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الیحّ وُافمتٍبوّ ْىىبضی زض ظویٍّ حفؼ ٌجبتبت َ لطٌغیٍّ گیبْی ثیً زَلت خىٓوُضی اؾویوی ایوطاي َ    (ضؾیسگی ثّ ( 1

 الحات کویسیَى تِ تصَیة رسیذ.(اص)– (افبزِ قسِ اظ قُضای ٌگٓجبي)صطثؿتبي 
 

اصالالحات  )-(افبزِ قسِ اظ قوُضای ٌگٓجوبي   )عطح ثطذی احىبن وطثُط ثّ اصیح ؾبذتبض ثُزخّ ول وكُض (ضؾیسگی ث2ّ

 کویسیَى تِ تصَیة رسیذ.(
 

)طزح هجذدا جْال  تزرسالي هجالذدا تالِ     – (افبزِ قسِ اظ قُضای ٌگٓجبي)عطح ؾبوبٌسْی صٍقت ذُزضَ  (ضؾیسگی ثّ 3

 یَى ارجاع گزدیذ.(کویس
 

 اصالحات کویسیَى تِ تصَیة رسیذ.( )– )افبزِ قُضای ٌگٓجبي( الیحّ وبلیبت ثط اضظـ افعَزِ (ضؾیسگی ث4ّ
 

( لبٌُي وسٌی اظ ؾُی حدت االؾین َالىؿومىیً  1گعاضـ وىیؿیُي لضبیی َ حمُلی زض وُضز اؾتٍىبف اظ اخطای وبزِ)(5

( آئویً ٌبووّ   234وحتطن زَلت ْبی یبظزْه َ زَاظزْه زض اخوطای ووبزِ )  خٍبة آلبی زوتط حؿً ضَحبٌی ضییؽ خىُٓض 

رای هخالف ٍ  9رای هَافق،  190تِ قَُ قضاییِ تا  تا ارجاع گشارش کویسیَى )ًوایٌذگاى هجلس   زاذمی ودمؽ قُضای اؾیوی

 (.ًوایٌذُ حاضز هَافق  کزدًذ 235رای هوتٌغ اسهجوَع  9
 

)اصالحات کویسالیَى جْال     ; )افبزِ قسِ اظ قُضای ٌگٓجبي(وجبضظِ ثب لبچبق وبال َ اضظ الیحّ اصیح لبٌُي( ضؾیسگی ثّ 6

 تاهیي ًظز ضَرای ًگاى تِ تصَیة رسیذ.(
 

 (ًظزی، قادری ٍ سًجاًي آقایاى:دضتي اردکاًي، گیالًي،)(ٌبعمیً خمؿّ فمٍی ودمؽ7
 

 ( فمطِ عطح7(افین َصُل)8
 

 ( فمطِ ؾُال2(افین َصُل )9
 

 وتجی ٌىبیٍسگبي ثّ ضییؽ خىُٓض َ  وؿئُلیً اخطایی وكُض(تصوطات 10

 هَرد(0)تصوطات وتجی ثّ ضییؽ خىُٓض -الف

 َرد(ه10  ) تصوطات وتجی ثّ  وؿئُلیً اخطایی وكُض -ة 
 

 ( تصوطات آییً ٌبوّ ای، اذغبض لبٌُي اؾبؾی َ تصوطات قفبْی11
 

 صثح 7:45ساػ   24/1/1400 هَرخ ضٌثِسِ رٍس (افین ذته خمؿّ ، خمؿّ آیٍسِ  12
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در٥ذؽت  ٭مٮتک ١ز٭تا رند ٱٮاهٲتکٵ       د١تز ٝا٩یثاٗ آٝای تَضیح:

تٶ تاس٭اٱک٥اٯ  ٭ج٪ظ ؽٴرنی نعال٭ا ٭زد٫ ١ز٭اٱؾاٵ در دٳرٵ ٷؾت٬

آٯ ٭زحٴ٫ تغ٪ی  ٥ٚ  ٳ تزنی آٯ ٭زحٴ٫ ٭ٖٚزت ٳ تزنی تاس٭اٱک٥اٯ 

 .  ١زدفثز ٳ نجز رن نس در٥اٵ خکنٳٱک ٭غئ٪

ٷٮچٲیٰ در٥ذؽ  ّ٪ا ؽٴؽتزی ٱٮاهٲتکٵ ٭تزد٫ ٱیؾتاتٴر در دٳرٵ    

دٳ٫ ٭ج٪ظ ؽٴرنی نعتال٭ا رن تتٶ تاس٭اٱتک٥اٯ آٯ ٭زحتٴ٫ تغت٪ی       

 ٚ٥. 

ٳی در٥ذؽ  ختٴنٷز ١یتٴنٯ ٭زندهتاٯ ٱٮاهٲتکٵ ٭تزد٫ ٝا ٮؾتٸز در       

٭ج٪ظ ؽٴرنی نعال٭ا رن تٶ نهٰ ٱٮاهٲکٵ ٳ عاهز تاس٭اٱک٥اٯ تغت٪ی   

ٖٚزت ٳ تزنی تاس٭اٱک٥اٯ فثز رن نس خکنٳٱک ٥ٚ  ٳ تزنی آٯ ٭زحٴ٭ٶ ٭

 .شد٭تْا٧ خٴنعتار 

الیحِ هَافقتٌاهِ ّوکاری در سهیٌالِ حظال    رسیذگي تِ (1

ًثاتات ٍ قزًطیٌِ گیاّي تیي دٍل  جوَْری اسالهي ایزاى 

 (اػادُ ضذُ اس ضَرای ًگْثاى)ٍ صزتستاى 

 اصیحبت وىیؿیُي ثّ تصُیت ضؾیس:

 ن٭نتای  تتٶ  ٱغتث   ؽتٴد  ٭ا دندٵ نجاسٵ دٳ٩  تٶ -َاحسِ  وبزِ 

 ٥یتاٷا  ٝزٱيیٲتٶ  ٳ ٱثاتات حٌٚ س٭یٲٶ در ٷٮ٢اری ٭ٴنٙٞتٲا٭ٶ

زتغتاٯ ف جٮٸٴری دٳ٩  ٳ نهزنٯ نعال٭ا جٮٸٴری دٳ٩  تیٰ

 .تٶ ؽزح پیٴع  نٝکن٫ ٳ نعٲاد ٭زتٴه رن ٭ثاد٩ٶ ٱٮاهک

( ٝاٱٴٯ نعاعا 139رّاه  نف٨ ه٢قک ٳ عا ٳ ٱٸ٬) -1تثقزٵ 

( ٳ نف٨ ٷٚتاد 10ٙات، ٭ٴمٴُ ٭ادٵ)در ٭ٴرد ح٨ ٳ ٙق٨ نختال

( ٝاٱٴٯ نعاعا در ٭تٴرد ٷز٥ٴٱتٶ نفتالح، ٭ٴمتٴُ     77ٳ ٷٚت٬)

 ( ٭ٴنٙٞتٲا٭ٶ ن٩شن٭ا نع .11٭ادٵ)

رّاه  مزٳرت تزنی ٭ْتکٳ٫ ٱٮتٴدٯ ٭مٮٴ٩تٶ ٷتای      -2تثقزٵ 

 .( نهٰ ٭ٴنٙٞتٲا٭ٶ ن٩شن٭ا نع 4( ٭ادٵ )3٭ٴمٴُ تٲک )

بؾی قوُضای  ( لبٌُي اؾ15ْىچٍیً زض خٓت ضفـ ایطاز اصل ) 

ثوّ فجوبضت   « غضن پیؾوه »ٌگٓجبي زض وتً وُافمتٍبووّ َاغِ  

 .تغییط یبفت« ثبفت ظایبی گیبْی )غضن پیؾه(»

طزح تزخي احکام هزتَط تِ اصالح ساختار  (رسیذگي ت2ِ

 (اػادُ ضذُ اس ضَرای ًگْثاى )تَدجِ کل کطَر

 اصیحبت وىیؿیُي ثّ تصُیت ضؾیس:

نهجاد ؽٲاعٶ پزدنخت    -حکٵ نفالحا تٲک ن٩٘ ٭ادٵ ٳن 1جشء -

تزنی ١٪یٶ پزدنختٸای دٳ٩  نس ٭م٨ ٭ٲاتِ ّٮٴ٭ا ٳ نختقافا 

تٲکی تٶ ت٢ٚی٠ دعت٦اٵ نجزن ا، نٝتقادی )ٙقتٴ٧   ؽا٭٨ ىثٞٶ

نی( ّٮ٪یاتا)ن٭ٴر ٳ ٙق٨، تزٱا٭ٶ، ىزح  ٳ ٭ٴند ذه٨ ٙقٴ٧ ٷشهٲٶ

ٷتای   ٳ ْٙا٩ی ( ٳ ٱیش ٭م٨ تأ٭یٰ نّتثار ٳ نٱجا٫ ١٪یٶ پزدنخت  

ىزهٜ حٴن٩ٶ ن٢٩تزٳٱی٠ تٶ ٷٮزنٵ ؽٲاعتٶ پزدنخت  تتا    ٭شتٴر نس 

   رّاه  ٭الحَات ٱَا٭ا ٳ ن٭ٲیتا

نعتتٞزنر ١ا٭ت٨ ٱَتا٫     -نفالحا تٲک ن٩٘ ٭ادٵ ٳنحکٵ  2جشء  -

پزدنخ  تٶ ذهٲٚتِ ٱٸتاها ٳ ٭ٮٲٴّیت  ٷز٥ٴٱتٶ پزدنخت  تتٶ       

ٕیزذهٲِٚ ٱٸاها تا رّاه  ٭الحَات ٱَا٭ا ٳ ن٭ٲیتا جتاه٦شهٰ  

 ٭تٰ نف٪ا ؽک.

ثثتت  ٳ عتتا٭اٱکٷا -الحا تٲتتک ن٩تت٘ ٭تتادٵ ٳنحتتکٵ نفتت 3جتتشء 

ٙٸزع  ١٪یٶ نٙزند درهاٙ  ١ٲٲکٵ ١ٮ٠ ٷای حٮاهتا نس ٭مت٨  

تٴدجٶ ّٮٴ٭ا در عا٭اٱٶ ٳسنرت تْاٳٯ، ١ار ٳ رٙاٵ نجتٮاّا تتٶ  

 ٷٮزنٵ ؽٲاعٶ پزدنخ  تا رّاه  عيٴح دعتزعا ٩ماً ؽک.

در نهٰ س٭یٲٶ ّ٪یزما عت٪یٮا ٳ نحٮتک ن٭یزآتتادی ٙزنٷتاٱا در     

تذ١ز ٳ نخيار ٝاٱٴٯ نعاعا تا١یک تز حٌٚ حز٭ت  نٙتزند    ٝا٩ة

درهاٙ  ١ٲٲکٵ ١ٮ٠ ٷا تٴدٱتک، در ٱٸاهت  ٭مٮتکتاٝز ٝا٩یثتاٗ     

ر یظ ٭ج٪ظ ؽتٴرنی نعتال٭ا تا١یتک ١تزد تتزنی ٱَتارت تتز        

ّٮ٪٢زد ١ٮیتتٶ ن٭تکند ٳ ٱٸادٷتای حٮتاهتا اس٫ نعت  عتٞ٘       

تٴدجٶ ّٮٴ٭ا ١ٶ در اهمٶ تٴدجٶ در ٱَز ٥زٙتٶ ؽتکٵ نعت ،   

٭اٱٶ نی تا ٩ماً عيٴح دعتزعتا ثثت  ؽتٴد تتا ن٭٢تاٯ      در عا

 ٱَارت ٙزنٷ٬ ؽٴد.

تمٴه٨ خٴرنٟ نس جٮ٪تٶ   -نفالحا تٲک ن٩٘ ٭ادٵ ٳنحکٵ  4جشء 

ٱٚ  خا٫ ٳ ٭یْاٱات ٥اسی تتٶ نؽتصاؿ حٞیٞتا ٳ حٞتٴٝا تتا      

عاسٳ١ار مٮاٱ  تاٱ٢ا ها نّتثار نعتٲادی ٳ تغتٴهٶ آٯ حتکن١ ز    

  ٭ٚتاد ٝتاٱٴٯ   ٭تاٵ نس س٭تاٯ تمٴهت٨ تتا رّاهت      ٍزٗ ٭تکت عتٶ  

حٮاه  نس فٲاهِ پاهیٰ دعتا ٱٚ  خا٫ ٳ ٭یْاٱتات ٥تاسی تتا    "

نعتٚادٵ نس عز٭اهٶ ٥ذنری ٭زد٭ا ٳ نفالحات ٳ ن٩ماٝات تْتکی  

 .ؽک ٥زٙتٶ ٱَز در "آٯ

ٷز٥ٴٱتٶ پزدنخت  ٳجتٶ     -نفالحا تٲک ن٩٘ ٭ادٵ ٳنحکٵ  5جشء 

تات  نٱْٞاد ٳ نجزنی ٭ْتا٭الت تتشر٣ ٳ ٭تٴعتو دعتت٦اٷٸای     

 ثث  تٶ 25/1/1383  تز٥شنری ٭ٲاٝقات ٭قٴب ٭ؾٮٴ٧ ٝاٱٴٯ

د( عتتا ) دٳ٩ت   ن٢٩تزٳٱی٢ا تکنر١ات عا٭اٱٶ در ٭ذ١ٴر ٭ْا٭الت

 ٭ٲٴه ؽک.
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تْییٰ نٙشنهؼ حٞتٴٛ ٳ   -نفالحا تٲک ن٩٘ ٭ادٵ ٳنحکٵ  6جشء 

٭شنها در تٴدجٶ ٨١ ١ؾٴر تز ٭ثٲای عیاعت  ٷتای ١٪تا ٱَتا٫     

٭تکهزه   ندنری ٳ رّاه  ّکن٩  تا عٞ٘ ٭یشنٯ ٭ٞزر در ٝتاٱٴٯ  

 ٳ ؽتز١تٸا  پزدنختتا  در 8/7/1386  خک٭ات ١ؾتٴری ٭قتٴب  

ٱتٚتتاّا ٳنتغتتتٶ تتتٶ دٳ٩تت  ٳ  ن ٭ؤعغتتات ٳ دٳ٩تتتا تاٱ٢ٸتتای

١ٲٲکٵ نس تٴدجتٶ ّٮتٴ٭ا تتزنی پزدنخت       دعت٦اٷٸای نعتٚادٵ

 حٞٴٛ ٳ ٭شنها ٭کٱَز ٝزنر ٥زٙ .

 ، حذٗ ٥زدهک:تٲک )ن٩٘( ٭ادٵ ٳنحکٵ  8ٳ جشء  7جشء  -

نرن ٶ ٙٸزع  ٭یتشنٯ   -٭ادٵ ٳنحکٵ  نفالحا تٲک ن٩٘ 10جشء  -

نی ٳ درفتک ٭ْاٙیت     ٭ْاٙی  ٷتای ٭ا٩یتاتا، ٥ٮز١تا ٳ تیٮتٶ    

  ٷزه٠ نس آٱٸا ٳ ٷٮچٲیٰ نرن تٶ جتکٳ٧ تتکٷا ٷتا ٳ ٭يا٩ثتات     

 خقٴفتا،  حٞتٴٝا  نؽتصاؿ  تٶ دٳ٩  تْٸکٷای ٳ ؽکٵ ٝيْا

 ٭ؤعغتتات ٳ تاٱ٢ٸتتا ٕیزدٳ٩تتتا، ّٮتتٴ٭ا ٭ؤعغتتات ٳ تْتتاٳٱا

 .ؽک دهکٵ نّتثاری

درج ٭ٲتاتِ ٳ ٭قتارٗ    -حا تٲک ن٩٘ ٭ادٵ ٳنحکٵ نفال 13جشء 

تٴدجٶ نرسی در جکٳ٧ ٭غتت٨ٞ تتا رّاهت  ٭الحَتات ن٭ٲیتتا      

 .فٴرت ٭ا ٥یزد

اػادُ ضذُ )طزح ساهاًذّي صٌؼ  خَدرٍ  (رسیذگي تِ 3

 (اس ضَرای ًگْثاى

 عطح ودسزا خٓت ثطضؾی  ثّ وىیؿیُي اضخبؿ گطزیس.

 :تَضیح

در تٲتک )ج(   ی گفت:وحىسضضب صجبغیبي ثبفمی زض تصوطآلبی 

 در نع  تٸتز ٳ ٱؾکٵ ىا ٝاٱٴٱا ٭زنح٨ عیز  نهٰ ىزح 4٭ادٵ 

 ١ٮیغتتیٴٯ تتتٶ ٳ دٷٲتتک پیؾتتٲٸاد رن آٯ ده٦تتزی ىتتزح ٝا٩تتة

 .تاس٥زدد

تتٶ ّتک٫ ٱَتارت در     وحىسحؿً آصفطی ٌیع زض تصوطیآلبی 

ؽز١  ٷای خٴدرٳعاسی خقٴفاً نهزنٯ ختٴدرٳ نؽتارٵ ١تزد ٳ    

نعتتاٱکنردٷای اس٫ در حتٴسٵ    ٥ٚ : ن٭زٳس ؽاٷک ّک٫ ٥ارنٱتا ٳ

 8خٴدرٳ ٷغتی٬. نهزند ؽٴرنی ٱ٦ٸثاٯ ٭ؾصـ نع  ٳ در تٲتک  

 عیاع  ٷای ١٪ا نٝتقاد ٭ٞاٳ٭تا نع . 9ٳ 

 149تا نعتٲاد تتٶ ٭تادٵ    ؾیس احؿبي ذبٌسَظی زض تصوط آلبی 

آهیٰ ٱا٭ٶ دنخ٪ا تیاٯ ١زد: ٷزچٲک ٭ج٪ظ نس حٴسٵ ؽتٚاٙی  ٳ  

جشٳ عتٴء٭کهزه  ٷتای   ١اٷؼ رنٱ ، ٝیٮ  ٥ذنری خٴدرٳ ١ٶ 

تٴد، دٙاُ ٭ا ١ٲک، تٶ ٱٚتِ ٭ٲتاِٙ    99ٙاجْٶ تار دٳ٩  در عا٧ 

٭زد٫، ن٭ا ٷٮاٱيٴر ١ٶ ٭ا دنٱیک ٝاّکٵ ٥ذنری جکهتک در ٝتاٱٴٯ   

حٜ ٱٮاهٲک٥اٯ نهجاب ٭ا ١ٲک ١ٶ در فتمٰ ّ٪ٲتا تتٶ ؽت٨٢     

٭ٚق٪ا در ٱٞاه مْ٘ ٳ ٝٴت فتمث  ١ٲتک ٳ ٱٮاهٲتکٵ دٳ٩ت      

 تٴمیماتا تکٷک.

یغیٴٯ ت٢٪ی٘ ٭اتٶ ن٩تٚتاٳت ٝیٮت  ؽتٴرنی    در نهٰ ٭قٴتٶ ١ٮ

رٝات  ٳ ٝیٮتا ١ٶ در تٴرط تْییٰ خٴنٷک ؽتک ٷت٬ ٭ؾتصـ    

ٱؾکٵ نع  ٳ نهٰ ٭اتٶ ن٩تٚاٳت ٝیٮ  ٱقیة چٶ ١غتا خٴنٷتک   

ؽک ٳ ٭ا تٴنٱک تثْات جتکی در ن٢ٙتار ّٮتٴ٭ا ّ٪یتٶ ٭ج٪تظ      

 ؽٴرنی نعال٭ا دنؽتٶ تاؽک.

( ٭قتٴتٶ  حٜ ٱٮاهٲک٥اٯ رن تاهک ٭متز٫ تؾٮاره٬ ٳ ٙٞو تٲتک )ج 

١ٮیغیٴٯ ١ٶ رِٙ نهزند ؽٴرنی ٱ٦ٸثاٯ نع  تتٶ ریی ٥ذنؽتتٶ   

 ؽٴد ٳ ٝیٮ  ٥ذنری خٴدرٳ تٶ تْک ٭ٴ١ٴ٧ ؽٴد.

