزینه های دز باشهاه  رسرپولی  ز اسرتقالل در    -۶

 آاهاسال اخیر ز مال  ۷4

جریمه های ملی ز بین المللی دز باشرهاه ز دالیرل آاهرا در     -۳

 سال اخیر ۷4

سان ز کار اظارتی ز راه ری در دز باشهاه ز آئین اامه هرای   -6

 اداری ز مالی آاها

تغییرات سانماای ز ااتصابات سرتادی دز تریم ز سرانزکار ز     -۷

 شاخصه ها ز سوابق آاها

شکافی  عملکرد دز باشهاه بررسی موارد فوق با هد  کمک به 

 دز ایرن  سراختار  اصرال   ز امرور  در تسرهیل  ز مطر   ایتخر  

 ایرن  ااجام در هی   اس د ذکر به النم. اس  شده ااجام باشهاه

 بودجره  اختصرا   عردم  همچرون  مروااعی  با تکاع ز تاقیق

زنارت  همکراری  عردم  کارد ااجام برای النم امکااات ز متناسب

 العرات درخواسرتی ز عردم زجرود     زرنش ز جوااان در ارائره ا 

شکافی  النم در ا العات ارائه شده ان سوی دز باشهاهد مواجره  

 .بود

 

(گزارش كمیسیون صنایع ومعادن درمورد تحقیق و تفحص 1

ازعلل ناكارآمدي شركت هاي خودروسدازي داخلدي در   

حوزه كیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحدي وتکنولدو،ي،   

 فروش وخدمات پس ازفروش

 ی کمیسیون گزارش مککور را قرائ  امود.سخنهو

 محورهای تحقیق وتفحص
ریرم  ز علری   در راستای اجرای مصوبه مجل  شورای اسرالمی 

های مکرر جه  تخصیع منابعد رئی  مجل  اسر     یهیری

هرای تکاصرید   به معرفی دیوان مااس ات برای ااجرام فعالیر   

شناسان حسابرسی ز بانرسی اقدام امود که منجر به معرفی کار

به رئی  هی   تاقیرق ز   ۷۳9۷/ ۷۶/ ۷دیوان  ی اامه مورخ 

تکاررع گردیررد. ایررن ترراریخ مقررارن بررا تعطرریالت اررورزنی    

های رسمی تاقیق ز تکارع  خودرزسانان بوده ز عمالً فعالی 

 ۷۳9۷آیرران گردیررد. لرریکن ان ابترردای مهررر   ۷۳9۸/ ۷/ ۷۸ان 

هایی که  های مطالعاتی حونه خودرز در استمرار فعالیفعالی 

توسط رئی  هی   ز میازران اییان ان گکشته آیران گردیرده   

اظرران ترا ایرن مقطرع کماکران      بود با جدی  ز حضور صراحب 

 . یهیری ز اقدام گردیده اس 

بر این اساس ز برا رزیکررد تالیرل ز بانمهندسری فرآینردهای      

کررالن صررنع  خررودرز در جهرر  شناسررایی عوامررل ز علررل    

اقیق ز تکاع آیان گردید. درایرن  ااکارآمدی صنع  خودرزد ت

مرحلهد کمیته راه ری  ر  تیکیل گردید ز به منظرور ایجراد   

چارچوب اظرری  »یک اقیه راهد برای ازلین بار اقدام به تدزین 

م تنری برر   « تاقیق ز تکاع ان صنع  خودرز ز مدل مکهومی

های مدیریتی مناسب برای این صنع  امود. دراین مردل  مدل

« بنیادین  ر  ملی تاول صنع  خودرز چوبدستیابی به چار»

 .به عنوان مأموری  تاقیق ز تکاع موردتوافق قرار گرف 

هرای مرالید   بدین منظور گرزهی متیکل ان کارشناسران حرونه  

مدیریتید فنی ز اقتصادید ماموری  یافتند تا با بررسی دقیرقد  

هررای تعریررف شرردهد ای ز بررا رعایرر  ارنش  رفااررهد حرفرره برری

ر  در مصوبه تاقیق ز تکاع را  ی بانه نمراای  ماورهای مط

ده ساله ز همچنین مواردی که اتایج آن تراکنون براقی ماارده    

هرای ذیرل    سرانی نمینره   اس د ت یین ز اتایج را جهر  فرراهم  

 :فراهم ساناد

شناخ  زضرعی  موجرود ارامطلوب ز علرل ز دالیرل آن )برا       *

 تأکید بر عوامل ااکارآمدی(

 ها ز امکان ایجاد آن ااموجود ز افقشناسایی موقعی  مطلوب *

تعیین چارچوب برای حرک  در جه  تاول ز توسعه صنع  *

 خودرز

ایجراد بسرتر النم جهرر  تردزین راه ردهررای کرالن صررنع      *

 خودرز

ای بسیار موجز ز چنرد  شایان ذکر اس  که این گزارش خالصه

سطای ان چند گزارش شامل مطالعات کالن صرنع  خرودرزد   
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هررای صررنعتی خررودرزد مجموعرره مصرراح ه مطالعررات سیاسرر 

های  خ رگاند گزارش مکصل تکاصی دیوان مااس ات در حونه

خودرز ز سرایپا( ز زاردات خرودرزد گرزارش کیکری      تولید )ایران

ارائه شدهد گزارش تعارض منرافع در صرنع  خرودرزد گرزارش     

اهادهای اظارتی ز همچنرین مطالعراتی درخصرو  رزاردهای     

 می باشد ردهای صنع  ز ... توسعه تکنولو ی ز راه

 

مداده  « ذ»( بندد  9رسیدگي به طرح استفساریه تبصره )(93

( قانون برنامده پنجسداله ششدم توسدعه اقتصدادي ،      17)

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران )اعاده شده از 

 (9شوراي نگهبان 

 موضو  استکساریه ز  اسخ آن به شر  ذیل اصال  شد:

 موضوع استفساریه:
ا منظور انت دیل زضرعی  اسرتخدامی انشررکتی د  یمراای د     آی

مراده  « ذ»( بنرد  ۷قراردادی به رسمی قطعی مقرر در ت صرره ) 

( قااون براامه  نجساله شیم توسعه اقتصادی د اجتماعی ز ۸۷)

د ت دیل ۷6/۷۶/۷۳9۷فرهنهی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

مع (قرااون جرا  ۶۷زضعی  استخدامی افرراد مرککور در مراده )   

توسط دستهاه مال خدم  خود بره رسرمی قطعری     ایثارگران

می باشد که خار  ان سهمیه استخدامی ز بدزن آنمون جرکب  

قااون جامع خردمات رسراای بره امرور      ۶دستهاه میمول ماده 

 ایثارگران شده ااد را ایز شامل می گردد؟

 پاسخ :
 بلی

 

(رسیدگي به طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادي ) اعداده  99

 ( 4ه از شوراي نگهبانشد

 گردید.مجمع تیخیع مصلا  اظام ارجا    ر  به

 

 مراده زاحردهد   خصرو   در مجلر   ق لری  مصوبه بر کمیسیون

 .زرنید اصرار  یوس  فهرس  های ز ت صره ها بندهاد

 

 

(رسددیدگي بدده الیحدده یددک فددوریتي اصددالح مددواد 92

 ( قانون محاسبات عمومي كشور 04()04()02()09)

د آقایان مکرتر  مخالکان)ز سخنهوی کمیسیون     ان اظهارات

ز  (الهوتیحاجید ژمررااکردآقایرران ادیررااید ماجرروب (د موافقان)

 کلیات ز ماده زاحده عینا به تصویب رسید.دزل  اماینده 

قوانون محاسوبات عموومی    اصالح موادی از  :الیاهعنوان 
 کشور

قررااون مااسرر ات   ۳4ز  ۳6د ۳۶د ۳۷در مررواد -مرراده زاحررده 

برا اصرالحات ز الااقرات بعردید      ۷/4/44یور مصوب عمومی ک

ز مسرتخدمین  ابر  ز عنرازین    »ع ارت «رسمی»   ان کلمه 

های دزلتی ز اهادهای عمومی ییردزلتری کره    میابه در شرک 

هرای اجرایری    باشند ز در سرایر دسرتهاه   فاقد عنوان رسمی می

 .شود اضافه می «مستخدمین  یماای

 

 تباراسناد رسمي ( رسیدگي به طرح ارتقاي اع90

   ان اظهارات سخنهوی کمیسیون ادامه بررسری بره جلسره    

 آینده موکول گردید.

 

یک فوریتي الحاق موادي به كتداب  به طرح ( رسیدگي 94

پنجم قانون مجازات اسالمي )تعزیدرات و مجدازات هداي    

بازدارنده(، درخصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانوني و 

 اقوام ایراني 

(  راد ملرک شراهی   سخنهوی کمیسیون )آقایات    ان اظهار

 به تصویب رسید.به شر  ذیل  کلیات ز جزئیات  ر  

کتاب پنجم قانون مجوازات  دو ماده به  الحاقعنوان  ر : 
  (اسالمی )تعزیرات و مجازات های بازدارنده

مکررر( بره    699یک ماده به شر  نیر به عنوان ماده )-۷ماهده 

سالمی )تعزیررات ز مجرانات هرای    کتاب  نجم قااون مجانات ا

 الااق می شود: ۷۳۷۷خرداد  ۶بانداراده( مصوب 

هرک  ان  ریق توهین بره ادیران الهری یرا      -مکرر  699ماده 

مکاهب اسالمی مصر  در قااون اساسی یا قومی  های ایراای ز 

یا ان  ریق  ر  مطالب خال  زاقرع یرا اسر   هرای ارارزا در      

که ی موجب ایجاد تکرقره یرا   خصو  مسائل قومید دینی یا م

خیوا  در جامعه گرددد چنااچه میمول حد ا اشد به حر    

    ز جزای اقدی درجه  نج یا یکری ان ایرن دز مجرانات ماکروم     

 می شود.

