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 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 
 اولسال  – یازدهمدوره 

 

 5/8/9311ه نبشدو روز– (35) پنجمسي و   جلسه علني
 

   اظهارات آقای دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسالمی (1

اده )اع  ماده واحده قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشااوریی   2و  1های  طرح دوفوریتی اصالح تبصره (رسیدگی2

 كمیسیون به تصویب رسید.(اصالحات )– شده از شوراي نگهبان(

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یا  فاوریتی تیمایر برخای ای متاررات ماالیی اداری و       (3

 )اصالحیه كمیسیون به تصویب رسید.(– )اعاده شده از شوراي نگهبان(پشتیبانی ویارت آمویش و پرورش 

هاا و ساایر    کمیسیون قضایی و حتوقی در مورد الیحه توقف اجرای احکام خلا  یاد و قلا  و قما  وریشا اه     گزارش (4

 )اصالحیه كمیسیون به تصویب رسید.(– )اعاده شده از شوراي نگهبان(تأسیسات و اماکن وریشی تاب  ویارت وریش و جوانان 

 – )اعاده شده از شوراي نگهب ان(  انی حوادث طبیعای  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد الیحه تاسیس صیدوق بیمه هم(5

 )اصالحیه كمیسیون به تصویب رسید.(

 – )اع اده ش ده از ش وراي نگهب ان(    گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد الیحه اصالح قانون مباریه با قاچااق کااال و اری   (6

 كمیسیون به تصویب رسید.( اصالحات)

)اص الحیه كمیس یون ب ه    – )اعاده شده از شوراي نگهبان(نامعتبر در حویه سالمت  طرح فهرست قوانین و احکام (رسیدگی به7

 تصویب رسید.(

) مصوبه كمیسیون  جهت -)اعاده شده از شوراي نگهبان(های مستتیر  قانون مالیات 2ماده  2طرح استفساریه بید ( رسیدگی به 8

 ب رسید. ) به دلیل قانونگذاري جدید(تامین نظر شوراي نگهبان مبني بر حذف موضوع استفساریه به تصوی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت بایار سهام و عملکرد سایمان بورس و اوراق بهاادار و ویارت اماور   (9

 پ س از قرات ت ا شارم كمیس یون     )– ق انون یی ین نام ه داخل ي مجل س(       55م اده   9)در اجراي تبص ره   -(دارایی و اقتصادی

 .(رییس سازمان بورس(   تعدادي از نماینداان نظرات خود را پیرامون اشارم مشبور ارایه نمودند نماینده دولت) 

)پس از قراتت اشارم كمیسیون  نماینده دولت    ادامه بح   ب ه   گزارش کمیسیون صیای  و معادن در مورد بررسی بایار فوالد(11

 جلسه بعد موكول اردید.(

 ( فتره طرح عادی12آیین نامه داخلی مجلس( و )  45تبصره ی  ماده  طبق) ( فتره طرح2(اعالم وصول )11

با اص الحات بع دي ین    9381الیحه تمدید قانون مالیات بر ارزم افشوده مصوب ")( فتره  الیحه با قید دو فوریت1(اعالم وصول )12

 قید دو فوریت به تصویب نرسید سپس تقاضاي یک فوریت مطرح و به تصویب رسید.( -"

 ( فتره سوال4عالم وصول)(ا13

 )یقایان: سامه یح   زاهدي  ناصري نژاد  نقدعلي و  غالمرضا شریعتي((ناطتین جلسه علیی مجلس 14

 ( قرائت بیانیه15
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 (تذکرات کتبی نماییدگان به رییس جمهور و  مسئولین اجرایی کشور16

 مورد( 2)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف 

 مورد( 95)ن اجرایی کشورتذکرات کتبی به مسئولی -ب
 
 

 ( تذکرات آیین نامه ایی اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی17
 

 صبح 8ساعت   6/8/9311شنبه مورخ  سه  روز (اعالم ختر جلسه ی جلسه آییده18
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اظهارات یقاي دكتر قالیباف ریاس ت مجل س ش وراي    (9

 :اسالمي

 بر   را( عر  )  سالروز امامت حضرت ولیعصرر اراحا الامرا     -

  تبریرر  جهررا  مسررلمی  و موحررلا  طلبررا   عررلالت تمررام 

 ترش   مومنرا    دائرم  برا   آماده دوره غیبت  دوره. گویم م 

 .است حق برپای  و ظلم با مبارزه برای مستمر

منتظرا  حضرت ااحا همیش  در تش  دائم  برای اارش   

   بسررت و هسررتنل و ملررت ارراحا الامررا  هرگررا احسررا  ب رر

 کننرل و بر  یراری ولاونرل در هرر مسریر و       چاره نلاشت  نم  

لع  های دشرمنا  بر  ا رر و    جاده ای نشا  وواهنل داد ک  وُ

شکست وورده اسرت و مومنرا  و مستضرع ا  وار را  وا عر       

زمی  هستنل. ولاونل هم  مرا را از پیرروا  راسرتی  حضررت     

 مهلی موعود  رار دهل.

 در روزهای اویرر دشرمن  کرم وردانر  سرردملارا  کشرور       -

فرانس  با پیام آور رحمت حضرت محمرل مصری   ) (  لرا    

مومنا  و موحلا  سراسر جها  را ب  درد آورده است. آنها کر   

کوچکتری  کلمات را در  بال ورود تحمرن نمر  کننرل  حرال      

 برررای دشررمن  بررا اسررشم و تمررام ادیررا  آسررمان   زشررت  و   

 ب  حرمت  را ب  نهایت رسانله و نشا  م  دهنرل کر  بروی  از   

 انسانیت  مهربان   الح و مودّت میا  انسا  ها نبرده انل.

 ا لامات شرنی  اویرر حاکمرا  فرانسر  را بر  شرلت محکروم        

م  کنیم و با الای بلنل م  گوییم ک  نور پیامبر اسشم و پیام 

ولاونل برا ایر  ا رلامات کرور بر  حاارن و نلانسران   ابرن         

  ورود  وامو  کرد  نیست و ب  ش  مکر دشمنا  اسرشم بر  

 آنها بازوواهل گشت.

 همۀمسلمانا  ب  وود مبارک عمر سراسر در  ( )پیامبر در 

. بود ولا بنلگا  با مهربان  و اوشق رعایت کلم   وحلت ح ظ

شرا  ا  همر  برا     ک  رهبر معظم انقشب فرمودنرل ا   همانگون  

 مرردم    برال  در ورود  وظایف ب  عمن بر عشوه ایشا   از تأس 

 و کنرریم رعایررت انتقررادات و عبررارات در را قاوررش جوانررا

 بر   مرردم  مشرکشت  حرن  هرل   با را ها ناکارآملی و ها کاست 

  .کنیم هلایت  انو  ب  عمن و و    ب  تش  سمت

،  پرر  ایرر  از محترررم نماینررلگا  اطمینررا  دارم کرر  همرر  -

 از مرردم  هرای  گشیر   و زننرل  مر   آنهرا  بر   مردم ک  های  حر 

 بر   را آ  و دارنل م  مح وظ وود سینۀ در را اجرای  مسئوال 

 در ا ررلام هررای چررر  درآورد  حرکررت برر  برررای تررش 

 برا  ا تصرادی  مسرائن  اولویرت  برا  کشور اجرای  های بخش همۀ

 مجلررر  نظرررارت  و  رررانون  هرررای ظرفیرررت از اسرررت اده

 دلسروزان    و ارریح  نقرل  طریرق  از را دولرت  و کننل م  تبلین

 مانرله  معیرن  کر    روانین   ایاجر و بودج  بر کنترل و نظارت

سخگو پا مردم و مجل  ب  شود  م  عمن  انو  وش  یا است

  .م  کننل

 بار  نیاز  انتالب معمر رهبر که همانطور استی ذکر به الیم -

 اقشااار خصااو  بااه مااردم ای معیشااتی حمایاات لاازوم

  در مجلااااس کردنااااد  تاکیااااد پااااذیر آساااای 

 ماردم  ای معیشتی حمایت طرح ییسا اجرایی پایانی های گام

 دشاوار  شارای   در گذاشت نخواهیر دولت با تفاهر با و است

 تیهاا  مشاکالت  وسا   در کاه  کیید احساس مردم معیشتی

 .نیست آنها سفرۀ شدن کوچ  اندیشۀ در کسی و هستید

 باا  ایاران  سارافرای  و شاریف  ملات  کرامت حفظ با یودی به

 آغای خانوارها اساسی کاالهای تامین اجرایی مدیران همراهی

 .شود می

ماده  2و  9هاي  طرح دوفوریتي اصالح تبصرهرسیداي به (2

واحده قانون تضمین خرید محصوالت اساس ي كا اورزي   

 )اعاده شده از شوراي نگهبان(

 اصالحات کمیسیون به تصوی  رسید:

 به این شرح اصالح شد:  (1)ماده 

( ماده واحله  انو  تضمی  وریل محصوالت اساسر   1)  تبصره

با ااشحات و الحا ات بعلی  1661/  6/  11مصوب  کشاورزی

 :شود آ  ب  شر  زیر ااش  م 

منظور نین ب  وودک رای  در محصروالت اساسر     ب   -1تبصره 

شورای  یمرت گرراری و اتخرا     »کشاورزی مونوع ای   انو   

ک  از ایر   « های حمایت  محصوالت اساس  کشاورزی سیاست

شود برا وظرایف و   ا نامیله م پ  در ای   انو  ب  اوتصار شور

 .شود ترکیا زیر تشکین م 

 اساسرر  محصرروالت تضررمین   یمررت تعیرری : الررف( وظررایف

 :زیر معیارهای گرفت  نظر در با کشاورزی

 های وا ع  تولیل و سود متعار ؛  هاین  -1-1
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 دولت  بخش توسط وریل نحوه تعیی   -1-1

ی  تعیی  نحوه وریرل توسرط بخرش غیردولتر  و سرهم      -1-1

وریل حلا ن ب   یمت تضمین  تعیی  شله نحوه حمن و نقرن  

 های دولت  و غیردولت  و سایر موارد مرتبط در بخش

هاین  تمام شله محصول مشاب  وارداتر  شرامن هاینر      -1-4

هرای وارداتر      های حمن و نقرن  تعرفر      وریل در مبلأ  هاین 

ا برر  هرای مترتر    های حمن داول  کشور و سایر هاین   هاین 

 هرای  بخرش  توسرط  وریل  نحوه تعیی  واردات محصول مشاب ؛

 حمرایت   اباارهای انواع میاا  و نوع تعیی  وصوا ؛ و دولت 

 کرارماد  و سرود  یارانر   بشعوض  های کم  تسهیشت  جمل  از

 تعیرری  تولیررل؛ عوامررن و هررا  نهرراده انررواع تسررهیشت یاران 

اساسرر  واردات محصرروالت  و اررادرات اجرایرر  هررای سیاسررت

 کشاورزی در چارچوب  وانی  و مقررات مربوط  الحاق شل.

وزیر جهادکشاورزی؛)رئی  شورا برابر با مراده  :ب( ترکیا شورا

 انو  تشکین وزارت جهاد کشاورزی(وزیر امور ا تصرادی و   14

دارای ؛رئی  سازما  برنام  و بودج  کشور؛رئی  سازما  نظام 

عاونیهرررای ارررن   کشررراورزی؛رئی  اتحادیررر  مرکرررای ت  

روسررتای ؛رئی  سررازما  نظررام مهنلسرر  کشاورزی؛سرر  ن ررر 

کشاورز وبره با حکم وزیر جهاد کشراورزی؛دو ن رر از اعضرای    

کمیسرریو  کشرراورزی  آب  منرراب  طبیعرر  و محرریط زیسررت  

)بعنرروا  نرراظر بررلو  حررق رأی برر  انتخرراب مجلرر  شررورای  

 اسشم (.

 :( قانون به شرح ییر اصالح شد2)  تبصره

ا با دعوت وزیر جهادکشاورزی تشکین م  شرود و  جلسات شور

یابل و مصروبات آ  برا رأی    با حضور اکثریت اعضا رسمیت م 

باشرل و مصروبات شرورا     اکثریت میلق اعضای حانر معتبر م 

پ  از تائیل وزیر جهاد کشاورزی الزم االجراست. برای تعیری   

 یمت تضمین   جلسات شورا حلا ن سر  مراه  برن از شرروع     

ها حلاکثر ترا آورر تیرمراه همرا       زراع  تشکین و  یمتسال 

شود.  یمتهای مصوب و سرایر مصروبات شرورا      سال تعیی  م 

حلاکثر ظر  ی  ه ت  از تاریخ تصویا توسرط رئری  شرورا    

 .ها اعش  م  شود  برای اجرا ابشغ و از طریق رسان 

 

 

طرح یک فوریتي تنظیم برخي از مق ررات   رسیداي به(3

ري و پاتیباني وزارت یموزم و پرورم )اع اده  مالي  ادا

 شده از شوراي نگهبان(

 کمیسیون به تصوی  رسید:حیه اصال

بار مرال  ایر  تبصرره در سرقف     » ( عبارت 6در تبصره ماده )-

وزارت آمروز  و   11۵۷۱۱بینر  شرله در ردیرف     اعتبار پیش

شود و از تراریخ   تأمی  م  16۱۱پرور  در  انو  بودج  سال 

بار مال  ای  » جایگای  عبارت «  ابن اجراست. 16۱۱/ 11/ 1

وزارت آمرروز  و پرررور   11۵۷۱۱تبصررره از محررن ردیررف  

 کررن کشررور مصرروب  16۱۱منررلرد در  ررانو  بودجرر  سررال  

 .گردیل« شود. تأمی  م  16۱1/ 11/ 16 

الیحه توقف اجراي احکام خلع ید و قل ع و   رسیداي به(5

اكن ورزش ي ت ابع   ها و سایر تأسیسات و ام   قمع ورزشگاه

 وزارت ورزم و جوانان )اعاده شده از شوراي نگهبان(

 کمیسیون به تصوی  رسید:حیه اصال

 :ماده واحله ای  الیح  بلی  شر  ااش  شل

از تاریخ تصویا ای   انو  اجرا  احکام ول  یل  -ماده واحده 

و  ل  و  م  ورزرشگاهها و سرایر تأسیسرات و امراک  ورزشر      

ربیت بلن  ک  در ارانر  متعلرق بر  غیراحرلا      تاب  سازما  ت

شله است برای ملت س  سال متو ف م  شود  سازما  تربیت 

بلن  موظف است ظرر  مرلت یادشرله نسربت بر  توافرق برا        

مالکی  اران  یاشله بر  نحرو ممکر  از  بیرن وریرل ارانر         

واگراری زمی  یا مل  معوض  الور مجوز و واگرراری سرهام   

 توافق نمایل.

دراورت علم حصول توافق  بهای زمری  براسرا     - 1ه تبصر

 یمررت کارشناسرر  رسررم  روز برر  ن رر  مالرر   در اررنلوق  

دادگستری سپرده م  شرود و سرنل مالکیرت بر  نرام سرازما        

 تربیت بلن  اادر م  شود.

دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز را ب  گون  ای  - 1تبصره 

ین  نمایل ک  تا پایرا   در لوایح بودج  ساالن  کن کشور پیش ب

 .ملت یادشله اجرا  ای   انو  تحقق یابل

الیحه تاسیس صندوق بیمه همگاني ح واد    رسیداي به(5

 طبیعي )اعاده شده از شوراي نگهبان(

 کمیسیون به تصوی  رسید:حیه اصال
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 ب  شر  زیر ااش  شل: ۷ماده  1بصره ت

سهم مالکا  واحلهای مسرکون  کر  تحرت پوشرش      -1تبصره

باشنل یرا  میت  املاد امام ومین )ره( یا سازما  بهایست  م ک

سایر افررادی کر  از پرداورت نراتوا  هسرتنل از محرن اعتبرار        

(  انو  تنظیم بخش  از مقررات مرال  دولرت مصروب    1۱ماده)

با ااشحات و الحا ات بعرلی آ  و اعتبرارات    161۱بهم   1۵

 ۱1مرداد  ۵ انو  ملیریت بحرا  کشور مصوب  1۵و  16ماده 

 .شودتامی  و پرداوت م 

آئی  نام  اجرای  ای  تبصره شامن تشخیص مالکرا  براسرا    

سیح درآمل و دارای  آ  ها توسرط وزارت تعراو   کرار و رفراه     

اجتماع  با همکاری کمیت  امرلاد و بیمر  مرکرای جمهروری     

مراه از   6اسشم  ایرا  تنظیم م  شود و حلاکثر ظرر  مرلت   

ا شل  ای   انو  ب  تصویا هیات وزیرا  مر   تاریخ الزم االجر

 .رسل

الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق ك اال و   رسیداي به(6

 ارز )اعاده شده از شوراي نگهبان(

ایراد وارده شورای نگهبا  ب  ای  الیح  ای  برود کر      توضیح:

