
 

تقنینی امور معاونت                                     اریان اسالمی جمهوری                                                             ری جمهو ریاست امورمجلس معاونت
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 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 
 اولسال  – یازدهمدوره 

 

 6/8/9311ه نبشسه  روز– (36)ششمسي و   جلسه علني
 

)تعدادي از نمایندگان نظرات خوود را در  گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بازار فوالد( ادامه بحث و بررسی پیرامون 1

 خصوص گزارش كمیسیون ، بیان نمودند.(
 

)طرح مزبور با موافقت نمایندگان ، مجددا به كمیسیون ارجاع گردید و طرح یک فوریتی تامین کاالهای اساسیامه رسیدگی به (اد2

 مقرر شد گزارش كمیسیون نهایي و فردا در صحن علني مطرح شود.(
 

 -"(878وراي اسوالمي)اا   طرح اصالح موادي از قانون آیین نامه داخلي مجلس شو ")( تقاضای بررسی یک فقره طرح با اولویت3

 تقاضاي مزبور به تصویب رسید.(
 

 )نماینده از پاسخ وزیر قانع شد. (  راه و شهرسازیمحترم  رحمت اهلل نوروزی نماینده علی آباد از وزیر آقای سوال  (4
 

وی شاهر  گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شااه ( 5

 ) تقاضاي مزبور به تصویب  رسید.(گلستان شهرستان بهارستان

 

 گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند( 6

 ) تقاضاي مزبور به تصویب  رسید.(
 

 انکي پور، دلخوش و بدري(خانم رفیعي و آقایان: جالل زاده، ب) (ناطقین جلسه علنی مجلس7
 

قید دو فوریت به تصویب نرسید، سپس تقاضاي یک فوریوت   -"طرح رتبه بندي فرهنگیان-")( فقره طرح1( تقاضای  دو فوریت برای )8

 مطرح و به تصویب رسید.(
 

 ( فقره طرح4(اعالم صول )9
 

 ( فقره الیحه3( اعالم وصول )11
 

 ( قرائت بیانیه11
 
 

 ایندگان به رییس جمهور و  مسئولین اجرایی کشور(تذکرات کتبی نم12

 مورد( 0)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف 

 مورد(90)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب
 

 ( تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی13
 

 صبح 8ساعت   7/8/9311شنبه مورخ اهار  روز (اعالم ختم جلسه ، جلسه آینده14
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گزارش كمیسیون صنایع و ادامه بحث و بررسي پیرامون  (9

 معادن در مورد بازار فوالد

تعدادی از نمایندگان نظارات خاود را در خصاوز گازارش     

 کمیسیون ، بیان نمودند:

 خالصه اظهارات تعدادي از نمایندگان : 

در حوزه  ووز د انفرونی و      نمایناده محاالت:   سلیمیآقای 

 03  99یوند  رونفر ف وا پوی نیسوی   وی        ا عجیب  صزرت م 

میلیز  پن  یمی  پزلید دف ته بی وی  ی مروند دفیلو   و      

 میلیز  پن ف ا ی می میهفد پزلید دفرس . 21پی  21حدید 

می بزراتونسن پزلیدنننود  ن ون ف وونج   ،وتی   مروند        -

میلیز  پن صیدرفت دفرس  ی درفسن  21دفیل  ن  ف ا ی حدید 

د یجووزد دفرد فمووی انفرونی وو  صووزرت مووزرد  وو  موویهفد پزلیوو

 ایند. م 

بخش نزچک  نه در بزرس فرفئوه  ود  در رسنوا صویدرفپ       -

اوافرد  فموی ریموا      زد ی بن ریی ریموا پویرین مو     عنضه م 

 مزضوز   فسون  نوه  نننود  مو   مشخص نمنسکی  دفیل  رف چین ی

 وونی   بوه  دفیو   در نوه  ریمت . ف ا  د  انفرونی   منشی

 فسن بیسد چنف. ر د م  ونی  به پن انف  رد  صد حدید ر د م 

 فرس  رف به مندم یزدمی  انفرتنعنضه ننی .د    میهفد نه وز د

عضز نمی،یز  صنیسع ی معید  مجلس  زرفی ف الم  بی بیوی   

فسنکه میوییی نیچید  وز د  ک  انوته ف ا  مطون  نوندد در   

درصد  مش در بزرس عنضه  د   11می  فی  فم،ی  حدید  1

ا ی فلبیر  نجی روته ف ا؟ فسجید سو  روز  انفرو  در فسون     ف 

ینرد ی بوه یزدری ویه    محرز   د  ف ا  یرق رف فه بزرس م 

ونی ووند  چوونف یزدری وویه یووزد ن  رف  سوو  ی رووی  بنفبوون موو 

 یند؟    در ریما ی    در رحز  پزهسع میویی یجزد دفرد. رم 

دید  لیم  پینید نندد رُنم ریما وز د ر،با بوه  ویمی  حو   

 وی  اا وته     23س  به  وا بزد  ف ا  در مییرگین ریموا  

درصد  ود  ف وا  علوا ن  چی،وا؟ چوه       133فم،ی  بی ی 

ن،  به فسن انفرونی   دفمن م  هرد ی  زد ن  در جیب چوه  

 رید. ن،  م 

 21بی ف یر  به عدم  ویویا در مزضز  وز د پینیود نوندد    یی

ر فه طنسو  فسون   میلیویرد د   5 وزد ی   میلیز  پون صویدر مو    

صیدرفت وز د درنمد دفرس   نسی فسن فره به نشزر بیهاشته ف ا؟ 

 .چگزره به نشزر بیهاشته ف ا ی چگزره  زسنه  د  ف ا

طن  جیمع  بونفی پزلیود    اردبیل: نماینده صدیف بدریآقای 

هرجین  فره  فوزید  ی صیدرفت ووز د یجوزد رودفرد  بیشوتنسن     

صیدرفت در حزه   مش وز د ف ا نوه فره  فووزید  نویسین     

 دفرد.

میلیز  پون ف وا  فسون در     25پی  21حدفنثن رییه وز د نشزر 

میلیز  پن پزلید وز د دفرس  در حویل  نوه    03حیل  ف ا نه 

نمیر بی نی ش صیدرفت ریبه ری بزد  فس  لواف در بویهفر ی   بنف یس 

 عنضه مشک  مدسنست  مشهزد ف ا.

یی  مچنین بی ف یر  بوه فیوتالد ریموا بوین بوزرس ی بویهفر       

درصد وز د نشزر در  03حی یه در حزه  وز د  فظهیر دف اد 

درصود ن  بوه ریموا     03بزرس به ونی  م  ر ود ی حودید   

 یهفر حی یه فرفئه م   زد.ازفد ی بی  زد بی  در ب

بنفبنی وز د ر،وبا بوه  وی      0بی ف یر  به فوزفسش ریما  یی

 وزفر   5پوی   1اا ته  سیدنیر  دد  ی  اا ته ووز د نیلوزس    

 وزفر پزموی  در  وی  جویری      25پزمی  بزد نه فسن میزف  بوه  

ر ید  ف ا در حیل  نه د تمزد نیرانف  ی  زسنه نب ی بونق  

 وزد اوزفد ن  بوه جیوب پزلیدنننودای       ی ایه ریبا میرود  ی  

 فرحریری م  رید.

ریما رهید   یی پیمین وز د ریبا بزد  فمی ریموا وونی  ن    

 ه بنفبن فوزفسش دف ته ف ا  عنزف  نندد بیهفر ووز د بوه حوی     

یزد ر ی  د  ی  یچ رظویرپ  در حوزه  ریموا اوافری یجوزد      

 فئوه  ردفرد نه بوه علوا عودم  وویویا ی رفروا فطالعویپ  در فر      

 ریما  ی ف ا.

پزلیدننندای  ووز د عمودپی در حوزه  دیلتو  ی  وبه دیلتو        

 ،تند لاف بیسد  زد ونی  وز د به دروا ح،ویب  ود  ی بوه     

بیا فلمی  بیهاندد پی صند سیرفره  ی  پیمین فجتمیع  ی  زسنوه  

 .رییهمندف   زد

درصود  وه     11پنهوی   نماینده خلخال:سید غنی نظری آقای  

س به ونی  م  ر د ی فسن سعن  عودم فجونفی در وا    وز د در بزر

 ریرز  ی رظیرت  ی در فسن بخش به  دت ضعیف ف ا.

بنفبن مرند دفیل  ف ا  فمی ریموا   1پزلید در صنعا وز د حدید 

 ن  بووی پن فه ریمووا  وویی عووند بووین فلمللوو  ف ووا ی فسوون پنوویر  
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   رشی  د ند  عدم رظیرت بن بیهفر ی  زدفانی  یس  نه پز ط د 

صزرت م  ایند  ف ا ی فمونیه   وی د ر ود  ولطی   ویی ووز د       

  ،تی .

یهفرت صما در یظیسف یزد بنفی رظیرت بن بویهفر نزپوی   نوند  ی    

پزلیدننندای  به حی  یزد ر ی  د  فرد ی  ن ریما اافری نه بویب  

می  یزد بی د  فرجیم م  د ند ی مرند ننند  ی منیوع عموزم  در  

چطزر ف ا نه س  بنگی  فرترویدی نزچو      رظن انوته رم   زد ی

س  نشییره سی س  مغویه  دفر بیر وی ی بیر وی موزرد رظویرت  وشویر ی       

بیهر   رنفر م  ایند  فمی نیرییرجیت وز د  ن طزر دلشی  بخزف د  

 ریما اافری نند  ی محرز ت رف در بیهفر عنضه ننند.

یرت بون  یهسن محتنم صنعا  معد  ی پجیرت بیسد پکمی  چنیه رظ -

عنضه نی  پز ط نیرییرجیت پزلید وز د رف در فیلزسا رنفر د ود پوی   

محرز ت وز دی به مرند ننند  یفرع  بن د ی د ا د    وی ی  

یف طه  ی نزپی   زد ی بنفبنی ریما  ی ی رظویم عنضوه ی پضیضوی در    

 .صنعا وز د فسجید  زد ی بزرس در عنصه وز د وعیلتن عم  نند

ن بخشو   ن   نا نماینده شاهین شهر :  حاجی دلیگانیآقای 

نشزر می دچویر  فه معید   رنیت عمزم  ی فروی  ف ا   نا ن ن در 

پعیرض جدی ف ا هسنف فه س   ز بوه دربوی  نهفد ویهی ریموا ی فه     

  زی دسگن به دربی  رفرا ف ا.

فسن یزف ا به عمزم ضنر  هنیردف  بزد  نه  مگ   هم  در فروی  

ی رنیت عمزم  دفررد  ن   ویس  نوه فرتروید بوین فلمللو  رف بوه ر        

در بیهفر ویی    یی تگافرف  م  نشند ی یزف تیر ونی  موزفد یوزد  

جهیر  به رن  بین فلملل   ،تند بیسد  زسنه  یی مزفد فیلیه  معدر   

رینیی نیر ی فرنژی یزد رف    به صزرت نهفد ی بین فلملل  نندفیوا  

 ننند.

همیر  نه س  یفحد پزلیدی وز د ازفر  م  د د در  ی  چنودسن  

بوه    زفر میلییرد پزمی   زد دف ته بیسد بدفرد نه  موه فسون  وزد ی   

دلی  مدسنسا ن  ربزد  بلکه حیص  فه جیب ییرج  د  وضنف ف وا.  

می   1حدید س  می  نیش س  ن ن ونی  به من فعالم نند نه ط  

میلییرد پزمی   زد نند  فمی فسن  زد رف رم  یزف د نس ببینید  13

  می چه نندسد.

فسجید فرحریر در ینسد  ن محرزل  حت  وز د بیعث فسجید رفرا ی  -

د ف ا  بیسد بوزرس رف مندمو  نوند  ی یرید فرشویر مختلوف بوی       و،ی

 حدفر   نمیسه رف ن ی  ننی .

پعیین نف ی  ضف وز د بیعث ریسیب  د  ن  در بیهفر مو   وزد     -

ریما د تزری بنفی متعید   یهی ریما ووز د ویسود  فی رودفرد ی    

 بیسد  زیا ی فرنژی به ریما وزب یلیج ویرس به ن   ی دفد   زد.

 لا بیسود حضوزق دیلتو  یوزد رف فه ف وتخنفج معوید  بوه ر،وبا         دی

ریما  یی معیمله  د  در بزرس فیا نند   مچنین معیویا  ویی  

میلییپ  حت  بن ریی محرز  رهیس  وز د بیسد حاد  د  ی هرجین  

پزلید حت  فربیردفری در فسن ریرد در س   یمیره بوه صوزرت  ووید    

فی  ویچ  وخص حضیضو  ی    عنضه  زد ی ربیسد  یچ محودیدست  بون  

 حضزر  در رظن انوته  زد.