چنااچه جرم موضو  این ماده در قالب گرزه مجرمااره   -ت صره 

سانمان یافته ارتکاب یابد ز یا ان سوی ماموران یرا مسرتخدمان   

یا عمومی در حین ااجام زظیکه یا به مناسر   آن زاقرع   دزلتی 

شود ز یا ان  ریق اطرق در مجرامع عمرومی یرا برا اسرتکاده ان       

ابزارهای ارت ا ی در فضرای زاقعری یرا مجرانی منتیرر شرودد       

 مجانات مقرر به میزان یک درجه تیدید می شود.
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مکررر( بره    ۷44یک ماده به شر  نیر به عنوان مراده ) -۶ماده 

نجم قااون مجانات اسالمی )تعزیررات ز مجرانات هرای    کتاب  

 الااق می شود: ۷۳۷۷خرداد  ۶بانداراده( مصوب 

هر ک  در قالرب فرقرهد گررزهد جمعیر  یرا       -مکرر ۷44ماده 

مااند آن ز استکاده ان شیوه های کنترل ذهن ز القائرات رزااری   

در فضای زاقعی یا مجانی مرتکب اقدامات نیر گررددد چنااچره   

زی میمول حد ا اشدد به ح   ز جرزای اقردی درجره    رفتار 

 نج یا یکی ان این دز مجانات ز مارزمی  ان حقروق اجتمراعی   

درجه  نج ماکوم می گردد. مجانات سردستهی فرقه یا گررزه  

( قااون مجرانات اسرالمی مصروب ازل    ۷۳4مزبور مطابق ماده )

 تعیین می شود:۷۳9۶اردی هی  

 یا رزاای تسلط موجب که میرزعیاا یا ییرقااوای اقدام هر -۷ 

 ز کیری  بهرره  مرورد  فررد  که ااوی به شود دیهری بر جسمی

ز یرا در ا رر    شرود  زاقرع  مرالی  یا جسمی جنسید استکاده سوء

آسیب رساای به قدرت تصرمیم گیرری فررد ز تیرویق زی بره      

ارتکاب جرائمی ان ق یل اعمال منافی عک د مصرر  میررزبات   

رزااهرداند خودآناری یرا دیهرنارید    الکلید مواد مخدر ز یا مواد

 فرد مرتکب این اقدامات گردد.

هرگواه فعالی  آمونشی ز یا ت لیغری ااارافری مغرایر ز یرا      -۶

مخل به شر  مقدس اسالم ان  رقی مااند  ر  ادعاهای زاهی 

ان ق یل ادعای ازلوهی د ا وت  ز مکه یز ککب در حونه دینی 

 یا ائمه ا هار )علیهم السالم( یا امام  ز یا ارت اط با  یام ران

تأمین مرالی ز یرا هرر ارو  حمایر  مرادی دیهرر ان         -۷ت صره 

گرزههای موضو  این ماده برا آگراهی ان ماهیر  آاهرا موجرب      

ماکومی  به ح   درجه  نج ز جزای اقدی معادل دز تا  نج 

برابر ارنش کمک های مالی ز حمای  هرای مرادی ارائره شرده     

شخع حقروقی باشرد بره ااارالل ز      می باشد. چنااچه مرتکب

  رداخ  جزای اقدی مککور ماکوم می گردد.

 ا مرکزی  خرود ب ارت اط گرزههای موضو  این ماده - ۶ت صره 

در خررار  ان کیررور برررای دریافرر  حمایرر  یاهرردای  هررای   

تیکیالتی موجب تیدید مجانات مقرر به میزان یک درجه می 

 گردد.

ترأمین کننرده مرالی     اموال سردسته هرا ز اشرخا    -۳ت صره 

گرزههای موضو  این ماده کره ااشری ان جررم بروده یرا بررای       

ارتکاب جرم استکاده یا به این منظور تهیه شده باشرد ز امروال   

 مصادره می گردد. بی  المال به اکع متعلق به گرزههای مزبور

امور آمونشی ز  ژزهیی ز سایر اقردامات میرابه بره     -6ت صره 

خهویی به شر هات ز اقرد عقایرد گررزه     منظور رد ز  رد ز  اس

 699) های موضو  این ماده ان شمول حکم ایرن مراده ز مراده   

 مکرر( این قااون خار  اس .

 

 نامه 0( قرائت 95
اکر ان امایندگان مجل  در حمای  ان عملکرد رضا  ۶44یاایه ب

رحماای زنیر سابق زنارت صرنع د معردن ز تجرارت را قرائر      

 شر  نیر اس .کرد که متن بیاایه به 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

تاریخ گواهی خواهد داد که زنارت صنع د معدن ز تجرارت در  

بدترین شرایط داخلری ز خرارجی ز در دزران تنهناهرای برین     

المللی ز اامالیمات اقتصادی که مصاد  با تعطیلی کارخااجات 

ان جمله فوالد ز صنع  خودرزسرانی برودد گرام هرای مهمری      

ز براامه هک  گااه رزاق تولید به عنروان سیاسر    برداشته شد 

ارروین در دزران مرردیری  حضرررتعالی منجررر برره زقررو  تولیررد  

کاالهررای منتخررب شررده ز مررااع ان تعطیلرری کارخااجررات ز    

 زاحدهای تولیدی شد.

ما جمعی ان امایندگان مجل  شورای اسالمی براسراس آمرونه   

نارت های دینی ز به زاسطه نحمرات شرما در دزران تصردی ز   

صنع د مراتب قدرشناسی خود را اعالم داشته ز تدازم خردم   

در اظام مقدس جمهوری اسرالمی در ظرل توجهرات حضررت     

ظم ره ری را بررای شرما   بقیه اهلل )عج( ز تا  نعام  مقام مع

 آرنزمندیم.

 

اکررر ان اماینرردگان مجلرر  در خصررو  تیررکر ز  ۷۷4بیاایرره 

لیغرات اسرالمی را   قدرداای ان زنیربهداش  ز رئی  سرانمان ت  

 قرائ  کرد.

 متن بیاایه به شر  نیر اس :

قدرشناسرری ان اقرردامات برجسررته ز خدا سررندااه ز مکهررومی   

هرای اسرالمی ز سریره ائمره بره شرمار        گرایااه در آمرونه  اخالق

رزد ز در این راستا ز با توجه بره شریو  بیمراری مناروس      می

ز مرکه ی   کرزاا که منجر به تعطیلی بسیاری ان مراکز فرهنهی

ان جملرره مسرراجد گردیررد اقرردامی  ییررهیرااه بررا اهرررش برره  

های بهداشتی س ب شد که مسراجد کیرور در بر رایی      رزتکل

امانهای جماعات احتیاط النم را اس   به شرهرزادان م رکزل   

 داراد.

با تأسی ز توجه به منویات ره ر فرنااه ااقرالب اسرالمی م نری    

بر اساس مصوبات ستاد ملری  های النم  بر التزام به همه احتیاط

منردی ان فیوضرات لیرالی قردر برا       مقابله با کرزااد تأکید بر بهره
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سپاس ز قدرداای نحمات ستاد مقابله با کرزارا خصوصرا زنیرر    

بهداش  ز درمان ز آمونش  زشکی ز رئی  سرانمان ت لیغرات   

اسالمی که مجدااه با همکاری ز هم افزایری بسرتر مناسر ی را    

هرای م رارت رمضران     ز ایایم در ایرن شرب   برای فعالی  دعا

فراهم اموداد صمیمااه سپاسهزاری امروده ز ق رولی  اعرات ز    

ع ادات مل  همییه در صانه ز زالیتمدار ایران اسالمی که با 

گرکاری اجتمراعی ز توجره بره اقردامات  ییرهیرااه بره         فاصله 

 ختند صمیمااه تیکر ز تقدیر دارم.مناجات ز دعا ز ایاش  ردا

 

ان امایندگان درخصو  تقدیر ز تیرکر ان سرانمان    ۷94ایه بیا

 شد.اوسانی مدارس قرائ  

 متن بیاایه بدین شر  اس :

به یقین آمونش ز  رزرش نیربنای توسعه ز  ییرف  اجتماعی 

ز اقتصادی ز فرهنهی هر جامعه اس د تقویر  ز ارتقرای اظرام    

آمونشی ان مهمترین شاخع های توسرعه یرافتهی هرر کیرور     

وب می شود که اقم بی بدیلی در باث عدال  آمونشری  ماس

 ز ارتقای کیکی  آمونش در جامعه دارد.

ایجاد بستر مناسب ز فراهم کردن فضا ز تجهیزات که بری آند  

توسعه یافتهی به زقو  امی  یوارددد ان ملززمرات ایرن فرآینرد     

اس . در این راستا سانمان توسعه ز تجهیز مدارس با ترالش ز  

ود گام های بلندی را در فرراهم آزری عردال  ز   هم  عظیم خ

دسترسی به فضاهای آمونشی ایمن برای داام آمونان به زیژه 

 در منا ق مارزم ز کمتربرخوردار برداشته اس .