ای  ای  الیح  ماهیت  ضای  دارد و بر همی  اسرا  طر  نامر    

مبن  برر   ۱۱شهریور ماه  61ضائی  در تاریخ ک  از رئی   وه  

اردیبهشت  1۱اغماض و رعایت نظرات آ   وه در مصوب  مور  

ماه مجل  شورای اسشم  در مورد الیح  ااش   انو  مبرارزه  

 رعایرت   با  اچاق کاال و ارز ایراد شورای نگهبا  مبن  بر عرلم 

 .شود م  مرت   اساس   انو ( 1۷1) اان( 1) بنل

  اد اصالحی به شرح ذیل است:متن مو

 -16۱1 مصروب  -ارز و کاال  اچاق با مبارزه  انو  -واحله ماده

 :شود م  ااش  زیر شر  ب 

و سایر هاین  های  ک  بر  آ   »( عبارت 1در بنل ) ( ماده ) -1

« نرر  ارز »حر  و عبارت « کاال تا محن کشف تعلق م  گیرد

 .م  شود« باالتری  نر  ارز اعشم »جایگای  عبارت 

حرر   « هاین  حمن و نقن و»( عبارت 1در بنل ) ( ماده ) -1

 .م  شود

« اعشمرر »و « برراالتری »( واژه هررای 1در بنررل )د( مرراده ) -6

 .حر  م  شونل

 .( حر  م  شود1بنل )ز( ماده ) -4

پروانرر  کرررا  بررری »( بعررل از عبررارت 1در بنررل )ژ( مرراده )-۷

 .اناف  م  شود«   دو پاساژکارن  تیر و کارن»عبارت « )کابوتاژ(

 انو  امور گمرک  مصوب »( بعل از عبارت 1در الر ماده ) -6

 .اناف  م  شود« و ااشحات بعلی آ »عبارت « 11/1/16۱۱

ب  ترتیا مقرر در  انو  امور »( عبارت 1در بنل )الف( ماده )-۵

در مهلت مقرر در ارورت ممنروع   »جایگای  عبارت « گمرک 

 .م  شود« درات  یع  آ  کاالیا مشروط بود  اا

اعرم از رویر  عبرور    »( عبرارت  1ب  انتهای بنرل )ب( مراده )  -1

 .اناف  م  شود« داول  و وارج 

 :( ب  شر  زیر ااش  م  شود1بنل )پ( ماده ) -۱

 «ترویص کاال از گمرک با ارائ  مجوزهای جعل  -پ»

 .( حر  م  شود1بنل ) ( ماده )-1۱

دولت و بلو  مجوزهرای الزم  »ارت ( عب1در بنل) ( ماده )-11

 .حر  م  شود« از

( الحراق و عنروا    6( ب  ماده )1زیر ب  عنوا  تبصره ) مت -11

 :ااش  م  شود(« 1تبصره )»تبصره فعل  ب  

نصاب رسمیت و اتخا  تصمیم در جلسرات سرتاد و    -1تبصره»

نحرروه تشررکین و اداره جلسررات و نیررا شررر  وظررایف ت صرریل  

 «.آیی  نام  اجرائ   انو  تعیی  م  شود دبیروان  ستاد در

از »عبرارت  « مبادل  کاال و ارز»( بعل از عبارت ۷در ماده ) -16

انراف  و  «  بین سامان  شناسرای  و مبرارزه برا کراالی  اچراق     

 .( آ  حر  م  شونل4( و )6تبصره های )

(« ۷سامان  های مرکور در ماده )»( عبارت 6درالر ماده )-14

مر   (« ۷( مراده ) 6سامان  مرکور در تبصره )»جایگای  عبارت 

 .شود

 .( حر  م  شود6بنل )د( ماده ) -1۷

 .( حر  م  شود۵( ماده )1تبصره )-16

 :( ب  شر  زیر ااش  م  شود۵( ماده )1تبصره ) -1۵

عرن  و فرو  ارز  بایل طبق نوابط بان  مرکرای   -1تبصره»

یرابق  جمهوری اسشم  ایرا  ارورت گیررد و برا متخل ری  م    

 «. انو  رفتار م  شود

 .( حر  م  شود11( ماده )1تبصره ) -11

www.dotic.ir

http://dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

6 

 53خالصه جلسه
 دوشنبه

55//3933 
 

 .( حر  م  شود1۷ماده )-1۱

 :( ب  شر  زیر ااش  م  شود1۱ماده )-1۱

وساین نقلی  مرورد اسرت اده در حمرن ارز یرا کراالی       -1۱ماده

( اعم از آب   زمین  و هوای  ک  متعلق 11 اچاق مونوع ماده )

مال  عاملاً برای حمن کاالی  اچراق   ب  مرتکا بوده یا توسط

در اوتیار مرتکا  رار گرفت  باشل یا با علم مال   برای حمرن  

کاالی  اچاق مورد است اده  رار گرفت  باشرل و ارز  آ  بریش   

از ی  میلیارد ریال باشل  نبط م  شرود  مشرروط برر اینکر      

ارز  وسیل  نقلی  از پن  برابرر  یمرت کراالی  اچراق بیشرتر      

و در اورت مازاد بود  وسیل  نقلی  ب  نسبت پن  برابرر   نباشل

 یمت کاالی  اچاق حمن شله نبط م  شود و چنانچ  ارز  

کاال کمتر از مبلغ مرکور باشل و مرتکا حلا ن دوبرار بر  ایر     

 منظور محکومیرت  یعر  یابرل  وسریل  نقلیر  مررکور نربط        

 .م  شود

نقلیر    در اورت  کر  مرتکرا برلو  اطرشع مالر  از وسریل       

است اده کرده باشل  از س  ترا پرن  برابرر ارز  کراالی  اچراق      

 .حمن شله ب  جاای نقلی وی افاوده م  شود

( 11وساین نقلی  حامن کاالی  اچاق مونوع مراده )  -1تبصره 

ک  متعلق ب  مرتکا بوده یا توسط مالر  عامرلاً بررای حمرن     

وی بررای  کاالی  اچاق در اوتیار مرتکا  رار گرفت  یا با علرم  

حمن کاالی  اچاق مورد اسرت اده  ررار گرفتر  باشرل چنانچر       

( نشود تو یف شله و در ارورت   1۱مشمول موارد نبط ماده)

ک  محکومٌ علی  ظر  ملت دوماه از تاریخ الور حکم  یعر    

جاای نقلی مورد حکم را نپردازد  از محن فرو  آنها برداشت 

 .و مابق  ب  مال  مسترد م  شود

 بررارگن  )کررانتینر( جررا  وسرریل  نقلیرر  محسرروب   -1تبصررره 

 .نم  شود

وساین نقلی  متعلق ب  دولت  وزارتخان  ها  شرکتها و  -6تبصره

مؤسسات دولت  و نهادهای عموم  غیردولت  از شمول نربط  

مونوع ای  ماده وارد است و در مورد اشخا  ورارج  تراب    

 .رفتار متقابن است

حامن مسافر یا بار در اورت  ب  وساین نقلی  عموم  -4تبصره

است اده برای  اچاق با أور ملارک وسیل  نقلی  و راننله  اجازه 

ادام  مسیر داده م  شود و پ  از رسیل  ب  مقصرل برا حکرم    

مرج   ضائ  تو یف م  شونل. در اورت نلاشت  بار یا مسرافر  

وسیل  نقلی  تو یف و در اورت  ک  محکومٌ علی  ظرر  مرلت   

ریخ ابشغ حکم  یع   جریم  نقرلی مرورد حکرم را    دوماه از تا

نپردازد  از محن فرو  وسیل  نقلی  برداشت و مابق  ب  مالر   

 .مسترد م  گردد

نصاب ریال  مقرر در ای  ماده هر س  سال ی  بار با  -۷تبصره 

لحاظ شرایط از جمل  نر  تورم اعشم  از سوی بانر  مرکرای   

وزارت امرور ا تصرادی و    جمهوری اسشم  ایررا  برا پیشرنهاد   

 .توسط هیأت وزیرا  تغییر م  یابل دارای 

در اورت  ک  وسیل  نقلی  بشااحا یا اراحا آ     -6تبصره 

متواری و یا مجهول المال  باشل  عی  وسریل  نقلیر  بر  نهراد     

مأ و  از سوی ول  فقی  تحوین م  شود و یرا برا همراهنگ  و    

أور مجوز فرو  از نهاد مأ و  کاالی مابرور توسرط سرازما     

سل و وجروه  جم  آوری و فرو  اموال تملیک  ب  فرو  م  ر

حاان از آ  ب  حساب نهاد مأ و  از سوی ول  فقی  واریا م  

 .شود

 برن از  « یگرا  »( آ  واژه 1( و تبصرره ) 6۵در الر ماده )-11

 .اناف  م  شود« ح اظت گمرکهای کشور»عبارت 

 :( ب  شر  زیر ااش  م  شود6۵( ماده )1تبصره )-11

گرا   نحروه حمرن و بر  کرارگیری سرش  نیرروی ی       -1تبصره»

ح اظت گمرکهای کشرور و سرازما  بنرادر و دریرانوردی تراب       

 انو  ب  کارگیری سش  توسرط مرأموری  نیروهرای مسرلح در     

 «.وواهل بود 16۵6موارد نروری مصوب 

( الحراق مر    6۵( بر  مراده )  6مت  زیر ب  عنوا  تبصره ) -16

 :شود

نیروهای یگا  گرارد و انتظامرات سرازما  بنرادر و      -6تبصره »

نوردی ایرا  برای ح اظت از بنادر و محوط  هرای بنرلری   دریا

)ب  غیر از امور اجرائ  مبارزه با  اچاق کاال و ارز ک  در حییر   

وظایف یگا  ح اظت گمرکهای کشور م  باشل( نابط  ضرائ   

 «..محسوب م  شونل

« مراجر   ی ارش   »( عبرارت  41( مراده ) 1در تبصرره )  -14

 .  شودم« مراج   ضائ »جایگای  عبارت 

جرایگای   « آبر  »( واژه 6۱( مراده ) 6( و بنل )۷6در ماده )-1۷

 .م  شود« دریای »واژه 
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( ۷6و وساین نقلی  مونروع مراده )  »( عبارت ۷6در ماده ) -16

 .حر  م  شود« ای   انو 

حکم ای  ماده شامن کاالهرای  کر    »( عبارت ۷4در ماده )-1۵

 .م  شود حر « فرو  آنها  انوناً جایا نیست  نم  گردد

 :( اناف  م  شود۷۱مت  زیر ب  انتهای ماده )-11

چنانچ  حی  عملیات کشف و تعقیرا و گریرا مرأموری   ی    »

اش   با ایجاد هرگون  مران  فیایکر  و اسرت اده از وسرایل  از     

جملرر  وسرراین دودزا مشررکشت  برررای کشررف  اچرراق توسررط  

ئ   مأموری  ایجاد شود پ  از احراز  اچاق با حکم مرج   ضرا 

مرتکا یا مرتکبی  ا لامات فوق نیا مشمول مجرازات منرلرد   

 «..در ای  ماده وواهنل بود

در اررورت  کرر  نماینررله  ررانون  »( عبررارت 6۵در مرراده )-1۱

شخص حقو   ب  نرام یرا در راسرتای منراف  شرخص حقرو         

مرتکا جرم  شود مرج  الور حکم عشوه بر مجازات شخص 

اق توسط شرخص حقرو     اگر  اچ»جایگای  عبارت « حقیق 

 .م  شود« ارتکاب یابل  مرج  الور حکم

یرا  برن از ورود از طریرق    »( عبرارت  61در تبصره مراده ) -6۱

 رائ  و امارات  حرکت ب  مقصل ایرا  احراز شود و یا ا رلامات  

 .حر  م  شود« فوق با همکاری شناورهای ایران  انجام

( افراوده  6۱ده )( ب  جا  )الف( ما۵مت  زیر ب  عنوا  بنل )-61

 :م  شود

 «کارت پیل  وری »-۵

 .( حر  م  شود۵6ماده ) -61

( و تبصره آ  ب  شر  زیر ااش  و ی  تبصره ب  ۵۵ماده )-66

 :( ب  آ  الحاق م  شود1عنوا  تبصره )

از تاریخ الزم االجرا  شل  ای   انو    انو  مجرازات   -۵۵ماده

ت بعرلی   برا اارشحا   1۱/11/1611مرتکبی   اچراق مصروب   

 انو  نحوه تعایرات حکومت  راج  ب   اچاق کاال و ارز مصوب 

مجم  تشخیص مصلحت نظام   رانو  راجر  بر      11/1/16۵4

جلوگیری از عمن  اچاق توسط وساین نقلی  موتروری دریرای    

(  انو  تأسری  سرازما    66( و )6۷  مواد )۱/1/1666مصوب 

  مراده  14/1۱/16۵۱جم  آوری و فرو  اموال تملیک  مصوب

  تبصرره مراده   14/11/1611(  انو  نظام ارن   مصروب   61)

(  ررانو  ممنوعیررت برر   ۱( و بنررل )ب( مرراده ) 1(  مرراده )6)

  16/11/16۵6کارگیری تجهیاات دریافت از مراهواره مصروب   

(  رانو  ح اظرت از منراب  آبرای جمهروری      11بنل )د( ماده )

 رانو    (6( ماده )1  تبصره )14/6/16۵4اسشم  ایرا  مصوب 

(  رانو  مربروط   6( و ااش  ماده )1الحاق ی  تبصره ب  ماده )

بر  مقرررات امررور پاشرک  و دارویرر  و وروردن  و آشررامیلن      

( 11( مرراده )4( و )1(  )1  بنررلهای )1۱/11/16۵۱مصرروب 

 انو  الحاق موادی ب   انو  تنظریم بخشر  از مقرررات مرال      

 .  نسخ م  شود۷/1/1614دولت مصوب 

کلی  مبالغ حاان از اجرای ای   انو  از  بین وجوه  -1تبصره 

ناش  از فرو  کاال و ارز  اچاق  وساین نبی  و جریم  هرای  

واول  ب  حساب ویژه ای ناد واان  داری کن کشور واریا مر   

شود. از وجوه واریای متناسا با تکالیف دستگاههای  ی ربرط  

ائر  شرله و نیرا    و تأ یر در امر مبارزه با  اچاق و برنام  هرای ار 

برای تأمی  هاینر  هرای آزمرایش  حمرن و نقرن  نگهرلاری و       

انهلام کاالهای  اچاق کشف شله  میابق آیی  نام  ای کر  بر    

تهی  م  شود و ب  تصرویا   وزارت دادگستری پیشنهاد ستاد و

 .هیأت وزیرا  م  رسل  هاین  م  شود

نحوه تعیی  و پرداوت حق الکشف دستگاههای  ی ربط  نحوه 

محاسب  هاین  نگهلاری و سایر هاین  های مترتب  ب  پیشنهاد 

 .ستاد ب  تصویا هیأت وزیرا  م  رسل

مونروع ایر  مراده      مصر  و اوتصا  وجوه در غیر از مروارد 

تصررر  غیر ررانون  در امرروال دولترر  محسرروب و مرتکررا برر   

 .مجازات مقرر در  انو  مجازات اسشم  محکوم م  شود

(  انو  ۱کارماد فرو  کاالهای  اچاق میابق ماده ) -1تبصره 

تأسی  سازما  جم  آوری و فرو  اموال تملیک  و اساسنام  

فرو  پ  از کسرر  تعیی  و وجوه حاان از  16۵۱آ  مصوب 

کارماد فرو  و هاین  های مربروط بر  حسراب تمرکرا وجروه      

حاان از فرو  و جریم  ها ناد واان  داری کن کشور واریا و 

در مواردی ک  کاالهای  اچراق میرابق  رانو  مابرور منهرلم       

مسترد و یرا واگررار مر  شرونل  هاینر  هرای  رانون  مترترا         

 کور تررأمی  براسررا   یمررت تمررام شررله از محررن حسرراب مررر

 .م  شود
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طرح فهرست قوانین و احک ام ن امعتبر در    (رسیداي به1

 حوزه سالمت )اعاده شده از شوراي نگهبان(

 کمیسیون به تصوی  رسید: اصالحیه

 :ماده واحله ب  شر  زیر ااش  م  شود

از تاریخ الزم االجرا شرل  ایر   رانو   احکرام      -ماده واحده 

 .اعشم م  شود انون  مرکور در پیوست منسو  

ق انون   2م اده   2طرح استفس اریه بن د   ( رسیداي به 8

 هاي مستقیم )اعاده شده از شوراي نگهبان( مالیات

مبیی جهت تامین نمر شورای ن هبان  مصوبه کمیسیون 

) به دلیل  بر حذف موضوع استفساریه به تصوی  رسید.

 قانون ذاری جدید(

وضعیت بازار اشارم كمیسیون اقتصادي در مورد بررسي (1

سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور 

ق انون یی ین     55ماده  9)در اجراي تبصره دارایي و اقتصادي

 نامه داخلي مجلس(
رییس سایمان  نماییده دولت)پس ای قرائت گزارش کمیسیونی

ی تعدادی ای نماییدگان نمرات خود را پیرامون گزارش ( بورس

طرح اصالح قانون باایار اوراق  نهایتا  نمودند و در مزبور ارایه 

بهادار اعالم وصول و به کمیسیون ذی ربا  جهات بررسای    

 ارسال گردید.