حدفر  پنیژ ینسد بیسد به ر،با ظنویا س  ی ویله رضلیوه متودفی     

بی د  فان یهسن به مزرع نئین ریمه فجنفس  رف ریییرد  ی ازفر و  فرفئوه   

رکند بیسد پدبینی فردسشید   زد پی حضزق یی به صوزرت فپزمیپیو    

 .رطع  زد

 حیضون  حوی   در : سانقر نماینده   سیدجواد حسینی کیاآقای 

 یفرع  مرند دفرد یجزد نشزر در وز د پزلید  پن میلیز  03 حدید

 م  بی د.  پن میلیز 21 به رزدس  ن 

بی پزجه به فسن میزف  فه پزلید ی مرند در نشزر انفرو  در مزضوز    

اوافری رویرص در هرجیون  ووز د      وز د پزجیه رودفرد ی بوه  یی وا   

 اندد. بنم 

یی حمیسا بخش  در عنضه وز د رف علا دسگن ریب،ویمیر  در بویهفر   

در  وز د بن مند ی اواد عودم پزهسوع منی وب نوه متنی وب  وزد      

هرجین  وز د ری،ا ریز سک  دسگون فه علو  ریب،ویمیر  در فسون بویهفر      

 ف ا  بنفی مثی  پزهسع  نا ن ن ی  زد ن  ب،ییر نیسین ف ا.

عزفرض امنن  صون بنفی صیدرفت وز د سک  دسگن فه عل  ریب،یمیر  

صون بوزد  عوزفرض امننو  بیسود در فرتهویی       ف ا   در بیهفر وز د 

 ونی   محرز . ایند ره در فبتدف ی ییمهرجین  وز د رنفر 

بدپنسن حیلا  م  بی د   عنضه رینیو  وز د در بزرس مشک  بعدی 

در بیهفر بزرس به یجزد نمد  ریما دیایره در س  بیهفر ف ا. همیر  

 وزفر پزموی  فووزفسش سیوتوه ی  ویچ      03 زفر پزمی  بوه   25نه فره فه 

زد ریهفره فسن محرز   یی دسگن ردف تی     فوزفسش ریمت  در حزه 

میلییرد پزمی   د  نوه فسون ررو  م،وتضیمی فه جیوب موندم        2133

 نندفیا  د  ف ا.

فیتریص  همیه نیغای بنفی بنی  فه یفحود یی پزلیودی نوه     یی

  وضط س  مجوزه دفررود ی سو  بویهفر نهفد  ویی  در حی ویه بویهفر رف        

ریوز   فرد سک  دسگن فه مشکالت فسن حزه  ف ا. یهفرت صوما  فردفیته

 رسگالپزری منی ب  در بیهفر وز د ردفرد.

   یی ینسد یهفرت صما  مچنین رظیرت منی ب  بن بیهفر ی  یمیره -

مچنین رظیرپ  بن معویمالت یویرج فه بوزرس      ردفرد  وز د ونی  ی

ایند  فوزی  بن فسن رظیرپ  بن مرزبیت  تید پنظی  بویهفر   صزرت رم 

    یجزد ردفرد.
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ه  وز د فرتضی  پزهسوع  وزد ووز د فه فبتودفی     بنفی ح  مشکالت حز

هرجین  به طز  هرجین  ووز د ف وا. فاون فسون فپوویق ریوتود رطعوی         

 ونی   فدفمه یزف د دف ا. ییم

عنضه منی ب وز د وضط بی فسجید س  رسگالپوزری منی وب فه جیروب    

 زد نه م،ئله بیسد در ننیر رظیرت بن میزف   یهفرت صما محض  م 

 د  محرز  به د ا مشتنی یفرع  بی د.پزلید پی ر ی

حاد مجزه یی نیغای سک  دسگن فه رف کیر یی فسن حوزه    در فدفمه

بن مند ی فوزیدد صیدرفت بیسد در فرتهیی هرجین  وز د صوزرت ایوند   

نه فان فسن فپویق بیوتد فره  فوزید  بیشتنی بنفی نشزر بوه  مونف    

تنی ب دف وا ی نویر   یزف د دف ا نه بنفی فسن م،ئله بیسد بنریمه م

نیر نی   فرجیم دفد چنف نه فسن م،ئله عالی  بن فسجید وضیی رریبت  

  زد. منجن به فسجید ف تغی  ریز م 

نه م  بی ود جدی انوتن  یمیره پجیرت ی فربیر مزضز  مه  دسگنی 

فان بخزف ی  در عنصه ووز د رودم  بوندفرس       بیسد به ن  پزجه نند 

 .سن فمزر رف نیید   یهی ننی فی ردفرس  جز فسنکه ف چیر 

 ریموا  ویمی  ی ووز د در     نماینده اردبیال: علی نیکزاد آقای 

نوونیژ   وویی  ووییتمی   وویهی  عمنفروو   هسن ووییت  پز ووعه فی ی 

 هندفری پیرین ب،زفس  دفرد  به دلی  ریما ریمنی ب  یمی  ی وز د 

 ب،ییری فه نیرای   یی پز عه فی در  نف ن نشزر پعطی   د  فرد.

 در همینه ریما  یمی  ی وز د چنودسن جل،وه بوی نرویی یییبویر        

رهم ح،ووین  ی  ننن ووا نیشووین یهفرت صووما بناووزفر نووندس     

متی ویره در همینه مدسنسا ریما  ویمی  ی ووز د  وی د مودسنسا     

مضتدرفره در یهفرت صما ربزدس   بی یجزد فسنکه رز  دفدرد ریما  ن 

  رشزد   مچنی   ی دس  ریموا   زفر پزمی 8نیلزانم وز د بیش فه 

 فسن نی  بی پن فه رن  جهیر  ف ا.

میلیوز    25میلیز  پن وز د پزلید م   زد نه رهیسا  03در نشزر 

پن در دفی  مرند م   زد  بی فسن یجزد ریما ن  در بویهفر فسونف    

بی پن فه ریما جهیر  ف ا  می فرتظیر دفرس  یرت  نوی س  در بوزرس   

یموا ن  فرهف   وزد  فموی فه نرجویس  نوه مودسنسا       فرفئه م   زد  ر

مضتدرفرووه ی بنیووزرد محکوو  بووی رفرتخووزفرف  ی د    یجووزد روودفرد  

  مچنی   ی د فوزفسش ریما وز د  ،تی .

درصد فه میوزف    18مجلس فرضالب  فه فردفم فرضالب  حمیسا م  نند  

صیدرفت نشزر در همینه  یمی  ی وز د نی ته  د  ف وا  چونف بوی    

جزد فرنژی سیرفره فی  حمیسا دیلا ی حضوزق رسویل  بوه نویرانف       ی

 مچنی  ریما  یمی  ی ووز د فه بویهفر فرتروید نهفد جهوی  بیشوتن      

 ف ا؟

بی ف ویر  بوه اوزفر  نمی،ویز       :  محمدباقر قالیبافدکتر آقای 

صنیسع ی معید   در مزضز  بنر   بیهفر وز د  اواد مزفردی نوه در  

نمی،یز  مدرظن بزد ی فعالم یصز   د  ف وا فمیودیفرم بتزفرود در    

مجلس مطن   زد ی مشکالپ  نه بوه حو  بوزد ی  مکویرف  ف ویر       

 فسن طن   ی روع  زد.نندرد بی 

یی بی ف یر  به طن  پز عه پزلید نیسدفر وز د مطن  نندد ف   یءفهلل 

 بتزفری  مشکالت رف بی طن  پز عه پزلید نیسدفر وز د نی ش د ی .

طرح یک فوورییي توامین كاالهواي    رسیدگي به ادامه (8

 اساسي

طرح مزبور با موافقت نمایندگان ، مجددا به کمیسیون ارجاع 

ید و مقرر شد گزارش کمیسیون نهایی و فردا در صاحن  گرد

 علنی مطرح شود.

نریی فمین نبیدی عضز  ییت رسی،ه مجلوس فظهویر دف واد     توضیح:

دریزف ا فرجی  مجدد فسن طن  به بنریمه ی بزدجه رئیس نمی،یز  

 نسین ریموه مطون  نوند  ف وا. پوی      251نمی،یز  رف بنف یس مید  

بعد فه ظهن نمی،یز  جمع بندی رهویس   ف   یءفهلل در جل،ه فمنیه  

صزرت انوته ی ازفر  ن  در  ی،ت  بیرازفری  زد ی در رهیسا در 

 .جل،ه وندف در د تزر نیر رنفر ایند

رئیس مجلس  زرفی ف الم  ریز در فسن همینه پرنسح نندد بی پزجه 

به پزفو  رهیس  نه بی دیلا صزرت انوته ف   یءفهلل در جل،ه فمونیه  

ایوند ی ووندف در    ن نمی،یز  فصالحیت رهیس  صوزرت مو   بعد فه ظه

 .د تزر نیر جل،ه علن  رنفر یزف د انوا

در رهیسا رمیسندای  مجلس بی فرجی  فسن طن  به نمی،یز  مزفوضا 

 .نندرد

 بررسي یک فقره طرح با اولویت( تقاضاي 3

اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای طرح -

 (278اسالمی)چاپ 

(  نریی ح،ین هفد  بحنسن  نس فه فظهیرفت سک  فه متضیضیی )

(  پضیضویی  نریی مز زی  راویر  ( ی مزفو )نریی هرگنهمخیلف)

 ر ید.مزبزر به پرزسب 

رحمت اهلل نوروزي نماینده علوي آبواد از   آقاي سوال  (4

 راه و شهرسازيمحیرم  وزیر 

 مهنودس  نس فه رنفئوا اوزفر  نمی،ویز  ی فظهویرفت نرویی     

    د. ی نریی رزریهی  رمیسند  فه نی خ یهسن ریرع  الم ف 
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علت عدم اقدام الزم برای تامین مسکن ماورد  موضوع سوال: 

 نیاز  کشور، چیست؟

 خالصه اظهارات آقاي نوروزي:

 در ی ری،وا  ف تیر  ی  هن تیر  نن  م  مطن  نه مزفردی -

 .ف ا مل   طح

نه در همینه دی  ه ریه رب  رئیس جمهزر اوا نه نیر یس   -

م،کن فرجیم  د  ف ا  نیرریمه ریب  ربزل  دفرد. م،وکن بیسود   

پز ط یزد مندم ی بی رضشه یزد مندم  ییته  زد  روه فسنکوه   

دیلا ییره رف ب،یهد ی پحزس  بد د.  عیر نریی رئویس جمهوزر   

در منحله فی  رسی ا جمهزری پحزس  م،کن ییروه فیلو   وی    

  فصو   وزم رویرز     بزد  پ،هیالت ن   زد بوزد  ف وا. طبو   

ف ی   سک  فه یظیسف رئیس جمهزر نوه  موه فعضویی  یویت     

دیلا بخرزص یهسن رف  ی  هن ویهی بیسود مدرظن وی  بی ود      

 م،کن ف ا.

مشکالپ  نه مندم دفررد بحوث پالطو  ریموا م،وکن ف وا       

 ی دس  نه در س   ی  ی ری  فیین م،کن در بعض  فه  هن ی 

نریی نیزردی  91ا  در  ی  بنفبن فوزفسش نیدف نند  ف  1پی  0

میلیوز  یفحود    22موی   2131طنح  رف فرفئه نند  ف ا نه پوی  

م،کن رییه دفرسو  ی چشو  فرودفهی رف پعنسوف نندرود  بوی فسون        

 زفر م،کن در نشزر مو    233ح،یب  ن  ی  س  میلیز  ی 

  زد.

در  99ی روه   91فمی فمنیه م  بینی  نه ننیفره  ی ر،با به  ی  

 ش نیودف نوند  ف وا. م،وکن ر وی  ود        درصد نی 53حدید 

 ف ا.

بنی  رمیسندای  فه جمله نریسی  نریپهنفر  ی نژمیرون طنحو  رف  

 در مووزرد فوووزفسش جمعیووا بنف وویس دسوودای   وویی مضوویم     

معظ  ر بنی نمید  م  نندرد  می فمنیه نوی ش فهدیفج دفرسو     

مشکالپ  نه مضیم معظ  ر بنی بیر ی به دیلوا  وی ی مجلوس    

د در مزرد  ن نینی جمعیا ف وا  فموی فی  بیسود    پینید دف تن

 ف تغی  ی  پس م،کن  مشکالپش ح   زد.

