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 27/8/9318 نبهشدو  روز–جلسه علني  (387) هفتمو  هشتاد  و سیصد
 

 اظهارات آقای دکتر الریجانی ریاست مجلس شورای اسالمی(1
 

 5( تصویب گردیدد و مدواد )  4ماده ))ها ها و دهیاری درآمد پایدار و هزینه شهرداری (ادامه رسیدگی به الیحه دو فوریتی 2

شد .) مقرر گردید كمیسیون ظرف دو هفته مواد مذكور را بررسي و ابهامات را رفع و گزارش آن  به كمیسیون ارجاع (  23الي 

 را به مجلس ارایه نماید.(
 

گای جمهاوری   ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماایی و فرهن 23( الی)22الیحه اصالح مواد) (ادامه رسیدگی به3

( 2)مداده ) ( قانون اساسی44وچهارم ) های کلی اصل چهل ( قانون اجرای سیاست32اسالمی ایران تنفیذی در مورد ماده )

 ، به تصویب رسید.(به كمیسیون  ارجاعي
 

ه از اعاد -تجارتي قراردادهاي  -كتاب اول) تجارت   ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد الیحه( 4

 اصالحات به تصویب رسید.(-2شوراي نگهبان 
 

)اعاده شدده از  ویژه اقتصادی  صنعتی و دوازده منطقه - الیحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ( رسیدگی به 5

 اصالحیه هاي كمیسیون به تصویب رسید.(-9شوراي نگهبان 
 

مورد آسیب شناسی قانون تشاییالت، وظاایو و انتباباات    ( قانون اساسی در 02)( قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم 6

    های متولی در اجرای قانون انتبابات کشور شوراهای اسالمی و بررسی طرز کار دستگاه
 

 ( فقره الیحه1( ایالم وصول )7
 

نماینددگان   )( سوال آقایان ولی ملیی و احد آزادی خواه نمایندگان مشیین شهر و  مالیر از وزیر محترم جهاد کشاورزی8

 .(پاسخ هاي وزیر قانع شدند   سوال كننده از
 

 )آقایان: هاشمي تختي نژاد، دلخوش، نیکفر، پارسایي ، محبي نیا( (ناطقین جلسه یلنی0
 

 

 صبح 8 ساعت 9318/ 28/8خ  مور شنبهسه  ( ایالم ختم جلسه  ، جلسه آینده روز12
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اي (اظهارات آقاي  دكتر الریجاني ریاست مجلدس شدور  9

 اسالمي

از رهبر معظم انقالب اسالمی سپاسگزاری می کنیمم کیب  یا     -

سخنان راهگشا و حکممانب خود در روز گذشتب مسیمر حرکی    

 اخمیر  روز چنی   حیواد   اصلی میرد  و مسیالو ن را در میورد   

کومی   ایی  نیمن    ح هیای   خی   همب  نا راین کردن  روشن

میرد   توجب ج ی  ب شرایط کشور  رای رفع مسائل و دغ غیب  

  ب ویژه در کنترل قمم  ها هم  داشتب  اشن .

 توجیب  دارد، نیرور   شرایط این در مختلف قوای راستایی هم

زممنییب رفتییار اا مانییب    در جنا عییا ی توسییط همگییان دادن

 همیب  وفیا   و کشور امنم   ر تاکم  و آشو گران گران، اغتشاش

 را دشمنان چن جانبب دسمسب این آنها،  ا مقا لب در کشور قوای

 .سازد می آشکار گذشتب از  مشتر

 شییرمی و  وقتییی وزیییر خارجییب  ییی آ ییروی آمریکییا  ییا  ییی   -

فرص  طلبی احمقانب، آشکارا از آت  زدن اموال مرد  حمای  

سرای ،  ا این اقی ا    می کن  و این امر را دفاع از مرد  ایران می

در واقع  ب خو ی رفتار دروغمن و ریاکارانب خیود را نسیب   یب    

  ایران نشان می ده  کب هی   آمریکیا نسیب   یب اییران      مل

چمزی جز  هم ریختن امنم  کشور و آتی  زدن منیافع ملی     

 نمس .