 خالصه اشارم كمیسیون:

 :گیری نتیجه و بیدی  جم 

حضور گسترده مردم در بازار سرمای  در اورت  کر  از طریرق   

ی های احیح اورت گیرد و مناب  حاان شله در مسیر کانال

توانل رورلادی فرونرله بررای ا تصراد      درست هلایت شود  م 

. از سوی دیگر نم  آگاه  از مخراطرات     کشور محسوب شود

باشرل    توانرل داشرت    ک  استقبال گسترده مردم ب  ای  بازار مر  

الزم است تمهیلات  انلیشیله شود ک  ای  پتانسین بارگ هلر 

ا شررایط هرلایت   های مولل و حائ نرفت  و مناب  ب  سمت بخش

رفرت از    . در شرایط تحریم  فعل  ک  کشور بررای بررو     گردد

گرراری  ابرن توجر  دارد      مشکشت ا تصادی نیراز بر  سررمای    

توانل گرره بارگر  از    اشتیاق فعل  ب  حضور در بازار سرمای  م 

مشکشت کشور را باز کنل؛ اما الزم  ای  امرر ایجراد بسرترهای    

در بازار جهت تخصیص بهین  مناب  و  مناسا و اباارهای جلیل

ریای مناسا و  و علم برنام     های مردم است ایانت از سرمای 

ناپریری بر سررمای  اجتمراع      توانل المات جبرا   د یق  م 

های ا تصادی  نظام مقل  جمهوری اسشم  وارد آورد و بحرا 

رم رود دولرت محتر   . انتظرار مر     غیر ابن کنترل  را ایجاد نمایل

ا لامات مو ری جهت تبلین نمود  تهلیل ایجاد شله بر  یر    

. مجل  شورای اسشم  نیا همچرو     فرات جلیل  انجام دهل

کنرل بر  اارش  شررایط       بن  در کنار دولت بوده و تش  مر  

 . موجود تا حل امکا  کم  نمایل

 اقدامات کمیسیون اقتصادی

یرازدهم   کمیسیو  ا تصادی از اولی  روزهای تشکین مجلر   

نسبت ب  رونل جهش  بازار سررمای  حسرا  بروده و برا رارل      

د یق رونل بازار سهام  مونوع را ب  اورت جلی پیگیری و در 

. در ای  راستا چنلی  جلس  برا   دستور کار وود  رار داده است

ملیرا  ارشرل برازار سررمای  و وزات امرور ا تصرادی و دارایر        

و ا لامات ای  وزارتخانر  بررای    ها برگاار و وواستار ارائ  برنام 

هرای   گراری ورد و جلوگیری از و وع بحررا   ایانت از سرمای 

. از نظر  روی  بازار شله است اجتماع  و امنیت  ناش  از رشل ب 

کمیسیو  مسئولیت مستقیم ونعیت فعل  بازار بر عهله وزیرر  

محترم امور ا تصرادی دارایر   اعضرای محتررم شرورای عرال        

رق بهادار و سازما  بور  و اورق بهرادار بر  عنروا     بور  و او

 .نهاد ناظر بازار سرمای  است

هرای مترول   در    هرا و سرازما    انتظار بر ای  است ک  دسرتگاه 

اولی  فرات  برنام  ش ا  و زمانبنلی شله وود را در زمینر   

ملیریت کارآمل بازار سرمای   ب  همرراه مسرتنلات و اطشعرات    

 .ورای اسشم  ارای  نماینلتوجیه   ب  مجل  ش

 :پیشیهادهای کمیسیون اقتصادی برای تصوی 

سازما  بور  و اوراق بهادار مکلرف اسرت ظرر  سر  مراه       -1

نسبت ب  تهی  طر  ااش  ساوتار سازمان  مبتن  بر حاکمیت 

شرکت  و متناسا با ونعیت کنون  بازار سرمای  کشور و طر   

ثر ظرر  مرلت یکمراه    مراحن  انون  تصویا آ  ا لام و حلاک

 .پ  از تصویا  ب  اجرای آ  مبادرت نمایل

سازما  بور  و اوراق بهادار مکلف است در پایا  هر ه ت   -1

هرای پریرفتر  شرله در     بنلی شررکت  معامشت   نسبت ب  رتب 
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های ریس  مصوب شورای عرال    بازار سرمای  بر اسا  شاوص

پرریس   ریسر    بور  و اوراق بهادار ایرا  در  الا س  گروه

 .ریس   تهی  و منتشر نمایل متوسط و کم

سازما  بور  و اوراق بهادار مکلف است نسبت بر  افشرای    -6

اطشعات معامشت کلی  اشرخا  حقرو   را در زمرا  معاملر      

 .افشا نمایل

سررازما  بررور  و اوراق بهررادار مکلررف اسررت از طریررق    -4

 دانش ارتقای ب  نسبت مل  رسان  ویژه ب  عموم  هایرسان 

 ا لام سرمای  بازار و بهادار اوراق معامشت زمین  در جامع  مال 

 .نمایل

سازما  بور  و اوراق بهادار مکلف است حرلاکثر سر  مراه     -۷

 مال  هایپ  از پایا  هر سال مال  نسبت ب  افشای اورت

 .نمایل ا لام سازما 

 سازما  بور  و اوراق بهادار مکلف اسرت نرم  تعریرف و    -6

تعیی  حلود نوسانات شاوص در شرایط غیرعادی  در مواجه  

با نوسانات شلیل و غیرمتعار  نسبت بر  بکرارگیری اباارهرای    

کنترل برازار ماننرل دامنر  مجراز نوسرا   حجرم مبنرا و سرایر         

 .اباارهای در اوتیار ا لام نمایل

وزیر امور ا تصادی و دارای  مکلف است ظر  ملت س  ماه  -۵

شورای عال   بات مال  را برر اسرا   روانی  و     نوابط تشکین

مقررات و با همکاری بان  مرکرای  بیمر  مرکرای و سرازما      

 .بور  و اوراق بهادار تهی  و اجرای  نمایل

شررورای عررال  بررور  و اوراق بهررادار ایرررا  مکلررف اسررت  -1

مصوبات وود را حلاکثر ی  ه تر  پر  از تصرویا  از طریرق     

بور  و اوراق بهادار منتشرر نمایرل.    درگاه الکترونیک  سازما 

موارد مربوط ب  مصروبات محرمانر  و غیر ابرن انتشرار شرورای      

عال  بور  و اوراق بهادار ایرا  در اوت تاییل شرورای امنیرت   

 .مل   ابن انتشار نخواهل بود

سازما  بور  و اوراق بهادار مکلرف اسرت حرلاکثر ظرر       -۱

فضرای مجرازی در    ملت س  ماه دستورالعمن فعالیرت فعراال   

حوزه بازار سرمای  را تهی  و پر  از تصرویا در شرورای عرال      

بور  و اوراق بهادار ایرا  اجرایر  نمایرل. هرگونر  فعالیرت در     

فضای مجازی در حروزه برازار سررمای  ورارد از دسرتورالعمن      

مرکور ممنوع است و متخل ری  از اجررای ایر  بنرل مشرمول      

 .باشنل ا تصادی م مجازاتهای جرائم اوشل در نظام 

 1۱سازما  برور  و اوراق بهرادار مکلرف اسرت حرلا ن       -1۱

درال کارماد معامشت اوراق بهادار را بر  شررط عرلم افراایش     

هاین  معامشت برای وریلارا  و فروشنلگا   ب  عنروا  منراب    

 .پایلار انلوق تثبیت بازار سرمای  پیش بین  نمایل

مکلف است هر س  ماه یکبار سازما  بور  و اوراق بهادار  -11

ها و مجوزهای اادره از سوی سازما  بور   گاار  دروواست

 .اوراق بهادار ب  کمیسیو  ا تصادی مجل  ارائ  نمایل

 :(  رییس سازمان بورس)خالصه اظهارات یقاي قالیباف اصل

امسال در بازار سرمای  کارهای بسیار ووب  انجرام شرله کر      -

 از ای  ات ا ات ووب بوده است. افاایش نر  شاوص ها یک 

آزادسازی سهام علالت یک  دیگر از ات ا ات وروب در سرال    -

 16سال آزاد شرل و حرلود    1۷جاری بود  سهام علالت بعل از 

هاار میلیارد توما  سهاملار  سهام وود را در بازار فرووتنل ک  

 هم جاو  شر مستضعف هستنل. عملتاً

مرال  از طریرق برازار سررمای       تقویت تجهیا پ  انلاز و تامی 

هراار   161یک  دیگر از ات ا ات مهم امسال بود  سال گرشرت   

میلیارد تومرا  ترامی  مرال  در برازار سررمای  ات راق افتراد در        

 میلیرارد  هراار  6۱۱ بر   علد ای  امسال ماه   6اورت  ک  در 

 ۷ حرلود  گرشت  سال در اولی  های عرن . است رسیله توما 

 میلیرارد  هراار  1۷ تراکنو   امسرال  اما بوده توما  میلیارد هاار

برابرر   ۷.یعن  ای  ر م نسبت ب  سال گرشرت   است بوده توما 

افاایش داشت  است نم  آنک  بحث تامی  مال  دولرت هرم از   

بازار سرمای  ات اق مهم  بود ک  انجام شل و دولرت تراکنو  از   

ت کر  در  هاار میلیارد توما  سهام فرووت  اس 61بازار سرمای  

اورت علم فرو  ای  سهام دولت بایل برای تامی  مال  ورود  

 ب  سمت کارهای   لم برم  داشت ک  تورم زا وواهل بود.

هاار میلیارد توما  برود کر     ۱۱: فرو  اوراق از طر  دولت -

ای  آمار  ابن توجه  است  سال گرشت  فرو  سهام از طرر   

 یارد توما  رسیل.هاار میل 61دولت ا ر بود اما امسال ب  

تاسی  شرکت های عام یک  دیگر از ا لامات سازما  بور   -

و اوراق بهادار ط  سال جاری برود  طر  نیمر  اول سرال کر       

نقلینگ  وارد بازار م  شل تش  کردیم تا ای  نقلینگ  توسط 
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عرن  ها و عرن  اول  ها از بازار جرب شود. ای  مباحث بسیار 

  در نهایت ب  مصوب  دولت در مرورد  مورد بررس   رار گرفت ک

درارل   1۷سهام شناوری ک  سهام شرناوری کرن برازار را بر      

افاایش داد و موجا شل عرنر  هرای وروب  در آ  مقیر  از     

 سمت بازار بور  انجام شود.

تاسی  شرکت های سهام  عام برای اجرای پروژه هرا یکر     -

ود و دیگر از رسالت هرای مهرم مرا در برازار سررمای  برور  بر       

میلیارد توما  شرکت سهام  عام شررکت پرروژه    4۱۱تاکنو  

تعریف شله است در اورت  ک  ای  عرلد سرال گرشرت  ار ر     

بود. همچنی  تقویت رو  سرمای  گراری غیرمستقیم در بازار 

سرمای  را ب  طور جرلی دنبرال کرردیم ترا مرردم بر  ارورت        

 مستقیم وارد بازار نشونل.

اق بهادار  سرهام شرناوری در برازار    با پیگیری های بور  اور -

درارل در   1۷درال در ابتلای سرال بر     11افاایش یافت  و از 

 حال حانر رسیله است.

ب  منظور رال فضای مجازی شورای عرال  فضرای مجرازی در    

بازار بور  تشکین شل  با رال فضای مجازی در اورت لراوم  

برووردهای  هری هم انجام م  شرود همچنری  برا توجر  بر       

توسع  فضای مجازی و تا یر آ  بر بازار سرمای  ای  ا لام انجام 

شله و در کنار آ  هم ارتباط  را با الا و سیما بررای ارتقرای   

سواد فکری و فرهنگ سازی و همچنی  بازار گردان  در شبک  

 های آموز  و ایرا  کاال بر رار کرده ایم.

ارگردان  را بر   بعل از افت های بازار در بازار سرمای  مونوع باز

طور جلی دنبال کردیم زیرا بازار گردا  بایرل بتوانرل در بحرث    

عرن  و تقانا با تشخیص درست ا لام مناسا را انجرام دهرل    

شرررکت  رررارداد بررازار  11۱شرررکت   66۱در بررازار بررور  از 

گردان  را امضا کرده انل. برای رسریل  برازار سررمای  بر  یر       

 1۱جرلی دنبرال شرود  حرلود      تعادل بایل ای  مونوع ب  طور

شرکت ای   رارداد وود را تملیل نکردنرل کر  سرازما  برور      

اعشم کرده شرکت های متخلف مستوجا جریم  های مرال  و  

 بروورد هستنل.

اگر بازارگردا  ها ب  اورت کامن در بازار سرمای  فعرال شرونل   

 م  توا  ی  تعادل  را در بازار ایجاد کننل.

ار  کمیسیو  ا تصرادی  اظهرار کررد: ایر      وی با اشاره ب  گا

گاار  بسیار ووب م  توانل ب  بازار برور  و سررمای  کمر     

سررال اویررر رشررل و توسررع  داشررت   1کنررل  بررازار سرررمای  در 

مخصواا در ابتلای امسال اما زیرساوت های آ  با ایر  رشرل   

 تیبیق پیلا نکرده است.

  برور  و  درباره بنل ی  گاار  ک  در مورد سراوتار سرازما  

توسع  ساوتار سازمان  اسرت  طرحر  را آمراده و در شرورای     

عال  بور  تصویا کردیم و چو  مصروب  هیرات وزیررا  مر      

وواهل آ  را ب  آ  ها اعشم کرردیم در نتیجر  بنرل یر  ایر       

 گاار  اکنو  انجام شله است.

کنل نرم    بنلی نم  ها را رتب  در دنیا پیشنهاد نظارت  شرکت

بنرلی  اتر  در برازار سررمای  وجرود دارد. مرا        بر  اینک  ی  رت

تابلوهای مختل   در بازار سرمای  داریم  شررکت  کر  در برازار    

آیررل و درایرر  شرررکت   گرررار مرر  پایرر  اسررت و ترر  سرررمای  

کنرل بر  وراطر     کنل بیانی  ریس  را امضا م  گراری م  سرمای 

 بنلی در شرکت و در بازار سرمای  وجرود دارد. ایر    همی  رتب 

شرود و اینکر   یمرت بر       ها هر روز اعشم م  مونوع ب  شرکت

هرای  کر  ایر      کنرل و ویژگر    ها چ  تغییری مر   سود شرکت

ها در تابلو دارنل. اگر ی  شرکت  شرایط احراز ی  تابلو  شرکت

( ایر   1شرود  در بنرل )   را از دست بلهل از آ  تابلو حر  مر  

سررمای  انجرام    بنرلی در برازار   گاار  آمله است ک  اال  رتب 

 شود. م 

هرا سرهام    اشخا  حقو   ک  باالی یر  درارل در شررکت    -

شرود  آنهرا کر      دارنل معامشت آنها در بازار سررمای  اعرشم مر    

فروشرنل فِلرش    کننل فِلش سبا م  شود و آنها ک  م  وریل م 

هرا در اوتیرار برازار سررمای       شود. اطشعات شرکت آ   رما م 

 وجود دارد.

ای  مونوع مربوط ب  فعالیت در بازار سررمای    ر  گاا 4بنل -

گراری غیرمستقیم تش  کرردیم کر     است  در مونوع سرمای 

های  ک  با الا و سریما داریرم    آ  را توسع  دهیم و با همکاری

ایرم ترا بتروانیم     های  را در فضای مجازی شروع کررده  و فعالیت

نریم.  آموز  و فرهنگ سازی را در فضای مجازی هم ایجراد ک 

گراری غیرمستقیم ابتلای سرال مجروز    امسال در مورد سرمای 

 6۱ها ب   علد بود و امسال مجوز سبلگردا  11سبلگردان  ما 
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مجروز جلیرل هرم ارادر      1۱علد رسیله اسرت نرم  اینکر     

ایم و سازما  برور  موافقرت اارول  آ  را داده اسرت و      کرده

ی آ  را انجرام  تواننرل کارهرا   انل مر    اعلتا آنها ک  مجوز گرفت 

 دهنل و در بازار سرمای  فعالیت وود را آغاز کننل.

( ای  گاار  تأکیل کرد: مونوع افشرای  ۷وی با اشاره ب  بنل )

های مال  سازما  را در شرورای عرال  برور  میرر  و      اورت

مصوب کردیم و در تارنمای وود سازما  بور  ایر  اطشعرات   

  ک  شرورای  برات   ( گاار۵منتشر وواهل شل  در مورد بنل )

مال  است ما با آ  موافق هستیم و ی  الیحر  ارتقرای  رانو     

ایم و در مرلت   ای است را تهی  کرده ماده 1۱۱بازار سرمای  ک  

 فرستیم. ی  یا دو روز ب  دولت م 

های اجرای  آ  انجام شله است و ابااری اسرت کر  در    نمانت

( گاار  درباره 1شود  بنل ) اوتیار سازما  بور   رار داده م 

افشررای مصرروبات شررورای عررال  بررور  برروده کرر  در گرراار  

کمیسیو  پیشنهاد شله است  در پایگاه  وانی  و مقررات بازار 

شرود و  ابرن    سرمای  مصوبات شورای عال  بور  منتشرر مر   

 دستر  و در اوتیار همگا  است.

 مجرازی  فعراال   فعالیرت  دسرتورالعمن  بر ناظر گاار ( ۱) بنل

 شرود   م  دنبال مجازی فضای مونوع ک  گ تم هم بش  است 

هرای  کر     تسای و ها کانال از توجه   ابن تعلاد حانر حال در

انرل توسرط    تخلف کرده و اوشل در بازار سررمای  ایجراد کررده   

شود و با بسریاری از اینهرا    سازما  ب  مراج   یربط معرف  م 

 بروورد وواهل شل.