اقدام به جمع آزری مدارس خیتی ز گلی ان ادبیرات آمونشری   

کیور که سال هرا زعرده تاقرق آن داده مری شرد ز برچیردن       

منررا ق دارای نیرسرراخ  هررای گرران ان  بخرراری هررای اکترری ان

اقدامات قابل تقدیر این سانمان اس  کره بعرد ان سرال هرا برا      

جدی  بسیار ز با گام های سریع بره زقرو   یوسر د لرکا ایرن      

حرک   رشتاب ز هدفمند در مسیر توسعه ایانمنرد تخصریع   

کامل اعت ارات این سانمان اس  تا ایل به اهدا  باالی تعلریم  

زمی  ندایی ان اقصی اقراط کیرور همچنران بره     ز تعلم ز مار

 زقو  بپیوادد.

با تقدیر ان تالش های صورت گرفته توسرط مجموعره مردیران    

ستادی ز ادارات کل تابع سرانمان اوسرانی ز توسرعه مردارس     

درخصو  ایرزهای جهادی ز خدزم آقای دکتر رخیراای مهرر   

معازن زنیر آمونش ز  ررزرش ز ریاسر  آن سرانماند حمایر      

د ان براامه های زنارت آمونش ز  رزرش در توسرعه عردال    خو

 د.آمونشی اعالم ز بر اجرای آن تاکید دار

 

عبدداللهي،  عزیدزي ،  آقایدان: )ناطقین جلسه علندي  (94

 (بهادري، تابش، میرزاده

 :  شیروان مردم نمایندهعبدالرضا عزیزي آقاي  -الف
گک : امرزن اظام مقدس جمهوری اسالمی به ره ری زی 

المی فرنااه با ع ور ان تال م های بسیارد در از   ییرف  ع

علوم اوین در تاریخ کیور قرار دارد اما متأسکااه تامل سختی 

 های اقتصادی هنون مقازم  مردم را می  ل د.

بر همین اساس تصریر کرد: اگرچه همه ارکان کیور ز قوای 

ا  سه گااه تالش زافری برای ج ران مافات کرده ااد اما ازض

اقتصادی ز آسیب های اجتماعی ااشی ان آن همچنان تقوی  

 معیی  خااوارها را می  ل د.

زی در ادامه با بیان اینکه زضعی  کیازرناند فرهنهیاند 

کارمنداند بانایستهان کیورید لیهرید تأمین اجتماعید 

کارکنان بخم خصوصید اصنا  عالزه بر کم ودهای گکشته 

اس د عنوان کرد: قطعا این موضو   متأ ر ان باران کرزاا شده

ایانمند لوایر ز قوااین حمای  ز ج راای ان جااب دزل  

 دزاندهم ز مجل  یاندهم خواهد بود.

در ادامه با بیان اینکه زحدت ز همراهی مجل  یاندهم با  زی

 اظهار باشدد کارگیا بسیار توااد می سیزدهم ز  دزل  دزاندهم

 اس  نمینه این در موفقی  نا حاکی دهم مجل  کاراامه: کرد

ره اهم ز دهم دز در اجتماعی کمیسیون راستا همین در ز

مجل  با کسب عنوان دزمین کمیسیون تخصصی ان جه  

تعداد  ر  ها ز لوایر بررسی شدهد سعی داشته زظایف خود را 

 ایکا کند.

گک : ممنوعی  اشتغال بیم ان یک شغل دزلتید  زی

ممنوعی  به کارگیری بانایستهان در دستهاه های اجرایید 

تسری حق ارشدی  ان ااجا به ارتم ز سپاهد اصال  ز تسهیل 

دههد همسان سانی  6قااون حضاا  فرنادخواادگی بعد ان 

حقوق بانایستهان کیورید لیهری ز تأمین اجتماعید قااون 

م  رساای به ایثارگراند تعیین تکلیف کارگزاران جامع خد

بیمه کیازرنید مهندسان ااظر کیازرنید کارگزاران مخابرات 

رزستایی ز کارکنان داایهاه  یام اور ان جمله موارد به تصویب 

رسیده بود ز همچنین برخی مصوبه ها ایز بعد ان تصویب در 

کمیسیون در اوب  بررسی در صان اس  مااند الیاه 

 ستخدام شهرداری ها.ا

ساله اینجااب برای امایندگی  ۸زی افززد: اینک که مس ولی  

مردم شیرزان در مجل  به  ایان می رسدد قدردان حمای  
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های مردم حونه ااتخابیه ام هستم ز باید بهویم عالزه بر 

خدمتهزاری همیهریان تالش کرده ام مراجعان سایر اقاط 

 .کیور را ایز بپکیرم ز  اسخ دهم

با بیان اینکه برای برافراشتن  رچم توسعه شیرزاند شعار  زی

اتااد ز توسعه ماور اصلی قرار دادیمد گک : توااستیم اکثر 

 رز ه های ااتمام را به  ایان رسااده ز  رز ه های جدیدی را 

هزار  ۷۶سال قریب به  ۸تعریف کنیم که حاصل آن در 

لیارد تومان  رز ه در هزار می۷میلیارد تومان  رز ه اجرا شده ز 

حال بهره برداری برای شیرزان اس  که امیدزاریم در مجل  

 آتی به سرااجام برسد.

ادامه به ارائه گزارشی ان  رز ه های شیرزان  رداخ  ز  زی در

 9اظهار داش : فان بخار ایرزگاه سیکل ترکی ی شیرزان معادل 

ی هزار میلیارد توماند بیمارستان مجهز آی  اهلل هاشم

رفسنجاای شیرزاند اجات کارخااه شیرزان ان زرشکستهی ز 

 ی بااکید مالیات ز تأمین اجتماعیحل موااع ز بدهی ها

کلینیک زیژه تخصصی شیرزاند سی تی اسکن ز ماموگرافید 

گانرساای صددرصدی رزستایی شیرزاند آب شرب رزستایی تا 

نی درصدد راه اادا ۸۷درصدد آسکال  راه های رزستایی تا  94

درصدد تکمیل ز احداث جاده  94موبایل ز اینترا  رزستاها تا 

اسکرایند سالن های متعدد زرنشید استخرد نمین -شیرزان

چمند سالن چند منظوره زرنشهاه شیرزاند تأسی  ز راه 

اادانی داایکده  رستارید ارتقای داایکده کیازرنی شیرزاند 

ز  یام اور رشته به داایهاه آناد اسالمی  ۶۷افزایم حدزد 

 ۷4.۷شیرزاند مهار ز ااتقال بخیی ان آب های مرنی به میزان 

میلیون مترمکعب بعد ان چند دهه ان جمله  رز ه هایی بود که 

 به اتمام رسید.

با اشاره به برخی  رز ه های ایمه تمام که باید در آینده  اییان

به اتمام برسد عنوان کرد: بزرگ ترین  رز ه گازداری شرق 

هزار رأسد گلخااه صد هکتاری مدرند مجتمع  ۷4با  ایران

-هزار رأسید راه آهن شیرزان ۶گردشهری توریستید گازداری 

میلیارد تومان بودجه در  94بجنوردد مرکز  رتو هسته ای با 

د ام آر آی بیمارستان هاشمی ز همچنین مجونهای 99سال 

 اس . رزدگاه شیرزان در دستور کارز ف 6 االییهاه بنزین یورز 

 

 : بیت اهلل عبداللهي نماینده مردم اهرآقاي  -ب
 که مس والای تمامی ان: گک  فطر سعید عید ت ریک ضمن زی

 زنیر جمهورد رئی  ان اعم ااد کرده تالش کرزاا مهار در

 ز کیور درماای کادر ز  رستاران ز  زشکان زدرماند بهداش 

 .کنم می قدرداای ز تیکر مردمی ایرزهای

خدا را سپاسهزارم که در مدت کوتاه امایندگی  زی افززد:

مجل  تمام تالش خود را برای ااجام کارهای ا رگکار ز اساسی 

ز  ییرف  زاقعی   ان جمله رفع بیکاری ز توسعه اشتغال

های اهر ز هری  به کار بسته ام ز با کمترین  شهرستان

ت لیغات بهترین اتیجه را در مدت کوتاه گرفته ام که مردم 

جه آن را در این مدت دیده ز در آینده ایز خواهند دید. اتی

همچنین ان همه شرک  کنندگان در ااتخابات ز هواداران 

تیکر ز قدرداای کرده ز برای اماینده منتخب هری  ز اهر 

 آرنزی موفقی  دارم.

اظهار داش : همکاران شاهد ز ااظر بوداد که بنده در  زی

خلی حداکثر تالش را در مجل  ز کمیسیون شوراها ز امور دا

هاد لوایر به کار بستم ز  ر  منطقه زیژه  خصو   ر 

اقتصادی هری  ز ت دیل رزستاهای حونه ااتخابیه به شهر ان 

  ر  های اینجااب بوده که دراوب  بررسی در مجل  اس .