 میرود   پویرسخ  در بوزد  م،وند  در نوه  نمو   مودت  در فمیننبین

ند فجنفس  بزد. نیری ننید نه در نیسی  عمون دیلوا   م فمیننبین

ریمتی  در پیرسخ بمیرد.  ییا م،کن مهن در دیلا ره  ی د و   

نند  فم  نریی ریکزفد در فسن رضیه هحموا   نه نمیر ن  رف فحری

ب،ییری نشید  فرد  پکمی  ی پحزس  فسون یفحود یی م،وکزر     

ب،ییر بی  بزد  ف ا. در مزضز  صدیر  ند ی ونی  فر،یط فان 

 91بخزف ی  مضیس،ه ننوی  بوی عملکوندی نوه دیلوا فه  وی        

پیننز  دف ته ف ا  ب،ییر نیسین ف ا. می فه یهسن نریی ف الم  

ظیر دفرس  فمنیه یزد ی  ی معییریرشی  بنف یس رگوی  فمویم ی   فرت

مضیم معظ  ر بنی بی س  بنریمه جیمع در همی  بیریمیرد  عمون  

 دیلا به مشکالت م،کن ر یدا  ننند.

میلیز  پزمی  ف ا  در حیل  نوه   15مییرگین ریما ننیرپمی  

میلیز  پزمی  ف ا. طن  فردفم مل  به نجی مو    53ریما ربن 

در جل،ه فی نه بوی  یویت رئی،وه ی یهسون نویر ی معویی         ر د.

فسشی  ی نریی بیبیس  رئیس ونفن،یز  نیرانی بنازفر  د  بیسود  

بپن ی  نه در فسن چند می  بیریمیرد  نریی یهسن چوه رف کویری   

دفرد  فردفم مل  به رظن بند  ی نیر نی ی  م،کن  فردفم مزوض  

زفر م،وکن مهون    و  833ری،ا. بیسد بپن ی  نه چکیر نندسود  

 پحزس  ردفد    مچنی  میرد  ف ا.

 وزفر پزموی  در    023پوی   103رنفردفد م،کن مهن  88در  ی  

میلیز  پزمی   0ن  نشزر بزد  ف ا  فمنیه م،کن مهن متنی 

ف ا  بی نیگینی فه  زرفی  هن ننرد در س   وی  ی روی  ربو     

م،کن مهن ننرد ییل  بزد ی فمونیه فه پهونف  بوزرر موندم بوه      

ما ننرد ی نندسس م  ریرد. بیسد بپن ی  رگی  یهسون م،وکن    

به فسن مزضز  چی،ا  بوی پزجوه بوه فووزفسش ریموا میلگوند        

  می چه بنریمه فی دفرسد؟غین      یمی  ی

در مزرد بیهنونسن   هنی ی بیوا پیرسخ  صحبا رمو  ننوی     

بنفی بیوا ون زد  چه نند  فسد ی چه رگی   دفرسد؟ ی معییروی   

نند  فرد؟ م  پزفریود در دری   وهن نمو  ننیود بوی        می چه

پ،هیالت ن   زد پوی بیووا ون وزد  رف بوه رتویسج  بن ویرید.       

 03مدسنسا بیر  م،وکن چوه رگوی   بوه فسون مزضوز  دفرد؟       

 عودم  ن  درصود  03 ی ف وا  پحونس   درصد مشوکالت نشوزر   

 نشوزر  در مدسنسا ضعف ی  زءمدسنسا. ف ا صحیح مدسنسا

 بیسود  ی دفررد فرتظیر فرضالب  مجلس فه مندم فمنیه. نند م  غزغی

 ند د تگی   ی رظیرت ننی .عملک بن

مندم در وشیر فرتریدی  ،تند  بیسد وشیر ی فه موندم بندف وته   

 زد ی پال  ننی  در ف تی   ی طن  فردفم مل  رف فجنف ننی  ی 

هسن ییا  یی ن  رف عملییپ  ننی . فسن طن  بی فردفمیت موزرن  
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هسن رف  ی  هن یهی به سیدایر بمیرد ی ربیسود وضوط   م  پزفرد فه ی

 عیر بی د. چش  فمید مندم به مجلوس سویهد   ف وا ی مودفم     

می  چه نند  ف وا؟  یی وا    5م  نن ند نه مجلس در فسن 

 یی پشزسض  در بحث نی ش عزفرض ننیفره  ویی  وهندفری ی   

پ،هیالت  زد م،کن   یی تگافری نرهی فسن مزضزعیت رف بیسد 

 پکلیف ننی .پعیین 

یی در بخش دیم  زف  یزد بوی ف ویر  بوه مزضوز  پ،وهیالت      

م،کن اوواد نویرانف  ی نیرمنودف  بیسود پزفرویس  بیهنندفیوا       

 پ،هیالت م،کن رف دف ته بی ند.

 ی م  پیمین هسن ییا  ی بوه ازروه   نریی در دیلا منحزم  -

فی بزد نه همین رف در فیتییر مندم رنفر مو  دفدرود. در دیلوا    

یپم  یفم ینسود م،وکن مو  دفدرود ی در دیلوا نرویی       نریی ی

 فحمدی رژفد م،کن مهن فسجید  د.

 مووی در حووی  حیضوون نوودفم  یی ووا پوویمین م،ووکن رف دربووی  

م  ننی ؟ پعدفد هسیدی م،کن مهون ریی د وا دیلوا بویر       

میرد  ف ا  می فرتظیر دفرس  طن  م،کن مل  رف محضو  ننیود.   

   هن ویهی   یی ا نشزر در مزضز  م،کن مشخص ری،وا 

در نشزر بی ندفم  یی ا مدسنسا م   زد؟ طن   ویی جویمع   

 هنی به جیی فسنکه در رف تیی منیوع مندم بی ود  منجون بوه    

 فوزفسش ریما همین ی م،کن  د  ف ا.

نریی یهسن  فمنیه موی  وی دس  نوه در  وهنی  ویی صونعت         

نیرانی نه حضزق یی هسن حضزق یهفرت نویر ف وا  در بحوث    

ی ر ن مشک  دفرد. در ییرزفد   یی نویرانی ی   نندفیا فجیر 

نیرمندی در بحث فجویر  ی ر ون مشوک  دفررود  ینسود جویی       

 م،کن جیی یزد 

ب،ییری فه مندم رمو  پزفرنود در حی ویه  وهن ی ریوز م،وکن       

بخنرد  در ننرد ی نندسس رم  پزفرند  چه بن د به یوزد  وهن    

ی در مندم در  هن یی بزرر رم  پزفرند م،وکن فجویر  نننود    

 23میلیوز  بوزد   فموی بوه      1بنی  فه  هن ی نه م،کن متنی 

میلیز  ر ید  ف ا. فه یهسن فرتظیر دفرم به فسن مزفرد ر یدا  

 نند.

فوزفسش ریما مریلح میرند میلگند   یمی  ی  مچنین ریونیی  

روون در م،وکن    2033فر،یر  رف بییر دفرس   ربوز  مو  ننوی      

لط می بیکیر  ودرد ی ف وتغی    مشغز  به نیر بزدرد نه بی طن  غ

به یطن فوتید  ف ا  مزضز  ننیری    یجزد دفرد ی بحث رنزد 

ی پالط  ریما م،کن ی پزرو  نه در  وییا م،وکن دفرسو      

 9 غ  رف فه بین بند  ف ا. فاون ن،و  در پهونف  هسون      2033

میلیز  پزمی  درنمد  دف ته بی د  رم  پزفرد هردا  نند  نره  

 رون . 1  ی ره رون 1س  ییرزفد  

فمنیه مندم س   نننی  معمزل  م  یزف ند ی رمو  پزفرنود در   

نیرپن بخزفبند ی مجلس ی دیلا بیسود سو  ف وتنفپژی پعنسوف     

 ننند ی در فسن مزضز  ایم بندف ته ی نم  ننند

ونصت  س  می  بوه یهسون   یی در نیسی  فه نی خ یهسن ریرع  د ی 

 ی نمویر  فی جل،وه  رد حضوزر  بوی  رف  ی  هن یهی فرفئه نوند پوی   

 حوزه   در یسوژ   بوه  م،وکن   وییا  بحث در رف یزد م،تندفت

 یی طنفح   د  بنفی طن  فرودفم   بنریمه ی مهن م،کن پکمی 

 .مل  م،کن فرفئه نند

اسوالمي)وزیر محیورم راه و    مهنود   خالصه اظهارات آقواي 

 شهرسازي(:

 فرودفمیت  بون  منیری م،کن مزضز  یرزص در فبتدف در  فسشی 

 بوه  پزجوه  بوی  نه دفرید م . بی ی  دف ته  هن یهی ی ف ر یهفرت

فلتهیب جنا ریفر  ی فرتریدی در دی  ی  اا ته بیهفر م،کن 

 متیرن فه بیهفر فره بزد  ف ا.

بیسد اووا فسون بویهفر     03بی بنر   منحن  ر د م،کن فه د ه 

 مزفر  متیرن فه بیهفر فره بزد  ی در یفروع رز ویریت بویهفر فره بون     

 ی یدمیت  همین ی م،کن فرناافر بزد  ف ا. حزه  نی 

 ویی یهفرت رف  ی   ریموه   ی ی  ویز   اافری یی بی ف یر  به  یی ا

 وی بوه فرپبویط     ریمه  هن یهی اواد پال  نندس  در فسن  یز 

 یی م،کن  مندم ی دیلا نم  ننی  ی جنسوی  پزلیود     یهرد 

 م،کن رف پضزسا ی ن،نی م،کن رف بنطند ننی .

ا ی ریسکند فه دی  وی  اا وته متعهود  ودم پوی      بی فسن  یی 

م،کن مهن رف پکمی  ی به فپمیم بن یر  ی طون  فرودفم م،وکن    

اافری نندم. در فسن مدت بوی    زفر یفحد رف  دد133مل  بنفی 

 می نگ  در  نف ن نشزر ننیژ  فردفم م،وکن ملو  ی م،وکن    

مهن پعیوین پکلیوف  ود ی  وی د جنسوی  نیسودفر  ،وتی  بوه         

حد یس  در بنی   هن یس  نوه مشوک  حضوزر  ی    ف تثنیی یف

 وزفر   13 رضیس  دفررد  بیر  یفحد ی پعیین پکلیف  د  ف وا. 

 وزفر   133یفحد ریمه پمیم فه م،کن مل  ری بوه فپمویم ف وا     
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 یفاوافری  یفحود   وزفر   205م،کن مل  در دی بخش بروزرت  

 زفر یفحد معنو  به ننیژ  در د ا فجنف  115ی  مندم به همین

فرد  پعیین  ریم نند  پمیم ن،یر  نه در فسن دی انی  رباف ا ی 

فرد ی در حی  حیضون در بخوش     ی معنو   د  پکلیف ی به ننیژ 

 نندفیا یجه  ،تند.

بنفی طن  م،کن مل  ونفیزف  ا،وتند  در نشوزر دفد   ود     

رون متضیض   ،وتند نوه ننیرود  نرهوی پشوکی   ود  ی        1133

  در وضیی فلکتنیریکو  در  فردفمیت بعدی ن  در  نفسط ننیریس

 ویی یسونبط    حی  مدسنسا ف ا  در فسن همینه ریز بوی د وتگی   

ریمه بوی    ی بی پوی    بنفی پعیین همین ی در فیتییر ااف تن همین

 جیمعه ون نگ   نیرانی ی رینی یی م،لح فردفم  د  ف ا.

 یی یهفرپخیره  عضز نیبینه دیلا دیفهد   بی بیی  فسنکه  یی ا

ریرز  ف ی و  ی ول،ووه یجوزدی یهفرپخیروه ف وا       منطب  بن 

دفر  د  مندم بی فیلزسوا فرشویر    اواد ونف   نند  همینه ییره

ن  درنمد فه جمله ف دفد طن  فردفم م،کن مل  بزد نه سکو   

  یی منظ    بی وکن ی یفضح یهفرپخیره ف ا. فه طن 

در مدت نزپی   طن  م،کن مل  عملییپ   د به رحوزی نوه   

نلنا ن  همین هد   د ی  وته اا وته موندم    90فیفین  ی  

 یسشی  رف پحزس  انوتند. فسن وننسنود نغویه  ود  ف وا ی      ییره

 یی فصل   بیسد اوا پهیه همین ی فرفئه به  یهرد  سک  فه بنریمه

 طن  م،کن مل  ف ا.