ن  ک  اورشل در برازار سررمای     اما گاه  جرائم  ک  برای کسا

دهنرل   کننل با اوشل و تخلف و جرم  ک  انجرام مر    ایجاد م 

ای ک  در سازما  برور  تهیر  شرله     سازگاری نلارد. در الیح 

ای  مونوع دیله شله است و  اعلتا اگر ای  مونوع تبلین بر   

توانل اباار نظارت  را در اوتیرار سرازما  برور       انو  شود م 

 . رار دهل

( گرراار  دربرراره کرراهش کررارماد ارکررا  بررازار از  1۱بنررل ) -

معامشت سهام است  وا عیت ای  است ک  ما ابتلای سال ایر   

 ۷۱ایرم و پیشرنهادی را بر  شرورا برردیم کر         کار را انجام داده

درال کارماد سازما  بور   شرکت برور  تهررا  و سرازما     

شرررکت هررا  شرررکت فنرراوری و  فرابررور  ایرررا  و کررارگااری

 کنل. گراری مرکای کاهش پیلا م  سپرده

درارل از   1۱درال کاهش پیلا کرده اسرت و   ۷۱کارماد آنها 

درارل در ارنلوق    6۱گررار داده شرل و    درال ب  سرمای  ۷۱

ای  شود ک  سررمای   تثبیت بازار و انلوق توسع  بازار شارژ م 

و  ک  در اان بازار ب  آ  نیاز دارد ک  تعادل در آ  ایجاد شرود 

تواننل کم  کننل اما چو   انلوق توسع  و انلوق تثبیت م 

شرود ایر  عرلد در حرال      از ابتلای تیرماه ای  کار پیگیری مر  

حانر علد  ابن توجه  نیست ول  در آینله و تر  ایر  عرلد    

 توانل ب  تعادل بازار کم  کنل. بیشتر شود م 

هرا و زحمرات  کر  در کمیسریو  ا تصرادی       در پایا  از ترش  

 .جل  انجام گرفت   تشکر کردم

 خالصه اظهارات تعدادي از نماینداان پیرامون اشارم كمیسیون:

امروز برازار برور  تبرلین بر        نماینده اهواز: مجتبي یوسفيیقاي 

یک  از دغلغ  های اساس  مردم شله کر  متاسر ان  برا نشرا      

میلیو  جمعیت ب   1۱داد  در باغ سبای از سوی دولتمردا   

 ار پیوستنل.ای  باز

 رار بود ش افیت در بازار بور  حاکم باشل  یک  از اهلا  ای  

رد بررود کرر  براسررا  اظهررارنظر  بررازار جمرر  آوری منرراب  وُرر 

درال سرمای  های تازه وارد ب  ای  بازار متعلق  ۵۱کارشناسا  

 میلیو  توما  بوده است. 1۱ب  افرادی است ک  تنها حلود 

هاار واحل رشل داشرت  و در   4۷۱ گاه  او ات ای  بازار نادی 

چنی  شرایی  ای  بازار با ابهامات و سواالت متعرلدی مواجر    

 است.

 نبررود شرر افیت در سررازما  بررور  و اوراق بهررادار یکرر  از     

عرلم شر افیت در شررکت هرای      م  باشل  اال  تری  مسائن 

رد کارگاار نیا مشهود است ک  ای  شرکت ها سرمای  هرای وُر  

ری و ب  اورت هلایت شله وریل سهام انجام مردم را جم  آو

هراار میلیرارد سرهام عرلالت      16م  دهنل. براسا  شنیله ها 

 فرووت  شرله اسرت  در حرال  کر  بایرل مشرخص شرود چر         

شرکت های واسی  ای ا لام ب  فرو  سهام  ک  متعلرق بر     

 مردم است  کرده انل.

د ب  برازار  نبود برنام  ریای مناسا نیا یک  دیگر از ایرادات وار

 بررور  اسررت کرر  برررای هررلایت نقررلینگ  مررردم الزم اسررت  
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شرکت ها را ب  دست  های کرم ریسر  و پرر ریسر  تقسریم      

بنلی کنیم و برای اینک  مردم هوشیاران  در ایر  برازار وجرود    

داشت  باشنل  آموز  های الزم ب  ای  افراد داده شود  ن  اینک  

مرردم را وارد برازار    با اظهارات تبلیغات   مسرئوال  فقرط پرول   

 کننل و مردم دچار ی  دالل  ملر  در ای  بازار شونل.

 1۷وی با اشاره ب  عرنر  اولیر  شررکت هرای جلیرل کر  ترا        

هاارمیلیارد توما  افاایش یافت  گ ت: بسیاری از شرکت هرای  

وصولت  متعلق بر  نهادهرای عمروم  هسرتنل کر  ورود ایر        

ست ب  حوزه انعت شرکت ها ب  بور  کم  بسیاری م  توان

و فعالیت شهرک های انعت  کنل  ول  مشخص نیست عوایرل  

 حاان از عرن  اولی  ب  چ  سمت  هلایت شله است.

ایراد وارد دیگر ب  برازار برور  را عرلم همراهنگ  دولرت       وی

دانست و اظهار کرد: ات ا   ک  در مردادمراه ر  داد  نشرا  داد   

همراهنگ  بر  لحراظ    وزارت ن ت و وزارت ا تصراد برا یکرلیگر    

سیاستگراری در بازار برور  نلارنرل و همری  مسرئل  موجرا      

ریا  سهام در مقیع  در مردادماه شل. بسیاری از مردم برای 

وریل سهام نیازهای اولی  زنلگ  ماننل وان  وود را ب  فررو   

 گراشتنل.

متاس ان  در حوزه فضای مجازی نیا هیچگونر  نظرارت  وجرود    

هرای تلگرامر  و اینسرتاگرام  نقرلینگ       نلارد و برو  کانرال 

مردم را ب  سوی  وا  جهت ده  م  کننل  در حال  ک  ای  

 بازار نقلینگ  مردم را بایل ب  سمت تولیل هلایت کنل.

الزم است در زمان  ک  نوسانات در بازار ب  وجود آمل  ارنلوق  

تثبیت و انلوق توسع  وارد عمن شونل و در ای  حروزه نبایرل   

  جلیلی ب  دولت تحمین کرد تا از ایر  طریرق ترنش    بار مال

های شلیل بازار از طریق وود برور  نرمانت شرود ترا منراب       

 .مردم ب  باد نرود

 برا وجرود همر     نماین ده ص ومعه س را:    سید كاظم دلخ وم یقاي 

زحمت هرای  کر  کشریله شرله اسرت  نقایصر  در گراار          

دارد. ای   کمیسیو  و عملکرد دولت در زمین  بازار سهام وجود

بررازار عمررر کوترراه  دارد و در دوره کوترراه بررور  بررا تعجیررن  

دستگاه های  ی ربط باعث شل بیش از حرل پرول وارد برور     

 شود و شاهل نابسامان  ها باشیم.

نبایل ونعیت بازار بور  را مستقن از سایر بازارها بررس  کرد  

از کمیسیو  ا تصادی وواسرت گاارشر  برا اسرتناد بر  سرایر       

 ارها تهی  کنل.باز

دولت از ونعیت بازار سرمای  است اده نکررد  در برازار سررمای     

بایل شرکت های جلیل پریرفتر  شرود  امرا حرلاکثر معرامشت      

سهام موجرود در ایر  برازار ر رم ورورد کر  یکر  از         1دست 

 مشکشت بازار سرمای  همی  امر بود.

ث ایجراد  هاار میلیارد سهام علالت ب  بازار بور   باع 16ورود 

تشکی  در ای  بازار شل کر  بایرل مشرکشت آ  د یرق مرورد      

بررس   رار گیرد  از ای  رو از کمیسیو  ا تصادی م  ورواهم  

فراتر از بازار سرمای   فضای ا تصادی کشور را بررس  کنل  چرا 

ک  علم ش افیت در بور  سرنوشت ما را ب  اینجرا رسرانل کر     

 .بازار بور  باشیم هر روز شاهل متضرر شل  سهاملارا 

ب  دلین کاست  های   نماینده كرمان: پورابراهیمي محمدرضایقاي  

رد ایجاد شله کر  بر    دولت  شرایط سخت  برای سهاملارا  وُ

دلین تعلاد زیراد ایر  سرهاملارا  شررایط جلیرلی در حروزه       

 ا تصادی ر م وورده است.

الت با اشاره ب  شرایط اجتماع  و امنیت  ک  در پر  اشرکا   وی

بازار بور   ابن ایجراد اسرت عنوا  کررد: در جلسرات متعرلد      

تهلیلات و آسیا هرای عرلم وجرود زیرسراوت هرا در حروزه       

بور  را گوشاد کرده و دغلغ  ها را بر  عنروا  چرالش امرروز     

 نظام ا تصادی گ ت  ایم.

وی با اشاره ب  رونل افاایش غیرمتعار   یمرت شررکت هرا در    

ارت در برازار سررمای  شررایی  را    بور   اظهار داشت: علم نظ

 ر م زد ک  تعلاد زیادی از سهاملارا  ورد نرر کردنل.

از رئی  سازما  برور  انتظرار داشرتیم مباحرث میرلان  را       -

میر  کرده و از ارائ  میالا گرشت  و مونوعات  ک  در حیی  

 اوتیارات ای  سازما  نیست  وودداری کنل.

ر گاارش  ارائر  شرله در   پیشنهادات کمیسیو  ا تصادی ک  د

 الا طر  یازده بنلی ب  مجل  وواهل آمل  تکالیف دولت در 

 تصمیم گیری ها در بازار سرمای  تعیی  شله است.

برا انتقراد از سرو ملیریت در      در پایا  ویاب ب  وزیر ا تصراد  

حرروزه بررور  کرر  باعررث عررلم اعتمرراد جامعرر  شررله اسررت    

هسرتنل و بایرل ایر      واطرنشا  کرد: مردم عقبر  برازار سرهام   
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 اعتمرراد برر  بررازار سرررمای  را بازگردانررل چرررا کرر  پیامررل ایرر   

ب  اعتمادی  علم بهره گیری نظام ا تصرادی از ظرفیرت برازار    

 .بور  و جرب نقلینگ  مردم است

 برازار  در شر افیت  عرلم   نماینده خدابنده: حسیني البرز سیدیقاي  

 مردم از تماداع سلا موجا اویر های ماه ط  بور  و سرمای 

 برازار  سرمت  بر   مرردم  ردوُر  هرای  سرمای  بود  رار است  شله

 ا رلام  ایر   توسرط  بازارهرا  دیگرر  تشطم و شله هلایت سرمای 

ردم سرمای  ورود را  م دولت تلبیری ب  دلین ب  اما شود تنظیم

 انل.  از دست داده

مرداد آغاز و دلیرن آ  هرم ابهرام در     1۱ریا  بور  از تاریخ 

ترلبیری   و یا پاالیش بود ک  ایر  ابهرام برر ا رر بر      عرن  دوم 

تلبیری  وزارت ا تصاد در انعکا  مونوع ب  وجود آمل و ای  ب 

هم ناش  از اارار بر با   مانل  بر تصمیم غلط گرشت  یعنر   

درارل در اسر نلماه    1درال بر    ۷جلوگیری از کاهش دامن  

ق بود ک  منجر بر  حرر  رئری   بلر  سرازما  برور  و اورا      

 بهادار و برو  اعضای هیأت ملیره شله بود.

ای  تصمیم غلط شورای عال  بور  حتر  برروش   روانی  و    

مقررات انجام و جاو اوتیرارات سرازما  برور  و اوراق بهرادار     

است  دژپسنل وزیر ا تصاد زمران  کر  نتوانسرت رشرل  یمرت      

سهام را در مرداد ماه کنترل کنل و نتیج  دو تصمیم غلط وود 

دیله بود  شایع  علم عرن  انلوق دوم را ب  وجود آورده و را 

 موجا ریا  سهام شل.

های حقرو   دولتر  و یرا تحرت کنتررل        بن از آ  هم شرکت

مررداد در اود  یمرت ا رلام بر  عرنر        1۱دولت در تیرماه تا 

سهام ب  اورت سنگی  کرده و ای  عرن  سنگی  مردم را کر   

ازار سرمای  شله بودنل را امرروز  بر اسا  اعتماد ب  دولت وارد ب

 دچار وسرا  کرده است.

هررای نهادهررای عمرروم  و   میرراا  فرررو  دولررت و شرررکت  

مررداد   1۱ترا   ۱۱سازی در ابتلای سرال   های وصوا  سازما 

هاار میلیارد توما  بروده در حرال  کر  بر  ا عرا        6۱بیش از 

بینر    نوبخت رئی  سازما  برنام  و بودج  میاا  مبلرغ پریش  

هاار میلیارد توما  بوده و وود دولت  11در بودج  حلود  شله

 هاار میلیارد توما  فرو  داشت  است.6۱تا مرداد 

های الزم و مراحرن اول و دوم   با توج  ب  علم وجود زیرساوت

آزادسازی سهام علالت ب  فاال  انلک  یک  دیگر از تصمیمات 

زما  نابخردان  مسئوال  دولت  برود. هیرأت مرلیره جلیرل سرا     

بور  ک  هنوز بر کار مسلط نشله بودنل برا اتخرا  تصرمیمات    

 نادرست موجا ریا  هر چ  بیشتر بازار سرمای  شلنل.

گاار  کمیسیو  ا تصادی درباره برازار سررمای   ابرن تقرلیر     

وواهرل اجررا    است اما پیشنهادات ای  گاار  چر  زمران  مر    

ار سررمای   های وود در براز  شود  امروز مردم نسبت ب  انلووت 

انل و و ت و زما  از دست وواهل رفت  امیل  دچار وسرا  شله

 .است مجل  ی  تصمیم  اط  در ای  وصو  اتخا  کنل

افراد در دنیا ب  دلیرن   عموماً نماینده مهاباد:جالل محمودزاده یقاي 

ریس  کم بازار بور  و نقلشونلگ  سری  ب  فعالیرت در ایر    

 عرا  م  پردازنل.

تاه  شاهل سررمای  گرراری زیراد مرردم در برازار      در مقی  کو

سود نیا ب  دست آوردنل اما متاسر ان    بور  بودیم ک  متعا باً

ب  دلین علم آمادگ  زیرساوت های ای  حوزه دچار آشر تگ   

 شلیم.

آموز  و فرهنگ سازی یک  از مقول  های زیرسراوت  بررای    

ای فعالیت در بازار بور  بر  شرمار مر  رود کر  مجموعر  هر      

 یربط بایل  بن از تبلیغات گسترده و جرب سرمای  های مردم 

 نسبت ب  تحقق آ  اهتمام ورزنل.

ش ا  سازی ونعیت شرکت های حانر در بور  نیا اهمیرت  

زیادی دارد زیرا مشاهله م  شود برو  از شرکت های حانرر  

در بور  ورشکست  بوده و حت  وجود ورارج  نلارنرل و ایر     

نگ  مرردم بر  سرمت شررکت هرای      عامن موجرا شرل نقرلی   

 غیرفعال سوق پیلا کنل.

وزارت ا تصرراد بایررل پاسررخ دهررل چرررا  بررن از فررراهم کرررد   

زیرساوت ها نقلینگ  مردم را ب  سمت بازار بور  سروق داده  

است از ای  رو  بن از ااش  ساوتار ای  بازار بایل برا مسرببا    

 .ای  ونعیت بروورد شود

هرای   اگرر زیرسراوت    : س لماس ه نمایند یعقوب رضازادهیقاي 

های مرردم   سازما  بور  درست باشل محن امن  برای سرمای 

است. مردم بایل ای  اعتماد را در عملکرد بور  احسا  کننرل  
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 امررا متاسرر ان  اهررلا  سررازما  بررور  در وصررو  توسررع    

 .گراری برای مردم ش ا  نبوده است  سرمای  

داشتنل در برور    های  ک  سابق  ورشکستگ  متاس ان  شرکت

های وود را ب  اورت حباب  ب  مردم ارائ  کردنل . ایر    سرمای 

هرای اول برور  و سرپ      در حال  است ک  سود کش  در ماه

افت و پرایی  آمرل  میراا  سرود باعرث شرل مرردم احسرا          

اعتمادی کننل و ای  تلق  ایجاد شود ک  دولرت بر  ارورت     ب 

   .دهل م  نادرست بازار را فعال و شکوفا نشا 

انای  فوالد و سایر انای  تولیرلی کر  بایرل در برور  ارائر       

شل ارائ  نشل و ما اال  بعل از ای  مشرکشت  کر  در برور      م 

ات اق افتاده ب  دنبال ای  هستیم ک  برازار فروالد را بر  برور      

شرل ارائر     وارد کنیم یا بازار وودرو ک  بایل در بور  ارائ  مر  

 .نشله است

  مرلع  ارنعت و علرم  دانرش در برور  و ا تصراد       آنهای  ک

های احیح ب  مرردم   کشور هستنل سع  کردنل با احصا  رو 

در آنها ب  اعتمادی ایجاد نکننل کر  مرردم اعتمادشرا  را بر      

 .نظام از دست نلهنل

 خالصه اظهارات یقاي دكتر قالیباف رییس مجلس :

 تصادی در بعل از  رائت گاار  کمیسیو  اآ ای دکتر  الیبا  

وصو  بررس  ونعیت بازار سهام و عملکرد سازما  برور  و  

هرای ریری     اوراق بهادار و وزارت ا تصادی و همچنی  احبت

: داشررت اظهررار    سررازما  بررور  و تعررلادی از نماینررلگا   

ای در بور  بر  منظرور    گری حرف  تری  کار بور  تنظیم مهم

ایر  اسرت کر      تامی  مال  تولیل با نقلشونلگ  است. وا عیت

 .چنی  ات ا   را در حال حانر در بور  شاهل نیستیم

شا ا  با است اده از ظرفیت برازارگردان  و جررب نقرلینگ      ا 

برای تولیل و نقلشونلگ  در بور   طر  کمیسیو  ا تصرادی  

 .ها را برطر  کنل بتوانل نعف

 

اشارم كمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسي بازار (91

 فوالد

ادامه بحا   ی  نماییده دولت س ای قرائت گزارش کمیسیونی پ

 به جلسه بعد موکول گردید.