نماین گان مجلس شورای اسالمی پس از شنم ن  مانا  عممق 

و م  رانب مقا  معظم رهبیری، تبعمی  از مسیمر تعمیمن شی ه      

جنا عییا ی را  ز  دانسییتب و دغ غییب هییای مییرد  در زممنییب    

مشییکال  اقتدییادی را  ییا جیی ی  دنبییال خواهنیی  کییرد و  ییا  

همگرایی  مشتر مجا ی  رای آشفتب سازی کشور توسط آمریکا 

 .و نوکران منافق ن انقالب نخواهن  داد

درآمدد پایددار و    رسیدگي به الیحه دو فوریتي ادامه (2

 ها ها و دهیاري هزینه شهرداري

باه کمیسایون    ( 23الای   5مواد )گردید و ( تصویب 4ماده )

مقرر گردید کمیسایون ظارد دو هفتاه ماواد     شد .)  ارجاع 

گزارش آن را به مجلاس   ابهامات را رفع و مذکور را بررسی و

 ارایه نماید.(

تواننی  در اجیرای    شوراهای اسالمی شهر و  خ  می -4ماده 

قانون تشکمال ، واایف و انتخا ا  شوراهای اسالمی کشیور و  

های  ع ی  و اصالحمب 01/3/0331وب انتخا ا  شهرداران )مد

های شهر و روستا نسب   یب  رقیراری و    آن(  رای تأممن هزینب

ها، مستح ثا ،  ونع عوارض محلی اعم از عوارض  ر ساختمان

تأسمسا ، تبلمغا  معا ر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش 

های توسیعب شیهری و روسیتایی و     افزوده ناشی از اجرای طرح

غمرمنقیول در محی وده و حیریم شیهر و محی وده       های دارایی

روستا اق ا  نماین . عناوین عیوارض  یا توجیب  یب شیرایط هیر       

منطقب جغرافمایی  ب وسملب وزار  کشور و  ا همکاری شیورای  

ها ح اکثر تا پایان آذر ماه هر سال تهمیب و توسیط    عا ی استان

 وزیر کشور ا الغ می شود.

رض و سیایر وجیوه  یرای انیواع      رقراری هرگونب عوا - 0تبدره 

کا های وارداتی و تو می ی و همننیمن ارائیب خی ما  کیب در      

قانون ما ما   ر ارزش افیزوده تکلمیف ما میا  و عیوارض آنهیا      

تعممن ش ه اس ، همننیمن  رقیراری عیوارض  یب درآمی های      

هییا، سییود اورا   مأخییذ محاسییبب ما مییا ، سییود سییها  شییرک 

یر عملما  ما ی اشخاص نزد گذاری و سا مشارک ، سود سپرده

ها و موسسا  اعتباری غمر انکی مجاز، توسیط شیوراهای     انک

  اش . اسالمی و سایر مراجع ممنوع می

شوراهای اسالمی شهر و  خ  موافن  نسیب   یب    - 2تبدره 

 همین میاه هیر سیال  یرای       01ونع و تغممر عوارض محلی تا 

اعیال  عمیومی   اجراء در سال  ع  اق ا  نموده و پس از تدویب 

 نماین .

توانن  نسب   یب   شوراهای اسالمی شهر و  خ  می - 3تبدره 

 رقراری، اصالح،  غو و تدویب نرخ خ ما  ارائیب شی ه توسیط    

هیای وا سیتب  یب     هیا و موسسیا  و شیرک     ، سازمان شهرداری

 شهرداری و دهماری اق ا  نماین .

کلمب اشخاص حقمقی و حقیوقی کیب در محی وده و     -4تبدره 

حریم شهر و مح وده روستا سیاکن هسیتن  و ییا  یب نیوعی از      

 رنی ، مکلفنی  عیوارض و     خ ما  شهری و روستایی  هیره میی  

  های خ ما  شهرداری و دهماری را پرداخ  نماین .