بی ف یر  به مشک  یالء همین ی ربزد همین در پزلید م،کن  یی

تمن ی د تزر یسژ  رئویس جمهوزر    یی م، بیی  نندد بی نیگینی

 زفر یفحد وونف    ود ی هموین     133 نفسط  بنفی پهیه همین 

 زفر روون در حوی    13 زفر رون پعیین پکلیف  د ی م،کن  95

 پحزس  ف ا.

 یی مزرد رظن م،کن مل   نی ویس   ود  ف وا  بونفی      د  

 زفر یفحد در رظن انوته  د  ف ا نه فه  زی  203ون نگیی  

 فرد. ی ننیر  یفجدسن  نفسط معنو   د  یهفرت نمزه 

پحز ت ریما فره نه به پمیم بیهفر ویی یودمیپ  ن ویب یفرد    

نند  ربط  به یهفرت رف  ی  هن یهی ردفرد  ربیسود بوه فسون     م 

 دلی  منوع   د ی به حی یه روا.

یفحد م،کن مهن پحزسو  دفد   ود     133پیننز  دی میلیز  ی 

 زفر یفحد فه م،کن مهون بوی    21به طزر مثی  در  هن نندسس 

 . زفر میلییرد پزمی  پحزس  دفد   د 1فعتبیر 

گزارش كمیسیون اقیصادي مبني بر تصوویب تقاضواي   ( 5

تحقیق و تفحص از نحوه واگذاري انبارهاي شهید شواهوي  

 شهر گلسیان شهرسیان بهارسیان

پس از  قرائت گزارش کمیسیون، تقاضای مزبور باه تصاویب   

 رسید.

در پشونسح فسون    د ساخنگوی کمیسایون   مهدی طغیانیآقای 

ح،ون روزریهی رمیسنود  ربویط نونس  ی      نریی دریزف ا اواد 

ی  وهن  بهیر تی  دربویر  رحوز  یفاوافری فربویر  وهید  وی ز      

ال،تی  در فسن  هن تی  دریزف ا پحضی  ی پوحوص دف وا   

نه فدله یزد رف در سک  فه جل،ویت نمی،ویز  مطون  نوند ی     

فعضی ضنیرت فسن پحضی  ی پوحص رف بوه پروزسب ر ویردرد پوی     

فلمی   د  ف ا بنطند  مزفردی نه منجن به پضییع حضزق بیا

 . زد

اي گزارش كمیسیون اقیصادي مبني بر تصوویب تقاضو  ( 6

تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاري و صنعیي 

 اروند

و اظهارات متقاضی تحقیق و  پس از  قرائت گزارش کمیسیون

 رسید.  تقاضای مزبور به تصویبتفحص)آقای مولوی(، 

 :)میقاضي تحقیق و تفحص( خالصه اظهارات آقاي مولوي

 دفر ف فلطوزفسو   ملکوزی   وک   بوه  فریرد نهفد منطضه  یهمی   -

 فاون  ی ف وا   د  پبدس  مندم بنفی پلخ  ییطن  به ی  زد م 

 فه ی بن وید  منطضوه  دفد بوه  نوه  هدس  ونسید می نه ریهی  می 

 ر ویدا   ن  بوه  رشزسد غیو  ف تی  در مدسنسا ضعف ی و،ید

 د ی  وی د حیوف ی میو      یر رم دچ یضع فسن به فمنیه  د م 

 فلمی  در ن  ربزدس . فمزف  بیا

ننی  نه ازفر  نیمل  فه یضعیا  ی بیت پشکن م فه دسزف  مح

فرد ی به یزب  فسن ازفر  رشوی  دفد   منطضه پدیسن ی فرفئه نند 

نووه منطضووه نبوویدف  ی ینمشووهن ی منطضووه نهفد فریروود بووه چووه 

 یضعیت  دچیر ف ا.

یوزدری ینسودفری  ود  ی در  وطح ف وتی        205به چه حض  

ضه نهفد در فسون  پزهسع  د  ف ا ی بیسد م،ئزلین ف تیر  ی منط

یرزص پزضیح د ند   به چه حض   ون یی ییرج  له،تی   

عمی  ی نشزر یی دسگن فرجیم  د  ی به جیی ن  نه به منیط  
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محنیم در ینمشهن ی نبیدف   ن هد   زد به نشزر یی ییرج  

یفم ن  بهن  به دی تی  ی  282ریرد. به چه حض  دی  زفر ی  م 

 ؟فرد رزدسکی  یزد فیتریص دفد 

ح،ویب دیلتو  دف وته     01چه ن،  به  می فجیه  دفد  ف وا  

اافری ننید ی   ی  پند  بی ید ی فه  نمیسه منطضه نهفد در بیر 

 زد نرهی رف بین یزد پزهسع ننید ی چه ن،و  بوه  ومی فجویه      

دفد  ف ووا منوویوع  خروو   انی وو  ی یوویرزفدا  یووزد رف در 

هی دفررود  منطضه نهفد ج،تجز ننید. مندم نبیدف  ی ینمشوهن نر 

 نه منطضه نهفد ربی د ی نرهی محنیمیا رکشند.

 وی ی ف ونید مزجوزد م،وئزلین منطضوه نهفد       بن ف یس اوزفر  

ننیرد  بیه در دفدای  دفررد  در حی  حیضون پعودفدی فه مودسنف     

منطضه نهفد بی رنفر یریضه نهفد  ،تند ی چگزره ف ا نوه  نوزه   

ن،و  بوه نرهوی    در م،ئزلیا رنفر دفررد ی فسن م،ئزلیا رف چه 

 ی ف ا نه رون  بیکویری    نویست  دفد  ف ا ی بی یجزد  مین ب 

پون فه  وییص     یسش نیسین در نبیدف  ی ینمشهن بی  مه ظنویا

ف ووتیر  ف ووا ی مشووکالت ی م،وویئل  رظیوون ردف ووتن  ووبکه  

ر ویر   ن وویلا     ویضالب  ضعف در نب  نب  مشوکالت بونق  

ح ف وتی  ریوز بوی    وضی یی  هنی ی رظیسن نرهی رف دفرد ی در  وط 

ننند ی بیر ی ی بیر ی ونسوید   ضعف مدسنسا د ا ی ننجه رنم م 

 .هدس  فمی پزجه  به ن  رشد

 خوانم رفیعوي و آقایوان:    )ناطقین جلسه علني مجلوس  (7

 :(جالل زاده، بانکي پور، دلخوش و بدري

 :سمیه رفیعي نماینده تهران خانم-الف

ب ف والم  نوه    مگی  ری ن ف ا در طلیعه ایم دیم فرضال بن-

 یی نهفد  ر ید  ف ا  نییم پمد  رزسن ف الم  به  یحا ملا

د من فه نزچکتنسن فمکیریت یزد در جهوا  وننزب ف ودفد    

فرضالب ف الم  درسغ رکند  ی  ون ریه ی  ون لحظوه بوه د وا      

فسیدی یزد در دفیو  ییویرج نشوزر بوه  ون رحوزی  وع  در        

بیر   ومی  پضعیف فسنف  ف الم  دف وته ی دفرد نوه فاون نشوتی    

دفر،تی    یی دفیل  رم  مندم یدفجز ربزد بی فسن  زء مدسنسا

 .نمد چه بن  ن نشزر م 

 ویی   رپبه فی  فمنیا رف بی پکیه بن پزف  دفی  ی رمن  مجی دت

فسو  یلویکن     یی حنس  فسن منه ی بوزم بوه د وا نیرد     نی بی 

هف ی ان  هد   فح،یس فمنیا فرتریدی رف بی پکیه بن فرترید بنی 

ببینوی  رتویسج   »ریر  پزلید ی اشیسش فرتریدی به    مهلو   

 .فس  فه مندم انوته«  زد مافننفت چه م 

 هموه هروودا  فمونیه مووندم بنیوزردفری فه نرفمووش ی دیری فه    

 ویس  نوه فرمغوی       یی فرتریدی ی  یی و  ف وا. پونش    پنش

 یی بنی  مدسنف  ف ا. به جویی پ،وهی  ن،وب ی     نویست  ب 

رنونسنووی  رف ب،ووتی  ی نرهووی رف حیوونف  ی نوویر د ووا ی نوویی نی

 . ن ی په نندس   ناندف  رزفرین متزرم ی مجزه یی ب 

به جیی بییر به پزلید مل  نه بیسود  زسوا فرتروید ملو  بی ود      

 یسمی   پدبینی  یی ییرج  دییتی  ی بی ب  چش  فمید به طند

 . یسمی  رف پیرفردس  جزف 

هف  پحوز  در   ره بنی  هف ی اافری بن مبنیی فرترید دری   یی ا

رسزی ی ف تضنفر رظویم جویمع ح،یبن و  عملکوند       رظیم بزدجه

حدفنثن پزجه به  وویویا مویل  ی م،وینسیب  دریو  مبوید ت      

 ی  فصال   وییتیر رظویم بویرک  ی     درصدی 1فرتریدی یرزصی 

رسوزی    یی فصل  نرهوی  بنریموه   فی نشزر مطیب  بی میمزرسا بیمه

 ک،وتن    اونی   مین ی روه  بو   نال  بن مبنویی نمویسش  ونه   

فرحریر ردرت به فمضی یی طالس  ...فه جمله رف کیر ویس  ف وا   

 .نه بنفی بهبزد یضعیا بیسد به نرهی پزجه  زد

فرترید فمنیه رییه به فردسشه ی پوکن فرضالب  ایم دیمو  دفرد روه   

 .پوکن محیوظه نیرفره ی،ته  نت 

یطنرشوی   بی ف یر  به مشکالت مزجزد در محیط هس،وا ی یی 

نندد محیط هس،ا مظلزم بعضی ودفی پز وعه لجویم ا،ویخته    

 ی  دی  فی فونفد ییص ی  زء مدسنسا نینیتیلی،ت  ی منیوع عد 

فمنیه ب،ییری فه مشکالت نشوزر فرمغوی  رحوس  وعیرهدا  ی     

 .عدم پضید به منیبع طبیع  ی محیط هس،ا ف ا

 فان می به یف طه دسپلمی   ضعیف محیط هس،ت  رتزفری  حو  

نبه ریرز  رف پیمین ننی  موندم فه موی رخزف نود نواسنوا ی ریوز      

مندم فه می رخزف ند ناسنوا فاون رتوزفری  مشوک  ن،ومیرد ی ی     

 . یی  میل  نشزر ح  ننی   ی رف یرزصی در ف تی  هبیله

یی فوزیدداندی غبیر ی مندم رف به  تز  نیرد  ی مشخص ری،ا 

 .س  چه بن  ن مندم یزف د نمدننیری در ریه یی

مدسنف   تید مضیبله بی اندی غبیر به مندم ازفر  د ید نوه بوی   

 .فسد مبلغ بندف ا  د  فه صندیق ییین  فرهی چه نند 
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 ی در محویط هس،وا جبونف  رینواسن ف وا. بیسود        فنثن ی،یرت

فسو  فاون    فسن حزه  رف بگینس  نه رشی  دفد  ی در  جلزی پخنسب

پزفری   پزرف صوید پونف  چینو  رمزروه بویره فسون        بخزف ی  م 

 .مدعی ا

 :وحید جالل زاده نماینده ارومیهآقاي -ب 

جمهزری ف الم  محرز  مبیری فرضالب ف الم  ف وا نوه    - 

 وزد ی    ی ن  ونیغ مو   ایند ی نرمی  روته روته بی ن  ویصله م 

نن ند چنف فرضوالب   رید  مندم به رف ت  م  محیق م  ف دفد به

اون فیعوی  دفررود     نندس  ی در چله دیم فرضالب جزفروی  مطیلبوه  

رینیرنمدی دیلا بیعث  د  هبی  د من درفهپن  زد ی فمید بوه  

 . ی در دفی  ببندد نویس  بنی  ب 

می بیسد فه مندم  نه در  زم ف وند نیی صندیق رأی نمدرد پوی  

ی بنفی یدما اوافری  جبونف  ی نویری نیر وتی      ونصت  به م

 ی رف بیسد بز ید ی مون   د ند بیسد پشکن نند. د ا رأی د ند 

هم،تی  فی نه در بند  نگین  بز   د ا ری تیس  فریمیه م 

نیی صندیق نمد پی بی می فپمیم حجا نند. موندم در  موه فسون    

چه  ی دی  ی  فه م،ئزلین جلزپن بزدرد. فمیم)ر (  وون نوند    

 چووه یووز  اوووا نووه فسوون مووندم فه مووندم عروون ر ووزف  فهلل 

 جلزپن رد.