 خالصه اشارم كمیسیون:

 نتایج بررسی ها و اقدامات کمیسیون صیای  و معادن

کمیسیو  ارنای  و معراد  طر  بررسریهای انجرام شرله  برا        

برگااری جلسات متعلد نظارت  با دولت و دستگاههای اجرای  

 :زیر دست یافت  استب  نتای  

هرگون  سیاستگراری و تصمیم گیری در وصرو  فروالد بایرل    

شامن کن زنجیره باشل تا از اتخا  سیاستهای متنا ض در کرن  

زنجیره اجتناب شود. یک  از معضشت زنجیره فوالد در سالهای 

گرشت  ای  بوده است ک  ب  دلیرن اورر تصرمیمات مقیعر       

 بر  بخشر  از زنجیرره )مرثشً     ارز  افاوده موجرود در زنجیرره   

فوالد سازی( سرازیر شله و باعث شله است شرکت های فعرال  

در بخش معل  و کنسانتره و گنلل  از سرمای  گرراری در ایر    

بخش ب  سمت سررمایهگراری در بخرش فوالدسرازی هرلایت     

شونل ک  ای  امر باعث ایجراد کمبرود در بخشرهای  از زنجیرره     

 .تعادل زنجیره را ب  هم زده است فوالد شله است ک  ای  امر

مصر  داول  فروالد بسریار کمترر از تولیرل کشرور بروده و در       

درارل تولیرل و در    ۵6مقاط  طوین )میلگرد و تیرآه ( حلود 

درارل   1۱مقاط  تخت فوالدی )انواع ور های فوالدی( حرلود 

ر  شله است و مابق  بر  ورارد از کشرور    تولیل در داون مص

درال کن محصوالت فروالدی   1۵اادر شله است. در مجموع 

درال محصوالت میان )شمش و اسلا( ب  وارد از کشور 1۷و 

 .اادر شله است

اادارت انواع مقاط  فوالدی  16۱۱در چهار ماه  ابتلای سال 

کاهش  ابن مشحظ  ای داشت  است؛ بیوریکر  مقراط  طویرن    

درال ول  شرمش   ۵4درال  مقی  تخت فوالدی  4۱الدی فو

درال کاهش داشت  است و با توج  ب  اینک  شرمش در   1تنها 

طول زنجیره در مرحل   بن از محصوالت مقاط  فوالدی است؛ 

 .عمشً وام فروش  اورت گرفت  است

بر    16۱1بخش عمله ارادرات محصروالت فروالدی در سرال     

درارل اوتصرا  یافتر      61اادرات محصوالت شمش یعنر   

است ک  در مقایس  با محصوالت نهای  از ارز  افاوده پرایین   

 .برووردار هستنل

از زما  راه انلازی بور  کاالی ایرا   مقرر شله اسرت کشرف   

 یمت عادالن  محصوالت فوالدی در بور  کاال ارورت گیررد    
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ب  همی  دلین مراج  تصمیم گیر در مقاط  مختلف از طریرق  

نای  )سابق(  ستاد تنظیم بازار و غیره تش  کردهانرل  وزارت ا

ک  محصوالت فوالدی در بور  کاال عرنر  شرله و وریرلرا     

بتواننل با  یمتهای منص ان  نسبت ب  وریرل محصروالت مرورد    

نیاز وود ا لام نماینل. اما آنچ  ک  در حال حانر ات اق افتراده   

  از ایرر  اسررت کرر  برورر  از شرررکتهای تولیررل کننررله بخشرر

محصول وود را در بور  کاال عرن  میکننل و مابق  محصرول  

را در بازار وارد از بور  و بلو  هیچگون  ش افیت  ب  فررو   

م  رساننل. در بسیاری موارد ای  گما  وجود دارد ک  با عرن  

حلا ل  محصوالت و است اده از روشرهای واار   بررای یر      

م  شود و مرابق   محصول  یمت نسبتاً باالی  در بور  کشف 

محصول در وارد از بور  ب  هما   یمرت برور  بر  فررو      

میرسل در حالیک  اگر کن محصول در بور  عرن  میشل  کن 

وریلارا  م  توانستنل با  یمتهای نسبتاً پایینتری کاالی مورد 

 ۱1نیاز وود را وریلاری کننل. بیوریک  میاا  عرن  در سرال  

درارل و انرواع    66فروالدی  انرواع ورق   16۱۱ماه  سرال   4و 

درارل در برور     16درارل و شرمش    1۷میلگرد و تیررآه   

 .عرن  شله است

 :اوتش   یمت بی  بازار آزاد و بور 

رونل  یمت زنجیره فوالد در بازار آزاد و  یمت تمام شله بور  

کاال نشا  م  دهل اوتش  فاحش  بری  ایر  دو برازار وجرود     

درارل نیرا    ۷۱ت ب  بریش از  دارد  بیوریک  در برو  محصوال

 .م  رسل

 :علم ش افیت در بخش عمله بازار

 ماننرل  غیربورسر   محصوالت سایر  بخش عمله فوالد  همراه با

 آهر   رنگر    ور های انعت   کشفهای فوالدی  پروفین و لول 

 آمرار  نتیج  در و هستنل ش اف  بازار فا ل آه  سنگ اس نج  

 و نرلارد  وجرود  رسم  مراج  در آنها معامشت نحوه اطشعات و

ر زنجیره فروالد را  د مختلف محصوالت بازار ملیریت امر همی 

 .با چالش جلی مواج  کرده است

 :علم پیگیری اجرای مصوبات مراج  تصمیم گیر

نگاه  ب  مصوبات ستاد تنظیم برازار بر  ویرژه از ابترلای سرال      

تاکنو  نشا  میلهل ک  در مقاط  مختلرف تصرمیمات    16۱۵

ر زیادی در ارتباط با بازار محصروالت فروالدی اورر شرله     بسیا

است؛ ول  متاس ان  بر  دالیرن نامشخصر  بخرش عمرله ایر        

تصمیمات بر  دفعرات تغییرر کررده و همچنری  پیگیرری الزم       

جهت اجرای آنها اورت نگرفت  است. ای  علم پیگیری اجرای 

تصمیمات باعث شله است ک  فعاال  بازار فروالد بر  مصروبات    

د تنظیم بازار و وزارت امت توجه  نکرده و بر  التهابرات   ستا

 .بازار دام  باننل

سهمی  بنلی اشتباه در سرامان  هرای وزارت ارمت از جملر      

 :بهی  یاب

بر اسا  شواهل موجود  در حرال حانرر سرهمی  شررکتها برر      

اسا  وا عیات شرکتها تعیی  نشله اسرت و بر  همری  دلیرن     

سهمی  وود ا لام ب  فررو  آ   بسیاری از شرکتها پ  از اور 

در بازار سیاه میکننل ک  ای  امر سود های کشن  را برای عرله  

ای در بر داشت  است. در مقابن  شرکتهای تولیلکننله وا عر    

مواد اولی  مورد نیاز وود را با  یمتهای بسریار براالتر از  یمرت    

 .های رسم   از بازار سیاه تهی  میکننل

 :ات اورت گرفت علم بروورد با تخل 

تقریباً با بخش عمله تخل ات اورت گرفتر  در برازار فروالد از    

جملرر  عررلم عرنرر  محصررول  گران روشرر   واسرری  گررری در 

محصوالت فروالدی  برورورد  راطع  ارورت نگرفتر  اسرت و       

 .همی  باعث گسترده شل  تخل ات شله است

 بخش سوم: جم  بنلی مونوع و طر  پیشنهادی کمیسیو 

نای  و معاد  با رویکرد ااش  سیاستهای تنظریم  کمیسیو  ا

 :بازار جهت دستیاب  ب  اهلا 

توسع  انعت  و سررمایهگراری در محصروالت زنجیرره فروالد     

 کشور

تولیل پایلار و هلایت سرمایهها در زنجیره فروالد برا بهرهروری    

 بیشتر

حر  تشطم  یمت محصروالت فروالدی در انتهرای زنجیرره و     

   در بازار داول ایجاد شرایط تعادل

ایجاد برابری  یمت محصوالت در بور  و بازار و حرر  رانرت   

 ناش  از ت اوت  یمتها

 تلاوم و افاایش ارزآوری اادرات محصوالت فوالدی
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 رارگیررررری محصرررروالت زنجیررررره فرررروالد در اوتیررررار    

تولیلکننله/مصرفکننله نهای  با مناسا تری   یمت از طریرق  

 حر  واسی  ها

 :و ب  منظور

ر  کامن  یمت گراری دستوری و تنها تعیی  سقف و کرف  ح

  یمت 

 عرن  محصوالت زنجیره فوالد در بور  کاال

 مشاهله مازاد عرن  در بور  کاال

 تکمین نمود  ه تگ  سامان  جام  انبارها از سوی تولیلکننله

 تسهین شرایط وریل از بور  کاال

یار  شارح ی  طرح توسعه و تولید پایادار ینجیاره فاوالد باه    

 :گردد پیشیهاد و تتدیر می

طر  توسع  و تولیل پایرلار زنجیرره فروالد برا رویکررد اارش        

 سیاستهای تنظیم بازار

کلی  محصوالت زنجیره فوالد برا رعایرت م راد بنرل د      -1ماده 

/ 11  /1۱   انو  احکرام دائمر  کشرور مصروب سرال      66ماده 

 برور   در فررو   و عرن  ب  ملام داول  فرو  برای  16۱۷

 بروده  ممنوع بور  از وارد در فوق محصوالت معامل . هستنل

 .وارد از شبک  میباشل حکم در و

در معامشت محصوالت زنجیرره فروالد شرامن سرنگ      -1تبصره

آه   کنستانتره  گنلل   آه  اسن ج  و فوالد ورام و ور هرای   

 فرروالدی  سررازما  بررور  کرراالی ایرررا  موظررف اسررت برر      

کل بهی  یراب و برر اسرا  سرهمی       های تولیل دارای کاروان 

  منلرد در سامان  بهی  اجرازه  برت سر ار  و وریرل بلهرل.     

واد اولی  و محصوالت وریلاری از برور  کراال توسرط    م فرو 

وریلارا  ممنوع میباشل و متخل ی  ب  دلیرن اورشل در برازار    

 .جهت رسیلگ  ب  دستگاه  ضای  معرف  میشونل

جارت مکلف است برای کلی  وزارت انعت  معل  و ت -1تبصره

محصرروالت زنجیررره ارز  فرروالد کرر  در بررور  کرراال عرنرر   

شونل  کف و سقف  یمت  تعیی  کنل. کف و سقف  یمتر    م 

های جهان  بروده و هرر    تعیی  شله ب  اورت نرایب  از  یمت

 .ماه یکبار  ابن تغییر و تجلیل نظر وواهل بود 6

مختلرف زنجیرره    هرای  اادرات کلی  محصوالت حلقر   -1ماده 

ی ه تگ  توسط تولیلکننلگا   ارز  فوالد ارفاً پ  از عرن 

در بور  کاال و ب  میاا  مازاد عرن   بت شله در بور  کراال  

 .مجاز است

 بر   کننرله  تولیرل  بر   ارادرات  تخصیص اورت در –1تبصره 

 ارادرات  مجاز زما  حلاکثر کاال  بور  در عرن  مازاد میاا 

 برود  وواهل ه ت  4 محمول  آ  برای ننلهک تولیل سوی از کاال

 بری   از مررکور  محمولر   ارادرات   مجروز  مرلت  ای  از پ  و

 .میرود

اادرات کلی  محصروالت زنجیرره ارز  فروالد اررفاً     -1تبصره

 .ها مجاز است توسط تولیلکننلگا  و یا نماینله رسم  آ 

معافیت مالیرات  ارادرات محصروالت ورام زنجیرره       -6تبصره

آه   کنسانتره  گنللر   آهر  اسر نج  و فروالد     فوالد )سنگ 

 .وام( از تاریخ الزم االجرا شل  ای   انو  حر  میگردد

 مرواد  شامن فوالد  توزی  و تامی  زنجیره فعالی  کلی  –6ماده 

  (اسر نج   آهر   و گنلل  کنسانتره  آه   سنگ) معلن  اولی 

 ی نهرا  محصوالت  (اسلا و بلوم بیلت ) فوالد میان  محصوالت

 و  (آ  ونظرایر  تیررآه   میلگررد   ماننرل )طویرن  مقراط   از اعم

م از ورق گررم  ورق سررد و   اع فوالدی ورق انواع) تخت مقاط 

دار( و محصوالت  انوی  حاان از ورق شامن انواع لول  و  پوشش

بایست اطشعات تولیرل  فررو   واردات  ارادرات و     پروفین م 

جرارت  برت نماینرل و    مصر  ای  کاالها را در سرامان  جرام  ت  

اسناد وریل وود را نیا پ  از بررسر  میابقرت  تاییرل یرا رد     

 .نماینل

فرو  کاالی مونروع ایر  مصروب  تنهرا بر  اعضرای        -1تبصره

ها در سامان  جام   زنجیره تأمین  مجاز است ک  مشخصات آ 

تجارت  بت و مورد تأییرل  ررار گرفتر  باشرل. وریرلارا  نیرا       

ی  مصروب  را تنهرا از اعضرای زنجیرره     موظ نل کاالی مونوع ا

هرا در سرامان  جرام  تجرارت  برت و       تأمین  ک  مشخصات آ 

مورد تأییل  رار گرفت   وریلاری نماینل. تا زما  تاییرل وریرل    

 . بت فرو  بشا ر وواهل بود

اعضای زنجیره تأمی  و متولیرا  انبارهرای کاالهرای     -1تبصره 

های نگهرلاری   عات مکا مونوع ای  مصوب   ملام ب   بت اطش

کاال  اظهار موجودی اولی  کاالها و  بت ورود و وررود کراال در   

سامان  جام  انبارها هستنل. ای  ا رلام بررای اعضرای زنجیرره     

 .پریر است تأمی  از طریق سامان  جام  تجارت امکا 
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علم رعایت م راد ایر  مصروب  بر  ارورت کلر  یرا         -6تبصره 

 انو  مبرارزه   11ماده  4تبصره جائ   مشمول نمانت اجرای 

 .شود م  16۱1با  اچاق کاال و ارز مصوب سال 

فعررالی  مسررتقر در منرراطق آزاد و منرراطق ویررژه    -4تبصررره 

ا تصادی نیا مشمول ای  ماده بوده و م  بایست اطشعات وود 

 .را در سامان  جام  تجارت  بت نماینل

 پر   مراه   ی ملت ظر   انو  ای  اجرای  نام  آیی   -4ماده 

 تجارت و معل  انعت  وزارت توسط  انو   االجراشل  الزم از

رسل. متخلف از اجرای ایر    زیرا  م و هیات تصویا ب  و تهی 

 .ماده ب  ان صال از ولمت محکوم وواهل شل

وزارت انعت  معل  و تجرارت مکلرف اسرت گراار      -۷ماده 

  ب  جام  بررس  و رال زنجیره ارز  فوالد را ب  اورت ماهان

کمیسیو  ارنای  و معراد  مجلر  شرورای اسرشم  ارسرال       

 .نمایل

)یقاي غریب پور ری یس هی ات    خالصه اظهارات  نماینده دولت

 :عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن  و صنایع معدني

آ ای دکتر اسرماعیل  بایسرت  امرروز تشرریف داشرتنل کر         -

 انل. متاس ان  ب  دلین کسالت حضور پیلا نکرده

وصو  تولیل فوالد در کشور تونیحات  را ارائ  م  دهرم    در

میلیرارد دالر   16سهم بخش معل  و انای  معرلن    16ارز  

میلیو  ت  نقش ورود   1۵با  ۱۷است ک  فوالد کشور در سال 

هرای   را در ای  مونوع ای ا کررد و ووشربختان  یکر  از بخرش    

فوالد کشور است کر  توانسرت    14۱4دروشا  کشور در سنل 

 بر   14۱4 از  برن  و درال آ  را پوشرش بلهرل    1۱۱تاکنو  

 .رسیل وواهیم ت  میلیو  ۷۷ ظرفیت

المللر  هرم در    طرر  بری    دو دروشرا    ظرفیت ای  کنار در 

دست اجرا دارد  فوالد کشور یکر  در هرماگرا  و دیگرری در    

 ۷۷منیق  چابهار امکانات  فراهم شله است کر  ایر  دو مرازاد    

شرود و فررو     ماده اولی  از وارد وارد م  میلیو  ت  است ک 

 اادرات  و ارز آ  در داون.

تر  بر  ظرفیرت     11امسال در سال جهش تولیل ووشربختان   

 ۷میلیو  ت  ب  ظرفیت کنسانتره کشرور و   1۱کنلل  کشور و 

میلیو  ت  ب  ظرفیت فوالد کشور اناف  وواهل شل ک  کاهش 

 تولیل در ای  زنجیره ات اق افتاده است.

 یرورو  میلیرارد  ۷   14۱4بین  ما بررای رسریل  بر  افرق      پیش

 بناهاسرت  زیرر  برای یورو میلیارد 1 و فوالد برای گراری سرمای 

 زمینر   در را منراب   ای  ک  است ای  وزارتخان  در ما تش  ک 

 .کنیم ایجاد بخش ای  در

های برارگ مرا در    هاار میلیارد توما  شرکت 6۱امسال حلود 

هرا   اایش سرمای  دارنل و مجموعر  ایر  شررکت   م  و غیره اف

هراار میلیرارد    1۱حلود چهار و هشرت دهرم میلیرارد یرورو و     

هرای   شود کر  یکر  از بخرش    بین  م  توما  برای کشور پیش

مولل و درو  کشور و ترامی  کننرله ا تصراد مقراومت  کشرور      

 است.

ووشبختان  با ای  منابع  کر    فوالدی انای  و فوالد بخش در

با توج  ب  شررایط سرخت تحرریم و مشرکشت ناشر  از       داریم

المللر  طرر  هرای مرا  را از منراب  سررمای         تامی  مال  بری  

گراری ایجاد شله برای رونق ا تصادی کشور و افراایش تولیرل   

شا ا  با اشاره ب  طر  هرای وروب     کشور در برنام  داریم و ا 

بررداری   هرره هرا بر  ب   ک  در سنگا  و ... داریم بسیاری از طرر  

 وواهل رسیل.