تا نؽارٵ تٶ : هحوذتاقز قالیثاف رئیس هجلس ضَرای اسالهي آقای دکتز 

ٳ نٝکن٭ات فٴرت ٥زٙتٶ نس عٴی ١ٮیغیٴٯ فٲاهِ  4٭ٚاد ٭ادٵ 

ادٵ ٥ٚت : نفتالحا   ٳ ٭ْادٯ در تمث نفالح ٳ ن٩ماٛ تٶ نهٰ ٭ت 

١ٶ در ١ٮیغیٴٯ فٲاهِ نٱجا٫ ٥زٙتٶ، تٲتکٷای )ن٩ت٘( ٳ )ب( ٳ   

)ج( دنرد. تٲک )ج( نهزندی نع  ١تٶ ؽتٴرنی ٱ٦ٸثتاٯ ٥زٙتتٶ ٳ     

ٱٮاهٲک٥اٯ آٯ رن نفالح ١زدٵ نٱک. در ٝاٱٴٱا ١ٶ در ٭ج٪ظ دٷ٬ 

 4تقٴهة ٳ تٶ ؽٴرنی ٱ٦ٸثاٯ رٙتٶ، ١ٮیغیٴٯ در نفالح ٭تادٵ  

نماٙٶ ١زدٵ نع . نهتٰ ٭ٴمتٴُ تغتیار    تٲکٷای )ن٩٘( ٳ )ب( رن 

 ٭ٸٮا نع  ٳ ٭ٴمٴُ ٙزٳػ خٴدرٳ نع .

در حا٧ حامز خٴدرٳٷا رن تٶ فٴرت ٝزّٶ ١ؾا تٶ ٙزٳػ ٭تا  

رعاٱٲک ٳ رنٱ  ٷاها در نهٰ س٭یٲٶ تٶ ٳجٴد ٭ا آهک. در حٞیٞ  

نماٙٶ ١زدٱک ١ٶ ٱمٴٵ ٙزٳػ  4تٲکٷای )ن٩٘( ٳ )ب( رن تٶ ٭ادٵ 

ؽتٴد. نهتٰ ٭ٴمتٴُ در فتمٰ      خٴدرٳٷا نس ىزهٜ تٴرط نٱجتا٫ 

٭ج٪ظ ٭ٴرد تمث ٳ تزرعا ٝتزنر ٱ٦زٙتتٶ ٳ ٭ٴنٙتٜ ٳ ٭صتا٩ٚا     

 فمث  ٱ٢زدٵ ٳ ١ٮیغیٴٯ خٴدػ نهٰ ١ار رن نٱجا٫ دندٵ نع .

ر یظ ٭ج٪ظ ؽٴرنی نعال٭ا تقتزه  ١تزد: ن٥تز تصتٴنٷی٬ در     

٭غیز ٭ج٪ظ دٷ٬ ٳ ٷٮیٰ ٝاٱٴٯ حز١  ١ٲی٬، س٭اٯ رن ذخیزٵ 

ختتٶ نهت٬ ٳ ن٥تز آٯ رن حتذٗ     ١زدٵ نه٬ ٳ تٶ ٭ثمث ٭ٸٮا پزدن

١ٲی٬، خالٗ آهیٰ ٱا٭ٶ ٱیغ  ٳ حٜ ٭ج٪ظ نع  ١ٶ چیشی تٶ 

آٯ نماٙٶ ٳ ها نس آٯ ٬١ ١ٲک، ٳ٩ا ٭ٴمٴُ نرن ٶ خٴدرٳ در تٴرط 

 4تغیار ٭ٸ٬ نع  ٳ ٭ج٪ظ تاهتک در آٯ تقتٮی٬ ت٦یتزد. ٭تادٵ     
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نهٰ ىزح رن تٶ ١ٮیغیٴٯ نرجاُ ٭تا دٷتی٬ ٳ٩تا ٷٮ٢تارنٯ در     

ه٠ ٝاٱٴٱ٦ذنری جکهکی تزرعا ١ٲٲتک ٳ  ١ٮیغیٴٯ آٯ رن ٭اٱٲک 

ٷٮتٶ ٱَزٷتتا رن ت٦یزٱتتک ٳ ٱٮاهٲتتک٥اٯ ٷتت٬ پیؾٲٸادؽتتاٯ رن تتتٶ  

 ١ٮیغیٴٯ تثزٱک تا تمث ٱاتغا٭اٯ خٴدرٳ عزٳعا٭اٯ ت٦یزد.

زض ٌٓبیت ضئیؽ ودمؽ ایً عطح ضا ثوطای ثطضؾوی ثیكوتط َ    

 .اصیح ثّ وىیؿیُي صٍبیـ َ وقبزي اضخبؿ زاز

ُ الیحِ هالیالات تالز    (رسیذگي ت4ِ )اػالادُ   ارسش افالشٍد

 ضَرای ًگْثاى(

اصیحبت وىیؿیُي خٓت تبویً ٌؾوط قوُضای ٌگٓجوبي ثوّ     

 تصُیت ضؾیس:

فتادرنت   ( ثّ قطح ظیط اصیح قوس: 10خعء )الف( وبزِ ) -

١ااٷا تٶ خارج نس ١ؾٴر نس ىزهتٜ ٭ثتادی خزٳجتا رعتٮا تتا      

نرن ٶ پزٳنٱٶ عثش ٥ٮز١ا فادرٵ تٴعو ٥ٮزٟ ها تز٣ خزٳجتا  

رنت ١تاا( ٳ فتادرنت ختک٭ات تتا نرن تٶ ٝتزنردند       )در ٭ٴرد فاد

٭زتٴه ٳ ٥ٴنٷا نٱجا٫ ١ار ١ٶ تٶ تأهیتک ٱشده٢تتزهٰ ٱٮاهٲتک٥ا    

رعٮا جٮٸٴری نعال٭ا نهزنٯ در ١ؾٴر ٭ٞقک رعیکٵ تاؽک هتا  

٥ٴنٷا نرسآٳری تا تأهیک تاٱ٠ ٭ز١شی ها عاهز نعتٲاد ٳ ٭تکنرٟ   

 .٭ ثتٶ

 تتٶ  نفت٪ا  عزس٭یٰ ٥ٮز١ا ٝ٪ٮزٳ نس خک٭ات ٳ ١ااٷا فادرنت 

 آٱٸتا  تٴدٯ ٭مقٴر ١ٶ فٴرتا در فٲْتا، -تجاری آسند ٭ٲاىٜ

 تزعک، نهزنٯ نعال٭ا جٮٸٴری ٥ٮزٟ تأهیک تٶ عااٱٶ فٴرت تٶ

 نٷک تٴد.خٴ تٲک نهٰ ٭ؾٮٴ٧

پتظ نس   ( الیحّ وصوُض ثّ قطح ظیط اصیح قس:13وبزِ ) -

نٱکنسی عا٭اٱٶ ٭ؤدهاٯ، ٷٮٶ ٭ؾٮٴاٯ نهٰ ٝاٱٴٯ ٭ٴٍٚٲک تتٶ  رنٵ

١ٲک، در عا٭اٱٶ ٭شتٴر ثثت    ا ١ٶ عاس٭اٯ ٭ٞزر ٳ نّال٫ ٭اتزتیث

ٱا٫ ٱٮٴدٵ ٳ ٭ْا٭الت خٴد رن در آٯ ثث  ٱٮاهٲک. ثث  ٭ْتا٭الت  

)خزهک ٳ ٙزٳػ( در عا٭اٱٶ ٭ؤدهاٯ، تتٶ ٭ٲش٩تٶ ثثت  در دٙتاتز     

ٱتتا٫، ٱمتتٴٵ نرن تتٶ ٝتتاٱٴٱا نعتت . تتتا آٯ س٭تتاٯ، تزتیثتتات ثثتت  

غة ٭ٞزرنت ٝتاٱٴٯ  ٷای ٭ا٩یاتا ٳ رعیک٥ا تٶ آٱٸا ح نٍٸارٱا٭ٶ

 نفتالحات  ٳ 1387 / 2  / 17 ٭ا٩یات تز نرسػ نٙتشٳدٵ ٭قتٴب   

 ز ٭ٴنرد، ٭ٚاد نهٰ ٝاٱٴٯ جاری نع .عاه در. نع  آٯ تْکی

وىطض ثّ شیل لبٌُي وبلیبت ثط اضظـ افوعَزِ   15الحبق وبزِ  -

 وُافمت وطزٌس.

نرن ٶ نعٲاد، دٙاتز ٳ ٭تکنرٟ، ثثت  ٝزنردندٷتای     وىطض:  15وبزِ 

اری ٳ ٭ْا٭الت ٳ نىالّات ٱیزٳٷای ٭غ٪  ٳ ٳسنرت دٙتاُ  پیٮاٱ٢

 نٱتَتا٭ا،  ٷتای  ٳ پؾتیثاٱا ٱیزٳٷتای ٭غت٪  ٳ عتاهز دعتت٦اٵ    

 ٭ادٵ(  3)  تثقزٵ ٭ٴمٴُ ٭ؤدهاٯ عا٭اٱٶ در ن٭ٲیتا ٳ نىالّاتا

 نهتتٰ(  15)  ٳ(  13)  ٭تتٴند ٳ  ( 5)  ٭تتادٵ(  1)  تثقتتزٵ ،( 4) 

 تتا  ٭تذ١ٴر  ٭اٱٶعتا  در ٭مز٭اٱتٶ  نٝتال٫  عتاهز  ٷٮچٲیٰ ٳ ٝاٱٴٯ

٭ياتٜ دعتٴرن٩ْٮ٪ا نع  ١ٶ تٴعتو   ن٭ٲیتا، ٭الحَات رّاه 

ٷای ن٭ٴر نٝتقتادی ٳ دنرنهتا )عتاس٭اٯ(، نىالّتات ٳ      ٳسنرتصاٱٶ

دٙاُ ٳ پؾتیثاٱا ٱیزٳٷای ٭غ٪  ٳ عتاد ١ت٨ ٱیزٳٷتای ٭غت٪     

ناجزن ؽکٯ نهتٰ   ٭اٵ پظ نس اس٫  ؽٴد ٳ حکن١ ز ؽؼ  تٸیٶ ٭ا

 .رعک ن٭ٲی  ٭٪ا ٭اٝاٱٴٯ تٶ تقٴهة ؽٴرنی ّا٩ا 

 :اصیح َ یه تجصطِ ثّ آي اضبفّ وطزٌس  40وبزِ 

تأخیز در پزدنخ  ٭ا٩یات ٷا ٳ ّتٴنرك ٭ٴمتٴُ نهتٰ    -40وبزِ 

( ٝتاٱٴٯ   191ٝاٱٴٯ در ٭ٴنّتک ٭ٞتزر تتا رّاهت  ٭ٚتاد ٭تادٵ )       

 ن٩ماٝتات  ٳ نفتالحات  تتا  1366 ٭قتٴب  ٭غتتٞی٬  ٷای ٭ا٩یات

 22 )  درفتک  ٭یتشنٯ دٳ   تتٶ  نی جزهٮٶ تْ٪ٜ ٭ٴجة آٯ تْکی

در ٭اٵ، ٱغث  تٶ ٭ا٩یات ٳ ّٴنرك پزدنخت  ٱؾتکٵ ٳ ٭تکت      (

تأخیز نس س٭اٯ نٱٞنتای ٭ٸ٪ت  تغت٪ی٬ نٍٸارٱا٭تٶ هتا عزرعتیک       

 پزدنخ  ٭ا٩یات ٳ ّٴنرك، ٷزه٠ ١ٶ ٭ٞک٫ تاؽک، خٴنٷک تٴد.

چٲاٱچتٶ ٭تؤدی ختارج نس نرندٵ ختٴد ن٭٢تاٯ پزدنخت         -تثقزٵ

٭ٴنّتک ٭ٞتزر ٱکنؽتتٶ    ٭ا٩یات ٳ ّٴنرك ٭ٴمٴُ نهٰ ٝاٱٴٯ رن در 

ٗ  حت٨  ٷای ٷیئ  تٶ تٴنٱک تاؽک، ٭ا  نّتتزنك  ٭ا٩یتاتا  نختتال

 .ٱٮاهک

 ثّ قطح ظیط اصیح قس:  42وبزِ 

 ٙاٝتک  رٳعتتاٷای  ٷتا،  دٷیتاری  ٷتا،  عٸ٬ ؽتٸزدنری -42وبزِ 

عاط تزتیثات ذهت٨ تتٶ حغتاب    تزن ّؾاهزی، ٭ٲاىٜ ٳ دٷیاری

٭تٴر  تٮز١ش ٳجٴٵ ٳسنرت ١ؾٴر ٳ حغاب تٮز١ش ٳجٴٵ ندنرٵ ٨١ ن

٭ا٩یاتا نعتاٯ ذی رتو ٱشد خشنٱٶ دنری ٨١ ١ؾٴر تزنی تٴسهتِ  

 .ؽٴد ٭ا ٳنرهش ٷا دٷیاری ٳ ٷا تیٰ ؽٸزدنر ی

 ( ایً الیحّ ضا ثّ قطح ظیط اصیح وطزٌس: 9تجصطِ )

عاس٭اٯ ن٭ٴر ٭ا٩یاتا ٳ ٳسنرت ١ؾٴر ٭٢٪ٚٲک ١ٶ ٳجتٴٵ ٭ٴمتٴُ   

)  نهٰ ٭ادٵ رن حکن١ ز تا پاٱشدٷ٬ ٭اٵ تْک تا تصقیـ فکدرفتک 

2 ( تٶ حغاب ؽٸزدنری ٷا، دٷیاری ٷا، ندنرٵ ن٭ٴر ّؾتاهز  100
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ؽٸزعتاٯ ٳ ٙز٭اٱکنری ٷا ) رٳعتتاٷای ٙاٝتک دٷیتاری ( ٳنرهتش     

 ٱٮاهٲک.

ٳسنرت ١ؾٴر ٭ٴٍ٘ نع  تا ٷٮ٢اری ؽٴرنی ّا٩ا  - 53وبزِ 

نعتاٯ ٷا تزنی تأ٭یٰ ٷشهٲٶ ٷای ؽٸز ٳ رٳعتا ٱغث  تٶ نتتالٓ  

رك تتزنی ٭تٴنردی نس ٝثیت٨    ّٲاٳهٰ، ٭أخذ ٳ حکن١ ز ٱزخ ّتٴن 

نرنمتتا، ٭غتتتمکثات، تأعیغتتات، تث٪یٖتتات ٭ْتتاتز ٳ ٙنتتاٷای  

ؽٸزی ٳ رٳعتاها ٳ نرسػ نٙشٳدٵ ٱاؽا نس نجتزنی ىتزح ٷتای    

تٴعْٶ ؽٸزی ٳ رٳعتاها ٳ دنرنها ٷای ٕیز ٭ٲٞٴ٧ تتٶ ٭زنجتِ   

 ذهزتو نٝکن٫ ٱٮاهک.

رتو ٭ٴٍٚٲک ٱغث  تٶ ٳمتِ   ٭زنجِ ذی - 53وبزِ  2تجصطِ 

رك ٭م٪ا در چٸتارچٴب نتالٕیتٶ ٳسهتز ١ؾتٴر تتا      ٳ تٖییز ّٴن

پاٱشدٷ٬ تٸٮٰ ٭اٵ ٷز عا٧ تزنی نجزنء در عا٧ تْک نٝکن٫ ٳ پظ 

 نس تقٴهة نّال٫ ّٮٴ٭ا ٱٮاهٲک.

 ٷتای  ( ٝاٱٴٯ ٭ا٩یتات  244٭تٰ سهز جاه٦شهٰ ٭ادٵ ) - 60وبزِ 

 نرسػ تتز  ٭ا٩یات ٝاٱٴٯ تٶ ٳ ؽٴد ٭ا آٯ ٷای تثقزٵ ٳ ٭غتٞی٬

 :هاتک ٭ا تغزی نٙشٳدٵ

٭زجِ رعیک٥ا تٶ ١٪یٶ نختالٗ ٷای ٭ا٩یاتا جتش   -244٭ادٵ»

در ٭ٴنردی ١ٶ مٮٰ ٭ٞزرنت نهٰ ٝاٱٴٯ ٭زجتِ ده٦تزی پتیؼ    

٩یاتا نع . ٷز ٷیأت حت٨  ٭ا نختالٙات ح٨ ٷیأت ، ؽکٵ تیٲا 

 :ؽٴد ٭ا تؾ٢ی٨ سهز ؽزح تٶ ٱٚز عٶ نس نختالٗ ٭ا٩یاتا 

 ه٠ ٱٚز ٱٮاهٲکٵ عاس٭اٯ ن٭ٴر ٭ا٩یاتا ١ؾٴر -1

ٚز ٱٮاهٲکٵ تتٶ نٱتصتاب ر تیظ ٝتٴٵ ٝنتاهیٶ نس ٭یتاٯ       ه٠ ٱ -2

نؽصاؿ تقیز ٳ ٭ي٪ِ در ن٭ٴر ٭ا٩یاتا تا ؽزه ٳثاٝت  ٳ ن٭اٱت    

 ١ٶ تزنی ٭کت عٶ عا٧ ٭ٲقٴب ٭ا ؽٴد.

 :( وُافمت وطزٌس 60( وبزِ )7( َ )5تجصطِ )

نعا٭ا ١٪یٶ نٙزند ٭ْزٙتا ؽتکٵ تٴعتو ر تیظ ٝتٴٵ       -5تثقزٵ 

(  3٭زنجِ ٭تذ١ٴر در تٲتک )   ٝنا یٶ، ٭کهز ٨١ ٭ا٩یاتا نعتاٯ ٳ 

نهٰ ٭ادٵ تٶ ت٢ٚی٠ ؽٸزعتاٯ ٷا در عا٭اٱٶ نی ١ٶ تتٶ فتٴرت   

٭تٮز١ش ٳ حکن١ ز ٍزٗ ٭کت عٶ ٭اٵ پظ نس اس٫ ناجزنءؽتکٯ  

نهٰ ٝاٱٴٯ تٴعو عاس٭اٯ ن٭ٴر ٭ا٩یاتا ١ؾٴر نهجتاد ٭تا ؽتٴد،    

 3( ٳ )  2(، )  1درج ٭ا ٥زدد. نٱتصاب نٙزند ٭ٴمٴُ تٲکٷای ) 

ٱکٵ در ٭ٴنردی ١ٶ در ؽٸزعتاٯ ٭ٴرد ٱَز تیؾتز ( تزنی ٷز پزٳ

نس ه٠ ٱٚز ٳجٴد دنؽتٶ تاؽک، تٶ فٴرت تقادٙا تٴعو عتا٭اٱٶ  

٭شتٴر نٱجا٫ ٭ا ؽٴد. نهٰ عا٭اٱٶ ٭غتٞیٮاً سهز ٱَز ر تیظ ١ت٨   

 عاس٭اٯ، ٭کهزه  ٭ا ٥زدد.

(  3( ٳ )  2ٷزه٠ نس نٙتزند ٭تذ١ٴر در تٲتکٷای )     - 7تجصطِ 

ز نس عٶ ج٪غتٶ ٭تتٴن٩ا هتا چٸتار     نهٰ ٭ادٵ در فٴرتا ١ٶ تیؾت

ج٪غتتٶ ٭تٲتتاٳب در هتت٠ عتتا٧ نس حنتتٴر در ج٪غتتات ٷیتتأت  

خٴددنری ٱٮاهٲک، ح٬٢ آٱاٯ ٩ٖٴ ٭ا ؽٴد ٳ ر یظ ٝٴٵ ٝنا یٶ ٳ 

٭زجِ ٭زتٴىٶ، حغة ٭ٴرد، ٭ٴٍ٘ نعت  ٍتزٗ ٭تکت دٵ رٳس    

 .١اری ٙزد جاه٦شهٰ رن ٭ْزٙا ٱٮاهک

 پتظ نس نتٮتا٫ رعتیک٥ا     :وحىوسثبلط لبلیجوبف   زوتط  آلبی

٭ج٪ظ تٶ اهمٶ ٭ا٩یات تز نرسػ نٙشٳدٵ ٳ رِٙ نهزندنت ؽتٴرنی  

ٱ٦ٸثتتاٯ تتتٶ ٭قتتٴتٶ ٭ج٪تتظ در نهتتٰ س٭یٲتتٶ ٥ٚتت : نس ه٢اهتت٠ 

ٱٮاهٲک٥اٯ ٳ دٳعتاٱٮاٯ در ١ٮیغیٴٯ نٝتقادی تؾ٢ز ٭ا ١ٲ٬. 