رییه یی ملا بیسد بنطند  وزد  م،وئزلین در بوننیرد  نوند      

دف وا ی درموی   نموزه  ی    روی  فجتمیع   ف تغی  جزفروی   به 

فرود؟   نرفمش مندم به عنزف  رییه یی فیلیه چه میزف  مزو  بزد 

فسن س   زف  جدی ف ا  حند بس ف ا هسنف موندم ی،وته   

  درد فه بس نه فه فمثی  بند  حند  نیدرد.

من بیسد فه مندم رجیب فریمیه هسبی به ییطن فعتموید بوه  ونبیه    

مه نرهی وونی نیرم. موندم   ییدم پشکن نن  ی  ن پعظی  مضیب   

 وزهرد. مضرون     وی در پوب مشوکالت مو      فریمیه در فیج دف ته

نی،ا؟ چنف  یی ه مشکالت  هنی نه بوی دی نشوزر عونفق ی    

پننیه منه مشتنی دفرد ی فه نیسیره صد  یله  همین  یویی  نب  

 نشد. ی مندم   خا نز  بنیزردفر ف ا   ن به ول  م 

 یس  فه نشزر ینج پز وعه ی   پزمیر  در بخش 0همیر  نه د ر 

 وهید   219 د  فریمیه مظلزم می جزفری  یزد رف بوی   نبیدفر  م 

 هید بعد فه نیسی  دووی  مضودس    103رب  فه جنا پحمیل  ی 

پی فمنیه  پن فمنیا فسنف  ف الم  نند. در فریمیوه در   وهیدت   

 مچنی  بیه ف ا. فمی  ه  مجی دت موندم فرضالبو  فریمیوه در    

لص مل  نجی ا؟ چنف  نمیسه اافری دیلا در فسون  پزلید رییی

 هن حند غنسب  ف ا ی فسن  نه رزبا به موی ر وید  ف وا     

 ن می  پپید  ف ا؟

فی   ویی پز وعه   دیلا حوی   ونمیسه اوافری رودفرد ی  وننا     

پوزف  در فریمیوه سیووا.      میرند  ،تی  فسمیدری ی فسدری رف رمو  

ییرهف  فریمیه نیربیسجی  غنب  رطب نشییرهی فسنف  ف ا ی نش

ننند ی  ویمیرد    ویب ی فرگوزر     فرترید فسن  هن رف نیسدفر م 

فریمیه مشک   سنحل  ری،ا. فم،ی  ی،تگ  نشییره بن پنش 

بیر  ی محرز پش ریی د تیرش بیر  میرد. بی فوزفسش  ن ویم  

نیر نزد     ی بار در  ی  نسند  می بی مشوک  فمنیوا غوافس     

 مزفجه یزف ی   د.

دولتی در ایران بااور   قبل به صورت جدی به عصر بی ها از ماه

گویند دشمن در پی دولت بی سر  دارم، در جواب آنانی که می

ها را  گویم کدام دولت و کدام سر؟ دولت پای نفوذی است، می

در تصمیمات اقتصادی قطع کند زیرا یاک تصامیم اشاتباه    

ییرجه یهفرت  تواند فاجعه بیافریند. اقتصادی در این روزها می

رتن د ی  جیعیره در مضیبو  فظهویرفت رئویس جمهوزر ونفر،وه      

مزضع ایند. سیدمی  رنید فمیم )ر ( در مزضز   ولمی  ر ودی   

چه نند ی مضیم معظ  ر بنی در یفرعه روتن  ونفی فرینیس  فه 

 پهنف  چه نندرد.

یی یطیب به یهسن رف  ی  هن یهی فوزیدد فسن یهفرپخیره بیسد در 

نهفد رف   هید نالرتونی بکز ود.  مچنوین    پکمی  رطعه  زم 

دیلا بیسد ح  رینی یی  ننت  رف بد د ی در رنفردفدی  ود   

نرهی بی مجلس  منف   نند. مبیره  بی ظل  ی و،ید نه به رسشوه  

فرضالب ی نشزر ن یب هد  بیسد در فیلزسا نیری دیلوا ی فلبتوه   

مجلس ی د تگی  رضی بی د.  نمیسه فجتمویع  ی فعتموید موندم    

 ظهن فرتدفر رظیم ف ا ی بیسد ن  رف نیس دف ا ی منفربا نند.م

یظیوووه مهوو  ی یطیوون رمیسنوودای  فرضالبوو  در مجلووس رووزی  

 یی فصل  ی  بیهاشا به یزسشتن فرضالب ف ا. رجعا به نرمی 

 مجلوس   ف دفد بلند فمیم رفح  ف تضال   نهفدی ی عدفلا ف ا.

 یوزد  فه هفرکو   ونط  بوه  سیبود  د وا  فرضالب ف دفد به پزفرد م 

 .بگارس 
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چارا باه    ؛ خطاب به رئیس جمهور گفت: آقاای روحاانی   وی

آییاد و در پیشاگاه ماردم و نماینادگان ملات       مجلس نمای 

پاسخگوی اعمال خودتان نیستید؟ چارا از ماردم و مجلاس    

ها که نکردند.  فراری هستید؟ مردم با این داستان چه شوخی

ید که به مجلس کن خودتان در ستاد مقابله با کرونا تصویب می

نیایید. صدای مجلس صدای مردم است و صدای مردم صدای 

 خدا است.

 :امیرحسین بانکي پور نماینده اصفهان آقاي -ج

 ی روزت  بوه  ریویه  موی  فلملل  بین وشیر یی بی ننزر   نفسط در 

 ننود  م  پضزسا رف جیمعه رزت نه نرچیزی  نچه ی دفرس  فرفد 

 ضوعف  بوه  رف موی  رزت نه یچیز ی ایند رنفر حمیسا مزرد بیسد

 روزف   د ونمیسد م  رنن . ننی  مبیره  ن  بی بیسد نند م  پبدس 

 ی ف تیضوی    ون  بون  رزف  چه رزف  ازره  ن. ف ا  ،ت  عیم 

 محو   مجلوس  ایوند   رنفر مبیره  مزرد بیسد دیلتمندف  بی پضیب 

 مندم مشکالت روع جها عیرالره  یی پرمی  بنفی فوکیر پبید 

 . زد م  پرحیح پوکن میرع رزف  ی بزد 

بووی پوکوون ی فردسشووه ی وعیلیووا  میکوون  دریزف ووا  مکویرف   فه

 ربیسود  رف نب م،ئله بگافرس   مندم هی  بن ح،یب  د  من م 

 پرمیمیت در بیسد م،ئله فسن. ننی  دربی   یی ز ی پجمعیت در

  ویی  روزف   در روه   وزد  نیگیونی  نب عویل    وزرفی  در ریرزر 

 پحا ره ف تیر   ونف ی مل   طح در لکهب ف تیر  بین ی رزمیت 

مدسنف  ب  نویسوا بلکوه بوی پودبین ی مودسنسا بهینوه        عملکند

 فسنف  مییره والت نب مش  پزفری  م  رید  مریرد حزه  هفسند 

 . ننی  ح  مندی یند ی بنفدری بی رف

یی در یفننش به بنیزرد منتضدسن دیلا   فووزیدد بوه جزفروی     

نت فمیم)ر ( در فسن  ونفسط چگزروه   ازس   یز  حض فرضالب  م 

بووزد؟ در  ووی  نیوون جنووا بنیووزرد محکموو  بووی ف ووتعویی   

مینح،ین مز وزی نندرود ی در  وی  فی  جنوا علو  رغو        

 یس  نه بن  صدر  فمویم )ر ( رفضو     بنیزرد یی غلط ی یییرا

به پغیین یی ربزد. بزرای  رظیم ف نفر دلهیسشی  رف به می بگزسنود  

فسنکه عل  فلهدی  ی به یویطن یییروا    نه چنف در ن   نفسط بی

بن  صدر در  زسز   هید  درد فموی فمویم بویه صوبزری نوند ی      

رخزف ا  ییتیر فدفری نشزر به  بنسزد. عل  رغ  حننت  نوه  

ف وند می  در دفرشگی  پهنف  فرجیم دفد بویه  و    21بن  صدر در 

فمی ) ر (صبزری نند  حوظ  ییتیر یی فدفری نشزر در  نفسط 

م،ئله ب،ییر جدی ف ا نه فمنیه    بیسد به ن  پزجه  بحنفر 

  زد.

نیشنهید بند  در مزرد ف تیضی  یهرف ی  زف  فه رئیس جمهوزر  

 ویس  پشوکی     فسن ف ا نه در ونفن،یز   یی مجلس نمیتوه 

 وی  ونفسط رف ب،ونجند ی نوس فه بنر و         وزد ی فسون نمیتوه   

 یندمندفره مزضز  ف تیضی  به صحن علن  نشوید   وزد. موی   

بیسد در جها ح  مشوکالت موندم بوه مودسنف  نمو  ننوی .       

نه مشکالپ  فمنیه نشزر حیص  عملکوند ضوعیف   ف ا  در ا

مدسنف  ف ا فمی بیسود بوه نرهوی نمو  ننوی  ی فسون فرودفم بوه         

 و،ید می رنمز یط ی ری،ا نرهی به فمضی  وید چ  دفد  معن 

 .ف ا نیری ن  ی

 در  ووطحبووه لحوویت فرتروویدی  معیشووت      حووی  یوویرزفد  

بین فلملل  ی دفیل  یزب ربوزد  ی ننیروی ضونبه  ودسدی بون       

درصود   13 وی  اا وته    23نیکن ییرزفد  یفرد نند  ف ا در 

درصد مزفلید نی ش سیوته ف ا  به  یی  چیلوه   21فهدیفج  ی ی 

 زس . پینید مضویم معظو  ر بونی     جمعیت  ی نینی رزدس  م 

جمعیوا  وزرسوا    به فسن مجلس بنفی نیر بن م،ئله یویرزفد  ی 

د د ی بی یجزد  ون سط وعلو  بیسود بوه فسون       رضیه رف رشی  م 

 در رکنوی   یروز   فه ربو   رف یفرعه عالج فان  وزرسا پزجه ننی .

 ی رخزف ی   د  ر ن  فه  ی  253 پی نه مییوتی  فی چیله  یی 

فه  مکیرف  دریزف ا میکن  به م،یئ  ییرزف  ی جمعیا پزجه 

 23نیود مضویم معظو  ر بونی در طوز       ننند. چنف عل  رغ  پی

 ی  اا ته بی پضیب  به فسون مزضوز  رگوی  نوندس . علوا فسون       

پضیبوو  رف بووی روووزی بیسوود پجمیووع نووند  مروویدس  روووزی رف در   

 ننی .  یی  سنیب  مشی د  م  ننونفرس

نه بنی  فونفد در  ند یی بین فلملل  پعهود دفد  ی   مزفردی -

ی،ا  بنریمه  یی بین فلملل  فمضی نندرد بی ون نا می  یهایر ر

   ویی  ووزپ    بنفبون  03بیعث  د  نه نمیر  ضط جنین در دریوی  

 مضیبو   در ننیروی  ووزپ   میلیز  2) بی د ننیری بیمیری فه ری  

 می   1303  ند فجنفی سضینی   ( جنین  ضط نشته میلیز  03

 حیل  در مزضز  فسن. ر یرد م  جنین  ضط بی ی نمیر به ریز رف

 اا ته  ی  در مزفلید  زفر 233 میلیز  س  پنهی نه دفد  ر 

بنفی نوی ش نمویر  ویی رگونف  نننود        بیسد ری فسن فه دف تی  
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 ضط جنین در نشزر  بنریمه رسزی نند  ی به معیشا ییرزفد   

حمیسا فه ییرزفد  حمیسا هری  بیردفر حمیسوا هروی   ویند  ی    

 .دف ته بی ی  یی نن جمعیا پزجه یسژ   هری  بیردفر ی ییرزفد 

 :سیدكاظم دلخوش نماینده صومعه سرا آقاي-د

 مزفجوه   ودسدی  فرترویدی  مشوکالت  بوی  موندم  حیضن حی  در

 فسوون روووع بوونفی بیسوود نشووزر مضیموویت ی م،ووئز   ی  ،ووتند

بوی پوز  ود   وبز ی      یطون » بییردسشند فی یسژ  پدفبین مشکالت

 فی میرود   نیر س  وضط» «ونفری نشزر فه اشته انفر   بهیری 

 «بکیری اندم رف ویرس یلیج  جی  ح،ن

فرتخیبیت نمنسکی در نیش ف ا بنی  مدسنف  ی مندم منعزب  -

هرنود     د  ی  نرز ا نشزر به رتیجه فرتخیبیت نمنسکی ان  م 

 یی بنازفر  ود  میوی  نیردسودف یی فرتخیبویت نمنسکوی       منیظن 

هرود پوی چوه حود      رشی  دفد نه نشزری نوه دم فه بزراو  مو    

ون نا نیسین فسن نشزر بی ون نا عمی  فسونف    نزچ  ف ا 

  یهایری ردفرد.