 1۱کیلو کیلوگرم است یعنر  برا    1۱۱سران  مصر  در کشور 

میلیو  ت  مصر  فوالد کشور اسرت؛   16میلیو  ن ر جمعیت 

ت  ارادرات   11میلیو  ت  تولیل ب  حلود  1۵سال گرشت  با 

میلیرارد دالر ارز ناشر  از    4میلیو  ت  و بریش از   11داشتیم 

شتیم ک  نقش بسیار مهم  در ترامی   اادرات از ای  انای  دا

مواد اولی  مورد نیاز انعت داشت  است و ووشربختان  دیرلیم   

ک  در بخش فوالد رشرل تولیرل داشرتیم هرم در کنسرتانتره و      

 کنلل  زنجیره رشل داشتیم.

 ورام  مرواد  اادرات بر مالیات ۱۷ سال در مجل  ووشبختان  

 گرام  یر    ایر  و برداشرت  را مالیرات   معافیرت  و کرد حر  را

 سخنگوی حر  ای   .فروش  وام از جلوگیری برای شل بلنلی

 بر   شرمش  از بایست  اادرات اینک  بر مبن  انای  کمیسیو 

بسیار درست است و حتماً سیاست مرا ایر     شود منتقن اسنپ

باشل ک  محصوالت فوالدی را ب  جای فوالد وام اادر کنیم و 

الت فروالدی را  ب  جای شمش برا ارز  افراوده براالتر محصرو    

اادر کنیم  ای  ی  سیاست درسرت  اسرت کر  مرورد و روق      

 همگا  است.
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ییین نامه   55طبق تبصره یک ماده ) ( فقره طرح2(اعالم وصول )99

 ( فقره طرح عادي92و ) داخلي مجلس(

 طرح اصالح قانون بایار اوراق بها دار جمهوری اسالمی ایران -

فوالد با رویکرد اصاالح  طرح توسعه و تولید پایدار ینجیره -

 سیاستهای تیمیر بایار

احمل امیرآبرادی فراهران   عضرو هیرات رییسر       آ ای  توضیح:

مجل  شورای اسشم   تونیح داد ک  طبق تبصره یر  مراده   

ظر  دو ه تر  در دسرتور کرار     ها  نام  بایل ای  طر  آیی  4۷

تواننرل   مجل  شورای اسشم   رار گیررد لررا نماینرلگا  مر     

 .ساعت آینله اعشم کننل 41ادات وود را تا پیشنه

 طرح هاي عادي: 

 های مال  طر  ااش   انو  نحوه اجرای محکومیت-

 مکرر  انو  مجازات اسشم  6۱1طر  الحاق ماده -

 ررانو  نحرروه اجرررای  11طررر  الحرراق یرر  تبصررره و مرراده -

 های مال  محکومیت

هروری  طر   انو  ح ظ کاربری اران  زراع  و کشاورزی جم-

 اسشم  ایرا 

در  CNGطر  الاامات اجرای  توزیر  و عرنر  سرووت در    -

 کشور

 طر  ااش   انو  بیم  کارگرا  ساوتمان -

طر  نحوه پیگیری و رسیلگ  ب  ارجاعرات نظرارت  مجلر     -

 شورای اسشم 

طر  است ساری   انو  نحوه پرداوت عیلی کارکنا  دولرت و  -

مشرموال   رانو  کرار در    نحوه تسری آ  ب  کارگرا  شراغن و  

 های اجرای  دستگاه

طررر  ااررش   ررانو  تشررکین نظررام روانشناسرر  و مشرراوره   -

 جمهوری اسشم  ایرا 

وزارت راه و  طررررر  انتقرررررال سرررررازما  هواشناسررررر  از -

 وزارت نیرو ب  شهرسازی

ب  کار محکوما  ناشر  از تحقیرق در     طر  ممنوعیت اشتغال-

 مشاغن حساس  ملیریت  دولت 

ارنعت اسرتخراد    جهش تولیل  ر  تأمی  ارز با است اده ازط-

 رما ارز

 الیحه با قید دو فوریت ( فقره 9(اعالم وصول )92

با  1387تمدید قانون مالیات بر اریش افزوده مصوب الیحه  -

 اصالحات بعدی آن 

آ ایرا  دهنروی و   پ  از اظهارات نماینرله دولرت  مخرال ی  )   

(   یرل دو  آ ایا  نظرری و  رادری  ( و موافقی )موسوی الرگان 

فوریت ب  تصویا نرسیل سپ  تقانای ی  فوریت میر  و ب  

 تصویا رسیل.

   توضیح:

در موافقرت برا دروواسرت    نماینله شریراز :  جع ر  ادری آ ای 

یت الیح  تملیل  انو  مالیرات برر ارز  افراوده گ رت:     دوفور

هاای متعاددی    دولت همانید چوپان دروغ و است ییرا وعده

داده اما به آنها عمل نکرده است و بار ایان اسااس قاوانین     

شد هیوی باه نتیجاه    های قبل دائمی می کلیدی که باید سال

 نرسیده است.

پایا  مهرماه بروده  زما  اجرای  انو  مالیات بر ارز  افاوده تا 

لرا اگرر تملیرل نشرود مسرئوال  بایرل مجروز اجررای آ  را در        

 شورای سرا   وا و رهبر انقشب دروواست کننل.

ها و حت  دولرت در   ها  دهیاری بر ای  اسا  فعالیت شهرداری

شود از ایر  رو بر     حوزه اور مالیات بر ارز  افاوده مختن م 

امرر موافقرت شرود امرا در     رسل بایل با دو فوریرت ایر     نظر م 

بینر    بررس  جائیات زما  کمتری برای اجرای آزمایش  پیش

 گرفتر   مضراعف  مالیرات  درال ۱ نر  جای ب  اکنو  هم شود.

 .چنی  مواردی بایل ااش  شود ک  شل م 

 

مع اون پارلم اني وزارت ام ور اقتص ادي و      یقاي دكتر قوامي

 :دارایي )نماینده دولت(

اینله دولرت در تونریح علرت دروواسرت      وام  نمآ ای دکتر 

دوفوریت برای رسیلگ  ب  الیح  تملیل  انو  مالیات بر ارز  

هراار میلیرارد    ۱۱افاوده تا یکسال  گ ت: ایر  الیحر  تکلیرف    

هاار میلیارد توما  عوارض  6۱توما  مالیات بر ارز  افاوده و 

 دهیاری ها و شهرداری ها را تعیی  م  کنل.

امور مالیرات  اارش   رانو  مالیرات برر ارز        رار بود سازما  

افاوده را تا نیم  امسال تمام کنل امرا بر  وراطر نظرر شرورای      

 نگهبا  انجام نشل.
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از آنجائیک  از ابتلای مهرماه مهلت اجرای ای   انو  بر  پایرا    

م  رسل  الزم است برای ح ظ یکر  از منراب  ترامی  بودجر       

 .کنیم  انو  گرشت  را برای ی  سال تملیل

 ( فقره سوال5(اعالم وصول)93

سوال مل  هاجر چناران  نماینله نیشرابور از وزیرر آمروز  و    -

پررور  دربراره تبرلین ونرعیت نیروهرای پیمران  آمرروز  و       

 پرور  ب  رسم  و آزمایش 

 آموز  وزیر از اراک نماینله آا ری  سوال مل  محملحس -

وزارت آمرروز  و  مررؤ ر و الزم ا ررلام عررلم دربرراره پرررور  و

التلری  شاغش  و بازنشستگا  در  درباره پرداوت حق پرور 

 ۱۱و ابتلای  سال  ۱1های پایان  سال  ماه

سررؤال ملرر  احررل آزادیخررواه نماینررله مشیررر از وزیررر راه و    -

بر    وزارت راه و شهرسرازی  شهرسازی درباره علت کم تروجه  

 های فرسوده و حاشی  شهرها ونعیت بافت

 اکرر نماینرله ارومیر  از وزیرر جهراد       سیلسرلما   سوال مل -

 کشاورزی درباره علت علم حمایت جلی از زنبوردارا  کشور

یقایان: سامه یح   زاه دي   )ناطقین جلسه علني مجلس (95

 :(شریعتي غالمرضا ناصري نژاد  نقدعلي و 

 :یبادي نماینده كلیمیان فیح نج همایون سامهیقاي -الف

ری )ع( سرالروز  کنم  تسلیت سالروز شهادت امام حس  عسر 

 .آغاز والیت امام زما  )ع ( را تبری  گ ت

نماینرله کلیمیرا  در مجلر      یحسام  م  کامن نیق همایو 

 :شورای اسشم  ب  شر  زیر است

امیلوارم در ای  دوره نماینلگا  ملت ایرا  در  و اظهار داشت: 

ای بر  مشرکشت    تای منویات مقام معظم رهبری توج  ویژهراس

ا تصادی و فرهنگ  کشور نموده و در جهرت ایجراد آسرایش و    

رنایت مردم گام بردارنل  و همچنی  برا اطاعرت و احتررام بر      

اوامر بنیانگرار کبیر انقشب در جهت ح ظ وحلت کلمر  بررای   

ا  و نین ب  هلف  مقل  ک  هما  اتحاد و انسرجام ملرت ایرر   

ح ررظ منرراف  ملرر  و در نتیجرر  سررربلنلی و پیررروزی نظررام   

جمهوری اسشم  ایرا  وواهل بود  تمرام ترش  ورود را بکرار     

 .بنلنل

نظر نیسرت کر     بنله معتقلم معن  وحلت کلم  علم اوتش  

وود باعث پیشرفت و تعال  وواهل بود بلک  معنرای آ  اعتقراد   

بیشتر ایر    ب  ی  هل  مشترک است و آ   لرتمنلی هرچ 

  نظام مقل  و ایجاد رفاه و آسایش و شادمان  برای ملت ایرا 

 بر   را ها انرژی مسئولی   بی  شلیل اوتش  ک  چرا. باشل م 

 .نمود وواهل دور هل  از و کشانله حاشی  سمت

رق مختلرف مرورد   در ای  زمان  حسا   ایررا  عایامرا  از طُر   

دشرم  برا ایجراد    های سیاس  و ا تصادی  رار گرفتر  و   هجم 

مشکشت ا تصادی و هل  گررفت  معیشرت مرردم ایررا   بر       

دنبال ایجاد تنش بی  مسئولی  ای  مملکت است چرا ک  مر   

دانل تصمیم گیری درست در هنگام آرامش بهتر انجام وواهرل  

های دشرمنا  ایررا  نررب  زد  بر  ایجراد       شل و یک  از حرب 

 .انسجام و یکپارچگ  و وحلت ملت ماست

وزه انتخاب  بنله  جامع  کلیمیا  ایرا  نیا از ایر  مونروع   ح 

مستثن  نبوده و همیش  بر ح ظ وحلت ایرانیا  تاکیل فراوان  

داشت  است و ب  شعائر انقشب وفادار بروده و هسرت. کلیمیرا     

سرراک  تهرررا   شرریراز  اارر ها   کرمانشرراه  کرمررا   یرراد     

  ایر   رفسنجا   هملا  و دیگر شرهرهای ایر  وراک مقرل     

پیروا  راستی  شریعت حضرت موس  کلریم ا  کر  بریش از    

سال سابق  حضور در ایررا  را دارنرل  طر  ایر  تراریخ       16۱۱

 و انرل  بروده  وفادار و  طوالن  همواره ب  ای  آب و واک دلبست 

  برا حضرور فعرال در تمرام     اسرشم  انقرشب  از پ  وصو  ب 

گ  کر  برا   های انقشب  جنرگ تحمیلر  و دورا  سرازنل    عرا 

تقررلیم شررهلا  جانبررازا  و اسرررای  نیررا همررراه برروده اسررت    

دوشادو  سایر هموطنا  شری شا   دی  وود را با ولماتشا  

ادا نموده انل. وانح است ک  جامع  ایرانیا  کلیم  نیرا انتظرار   

دارنل ک  ب  حقوق حق  ایشا  همچرو  گرشرت  طبرق اارول     

شم  ایرررا   ررانو  اساسرر  جمهرروری اسرر 16و 16 14 1۱ 1۱

 .احترام گراشت  شود

از طرف  ا عا  م  دارم مردم حوزه انتخابی  اینجانا در کمال 

 آزادی برر  انجررام فرررایض دینرر  وررود مشررغول برروده و دارای  

آزادی های اجتماع  و آزادی بیا  برابر سایر هم میهنا  ورود  

هرای جامعر     هستنل و تمام عبادتگاه ها  ملار  و دیگر ارگرا  

ایرا  در سرای  نظرام مقرل  جمهروری اسرشم  بر        کلیمیا  

دهنل. در اینجا الزم مر  دانرم    راحت  ب  فعالیت وود ادام  م 

مراتا  لردان  وود را از ریاست محترم  روه  ضرایی   مشراور    
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ها و ا روام  وزیرر محتررم     محترم ریاست جمهور در امور ا لیت

زیر بهلاشت درما  و آموز  پاشک   وزیر آموز  و پرور   و

ارشاد اسشم   وزیرر میررا  فرهنگر  و     و فرهنگ  کشور  وزیر

گردشگری و فرمانله  محترم نیروی انتظام  در مورد حمایت 

 .های  انون  وود از جامع  ایرانیا  کلیم  اعشم دارم

اینجانا ب  عنوا  فردی ک  ی  ده  مسئولیت ریاست انجمر   

جامعر   بهمرراه   کلیمیا  را برعهله دارد و دیگر مسئولی  ایر   

سایر کلیمیا   در تمام محافن و با ارراحت کرشم  و در تمرام    

و ای  با الور بیانی  و انجام راهپیمرای  ا رلامات رژیرم رو بر      

زوال اهیونیست  را محکوم نموده ایم و حمایت کامن ورود را  

پنراه فلسریین  اعرشم داشرت  و      از مردم مظلوم و کودکا  بر  

 را ورود  کاشران   و وانر   بر   مظلروم  مردم ای  بازگشت  آرزوی

 برر  وود تاریخ  سخنا  در راحن امام ک  طوری هما  و داریم

 نیرا  مرا  داشتنل تاکیل ها اهیونیست از کلیمیا  جامع  ت کی 

 جنایرات  محکومیرت  و فلسریی   مردم حقوق پاسلاشت نم 

 .ت ها بر ای  ت کی  اارار وافر داریماهیونیس

های  را با تحمین تحریم آمریکا همچنی  ا لامات رئی  جمهور

غیرانسان  ب  ملت ایرا  محکوم نموده و نقرض حقروق بشرر و    

حقوق حق  زنا  مردا  و کودکا  ایران  را با ایجراد فشرارهای   

نماییم و آنچ  را  حکوم م ا تصادی و تهاجم فرهنگ  ب  آنا  م

هرا علیر     ای  تحریم "ک  سیاستملارا  امریکای  ادعا دارنل ک 

کرب محرض دانسرت  و ایر  ا رلامات تنهرا       "دولت ایرا  است

باعررث رنرر  و آزار ملررت ایرررا  شررله اسررت و بررا وجررود        

ها در مورد غرا و دارو اعمرال نمر     ک  ای  تحریم ترامپ ادعای

دهرل و متاسر ان  واردات    نشا  م  شود وا عیت چیا دیگری را

دارو ب  ایرا  با مشکشت بسیار زیادی روبرو شله ب  نحوی کر   

برای هم  روش  اسرت کودکرا  سررطان  و تاالسرم  ایررا        

و دیگر بیمارا  ای  مررز   کرونا ا   بیمارا  مبتش ب  بیمارا  ام

در ای  کشور هستنل و  ترامپ توزان  کین   و بوم یک  از اهلا 

 .ستآمریکا ای  یک  از دالین نقض حقوق بشر از طر  دولت

در پایا  امیلوارم ک  مجل  یازدهم مجلس   وی و تا یرگررار  

در رونل موفقیت کشور در مقابن دشمنا  بروده و تمرام ترش     

  محترم بهروزی  رفاه  سعادت و آرامرش مرورد نظرر    نماینلگا

امام راحن و مقام معظم رهبری را برای هم  ا شار ملت ایررا   

 .ب  ارمغا  آورد

 :محمدمهدي زاهدي نماینده كرمانیقاي  -ب

 عصر ول  حضرت امامت سالروز رسیل  فرا تبری  نم  وی  

 و بروده ( ع) مهرلی  حضررت  با بیعت عیل ربی  ۱: گ ت  ( ع )

 بر   منرلا   عش ر   درافکار جلیل تحول  و ای تازه امیل هرسال 

ژه دنیای  وسرت  از جرور و   وی ب  آورد م  وجود ب  حضرت آ 

 از پرر  بیلاد وودکامگا  و جبارا  ب  آینله ای روش  و جهان  

 .شل وواهل محقق ولا امیل ب  ک  نگرد م  داد و علل

و  جلس  تشکر از مقام معظم رهبری در وص همچنی  نم 

با ستاد مل  کرونا و ارائ  رهنمودهای د یق در ای  جلس  ادام  

داد: امیل است سرتاد ملر  کرونرا بر  ویرژه ریاسرت جمهروری        

 رهنمود های معظم ل  را اجرای  نماینل.