نفالحیٶ ٝاٱٴٯ ٭ا٩یات تز نرسػ نٙشٳدٵ نس ٝٴنٱیٰ ٭ادر ٳ نعاعا 

ر تاثیز٥ذنر تاؽک. نع  ١ٶ ٭ا تٴنٱک در نفالحات نٝتقادی ١ؾٴ

خٴؽثصتاٱٶ تا ٷٮ  ؽٮا ٱٮاهٲک٥اٯ، نهٰ ٝاٱٴٯ ٭زنحت٨ ٱٸتاها   

 .خٴد رن ىا ١زد ٳ نهزندنت ؽٴرنی ٱ٦ٸثاٯ تزىزٗ ؽک

ٳی تا تیاٯ نهٲ٢ٶ نفالحیٶ ٝاٱٴٯ ٭ا٩یات تز نرسػ نٙشٳدٵ ٭ٴجة 

ؽٚاٙی  نىالّات نٝتقادی، درهاٙ  ّاداٱٶ ٭ا٩یات ٳ ج٪ٴ٥یزی 

٥ٚ : نتٚاٛ ٭ٸ٬ نهٰ نع  ١ٶ در نهتٰ   نس ٙزنر ٭ا٩یاتا ٭ا ؽٴد،

نفالحیٶ ٭ٮیش ٭مٴری حذٗ ٳ عا٭اٱٶ ٭مٴری ٭ثٲا ٝزنر ٥زٙتٶ 

نع . ٷٮچٲیٰ رعیک٥ا تٶ ح٨ نختالٙات ؽٚاٗ ٳ ّاداٱٶ ٭ا 

ؽٴد. مٮٰ نهٲ٢ٶ در ٝاٱٴٯ تٴجٶ خافا تٶ تصتؼ خقٴفتا ٳ   

تٴ٩یک ١ٲٲتکٵ ٷتا در حتٴسٵ پزدنخت  ٭ا٩یتات ؽتکٵ ٳ نعتتزدند        

 .ت٢٪ی٘ ؽکٵ نع  ٭ا٩یات ٱیش تْییٰ

ر تتیظ ٭ج٪تتظ متتٮٰ ٝتتکردنٱا نس دٳ٩تت ، ٳسنرت نٝتقتتاد ٳ   

ٱٮاهٲک٥اٯ ٥ٚ : ن٭یکٳنره٬ نهٰ ٝاٱٴٯ تتٴنٱتک در تمتث ١غتزی    

تٴدجٶ ن٭٢اٯ تا٭یٰ ٷشهٲٶ ٷای دٳ٩  نس درآ٭تکٷای ٭ا٩یتاتا ٳ   

٥ٮز١ا رن ٙزنٷ٬ ١ٲک ٳ ٭ا تا تقٴهة چٲیٰ ٝٴنٱیٲا تتٶ عتٮ    

 .نفالحات نٝتقادی ٥ا٫ تزدنره٬

شارش کویسیَى قضایي ٍ حقَقي در هَرد استٌکاف اس گ(5

( قاًَى هالذًي اس سالَی حجال  االسالالم     1اجزای هادُ)

ٍالوسلویي جٌاب آقای دکتز حسي رٍحاًي رییس جوْالَر  
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هحتزم دٍل  ّای یاسدّن ٍ دٍاسدّالن در اجالزای هالادُ    

 ( آئیي ًاهِ داخلي هجلس ضَرای اسالهي234)

ُ پؽ اظ لطائت گعاضـ وىیؿویُي ،   افموت ٌىبیٍوسگبي ،   ثوب و

  گعاضـ وعثُض ثّ لُِ لضبییّ اضخبؿ قس.

 گشارش کویسیَى:

ٮاهٲک٥اٯ ٭ج٪ظ در ج٪غٶ ّ٪ٲا ن٭زٳس)ه٢ؾتٲثٶ( تتٶ تزرعتا    ٱ

٥شنرػ ١ٮیغیٴٯ ٝناها ٳ حٞٴٝا در ٭ٴرد نعتٲ٢اٗ نس نجزنی 

دٳ٩  ٷای هاسدٷ٬  ( ٝاٱٴٯ ٭کٱا نس عٴی ر یظ جٮٸٴر 1٭ادٵ)

نس نتالٓ تزختا ٝتٴنٱیٰ(در    ٳ دٳنسدٷ٬ )نعتٲ٢اٗ رهیظ جٮٸٴر

 .(آهیٰ ٱا٭ٶ دنخ٪ا ٭ج٪ظ پزدنختٲک234نجزنی ٭ادٵ)

ثب اضخوبؿ گوعاضـ وىیؿویُي لضوبیی َ     ٌىبیٍسگبي ودمؽ  

( 1حمُلی ثّ لُِ لضبییّ زض وُضز اؾتٍىبف اظ اخوطای ووبزِ)  

لبٌُي وسٌی اظ ؾُی حدت االؾین َالىؿمىیً خٍوبة آلوبی   

ضای  9ضای وُافوك،   190زوتط حؿً ضَحبٌی ضییؽ خىُٓض، ثب 

ٌىبیٍسِ حبضط وُافمت  235ضای وىتٍـ اظودىُؿ  9وربلف َ 

 .وطزٌس

ٝاٱٴٯ ٭کٱا، ٭قٴتات ٭ج٪تظ ؽتٴرنی نعتال٭ا ٳ     1ىثٜ ٭ادٵ 

ٱتیجٶ ٷٮٶ پزعا پظ نس ىا ٭زنح٨ ٝاٱٴٱا تٶ ر یظ جٮٸتٴر  

نتالٓ ٭ا ؽٴد. ر یظ جٮٸٴر تاهک ٍتزٗ ٭تکت پتٲو رٳس آٯ رن    

ک ٳ دعتٴر نٱتؾار آٯ رن فادر ١ٲتک  ن٭نا ٳ تٶ ٭جزهاٯ نتالٓ ٱٮاه

عتاّ  پتظ نس    72ٳ رٳسٱا٭ٶ رعٮا ٭ٴٍ٘ نع  ٍزٗ ٭تکت  

  .نتالٓ ٭ٲتؾز ٱٮاهک

تز نعاط تثقزٵ نهٰ ٝاٱٴٯ، در فٴرت نعتٲ٢اٗ ر یظ جٮٸتٴر  

نس ن٭نا ها نتالٓ در ٭کت ٭ذ١ٴر در نهٰ ٭ادٵ تتٶ دعتتٴر ر تیظ    

٭ج٪ظ ؽٴرنی نعال٭ا رٳسٱا٭ٶ رعٮا ٭ٴٍ٘ نع  ٍزٗ ٭کت 

 .عاّ  ٭قٴتٶ رن چاج ٳ ٭ٲتؾز ٱٮاهک 72

ٰ  234ىثٜ ٭ادٵ - ٱا٭تٶ دنخ٪تا ٭ج٪تظ ؽتٴرنی نعتال٭ا       آهتی

ی تص٪ٚتات   تٴنٱٲتک ٥شنرؽتا درتتارٵ    ٷا ٭تا  ٷزه٠ نس ١ٮیغیٴٯ

ٷای نجزنها ٳ دٳ٩  رن تٶ ٷیات رهیغٶ نرن ٶ ١تزدٵ ١تٶ    دعت٦اٵ

در فٴرت تقٴهة ٭ج٪ظ ؽٴرنی نعال٭ا ٙٴرن نس ىزهٜ ٷیتات  

ٷتای   ؽٴد ٳ تاهک ٥تشنرػ  ٴٵ ٝناهیٶ نرعا٧ ٭ارهیغٶ ٭ٴنرد تٶ ٝ

نرعا٩ا تٶ ٝٴٵ ٝناهیٶ تٶ فٴرت خارج نس ٱٴت  ٭تٴرد رعتیک٥ا   

  .ٝزنر ٥یزد

ٝتاٱٴٯ   123د٩صٴػ در ٝزن   ٥شنرػ ٥ٚ : ىثتٜ نفت٨   آٝای 

جٮٸتٴر ٭ٴٍت٘ نعت      نعاعا جٮٸٴری نعال٭ا نهزنٯ ر تیظ 

٭قٴتات ٭ج٪ظ ؽٴرنی نعال٭ا ها ٱتیجٶ ٷٮٶ پزعا رن پتظ نس  

ٲتک ٳ تتزنی نجتزنء در    ١ ن٭ناء ٳی تٶ نتالٓ ٳ ٝاٱٴٱا ٭زنح٨ ىا

 ٭تکٱا  ٝتاٱٴٯ  1 ٭ادٵ نختیار ٭غؤٳاٯ ت٦ذنرد ٳ ٷٮچٲیٰ ىثٜ 

 ٝاٱٴٱا ٭زنح٨ ىا نس پظ پزعا ٷٮٶ ٱتیجٶ ٳ ٭ج٪ظ ٭قٴتات

 ٭کت ٍزٗ تاهک جٮٸٴر ر یظ. ؽٴد ٭ا نتالٓ جٮٸٴر ر یظ تٶ

 نٱتؾتار  دعتتٴر  ٳ ٱٮاهک نتالٓ ٭جزهاٯ تٶ ٳ ن٭ناء رن آٯ رٳس پٲو

 72ا٭ٶ رعٮا ٭ٴٍ٘ نع  ٍزٗ ٭تکت  رٳسٱ ٳ ١ٲک فادر رن آٯ

عاّ  پظ نس نتالٓ ٭ٲتؾز ٱٮاهک. تز نعاط تثقزٵ ٭ادٵ ٭تذ١ٴر،  

در فٴرت نعتٲ٢اٗ ر یظ جٮٸٴر نس ن٭ناء هتا نتتالٓ ٝتاٱٴٯ در    

رٳسٵ ٭ذ١ٴر، تٶ دعتٴر ر یظ ٭ج٪ظ ؽٴرنی نعتال٭ا   5٭ٸ٪  

 ٝتاٱٴٯ  ٭تٰ عاّ   72رٳسٱا٭ٶ رعٮا ٭ٴٍ٘ نع  ٍزٗ ٭کت 

 .ک١ٲ ٭ٲتؾز ٳ چاج رن

ٝتاٱٴٯ ٭تکٱا ١٪یتٶ ٝتٴنٱیٰ تاهتک در       3تا ّٲاه  تٶ ح٬٢ ٭تادٵ  

ٝاٱٴٯ ٭ذ١ٴر تارهخ  2رٳسٱا٭ٶ رعٮا ٭ٲتؾز ؽٴد ٳ ٭ياتٜ ٭ادٵ 

رٳس پتظ نس نٱتؾتار در رٳسٱا٭تٶ     15اس٫ ناجزنء ؽتکٯ ٝتٴنٱیٰ   

ؽٴد. تٲتاتزنهٰ ّتک٫ ن٭نتاء ٳ ّتک٫ فتکٳر      رعٮا ٭ماعثٶ ٭ا 

تٴر نٱتؾار ٝٴنٱیٰ تٴعو ر یظ جٮٸٴر ٭ٲتو تتٶ تتأخیز در   دع

نجزنی نح٢ا٫ ٳ ت٢ا٩ی٘ ٝاٱٴٱا ٳ ٭تنزر ؽتکٯ ٭تزد٫ ٳ تنتییِ    

 .ؽٴد حٞٴٛ دٳ٩تا ٭ا

ٱٚز نس ٱٮاهٲک٥اٯ ٭ج٪ظ ؽتٴرنی   32تا تٴجٶ تٶ تٞامای تْکند 

نعال٭ا تا ٱٮاهٲک٥ا جٲاب آٝتای حغتیٲْ٪ا حتاجا د٩ی٦تاٱا     

ٯ آهتیٰ ٱا٭تٶ دنخ٪تا ٭ج٪تظ     ٝتاٱٴ  234٭ثٲا تز نّٮا٧ ٭تادٵ  

 ٝتتاٱٴٯ ٭تتکٱا   (1)درخقتتٴؿ نعتتتٲ٢اٗ نس نجتتزنی ٭تتادٵ    

حج  ناعال٫ ٳن٩ٮغ٪ٮیٰ حغٰ رٳحاٱا ر یظ جٮٸٴر ٭متز٫ 

ٷتای هتاسدٷ٬ ٳ دٳنسدٷت٬ نس س٭تاٯ تقتکی تتٶ رهاعت          دٳ٩ 

جٮٸٴری نعال٭ا نهزنٯ در ٭ٴنرد ٭تْتکد ٭زت٢تة نعتتٲ٢اٗ نس    

 . تتا تٴجتٶ تتٶ    ٝاٱٴٯ ٭تذ١ٴر ؽتکٵ نعت    (1)نجزنی ح٬٢ ٭ادٵ 

 نعتتتْال٭ات فتتٴرت ٥زٙتتتٶ نس ٭ْاٳٱتت  ٝتتٴنٱیٰ ٭ج٪تتظ آٝتتای 

حغٰ رٳحاٱا ر یظ جٮٸٴر دٳ٩  ٷای هتاسدٷ٬ ٳ دٳنسدٷت٬ نس   

س٭اٯ تقکی تٶ پغ  رهاع  جٮٸٴری نعال٭ا نهزنٯ نس ن٭نتاء،  
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ٙٞتزٵ ٝتاٱٴٯ ٭قتٴب ٭ج٪تظ      13فکٳر دعتٴر نٱتؾار ٳ نتتالٓ  

 .نع  ١زدٵ نعتٲ٢اٗ ؽٴرنی نعال٭ا

ٙٞزٵ نعتٲ٢اٗ نس نتالٓ ٝاٱٴٯ تٶ ؽتزح سهتز    13ٳی نهٰ تٶ ٥ٚتٶ 

 :نع 

 ٝاٱٴٯ حٮاه  نس آ٭زنٯ تٶ ٭ْزٳٗ ٳ ٱاٷیاٯ نس ٭ٲ٢ز -1

ٝاٱٴٯ پیؾ٦یزی نس ٳٝتٴُ جتز٫ )٭قتٴب ٭جٮتِ تؾتصیـ       -2

 ٭ق٪م  ٱَا٫(

ٝاٱٴٯ رعیک٥ا تٶ دنرنها ٭ٞا٭تات، ٭غتٴٳاٯ ٳ ١تار٥شنرنٯ     -3

م  جٮٸٴری نعال٭ا نهتزنٯ )٭قتٴب ٭جٮتِ تؾتصیـ ٭قت٪     

 ٱَا٫(

ٝاٱٴٯ نفالح ٝاٱٴٯ عٲجؼ ٳ پذهزػ دنٱؾ٦اٵ ٷتا ٳ ٭زن١تش    -4

 آ٭ٴسػ ّا٩ا ١ؾٴر

 ٝاٱٴٯ نح٢ا٫ دنهٮا تزٱا٭ٶ تٴعْٶ ١ؾٴر -5

عا٩ٶ ؽؾ٬ تٴعتْٶ نٝتقتادی ٳ نجتٮتاّا ٳ     5ٝاٱٴٯ تزٱا٭ٶ  -6

ٙزٷٲ٦ا جٮٸٴری نعتال٭ا نهتزنٯ )٭قتٴب ٭جٮتِ تؾتصیـ      

 ٭ق٪م  ٱَا٫(

آهتیٰ ٱا٭تٶ دنخ٪تا ٭ج٪تظ     ٝاٱٴٯ ن٩ماٛ ٭ٴندی تتٶ ٝتاٱٴٯ    -7

 ؽٴرنی نعال٭ا

 ٝاٱٴٯ دنهٮا ؽکٯ ٝاٱٴٯ ٭جاسنت نعال٭ا -8

ٝاٱٴٯ ن٩ماٛ ه٠ ٭ادٵ تٶ ٝاٱٴٯ تْیتیٰ ت٢٪یت٘ نعتتصکن٭ا     -9

٭ْ٪ٮاٯ حتٜ ن٩تکهغتا ٳ آ٭ٴسؽتیارنٯ ٱٸنت  عتٴندآ٭ٴسی در      

 آ٭ٴسػ ٳ پزٳرػ

ٝتاٱٴٯ آهتیٰ ٱا٭تٶ     182ٝاٱٴٯ ن٩ماٛ ه٠ تثقزٵ تٶ ٭تادٵ   -10

 نی نعال٭ادنخ٪ا ٭ج٪ظ ؽٴر

ٝاٱٴٯ ٭ٴنٙٞ  ٱا٭تٶ ختک٭ات )عتزٳهظ ٷتای( ٷتٴنها دٳ       -11

 جاٱثٶ تیٰ دٳ٩  جٮٸٴری نعال٭ا نهزنٯ ٳ دٳ٩  ١ؾٴر ١ٴه 

 ٝاٱٴٯ ن٩شن٫ دٳ٩  تٶ پزدنخ  هارنٱٶ ١ااٷای نعاعا -12

ٝاٱٴٯ نٝکن٫ رنٷثتزدی تتزنی ٩ٖتٴ تمتزه٬ ٷتا ٳ فتیاٱ  نس        -13

 ٭ٲاِٙ ٭٪  نهزنٯ

بي / وىیؿیُي ترصصی  ودمؽ الساوبت ٌىبیٍسگ -ثرف زَن

 قُضای اؾیوی 

ٮاهٲک٥اٯ ٭متتز٫ ٭ثٲتا   ٱٚز نس ٱ  32  فٴ٧ درخٴنع ٳپظ نس 

ٴؿ ا٭تٶ دنخ٪تا درخقت   ٱآ تیٰ   ( ٝتاٱٴٯ 234)تز نّٮتا٧ ٭تادٵ   

ا، ٱٴٯ ٭تتکٱٝتا ( 1)٭تتادٵجتزنی  ٮٸتتٴر  نس نجر تیظ   نعتتٲ٢اٗ  

 29/10/1399٭تٴرخ   ٭ٴمٴُ تزرعتا در دعتتٴر ١تار ٭ج٪تظ    

پتظ نس  نٍٸتارنت        ٳٝزنر ٥زٙت  ٝاحٞٴ ٳ١ٮیغیٴٯ ٝناها  

ٮاهٲتتک٥ا نس ٱحتتاها د٩ی٦تتاٷا تتتٶ   ٲتتاب آٝتتای حغتتیٲْ٪ا ج

ٲاب جٮٸٴر ج ٯ ن٭ٴر٭ج٪ظ ر یظ ٳ٭ْا ،  ١ٲٲک٥اٯ درخٴنع 

ٮتتٴد. عتتمظ ١ٮیغتتیٴٯ ٱٷتتاها رن تیتتاٯ  آٝتتای ن٭یتتزی پاعتتخ

ٴٯ ٱٝتا  ( 234)نّٮتا٧ ٭تادٵ    تٴدٯ درخٴنعت  ٳنرد درخقٴؿ 

ر تیظ   رٳحتاٱا  ٰحغت  یآٝتا  جٲابا٭ٶ دنخ٪ا در٭ٴرد ٱ آهیٰ

ّٮ٨ آٳرد ی ٥یزی تٶ ننسدٷ٬، ر ٳد ٳ٩تٸای هاسدٷ٬   ٳد جٮٸٴر

 ٳنرد٭تتذ١ٴر    ٮاهٲتتک٥اٯ حامتز درخٴنعتت ٱآرنء   تتا ن١ زهتت  ٳ

 تؾصیـ دندٵ ؽک.  