 ویی دفیلو  پزجوه     بنفی ح  مشکالت نشزر بیسد به ظنویوا 

 وی  اا وته در ونمیسشویت     21 زد  مضیم معظ  ر بنی ط  

یزد ی فرتخیب  عیر  ی  به م،یئ  فرتریدی پزجه نندرد  فسون  

  وی   در حیل  ف ا نه بنی  م،ئز   ر،وبا بوه فسون ظنویوا    

 2131رغو  فسنکوه در  وند چشو  فرودفه       ب  پزجه بزد  ی عل 

یفب،تگ  بزدجه به روا بیسد به صون بن د فمی نشوزر  مچنوی    

 به منیبع روت  یفب،ته ف ا.

رغو  یجوزد معوید  ب،وییر در      معید  جزی فروی   ،تند  علو  

نشزر نه ظنویا منی ب  بنفی درنمدهفس   ،تند فمی پویننز   

ریز به در ت  غین   ید  مس  طال  ریی یدرصد مع 15حت  فه 

ف توید  رشد  ف ا  بیسد  نفسط  ونف    زد نه فه فسون منویبع   

 در  نفسط ننزر  ف توید   زد.

به د ر ی سزری پکیه » ی  نیش ونمزدرد  1مضیم معظ  ر بنی 

فی پوال  ننیود نوه نوز  ملو        رکنید ی در منطضوه بوه ازروه   

فسون مزضوز  پزجوه رشود       نه  نزه به« فی فسجید ننید منطضه

 ف ا.

بی ف یر  به ضنیرت ف توید  فه ب،یج ف تغی   اواد ملا در  یی

همی  جنا ی نس فه ن  رشی  دفد نه ف وتزفر ی محکو  بوزد  ی    

 پندسود    نهرد  پنسن مندم دریوی  ،وتند   «   نیی رظیم فس،تید 

 در « ،وتند  می ی رعما یل   مزفر  ییی فسن مندمی  نه رکن

 فه ی ف وا   ود   پوزجه   بو   ف وتغی   ب،ویج  ز مزض به نشزر

 رشود    ف وتوید   در ت  به  ی پعییر  ی یرزص  بخش فمکیریت

 ر ب،ییر ف ا.بیکی جزفری  پعدفد درحیلیکه

فسو     نیری هسید ف ا  جنفت رف فه مودسنف  نشوزر انوتوه    مزفهی

 ی  اا ته متوییت بزد  ی پنهی  13مدسنف  فمنیهی بی مدسنف  

گی  یزد رف حوظ ننند. فاون بوه دربوی  نبوید     ننند جیس پال  م 

 .نند  نشزر  ،تی   بیسد جنفت رف به مدسنف  بیهاندفری 

 :صدیف بدري نماینده اردبیل آقاي -هو

نیشینیش ونف ر ید   یلنیه ی دت ر ز  فننم ی نغیه  وتوه  -

یحدت رف به ملا فسنف  به یسژ  بنفدرف  ف و  پ،ونن در بخوش    

ت مثی  هدرو  رمویدی فه فر،وجیم ی    عنبنف  نه بی یحدت ی مزد

سکپیرچگ  م،ولمیری  فعو  فه  ویعه ی  ون   ،وتند  پبنسو        

 عنض م  نن .

متی ویره در ن تیره فسن  وته مبیری  فظهویرفت مغنضویره ی بوه    

دیر فه یفرعیا رسیس جمهزر ونفر،ه در مزرد ف الم ی م،لمین  

 میلیوویرد م،وولمی  رف جنسحووه دفر نووند ی   1رلووب رزدسوو  بووه 

ف   یی بیدفر رف ررجیرد  معلزم ری،ا چگزره فه پوز ین بوه   یجد

مضد یت م،لمیری  جهی   نهفدی بیی  رف ف تنبیط مو  نننود؟   

فحتنفم به عضیسد فر،ی   ی نجیی فسن دمزننف   ی نهفدسخوزف    

 مغنضیره رنفر دفرد؟

  خنی  ییم نرویی مکونی  نوه در پودفیم  یی وا ننفننو  ی       

 ا،وتن    ره پنهی  یچ نمک  به ف الم  تیزی غنب رنفر دفرد 

 رف انفسو   فوونفط  نپوش  بلکوه  ننود  رم  دریی در بنفدری ی صلح

 .نند م  یرپن  عله

می  ف ا نه یسنیس ننیری پمیم  معید ت  یی و     8بیش فه 

از ه جهوی  بون   هد     1فرتریدی  فجتمیع  ی ون نگ  رف در 

ف ا  فمی ن یب ناسنی نشوزر ی ب،وته بوه رودرت مودسنسا ی      

 می  ایونی م،وئز   متووییت بوزد  ف وا. در نشوزر موی        پر

عل  رغ  پزویضیت مضطع   یضوعیا چنودف  یز ویسند ربوزد      

ف ا. سی پرمیمیت منی ب انوته رم   زد ی سی فسنکه در همی  

ریمنی ب انوته م   زد. ب،ییری فه پرمیمیت    به ف تثنیی 

 رییمد  رسیس جمهزر به مجلس ضمیرا فجنفس  ردفرد.
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ب به رسیس جمهزر فدفمه دفدد بحنف  ننیروی در نشوزر   یی یطی

پثبیا  د  ف ا.  نید  منر چنود صود روون در ریه عویدی     

 د  ف ا. فه سو  طوند یحشوا فیلیوه موندم وونی رسختوه ی        

ح،ی یا  هم ر،با به مزضز  ردفررد ی فه طند دسگون  وتید   

مضیبله بی ننیری  ندرا  به رظن مو  ر ود. پننیوب فسون دی بوه      

فیم ویجعه ف ا نه بوه عنوزف  مثوی  ف وتی  فردبیو       معنیی پد

 وته  ی ا نه در یضعیا رنمز ننیریس  رنفر دفرد نه در فسون  

 نفسط  یچ یبنی فه محدیدسا  ی یجزد ردف ته ی دیر نویری  

نیرمندف  مشی د  رم   زد. پی ن  بیسد یضعیا رف عیدی جلز  

 د ی ؟

 جهیدازروه  ی  بن یزد ونض م  دفر  نه فه هحمویت فسثیرانفروه  

 در نشوزر  بهدف وت   ی درمویر   نویدر  درموی    ی بهدف وا  یهسن

 ی پشوکن  عزسوز  موندم  بوه  یودمیت  ی ننیروی  بیمویری  بوی  مبیره 

 .بی   دف ته یسژ  ردردفر 

یی یطیب به یهسن نمزه  ی ننیر  اواد حدید سو  چهویرم   

دفرش نمزهف  در ف تی  فردبی  به  بکه  ید د تن   ردفررود.  

نموزهف  در پهیوه پبلوا ی از و  مزبیسو  در      ب،ییری فه دفرش 

مضیضه  ،تند ی معلمی  دل،زه ریز فه پجهیزفت  خر  بونفی  

فمزر نمزه   ف توید  م  ننند. نسی فح،یس رم  ننید نه فسون  

 ریسه بی عدفلا نمزه   در پضید ف ا؟

یب به یهسن نمزه  ی ننیر  فووزیدد فضویوه نویری    طی در فدفمه

یر  در  ی   یی اا وته  نچنود   نیرننی  فدفر  نمزه  ی نن

به صزرت ریمنظ  ی حدفرل  نندفیا مو   ود نوه علو  رغو       

می  فه  ی  جیری  رسیل  فضویوه نویری بوه     0رزدس  به  اا ا

نیرننی  فدفر  نمزه  ی ننیر  نندفیوا رشود  ف وا نوه در     

 نفسط  خا فرتریدی  دل،ندی ی ریفمیدی نیرننوی  فدفری رف  

 ص فردفم  هم بعم  نیرسد.به دربی  دفرد. در فسن یرز

یطیب به یهسن جهید نشییرهی فظهویر نوندد درحیلیکوه در    یی 

ور  نی ا محروز  نشوییرهی ب،ون مو  بونس   نشوییرهف        

هحمتکش می بی بحنف  بار ی نزد مزفجه بزد  چنفنه ریما نزد 

  نبه ول  نشید  ی حت  بوی ریموا  ویی رجوزم  ریوز سیووا       

دفرد.  هم ف وا در ف ون     رم   زد. بار ریز دف تی  مشویبه  

یرا به مزضز  یرید نند  ی فجیه  رد ید میی   وکزت  ومی ی   

 مکیرفرتی   د    ب  فررید عنصه رف بنفی نشییرهف  مظلوزم  

 ی هحمتکش پنا ننند.

یطیب به یهسن فمزر فرتریدی ی دفرفس  بیی  نندد ضمن پشکن  -

 یویت   فه رسیس رز  رضیسیه ی  مکیرف  فسشی  ی فعضیی محتنم

ریرز  ف ی   در یروزص فبطوی     11دفیری ریرز  فجنفی فص  

یفاافری نشا ی صنعا مغی   دریزف ا دفرم در ف ون  یروا   

فسن بنگی  فرتریدی بزرر رف پحزس  یهفرت جهید نشییرهی دفد  

 .ی فجیه  پیرفج دفرفس   یی ن  رف بیش فه فسن رد ید

 اصالحیه:

  بنی  فه مضنرفت طن  س  وزرست  پنظی" الزم به ذکر است

میل   فدفری ی نشتیبیر  یهفرت نمزه  ی ننیر  )فعید   د  فه 

به پرزسب ر ید    5/8/99نه در جل،ه مزر   " زرفی رگهبی (

بزد   رسیس نمی،یز  در جل،ه فمنیه فعالم رمزد نه عبویرت د  

بیسد حاد  زد ی ف وتبی ی در جل،وه دسونیه رنفئوا      "ی بی پن" 

 اندسد  ف اد

بعد فه فصال  نمی،یز  بنریمه  بزدجه ی محی بیت به  فسن طن 

 : زد  ن  هسن فصال  م 

یهفرت نمزه  ی ننیر  ر،با به فعمی  مدری پحریل  دیم »

فونفدی نه وعیلیوا نمزه و  در مودفرس دفررود  فرودفم       ی بی پن

بینو   ود  در    نند. بیر میل  فسن پبرن  در  ضف فعتبویر نویش  

  ی نونیر  در رویرز  بزدجوه    به یهفرت نمزه 210533ردسف 

 2099 زد ی فه پیرسخ سک  بهمون  وی     پیمین م  2099 ی  

 «ریب  فجنف ا.