زی افززد: در این مدت کوتاه به هم  مس والن شهرستان اهرر  

 بره  را هرری   ز اهرر  –ت ریرز  ز هری  ز مردم توااستیم جاده 

 4 ماارده  براقی  امیدزاریم ز اماییم ت دیل آرامم ز امنی  جاده

- بزرگرررراه اهرررر ز تکمیرررل هرررری  حرررونه در کیلرررومتری

 ز شهرستان اهن راه ز  ت ریز - بزرگراه اهر  رز ه شهرد میهین 

های رزسرتایی کره    جاده تکمیل ز ااتخابیه حونه های راه اصال 

  ی بنده بوده که به نزدی آیان شود. ان  یهیری های جد

 در هررادی  ررر  اجرررای میررکالت دبررا بیرران اایکرره حررل زی

 جردی  هرا  دیدیره  ان هرری   ز اهر شهرستان رزستایی منا ق

دزلر  بره    اعت رار  ز حمای  با نزدی به امیدزاریم که بوده بنده

اتیجه مطلوب برسدد اظهار کرد: شعار ااتخاباتی بنده بر مارور  

اشتغال نایی بوده اسر  ان ایرن رز تمرام ترالش     رفع بیکاری ز 

 احرداث  هرم  آن اتیجره  ز خود را در این حونه بره کرار بسرتم   

 کارخااه اهرد فوالد کارخااه شهرستاند آهک کارخااه بزرگترین

ید معدن  ال ز همچنرین  صنعت های شهرت هری د آذر شییه

بزرگترین زاحد گردشهری در جاده میرهین شرهر کره اقرم     

سعه فرهنهی ز اجتماعی شهرستان خواهد داش د اساسی در تو

ان اقدامات اساسی بنده در مسیر اشتغال نایری بروده اسر  . ان    

ایررن رز امیرردزاریم بررا حمایرر  مسرر والن اسررتاای ز دزلترری    

گکاران در این منطقه سرمایه گکاری کرده تا میرکالت   سرمایه

 بیکاری به  ور کامل رفع شود.
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 ایرز  داایهاه فرهنهیران  دی اظهار داش : مجون ساخ   ر زی

 مطلوب اتیجه به کرزاا  ایان ان بعد اایاهلل که رسید تصویب به

 بره  فررش  داایرهاه  ت ردیل  موافقر   همچنرین . رسرید  خواهد

ای ان زنیر علوم ز تاقیقات گرفته شده کره   حرفه فنی داایهاه

بززدی به اتیجه خواهد رسرید. ان  رفری ترالش بررای به رود      

راهد تلکن  اب  ز اینترا  ان اقدامات ز زضعی  خطوط تلکن هم

 یهیری های جدی بنده بوده که بره نزدی بره اتیجره خواهرد     

 رسید.

اظهار کررد: اوسرانی ز تجهیرز مردارس شهرسرتان اهرر ز        زی

هری  ان ازلوی  های اصلی بوده بره ااروی کره ان مردیرعامل     

اوسانی تجهیز مردارس بررای باندیرد ان مردارس شهرسرتان ز      

 هرایی  ناری  کلنگ  رفی ان ام.  عی  آاها دعوت کردهارنیابی زض

 نزدی بره  کره  شده نده منا ق این در مدارس احداث برای ایز

بررداری خواهرد رسرید. بررای ازلرین برار دخترران در         بهرره  به

توااد تاصیل کنند ز ایرن مهرم برا     ای می های فنی حرفه رشته

 یهیری های بنرده ز اخرک مجرون ان زنارت علروم ز تاقیقرات      

 ماقق شده اس .

هررزار اکررری ز احررداث   ۷4زی ادامرره داد: احررداث زرنشررهاه  

های زرنشری ان اقردام  اساسری بنرده در مسریر توسرعه        سالن

اماکن زرنش شهرستان اهرر ز هرری  بروده اسر . ان ایرن رز      

ضمن تیرکر ز قردرداای ان زنیرر زرنش ز جوااران درخواسر       

هرا اقردام    کنم اس   به اعت ار بخیی ز تکمیل این  رز ه می

 النم را ااجام دهد.

افززد: احداث سد ایثار در شهرستان اهرر ز هرری  شررز      زی

شررده ز برره نزدی برره بهررره برررداری خواهررد رسررید. توسررعه   

های شهرستان حونه ااتخابیه ایز گویای تالش بنرده در   گلخااه

 نمینه کیازرنی بوده اس .

ری د هرای اهرر ز هر    با اشاره به ضرزرت تجهیز بیمارستان زی

کر ز قدرداای ان زنیر بهداش  زدرمراند  تی ضمن: داش  اظهار 

های این شهرستان  کنم مراحل تجهیز بیمارستان درخوس  می

 شهرسانی ز راه زنیر ان تر ااجام دهد. همچنین را هر چه سریع

 اخیر نلزله ا ر در که را هایی بیمارستان کنمد می خواس  در ایز

ختیرار  ا در خردمات  ارائه منظور هب تا کرده احیا را شده تخریب

مردم قرار بهیرد. همچنین ساخ  درمااهاه تامین اجتمراعی برا   

توجه به قول مساعد زنیر تعازند کرار ز رفراه اجتمراعی عملری     

خواهم بیمارستان قدیمی  گردد. ان رئی  جدید هالل احمر می

 میهرردد  قررار  اهر را که امرزن برای کارهای ساده مورد استکاده

ده تا بره مهرد کرودت ت ردیل     دا قرار بهداش  ش که تیاراخ در

 ایود. 

 

 : ارومیه مردم نماینده سیدهادي بهادري آقاي -ج
 به رسیدگی برای را خود تالش تمام اینکه علیریم: گک زی 

 حضوری مالقات هزار ۷۸ سالد 6  ی ز داشتم مردم میکالت

استم تواا ها درخواس  ان بسیاری به که اس  بدیهی اما داشتم

 جامه عمل بپوشاام که عکرخواهی می کنم.

در ادامه با اشاره به بخیی ان فعالی  ها خود در مجل   اییان

دهم اظهار داش :  یهیری ز تصویب اصال  قااون مدیری  

باران کیور با تأکید بر مطالعات مدیری  ریسک نلزله به 

عنوان یکی ان دستازردهای تقنینی مجل  دهم با  یهیری 

اب صورت گرف  همچنین در خصو  اصال  قااون  یم اینجا

فرزش ساختمان ایز متن اصالحی آن در کمیسیون عمران با 

مدیری  بنده تهیه شد که در حال اهایی شدن در کمیسیون 

سوال ز تککر به مس والن  ۷4قضایی اس  ضمن اینکه بالم بر 

کابینه درباره مسائل ملی ز منطقه ای ان سوی اینجااب صورت 

 رف .گ

زی درباره  یهیری  رز ه های عمراای منطقه خود یادآزر شد: 

سال ااتظار  ۶4در مجل  دهم با  یهیری های مو رد بعد ان 

-شهر ارزمیه به ش که ریلی کیور متصل شد ز آنادراه ارزمیه

ت ریز در قطعات یکد دز ز چهار به  ور کامل به بهره برداری 

 ۷.۷بوده ز با حکاری  ایز در حال حکاری ۳رسید ز توال خط 

بااده می شود  6کیلومتر باقیماادهد کل مسیر ارزمیه تا تهران 

 که  یهیری زنارت راه را می  ل د.

ادامه داد: بزرگراه ارزمیه تا مرن سرز در  ی دزره مجل   زی

دهم با  یینهاد افزایم اعت ار در بودجه ان سوی اینجااب در 

به نزدی شاهد افتتا  کمیسیون تلکیق در شر  اتمام اس  ز 

 این مسیر خواهیم بود.

سرز در -با بیان اینکه تصویب منطقه زیژه اقتصادی ارزمیه زی

مجل  دهم مراحل قااوای خود را گکراادهد عنوان کرد: به 

عل  برخی مخالک  های شورای اهه ان امرزن با اصرار مجل  

به مجمع تیخیع مصلا  اظام ارجا  شد که امیدزاریم با 

 د مجمعد تصویب شود.تأیی

زی افززد:  رز ه ااتقال آب ان رزدخااه منطقه به دریاچه ارزمیه 

ز آیان مجل  دهم شرز  شد خوش ختااه با  9۷که در سال 

 یهیری های فرازان در آستااه افتتا  بوده ز با براامه ریزی به 

 444عمل آمده تا دی ماه امسال حجم  یم بینی شده حدزد 
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ب ان این رزدخااه به دریاچه ارزمیه می رزد میلیون مترمکعب آ

 که دریاچه را احیا می کند.

در ادامه با بیان اینکه  رز ه سوم تصکیه خااه فاضالب زی 

ارزمیه با حمای  ستاد احیای دریاچه ارزمیه به نزدی به ااتها 

می رسدد عنوان کرد: به لااظ حل میکالت بهداشتی منطقه ز 

به دریاچه بخیی ان فرایند احیا  با ااتقال  ساب تصکیه شده

تسریع می شود همچنین بانگیایی حق آبه نیس  مایطی 

سدها ز الیرزبی رزدخااه ها ز هدای  بارش سال های اخیر 

باعث شده دریاچه ان حجم کمتر ان یک میلیارد متر مکعب در 

 میلیارد متر مکعب در سال جاری برسد. ۷د به بیم ان 9۳سال 

هزار اکری ارزمیه  ۷۷ ی دزره دهم زرنشهاه ادامه داد:  اییان

ز تاالر مرکزی ارزمیه با  یهیری به  مر رسید ز اکنون در 

 قیر  ر  دیهر های  یهیری ان یکی ز  مرحله تجهیز اس 

یهان بود که با هم  مجل  دهم به خصو  کمیسیون را

عمران در شهرستان ارزمیه در رزستاهای منطقه ااجام شد ز 

نرساای ز آبرساای در اکثر رزستاهای توسعه ش که گا

 شهرستان ااجام شد.