 ثٍسی ٌٓبئی    خىـ-ثرف ؾُن 

٭ٴجتٴد، نعتتٲ٢اٗ   ٭غتتٲکنت   ٳٶ تٶ ٭يا٩ة ٙٴٛ ن٩ذ١ز جتا تٴ 

ر دٳ٩تٸتای  رهتیظ جٮٸتٴ  جٲاب آٝتای د١تتز حغتٰ رٳحتاٱا     

هاسدٷ٬ ٳ دٳنسدٷ٬ نس س٭اٯ تقکی تٶ پُغت  رهاعت  جٮٸتٴری    

( ٝاٱٴٯ ٭کٱا ٭ثٲا تز ن٭نتاء،  1نس نجزنی  ٭ادٵ ) نعال٭ا نهزنٯ 

( ٙٞتزٵ ٝتاٱٴٯ ٭قتٴب     13فکٳر دعتٴر نٱتؾار ٳ نتالٓ عتیشدٵ ) 

٭ج٪ظ ؽٴرنی نعتال٭ا ، تتزنی ١ٮیغتیٴٯ ٝنتاها ٳ حٞتٴٝا      

ٝتاٱٴٯ آهتیٰ ٱا٭تٶ    ( 234٭ج٪ظ  ٭مزس نع   ٳ ٭ياتٜ ٭تادٵ ) 

( ٭تادٵ  1دنخ٪ا، ٥شنرػ نهٰ ١ٮیغیٴٯ جٸ  نجزنها تثقتزٵ ) 

 تٞکه٬ ٭ج٪ظ ؽٴرنی نعال٭ا ٭ا ٥زدد. ٭ذ١ٴر 

الیحِ اصالح قاًَى هثارسُ تا قاچاق کالاال ٍ  ( رسیذگي تِ 6

 )اػادُ ضذُ اس ضَرای ًگْثاى(ارس

جٸ  تا٭یٰ ٱَز ؽٴرنی ٱ٦اٯ تٶ تقتٴهة  نفالحات ١ٮیغیٴٯ 

 رعیک:

ه٠ نفتالحا نهتٰ اهمتٶ آ٭تکٵ نعت ، تتا تٴجتٶ تتٶ         در ٭ادٵ 

  نٍٸتتارٱَز ر تتیظ ٭متتتز٫ ٝتتٴٵ ٝنتتا یٶ ىتتا ٱا٭تتٶ ؽتتٮارٵ    

 نّٮا٧ تز ٭ثٲا 1399 /06  /31  ٭ٴرخ 900 /113724  /100 

 1399 /02  /29  ٭تتٴرخ ٭قتتٴتٶ در ٝتتٴٵ آٯ ٱَتتزنت رّاهتت  ٳ

 تتا  ٭ثارسٵ ٝاٱٴٯ نفالح اهمٶ» ٭ٴرد در نعال٭ا ؽٴرنی ٭ج٪ظ

 رّاهت   ّتک٫  تتز  ٭ثٲا ٱ٦ٸثاٯ ؽٴرنی نهزند ،«نرس ٳ ١اا ٝاچاٛ

 .ؽٴد ا٭ ٭زتِٚ نعاعا، ٝاٱٴٯ 158 نف٨ 2 تٲک

، 13، 12، 11، 6، 5، 4، 2ٷٮچٲیٰ ٱٮاهٲک٥اٯ تا نفتالح ٭تٴند   

 .١زدٱک ٭ٴنٙٞ  نرس ٳ ١اا ٝاچاٛ تا ٭ثارسٵ ٝاٱٴٯ 18ٳ  17، 16
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دضالتي اردکالاًي،   :آقایاىًاطقیي جلسِ ػلٌي هجلس)(7

 (ی، قادری ٍ سًجاًيًظز گیالًي،

 :اردکاى ًوایٌذُ هحوذرضا دضتي اردکاًي آقای -الف

رن ٷٮچٴٯ  1400عا٧  :٥اٯ ٭ج٪ظ، ٥ٚ خياب تٶ ٱٮاهٲک وی

عٲٴنت ٥ذؽتٶ تا تؾْؾِ پیا٫ ٱٴرٳسی ٭ٞا٫ ٭٬َْ رٷثزی ١تٶ  

تاهک ٷٮچٴٯ چزنٕا ٙزن رٳهٮاٯ تاؽک ؽزٳُ ١زده٬، تٶ ٙز٭تٴدٵ  

نهؾاٯ جٸؼ تٴ٩یک ١ٶ ؽْار عا٧ ٥ذؽتٶ تٴدٵ تاهک تٶ ٥ؾتاهؼ  

ؽک، ن٭ا تٶ د٩ی٨ ٳجٴد ٭ٴنٱِ تز عز رنٵ  در سٱک٥ا ٭زد٫ خت٬ ٭ا

ٷتای تٴ٩یتکی نهتٰ نتٚتاٛ      ٳ ّک٫ حٮاه  ٭تٴثز نس تصتؼ   تٴ٩یک

ٷا  ٭مٜٞ ٱؾک، ٩ذن تز ٭ا نع  ١ٶ ت٢ٴؽی٬ تا در تٴ٩یک، پؾتیثاٱا

سدنها چٴٯ هکی ٳنحک تٴدٵ ٳ در تمٜٞ ّٮ٪ا نهٰ ؽتْار   ٳ ٭اٱِ

 .نس ٷیچ ١ٴؽؾا درهٔ ٱٴرسه٬

تزندرنٯ ٳ خٴنٷزنٯ ٥زن٭ا؛ در آعتاٱٶ ح٪ٴ٧ ٭اٵ ٭ثارٟ ر٭نتاٯ  

ز ٙنی٪  تتزنی تٞٴننٱتکٳسی ٭تاٷا تٸتتز نس آٯ     ٷغتی٬، ٭اٷا پُ

ٱیغ ، ن٭ا نهٰ رٳسٷا ٙنای جا٭ْٶ رٱ٤ ٳ تٴی ده٦تزی ٥زٙتتٶ   

دٷتا ٳهتزٳط ٭ٲمتٴط ١زٳٱتا ١تٶ       نع ، نس ه٠ ىزٗ جتٴاٯ 

 ٥یتتزد ٳ  ٷٮچٲتتاٯ نس ٭یتتاٯ ٷٮٴىٲتتاٯ ّشهش٭تتاٯ ٝزتتتاٱا ٭تتا  

ٷتای ٭صت٪ت٘ تتز ١غتا      خغارت ٷای نهتٰ تیٮتاری در حتٴسٵ   

تٲ٦ٲاٷای ٭ْیؾتا ١تٶ ٙؾتار آٯ تتز    پٴؽیکٵ ٱیغ  ٳ نس عٴها 

ؽٴد ١ٶ تغیار دردآٳر نعت .   ٷٮٴىٲاٱٮاٯ رٳس تٶ رٳس نٙشٳدٵ ٭ا

ٷا  نس عٴی ده٦ز تٮاه٨ ٕزب تٶ تاس٥ؾ  تزجا٫ ٭ ٨ ٥ذؽتٶ تی٬

ٳ ن٭یکٷا رن در ٭یاٯ ٭زد٫ سٱکٵ ١زدٵ نع ، تی٬ ٱاخ٪ٚا ٕزتیتاٯ  

ٳ ّٸکؽ٢ٲا ٭جتکد آٱتاٯ ٳ ن٭یتک ٥ؾتاهؼ ٳ رٳٱتٜ نٝتقتادی       

 ٭زد٫.

ثتٶ در ٭تٴرد تزجتا٫ ٷٮتاٯ ٥ٴٱتٶ ١تٶ رٷثتز ٭َْت٬ نٱٞتالب         ن٩

ٷای ّٮ٪ا ىزٗ  ٙز٭ٴدٱک ّٮ٨ در ٭ٞات٨ ّٮ٨ خٴنٷک تٴد ٳ ٥ا٫

ٷای ّٮ٪ا ٭ا ٱیش ٭ٲجز ؽٴد. درنهٰ رنعتا  تٴنٱک تٶ ٥ا٫  ٭ٞات٨ ٭ا

دنٱی٬ تا تا حٌٚ ؽا٩ٴدٵ ٭تذن١زنت نس   دٳ٩  ٭متز٫ رن ٭ٴٍ٘ ٭ا

تٶ نٝتکنر ٳ نّتثتار  ٷز٥ٴٱٶ نٝکن٭ا ١ٶ در حٴسٵ عیاع  خارجا 

١ٲک، ختٴددنری ٱٮاهتک ٳ ٙتزن٭یٰ ٭ٞتا٫      ٱَا٫ ٭ا خکؽٶ ٳنرد ٭ا

٭٬َْ رٷثزی ٳ ٝاٱٴٯ نٝکن٫ رنٷثزدی نهزنٯ رن ٭تٴ تتٶ ٭تٴ نجتزن     

 ٱٮاهک.

 عتا٧  در ٭تا  خياب تٶ ٱٮاهٲک٥اٯ ٭ج٪ظ، خاىزٱؾتاٯ ١تزد:   -

 ٳ رؽتک  ٭غیز خکنٳٱک ٳنٝٚی٬ ٳ دنره٬ ٭ٸ٬ نٱتصاتات چٲک جکهک

 إِٯ ّ ٱٮتٴد،  تقتٴهز  خٴد٭اٯ رؽک ٳ د٥ز٥ٴٱا در تٲٸا رن پیؾزٙ 

 تزختا  چٲتک  ٷتز . تِأ ٱُٚغِٸ٬ِ ٭ا هُٖ یِّزٳن ٰ  حَتّى تِٞ ٴ٫ٍ ٭ا هُٖ یِّزُ ا ن٩٪ ّٶَ

ٷا ٳ  رن در تٖییز رنٵ دهکٱک ٳ ىزهٜ تزٝا رن در دٝ  آر٭اٯ تٖییز

 نی دنٱغتٲک. ٷغتٶ تمٴ٧ رن در تمٴه٨ ٷغتٶ

ه٠ ٱٚظ تاسٵ در  عا٩ا نع  ١ٶ تزنی جا٥یز ؽکٯ 1400عا٧ 

عیٲٶ ١زٳٱا ٥زٙتٶ ١ؾٴر تٶ ه٠ ٱٚظ تاسٵ ٱیاس دنرد ٳ نٱؾاهلل تتا  

نٱتصتتاب دٳ٩تتتا ١ارآ٭تتک، جٸتتادی ٳ نٱٞالتتتا ٳ ٭ت٢تتا تتتٶ     

ٷای نرسؽٮٲک نعال٭ا ٳ نهزنٱا در عاهٶ تْا٭٨ ٷکٙٮٲتک   عز٭اهٶ

تا دٱیا ٳ تا حذٗ ٭ٴنٱتِ ٳ ٭متکٳدهتٸا ٥تا٫ دٳ٫ نٱٞتالب رن تتٶ      

عتْٶ ٙزٷٲ٦تا ٳ نجتٮتاّا ٳ ٱٸاهتتا     عٴی ّٮتزنٯ ٳ رٙتاٵ ٳ تٴ  

 رماه  ٭زد٫ تزدنره٬.

خياب تٶ ٱٮاهٲک٥اٯ ٭ج٪ظ، نٍٸار ١زد: نس ده٦تز ٭تٴنردی ١تٶ    

نهٰ رٳسٷا ن٢ٙار ّٮٴ٭ا رن تٶ خٴد ٭ْيٴٗ ٱٮتٴدٵ نعت  عتٲک    

عا٩ٶ تا چیٰ نع ، ٷزچٲتک در جتای ختٴد ن٭تا ٳ      25ٷٮ٢اری 

 ن٥زٷای ٙزنٳنٱا دنؽ  ن٭ا تکٳٯ ؽ٠ چٴٯ در عي  ١الٯ ٭٪ا

تٴنٱتک س٭یٲتٶ رٳٱتٜ نٝتقتادی ٳ      پی٦یزی ٳ ن٭نا ؽکٵ نع  ٭تا 

  ٙزٷٲ٦ا ٝات٨ تٴجٸا رن تزنی ١ؾٴر تٶ ٷٮزنٵ دنؽتٶ تاؽک. 

ٷای ن٭ٴر ٙزٷٲ٦ا تتٶ ٳهتضٵ در    ٷٮچٲاٯ ١ٶ ٭غتمنزهک دٕکٕٶ

ٷای ثاتت  ٭ٞتا٫ ٭َْت٬ رٷثتزی      ٙنای ٭جاسی نس د٧ ٭ؾٖٴ٩ا

٭غتا ٨  تٴجٸا تٶ ٭کهزه  ّا٩ٮاٱٶ ٳ ٷٴؽٮٲک  تٴدٵ ٳ ٷغ ، تا

٭تتزتثو تتتا ٙنتتای ٭جتتاسی در ١ؾتتٴر، ٱثتتٴد نّٮتتا٧ حا١ٮیتت  

جٮٸٴری نعال٭ا تز نهٰ ٙنتا ٳ حتتا ّتک٫ تؾت٢ی٨ ج٪غتات      

ؽٴرنی ّا٩ا ٙنای ٭جاسی تارٷا ٭ٴرد ٭يا٩ثٶ رٷثز نٱٞالب ٝزنر 

٥زٙتٶ نع . ٩ذن ٳٍیٚٶ ٷٮٶ ٭غئٴاٯ تتٶ ٳهتضٵ ٭تا ٱٮاهٲتک٥اٯ     

 ٭ج٪ظ در نهٰ س٭یٲٶ دٳچٲکنٯ نع .

کعا درع  ٳ تؾ٢ی٨ ٱَا٫ ٙزٷٲ٦ا ١ؾٴر ؽأٱی  ٭ج٪ظ ٭ٸٲ

نع  ٳ نهٰ ٭ٸ٬ در ن٭ٴری چٴٯ تصقیـ تٴدجتٶ، ٱَتارت تتز    

نجزنی ٝٴنٱیٰ ٙزٷٲ٦ا، پی٦یزی ٭يا٩ثات تٶ حٜ ٭زد٭ا ٱَیتز  

رِٙ نختالٗ ىثٞاتا، ٷٮغاٯ عتاسی حٞتٴٛ تاسٱؾغتت٦اٯ تتٶ     

ّٲٴنٯ ٝؾز ٙزٷیصتتٶ ١ؾتٴر٭اٯ نٷتٮتا٫ اس٫ رن تتزنی تمٞتٜ      

ییٰ ٳمْی  ٭ْ٪ٮاٯ خزهک خک٭  ١تٶ  ؽث٢ٶ ٭٪ا نىالّات، تْ

ٷا ّزفتٶ ٭ٞتکط تْ٪تی٬ ٳ     فادٝاٱٶ ٳ ٭جکنٱٶ تز٬ٕ ٷٮٶ عصتا

 ٥زدد. نٱک، ٭مٜٞ ٭ا تزتی  رن خا٩ا ٱ٢زدٵ
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خيتتاب تتتٶ ٱٮاهٲتتک٥اٯ ٭ج٪تتظ، هتتادآٳر ؽتتک: ٷٮتتاٱيٴر ١تتٶ   

٭غتمنزهک نس ٕزب ١ٴهز ٭ز١تشی نهتزنٯ تتٶ ٱٮاهٲتک٥ا ٭تزد٫      

٨ ؽتٸزٷای  ٭ٲک ؽٸزعتتاٯ نرد١تاٯ ؽتا٭    ٱجیة، ٭ٴ٭ٰ ٳ ّشت

نرد١اٯ، نحٮکآتاد، خزنٱٜ ٳ ّٞکن در خاٱٶ ٭٪  حنٴر دنؽتتٶ ٳ  

تا نٙتصار ٱٮاهٲک٥ا ؽٸزعتاٱا رن دنر٫ ١ٶ ٷٮٶ آٯ رن تتٶ ّ٪ٮتا،   

 ؽٲاعٲک. ٙنال ٳ ٱصث٦اٯ ّ٪ٮا ٳ عیاعا آٯ ٭ا

 نرد١اٯ نس پتاٱغی٨ ثث  جٸاٱا تزخٴردنر نع 

دهاری تا ٭زد٭اٯ عص  ١ٴػ ٳ ٱجیة ١تٶ تتا ٝٲتات، ٝٲتٴت ٳ     

ؽٸیک تشر٥تٴنر رن تٞتکه٬ نٱٞتالب    420ٲاّ  سٱک٥ا ٥ذرنٱکٵ ٳ ٝ

دنر ٳ  ؽ٠ نهتٰ ؽتٸز تتا ٙزٷٲت٤ رهؾتٶ      نعال٭ا ١زدٵ نع ، تا

ٕٲا ٳ تاٙ  تتارهصا ٳ عتز٭اهٶ نجتٮتاّا ٳ ٭یتزنه ٙزٷٲ٦تا      

٭ٲمقز تٶ ٙزد خٴد در ١ٲار ؽٸز جٸتاٱا هتشد پتاٱغتی٨ ثثت      

ای ٷت  تٴنٱتک تتا نعتتٚادٵ ٭تٴثز نس ٍزٙیت       جٸاٱا رن دنرد ٳ ٭تا 

ٷتای   ٥زدؽ٦زی در ٭غتیز نٝتقتاد تتکٳٯ ٱٚت  ١تٶ نس دٕکٕتٶ      

 رٷثزی ٱیش تٴدٵ نع ، پیؾزٳ ٳ ن٦٩ٴ تاؽک.

٭زد٫ ّشهش ؽٸزعتاٯ نرد١اٯ در دٳ دٷٶ نخیتز تجزتتٶ فتٲْتا    

ؽکٯ رن پؾ  عز ٱٸادٵ ٳ در حا٩ی٢ٶ ه٢ا نس تشر٥تتزهٰ ٭ْتادٯ   

عٲ٤ آٷٰ ١ؾتٴر در حغتٰ نعتتٚادٵ ختٴد دنرد، ٷٮچٲتاٯ نس      

آب ؽتتزب ٳ ٕ٪َتت  تتتاای آ٩تتٴد٥ا ٷتتٴن رٱتتو ١یٚیت  پتتاهیٰ  

 تزٱک. ٭ا

تز٬ٕ نهٲ٢ٶ تزٱا٭ٶ تٴعْٶ ٷٮٶ جاٱثٶ ؽٸزعتاٯ نرد١اٯ در ٝا٩ة 

ٷتای   عٲک آ٭اهؼ عزس٭یٰ در دع  نٝتکن٫ نعت  ٳ٩تا ٱ٦زنٱتا    

 .٭زد٫ ٷٮچٲاٯ تاٝا نع 

 :.گتًَذ ٍ ضَضتز ًوایٌذُ سْزاب گیالًي آقای  -ب

 عتا٧  در ن٭یتکٳنر٫  نهزنٱیتاٯ،  ٷٮتٶ  تتٶ  1400 عا٧ تثزه٠ تا -

 ٷتای  ٭ٴٙٞیت   ٳ ٷتا  ٥ؾتاهؼ  ١زٳٱتا،  ١ٲتا  رهؾتٶ  ؽاٷک جاری

ٳٱٜ تٴ٩یک، نؽتٖا٧، تٴعْٶ ر س٭یٲٶ در ٳهضٵ تٶ نٝتقادی ٭صت٪٘

ٷتا ٳ ٙزنٳنٱتا ٱْٮت  در ٭ْیؾت       ی، ٭کهزه  تز ٝیٮ ١ؾاٳرس

 .سٱک٥ا ٭زد٫ ١ؾٴر٭اٯ تاؽی٬

ٷتا رن تتٶ    نٙشنها نهٰ ٥ؾتاهؼ  ٝٴنی عٶ ٥اٱٶ تاهک تا جکه  ٳ ٷ٬

ىٴر ٳنْٝا تٶ ّٲٴنٯ ٳٍیٚٶ نف٪ا خٴد تمٜٞ تصؾٲک ٳ در ح٨ 

٭ؾ٢الت نٝتقادی ٳ ٭ْیؾتا ٭زد٫ ١ٴؽا تز نس ٥ذؽتٶ تتٴدٵ ٳ  

ؽتٴد،   ٭ؾتاتٶ آٯ در نهتزنٯ عتاختٶ ٭تا    نس ٳنردنت ١ااٷاها ١ٶ 

 .ج٪ٴ٥یزی ١ٲٲک

نس ر یظ، ٷیئ  ر یغتٶ ٳ ٱٮاهٲتک٥اٯ ٭متتز٫ ٭ج٪تظ نٱتَتار      

ٷا  رٳد تز نجزنی ؽْار عا٧، ٝاٱٴٯ ٭ٲِ تمزه٬، ١ٲتز٧ ٝیٮ  ٭ا

ٳ ج٪ٴ٥یزی نس ٥زنٱا نٙغار ٥غیصتٶ ٱَارت ١تزدٵ ٳ تتٶ ٭تزد٫    

٥تتشنرػ دٷٲتتک، نمتتاٙٶ ١تتزد: ٳسنرت ن٭تتٴر خارجتتٶ ٳ تتتی٬      

١ٲٲکٵ تزجا٫ تا ؽتجاّ  در نهتٰ ٭یتکنٯ نٝتکن٫ ١ٲٲتک ٳ       زٵ٭ذن١

ٷای چٲک عا٩ٶ نخیز آ٭زه٢ا ّ٪یتٶ نهتزنٯ    تکنٱٲک تصاف٬ ٳ تمزه٬

عا٧ 42نٱجا٭ک، سهزن آ٭زه٢ا در ىٴ٧  ٝيْاً تٶ ؽ٢غ  آ٭زه٢ا ٭ا

ٷای ٭ٮ٢ٰ تزنی تنْی٘ ٳ تٖییز ٱَتا٫   ٥ذؽتٶ تا١ٲٴٯ ٷٮٶ رنٵ

دٷتک، آ٭زه٢تا در    اٷتا ٱؾتاٯ ٭ت    در نهزنٯ رن پیٮٴدٵ ن٭تا ٱتیجتٶ  

تأثیز٥ذنری عیاعا ٳ ّٮ٪٢زد ٱَا٭ا، ن٭ٲیتتا ٳ نٝتقتادی تتٶ    

تکرهو در نهزنٯ، ٭ٲيٞٶ ٳ جٸاٯ ت٪٢ٶ در دنخ٨ ١ؾٴر خٴد ٱیتش  

رٳٱک ١اٷؾا دنرد ٳ در تزخا ٭ٴنرد مْی٘ ٳ ؽ٢غت  ختٴردٵ   

 .نع 

ٷتای آ٭زه٢تا ّثتارت نعت ؛      نس ٭ٸٮتزهٰ ؽ٢غ  ٷا ٳ دؽٮٲا

نٯ رن تتتا ؽ٢غتت  تتتارهصا ٳ پیتتزٳسی نٱٞتتالب نعتتال٭ا در نهتتز

ٷٮیؾ٦ا پذهزٙ  ٳ عٚارتصاٱٶ نػ تٶ ّٲتٴنٯ اٱتٶ جاعٴعتا    

ٷاهؼ نخزنج ؽکٱک ٳ در نهٰ ٭یتکنٯ   تغصیز، تْيی٨ ٳ دهم٪ٮات

ٷای ٭زد٫، نعتٞال٧ عیاعا نهزنٯ تنتٮیٰ ٳ   ٭ثارسٵ تا ٭جاٷکت

 .ت ثی  ؽک

عتا٩ٶ تمٮی٪تا،    8در جزهاٯ ٳنْٝٶ ىثظ ٳ در تمٮیت٨ جٲت٤   

نی ٳ نرٳپاها ؽ٢غ  ٕیزٝاتت٨   ٭تمکنٯ ٭ٲيٞٶ آ٭زه٢ا تٶ ٷٮزنٵ

جثزنٯ ٳ تز٥ؾتا رن تجزتٶ ١زد ٳ تغ٪ی٬ ؽک ٳ در نهتٰ ٭یتکنٯ   

تا ٭جاٷکت ٳ ؽٸادت ى٪ثا ٭زد٫، نهزنٯ تٶ دٳنسدٷٮیٰ ٝتکرت  

ٱَا٭ا دٱیا رعیک ٳ در نهتٰ حتٴسٵ پیؾتزٙ  ؽت٦ٚ  نٱ٦یتشی      

 .دنؽ 

ٷتای چٲتک    نؽارٵ تٶ عٴ٭یٰ ؽ٢غ  آ٭زه٢ا، نٙشٳد: جٲاهت   ٳی

٩ٶ نخیز آ٭زه٢ا در تجاٳس تٶ ١ؾٴرٷای ٭ٲيٞٶ تتا ٩ؾ٢ز١ؾتا   عا

ٰ  تتا  جٲاهت٢تار  دنّتؼ  نس  ٱَا٭ا ٳ تؾت٢ی٨ ٳ حٮاهت     د١تتزه

 ٝاعت٬  حتاج  ؽتٸیک  عمٸثک ٙز٭اٱکٷا ٳ ّشهش رٷثزی نی ٭ٲيٞٶ

ٰ  در ٳ پذهزٙ  رن ٭ٲيٞٶ عي  در تشر٥ا ؽ٢غ  ع٪یٮاٱا  نهت

 تتٶ  ٱَتا٭ا  پیتزٳسی  تتا  نعال٭ا ٭ٞاٳ٭  جثٸٶ ٱاتزنتز آٳردٵ ٷ٬

 .رعیک ٱَا٭ا ٳ عیاعا ت٪ٴٓ ٳ ١ٮا٧

www.dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/9121/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی    معاونت