 ( فقره طرح9براي )دو فوریت  ( تقاضاي 8

 طرح رتبه بندی فرهنگیان-

(  نروویی نووزچک  رووژفد  نووس فه فظهوویرفت سکوو  فه طنفحی )  

(ی نریسوووی  د عبووویس اوووزدرهی ی یسوووس ننمووو     مخیلوین)

(  رید دی وزرسا به پروزسب   یی کل  ی منفدی نریسی دمزفوضین)

 ر ید.رن ید   پس پضیضیی س  وزرسا مطن  ی به پرزسب 

 ( فقره طرح4(اعالم صول )1

طن  فصال  ریرز  فیتییرفت  یهمی  ب،یج  ویهردا  ریونیی    -

ف ووند   1مضییما ب،یج  پی  نی دفرف  فرضالب ف والم  موزر    

2081. 
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خش پعیی  فرترید جمهوزری  طن  فلحیق س  مید  به ریرز  ب -

 .2003ف الم  فسنف  مرزب  ی  

 ریرز  پیمین فجتمیع .(  01 )طن  فصال  پبرن  س  مید  -

ریرز  حمیسا فه نزدنی  ی رزجزفروی    (11)طن  فصال  مید   -

 ب   ننن ا ی بد ننن ا

 ( فقره الیحه3( اعالم وصول )90

 ن .ریرز  فدفر  فمزر امن ( 229 ) سحه فصال  مید  -

 ت یفردفرویرز  بیموه فجبویری ی،ویر    (  8 ) سحه فصال  مید  -

 به  خص ریلث در فرن حزفدث ری   فه ی یئ  رضلیه.  د  

فصووال  روویرز  پجوویرت فلکتنیریکوو  ی پ،ووهی  فرفئووه  سحووه  -

 یدمیت دفریس  به ری  فلکتنیریک 

 ( قرائت بیانیه99

زسزسوزر   رون فه رمیسندای  در حمیسوا فه مدر وه پل   293بییریه 

   رنفئا اندسددفسنف  

در حیل  نه بی  یز  یسنیس ننیری هردا  ریهفره مندم غیوزر ی  

ننپال  فسنف  ف الم  میرند دسگن موندم جهوی  دچویر فیوتال      

 د  ف ا ی به دربوی  ن  پعطیلو  ریاهویر  مودفرس ی منفنوز      

نموزه در    وی دفروش   رشوین  ود  میلیوز     نمزه   مزجب ییره

رف به  منف  دف ته ی رتیجوه ن  فسجوید    طز  مختلف پحریل  

 وی  ود  ف وا      نموزهف  ی یویرزفد    حوظ ریفمیدی در بین دفرش

 ویه بوی محزرسوا     ر یره مل  در فسن مضطع ح،یس ی  نرز ا

معییرووا  وویمی ی بووی میمزرسووا بووه  ووبکه نمووزه  ی بووی سوویری 

ی رووونن  ی بوووی  مکووویری یهفرت نموووزه  ی  1 ووویی   وووبکه

یری ی  موی نگ  رف بونفی فعوتالی    هسبیس  فه  مک  جلز  ننیر 

 .دفرش ی ونهردف  فسن منه ی بزم به رمیسش ااف تند

فی بوه نموزه  ی    ی در س  فردفم جهیدی ی فرضالبو  رروا پویه    

ننیر  ونهردف  فسن نشزر نشیدرد ی هرا مدر وه پلزسزسوزر    

دفری  فسنف  رف به صدف درنیردرد. فسن فردفم بوزرر نوه بوی میودف     

کویری یهفرت نموزه  ی نونیر   معلموی      ر یره مل  ی بوی  م 

 یسشی  عملییپ   ود   ونبلندی    نمزهف  ی ییرزفد  دل،زه  دفرش

رظیم مضدس جمهزری ف الم  فسنف  رف به  منف  دف ا ی بونر  

 .هرسن دسگنی در نیرنمدی فسنف  ف الم  ندسد نیرد

فی نه می معتضودس  فمونیه عوالی  بون فسون نوه نموزه          به ازره

بلکه فسن فپویق م،ین نمزه  رف پغییون دفد    متزرف رشد  ف ا 

ی عرن ر یره ی معل  نغیه  د  ف ا ی ونصا بنفبن نمزه و  در  

نموزهف  وونف    ود      فرری رضیط میهن ف الم  بنفی  مه دفرش

 ویی فسنتنروا ی    ف ا  لاف بی پزجه به فسن نه  نوزه هسن وییا  

 یی  ز مند بنفی  مگی  ونف   ری،ا  به  د تن   به از  

ما متخرری  معییرا ون   یهمی  صدف ی  یمی نرتن ر یره  

ر یر   ود ی   مل  در دیرپنسن ری تی ی ی منیط  نشزر  یگنی 

بی ف تنید به رظن نیر نی ی  منبزطه بی نیش بینو  فدفموه فسون    

فیضی   می رمیسندای  مجلس  زرفی ف الم  حمیسا یوزد رف فه  

ی بیشوتن فسونف    ریرد نخش مدر ه پلزسزسزر  فسنف  بنفی فعتال

 .ننی  ف الم  فه ر یره مل  فعالم م 

فسنجیربی  فه پمیم  ف تیدف   معلمی  ی نیرننی  دل،زه معییروا  

 یمی بوه یسوژ   وبکه نموزه   ویمی نوه در بننویس  مدر وه         

پلزسزسزر  فسنف   ما دف تند  پضدسن ی پشکن ی ردردفر  نند  ی 

زسوزر  بونفی    یی میل  دیلا نز وش پلزس  فرتظیر دفرس  بی نم 

 .رریب رمیرد ن  نشزر فسجید  زد پی منیط  محنیم ب 

(تذكرات كیبي نمایندگان به رییس جمهور و  مسووولین  98

 اجرایي كشور
 

 مورد( 1 تذکرات کتبی به رییس جمهور) -الف 

 مورد( 11تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور) -ب

 تعداد دستگاه اجرایی تعداد دستگاه اجرایی

 2 رینی 1 ی ننیر   نمزه 

 2 بهدف ا ی درمی  5 جهید نشییرهی

   2 رف   ی  هن یهی

 

تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تذكرات (93

 شفاهي

 بوی  فیطویری  طو   نماینده اردكوان:   محمدرضا دشیي اردكانيآقاي 

 محمودبیرن  دنتون  بوه  یطویب  ف ی   ریرز  53 فص  به ف تنید

 فه حویظوا  ف الم  جمهزری درد اوا   مجلس رئیس ریلیبید

 حیویت  ن  در بعود   ویی  ر،و   ی فمونیه  ر،  نه هس،ا محیط

 ری فسون  فه  وزد  م  پلض  عمزم  یظیوه بی ند دف ته تمیع فج

 یی فرتریدی ی غین ن  نه مزجوب نلوزدا  ی پخنسوب     اوعیلی

  زرد  ممنز  ف ا. محیط هس،ا م 
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ط  دی  وته اا ته من بوی  ومی جل،ویپ  رف دربویر  نلوزدا       

 زفی  هن تی  فردنی  بنازفر نندم  نلوزدا   وزف در فردنوی     

ن در نشوزرمی  فه ن سنودا  ب،ووییر   ر،وبا بوه  وهن یی دسگوو   

 بی پنی بنیزردفر ف ا.

ف وتی  صونعت     0من یضوعیا نلوزدا   وزفی فردنوی  رف بوی      

ف وا   292 مجزفر یزد مضیس،ه نندم  نلزدا   زف در فردنی  

ف ا.  220ی در فرفی  205  فصوهی  91در حیل  نه در پهنف  

ی،ا  زفی ننیری مندم  هن من رف مزرد حمله رنفر دفد  ی ریف ر

 پنسن  زف در نشزر بی د.  هن من نلزد 

اافرم ی بی یهرفی منبزطوه    ن چه دفد میزر  ی بی  می جل،ه م 

ر ود   نن  ن،  بوه دفد فسون  وهن رمو      فسن مشک  رف بیی  م 

نن  سو  فرودفم عویجل  رف در فسون      بنیبنفسن فه  می یزف ش م 

 یرزص فرجیم د ید.

در نی خ به فیطیر فسون    :مجلسدكیر محمدباقر قالیباف رئیس آقاي 

اواد ف کی   ومی دربویر  بحوث نلوزدا   هن وتی         رمیسند 

فردنی  یفرد ف ا فمی فسون فیطویر ر،وبا بوه  یویت رئی،وه ی       

د تزر نیر یفرد ری،ا فمی فه نمی،یز  صنیسع ی معید  مجلس 

یزف   مزضز  نلزدا   زفی فردنی  رف بنر   ی ازفر   رف  م 

 .نددر فسن مزرد پهیه ن

در جنسوی  بنر و      :تربوت حیدریوه   نماینوده    محسن زنگنهآقاي 

پضیضویی پحضیو  ی پوحوص فه منطضوه نهفد فریرود در فیطوویری      

 233ریرز  ف ی   اواد در مجلوس د و     55م،تند به فص  

 در نرهوی  ینیجو   نه  پحضی  ی پوحص در مجلس مرزب  د 

 .ف ا ربزد  و،ید بی مبیره  رهیسا

ف ی   دسوزف  محی وبیت رف بوه عنوزف       ریرز  55ی  51فصز  

بیهیی رظیرپ  مجلس نیش بین  نوند  ی در  موین پحضیو  ی    

 .پوحص فه دسزف  ف تعالم  د  ی دسزف  جزفب دفد  ف ا

پحضی  ی پوحص بنفی نشزر  زسنه دفرد ضمن فسن نوه ممکون   

ف ا در م،ین فه مجنفی نیر پخرر  یویرج  وزد فموی دسوزف      

وته پی سو  موی  یرید ی حکو  صویدر     پزفرد در نمتن فه س    م 

 .نند

  یویت  بوه  یطویب  پاننی رد نماینده نیشابور:احسان اركاني آقاي 

 علنو   صوحن  نیر ویی  د وتزر  بنیو  د اووا    مجلس رئی،ه

 د وتزر  میوی    ویی  رطو   حتو   ی موندم  مطیلبویت  بی پطیبض 

دای  مجلس رودفرد  موندم در مزفجهوه بوی رمیسنودای  فه      رمیسن

فرتضید م  ننند. نرهی فه مجلس فمیود     یضعیا فرتریدی نشزر

 فرتظیر ی پزرع دفررد.

 وونگین  مشووکالت رهووید   وویی دفموو   نووزد  یضووعیا حووید  

ننیریس   بزرس  مشکالت هعونف  نیرف   مشکالت ریرزر  طن  

یدی ری تیسیی    مچنین رطع نب نشییرهف  در  ی  جهوش   

 ند نند  ف ا.پزلید  فمنیه  یره  یی مندم رف یُ

ه مزفوضا ریمه فسنف  ی  زئیس سی دیلا  یی  یحل  یوزر   سح

ی سی حت  فصوال  نسوین ریموه دفیلو  مجلوس  فصوال  رویرز         

نسی فیلزسا می ا؟ می دریزف ا ی فرتظیرمی  فه غین   فرتخیبیت ی

مننز نژی ش  یی مجلس فسن ف ا نه نیش رزسس طن   ی ی 

سوی   لزفسح مزرد ریویه نشوزر رف در فیتیویر مجلوس رونفر د ود ی      

رزفرین  نه بنفی مندم به یسژ  رشون م،تضوعف مشوکالپ  بوه     

 یجزد نیرد  ی رییه به فصال  دفرد به می معنو  نند.

می فمنیه س  وزرسوا طون  رپبوه بنودی معلموی  رف در صوحن       

مجلس پرزسب نندس   در صزرپ  نه یهسن نموزه  ی نونیر    

مهنمی   ی  جیری   سحوه   18مزر   219218ط  ریمه  میر  

به بندی معلمی  رف به  ییت دیلا فرفئه نند ی فسنگزره مزفهی رپ

 .نیری  ی یرا مجلس رف م  ایند

در نی خ به پانن فسن رمیسند  د  علي نیکزاد نایب رئیس مجلسآقاي 

اواد فظهیرفت  می در د وتزر ربوزد  بنیو  مطیلوب فه  وزی      

 زرفی رگهبی  ر،با به مجلس فعید  مو   وزد نوه موی بیسود      

   مچنین رئیس مجلس ی نمی،یز   وی  جل،ویت   نی خ د ی 

ب،ییری رف در بحث بزرس  م،کن   یمی   ووز د  فره  نوز    

 .فرد مل  ی... پیننز  بنازفر نند 

 به یطیب پاننی در   نماینده صومعه سرا : سیدكاظم دلخوش آقاي 

 ی پحضیو   ی  وی  طون   هسوید  پعودفد  بوه  ف ویر   بوی  رئی،وه   ییت

 مجلوس  در  وی  طون   فسن فه ب،ییرید اوا مجلس در  ی پوحص

 انی و   رئی،وه   ییت ف ا  هم لاف رن ید  نفرجیم به اا ته

 سویهد    مجلوس  در نه مزفرد فسن هسید پعدفد به ر یدا  نفیب

 پعیین نند.  زد م  مطن 

 ی نه چند می  اا ته فعالم یصز   د  بوه صوحن    بنی  طن 

 ویی دسگون نوه بوه پویها  مطون         علن  رییمد  فمی بنی  طن 
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فرود نوه ریویه بوه      فرد در صحن موزرد بنر و  رونفر انوتوه      د 

 ر یدا  دفررد.

یطیب به دیلا پانن دفدد نیر فرترویدی فه د وا   یی در فدفمه 

 یی رظیرپ  در روته ی انفرو  نی  وی بوه موندم وشویر       د تگی 

نیرد  ف ا لاف  هم ف ا مجلس در فسن همینه رف کویری فرفئوه   

 نند.