های توسعب شهری و روسیتایی   چناننب اجرای طرح - 1تبدره 

 جایی تأسمسا  از جملب  ر ، آب و گاز  اش ،  ای  مستلز  جا ب

 یی ون دریافیی  وجییب از شییهرداری و دهمییاری انجییا  پییذیرد.  

هیا از پرداخی  هزینیب روشینایی معیا ر،       ها و دهماری شهرداری

  اشن . ها معا  می ممادین و پارک

نحیوه ونیع و وصیول عیوارض تفکمیک ارانیی در        - 6تبدره 

مح وده روستا و همننمن ا حیا  ارانیی  یب محی وده روسیتا      

چارچوب دستورا عملی خواه   ود کب در  مطا ق قوانمن مر وطب

گردد ص  درص  درآم  این تبدره  توسط وزار  کشور ا الغ می

 .گردد صر  عمران و آ ادانی همان روستا می  توسط دهماری

( 23( الي)22الیحه اصالح مواد) ادامه رسیدگي به(3

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
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( قانون 32نفیذي در مورد ماده )جمهوري اسالمي ایران ت

( قانون 44وچهارم ) هاي كلي اصل چهل اجراي سیاست

 اساسي

ریمس دیوان "عبار  (  یحب0درماده ): شایان ذكر است 

 از قلم افتاده  ود کب قرائ  گردی . "محاسبا 

 تصویب رسید: شرح ذیل به  به، ( ارجایی2ماده )

هیای آن  یا   و تبدره ( قانون3متن زیر جایگزین ماده ) -2ماده

 شود: اصالحا  و ا حاقا   ع ی می

 ب منظور توسعب فعا م   خشیهای غمردو تیی در    -ا ف-3ماده 

اقتداد ملی، توانمن سیازی و رفیع محی ودی  از فعا می  ایین      

گیذاری در   هیای اقتدیادی و تسیهمل سیرمایب      خشها در عرصب

و کیار در   زداییی و  هبیود محیمط کسیب      کشور، همأ  مقررا 

شود. ترکمیب اعضیاء،     وزار  امور اقتدادی و دارایی تشکمل می

 واایف و اختمارا  همأ  و د مرخانب آن  ب شرح زیر اس :

 ترکمب اعضاء: -0

 و  رنامیب  سیازمان  رئمس ،(رئمس) دارایی و اقتدادی امور وزیر 

ان سیازم  رئیمس  جمهیور،  رئیمس  حقیوقی  معاون کشور،  ودجب

فییر از نماینیی گان مجلییس  ییب اداری و اسییتخ امی کشییور، دو ن

عنوان ناار  ب انتخاب مجلس شورای اسیالمی، دادسیتان کیل    

کشور، رئمس دییوان عی ا   اداری، رئیمس دییوان محاسیبا       

مجلس شورای اسالمی، رئیمس سیازمان  ازرسیی کیل کشیور،      

رؤسای اتاقهای  ازرگیانی، صینایع، معیادن و کشیاورزی اییران،      

ترین مقیا  دسیتگاه اجرائیی    تعاون ایران و اصینا  اییران،  یا    

 ر ط مونوع یا صادرکنن ه مجوز ذی

 واایف و اختمارا : -2

و   زدایی و  هبود محمط کسب واایف و اختمارا  همأ  مقررا 

 کار  ب شرح زیر اس :