 

01 

 68خالصه جلسه
 یکشنبه

22/1/1044 
 

ٷتا در ٭ٲيٞتٶ ؽتٲاختٶ     آ٭زه٢ا تٶ ّٲٴنٯ دؽٮٰ ٭ؾتزٟ ٭٪ت  

ٰ   ؽکٵ ٳ ٙزهاد ٭ز٣ تز آ٭زه٢ا تیٰ ٭٪  نٱتکنس   ٷای ٭ٲيٞتٶ ىٲتی

ؽکٵ نع ، تا تٴجٶ تٶ نّٮا٧ چٲکهٰ عا٩ٶ رنٷثزد ٭مکٳدعاسی 

ٷتتای ٍا٩ٮاٱتتٶ آ٭زه٢تتا ّ٪یتتٶ نهتتزنٯ، ؽتتاٷک پیؾتتزٙ   ٳ تمتزه٬ 

ٷای ّ٪ٮا، نٱزصی، دٙاّا، ّٮزنٱا ٱَتا٭ا ٳ   حٴسٵ١ؾٴر٭اٯ در 

نی ٳ ن٭ٲیتا ٷغتی٬ ١ٶ تا ٭ٞاٳ٭ ، فتثز ٳ   ٷای ٷغتٶ پیؾزٙ 

 200ؽ٢یثاها ٭زد٫ نهزنٯ در ٭ٞا٫ ٷجکٷٮیٰ ١ؾتٴر در تتیٰ   

 .١ؾٴر ٝزنر ٥زٙ 

رن ٥ٚتتٶ  « ٱتٶ تتشر٣  »نهزنٯ تا آ٭زه٢ا در ٭ذن١زٵ ٭جکد تزجتا٫  

ٷا رن ٩ٖٴ ١تزد   ٳ تمزه٬ نع ، آ٭زه٢ا تاهک تغ٪ی٬ ٭٪  نهزنٯ ؽٴد

ٳ پٴسػ تصٴنٷک. ٭ج٪ظ تا جکه  ٝاٱٴٯ رنٷثزدی ٭ٲِ تمتزه٬  

١ٲک ٳ دٳ٩ ، ٳسنرت ن٭ٴر خارجٶ ٳ ؽٴرنی ن٭ٲی   رن پی٦یزی ٭ا

 .٭٪ا ٭ٴٍ٘ تٶ نجزنی آٯ ٷغتٲک

ٷای تمٮی٪ا تٶ ٭ اتٶ جٲ٤ نٝتقادی ّ٪یٶ ٭٪ت  نهتزنٯ    تمزه٬

اٯ دندٵ ١تٶ  عا٩ٶ ٭ٞاٳ٭  نهزنٯ ٱؾت  42نع  ن٭ا تجزتٶ تارهصا 

آ٭زه٢ا تغ٪ی٬ خٴنٷک ؽک، نهزنٯ حکن١ ز تا عٶ عا٧ ده٦ز نس نهٰ 

تٲ٦ٲاٷای نٝتقادی تا پیزٳسی ١ا٭٨ ّثٴر خٴنٷک ١زد ٳ نٱؾتانهلل  

تٶ نعتٞال٧ نٝتقادی خٴنٷک رعیک سهزن نهزنٯ تا ٭ٞاٳ٭ ، فثز ٳ 

ه٢تتٶ ٳ تٲٸتتا رٳسی تتتٶ نعتتتٞال٧ عیاعتتا رعتتیک ٳ رٳس ده٦تتز  

ن٭ٲیتا ٳ پیؾزٙ  ٷغتٶ نی رن جؾتٰ  نعتٞال٧ دٙاّا، ٱَا٭ا، 

 تتزنی  ؽاهغتتٶ  نٱتصاتتاتا  تتا  ٱیتش  ٱشده٠ نی آهٲکٵ در ٳ  ٥زٙ 

 تتٶ  رن نٝتقتادی  نعتتٞال٧  ٝٴن عٶ ٳحکت تا ٳ جٮٸٴری رهاع 

 .٥زٙ  خٴنٷی٬ جؾٰ ٳ آٳردٵ دع 

ج٪غات  پی٦یزی دعتٴر خٴنٷ٬ ٭ا ٱیزٳ ٳسهز نس ٳی نماٙٶ ١زد:

 آتتا  ٷتای  عتاسٵ  ؽز١  ٭کهزه  ٭ٲاتِ آب نهتزنٯ در خقتٴؿ  

 دعتتٴر  ٭یصتٴنه٬  فتٮ   ٳسهتز  نس ٷٮچٲیٰ ١ٲک، فادر ؽٴؽتز

 فتادر  رن ٥تٴٱتک  ٳ ؽٴؽتز فٲْت٦زنٯ ج٪غات ٭قٴتات پی٦یزی

 .١ٲک

 ًوایٌذُ خویي:    ًظزی ػلیزضاآقای -ج

 ٥زن٭یکنؽتت  ٳ در٭تتاٯ ١تتادر سحٮتتات متتٮٰ ٝتتکردنٱا نس  ٳی

رد تتٶ جتای   دن جا: ٥ٚ  ١ؾٴر ١زٳٱاها نها٫ در عال٭  ؽٸکنی

تا تکتیزی ٷای دٳ٩تٮزدنٯ در نّتال٫ ٳ نّٮتا٧ عیاعت  ٷتای     

٘  ؽزنهو نهجاد ٳ ١زٳٱاها ؽزنهو در  ٭تٲاٝل  ١تادر  تتز  ٭نتاّ

 .١ٲ٬ ّذرخٴنٷا در٭اٯ

زٌیب ضییؽ خىُٓض یه وكُض ثطذیف ٌؾوط تىوبوی   زض ودبی 

وبضقٍبؾبٌف، وؿتجساٌّ افین وی زاضز وّ ثّ ٌؾط ووً پیوه   

وطٌَب تىبن قسِ َ ایً چٍیً وكُض ضا وتحىل ذؿبضات فطاَاي 

وبلی َ خبٌی وی وٍس. اگط اظ وكبَضاي َ وقتىساي ذوُز ٌؾوط   

 ٌىی گیطیس پؽ اظ ودب وكُضت وی گیطیس.

ایطاي زض حبلیىوّ ثوّ ایوً ودموؽ      ومت قطیف 99اظ ذطزاز 

چكه اویس زَذتّ اؾت وّ ایً ودمؽ ٌبگعیط ثُز ثركوی اظ  

ٍس وّ ثب ققبض توسثیط َ اویوس   وفىط وفیس ذُز ضا ثب زَلتی ؾط 

قطَؿ وطز زض حبلیىّ فبلس تسثیط ثُز َ اویسـ زض گطَ َفوسِ  

ؾوبل فىمىوطزـ،    8ْبی وسذسایف ثُز. زَلتی زض وّ عُل 

طزِ َ حمیمتب زض پبؾساقت لبٌُي اؾبؾی، ضوُضز ْب ضا خبثدب و

اذیق، اٌصبف، صوسالت، ووطزن زَؾوتی، اوبٌوت، قبیؿوتّ      

ؾبالضی، پبوسؾتی، قٍیسي صسای وٍتمساي، ؾقّ صسض، حیب َ 

قدبفت یه ٌصبة خسیسی ضا ثّ ٌبن ذُز ثجت ووطز ووّ زض   

تبضید ثكطیت ٌتُاي ٌؾیطی ثطای آي پیسا وطز ووّ قوطح آي   

 .وً وبغص قُز 70وثٍُی 

گفت: ضَظی وسفی قوسیس ووّ    ؛ ذغبة ثّ ضییؽ خىُٓض َی

ٌؾط ؾٍدی ضا ثب فیٍه َ اظ پكت قیكّ ْبی زَزی وبقویً  

اٌدبن زازِ ایسَ وسفی قسیس وّ ْىّ وطزن ضاضی َ ؾوطحبل  

وی ثبقٍس اوب ای وبـ ثطای یه ثبض ْه ووّ قوسِ اظ وبقویً    

پیبزِ َ ثسَي فیٍه ْىبي ٌؾطؾٍدی ضا اٌدبن وی زازیوس توب   

اظ ذُاة غفمت ثیساض وی قسیس زضحبلیىّ ثّ ذُاة ظزِ قبیس 

 ضا ْطگع ٌكُز ثیساض وطز.

 8َی ْىچٍیً ذغبة ثّ ضییؽ خىُٓض افعَز: پؽ اظ گصقت 

ؾبل، خٍبثقبلی ضا اضخبؿ وی زْه ثّ فطوبیكوبت ضْجوطی ووّ    

فطوُزٌس ثّ گٌُّ ای حطف ثعٌیس وّ اگط ذطزاز ؾبل آیٍسِ ٌُاض 

س، قطوٍسِ ٌكُیس َ ثب ثٓبٌوّ  حطفبی اوطَظ قىب ضا پرف وطزٌ

گیطی ثّ گطزي ایً َ آي ٌیبٌساظیس. قبیس ثوبظذُاٌی فىمىوطز   

زَلتی وّ َاپؿیً ضَظْبی غطَة زَلت وغطَض َ ذؿتّ اـ ضا 

وّ اظ ضَی ثی وؿئُلیتی َ وؿئُلیت ٌبقٍبؾی ، ثبض اوبٌت ثوّ  

 زَـ وكیسِ َ ثّ زلیل وبضٌبوّ غیط لبثول زفوبؿ ثوّ زٌجوبل     

 ّ خُیی َ آؾىبي ضیؿوىبي ثوبفتً اؾوت،    ومصط تطاقی، ثٓبٌ
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ثی ثىط ثٍىبیس اوب ثطای ٌبوعزاي اوطَظ ووّ ثوطای ؾویعزْىیً    

زَضِ ضیبؾت خىُٓضی ثجت ٌبن وی وٍٍس، وی تُاٌوس ثكوست   

فجطت آوُظ ثبقس وّ اویس اؾت زلؿُظاٌی وبٌٍس آلبی ضَحبٌی 

وّ ظَز احؿبؼ تىمیف وی وٍٍس، ثّ ذبعط زاقتّ ثبقٍس ووّ  

ٌتربثبت َ زض ٌٓبیت وُفمیت زض خوصة آضای  َضَز ثّ صحٍّ ا

وطزن پبیبي وبض ٌیؿت ثمىّ آغبظ ضاِ اؾوت َ ثبیوس اویوسْبی    

 ؾبل فطیت خجطاي ٌىبیس. 8ثطثبز ضفتّ وطزن ضا ثقس اظ 

٭٪  نهزنٯ، رٳح ن٭ا٫ رنح٨ ٳ ؽٸکنی ّشهش ٱتاٍز تتٶ رنی ٭تا در    

خزدند نع  ١ٶ نٱتَار ٭ا رٳد تتا چؾتٮاٱا تتاس ٳ     28نٱتصاتات 

ا ٱاٙذ ٳ ٭ؾتٴرت تتا د٩غتٴسنٯ در جٸت  ّثتٴر ١ؾتٴر نس       ٱ٦اٷ

ؽزنهو عص  ْٙ٪ا ٳ ٥ؾتاهؼ در ٭ْیؾت  ٳ سٱتک٥ا ٭تزد٫ ٳ     

ٱان٭یک عاختٰ دؽٮٲاٯ ٭٪  ٳ نٱٞالب تٶ رعا٩  دهٲتا، ٭٪تا ٳ   

نٱٞالتا خٴد تٶ درعتا ّٮ٨ ١ٲٲک ٳ تٶ ٙز٭ٴدٵ ن٭ا٫ رنح٨ تاهتک  

ا در تا آخز در فمٲٶ تاؽی٬.ٝيْا تزآهٲک نٝکن٭ات ٭ج٪ظ نٱٞالتت 

١ٲار دٳ٩تا تاٳر٭ٲک، ؽجاُ، ٳاهتا ٳ نٱٞالتتا ٭تا تٴنٱتک ٝيتار      

 خارج ؽکٵ نس ره٨ حز١  ١ؾٴر رن تٶ ٭غیز خٴد تاس٥زدنٱک.

عا٩ٶ نهزنٯ ٳ چیٰ خثزعاس ؽکٵ  25در رٳسٷاها عٲک ٷٮ٢اری 

نع  ٳ دٳعتاٯ ٳ دؽٮٲاٯ تٶ تم٪ی٨ آٯ ٭ؾتٖٴ٧ ٷغتتٲک ٳ نس   

زجا٫ خغارت تتار  ٷٮٶ ّجیة تز ١غاٱا ١ٶ تا دهزٳس ٭ٲتٞکنٯ ت

رن د٩ٴنپغاٯ ٳ ١اعثاٯ تمتزه٬ ٭ْزٙتا ١تزدٵ ٳ آٯ در ٭ج٪تظ     

دٝیٞٶ تٶ تقٴهة رعاٱکٱک، ن٭زٳس خٴد د٩تٴنپظ   20ٍزٗ ٭کت 

نهٰ تٴنٜٙ ؽکٱک ٳ ّجیة تز آٱ٢تٶ دؽتٮٲاٯ ٭٪ت  ٳ نٱٞتالب نس     

آ٭زه٢ا، نرٳپا، رصهت٬ فٸیٴٱیغتتا، ٭ٲتاٙٞیٰ ١تٴرد٧ ٳ خاٱتکنٯ      

ک ن٭ا تاهک ٥ٚ  ١تٶ تتکٳٯ   عْٴدی د٩ٴنپظ نهٰ تٴنٜٙ ٱا٭ٶ ؽکٱ

تزدهک ٭ج٪ظ هاسدٷ٬ نهٰ نىٮیٲاٯ ختاىز رن تتٶ ٭٪ت  ؽتزه٘     

نهزنٯ خٴنٷک دند ١ٶ نعتٞال٧ ٳ ّشت ١ؾٴر رن ٱقة ن٩ْیٰ نهتٰ  

٭ج٪ظ ٝزنر دندٵ ٳ نجاسٵ تْزك تٶ آٯ رن تٶ ٷیچ نحکی ٱصٴنٷک 

ٝتتاٱٴٯ نعاعتتا ٷز٥ٴٱتتٶ  135ٳ  77، 57دند ٳ تزنعتاط نفتتٴ٧  

ظ نس تقٴهة ٭ج٪ظ ؽتٴرنی نعتال٭ا   تٴنٜٙ تا عاهز ١ؾٴرٷا پ

 .٭ْتثز خٴنٷک تٴد

 :سرقاى ٍ ضیزاس ًوایٌذُ جؼظز قادریآقای  -د

 سدنهتتا ٭تتاٱِ ٳ پؾتتتیثاٱا تٴ٩یتتک، ٱتتا٫ تتتٶ ١تتٶ 1400 عتا٧  در

 ٳ تٴ٩یک ٭ؾ٨٢ ح٨ تزنی ١ٶ نع  نهٰ تز نٱتَار ؽکٵ، ٱا٭٦ذنری

 ٥اٱتٶ  عتٶ  ٝٴنی تٴعو ١ار ٳ ١غة عٸٴ٩  ٷای ؽاخـ نرتٞاء

ٱجا٫ ؽٴد. در ؽزنهو رٝاتتا ٝٴنی عتٶ ٥اٱتٶ تاهتک    ن ّٮ٪ا نٝکن٫

تٴجٶ دنؽتٶ تاؽک ١ٶ تغٸیالت تتٶ ٳن٫ ٳ نّتثتار ٱیغت ، ٭تاٱِ     

ٱا ٳ ٭ْٲتٴی نس  سدنها ٳ رِٙ ٭مزٳ٭ی  ٷا ٳ حٮاه  ٷتای ٝتاٱٴ  

 تٴ٩یک نس ٷز ٳن٫ ٳ ١ٮ٢ا ٭ٸ٬ تز ٳ نثز٥ذنرتز نع .

در ؽزنهيا ١ٶ ١ؾٴر تزنی تز٥شنری نٱتصاتات تاؽت٢ٴٵ رهاعت    

جٮٸٴری آ٭ادٵ ٭ا ؽٴد آ٭زه٢ا ٳ ٷٮزنٷاٱؼ عْا دنرٱک تٶ ٷز 

ؽت٢٪ا ١تتٶ ؽتکٵ تتتز رٳی نٱتصاتتتات رهاعت  جٮٸتتٴری تتتاثیز    

تتتٶ ٭يا٩ثتتٶ  ت٦ذنرٱتتک. آ٭زه٢اتاهتتک تکنٱتتک ١تتٶ ٭تتا تتتکٳٯ تٴجتتٶ 

١ؾٴرٷای خارجا تا رّاه  ٭قا٩  ٳ ٭ٲاِٙ ١ؾٴر تقتٮی٬ ٭تا   

 ٥25یزه٬، آ٭زه٢ا ن٥ز فکنٝ  دنؽ  ٝث٨ نس ن٭نتای تٴنٙٞٲا٭تٶ   

 عا٩ٶ نهزنٯ ٳ چیٰ تزنی ٩ٖٴ تمزه٬ ٷا نّال٫ آ٭اد٥ا ٭ا ١زد.