زی در ادامه با بیان اینکه توسعه آبیاری مدرن ز قطره ای به 

خصو  در  ایین دس  منطقه ان دیهر  یهیری های به  مر 

ایسته بودد عنوان کرد: حمای  ان صادرکنندگان سیب ز ایجاد 

عمل آمده  میز سیب در آذربایجان یربی با  یهیری های به

ت ریز -صورت گرف  همچنین  رز ه قطار  رسرع  ارزمیه

مطالعات شد که با توضیاات  ۶۳موفق به اخک کمیسیون ماده 

 فنی به تصویب رسید ز در حال اجرا اس .

بهادری اضافه کرد: ایجاد اداره کل راه آهن آذربایجان یربی 

 توجیهی مطالعات اما ایده  علیریم  یهیری ها هنون ابال 

 حق معلمان میکل حل دیهر موارد ان یکی. اس  شده ااجام

 عمده که بود اهضتی آمونشیاران ز دبستاای  یم التدریسید

ااجام خواهد  اقدامات ها اهضتی آنمون برای ز شد حل موارد

 شد.

زی با اشاره به ااتخابات مجل  یاندهم اظهار داش : در 

اهه ان  خصو  بررسی صالحی  کاادیداها باید گک  شورای

خوب عمل اکرد ز با توجه به تعداد کاادیداها ز مادزدی  

اعضای شوراد تقری ا دیدار این افراد بسیار سخ  ز ییرممکن 

بود ز ال ته در این شرایط اظهاراظرهای  یا ی سخنهو ایز 

ضرزرتی اداش  اما ش که جمع آزری ا العات متأسکااه 

غض را در گزارش های بدزن  یتوااه ز بر م نای حب ز ب

 رزاده افراد دخال  داداد که قضازت ها بر م نای موضع گیری 

ها ز ای  خواای ااجام شده بود در حالی که حرم  مممن ان 

 حرم  کع ه باالتر اس .

یادآزر شد: در خصو  شخع بنده گکته شد در حق شما  زی

ز تعدادی دیهر به دلیل کم ود زق  بررسید اجاا  شد. در 

حتی یک مورد تخلف ا  ات شده زجود اداشته  رزاده اینجااب 

ز خود را قرباای م ارنه با فساد ز  یهیری حقوق مردم می داام 

 ز کماکان ملتزم به اظام جمهوری اسالمی هستم.

در  ایان خا رایان کرد: آیا بهتر ایس  شورای اهه ان  اییان

به جای توجه به اظر چند کارشناس ز گزارشد با اهاه اسالمی 

اس گزارش مراجع رسمی ز با صا   با داز لب دازری بر اس

کند ز بقیه ااتخاب را به مردم بسپارد؟ مردم بهتر ان هر کسی 

کاادیدای خود را می شناسند ز باعث افزایم میارک  به 

 عنوان یک سرمایه اجتماعی می شود.

 

 : اردكان مردم نمایندهمحمدرضا تابش آقاي  -د

به این اکته اشاره کرد کره ایرن    اطق میان دستور خود درزی 

آخرین اطقم در خااه ملر  اسر  ز افرززد: بره لطرف شرورای       

ماترم اهه ان    ان  نج دزره امایندگی مردم شریف اردکان 

ن دزشرم  در مجل د تکلیف امااتداری بییتر حق ز رای مرردم ا 

 جهر   در ترالش  برا  خرود  برداشته شدد اگر چره  ریم ان آن   

 دزرهد سره  بره  ااتخراب  هرای  دزره کرردن  مادزد  ر  تصویب

 مسر ولی   ایرن  در بییرتر  ماادن دا ال به که بودم داده ایان

 ایام این در ز شمارم می مغتنم را فرص  اکنون بنابراین ایستمد

ن گرااقدرد مروکالن  رمضان برای همه همکارا م ارت ماه  ایاای

عزیز ز زفادارم در اردکاند همیهریان مومن ز فهریم در یرزد ز   

عموم مردم دیندار ز آگاه ایراند آرنزی توفیق ز سالم  هر چه 

هرا در  یهیرری    بییتر دارم ز ان همه بخا ر قصرورها ز اراتواای  

 .امایم ها ز حقوقیان  لب عکو ز مغکرت می خواسته

ام را بواالتر   اه حوزه انتخابیهشناس و آگ نظارت مردم حق
 دانم از هر رقابت سیاسی و جناحی می

ادامه داد: در این زق  کوتاه ان خودد آئین ز اظام اعتقرادی   زی

گویمد چون هم به دازری خدازارد   ز سیاسی خویم چیزی امی

بزرگ بیم ز  یم ان هر اعمال سلیقه ز حتی استصروابی برازر   

ام ز همره   گاه حونه ااتخابیره شناس ز آ دارم ز اظارت مردم حق

هراد   شهرزادان ذی حق ز صاحب اظر ایراای را برتمرامی کررده  

اعتقررادات ز بازرهررای خررویم برراالتر ان هررر رقابرر  سیاسرری ز 

 .داام جناحی می
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زی تصریر کرد: ان کوچکی  رزرش یافته مکتب مردارای آیر    

 بااقرال  ز اسالم به بازرم ز ام زارسته اادیم ز  اهلل خاتمی رزشن

 اهلل آیرر  د(ره)خمینرری امررام هررای اادییرره ان اوجررواای در را

 امررزن  ز ام گرفتره  خاتمی ز شریعتی مطهرید اهلل آی   القااید

 ااقالب ز اصالحات بود؛ خواهد همان ز بودیم که هماایم بر هم

ام ز تمرام ترواام را در    تجربه کررده  ز ام آموخته هم امتداد در را

می ز ره رری آن ز تواامنرد   خدم  تقوی  اظام جمهوری اسال

 کردن شهرزادان ز جامعه مدای به کار گرفته ز خواهم گرف .

اظهررار کرررد:  یررام کرزاررا  یررام ترررمیم اعتمرراد ز سرررمایه  زی 

اجتمرراعید  یررام هم سررتهی ز تکرراهم ملرری ز  یررام توجرره برره 

هررای فرررازان اخالقررید دینررید اجتمرراعید سیاسرری ز   ظرفیرر 

آزری  های جدید برای تاب  اقتصادی ز  یام کیف ز خلق فرص

 .جامعه اس 

زی خا رایان کرد: بایرد بریم ان  ریم در دزلر  ز مجلر       

آینده ز در همه اهادهای حاکمیتید عمومی ز مدای در اادییه 

دیده کیور باشیم ز  حمای  ان   قات مارزم ز قیرهای آسیب

هرای مخررب اقتصرادی ز اجتمراعی آینرده ان       برای مهرار مرو   

 .ای بیندیییم ات شایستهاکنون تمهید هم

اعتماد مردم بزرگترین پشتوانه برای حاکمیت درمقابلوه  
 هاست با بحران

منابع موجود در   هستم موقعی  ز عنوان کرد: معتقد بوده ززی 

 توااسر   مری  آن تراریخی  ز تمردای  درخیران  سروابق  ز ایران 

 خصوصرا  ایراای ناان ز مردان ا و   ز هوش بر تکیه با توااد می ز

میرر  اسررالم درایررن حاک دزران ان ماارردگاری یادگررار اارراندجو

های  ها ؛ گرایم سرنمین برجای گکاردد اما افسوس تنگ اظری

ای ز ییرعلمی بعضا مغایر با دیند امرزن عرصه را  جناحید ق یله

بر مردم تنگ کرده ز کیور را در موقعیر  خطیرر ز دشرواری    

بلو   ازر به حق ز قرار داده اس . راه برزن رف  اناین زضعی  دب

فکری مردم؛ سپردن کار به معنای زاقعی به دسر  خرود آاهرا؛    

 قرااواهرایید  بره  اهتمرام  اصال  ساختارهای فرسروده زمعیروب؛  

 دادن ترن  ز دموکراسری  لوانم  کیرش  ز ت عیض فسادد با م ارنه

 نمران  ترا  امیردزارم . اسر   ایرران  مل  تاریخی های خواس  به

 ز فیرارها  هراد  کرژی  هراد  ارارزایی  نا مردم ص ر کاسه ز باقیس 

ناهای معییتی ل ریز ایدهد کمرهم  بر رفع این میکالت تنه

بسته شود ز  ییرف  ز تعالی کیور ز رفاه ز رضایتمندی مل د 

رقم بخورد که رضایتمندی ز اعتماد مردمد بزرگتررین  یرتوااه   

 .هاس  برای حاکمی  درمقابله با باران

های گسترده با ادعاهای مر هم    زی افززد: متاسکااه ردصالحی

ز عدم شکافی  دراین خصو  توسط شورای ماتررم اهه ران   

آف  فراگیر ز عاملی برای تضعیف زجهه مردم ساالری اظرام ز  

 کره  اسر   شرده  مرردم  مقابرل  در حاکم قدرت توسعه گستره 

 .دگرد مل  ز حاکمی  بین ما گسس 

 ارلماای ریی  قوه قضاییه اس   به  اسداری ان اصل مصوای  

 امایندگان حساس باشد

تصریر کررد: ان ریاسر  ماتررم قروه قضراییه تقاضرا دارم       زی 

اس   به  اسداری ان قااون اساسی ز ان جملره اصرل مصروای     

 ارلماای امایندگان حساس باشند زاجانه ادهند برخی ماراکم  

ان  های زاهی امایندگان آناده را در مقرام دفرا     قضایی به بهااه

 .تا  تعقیب قرار دهندحقوق مردم 

هرای جدیرد بررای تقویر  هم سرتهی       تاکید کرد: فرصر   زی

ها به همدیهر را مغترنم   ها ز دس  اجتماعی ز ازدیک شدن دل

هایی که در جهر  مردارا ز گکر  ز     شماریم ز ان تدازم سیاس 

گو ز بخیم در این ایام به کار گرفته شده اس  در همره قروا   

 .حمای  کنیم

خرررداحافظی عنررروان کررررد: سرررخن  در بیررران سرررخن  زی

 در اصرالحات  دزلر   عزیرز  رئی  که همااس  من خداحافظی

 ان د هکرتم  مجلر   در مرردم  اماینردگان  با خویم دزل   ایان

 نبان بر همداای  علی سید میر ایرااید بزرگ عار  ز اادییمند

 را مرا  کره  هرر /  باد یار را از مر ایزد کرد یاد را ما که هر»: آزرد

 فکنرد  خراری  ما راه اادر که هر/  باد برخوردار عمر ان کرد خوار

 .«باد خار بی بیککد زصلم با  ان گلی هر/  دشمنی ان

 