وظی   است از کرادر درمران  بیمارسرتا  هرای  کر  در حرال       

درما  بیمارا  کرونای   ررار دارنرل؛ تشرکر ارورت گیررد کر        

ای  افراد تحت فشارهای روح  و استر  جلی کراری   حقیقتاً

 رار دارنل ک  م  بایست ای  بار را از دو  آنها کم کررده کر    

 و  ای  کار  با اتخا  سیاست ها و برنام  های سخت گیران  مل 

 .بود وواهل میسر آموزش  و فرهنگ  کارهای انجام

هیرات  بر همگا  ب  ویرژه سیاسریو  دنیرا وانرح اسرت کر         -

حاکم  آمریکا تحت سییره اهیونیسم بی  المللر   ررار دارد   

لرا استراتژی آنها نسبت ب  جمهوری اسشم  مشخص است ک  

ب  جا برانلازی ب  چیا دیگری نم  انلیشنل. از ایر  رو فر ر    

نلارد ک  کلام ناماد انتخابات  آمریکا در انتخابات پیرروز شرود   

ی  دیگر فرق کنل. ایرا   فقط ممک  است تاکتی  های آنها با

اسشم  کشوری مستقن است و بر پای وود با تکی  بر ملرت و  

 آنها مقابن در بال عن و بالقوه عظیم های ظرفیت  بهره گیری از

 از برور   وبر   دهرل  م  ادام  اشبت با را وود راه و ایستل م 

 نگراه  کر   کشور داول  سیاسیو  از برو  نابهنجار های پال 

ل و ب  دنبال ب  اایش  ارلح امرام حسرن )ع( از    رندا غرب ب 

 منظر وویش هستنل  توج  و اعتنای  نم  کنل.

متام معمر رهبری بیشترین اختیارات را بر اسااس قاانون    -

اساسی و اصل والیت فتیه به دولت آقاای روحاانی داده اماا    

کمترین بهره را دولت ای آن بارده اسات. شاورای همکااری     
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تشکیل شاده اماا در هماین دوران     اقتصادی سران سه قوه

مشاهده می کییر که قیمت اریی طالی مسکنی خاودروی لاوایم   

خان یی غذا و دارو چیدین برابر شده است. کجاای کاار مای    

لی د؟ آیا بی تدبیری پاره ای ای مدیران و دولتمردان اسات؟  

آیا سوء مدیریت است؟ آیا بی برنام ی و ناکارآمدی برخی ای 

که به نمر می رسد تمام این موارد در وضا   دولتمردان است 

امروی کشور دخیل است که در کیار آنها بایاد ایان ماورد را    

اضافه کرد که دولت خود را ای جم  نخب انی کشور در حاویه  

 های مختلف دور ساخته است.

سیاست بایی و سیاسی کاری در اجزای بدنه اجرایی دولت بر 

ف  ملی ارجحیت داده خرد جمعی و عتالنی و لحاظ کردن میا

ماه برای دولت باقی ماناده اسات. بیاییاد     9شده در حالیکه 

قرارگاه خدمت تشکیل داده و باا بهاره گیاری ای نیروهاای     

کارآمد و انتالبی و باا رویکارد مادیریت جهاادی وضاعیت      

 نابسامان معیشتی و اقتصادی مردم را سروسامان دهیر.

مسلما  ایرا  تن ر  امت اسشم  و مردم غیور مسلما  و غیر -

و اناجار وود را از هیات حاکم  فرانس  اعشم م  کنرل. اظهرار   

تن ر از اهانت ب  پیامبر اکرم ک  پیرامبر) ( وروب  هرا اسرت.     

 امت اسشم  نم  احتررام بر  تمرام ادیرا  الهر  و پیرامبرا       

عظیم الشا ) ( از رهبرا  دین  دنیرا بر  ویرژه جنراب پراپ       

  حرکت غیر توحیرلی و غیرر اوش ر     اعظم تقانا دارد ک  ای

دولتمردا  فرانس  را محکوم کرده و هم  را دعوت ب  وحلت و 

 .کننل توحیل عمل 

وظی   م  دانم از دولت و ملت عراق ب  ویژه جریا  مقاومرت  -

در آ  کشور ب  لحاظ پافشاری در جهت اجررای  رانو  تخلیر     

پایگراه هرا    پایگاه های آمریکای  از آ  کشور تشکر کنم ک  ای 

محل  برای ت ر   و اوتش  افکن  بی  امت اسشم  و سرکوب 

 جریا  مقاومت م  باشل.

ده  آینله برای کشورایرا  ده  فرات و چالش ها است کر   -

اعتقاد دارم ک  بایل زمین  های انتقال مسرئولیت هرا بر  نسرن     

سوم و چهارم با شتاب بیشتری انجام شود. بارگترری  فرارت   

نسن جوا   انقشب   باهو  و میه  دوست است. کشور همی  

بایل ب  ای  نسرن میرلا  داد ترا تجربر  کسرا کررده و آمراده        

 پریر  مسئولیت های سنگی  باشل.

وی نم  تشکر از دولت در وصو  ترمیم حقوق بازنشستگا  

ک  البت  با تاویر فراوا  اورت گرفت  افاود: از وزارت آمروز   

ک  الیحر  نظرام رتبر  بنرلی را      و پرور  میالب  جلی داریم

 هرچ  سری  تر ب  مجل  ارائ  دهل.

با اشاره ب  رشادت ها و فلاکاری های سردار سپهبل شرهیل   وی

حاد  اسم سلیمان  گ ت: مقام معظم رهبرری از مکترا حراد    

 اسررم نررام بردنررل. ایرر  مکتررا منظومرر  ای دارد و درو  آ    

هرا اسرتخراد    منظوم  نظام های وجود دارد ک  بایرل آ  نظرام  

نموده و برای جوانا  کشرور و حتر  جوانرا  ورارد از کشرور      

 تبیی  نمود تا راه ب  کمال رسیل  را بیابنل.

برو  از نظام های مکتا حاد  اسم سلیمان  عبرارت از نظرام   

فکری و عقیلت   نظام سیاس   ا تصادی  اجتماع  و فرهنگ   

قریررا مررلیریت  و جهررادی  سلحشرروری و مردانگرر  و نظررام ت

همر  دسرتگاه هرا بر  ویرژه       مراها اسشم  است ک  وظی ر   

دستگاه های آموزش  اسرت کر  در وصرو  ایر  نظرام هرا و       

 اسرت اده  آموزش  محتوای و درس  کتا در  اسم حاد  مکتا

 .کننل

 :مجید ناصري نژاد نماینده شاداان یقاي -ج

بسیار ناراحت و نگرانیم  برای م  سخت است بعرل از گرشرت   

دسرتور و   از عمر انقشب اسشم  ب  عنوا  ناطق میرا   سال 41

 عضوی از اعضای مجم  نماینرلگا  اسرتا  ووزسرتا  مجرلداً    

 رب دارنل.اعشم کنم مردم استا  مشکن جلی آب شُ

تا ک  بایل مردم استا  ووزستا  درد و مصیبت کمبرود آب را  

بر دو  بکشنل  تمرام نماینرلگا  اسرتا  از مشرکن کرم آبر        

کننل و مردم اسرتا  گرفترار پرایی  برود  کی یرت و       گشی  م 

 کمیت آب شرب هستنل  ای  مشکن بایل برطر  شود.

وی با تاکیل بر اینک  در گرشرت  کر  در وصرو  کمبرود آب     

کردیم برو  از نماینلگا  باور  شرب استا  ووزستا  نیق م 

آبر  در اسرتا  جرلی     کردنل ک  تا ای  میاا  مشرکن کرم   نم 

کرد: در حال حانرر برا سر رهای نماینرلگا  بر       باشل  عنوا  

استا  ووزسرتا  متوجر  شرلنل مرردم ایر  اسرتا  در میرا         

 رب نلارنل.رآب  آب شُرودهای پ 

مردم استا  ووزستا  بر  عنروا  دارنرلگا  یر  سروم از آب      

رب مواج  هستنل  رئی  مجل  کشور با مشکن کمبود آب شُ
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با دو مشرکن آب  بنلی س ر وود اعشم کرد ووزستا   در جم 

 رب و اشتغال مواج  است.شُ

دروواست دارم نماینلگا  مردم در مجل  ب  استا  ووزستا  

های ما را ببیننل  روستاهای زیادی ماننرل   س ر کننل تا مصیبت

های ن ت و مناب  آب برا   غیاانی  وجود دارد ک  در کنارهای چاه

 کننل. آب  دست و پنج  نرم م  مشکن کم

م در مجل  شورای اسشم  و مجم  نماینلگا  نماینلگا  مرد

استا  اا ها  نیا ب  استا  ووزستا  س ر کننل تا ب  ای  باور 

مونوع .  شود برسنل ک  مشکن ووزستا  روز ب  روز حادتر م 

انتقال آب از استا  ووزستا  بایل از دستور وارد شود زیرا بر   

 شود. اش  کشور نیست و با اجرای آ  ووزستا  نابود م 

ای را ب  امیل آبادی منیق  دیگرر نرابود    آیا درست است منظق 

کنیم  آیا احیح است نخرن ووزسرتا  را از بری  ببرریم و در     

اا ها  برن  بکاریم و سران  فضای سبا را از متوسط کشروری  

 ای است. باالتر ببریم؛ ای   ضاوت ناعادالن 

آبرادا    هرای   سر را ببینیل  ببینیل کر  شهرسرتا    های ب  نخن

های  ک   انل  ووزستان  ورمشهر و شادگا  ب  چ  روزی درآمله

مهل کار  کشاورزی و پیشرفت بودنل درحال حانرر بایرل بررای    

 های کرما  و اا ها  مهاجرت کننل. اشتغال ب  استا 

های و اقوام استان خویستان به شدت باا موضاوع    همه گروه

نیرو با شفافیت و انتتال آب مخالف هستیدی باید دولت و وییر 

قاطعیت موضا  خاود را در خصاو  انتتاال آب ای اساتان      

خویستان را اعاالم کیادی دوگاان ی مواضا  مسائولین در      

 خصو  انتتال آب به صالح کشور نیست.

ممک  است مردم ووزستا  ب  عنوا  مهرل ن رت  پتروشریم      

هرا بررای    فوالد  نیشکر و بنادر از بیکاری رن  ببرنل  ووزستان 

غال بایل ب  وارد از استا  مهاجرت کننل  رئری  مجلر     اشت

نماینلگا  و مسئولی  بایل کم  کننل ترا معضرن بیکراری در    

 استا  برطر  شود.

وی با اشاره ب  اینک  غیر ابرن  برول و غیرمنیقر  اسرت کر       

های ن رت نرر     شهرستا  شادگا  با وجود ماارع نیشکر و چاه

بسیاری از افراد ای  آمار درالی داشت  باشل برای  4۷بیکاری 

ای  باورکردن  نیست  ادام  داد: اگر ملیریت احیح و دلسروزان  

وجود داشت  باشل تمام  مشکشت ب  راحت   ابرن حرن شرل     

 هستنل.

پرریریم امرا    گران   بیکاری و فقر وجود دارد و هم  آنها را مر  

اعتقاد داریم تمام  ای  موارد با مرلیریت ارحیح و توجر  بر      

ورم کررد     های کشور  ابن برطر  شل  هستنل  سر ظرفیت

های بارگ بر وش  مصلحت کشور است  مقام  در مقابن  لرت

تروانیم بررا تکیرر  بررر   انررل کرر  مرر  معیرم رهبررری تاکیررل کررده  

 .های داول  مشکشت کشور را برطر  کنیم. ظرفیت

 :محمدتقي نقدعلي نماینده خمیني شهر -د

حق شرما بر    » عل )ع( مبن  بر با یادآوری روایت  از امام  وی 

گرد  م  ویروواه  برای شما و دیگری کامن ادا کرد  حرق  

شما از بیت المال و آموز  شماست تا جاهن نمانیل و تربیرت  

  گ ت: در نگاه امیر مومنا  دو تکلیرف مهرم   «شما تا دانا شویل

فرهنگ  از مهمتری  تکلیف منحصر ب  فرد  -معیشت  و تربیت 

 حاکمیت است.

ارگاارا  نظام دین  و مشخصا کارگاارا  اجرای  بایرل بلاننرل   ک

کوتاه  در ای  دو وظی   ب  ویرژه دربراره معیشرت و اشرتغال     

 مواوره اله  و مامت ناد مردم را ب  همراه وواهل داشت.

بیشتری  مراجعات مردم  ب  دفاتر نماینلگا  درباره مشرکن   -

مرروز نرعف   مسک   شرغن  ازدواد و امکانرات رفراه  اسرت  ا    

های ا تصادی کر  بعضر  از آنهرا را میرلان       ملیریت در عرا 

بازدیل کردم ب  شر  زیر است؛ نعف در حوزه نهادهرای دامر    

تحت عنوا  سامان  بازارگاه  نعف در توزی  فوالد تحت عنروا   

سامان  بهی  یاب ک  محن رانت فوالد شله و نرعف در توزیر    

وارا  در عرار  ورودرو   وودرو ک  موجا سو  است اده رانت و

 شله است.

مجل  در حوزه وظی   نظارت  بر ونرعیت برازار ورودرو وارد    

شله است و از دولت محترم تقانرا دارد دسرتورات مجلر  را    

 جلی بگیرد و ب  ای   ص  پایا  دهل.

با اشاره ب  مسئل  جلی آب در کشرور بر  عنروا  مونروع      وی

ای باشل. در  منیق  مل   گ ت: نگاه ب  توزی  آب نبایل ب  شکن

نگاه مردم استا  اا ها   ووزسرتان  و یرادی و چهارمحرال و    

ها هستنل. امروز  بختیاری هم  هم وط  و الیق بهتری  ولمت

اگر مردم چهارمحال و بختیاری مشکن آب شرب دارنل  مرردم  
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اا ها  هم ب  دلین علم توج  ب  طومار چنل ال سال  توزیر   

حق آب  تاالب گاووون   بارگراری آب شیخ بهای   علم رعایت 

جا بر روی آبریرا زاینرله رود و عرلم جبررا  آ  برا وجرود        ناب 

تعهلات جبرا   کشاورزی در شرق و غرب استا  نابود شرله و  

 مردم حت  در مرکا استا  با مشکن آب شرب مواج  شلنل.

میلیرارد مترر مکعرا آب بر       6امروز در حاالت عادی بیش از 

ریاد. مرا نماینرلگا  برا     های کارو  م  شاو ولی  فار  از سر

وگرو کنریم. کمرا     تروانیم گ رت   همراه  و کارشناس  د یق م 

اینک  نماینلگا  اا ها  با نماینلگا  چهارمحرال و بختیراری   

ایررم امررا همرر  بایررل دربرراره تشررکین هیررات  کنررار هررم نشسررت 

 طر  توافق کنیم. کارشناس  ب 

زاینله رود سریراب شرونل     اگر مردم بروج  بایل از حوزه آبریا

طر  بهشت آبراد طر  کارشناسر  د یرق بایرل بررای جبررا         

برداشت های  ک  از حوزه آبریا زاینله رود شله و تکلیف اجررا  

نشله دولت است  ب  اجرا در بیایل البت  با کارشناسر   وفراق و   

توافق نماینلگا  ای  کار بایل انجام شود. کار را نبایل بی  مردم 

ص  آب مل  است و انتقال آب از شمال ب  سرمنا   از  کشانل   

کرمانشاه ب  ایشم و از چهارمحال و بختیاری ب  اا ها  و دیگر 

 نقاط کشور مل  است.

انتالب گفت: اماما ما باه امار شاما    معمر  وی خطاب به رهبر

گوییر اگر توهین باه   کییر اما به رئیس جمهور می تمکین می

سااحت متادس معصاومین باه     شما ممیوع استی توهین به 

طریق اولی ممیوع تر است پس بیایید اکیون که مورد مهار و  

عطوفت امام جام  قرار گرفتیدی دسات ای حاشایه ساایی و    

تحریف بردارید و مشکالت معیشتیی مسکن و ایدواج جوانان 

را در فرصت باقی ماناده وجهاه همات خاود کیایر و ایان       

 را خود و شد مردمی اعتراضات گیر ضربه که جامعه امام لطف

 آن دانستن قدر و بدانید قدر را کرد جمهور رئیس بالیی سپر

است ای پرهیز ای حاشیه سایی و پرداختن به مشکالت  عبارت

 .دولت مانده باقی فرصت در معیشت اساسی مردم به ویژه 

 :غالمرضا شریعتي نماینده بهاهر یقاي -ه 

ی است  بر اسرا   امروز کشور درگیر مشکشت فراوا  ا تصاد -

ااول متعلد  انو  اساس  ب  ویژه بنل دوازدهرم اارن سروم و    

دولت موظف شله ک  نیازهای اساس  مردم   46بنل یکم اان 

از جمل  مسک   کار  بهلاشت  تغری   ایجاد رفراه  رفر  فقرر و    

برطر  ساوت  هر گون  محرومیرت و ترامی  بیمر  و امکانرات     

ای هم  در دستور کار وود  رار الزم برای تشکین وانواده را بر

دهل اکنو  سوال ای  است کر  برا توجر  بر  شررایط موجرود       

جامع  برنام  دولت برای بیکاری لجرام گسریخت  و سرردرگم     

 جوانا  برای تامی  اشتغال چیست؟

امروزه ا شار محروم از تامی  نیازهای اساس  و اولی  وویش از 

تشرکین ورانواده    جمل  مسک   بهلاشت و امکانات الزم بررای 

دچار مشکشت اساسر  هسرتنل برنامر  دولرت در ایر  رابیر        

پرسرنل ایر  نابسرامان      چیست؟ مردم از نماینلگا  ورود مر   

ا تصادی در زمین  افاایش  یمت کاالها ک  بر  پایرا  وواهرل    

 رسیل و برنام  دولت برای بهبود ونعیت چیست؟

 ساوال  وی خطاب به رئیس جمهوری اداماه داد: ماردم ای ماا    

می کیید اگر در حال حاضر دولتی به عیاوان تادبیر و امیاد    

نداشتیر وضعیت اقتصادی ای شرای  فعلی بدتر می شد؟ آقای 

روحانی! شما دولت خود را تدبیر و امید نام ذاری کردید پس 

تدبیر شما برای برون رفت ای مسائل اقتصادی کادام اسات و   

مید داشته باشید؟ مردم باید به کدام تصمیر و عملکرد شما ا

 جز بی تدبیری چیز دی ری سراغ ندارند.ی مردم ای شما 

شما قسر یاد کردید که در اجرای قانون اساسی نهایت تالش 

ها  شما را باه خداوناد    خود را به کار گیرید پس کو آن تالش

قسر می دهیر به داد مردم که سرمایه اصالی نماام متادس    

دبیری که وعده دادیاد  جمهوری اسالمی هستید برسید و با ت

 .مشکالت آنها را حل کیید

گ ت: بر اسا  تکرالیف    لر ترکری ب  وزیر راه و شهرسازی وی

 ررانو  اساسرر  کرر  حررق  46و  61 ررانون  مبتنرر  بررر ااررول 

بروورداری از مسرک  مناسرا را بررای آحراد جامعر  تکلیرف       

 انون  دولت م  دانل با توج  ب  نیراز شرلیل مرردم و نررورت     

ت از رکود بازار مسک  و توجر  بر  ایر  بخرش باعرث      برو  رف

رشت  فعالیت ب  طور مسرتقیم   1۷6رونق اشتغال وواهل شل و 

دهل انتظار م  رود با بسری  تمرام  امکانرات     را تحت تا یر م 

 نسبت ب  رونق ای  بخش ا لامات عاجن را ب  عمن آوریل.