ٰ  نٱْٞتاد  تتا  ١تٶ  حتاا : ١زد تا١یک ٝادری   ن٭٢تاٯ  تٴنٙٞٲا٭تٶ  نهت

 تتزنی  آ٭تاد٥ا  نّتال٫  ٱکنرد، رن ر١ؾٴ ٙزآهٲکٷای تز تاثیز٥ذنری

ای تاع٘ نع  ١ٶ ّکٵ نی در ١ؾٴر تٲا ج ٳ ١زدٵ ٷا تمزه٬ ٩ٖٴ

دنرٱک در عاهٶ ؽ٨ ٳ عٚ  ؽتکٯ تمتزه٬ ٷتا جاه٦تاٵ عیاعتا      

خٴد رن حٌٚ ١زدٵ ٳ تٶ ٷز ٝیٮتا ١ٶ ؽکٵ در عتاهٶ ٥ؾتاهؼ   

ٷای ٱتاچیش آ٭زه٢تا تتا ٝثت٨ نس نٱتصاتتات آ٭زه٢تا رن تتٶ تزجتا٫         

عیاع  ١الٯ ٳ رنٷثزدی ٱَا٫ تٴعو رٷثتزی  تز٥زدنٱٲک، ٳٝتا 

نّال٫ ؽکٵ نع  چزن تی٬ ٭ذن١زٵ ١ٲٲکٵ تٶ ختٴدػ نجتاسٵ ٭تا    

دٷک ١ٶ ىزح ٷاها ٭ ٨ ىزح ٥ا٫ تٶ ٥ا٫ ٭يزح ؽتکٵ ٳ تتکٳٯ   

٩ٖٴ ١ا٭٨ تمزه٬ ٷا ٳ رنعتا آس٭اها ٭جٴس تز٥ؾتٰ آ٭زه٢تا تتٶ   

 تزجا٫ رن فادر ١ٲک،

در چتارچٴب   ٳی تا نؽارٵ تٶ ن٭٢اٯ تٴنٙتٜ تتا عتاهز ١ؾتٴر ٷتا     

٭ٴنٙٞت  ٱا٭تتٶ ٷتتای رنٷثتتزدی ٥ٚتت : ٳٝتتتا تتتا ن٭نتتای عتتٲک  

رنٷثزدی تا چیٰ ٳ ن٭٢اٯ ن٭نای چٲیٰ نعٲادی تتا ١ؾتٴرٷای   

ده٦ز ٭ ٨ رٳعیٶ، تز١یٶ، پا١غتاٯ ٳ عاهز ١ؾٴرٷا ٳجتٴد دنرد  

چٶ د٩ی٪ا تزنی تٰ دندٯ تٶ سٳر٥تٴها ٕتزب در تزجتا٫ ٳجتٴد     

ای ١٪تا ٱَتا٫   دنرد. ٍاٷزن تزخا تا ٱادهکٵ ٥تزٙتٰ عیاعت  ٷت   

ٝقک دنرٱک تٶ ٷز ؽ٢٪ا حتا در عاهٶ حٮاه  خارجا فٲک٩ا 

 نس ٕا٨ٙ ١ٲٲک، حٌٚ رن خٴد عیاعا ٷٮٲؾیٲاٯ ٳ  رهاع  خٴد

 ٳ نٙتزند  نس تزختا  نس ختارجا  ٷتای  جزهاٯ حٮاه  ٭زد٫ نهٲ٢ٶ

 ٱؾتاٯ  ٳن١تٲؼ  ٳ ٱ٦ذنؽتتٶ  پاعتخ  تتا  رن عیاعتا  ٷای جزهاٯ

 .دند خٴنٷک
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ٴنجٸتٶ تتا ١زٳٱتا ٥ٚت : عتادٵ      نٱتٞاد نس ّٮ٪٢زد دٳ٩  در ٭ ٳی

نٱ٦اری دٳ٩  ٳ ؽصـ ر یظ جٮٸٴر در تزخٴرد تا تمزنٯ ١زٳٱا 

ٳ ّک٫ فکٳر ٭جٴس نّٮا٧ ٭مکٳده  تاّث ؽک تتا١ٲٴٯ ١ؾتٴر   

 چوطا ثبیوس ضئویؽ خىٓوُض     در٥یز ٭تٴج چٸتار٫ ١زٳٱتا ؽتٴد     

تُصیّ ْبی وبزض زضوبي ضا ٌبزیسِ ثگیوطز َ ثوب ایوً اْىوبل َ     

ْبی خسیس وُج چٓبضن وطٌَب  وُتبْی وكُض ضا زضگیط ذؿبضت

 وٍس.

ٳی در تصؼ پاهاٱا ٱيٜ ختٴد تتا نؽتارٵ تتٶ ٭ؾت٢الت حتٴسٵ       

نٱتصاتیٶ ٥ٚ : تغزهِ در رٳٱک نجتزنی نٱْٞتاد ٝتزنردند تشر٥تزنٵ     

ٷای ٙارط تٶ ّٲٴنٯ ١ارٷای ٭ؾتار١تا تتا تصتؼ ٕیزدٳ٩تتا،     

تا٭یٰ ٭ٲاتِ نرسی تزنی ت٢ٮی٨ خو آتزعاٱا تتٶ ؽتیزنس نس عتک    

اسی ٳ تْکه٨ حٞٴٛ ١تادر ندنری ٳ نّنتای   درٳدسٯ، ٷٮغاٯ ع

ٷیات ّ٪ٮا دنٱؾت٦اٵ آسند ٭تٲاعتة تتا دنٱؾت٦اٵ دٳ٩تتا، حت٨       

٭ؾ٨٢ ١ٮثٴد عیٮاٯ ٳ ٱَتارت تتز تٴسهتِ آٯ، نفتالح ٝیٮت       

خزهک تنٮیٲا ٥ٲک٫ تٴعو دٳ٩ت ، حتذٗ نٱمقتار نس تٴ٩یتک ٳ     

تٴسهِ ١ٲتٴرٷای ٷٴؽٮٲک، نرن تٶ اهمتٶ تٞغتیٮات ١ؾتٴری ٳ     

نس   تا جٮْی  تاا ٭ ٨ ؽتٸز فتکرن   ح٨ ٭ؾ٨٢ ؽٸزٷای جکهک

تصؾا نس ٭يا٩ثتات ٭تزد٫ ٭ٲيٞتٶ نعت  ١تٶ تاهتک در نٳ٩ٴهت         

 .٭غئٴاٯ ٝزنر ٥یزد

 :اضٌَیِ ٍ ًقذُ ًوایٌذُ ػلي سًجاًي حسٌلَئيقای آ -ّال

ذغبة ثّ ضئیؽ خىُٓض، گفت: زض حبلی وّ وطزن وحتوبج   َی

ٌبي قت ذُز ْؿتٍس قىب وىبوبي چكه اویس ثّ ثیطَي وكُض 

ایس؛ ْىّ وطزن اؾتحضبض زاضٌس وّ اگط ایوً چٍوس ضَظ    زَذتّ

ویع وصاوطِ  ثبلی وبٌسِ ثّ اٌتربثبت عطف ْبی غطثی قىب ضا ثّ

تبي زازِ اٌس صطفب ذُضان تجمیغوبتی زاقوتّ َ    وكیسِ َ ثبظی

ای اٌتربثبت ثّ ٌفـ خطیبي ذبل  لصس وسیطیت اٌتربثبت ضؾبٌّ

 ضا زاضٌس تب ثّ اویبل ذُز ثطؾٍس.

ضَحبٌی ثب ثیبي ایٍىّ فمت قول َ ؾوفت   آلبی  ذغبة ثّ َی 

؟ وطزي تصىیىبت ؾتبز وطٌَب زض آؾوتبٌّ اٌتربثوبت چیؿوت   

َز: زض حبلی وّ وٍبؾجبت وصْجی َ ٌىبظخىقّ ضا وكوىمی  افع

زاٌیس اوب وؿبفطت ثّ ویف، قوىبل َ تطویوّ ضا    ثطای وطٌَب وی

وٍٍوس چوّ قرصوی     آظاز وی گصاضیس؛ وطزن اظ وً ؾُال ووی 

ْبی وطٌَب اؾت وگط ؾتبز وطٌَب ووسیط ٌوساضز،    وؿئُل وكتّ

ضئیؽ خىُٓض چّ وبضِ اؾت؟ چطا َضقیت وطٌَوب زض اؾوتبي   

ثبیدبي غطثی ثّ َیػِ اضَویّ َ ٌمسِ ثحطاٌی اؾوت؟ قوىب   آشض

ای ذُز ثیطَي ٌیبوسیس وّ قطایظ ضا  ْب اؾت اظ اتبق قیكّ وبِ

 زضن وٍیس.

ْبی عُالٌی زض  آیب زَلت زض آؾتبٌّ وبِ وجبضن ضوضبي اظ صف

ضَظْبی ثبلی وبٌسِ ثّ ٌُضَظ فجطت گطفتّ اؾت؟ آیب وطزن ثوب  

اؾبؾی ثبظ زض صوف ذُاٍْوس   ظثبي ضَظِ ثطای تبویً وبالْبی 

 ایؿتبز؟

در تذ١زی تٶ ٳسهز ١ؾتٴر، ٥ٚت : آهتا ٭تزد٫ ٱٞتکٵ در نٱجتا٫        -

ت٢ا٩ی٘ نٱٞالتا خٴد ١ٴتاٷا ١زدٱک؟ چزن ١غا تتٶ حتزٗ آٱٸتا    

٥ٴػ ٱٮا دٷک ٳ ٱٮاهٲکٵ دٳ٩  تٶ جای خک٭  تٶ جای نٱتٞا٫ 

٭اٵ تزنی ه٠ جٴنب عتادٵ در   ٥6یزی ٳ عٲارهٴعاسی نع ؛ آها 

دٳ٩  ١اٙا ٱیغ ؟ آٝای ٳسهز آها جٴنب دندٯ  خقٴؿ ٱٮاهٲکٵ

 تٶ ت٪ٰٚ ه٠ ٱٮاهٲکٵ ١ار عصتا نع ؟

ذغبة ثّ ضئیؽ خىٓوُض، یوبزآَض قوس: زض یىوی اظ      زض ازاوّ

ؾرٍطاٌی ْبی ؾبل گصقتّ افین وطزیس وّ فىمىطز زَلت وب 

ثی ؾبثمّ اؾت َ َضقیت ظٌسگی ایطاي ضا ثوب ووطزن ؾوُئیؽ    

تّ غیت گفتیس زض وكوُض  ومبیؿّ وطزیس؛ قىب َالقب چكه ثؿ

زضصس افوعایف   654ؾبلّ  8ؾُئیؽ وی لیىت زالض زض زَضِ 

 زاقتّ اؾت.

 543زضصس، لیىت گُقوت   657زض وسان وكُض لیىت پطایس 

زضصوس،   184زضصس، لیىت تره وطك  244زضصس، لیىت وطك 

زضصوس، ضة   835ضصوس، پٍیوط    1900زضصس، قیط  554ضَغً 

 1650ی َ صیفی خبت زضصس َ ؾیت ظویٍ 1234گُخّ فطٌگی 

ْوب فموت افوعایف     زضصس افعایف زاقتّ اؾت؛ حتىب تحوطیه 

 لیىت ایً وبالْب اؾت؟

ٷتا   تا١ٲٴٯ ؽٲیکٵ نهک ١ٶ ٭تزد٫ نس ٱتاٱٴنٱا   ؛آٝای ر یظ جٮٸٴر

خزٱتک ٳ تتکٷا ختٴد رن آختز ٭تاٵ نس پتٴ٧ هارنٱتٶ         ٱاٯ ٱغیٶ ٭ا

نی ١ٶ ٝزنر تٴد ؽتٮا تتزنی ؽتاٯ     ١ٲٲک؛ ٷٮاٯ هارنٱٶ پزدنخ  ٭ا

 آٯ رن حذٗ ١ٲیک.٭٪  

ٳی تا نٱتٞاد نس نهٲ٢ٶ جادٵ نؽٲٴهٶ تٶ نرٳ٭یٶ تتٶ ٝت٪٦تاٵ تثتکه٨    

ؽکٵ نع  خيتاب تتٶ ر تیظ جٮٸتٴر، تقتزه  ١تزد: ٭ٲيٞتٶ        

نٝتقادی ٱٞکٵ تٶ ١جا رعیک؟ تٶ دند ١ؾاٳرسنٯ حتٴسٵ نٱتصاتیتٶ   

 ؟١ٲیک تزعیک چزن تکتیزی تزنی رِٙ ٭ؾ٢الت آٱٸا ٱٮا

 ( فقزُ طزح7(اػالم ٍصَل)8
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 ٝٴنّک نجزنی نح٢ا٫ تصققا دند٥اٵ خاٱٴندٵىزح  -

ىزح نرتٞای جاه٦اٵ تمٞیتٜ ٳ تٴعتْٶ ٳ ٱتٴآٳری در فتٲْ       -

 ١ؾٴر

ىزح نعتٚغارهٶ ٱمٴٵ نحتغاب ١غتز عتاّات ١تار جاٱثتاسنٯ      -

ٝاٱٴٯ تغتٸیالت نعتتصکن٭ا ٳ نجتٮتاّا     11ٳ  9٭ٴمٴُ ٭ٴند 

 جاٱثاسنٯ نٱٞالب نعال٭ا

 ىزح تمزه٬ تزخا نس ٭ٞا٭ات آ٭زه٢ا -

ٝاٱٴٯ تؾ٢ی٨ عاس٭اٯ تاسرعتا   6ىزح ٝاٱٴٯ نعتٚغارهٶ ٭ادٵ  -

 ٨١ ١ؾٴر

ٝاٱٴٯ ٱَا٫ فٲٚا ٭قٴب  22٭ادٵ  1ىزح نعتٚغارهٶ تثقزٵ  -

1382 

ىزح ٱَتا٫ جتا٭ِ ٭تکهزه  دند٥تاٵ ١ؾتٴر ٳ تغتٸی٨ نرن تٶ         -

 خک٭ات ن٢٩تزٳٱی٢ا ٭زد٫  

 ( فقزُ سَال2(اػالم ٍصَل )9

٭تزد٫ آتتادنٯ نس   عٴن٧ ٭ٲيٞٶ نی عیک ٭مٮک ٭ٴ٩ٴی ٱٮاهٲتکٵ  -

 ٳسهز ٱیزٳ درخقتٴؿ ّ٪ت  تٴٝت٘ پتزٳصٵ عتک پتاهیٰ دعتتا       

 ٭ٲيٞٶ نی نس آتادنٯ  

عٴن٧ ٷای ّشت نهلل ن١ثزی تاارپؾتتا ٱٮاهٲتکٵ تٸتزنٯ، ری،     -

ؽٮیزنٱات، نعال٭ؾٸز ٳ پزدهظ ٳ تْکند ده٦زی نس ٱٮاهٲک٥اٯ نس 

ٳسهتتز رنٵ ٳ ؽٸزعتتاسی درخقتتٴؿ ّ٪تت  ٳنردنت خٴدرٳٷتتای  

 .یٰ دهش٩ا تا ٳجٴد تٴ٩یک دنخ٨ عٲ٦یٰ ٳ ٱیٮٶ عٲ٦

(تذکزات کتثي ًوایٌذگاى تِ رییس جوَْر ٍ  هسالوَلیي  10

 اجزایي کطَر

 هَرد(0)تصوطات وتجی ثّ ضییؽ خىُٓض -الف

 َرد(ه10) تصوطات وتجی ثّ  وؿئُلیً اخطایی وكُض -ة 
 

 تقساز زؾتگبِ اخطایی تقساز زؾتگبِ اخطایی

 3 ثٓساقت  1 جٸاد١ؾاٳرسی

 2 تْاٳٯ 2 نرنهانٝتقاد ٳ د

 1 ٭یزنه ٙزٷٲ٦ا 1 رنٵ ٳ ؽٸزعاسی

 

تذکزات آییي ًاهِ ای، اخطار قاًَى اساسي ٍ تذکزات ( 11

 :ضظاّي

 تٲک نعتٲاد تٶ نخياری در  ًوایٌذُ هحالت : ػلیزضا سلیويآقای 

٥ٚ : عٚیز ٙزنٱغٶ در ن٭ٴر دنخ٪تا ٭تا    نعاعا ٝاٱٴٯ 3 نف٨ 5

دٷتی٬ ١تٶ تتااتز نس فتٲک٩ا      دخا٩  ١زدٵ نع  ٩ذن تتذ١ز ٭تا  

 خٴدػ ٱٲؾیٲک ٳ در ن٭ٴر دنخ٪ا نهزنٯ دخا٩  ٱ٢ٲک.

ؾفیط فطاٌؿّ ْىچٍیً گفتّ اؾت وّ وصاوطات َیً َ ثطخبن ضا 

وی ذُاْیه ضؾبٌس وّ ثتوُاٌیه زض اٌتربثوبت ایوطاي    ثّ ؾطاٌدب

 ْب ثّ آلبی ؾفیط ٌیبوسِ اؾت. گُیی زذبلت وٍیه. ایً ظیبزِ

اظ ؾُی زیگط تیه وصاوطِ وٍٍسِ ایطاٌی زض َیً ٌجبیوس ایوً    -

تممی وٍٍس لصا ایوً ووُاضز ضا ثبیوس زض    « ی ؾطّ»وُضُفبت ضا 

 .ضخ ٌسْساذتیبض ٌىبیٍسگبي لطاض زٍْس تب اتفبلی وثل ثطخبن 

: ٥ٚ  تذ١زی در  ًوایٌذُ رض : ساداتي ارم ًژاد کَچکي جثار آقای

 ٭تا  ؽتکٵ،  نرن تٶ  دٳٙتٴرهتا  ٷتای  ىتزح  نس ٭تاٵ  6 هتا  5 حکٳد

 ٱَتتزنت دنرد، ٭تتا ٳن تمتتزٟ تتتٶ رن ٭ج٪تتظ ١تتٶ آٱچتتٶ.٥تتذرد

هٲک٥اٯ نع ، ٱیاسٷاها ١ٶ در جا٭ْتٶ ٳ دعتت٦اٵ   ٱٮا ١ارؽٲاعا

تٶ فٴرت ىتزح  ٷا ٳ در تصؼ ٷای ٭صت٪٘ نحغاط ٭ا ؽٴد، 

 ه٠ ٙٴرهتا ٳ ها دٳٙٴرهتا ثث  ٭ا ١ٲٲک.

 آٳردٵ ١تٶ  ٙٴرهتا ه٠ ٷای ىزح نس عا٧ دٳ ها عا٧ ه٠ حکٳد

اٱی٬، ٳنْٝاً تاهک تتٶ  ٭ ٭ا تاٝا ٱٴت  در ٷٮچٲاٯ ٳ ٥ذرد ٭ا نه٬

آهیٰ ٱا٭ٶ ّٮ٨ ١زدٵ ٳ تٶ نهٰ ىزح ٷاها ١ٶ در ٱٴت  ٝزنر دنرد 

 رعیک٥ا ؽٴد.

ک٥اٯ تٴجٶ ١ٲی٬ ٳ ٙٞو تٶ اهمٶ در تصؼ ٝاٱٴٱ٦ذنری تٶ ٱٮاهٲ

دٳ٩تت  ٱ٦تتاٵ ٱ٢ٲتتی٬. ٷٮ٢تتارنٯ ٱٮاهٲتتکٵ ٭ؾتت٢الت ٳ ٱیاسٷتتای  

مزٳری ٭تزد٫ رن ٭تا ٙٸٮٲتک. تغتیاری نس ىتزح ٷتا در ٱٴتت         

ٷغتٲک ٳ ه٠ عا٧ نس آٱٸا ٥ذؽتٶ نعت  ٳ ٷٲتٴس ٷتیچ نٝتکن٭ا     

 .فٴرت ٱ٦زٙتٶ نع 

در تتذ١زی تتا نؽتارٵ تتٶ     : ًوایٌذُ تزت  حیذریِ  هحسي سًگٌِآقای 

ٳمْی  ٭زد٫ در ٭ٞات٪تٶ تتا ١زٳٱتا ٥ٚت : ّٮ٪٢تزد ٳ ١تارنها ٳ       

١ارآ٭تکی ر تیظ جٮٸتٴردر عتتاد ٭ٞات٪تٶ تتا ١زٳٱتا ٭غتا ٨ ٳ         

ٳرٳد تتٶ پیت٠ جکهتک     ٭ؾ٢الت سهادی رن نهجاد ١زدٵ نع . تتا 

ؽیٴُ ١زٳٱا تغیاری نس ١غة ٳ ١ارٷا تْيی٨ ؽتکٱک؛ ٷٮچٲتیٰ   

ٷای ٱاؽا نس ١زٳٱا نٙشنهؼ پیکن ١زدٵ ٳ ٭زد٫ تا ٭ؾت٢الت   ٙٴتا

 تغیاری رٳتزٳ ؽکٱک.