 : گرمي مردم نماینده سید حمایت میرزاده  آقاي-هد

 بره  خرداقوت  عررض  برا : گک  خود ان دستوریدر اطق م اییان

 کیور آمونش ز تولید درمان ز بهداش  اصلی ایثارگر قهرمااان

 زنارت در "رحمراای  رضرا " گرامی برادر نحمات ان کرتی ضمن

دمعدن ز تجارت که ااصرافاً در رزنهرای سرخ  تارریم      صنع 

های ااجواامردااه ز کرزاا ان هیچ کوشیی بررای رفرع ایانهرای    

را در  "مردرس خیابراای  "اساسی کیور دریم اکرده ااد؛ توفیق 

 .سر رستی زنارت صنع  ان درگاه احدی  آرنز می کنم

کنم با عوامرل خرا ی ز    فززد: ان زنیر کیور درخواس  میزی ا

بی ککای  در ساماادهی تکدی گری در شرهرداری تهرران کره    

ااد آذربایجان سر ایرران اسر  ز آبرادی ز آنادی     فراموش کرده

 .ایران ن ازس  ؛برخورد جدی کنند
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 اسرالمی  شرورای  مجل  یاندهم دزره با اشاره به منتخ ین زی

مغان توفیق  گرمی ص ور مردم منتخب  خصو در: کرد تاکید

خدم  خدا سندااه را آرنز می کنم ز با کسب حاللی  ان مردم 

شریف گرمید ااهوت ز موران ز  رونش ان عردم توفیرق اجابر      

دعوت عزیزان برای شرک  در دزره یاندهم ز بره جهر  اینکره    

 اسر ؛  شرده  آخرین اطق اضطراری مجل  دهم قسم  بنرده 

مکتوب تقدیم مردم  نزدی به امااتداری ساله 6 دستازرد اایاهلل

 .عزیز گرمی مغان خواهد شد

هاد  میرناده ادامه داد: ضمن تیکر صمیمااه ان مردم عزیزد رسااه

اادییمنداند علمای بزرگوار ز مس ولین ماترم در تمام سطو  

اداری شهرسرتاند اسرتان ز کیررور ؛ بررای  ررر  یرک مسرر له     

 .اساسی کیور اجانه می خواهم

 4۷د   رق اصرل    9۷مطر  کرد: در آستااه رمضران سرال    یز

قااون اساسی در برابر قرآن مجید به خدای قرادر قرادر متعرال    

سوگند یاد کردیم که اهه ران جمهروری اسرالمی باشریم ز ان     

 ۷۳99 سرال   قااون اساسی دفا  امایم ؛امرزن در آخرر رمضران  

می به استاضار مل  شریف ایران  اساسی قااون ۸6 اصل   ق

رسااد؛ ما به سوگند خود سعی کردیم زفرادار باشریم ز در حرد    

توان برای تاقق آن تالش امودیم ز در سرخ  تررین شررایط    

تاریخی دحوادث متعدد ز میکالت فررازان د خرادمین شرما در    

دزره دهم مجل  ددر دز زظیکه ملری قااواهرکاری ز اظرارت ان    

 ااجرام   هیچ کوشیی دریم اکرده ز خدمات اساسی مااردگاری 

 "الریجراای  دکترر " مجل  تدبیر با ز تواامند ریی  که ااد داده

 .کرداد گزارش را آن خوبی به

 بورای  اساسی قانون سوم اصل 1 بند عدم اجرای درست
 است تر خطرناک هم کرونا و تحریم دشمنانق از ما نظام

 اینجاارب  زی خطاب به امایندگان تاکید کرد: همکاران گرامی؛

 یرادآزر  را اساسی قااون مااده برجای اصول ودخ اطق ازلین در

 توفیق شاید ز باید که  ور آن ارت اط این در متاسکااه که شدم

 اصرل  9 بنرد  ااردت  فرصر   این در اس ؛ ایده حاصل نیادی

ور اس  را مجدداً کی امرزن اصلی درد که را اساسی قااون سوم

ی رسد عدم اجرای درس  آن بررا  شوم که به اظر می یادآزر می

اظام ما ان آمریکاد اسرائیل ز دشمناند تاریمد کم رود ز کرزارا   

 .هم خطراات تر اس  ز آن ت عیض اس 

با بیان این که درد مرردم کم رود ایسر د ت عریض اسر د       زی

ادامه داد: اگر ایس  برای همه ا ایرد باشرد؛ اگرر هسر  بررای      

همه. که رییه آن در عدم اجررای درسر  براامره یرا اداشرتن      

های اجرایی اس  ز میکل براامره هرم    ر برخی دستهاهبراامه د

رییرره در شرراخع دارد؛ برررای تونیررع امکااررات در بسرریاری ان 

های اجرایی یا شاخع اصرال مهرم ایسر  یرا شراخع       دستهاه

کمی ز قابل اادانه گیری ایس  ز سلیقه ز بافته های ذهنی برر  

شرود. ال تره اگرر     های علمی ز کارشناسی ترجیر داده می یافته

دستهاهی شاخع علمری قابرل ارنیرابی برر تونیرع امکاارات ز       

 .ای کند توااد رسااه اعت ارات دارد می

 شد تر عمیق  18تبعیض در حقوق ها اسفند  

 اس  همین مردم در ااامیدی ز اارضایتی اصلی عل  زی افززد:

اگر ت عیض ایسر   ر  ان ایرن شرکا  عمیرق برین حقروق        ؛

ایثررارگران بررا کررادر اداری بانایسررتهان ز شررایلین دمعلمرران ز 

دایرزهای رسمی ز ییررسمید فاصله   قاتی بین اقیار مختلف 

های مرنی ز  جامعه دعمران ز آباداای رزستاها ز شهرها ز استان

 مرکزی در چیس  ؟

ایررن  9۸در ادامرره مطررر  کرررد: متاسررکااه در ازل اسررکند  زی

ت عیض در حقوق عمیق تر شده ز به از  خود رسیده اس  که 

ر موضو  فرهنهیان . عدم همراهی زنارت آمرونش ز  ررزرش   د

با سانمان براامه ز بودجه کیور برای حل میکالت مربروط بره   

 .رت ه بندی ز بانایستهان جای تاسف دارد

 های  ژزهیی باشد تصمیمات باید متکی بر یافته

با بیان اینکره قرااون اساسری اصرلی تررین ز مهمتررین        اییان

الخطاب باشد ز در میران   اجرا شود ز فصلقااوای اس  که باید 

 9اصول مترقی آن ازلوی  باید در اظام اسالمی اصل سوم بنرد  

اارزا باشدد تاکید کرد: برای عملیاتی شدند حک   درفع ت عیض

های موانی دتعیرین مترولی اصرلی ز  اسرخهو دتردزین       دستهاه

براامه کاربردی ز عملیاتی برای تاقق آن دتعیین شاخع کمی 

ی ارنیابی براامه ضرزری اس  ز در صورت تاقق این مروارد  برا

رسیدن به یک سیستم برای حکومتداری که در دایا علم اس  

هررای  ژزهیرری ارره بافترره هررای ذهنرری ز  ؛ علررم حاصررل یافترره

 .های  ژزهیی باشد تصمیمات باید متکی بر یافته

ضمن آرنزی توفیق الهی برای امایندگان مجلر  یراندهم   زی 

د: خدم  اقلی  افرا ی که هد  آاهرا صرندلی هرا    دتصریر کر

های تخصصی به هرر زسریله    هی   رئیسه مجل  ز کمیسیون

ممکن اس ؛ فرمایم موالی شهید این مراه را کره ارنش ایرن    

 ُس  ها را ان آب کثیف بینی بز هم  ایین تر می دااد؛ فراموش 

کرده ااد ز مجل  دهم را ااکارآمد معرفی کرده ز خود را برای 

کنند ز میردان را بررای    اظام دایه مهربان تر ان مادر معرفی می

هرگواه تاخ  ز تان خالی می بیننرد؛ عررض مری کرنم گرچره      

 مجلر   در بران   اما د بستند سکر بار اکثری   مردان ق یله دهم
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 برره خطرراب.  هنررون هسرر  بسرریاری بیرردار زجرردان یرراندهم