داد: در ترکری ب  وزیر تعاو   کرار و رفراه اجتمراع   ادامر       -

ونعیت بازنشستگا  تامی  اجتمراع   کرارگرا  زحمرتکش و    
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افراد تحت پوشش بهایست  میلوب نیست انتظار مر  رود برر   

اسا  اان سوم  انو  اساس  کر  رفر  فقرر و ترامی  رفراه را      

وظایف دولت دانست  نسبت ب  حن مشکشت ای  ا شار محروم 

 و زحتمکش تش  کنیل.

اطشعررات ترررکر داد و گ ررت:  برر  وزیررر ارتباطررات و فنرراوری -

هرای   مناطق کوهستان  حوزه انتخابیر  در راسرتای زیرسراوت   

ده  تل ر  همرراه و    مخابرات دچار مشکن هستنل و علم آنت 

نلاشت  اینترنت جراو مسرائل  اسرت کر  علیررغم مکاتبرات و       

مراکرات تاکنو  ا لام مو ری برای حن آنها انجام نشرله اسرت   

ب  فوریت دستور حن ای  مشکشت داده رود  بنابرای  انتظار م 

 شود.

برردارا    در ترکری ب  وزیر جهاد کشاورزی  افاود: امروزه بهرره 

هرای آ  وزارتخانر  بر      ها و برنامر   عرا  کشاورزی  از سیاست

های دام   داملارا   منل هستنل و علم تامی  نهاده شلت گشی 

 و پرور  دهنرلگا  طیرور از جملر  مررغ را بر  ورشکسرتگ       

 .نادی  کرده است

 

 

 

 ( قراتت بیانیه95

در وصررو  شررورای اسررشم   بیانیرر  نماینررلگا  مجلرر    

محکومیت اظهارات رئی  جمهور فرانس  در هت  حرمرت بر    

 گردیل: ب  شر   ین  رائت    پیامبر گرام  اسشم 

هم  دنیا در روزهای اویر شاهل آ  بودنرل کر  دولرت فرانسر      

سان  یک  از نشریات ای  کشور چگون  با حمایت از عمن نل ان

در توهی  و یحان  ب  ساحت مقل  فخرر عرالم پیرامبر اعظرم     

حضرت محمل مصی   ) ( ماهیت اهریمنر  ورود را ا برات    

 کرد.

دشمن  سرا  ک ر با پیام روشن  بخش اسرشم سرابق  دیرینر     

دارد. کافرا  همواره برای پوشرانل  نرعف و زبرون  و حقرارت     

ش  و رهای  بخش پیامبرا  اله  از شریوه  وود در برابر پیام رو

 نخ نمای تمسخر است اده م  کردنل.

ای  فاجع  نتیج  فاحش ت کر ب  اایش  ملرن  است ک  سال 

ها است دولتمردا  فرانسوی را تحت سییره ورود  ررار داده و   

برای آنا  ارمغان  جا شنی  تر شل  جوام  غیرانسان  نلاشت  

 است.

ای  ک  ب  بهان  آزادی بیرا  انجرام مر     ب  گما  چنی  رفتاره

شود وود بارگ تری  ظلم ب  آزادی بیا  اسرت. کرلام فیررت    

سلیم  م  پریرد ک  با مستمسر  آزادی بیرا  از تروهی  بر      

 مقلسات بیش از ی  میلیارد مسلما  عالم دفاع شود.

البت  حقیقت امر آ  است ک  دل رئی  جمهور فرانس  ب  حال 

است بلکر  ایر  جسرارت و گسرتاو  هرا       آزادی بیا  نسووت 

بخش  از یر  نقشر  برارگ ترر در جهرت کنرل کررد  رونرل         

پرشتاب اسشم گرای  مرردم فرانسر  اسرت کر  ایر  دولرت را       

شلیلا ب  وحشت انلاوت  و او را واداشت  ب  سوی وروی دورا   

 سیاه استعمارگرای  بازگردانل و چنی  جنایت  را ر م بانل.

زها از سوی دولت فرانس  برر مسرلمانا    فشارهای شلیل ای  رو

ای  کشور وارد م  شود در همی  راستا است امرا مکرر ورلای    

محمل ) ( بسیار باالتر از مکر رئی  جمهور فرانسر  اسرت و   

مکرو  و انلاد  دیر یا زود نتیج  عمل  ایر  نروع سیاسرت    

 ورزی را مشاهله وواهنل کرد.

اسرشم  همرراه برا    ما نماینلگا  ملت مروم  و سررافراز ایررا     

موحلا   علالت طلبا  و آحاد مسلمانا  جها  ا لامات شرنی   

و ر یشن  سرا  کشور فرانس  ب  وصو  نخست وزیر نادا  آ  

کشور را شلیلا محکروم مر  کنریم  غیررت دینر  مسرلمانا        

سراسر جها  اجازه نخواهل داد جریا  های باطن  انسا  ستیا 

مبر ووب  ها را عرادی سرازی   و نل اسشم جریا  توهی  ب  پیا

کنل و از ای  طریق مان  شنیله شل  ارلای حرق در سراسرر    

 جها  شونل.

مسلمانا  جها  متحل برا یکرلیگر علیر  جریرا  ک رر جهران        

وواهنل ایستاد و پیام نجات بخش پیرامبر اسرشم را در جهرا     

 .طنی  انلاز وواهنل کرد

س وولین  (تذكرات كتبي نماینداان به رییس جمهور و  م96

 اجرایي كاور
 

 مورد(2تذکرات کتبی به رییس جمهور) -الف 
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آ ای محمودزاده نماینله مهاباد: لاوم بروورد بان  مرکرای  -1

درارل   1۷پرداوت تسرهیشت برانک  برا سرود براالی      شیوه با 

 بان  های وصوا  توسط

فروق  آ ای  اکر نماینله ارومی : در باره لاوم اعمال و اجرای -1

 ال برای کارکنا  الا و سیمادر ۷۱العاده 

 مورد(14تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور) -ب

 تعداد دست اه اجرایی تعداد دست اه اجرایی

 1 کشور 1 آموز   و پرور 

 1 تعاو  ۷ جهاد کشاورزی

 1 بهلاشت و درما  1 ا تصاد و دارای 

 1 ارتباطات 1 نیرو

 

ساسي و تذكرات تذكرات ییین نامه اي  اخطار قانون ا(91

 شفاهي

: گ رت  شر اه   تررکر  در نماینده شهركرد: حمد راستینه یقاي ا

 امرام  الهر   حکمرانر   سیره ک  مستحضرنل ایرا  شریف مردم

گانر    س   وای از حلاکثری است اده بر مبتن  همواره ای وامن 

 از اوتیارات مصرّ   انون  وود بوده است.

ات ایر  مسرئل  اسرت     فرمایشات حکیمان  اویر ایشا  نیا ا بر 

آنجا ک  نقل و انتقاد سازنله و عمن ب  تکرالیف  رانون  را حرق    

کنرل   دانست  و البت  اهانت و هت  حرمت را ب  شلت نقرل مر   

لرا مجل  یازدهم بر اسا  سوگنل ک  وورده اسرت بر  آنچر     

ک  نیاز است حقوق ملت را میالب  کنل  عمرن وواهرل کررد و    

ر  ررار وواهرل داد  مسرئولیت آ     البت  مصالح کشور را مل نظر 

 ارفاً متوج  نماینلگا  است.

هرای ورود را    ها و تحلین ای برداشت بنابرای  سااوار نیست عله

ب  نظر مبارک ایشا  منتسا کننل گرچر  از ابترلا اینجانرا و    

تعلاد زیادی از نماینلگا  با استیضا  رئری  جمهرور مخرالف    

متعرلدی از جملر    ایم و ایر  مخال رت برر اسرا  دالیرن       بوده

ای اسرت   شررمان   نرورت هملل  و انسجام در شرایط جنگ ب 

ک  آمریکا علی  ملت مظلوم و مقترلر ایررا  بر  وجرود آورده و     

بایل ب  هر نحوی ب  دولت کم  کنیم تا از ای  شرایط سرخت  

 عبور کنل.

نماییدگان درخواسات کییاده استیضااح هار باه دالیلای       

جمله عدم پاسخ ویی دولت و کیید ای  استیضاح را مطرح می

هایی ای دولت که خادمت همکااران عار      ناکارآمدی بخش

ها و اختیارات  کیر که باید با استفاده حداکثری ای ظرفیت می

 قانونی دولت را پاسخ و کییر.

 انو  اساس  بر  ارراحت آمرله     ۷1یک  از اوتیارات در اان 

در  الرا  های کل  ااش  ساوتار بودج  را  است  بایل چارچوب

طرح   انون  و دولت را مکلف ب  ارائ  الیح  بودجر  در  الرا   

تروانیم برا    کلیات ای   انو  کنیم. با ااش  ساوتار بودجر  مر   

سازی بودج   ایجاد مناب  پایلار بررای بودجر   مرلیریت     ش ا 

ها و علالت و توسع  متواز  بسریاری از مشرکشت امرروز     هاین 

 مردم را حن کنیم

در تررکر شر اه      نماینده صومعه سرا:كاظم دلخوم سید یقاي 

وود عنوا  کررد: پریش از ایر  مونروع بیمر  وبرنگرارا  در       

سراسر کشور حن شله بود  امرا متاسر ان  امرروز ایر  عایراا       

معضل  تحت عنوا  بیم  دارنل ک  وزارت ارشاد بسیاری از ای  

نمر    عایاا  زحمتکش ک  غالباً شغن  ابت  نیا نلارنل را بیم 

 کنل.

وی همچنی  وواستار تبرلین ونرعیت نیروهرای  رراردادی و     

 شرکت  در دستگاه های دولت  و پاکروبا  در شهرداری ها شل.

نماینله مردم اومع  سرا در مجل  شورای اسشم  با اشاره ب  

افاایش آمار رسوب کاال در گمرکات کشور اناف  کرد: در حرال  

هراار تر     11۱هراار بر     11۱حانر حجم کاال در گمرکات از 

رسیله است و الزم است ک  تیم  برای بررسر  ایر  مونروع    

تشکین شود. همی  مسئل  موجا افاایش سرسرام آور  یمرت   

 مرغ شله است.

وزارت نیرو نیا نبایل نگاه تبعیض آمیا ب  اسرتا  هرای شرمال     

کشور داشت  باشل و بایل نگاه  عادالن  در حوزه وزارت نیرو بر 

 شود. کشور حاکم

در  :سیدامیرحسین قاضي زاده هاشمي نایب رتیس مجل س  یقاي 

پاسخ ب  تررکر دلخرو  دروصرو  مونروع رسروب کراال در       

گ ت: با توج  بر  مصروب  شرورای همراهنگ         گمرکات کشور

سرا   وا  رار بود ای  مونوع در گمرکات کشرور حرن شرود و    

حجم کاالهای تررویص نشرله کراهش یابرل. اگرر ایر  ات راق        

www.dotic.ir

http://dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

16 

 53خالصه جلسه
 دوشنبه

55//3933 
 

 تاده نرورت دارد کمیسیو  ا تصادی گاارش  در ای  براره  نی

 .تلوی  و ب  اح  علن  مجل  ارائ  کنل

سریل علر  موسروی در     :  ملکاننماینده  سیدعلي موسويیقاي 

ترکری با اشاره ب  بیانات اویر مقام معظم رهبری اظهار کررد:  

پیام رهبری را در مورد عدم هت  حرمت نسبت به مسئولین 

در  .کیایر  ه شییدیر و آن را با جان و دل اطاعت میعالی رتب

ترکری ویاب ب  وزیر راه و شهرسرازی و برا اشراره بر  درجر       

 -حساسرریت و اهمیررت شررهر ملکررا   گ ررت: آزادراه هشررترود 

ملکا  پروژه بسیار مهم  است ک  بایل هرچ  سری  ترر   -مراغ 

 ب  پایا  برسل.

ستا  را دارنل ک  در برو  افراد  صل انحرا  ای  پروژه راه در ا

 .اورت ای  ات اق وزیر راه ب  سمت استیضا  وواهل رفت

در تررکر شر اه  ورود     نماینده بندرلنگ ه:  احمد جباري یقاي 

ویاب ب  وزیر ن ت عنوا  کرد: اویراً وزارتخان  شما نام  ای ب  

شرکت مل  پخش فرآورده های ن ت  مبن  بر سرهمی  بنرلی   

  . کپسول گاز ارائ  کرده است

درارل کرن کشرور از     ۱1گ ت کر    آ ای وزیر در اح  علن  

نعمت گاز لول  کش  برووردار است و البل آ  دو درال استا  

هرماگا  است کر  گازرسران  نشرله اسرت. اسرتان  کر  روی       

  وایر و مناب  ن ت  و گازی نشست  است.

ای  رونلی ک  در استا  های مختلف کشور جاری است را چرا 

برهم بانیم. آ ای وزیر ن ت؛ از طش گشت  پیشما  م  وواهیم 

 گشت  ایم  مرحمت فرموده ما را م  کنیل.

میر  کرد: آ ای وزیر؛ روال   در ادام  ویاب ب  وزیر ن ت  وی

عادی ای  است ک  در روستاهای مختلف کشور کر  گازرسران    

انجام نشله  عاملی  فرو  گاز ماشی  های وود را درب وانر   

م  فرستنل و کپسول های گازی را تحوین گرفت  و روستاییا  

 کپسول های پر را ارائ  م  دهنل.

در ای  شرایط سخت و تنگناهای ا تصادی و شرایط کرونرای    

مگر چ  نرورت  پیش آمله ک  شما مر  وواهیرل رو  تهیر     

کپسول گاز مردم را هم سهمی  بنلی کنیرل و مرردم را اینجرا    

 انلازیل؟هم ب  دست انلاز و دردسر بی

ب  وزیر ن ت ترکر م  دهم همانیور ک  ملیرکن امرور مجلر    

ب  بنله اعشم کرد ک  ای  مونوع از دستور کار وزیر وارد شله 

 و شرهرها  هرا   اسرتا   در مرا . کنل  است  ای  مونوع را اجرای 

ها  اچاق کپسول گاز نلاشتیم  چرا مرردم را بر  زحمرت    روستا

 ؟م  انلازیل

 بر   ویراب  تررکری  در نماین ده مالی ر:   ه احد یزادیخوایقاي 

 و گمررک  مرلیرا   مجموعر   و کشاورزی جهاد و امت وزرای

 بر   برر و کود   دام  های نهاده توزی  امروز: گ ت مرکای بان 

 راه دیگرر  کشراورزا   و شله تبلین کشور در جلی مونوع ی 

 .نلارنل پیش و پ 

اسا   گاار  کمیسیو  کشاورزی درای  مورد آماده است و بر

ای  گاار  برو  ارکرا  دولرت در برروز ایر  ات راق مقصرر و       

 برو  حت  توا  نظارت و اجرا هم نلارنل.

کشاورزا  شرایط بلی دارنل  کود و بررر الزم بررای کشرت در    

اوتیار نلارنل و ای  مونوع در کشور ب  ی  بحث جلی تبلین 

 شله است.

ای  با اشاره ب   یمرت پرایی  سرباه و کشرمش در شرهره      وی

گ ررت: در شررهرهای  ماننررل مشیررر کرر  دارای    ماننررل مشیررر 

محصوالت سباه و کشمش هستنل  پرایی  برود   یمرت ایر      

انصاف  است در اورت  ک  ی  کیلو کشمش برابرر   محصول ب 

کیلو انگور بنابرای  بایل متولیرا  مرلیریت الزم را در    6است با 

 ای  زمین  انجام دهنل.

آبگیری شرله و کارهرای مقرلمات      هاست سل کش  مشیر سال

آ  هم انجام شله است و اکنو  برای اجرا تنهرا نیراز بر  یر      

هاار ن ر از مردم مشیر نیاز ب  ای  آب دارنرل    11۱یاعل  دارد  

ایرم دیگرر    ما هرم از بر  در ایر  مرورد تررکر و التمرا  داده      

کشیم  مسئوال  ا لامات الزم را هر چ  سریعتر در  وجالت م 

 .ورد انجام دهنلای  م

 

گ ررت: مجمرر   :سیدامیرحس  ین قاض  ي زاده هاش  ميیق  اي 

نماینلگا  استا  کرما  و وراسا  رنوی بر  ورانم شرریعت     

نماینله زرنل و کوهبنا  ب  دلین درگرشرت مادرشرا  تسرلیت    

 گ تنل.
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وی ادام  داد: از ولاونل منا  برای وانواده ایشا  اربر و اجرر   

 مسئلت م  کنم.
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