( 22نس ٷیأت ر یغٶ ٭ج٪ظ خٴنعت  تتا تتز نعتاط ٭تادٵ )      ٳی

ٱا٭ٶ دنخ٪ا ٭ج٪ظ، ٝتٴٵ ٭ٞٲٲتٶ در ٱَتا٫ ٭تکهزه  عتتاد       آهیٰ

د جکی ١ٲک سهزن نهٰ عتاد تزنی ٷٮٶ ٭غا ٨ ن٭ٲیتتا،  ١زٳٱا ٳرٳ

 ١ٲک. نجتٮاّا، ٙزٷٲ٦ا ٳ حتا نٝتقادی ح٬٢ فادر ٭ا
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تز نعاط نخثار درهاٙتا در عتاد ٭ٞات٪ٶ تتا ١زٳٱتا نعتتثکند ریی    

ٳجتتٴد دنرد ٳ ٱَتتز ١ارؽٲاعتتاٯ حتتٴسٵ تٸکنؽتت  ٳ در٭تتاٯ در  

ؽتٴد. ت٢ٚتز نعتتثکندی ٳ ؽتیٴٵ      ٷتا ٩متاً ٱٮتا    ٥یزی تقٮی٬

نهٰ عتاد رن تم  تتأثیز ٝتزنر دندٵ، تٲتاتزنهٰ عتاختار      ٭کهزه 

عتاد ٭ٞات٪ٶ تا ١زٳٱا تاهک تٖییز ١ٲک ٳ عزنٯ ٝٴن ٱٮاهٲتک٥اٯ ٷت٬   

 ٳسٯ در نهٰ عتاد دنؽتٶ تاؽک.

در تغیاری نس ١ؾٴرٷا ٱیزٳٷای ٱَا٭ا در حٴسٵ ٭کهزه  ١زٳٱتا  

ٷای آٱٸا تاهک در عتتاد نعتتٚادٵ    ٳرٳد ١زدٵ، تٲاتزنهٰ نس ٍزٙی 

عتا٧ آهٲتکٵ   2 -3تٶ خقٴؿ تا تٴجٶ تٶ نهٲ٢تٶ ؽتاهک تتا    ١زد 

 ٳمْی  ١زٳٱاها ندن٭ٶ دنؽتٶ تاؽک.

اؾد ثّ توصوط ایوً   در جهجلس : ػلي ًکیشاد ًایة رئیس آقای 

ٌىبیٍسِ گفت: فمؿفّ ؾتبز وجبضظِ ثب وطٌَب ایً اؾت وّ تىوبن  

ٌىتّ ٌؾطات وُضز تُخّ لطاض گیطز ثٍبثطایً وؿبٌی وّ زض ایبن 

ٌُضَظ اخبظِ ؾفط زازٌس َ وُخت َضقیت لطووع   تقغییت فیس

 .ْب قسٌس ثبیس اوطَظ پبؾرگُ ثبقٍس زض ثؿیبضی اظ اؾتبي

: ٥ٚ  ؽٚاٷا تذ١زی درًوایٌذُ ضاّیي ضْز:  حسي ّوتيآقای 

 ١زٳٱتاها  ؽتزنهو  ١ٲتار  در ٱا٭ٲاعتة  نٝتقتادی  ٳمْی  ٳ ر٫تٴ

 ٳ ١غتة  ١زٳٱتا  دٳرنٯ در ١تزدٵ،  ٱ٦زنٯ ؽکت تٶ رن ١ؾٴر ٭زد٫

فتٴرت ٱ٦زٙتتٶ    آٯ جثزنٯ تزنی نٝکن٭ا ٳ دهک آعیة ٭زد٫ ١ار

 نع .

تا نؽارٵ تٶ نهٲ٢ٶ درآ٭ک تصؼ سهادی نس ٭زد٫ رٳسنٱٶ نع  ٳ  ٳی

ختاٱٴندٵ ٱیغتتٲک،   در حا٧ حامز ٝادر تٶ تأ٭یٰ ٭ْیؾ  خٴد ٳ 

ندن٭ٶ دند: حٞٴٛ ١ار٭ٲکنٯ، تاسٱؾغت٦اٯ ٳ ١ار٥زنٯ ٭تٲاعة تتا  

نٙشنهؼ ٝیٮ  دار نٙشنهؼ دندٵ ٱؾکٵ، در تاسنر ٳ تز رٳی ٝیٮ  

١ااٷا ٱَارتا ٳجٴد ٱکنرد، دٳ٩  تتاسنر رن رٷتا ١تزدٵ ٳ نحت٢تار     

 ٭زد٫ رن دچار ٭ؾ٨٢ ١زدٵ نع .

جٲتاط ٷتکر   ٷتای خزهتک ن   تصؼ نَّٮا نس س٭اٯ ٭زد٫ در ف٘

٥زی ٭زد٫ رن تتا ٭ؾت٨٢ جتکی ٭ٴنجتٶ      رٳد، دا٩ا ٳ ٳنعيٶ ٭ا

١زدٵ، تٴ٩یک١ٲٲک٥اٯ ٭مقٴ٧ خٴد رن تا ٝیٮ  پتاهیٰ تتٶ تتاسنر    

١ٲٲک ن٭ا ٷٮاٯ ٭مقٴ٧ پظ نس ٥زدػ چٲکتارٵ تتیٰ   ّزمٶ ٭ا

   ٗ ١ٲٲتک٥اٯ ٭تا    دااٯ تا ٝیٮ  تغیار تااها تتٶ دعت  ٭قتز

 رعک.

ٴد دنرد ١تٶ ٷز٥تتش  نی تتٶ ّٲتتٴنٯ حثتاب در ١ؾتٴر ٳجتت    پکهتکٵ 

ؽٲاعاها، دعت٦یز ٳ ٭جاسنت ٱؾکٵ، ٭غتئٴ٩یٰ ٷتز تتار پتظ نس     

نٙشنهؼ ٝیٮ  ٭مقٴات در تاسنر حثاب رن ّا٭٨ ٥زنٱتا نّتال٫   

١ٲٲتک، ن٭یتکٳنره٬ رٳسی ١غتا نهتٰ حثتاب رن ؽٲاعتاها ٳ        ٭ا

 دعت٦یز ١ٲک.

زَلتىطزاي لجل اظ ؾبل خسیوس َ ثقوس اظ آي صوطاحتبع افوین     

عایف لیىتی ٌساضیه اووب وتسؾوفبٌّ ثوّ    گٌُّ اف وطزٌس وّ ْیچ

 فبصمّ چٍس ضَظ لیىت ثؿیبضی اظ اخٍبؼ افعایف پیسا وطز.

ٷتتتای آتتتا ١ؾتتتٴر خقٴفتتاً در ؽتتتٮا٧ ٕتتتزب ٳ    عیاعتت  

دص ٳ ت٢اب ٕیز٭ٲيٞا تٴدٵ ٳ ١ؾتاٳرسنٯ   ٷای ؽاٷیٰ ؽٸزعتاٯ

نی ١تٶ تتٶ    تٶ ؽکت تا ٭ؾ٨٢ ٬١ آتا ٭ٴنجٶ ٷغتتٲک تتٶ ٥ٴٱتٶ   

 .١ٲٲک ١ٴچ ٭احاؽیٶ ؽٸزٷاها ٭اٱٲک تٸزنٯ 

زی ؽتٚاٷا  تتذ١  در ًوایٌذُ تَضالْز:   ػثذالکزین جویزیآقای 

قىب وُخت ذغبة ثّ ضئیؽ خىُٓض َ َظیط وكُض گفت: تساثیط 

قس قطایظ وكُض ثّ لحبػ گؿوتطـ َیوطَؼ وطٌَوب ثؿویبض     

ذغطٌبن َ ثط اؾبؼ ٌؾط وبضقٍبؾبي ثستطیً قوطایظ تدطثوّ   

ٌكسِ زض ضاِ اؾت. اگط تساثیط اتربش قسِ صبزلبٌّ اؾوت، ثوّ   

 فُالت آي َ َضقیت فقمی ثیٍسیكیس.

تکنتیز ْٙ٪ا تزنی تْيی٪ا تاسنر تاس ٷ٬ تار ٭ؾ٢الت رن تتز دٳػ  

نر دندٵ نع ، نفٲاٗ ٳ ١غثٶ درآ٭ک رٳسنٱٶ دنرٱک، دٳ٩  ٭زد٫ ٝز

 ٷاها تزنی آٱٸا در ٱَز ٥زٙتٶ نع .ٛ  ٷا ٳ ٭ؾٴ چٶ حٮاه 

ٷتتا ٳ  ٳی در پاهتتاٯ ختتاىز ٱؾتتاٯ ١زد:دٳ٩تت  تاهتتک ٷٮ٢تتاری  

ٷای ٭کنٳ٭ا نس ١غثٶ ٳ نفٲاٗ در دعتٴر ١ار خٴد ٝزنر  حٮاه 

 .دٷک

ؽٚاٷا ٥ٚت :  در تذ١ز  ضاّزٍد :ًوایٌذُ  ػلي اصغزخاًي آقای 

ر یظ تٲیاد ٭غتنْٚاٯ چٲک عا٧ پیؼ تا حنٴر در ؽٸزعتاٯ 

ؽتتاٷزٳد ٳ ٭یتتا٭ا ن٭ال١تتا رن در نختیتتار ١ؾتتاٳرسنٯ نهتتٰ دٳ   

ؽٸزعتاٯ ٝزنر دند، ن٭ا ن١ٲٴٯ ١ٶ تٶ عاس٭اٯ ثث  نعٲاد ٭زنجْٶ 

٭ا ١ٲٲک، ن٭٢اٯ فکٳر عٲک ٳجٴد ٱکنرد چزن ١ٶ عٲک ٭تادر تتٶ   

 ٱا٫ تٲیاد نع .

ٝای ٙتاح تٶ ٭ْاٳٯ پار٩ٮاٱا تٲیاد ٭غتنتْٚاٯ  تزنی ٭الٝات تا آ

ٱٮاهٲکٵ در ف٘ دهکنر تا نهؾاٯ  70٭زنجْٶ ١زد٫ ١ٶ ٭ا ٥ٴهٲک 

ٱٮاهٲکٵ ٭ٲتَتز ؽتٮا ٷغتتٲک      70ٷغتٲک، نهٰ ٷٲز ٱیغ  ١ٶ 

 نهٰ تاج ٳ تص  رن ١ٲار ت٦ذنرهک.

رٳس ٝتزنر   3ٱٮاهٲک٥اٯ تزنی دهکنر تا ٳسهز ٭تا تٴنٱٲتک ١ٮتتز نس    

ن ٭الٝات تا ر تیظ تٲیتاد ٭غتنتْٚاٯ نهتٰ     ٭الٝات ت٦ذنرٱک، چز
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نٱکنسٵ س٭اٱثز ٭ا ؽتٴد؟ ن٥تز ؽتٮا ٱٮتا تٴنٱیتک ٭ؾت٨٢ ٭تزد٫        

ؽاٷزٳد ٳ ٭یا٭ا رن ح٨ ١ٲیتک، حنتٴری نس ٭تزد٫ ّتذرخٴنٷا     

 ١ٲیک.

عا٧ نع  ١ٶ ١ؾاٳرسنٯ حٴسٵ نٱتصاتیٶ تٲکٵ دچار عز٭اسد٥ا  4

٭ا ؽٴٱک ٳ تٮا٫ عتز٭اهٶ ٷتای آٱٸتا نس تتیٰ ٭تا رٳد ٳ رهتا٩ا       

ٮا ١ٲٲک، چزن ٳسنرت ١ؾاٳرسی تزنی ح٨ نهتٰ ٭ؾت٨٢   ١غة ٱ

 ؟عتاد تمزنٯ تؾ٢ی٨ ٱٮا دٷک

در تتذ١ز ؽتٚاٷا   زایي:ًوایٌذُ اسالظ  اهاى الِ حسیي پَر آقای 

ْوبی لدوبن    ذُز ذغبة ثّ ضئیؽ خىُٓض زض ذصُل گطاٌوی 

ْب وّ وطزن ضا ضٌح زازِ  گؿیرتّ وكُض گفت: ضیكّ ایً گطاٌی

ْبی ورتمف زَلوت اؾوت،    وٍس، ٌبْىبٍْگی ثرف َ اشیت وی

زلیل آي ْه ٌبوبضآوسی ذُز زَلت اؾت لصا ثبیس ثوب توسثیطی   

اظ ایً َضوقیت ٌدوبت    تط قسِ َ وطزن ْب ْىبٍْگ َظاضتربٌّ

 پیسا وٍٍس.

تا تٴجٶ تٶ نهٲ٢ٶ ٭اٵ ٭ثارٟ ر٭ناٯ در پیؼ نع  تاهتک دٳ٩ت    

تکتیزی تیٲکهؾک تا ٭زد٫ تا دٷاٯ رٳسٵ تزنی درهاٙت  ١ااٷتای   

 ٷای ىٴاٱا ٱاهغتٲک. نعاعا در ف٘

ٳی در تذ١زی ده٦تزی خيتاب تتٶ دٳ٩ت  در خقتٴؿ خزهتک       

  ١تزد:  تنٮیٲا ٭مقٴات ١ؾتاٳرسی تتٶ ٳهتضٵ ٥ٲتک٫ تقتزه     

ّ٪یتتز٬ٕ نهٲ٢تتٶ ٭ج٪تتظ ٝتتاٱٴٯ خزهتتک تنتتٮیٲا ٭مقتتٴات   

١ؾاٳرسی رن تقٴهة ١زدٵ، ٝیٮ  تْییٰ ؽکٵ ٭ٲاعة ٱیغ  نس 

٭ٞکنر سهادی ٥ٲک٫ رن  1400ؽٴد در عا٧  تیٲا ٭ا نهٰ رٳ پیؼ

ٷای چٲک تزنتز تاهک نس ختارج نس ١ؾتٴر ٳنرد ١ٲتی٬ ٩تذن      تا ٝیٮ 

 تٴجٶ ١ٲی٬. تٸتز نع  نس ٷ٬ ن١ٲٴٯ تٶ تٴ٩یک دنخ٪ا تیؾتز

در تذ١زی خياب تٶ ٳسنرت ّ٪ٴ٫ در خقتٴؿ پتزدهظ ١تزدٯ    

ٷا در ٭ٲاىٜ ٭متزٳ٫ ّٲتٴنٯ ١تزد: ٭تأعتٚاٱٶ      تزخا نس دنٱؾ٦اٵ

١ٲتک،   ٷا، ٭ٲاىٜ ٭مزٳ٫ رن تنتْی٘ ٭تا   پزدهظ ١زدٯ دنٱؾ٦اٵ

ٷاها ١ٶ تا ن٭٢اٱتات ختٴد نهتٰ ٭ٲتاىٜ نٱجتا٫ ؽتکٵ ٳ        دنٱؾ٦اٵ

 .کنه ١زدٱکٷا رن تأ٭یٰ ٳ دنٱؾ٦اٵ رن نح خیزهٰ س٭یٰ

در تذ١ز ؽتٚاٷا خيتاب   :  ًوایٌذُ یشدهحوذصالح جَکار آقای 

٥ٚ : ن٭زٳس دٳتتارٵ ؽتاٷک    4+1تٶ ٷیات ٭ذن١زٵ ١ٲٲکٵ تا ٥زٳٵ 

حادثٶ نی در تاعیغات ٱيٲتش تتٴده٬ ٳ ٷٮش٭تاٯ تتی٬ ٭تذن١زٵ      

١ٲٲکٵ ٭ا در ٳهٰ در حا٧ ٭ذن١زٵ نع . تاس نّتٮتاد ده٦تز ٳ تتاس    

 مزتٶ ٳ خیاٱتا ده٦ز 

ارٵ تٶ نهٲ٢ٶ ٷٮش٭اٯ ١ٶ تی٬ ٭ذن١زٵ ١ٲٲکٵ ٭ا تا ٥تزٳٵ  تا نؽ ٳی

در ٝا٩ة تزجا٫ در حا٧ ٭ذن١زٵ ٷغتٲک، در تاعیغات ٱيٲش  1+4

حادثٶ نی رخ دند، ٱتیجٶ ٥یزی نهٰ حادثتٶ تتا ٩ثصٲتک، خٲجتز     

سدٯ نع ، ندن٭ٶ دند: آها تجزتٶ تزجا٫ ١اٙا ٱیغ ؟ دٳ٩  تاهتک  

رٷثزی رن در  عیاع  ٷای ١٪ا ٱَا٫ ٳ رٷٲٮٴدٷای ٭ٞا٫ ٭٬َْ

دعتٴر ١ار ٝزنر دٷک ٳ نس نهٰ عیاعت  ٷتا ١ٴتتاٵ ٱیاهتک. نفت٨      

تمث تزدنؽتٶ ؽکٯ تمزه٬ ٷای ٍا٩ٮاٱٶ ٳ رنعتا آس٭اها دٝیٜ 

 نع .

رنعتا آس٭اها خو ٝز٭ش ٭ا نع  ٳ ٷیچ٢ظ حتٜ ٱتکنرد نس آٯ   

ّثٴر ١ٲک، در تزجا٫ ن٭تیاسنتا دندٵ ؽتک ٳ ن٭تزٳس تتا پؾتتیثاٱا     

ٳ ٱَا٫ تاهک ٭يا٩ثتات ٭تزد٫ پی٦یتزی    ٝکرت ٭ٲيٞٶ نی، نٱٞالب 

 ؽٴد.

زض آؾتبٌّ وبِ وجبضن ضوضبي چطا وبالْبی اؾبؾوی وىیوبة َ   

گطاي ْؿتٍس؟ چطا زَلت ٌىی تُاٌس تُظیـ ضا ووسیطیت وٍوس؟   

قجىّ تُظیـ ٌبؾبله ثیكتطیً ضطثّ ضا ثوّ ووطزن َاضز ووطزِ    

اؾت. َظیطاي خٓبز وكبَضظی َ صىت ْط چّ ؾوطیقتط ثبیوس   

پیگیطی وٍٍس. ووطزن ثوّ ذوبعط اؾوین َ      وكىیت وطزن ضا

 .اٌمیة ایؿتبزگی وطزِ اٌس

٭زد٫ هشد ٝث٨ نس إٓاس تاتغتاٯ تا ٭ؾ٨٢ ٬١ آتا ٭ٴنجتٶ ؽتکٱک،   

٭ی٪یتٴٯ هتٴرٳها ٭تْ٪تٜ تتٶ ٭تزد٫ هتشد نس ٭مت٨         500نّتثار 

٭تاٵ   8فٲکٳٛ تٴعْٶ ٭٪ا در جاها ده٦ز ٷشهٲتٶ ؽتکٵ نعت ،    

عا٧ تٴٝ٘  4ظ نس پیؼ ٳسهز ٱیزٳ دعتٴر دند خو نٱتٞا٧ هشد پ

 ٭جکد رنٵ نٱکنسی ؽٴد، ن٭ا نهٰ نتٚاٛ فٴرت ٱ٦زٙ .

در پاعتخ تتٶ نهتٰ تتذ١ز      ًایة رییس هجلس: ػلي ًیکشاد آقای 

جٴ١ار ٥ٚ : تذ١ز ؽٮا ٳنرد نع  ٳ ن٭زٳس ٱیش در نهٰ خقتٴؿ  

ٱؾغتا تز٥شنر ٭ا ؽٴد. ٱٮا تٴنٯ تا ٱ٦اٵ تتٶ تیتزٳٯ ٭ؾت٢الت    

ک ٝتکرت، نٝتتکنر ٭تزد٫ رن    درٳٯ ١ؾٴر رن ح٨ ١زد. تاهک تا تٴ٩یت 

 .حٌٚ ١ٲی٬

 ؽتٚاٷا  تتذ١ز ًوایٌذُ هْزیالش:   هحوذرضا صثاغیاى تافقيآقای  

ّ : گفوت  وكُض زیپمىبؾی زؾتگبِ َ زَلت ضئیؽ ثّ ذغبة  ثو

 اؾووتمبوت َ ضْجووطی وقؾووه ومووبن ضٍْىُزْووبی ثطوووت

ّ  ضقیف الكبض َیػِ ثّ وطزن فطؾبی عبلت ً  َ خبوقو  ْىچٍوی

ثّ ثّ ٍْگبن ودمؽ زض تصُیت لوبٌُي الوسان ضاْجوطزی    وصُ

ْب فكٍگ زض تفٍگ ذبلی زقىً گصاقتّ قس  ثطای لغُ تحطیه
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ویسَاضیه زؾتگبِ زیپمىبؾی السان ثّ چیسي ویُِ ٌوبضؼ  لصا ا

 ٌىٍس َ اظ ُْل حمیه زض زیگ تطفٍسْبی آوطیىب ٌیفتس.