  ایسر  اگرر  آب" گرویم  مری  یاندهم مجل  معتدل های اقلی 

 هسر   ترری  چیرمان  ز دریرایی  دل/ مان قافله در که اترسید

 .اس  باقی همچنان حکای  دفتر این آمد  ایان به. هنون

 

تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهور و مسدوولین   (۸97

 اجرایي كشور

 مورد(5)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

حسینعلی حاجی اماینده شاهین شهر : صدزر دسرتور  آقای -۷

جه  تامین منابع مورد ایان جه   رداخر  ز اسرتمرار بیمره    

 ناان سر رس  خااوار ز دیهر مستمری بهیران کمیته امداد

مایط نیس  جه  ماتررم    صدزر دستور به سانمان حکاظ-

 شمردن مالکی  مردم ز بر ر  کردن فیارها بر رزی رزستاها

آقای حسن ارورزنی اماینرده ربراط کرریم: علر  تراخیر در       -۶

رداخ  های مربوط به احداث ریل شهرستااهای اسالم شرهرد   

 رباط کریم ز  راد چیس ؟

آقای حسینی شاهرزدی اماینده شاهرزد: لززم توقف کامل ز -۳

دائمی فعالی  شرک  آلومینیوم ایران ان معدن اکسید تاش بره  

 جه  عدم ااجام تعهدات

در  آقای جالل مامود ناده اماینده مهاباد: عل  عدم اظارت-6

 بانار خودرز زگراای شدید ماشین آالت ز اهادهای کیازرنی

: ضررزرت  آقای مامدجواد ابطاری اماینرده خمینری شرهر    -۷

 حمای  ان مصر  کننده زتولیدکننده چادر میکی در کیور

 

 مورد(94 )تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 تعداد دستهاه اجرایی تعداد دستهاه اجرایی

 ۷ جهاد ۷ تعازن

 ۳ راه ۶ اقتصاد

 ۷ ایرز ۳ کیور

 ۶ اک  ۷ میراث

 ۷ ا العات ۷ بهداش 

 

 تذكرات  ( تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و91

  شفاهي

 امری  مرردم  در تککر شکاهی خود گکر :    : سلیمي اصغر آقاي

ر شردن خرود ز فرناردان چره اقردامی بایرد       دا خااه برای دااند

داشته باشندد اگر با هزاران میکل م لغری را کنرار بهکارارد ترا     

مسکن خریداری کنند با افزایم سرسام آزر اه تنها امی توااند 

ا ایز  رداخر   خااه بخرادد بلکه امی توااند اجاره همان منزل ر

 کنند.

برا بیرران اینکرره کررارمزد دفرراتر امررالت خررار  ان ضرروابط ز   زی

میلیون مسکن خالی در کیرور   ۳ییرعلمی اس د تصریر کرد: 

زجود داردد باید برای رفع میکل مسکند مالیات ز عروارض برر   

 خااه های خالی اعمال شود.

زی با اشاره به اینکه درخصو  افزایم قیم  مایاتا  اساسی 

ردم مااند برراجد عردسد اخرود ز لوبیرا بره سر رسر  زنارت       م

صم  تککر می دهمد ادامه داد: حداقل شعار اظارت بر قیمر   

ها را عملیاتی کنیدد قیم  خودرز به صورت افسارگسریخته در  

حال افزایم اس د اما دزل  اعالم می کند افرزایم قیمر  هرا    

 ح اب اس  ز اخاللهران شناسایی شده ااد.

بیان اینکه در نمینه ارند مسکند گوشی تلکن همراه ز  با اییان

 ال اعالم شده که ح اب زجود داردد اما این ح اب ها هرر رزن  

بزرگتر شده اادد باید برای جلوگیری ان افزایم قیم  با دالالن 

 مقابله کنیمد تصریر کرد: میکالت اقتصادی با بخیرنامه حرل  

 امی شود ز ایانمند عزم جدی اس .

در ترککر شرکاهی اظهرار      سیدحسن حسدیني شداهرودي  آقاي 

ود را بر مرا  داش : حمد ز سپاس خدازاد متعال را که اعم  خ

تمام کرد ز در اظام مقدس جمهوری اسرالمی ایرران ان اعمر     

 زالی د امنی د استقالل ز آنادی برخوردار ساخ .

با شعار زفراقد همردلی ز    96بیان کرد: در اسکند ماه سال  زی

استکاده ان خرد جمعی  ا به عرصه خدم  گرزاری اهرادم ز برا    

عت ات عالیات عهرد   اهلل الارام ز خدای خود ز اهل بی  در بی 

امودم تا خالصااه خدم  کنم ز منافع مردم را بر منافع حزبری  

 ز شخصی ترجیر دهم.

سال گکشته سرعی امرودم برا رعایر  اخرالقد       6زی افززد: در 

ای در خور شرأن ز    اکدستی ز با تأسی ان برادر شهیدم اماینده

های شراهرزد ز   جایهاه مل  شریف ایران به خصو  شهرستان

ها در  د شهر معلمان دین ز اخالق باشم ز ان تمام ظرفی میامی

امرر قااواهرکارید اظررارتد توسرعه ز  ییرررف  شررق اسررتان ز     

 ماادگی تاریخی منطقه استکاده کنم. ج ران عقب

گکرر : در رزن  ایرراای خرردم  ان حمایرر  همرره اقیررار ز    زی

مس والن حونه ااتخابیه استان ز کیور که برای  ییرف  تالش 

درداای کنم. کماکان در خدم  مردم هستم ز ان آاهرا  کردادد ق

 ن اینجااب سرنده را ب خیند.می خواهم هر قصوری ا

ور در ترککر شرکاهی خرود گکر : ان حضر      :یوسف داودي آقاي

 رایراط آحراد مرردم در سراسررر کیرور در ااتخابرات مجلرر       
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یاندهم ز ان حضور  رایاط تر مردم شهرستان سراب که درصد 

میارکتی باالتر ان میااهین کیروری داشرتندد سپاسرهزارم ز ان    

حُسن اعتماد آاها بره اینجاارب بررای برار دزم تیرکر امروده ز       

 کنم.خدازاد را شاکرم ز امیدزارم بتواام ادای دین 

تصریر کرد: آقای رئی  جمهور صنع  خودرزسانی کیور  زی

ز سیاس  خودرزفرزشی هر دز ایان به باناهری اساسی به اکرع  

مردم ز جامعه هد  دارادد در این نمینه هم میرکل صرنع  ز   

هم باران سیاس  داریمد به  وری کره در خودرزسرانید زرق   

 فوالد ز  لیمر زارد می کنیم.

تور رئری  جمهرور اجررای فران ازل تولیرد      زی افززد:   ق دس

آلومینا ان اکلین سینی  سراب توسرط قرارگراه حضررت خراتم     

االا یا) ( باید تسریع شرودد نیررا ایرن  ررز ه یکری ان ارکران       

 کلیدی صنع  آلومینیوم کیور اس .

ادامه داد: سررانیر کرردن میلیرون هرا همرو ن بره دفراتر         زی

الجل ها در ایام اخیرر برا    ییخوان هر رزن ز هر هکته با ضرب ا

حکظ فاصله اجتماعی منافات داردد کرزاا را جدی بهیریمد نیررا  

 هر رزن در جهان ز کیورمان کیتار می کند.

در  ایان خا رایان کرد: دامداری ها ز مریرداری هرای   اییان 

کیور در باران شدیدی قرار داراد ز در حال تعطیلی ز اابودی 

ی دارادد نیرا قیم  خرورات دام  هستند ز ایان به رسیدگی فور

 ر کیور به شدت افزایم یافته اس .ز  یور د

ری بره زنیرر جهراد    در ترکک   :احمدد انداركي محمددي    آقاي

هرای کیرازرنی    کیازرنی گک : با توجه به قیم  باالی اهراده 

ااتظار می رزد کمک ز مساعدت مالی را بره کیرازرنان حرونه    

هزار تن  سته ان امسال ز صد هزار  ۶44ااتخابیه داشته باشید؛ 

 تن ان سال گکشته در اا ارها مااده اس .

کراهم تعهرد   در تککری به رئی  بااک مرکزی خواسرتار   زی

ارنی کیازرنان شد ز افززد: تقاضا داریم با ایرن اقردام مرااع ان    

 بین رفتن برادهای  سته جلوگیری شوید.

زی یادآزر شد: ان مردم حونه ااتخابیه  لرب حاللیر  ز آرنزی   

 ن ااار ز رفسنجان دارم.موفقی  برای منتخب شهرستا

 ان تقردیر  برا  شرکاهی  ترککر  در  حسینعلي حاجي دلیگاني آقاي

: گک  کرزااد بیماری شیو  با مقابله در بهداش  زنارت عملکرد

 بره  مس والن باید رز این ان داراد ایاط ز معنوی  به ایان مردم

ه ای براامه ریزی کنند تا حرم حضرت امام رضا ) (د اماکن گوا

 مقدس ز مساجد با رعای   رزتکل بان شواد.