تأیم  عناوین مجوزهای اعالمیی و تعمیمن سیقف زمیانی      -2-0

ص ور مجوز در هیر کسیب و کیار و شیرایط و مراحیل صی ور       

های قانونی، می ارک   نماز، هزینب شامل استعالما  پم مجوزها 

دسیتگاهی صی ور مجیوز و می   زمیان        ز  و فرآین های  من

 اعتبار

تسهمل و تسریع شرایط و مراحل ص ور مجوزهای کسب  -2-2

و کار  ا ح اقل هزینب و مراحیل و ترجمحیاب  یب صیور  آنیی و      

 ان ازی آن در کمترین زمان ممکن غمرحضوری و راه

انتشار شرایط ص ور مجوزهای کسب و کار  یب تفکمیک    -2-3

 هر کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور

تعممن فهرس  دسیتگاههای اصیلی در صی ور مجیوز در      -2-4

های اقتدادی  رای ایجاد درگاه تخددی ص ور مجوز یا  فعا م 

های میورد   ایجاد کسب و کار و تهمب استان اردها و دستورا عمل

 نماز

عملمیاتی ارتقیای رتبیب و امتمیاز      -تدویب  رنامب اجرائی -2-1

 ا مللی کسب و کار ایران در شاخدهای  من

ها و  نامب ها، آیمن ها،  خشنامب حذ  یا اصالح دستورا عمل -2-6

سایر مقررا  اجرائی مخل کسب و کار در جه   هبود محیمط  

 هممن ماده« ا ف»(  ن  0کسب و کار  ا رعای  تبدره )

 خانب:د مر -3

همأ  مستقر در وزار  امور اقتدادی و دارایی   د مرخانب -3-0

 )مرکز ملی مطا عا ، پای  و  هبود محمط کسب و کار( اس .

د مر همأ   یب انتخیاب و حکیم وزییر امیور اقتدیادی و        -3-2

 شود. دارایی مندوب می

شیود و      یار تشیکمل میی    ییک  همأ  هر میاه حی اقل    -0تبدره

 یا  .س و اکثری  اعضاء رسمم  میجلسا   ا حضور رئم

هیا،   مدو ا  همأ  در مورد مجوزها و حذ  و اصالح  خشینامب 

ها پس از تأیم  وزیر امیور اقتدیادی و    نامب ها، آیمن دستورا عمل

های همیأ  وزییران پیس از تأیمی       دارایی و در مورد تدویبنامب

 ا جراء اسی .  همأ  وزیران،  رای کلمب مراجع ص ور مجوز  ز 

فعا م  این همأ  پس از انجا  این تکا مف نمز استمرار یافتب و 

 اشی ،   در صورتی کب تحقق اه ا   ب اصالح قوانمن نماز داشتب 

های  ز  را  رای اصالح قوانمن  این همأ  مواف اس  پمشنهاد

تهمب و  ب مراجع مر وط ارائب کن . کلمب مدو ا  همأ  میذکور  

راجیع صی ور مجیوز، نافیذ و     در چهارچوب این تبدیره  یرای م  

ا جراء اس  و همچ مرجع صی ور مجیوزی حیق نی ارد در       ز 

تغایر  ا مدو ا  این همأ  اق امی را انجا  ده  کیب منجیر  یب    

 الاثرش ن مدو ا  و یا ایجاد شرایطی مشا ب ونعم  پیم  از  

 تدویب مدو ب شود.

زداییی در   در مواردی کب تدیممما  همیأ  مقیررا     -2تبدره

هبود محیمط کسیب و کیار و تسیهمل صی ور مجوزهیا،       جه   

نمازمن  تدویب همیأ  وزییران اسی ، وزییر امیور اقتدیادی و       

دارایی مواف اس  ار  م   دوهفتیب، تدیممما  همیأ  را    

 رای همأ  وزیران ارسال کنی . همیأ  وزییران موایف اسی       

پمشنهادهای این همأ  را ح اکثر ار  م   چهل و پین  روز  

 گمری کن . ب آنها تدمممرسم گی و نسب   

کلمییب مراجییع صییادرکنن ه مجییوز موافنیی  اییر  میی     -ب

ا جراء ش ن این قانون، نسیب   یب ااهیار     چهارماه پس از  ز 
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عنوان و تکممل شناسنامب ص ور، تم ی ، اصالح و  غو مجوزهیا  