ؽتٴٱک، تتی٬ ٭تذن١زٵ     ٭ٴ٭ٲیٰ نس ه٠ عٴرنخ دٳ تار ٥شهتکٵ ٱٮتا  

١ٲٲکٵ نهزنٯ ٱثاهک در ٝثا٧ ٷٮاٯ تْٸکنت ٝث٨ پای ٭یش ٭تذن١زٵ  

ٱیتش نهتٰ    تا آ٭زه٢ا تٲؾیٲک، ٭يا٩ثٶ ٭زد٫ ٳ رٷثز ٭٬َْ نٱٞتالب 

نع  ١ٶ ٷٮٶ تْٸتکنت نس عتٴی ىتزٗ ٭ٞاتت٨ نجتزن ٳ پتظ نس       

 آس٭اها ٭ذن١زٵ نٱجا٫ ؽٴد. رنعتا

ن٥ز دعت٦اٵ دهم٪ٮاعا تزجا٫ ده٦زی رن تٶ ٭زد٫ تمٮیت٨ ١ٲتک،   

٭ج٪ظ ؽٴرنی نعال٭ا ٳدعتت٦اٵ ٝنتا ٭ما١ٮتٶ آٱٸتا رن ١٪یتک      

سٱک سهزن ن٥ز حٞٴٛ ٭٪  تنییِ ؽٴد دچار ٭ؾ٢الت ٙزنٳنٱا  ٭ا

 .خٴنٷی٬ ؽک

در تتذ١ز ؽتٚاٷا خيتاب      ًوایٌذُ هحالت: سلیوي ػلیزضا آقای 

تٶ تی٬ ٭ذن١زٵ ١ٲٲکٵ در ٳهتٰ ٥ٚت : آٝاهتاٯ ٭زنٝتة تاؽتٲک ٳ      

ّج٪ٶ ٱ٢ٲٲک، ه٢ثار ثٮزٵ ت٪خ ّج٪ٶ ١زدٯ رن ؽاٷک تٴده٬، ١٪یتٶ  

تمزه٬ ٷا نس جٮ٪ٶ تمزه٬ ٷای نٳ٩یٶ ٳ ثاٱٴهٶ تاهک تزدنؽتٶ ؽٴٱک 

 نهزنٯ نع . ٳ نهٰ عیاع  ٝيْا جٮٸٴری نعال٭ا

تا نؽارٵ تٶ نهٲ٢ٶ تا ن٢ٙار ّٮٴ٭ا تتاسی ٱ٢ٲیتک، تزدنؽتتٰ تٲٸتا     

تزخا نس تمزه٬ ٷا تا عیاع  ٷتای ٱَتا٫ ٭ٖتاهزت دنرد، ندن٭تٶ     

 دند: تاهتتک رنعتتتا آس٭تتاها فتتٴرت ت٦یتتزد ٳ تزنعتتاط ٭ز١تتش    

تتا   3پضٳٷؼ ٷای ٭ج٪ظ ؽٴرنی نعال٭ا تزنی نهٰ ٭ٴمٴُ تٶ 

عاّتٶ تزنی رنعتا  8اخت٦ا ٭اٵ س٭اٯ ٱیاس نع . نعتاٱکنرد ع 6

 آس٭اها نس جیة چٶ ١غا خزجا ؽکٵ نع .

ثّ ودمؽ گعاضقی اضائوّ   4+1چطا تیه وصاوطِ وٍٍسِ ثب گطَِ 

ٌىی وٍس َ ودمؽ زض خطیبي وصاوطات ٌیؿت، چوطا یىوی اظ   

ٌىبیٍسگبي ودمؽ ْىطاِ ثب تیه وصاوطِ وٍٍسِ ثّ ٌكؿوت ْوب   

 افعان ٌىی قُز؟

تٲک ٳ تاهک نس ٭ٴٙٞیت  آٱٸتا ٙتی٪٬    آٝاهاٯ نّال٫ ١زدٱک ٭ٴٜٙ ٷغ

تٸیٶ ؽٴد، تاهتک نس فتٚٴٗ ٭تزٓ، ٥زنٱتا دار، نٙتشنهؼ ٝیٮت        

 ٭غ٢ٰ، ٭کهزه  ١زٳٱا ٳ ٷٮاٷٲ٦ا تیٰ ٳسرن ٙی٪٬ عاختٶ ؽٴد.

ٱٮاهٲکٵ ٭تزد٫ ٭متالت در ٭ج٪تظ ؽتٴرنی نعتال٭ا در پاهتاٯ       

خاىزٱؾاٯ ١زد: ٳسهز ٱیزٳ تاهک تکنٱک ١ٶ در تاتغتاٯ عا٧ جاری 

 .شویم تا ٭ٴنجٶ ٭اتا ٭ؾ٨٢ ٬١ آ

 ختٴد  ؽتٚاٷا  تذ١ز در  ًوایٌذُ گزهسار: هطْزی اردضیز آقای 

٥زنهتتا تتتٴدٵ ٳ ٭ج٪تتظ ٳ  تیتتاٯ نهٲ٢تتٶ ٭ج٪تتظ ٱٮتتاد ٝتتاٱٴٯ تا

ٷای ٳنتغتٶ آٯ تاهک تیؼ نس ده٦زنٯ تتٶ ٝتاٱٴٯ پاهثٲتک     ٴّٶ٭جٮ

ٷای ٭ج٪تظ ١تٶ    تاؽٲک، ٥ٚ : نخیزنً در ٭جٮٴّٶ ٭ز١ش پضٳٷؼ

٭ْتاٳٯ تتا    12٭ْاٳٱ  تْزه٘ ؽتکٵ،   5در عاختار عاس٭اٱا آٯ 

ح٬٢ ر یظ ٭ز١ش ٭ٲقتٴب ؽتکٵ نعت . جٲتاب آٝتای سن١تاٱا       

 رّاه  ٝاٱٴٯ نس جٲاتْا٩ا تٶ ّٲتٴنٯ ٱٮاهٲتکٵ ٭ج٪تظ ٳ ر تیظ    

ٷای ٭ج٪ظ ١ٶ ٭تْ٪ٜ تٶ ٭٪  ٳ ٱٮاهٲک٥اٯ نع   ٭ز١ش پضٳٷؼ

 رٳد. تیؼ نس عاهزهٰ نٱتَار ٭ا

نس ٷیأت ر یغٶ ٭ج٪ظ ٳ ٷٮچٲیٰ د١تز ٝا٩یثاٗ ر یظ ٭ج٪ظ 

ٷتا تتٴدٵ تٞامتا دنر٫ ٱغتث  تتٶ       ١ٶ ٷیأت ن٭ٲای ٭ز١ش پضٳٷؼ

نفالح نهٰ تص٪٘ نس ٝتاٱٴٯ ٳ رّاهت  عتاختار عتاس٭اٱا نٝتکن٫      

 ٱٮاهٲک.

ٷتای ٭ج٪تظ نٙتشٳد:     سن١اٱا ر یظ ٭ز١ش پضٳٷؼ ٳی خياب تٶ

ٷای ٱا٭تْتارٗ ٳ ختارج نس رٳنتتو     نخثاری در خقٴؿ پزدنخ 

 رعتک ١تٶ تاهتک     ٷتا تتٶ ٥تٴػ ٭تا     نعتصکن٭ا در ٭ز١ش پضٳٷؼ

ؽتتٚاٗ عتتاسی ؽتتٴد. ٷٮچٲتتیٰ تتتا تأعتتیظ ٕیزٝتتاٱٴٱا ٭ز١تتش 

نهتک،   ٷا در ٬ٝ نّتزنك ّ٪ٮتای نهتٰ ؽتٸز رن تزنٱ٦یصتتٶ     پضٳٷؼ

  ١ٶ ٭٦ز ٝزنر ٱثٴد ٭ز١ش تمٞیٞات نعتال٭ا  عٴن٧ تٲکٵ نهٰ نع

ٷتای ٭ج٪تظ رن    ٬ٝ ن٭ٴر ٭زتٴه تٶ نعال٭ی  ٳ تمٞیٞات ٳ ىزح

 تزّٸکٵ دنؽتٶ تاؽک ٩ذن تاهک تٶ نهٰ ٭ٴمٴُ ٷ٬ تٴجٶ ؽٴد.

ذغبة ثّ فتبح ضئیؽ ثٍیبز وؿتضقفیً ثوب ثیوبي ایٍىوّ     َی 

ورتموف ووّ ٌىبیٍوسِ      قٓطؾوتبي  70ٌىبیٍسِ اظ  70ثیف اظ 

ٌفط ثُزِ، زض صف ویلبت ثب قىب ْؿوتٍس، تصوطی    ْب  ویمیُي

وطز: قىب قدبفت ٌساقتیس وّ ؾط حوطف ذوُز زض ذصوُل    

قفبف ؾبظی اوبوً ثٍیبز ثبیؿتیس َ پؽ اظ گفتً فصضذُاْی 

وطزیس، ایً چّ زوبي َ زؾتگبْی اؾت ووّ ثوطای ذُزتوبي    

ثبض زضذُاؾت ویلبت ثب قوىب   6ایس، ثٍسِ قرصبع  زضؾت وطزِ

یً زوبي َ زؾتگبِ زض خىُٓضی اؾویوی خوبیی   ان، ا ضا زاقتّ

المٓی ْؿتیس اوب ثٍسِ حعة  گُیٍس قىب حعة ٌساضز، ثطذی وی

 ثیٍه. ثُزي زض ایً ضفتبض ٌىیالٓی 

آلبی ضییؽ خىُٓض وطزن وی گُیٍس وّ ثطازض ضییؽ خىٓوُض  

زظزاؾت، ثطازض وقبَي اَل زظز اؾت، زذتط َظیط زظز اؾوت،  

زض ؾبظوبي َ ازاضِ ی ثرُاْس فیي َظیط زظز اؾت اگط  یه وؿ

اووب   ضَؾتب تبییس صیحیت ثكُز اگوط  َ یب قُضاْبی اؾیوی 

وٍٍس، حوبل   ثب اَ ثطذُضز وییه تطیبن وكیسِ ثبقس  ثطازضـ
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ثطازض ضئیؽ خىُٓض َ ثطازض وقبَي اَل زَلت َ ْىچٍیً زذتط 

ثبیس حیب ضئیؽ خىُٓض اظ ایً وُضُؿ  ، آلبیَظیط زظز ْؿتٍس 

 وكُض َ وىمىت اؾت . وٍس ایً چّ َضـ

آلبی وٍٓسؼ ٌیىعاز: زض پبؾد اؽٓبض زاقت : ٌىبیٍسگبي عجك 

 74لبٌُي اؾبؾی ثطای اؽٓبضات ذُز آظازٌس اوب  وُاز  86اصل 

لبٌُي آییً ٌبوّ زاذمی ودمؽ یه لیسی گصاقتّ اؾت  75َ 

. اظ ضییؽ وطوع پػَْكٓب ؾوُال وٍیوس َ زض لؿوىت زَن  َ    

اض حمُق افطاز ضا ْه ثبیس زض ؾُن حك قىب اؾت لىً یه ومس

 ٌؾط گطفت.

 ختٴد  ؽتٚاٷا  تذ١ز در ًوایٌذُ طَالص:  حسي هحوذیاری آقای

 22 ٭ادٵ 7 ٳ 4 کٷایتٲ ٳ نعاعا ٝاٱٴٯ 85 ٳ 84 نفٴ٧ ٭ياتٜ

ٜ  ٱٮاهٲتک٥اٯ : ٥ٚت   ٭ج٪ظ دنخ٪ا ٱا٭ٶ آهیٰ ٜ  ٝتاٱٴٯ  ىثت  حت

 ٝتاٱٴٯ  84 نف٨ ٭ياتٜ ن٭ا ١ٲٲک تیاٯ رن خٴدؽاٯ ٭ٲٴهات دنرٱک

نی در ٭ٞات٨ ٭زد٫ ٭غئٴ٩ی  دنرد ن٭ا تزختا   ٱٮاهٲکٵ ٷز نعاعا

ٷاهؾاٯ تٶ ٱیات  نس جٮِ ٭ٴمتٴّا   نس ٷٮ٢ارنٯ ٥اٷاً در فمث 

٩ا ١ٶ ٭غئٴ٩ی  نٍٸارنت ٷز ١تظ تتز   ١ٲٲک در حا رن ٭يزح ٭ا

 ّٸکٵ خٴدػ تٴدٵ ٳ عٮ  ٱٮاهٲک٥ا ٝا ٨ تٶ ؽصـ نع .

ن٥ز نٍٸارنت ٱٮاهٲک٥اٯ تا تٴٷیٰ ٷٮزنٵ تاؽک ٝات٨ جٮِ ٱیغ ، 

ٷتای   ٩ذن نس ٷیتأت ر یغتٶ ١تٶ ٳٍیٚتٶ تٲَتی٬ نٳٝتات فتمث        

١تٲ٬ تتٶ ٱٮاهٲتک٥اٯ     ٱٮاهٲک٥اٯ رن تزّٸکٵ دنرٱک درخٴنع  ٭تا 

 ٷای نهٲچٲیٲا ٱثاؽی٬. زخا ٱا٭ٸزتاٱاتذ١ز دندٵ تا ؽاٷک ت

ٳی تا تیاٯ نهٲ٢ٶ ن٭زٳس ؽاٷک درد ٳ رٱو ٭زد٫ در حٴسٵ ٭ْیؾ  

تیٲا ١زدٵ ٳ  ٭زد٫ ٷغتی٬، نٙشٳد: تاهک ٷز چیشی رن نس ٝث٨ پیؼ

ّالج ٳنْٝٶ رن ٝث٨ نس ٳٝٴُ تاهک ١زد نس نهٰ رٳ تٲتکٵ ٱغتث  تتٶ    

 ّٮ٪٢زد ١ٮیغیٴٯ ١ؾاٳرسی ٭ْتزك ٷغت٬ چزن ١ٶ ىثٜ تٲتک 

ٳٍیٚتتتٶ دنؽتتتتٶ ٭غتتتئٴاٯ رن در خقتتتٴؿ     47٭تتتادٵ  6

ٷای تتأ٭یٰ ٭تزٓ نٍٸتار ١تزدٵ ٳ ٭يا٩تة رن تتٶ آٱٸتا         ٱاتغا٭اٱا

٥ٴؽشد ١ٲک تا در نهتا٫ تْيیت٨ ؽتاٷک ٭ؾت٢التا تتزنی ٭تزد٫       

 ٱثاؽی٬.

در نعتاٯ ٥یالٯ تا ١ٮثٴد چٴب تزنی تأ٭یٰ خٴرنٟ ٭ٴرد ٱیتاس  

١ارخاٱجتتات ٭ٴنجتتٶ ٷغتتتی٬، ٭ي٪تتِ ؽتتکه٬ ٝتتزنر نعتت  تاتتت  

ٷتای   تکٷ٢اری پیٮاٱ٢ارنٯ چٴب آات ٥یالٯ در نختیار نعتتاٯ 

ده٦ز ٝزنر ٥یزد، نس نهٰ رٳ تا تٴجٶ تتٶ ٭زجْتات سهتادی ١تٶ در     

١تٲ٬ چٲتیٰ ٭ٴمتٴّا ٝاتت٨ ٝثتٴ٧       نهٰ رنتيٶ دنؽت٬ نّال٫ ٭ا

 .ٱثٴدٵ ٳ ٳسهز جٸاد ١ؾاٳرسی تاهک تٶ نهٰ ٭ٴمٴُ ٳرٳد ١ٲک

 ؽتٚاٷا  تتذ١ز  رد ًوایٌالذُ  تْالزاى:    ًثَیاى هحوَد سیذ آقای 

 ٭تزد٫  تٶ ٱغث  دٳ٩  ١ٶ ٷاها خغارت ١ٶ ٱیغ  ٭ْ٪ٴ٫: ٥ٚ 

 د ٭ا ١ٲک، ١ا ٝزنر نع  تٮا٫ ؽٴد.ٳنر

تٶ ٩ماً عیاع  ٷای دنخ٪ا در تصؼ نٝتقتادی، نهتٰ دٳ٩ت     

٥زنٱا ٷای ٥غتزدٵ نی تز ٭زد٫ رٳن دنؽتتٶ نعت . ٥زنٱتا دار،    

١اٷؼ نرسػ پٴ٧ ٭٪ا، ٥زنٱا خٴدرٳ، ٥زنٱا ٭غ٢ٰ، ف٘ ٷای 

اٱا ٭اهمتاج ٭زد٫ نس جٮ٪ٶ نهٰ ٙؾارٷای نٝتقادی نعت  ٳ  ىٴ

 تا ١ا ٝزنر نع  نهٰ ٙؾارٷا تز ٭زد٫ ندن٭ٶ هاتک؟

تتا نؽتارٵ تتٶ خغتارت ٷتا در       90ٱاهة ر یظ ١ٮیغیٴٯ نف٨ 

تصؼ عتاد ٭٪ا ١زٳٱا ندن٭ٶ دند: خغارت در تصتؼ دنخ٪تا تتا    

تقٮی٬ ٕ٪و در عتاد ٭٪ا ١زٳٱا تٶ رهاع  ر یظ جٮٸتٴری تتا   

 زد٫ تٶ ىٴر جکی تاسی ٭ا ؽٴد.جاٯ ٭

ٳی تا نؽارٵ تٶ عیاع  خارجا دٳ٩  ٭يتزح ١تزد: تتی٬ آٝتای     

رٳحاٱا جش خغارت تٶ ٭زد٫ دعتاٳرد ده٦زی ٱکنؽتٶ نعت ، نس  

٭اٷتٶ ٷغتتٶ    20تٶ فزنح  ٭ا ٥ٴهٲک؛ تْ٪یٜ  84تا  82عا٧ 

نی ٳ پذهزٙتٰ پزٳت٨٢ ن٩ماٝا ٳ ٥غتتزدٵ تتزهٰ ٱَتارت ٷتا رن     

تٞزهثا ٷیچ ؽک. در صٱٴ، ٩ٴسنٯ جش خغارت پذهزٙتی٬، ن٭ا ٱتیجٶ 

 ٱتیجٶ نی در تز ٱکنؽتٶ نع .

ناٯ در ٭ذن١زنت ٷ٬ نهٰ ٭ٴمٴُ ندن٭ٶ دنرد. ٱٮاهٲتک٥اٯ ٭تزد٫   

نعٚٲک تٮتا٭ا تمتزه٬    5در ٭ج٪ظ در دٙاُ نس ٭زد٫ ٥ٚتٲک ١ٶ 

٭اٵ دٳتارٵ  3ٷا تزدنؽتٶ ؽٴد، ن٭ا دٳ٩  ٭ا ٥ٴهک اس٫ ٱیغ  ٳ 

 نهتٰ پیتا٫ رن دندٱتک ١تٶ ؽتٮا       تْ٪یتٜ نهجتاد ؽتٴد ٳ تتٶ ٕتزب     

 ٭ا تٴنٱیک تمزه٬ ٷا رن ندن٭ٶ دٷیک.

ٳی تا نؽارٵ تٶ ٭ذن١زنت نخیز ٭يزح ١تزد: ّ٪تا رٕت٬ تتذ١زنت     

ٝزنر نع  ىزح ٥ا٫ تٶ ٥ا٫ تزجا٫ رن نٱجا٫ دٷٲک، رنعتا آس٭اها 

عزهِ ٳ آعاٯ چٶ ٭ْٲا ٭تا دٷتک؟ آٱچتٶ ١تٶ ٭ٲتاِٙ ٭٪ت  رن       

٭زه٢ا تٶ ىتٴر ١ا٭ت٨   تا٭یٰ ٭ا ١ٲک نهٰ نع  ١ٶ تمزه٬ ٷای آ

تزدنؽتٶ ؽٴد. نس جٮ٪ٶ تمزه٬ ٷتای ٱٚتتا ٳ تتاٱ٢ا ٳ پتٴ٧ تتٶ      

 رنحتا در حغاب ٭زد٫ تیاهک.
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ت٢ٚی٠ تیٰ تمزه٬ ٷای ٷغتتٶ نی ٳ ده٦تز تمتزه٬ ٷتا ٱثاهتک      

فٴرت ٥یزد ٳ ناٯ در ٭ذن١زنت نهٰ ت٢ٚیت٠ ٷتا ٳجتٴد دنرد ٳ    

 .٭ا خٴنٷٲک ىزح ٥ا٫ تٶ ٥ا٫ تزجا٫ رن نٱجا٫ دٷٲک
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