در تککری به زنیر اقتصاد با بیان اینکره زنارتخااره اقتصراد     زی

باید اس   به زضعی  بانار بورس توجه بییتری داشته باشردد  

یط کنوای برخی زاحدهایی که در بورس ارائه می گک : در شرا

شود قیم  آن چندبرابر قیم  زاقعری اسر  در حرالی کره در     

گکشته برخی زاحدهایی که توسط سانمان خصوصی سانی بره  

بورس ارائه شد به قیم  بسیار ارنان تر بود قطعرا قیمر  براال    

 سان اس .باعث ایجاد ح اب در بورس می شود ز این میکل 

در تککری شکاهید گکر : در رزنهرای     مصطفي كواكبیانقاي آ

سرال   6 ایاای مجل  دهم ان اصااب رسااه ز مط وعات که در 

 ندگان را  وشم دادادد تیکر می کنم.گکشته اخ ار امای

ادامه داد: به سردمداران ز هیات حاکمه آمریکا می گرویم؛   زی

که علیریم ترالش هرای گسرترده امری تواایرد قرااون تارریم        

 تسهیالتی ایران را تکویض کنید.

زی افززد: به عنوان اایب رئی  مجمع امایندگان استان تهران 

تهررراند رید شررمیراااتد  ان اسررتاادارد شررهردار ز مررردم اجیررب

اسالمیهر ز  ردی  قدرداای می کنم ضمن آاکه در  ول ایرن  

جلسره شرورای اداری برگرزار     ۳۳جلسه مردمری ز   ۸۸سال  6

 کرده ایم.

خطاب به رئی  قوه قضائیهد تصریر کرد: به آقرای رئیسری    زی

می گویم فرناد شهید حج  االسرالم صرادقید دکترر مامرود     

ن شرهدای هکرتم تیرر بودارد کره ان      صادقی اس  که  درشان ا

شاءاهلل در حکم اییان تجدیداظر شود ز آقای رئیسی جاایرین  

شایسته ای برای شهید بهیتی باشند. اکنون کره آقرای آملری    

اس  در  الریجاای گکته ااد شکایتی ان آقای صادقی اداراد بهتر

 حکم اییان تجدیداظر شود.

در تککر شکاهی گک : براساس براامره    قلي اله قلي زاده آقاي

ریزی صورت گرفته قرار برود کره مرن فرردا در مجلر  اطرق       

رئیسره ایرن    سالیااه داشته باشم اما به دلیل براامه ریزی هیات

مس له لغو شد ز ما ان ارائه مطال مان ماررزم شردیم در اینجرا    

باید ان مردم شریف ز ییور حونه ااتخابیه تقدیر کرنم کره سره    

 دزره من  گکاشته ز به حقیر اعتماد کرداد.

سال اخیر سعی کردم که در حد زسرع   6ادامه داد: من در  زی

یون تخصصری ز  ز توان تا جایی که می تواام در جایهاه کمیسر 

قااوای حضور مو ر داشته باشم ز سعی کردم به جای  یهیرری  

امور شخصی به دا ال مسائل استاای ز ملی باشم در اینجا بایرد  

 رز ه ها  ان مس والن استان ز شهرستان که در تکمیل ز اجرای

 کمک کردادد تقدیر کنم.

 هیرات  ان: گکر   خرود  شرکاهی  ترککر  در  هاجر چناراني خانم

دکتر الریجراای ز سرایر همکراران     آقای خصوصاً مجل  رئیسه
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تیکر می کنم ز تدازم خدم  صادقااه را برای شرما در سرنهر   

 ااقالب خواستارم.

ان ریاس  جمهورید آقای جهااهیرید امیری ز هیات افززد:  زی

دزل  ز ان زنیر کیور ز تیم بزرگ تقسیمات کیوری به خرا ر  

برگرداادن بخم کوچکی ان حقوق اییابور برزرگ تیرکر مری    

 کنیم.

زی تصریر کرد: اییابور را عالماند فیررده ایرران برزرگ مری     

ی هرا ان  دااند اما متاسکااه در برخی دزران به اظر می رسد البر 

شاخع ها قوی تر بودهد چرا که شاخع بررای ایجراد حرداقل    

سه شهرسرتان دیهرر در شهرسرتان اییرابور زجرود داردد امرا       

همچنان در حالر  ااتظرار اسر . امیردزاریم در آینرده شراهد       

 رراگ تر شدن شاخع ها ز شایستهی ها باشیم تا سایه البری  

شرود. همره   ها ز بی عدالتی ها در همه ایرران برزرگ برداشرته    

جای ایران سرای من اس د در سرای خرود متعهرد ز مسر ول    

 هستیم.

در  ایان خا رایان کرد: شایسته ساالرید تقسیم عادالارهد  زی 

ماموریر    عدال  ماوری ز اظارت همه جاا ره ماموریر  مرا ز   

 مجل  ایران اسالمی اس .

 االسرالم  حجر   بره  خطاب شکاهی تککر در  احمد صفريآقاي 

 ۷4 تراریخ  در اینکره  علیرریم : گکر   قضائیه قوه رئی  رئیسی

سرط  تو کرماایراه   االییرهاه  زاگرکاری   رزارده  9۸ اردی هی 

سانی    ان  ر  در صان علنی مجل  بره   سانمان خصوصی

اامه داخلری مجلر  تقردیم شرما شردد       آیین ۶۳6اد ماده استن

ای حاصرل ایرده    تاکنون ز با گکش  بیم ان یک سال اتیجره 

رزد که دستورات النم برای رسیدگی به  رزاده  اس . ااتظار می

 مککور صادر شود.

اماینده مردم کرماایاه در مجل  شورای اسالمی همچنرین ان  

اری تیرکر کررد ز   همکر سرال   6مردم فهریم کرماایراه بابر     

 حاللی   ل ید.

 بارهررا: گکرر  خررود شررکاهی تررککر در علددي گلمددراديآقدداي 

 ترککر  جوااران  بیکراری  ز مرردم  معییتی میکالت درخصو 

 یرا امرزنه بزرگترین آسیب کیور همین مسائل اس .ن امد داده

 اسرالمی  شرورای  مجل  در هندیجان ز امیدیه ماهیهرد بندر 

 کنردد   رتراب  فضا به ماهواره توااد می که کیوری: کرد تصریر

 ارتقرای  ز اقتصرادی  مواارع  رفرع  در بود خواهد قادر شک بدزن

 .باشد موفق مالی های مولکه

جود داشته باشدد خواهیم توااسر  برا   زی افززد: اگر اراده ای ز

 تکیه بر تواامندی داخلی به موفقی  دس  یابیم.

ضمن کسرب حاللیر  ان مرردم حرونه ااتخابیره ماهیرهرد        زی

امیدیه ز هندیجان ز تیکر ان هیات رئیسه مجل  خا رایران  

کرد: ان حیث ساختاری میکالتی زجود داردد ان این رز اگر این 

ن قرار گیردد در آینده ازدیرک شراهد   مولکه مورد توجه مس وال

شررکوفایی اقتصررادی خررواهیم بررود. برره عنرروان مثررال سررانمان 

مدیری  ز براامه ریزی کیور ان اظر سراختاری میرکل دارد ز   

 سم  اابودی بخم های تولیدی اس . گیری آن به جه 

در تککر شکاهی خطاب بره هیرات دزلر  ز      امیر خجسته آقاي

رئی  جمهورد اظهار داش : موضو  ذرت های آلوده بندر امرام  

 را هرچه سریع تر تعیین تکلیف کنید.

اماینده مردم همدان ز فامنین در مجل  شرورای اسرالمی در   

سرانی بیران کررد: ایسرتهاه راه آهرن      تککر به زنیرر راه ز شهر 

همدان هرچه سریع تر باید تعیین تکلیف شرودد همچنرین راه   

مالیر که در دز ج هه کار مری کنرد بایرد اهرایی      -آهن همدان

 شود.

زی افززد: با لطف خدا نیرساخ  هرای همردان ماانرد آنادراهد    

فرزدگاه ز راه آهن خروب  ریم رفتره ز همردان افرق رزشرنی       

همچنرین بره عنروان مارور ریلری کیرور مری        خواهد داش د 

 درخید ز ان دس  اادرکاران این موضو  تیکر می کنم.

ضمن تیکر ان حسینعلی امیرری معرازن  ارلمراای رئری       زی

جمهور که دائما در بین امایندگان تالش مری کنردد گکر : ان    

کره   مردم زالیتمدار همداند قهازادد فامنیند مریااک ز جورقان

 تیکر می کنم.با معرف  هستند 
در ترککر شرکاهید گکر : ان اهرالی      قاسم میرزایي نیکدو آقاي 

که به من رأی دادارد  شریف دمازاد ز شهرها ز رزستاهای تابع 
ز  ای ااتخابات خرود ایسرتاادادد تیرکر مری کرنمد همچنرین       

کوش همه ادارات ز شرورای شرهر ز رزسرتایید     مدیران سخ 
مدیران عالی شهرستاند فرمااداران ز استااداران ز جوااان  رات  
ز متعهد که اتاق فکر بوداردد ان خرود گکشرته ز  رای آرمران ز      

کنررار هررم همررراه ز همرردل هررد  هررای ایسررتاداد ز همرره در 
 ایستادیم تا اام این سرنمین ماادگار شود.

ادامه داد: ما هر آاچه که می دااستیم ز بلرد برودیم ااجرام     زی
دادیمد باشد که خدازاد آن را اصال  کند ز راگ اخال  بهیرد. 
آاان که خات را به اظر کیمیا کنند/ آیا بود که گوش چیرمی  

 به ما کنند.
رزنهای اماینردگی را   ر  کررده ام ترا در      زی افززد: تک تک
 م شود تا یادمان بمااد که بودیم.قالب رزناهاری تقدی
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