در نیسی  ییطن رشی  نندد بیموه نشوییرهی فسنفدفپو  دفرد نوه     

فه فسون   یهفرت نشییرهی بیسد به یضعیا نشییرهف  ن یب دسد 

مح  ر یدا  نند   مچنوین مزضوز  ریون منویط  مختلوف      

 .نشزر بیسد ر یدا   زد

 یهسون  بوه  یطیب  نماینده لنگرود: قاضي محله پرویز محمدنژادآقاي 

 رضوش  فه فرودفه   چه ی مضدفر چه دفر  رم د نند عنزف  نشییرهی

یبن  ،وتید   بوی  فرترید بن ن  پیرین ی نشییرهی حزه  ی نشییره

پی به فمنیه بیر ی به حزه  فرترید  93مضیم معظ  ر بنی فه  ی  

 دفر،تند نه فمنیه چه بن  ن می یزف د نمد. م پزجه دف تند ی 

فی ریموهزم ری،ا  فی ی مضیله فرترید مضییمت  نتیب  زفر صوحه

نه رتزف  ن  رف یزفرد بلکه فرترید مضییمت  سعنو  فی مجلوس    

فی دیلا  فی یهسن  فی معیی  یهسن ی فی  مه ن،یر  نه ردرت 

فه  ی فمکیریت در د ا  می ا  بوه دفد محروز ت نشوییرهی   

جمله بنرج بن ید ی درنمد ن  رف به جیی سک  فه  ین یی روا 

 نشزر بگافرسد  مننبیت ی حبزبیت ریز چنین یضعیت  رف دفررد.

 ویی   یی یطیب به یهسن رف  ی  هن یهی فدفمه دفدد یضعیا رف 

چید ی چمخیله به پیرفج روته ف ا ی  می رز  دفدسد نه به فسن 

 یضعیا ر یدا  ننید.

یهسن صنعا اواد ازسی فطال  ردفرسد نوه حودید    یطیب به یی

درصد نیرییرجیت ی یفحد یی پزلیدی پعطی  ف ا   93پی  83

فان فمنیه مشک  پزلید در نشزر یجوزد دفرد دلیو  ن   موین    

 .م،ئله ف ا

 محکزمیا ضمن پاننی در نماینده بندرعبا :  مرادي احمد آقاي 

 مضودس  ا یح به ر،با ونفر،ه یند ب  جمهزر رئیس پز ین

بن فننم )ص( اواد به  مه م،وئز   ی د وا فرودرنیرف     نییم

فجنفس  نشزر پانن م  د ی  نوه بوه دفد نویرانف   نیرمنودف      

 بوه  معیشوت    نفسط بدپنسن در مندم فه رشن فسن فرریوی  بن ید.

نویر  حو     فضویوه  حضوزق   نوه  ری،وا  هسبنود   ی بنرود  م   ن

می  سی بعضی   ی  میمزرستشی  ی  نزفت یدمتشی  رف در چندسن 

بخزف ند درسیوا ننند. دیلا به وکن فسن رشن بی د ی به روزع   

 مشکالت فسن فونفد رف ح  نند.

یطیب به رئیس  یهمی  بنریمه ی بزدجه ی یهسن بهدف وا ی   یی

درمی  پینید نندد فه  ومی مو  یوزف   حو  مونهی نیرننوی        

  دفرشگی  علزم نز ک  ف تی   نمزای  نه در یفرع فسون ف وتی  

 .صددرصد ف تی  منهی ف ا  رف نیگینی ننید

خطاب قراردادن رئیس جمهور تذکر داد: حداقل اگر در  با  وی

سال کار خاصی را انجام نداده اید، پاروهه هاای نیماه     7این 

تمام استان را که انتظار مردم است و پیشرفت فیزیکی باالی 

 درصد را دارند، به اتمام برسانید. 71

ضعیا نیرمندف  ی نیرننویر  نوه در دیفسون    مجلس به پبدس  ی

مختلف د تگی  فجنفس  نیر م  ننند  صوحه ااف وته ی دیلوا    

 .بیسد ر،با به فسن مزضز  پزجه یسژ  دف ته بی د

 رئویس  بوه  یطیب پاننی در  نماینده شهرضا: سمیه محموديخانم 

 ردفدسود   فرفئوه  فی بنریموه  م،وکن  بونفی  نه  مید اوا جمهزر 

نه در دیلا ره  ی د    ونی   ود     مهن م،کن ننیژ  حدفر 

 بزد رف به فپمیم م  ر یرید.

یهسن رف  ی  هن یهی چهیر  ی  ی ری  نیش مشکالت ی م،ویئ   

رف یدما  می ی  مکیرفرتی  مطن  نندم  م،کن مهن  هنرضی 

فه نریی مهننبیدی دعزت نندس  بی حضزر در  هنرضی فه رزدس  

ببیند فموی فرودفم  صوزرت رگنووا حتو  م،وئز   ف وتیر  ی        

  هن تیر  ریز نیری فه نیش ربندرد.

بعد فه چهیر  ی  یری  به رضطه فی ر یدسد نه می فعوالم نوند    

ره ن  رف مکتوزب نوند  فسود. چوه     بزدس  ی ف    می در یهفرپخی

ن،   زسنه متحم   ود  بوه موندم ی دیلوا رف مو  نوندفهد        

مزضز  پنی وعل  نه مطن  ف ا بیسود در م،وکن مهون فجونف     

 زد ی فه نریی رئی،  دریزف ا م  نن  مزضز  رف  مین جوی  

 فه یهفرت رف  ی  هن یهی  نی  نند.

نشوزر   طب  فص   زم ریرز  ف ی   بیسد نمزه  ی ننیر  در

رفسگی  بی د در  نفسط  نه نالس  یی حضزری بناوزفر رمو    

 زد چنف به مندم بنفی نندفیا  زسنه وشیر یفرد م   وزد نسوی   

رم  دفرید چندسن دفرش نمزه بوه دلیو  مشوکالت فرترویدی ی     

 .ربزد فمکیریت پنی پحری  نند  فرد

www.dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/55944/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9040/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

06 

 63خالصه جلسه
 سه شنبه

66//3933 
 

ط  پانن  ووی   در  د   زاده نماینده مردم اهر و هریس احمد محرم 

صحن علن  مجلس بی ف یر  به حمیسا رئیس جمهزر ونفر،ه فه 

فلشی  ف الم ضمن فرزجیر فه فسن  ننندای  به نییمبن عظی  ف یرا

حننا ه ا ی غینعید ره اواد فسن عم  رف به  دت محکوزم  

 .ننی  م 

یی بی بیی  فسن نه پزرم ی انفر  نمون موندم رف  ک،وته ف وا     

هویر رگنفرو  ی رویرفحت      ویی فییون فظ   اواد بیبا فسون انفرو   

د   نه رشن یی مختلف جیمعه به  نن  ی به دیلا پانن م  م 

 .دلی  وشیر فرتریدی در جیمعه در حی  له  د   ،تند

بی طن  فسن نن ش نه چه ن،و  جزفبگوزی موندم ف وا       یی

ننیود. نرویی    فظهیر دف اد چنف فه م،ؤیلیا یزد ف تنکید مو  

رف ردفرسود نوه ردفرسود     رئیس جمهزر  فان پزف  مدسنسا نشوزر  

 153ننیر بکشید ی نیر رف به نیردف  ب،پیرسد. فرضالب بوی یوز    

 . زفر  هید پنزمند اندسد  ف ا ی فسن در  ی  مندم ری،ا

هفد  بی پینید بون فسون نوه حوزه  فرتخیبیوه یی در وضون ی        محنم

بند  اواد  هن وتی  ف ون ی  ونسس رون       محنیمیا به  ن م 

ی بیشتن ییرزفر یی  نسس ی ف ون پحوا    بی ی بیکیری رف دفررد

د و  موندم    نز ش رهی یی حمیست  رنفر دفررد اواد فیطیر م 

 .پحا وشیر  ،تند ی بیسد پرمیم  عیجالره صزرت دفد

طو  پوانن  ووی   در      :احمدحسین فالحي نماینده همدان آقاي 

صحن علن  مجلس بی پینید بن فسن نه یضعیا فرتروید نشوزر   

دف اد فرتروید نشوزر رف چوه ن،ویر  فدفر      ن وته ف ا  فظهیر 

یفرعیا فمن فسن ف وا نوه در طوز   ویلیی   وی        ننند؟ ی                                   م 

 . یی یفب،ته بزد  ف ا فرترید نشزر در د ا لیبنف 

 یی یفب،ته  فرترید رف در نشوزر بوه    یی معتضد ف ا نه لیبنف 

ردرد ی فمونیه فرتروید    ن  مت  نه یزد ی  میس  بزدرود نشوی  

 98ی نبوی    88  08اونف  ن وزب    نشزر به د ا عزفم  وتنوه 

 .انیای  انوته  د  ف ا

نننود نوه د ر رف پوی                                       صنسحی فعالم مو   88فونفد بیهدف ت  وتنه 

 . ،تید نمنسکی نجی بی  ببنس  حیضن به مافنن  بی

در عین حی  پرنسح دف ا می منکون هحمویت بنیو  یهسونف       

معیی  دیلت  ری،تی  فمی یفرعیا فسن ف وا نوه نشوا صوحنه     

 ایوونی بوویهفر فره ی  ووکه د ووا دیلووا ری،ووا  بلکووه   پروومی 

د ند ی  م عزفم  روزیی در نشزر فسن نیر ی رف فرجیم  عد  س  

 .مندم پحا وشیر  ،تند

فعالم نندرد نه بوی فرپبیطویپ     88بعد فه وتنه   ی صنسحی  روزیی

فرد )فمثوی  فرپبیطویت بوی ریو  ن نوا       نه بی ییرج نشزر انوته

فسو     ضنبه یوزرد   88نزرن( اوتند فه  می  جیس  نه در وتنه 

 .ضنبه یزف ی  هد

نشوا صوحنه    98ی  88  08انف    ی ی وتنه من معتضدم روزیی

ن وته بیهفر فرترید نشزر  ،تند ی بن مندم  نه حیوظ فرضوالب  

یزف ند وشویر    یی مختلف حضزر دف تند م  بزدرد ی در صحنه

 .بیییررد

ریرز  ف ی   فظهویر   251در فیطیری م،تند به فص  در فدفمه 

دف واد در فسون فصو  نمود  نوه  یی وا یویرج  جمهووزری        

ره  لطه جزس    لطه ناسنی ف الم  فسنف  بنف یس رو   ن از

 .ی حوظ ف تضال   مه جیربه ی پمیمیا فرض  نشزر ف ا

پزجه ی مدفره در روتویر ی حننویت     ف تمنفر  در  همه فسن فمن 

د منی  ف تضال  ی پمیمیا فرض  فسن نشزر نهنییر ف والم  ی  

در رأس نرهی  یطی  بزرر ف ا نه در نمی  یریحا ی یبیرا 

 وه فه عمون ننبننوا فرضوالب ف والم       مکنرف در طوز  چهویر د  

 مزفر  به  یطنا  نیر کن  ی د من  ظیلمیره بوی فسون ملوا    

 . نسف فصنفر یرهسد  ف ا

رغ  عدم پنویه  یی فه    یه رینزی مبیره  بی  یطی  بزرر عل 

د من  پمیم عییر بوی ملوا بوزرر فسونف  در رف وتیی پحنسوف       

ه  وویی ظیلمیرووه ف ووا لوواف بوون نلیوو  حضوویس  ی مکموو  پحوونس 

مندف  به ف تضال  نشزر ف ا نه عالی  بن نرکوه بیسود در    عالره

 ی به یرزص در حوزه  فرترویدی بوه وکون پویمین       پمیم همینه

ف تضال  نشزر بی ند  فه د من  ف تکبیر جهیر  ی  مپیمیروی   

نزچ  ی بزرر ن     غیو  ربی ند ی بی یحدت نلمه ی ب،ویج  

ف وتضال  نشوزر    مه فمکیریت ی پضزسوا رودرت بیهدفررودا  فه    

 .صیرا ی حویظا ننند

روتیر رئیس جمهوزر ونفر،وه در حمیسوا فه  تینوی  ی پوز ین      

ننوی  ی   ننندای  بوه  ویحا نیویمبن مهنبویر  فر محکوزم مو       

عِونض   -ازس د فی مگس عنصه  یمنغ ره جز رگه پز وا   م 

 .دفری بنی ی هحما می م  یزد م 
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ریرضوی     هم ف ا د تگی  دسپلمی   نشزر بنیزرد جودی بوی  

 ویی  تویی ی  ویطی  صووتی  رف در      فلمل  ی دیلا حضزق بین

د تزر نیر رنفر د ود ی ملوا بوزرر فسونف  ی مجلوس فرضالبو        

 .پحنس  نی  یی ونفر،زی رف دربی  ننند

 مورخ  شنبهاهار  روز اعالم خیم جلسه، جلسه آینده(94
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