زداییی و   ش ه توسیط همیأ  مقیررا      ر اساس استان ارد تعممن

روی درگاه ملی مجوزهیای کشیور   و کار  ر   هبود محمط کسب 

صور  ا کترونمکی اق ا  کنن . ع   ثب  اطالعیا  مجیوز در     ب

شیود و شیورای    ش ه، تخلیف محسیوب میی    ار  زمانی تعممن

نفع یا گزارش د مرخانب  رقا   مواف اس   راساس شکای  ذی

( 60همأ  مذکور، نسب   ب مونیوع رسیم گی و طبیق میاده )    

و حسب  زو  متخلفان را  ب شعب  این قانون اتخاذ تدممم کن 

 ( این  ن ، معرفی کن .0خاص مونوع تبدره )

های کلیی   ( قانون اجرای سماس 32در اجرای ماده ) -0تبدره

( قانون اساسی قوه قضائمب مکلف اس  44اصل چهل و چهار  )

 رای رسم گی  ب تخلفا  و جرایم ناشی از اجرای ایین قیانون،   

 زها و کسب و کار تعممن کن .شعب خاصی را  رای حوزه مجو

راهبری و م یری  درگاه ملیی مجوزهیای کشیور  یا      -2تبدره

و کار اس    زدایی و  هبود محمط کسب د مرخانب همأ  مقررا 

افزار، زیرسیاخ  و امنمی     افزار، نر  و کلمب امور مرتبط  ا سخ 

شیود.   آن توسط وزار  ارتباطا  و فناوری اطالعا  تأممن میی 

خارج از این درگاه ثب  و صادر شود، فاق  اعتبار  مجوزهایی کب

 اس .

کلمب مراجع صادرکنن ه مجیوز مکلفنی  اسیتعالما      -3تبدره 

ا کترونمکی مرتبط  ا ص ور، تم ی ، اصالح و  غو مجوزهیا را  یا   

شییرایط مییورد نمییاز درگییاه ملییی مجوزهییای کشییور در اختمییار 

کار قیرار   زدایی و  هبود محمط کسب و د مرخانب همأ  مقررا 

 دهن .

ماه  یا   نحوه فعا م  درگاه ملی مجوزهای کشور ار  م   سب

و   زدایی و  هبود محمط کسیب  پمشنهاد د مرخانب همأ  مقررا 

رسی  و  یرای    کار  ب تدویب وزیر امور اقتدیادی و داراییی میی   

 ا جراء اس . تمامی مراجع صادرکنن ه مجوز  ز 

و کیار موایف    کسیب   زدایی و  هبود محیمط  همأ  مقررا  -ج

اس  پس از  ارگیذاری اطالعیا  مر یوط  یب مجوزهیا توسیط       

ماه نسب   ب تعممن  مراجع صادرکنن ه مجوز، ار  م   ش 

سقف زمانی ص ور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل 

 ص ور مجوز اق ا  و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کن .

خواسی  متقانیمان   مراجع صیادرکنن ه مجیوز موافنی  در    -د

مجوز کسیب و کیار را مطیا ق شیرایط مدیرح در درگیاه ملیی        

مجوزهای کشور دریاف  و  ررسی کنن . صیادرکنن گان مجیوز   

از « اشیباع  یودن  یازار   »کسب و کار اجیازه ن ارنی   یب د میل     

پذیرش تقانا یا ص ور مجوز کسب و کار امتناع کننی . امتنیاع   

خمر  یم  از ایر    از پذیرش م ارک و درخواس  مجیوز و تیأ  

ش ه در درگیاه ملیی مجوزهیای کشیور در صی ور       زمانی تعممن

مجوز  رای متقانمانی کب م ارک معتبر مدرح در درگیاه ملیی   

« اخیالل در رقا ی   »انی ، مدی ا     مجوزهای کشور را ارائب داده

( این قانون اس  و شورای رقا   مواف اس  41مونوع ماده )

رین مقیا  مسیلول دسیتگاه    نفع رسم گی و  ا ت  ب شکای  ذی

( ایین  60( میاده ) 02ش ه در  ن  ) مر وطب را  ب مجازا  تعممن

 قانون محکو  کن .

در صورتی کب هر یک از مراجع صادرکنن ه مجوز، از  -0تبدره

ش ه در درگاه ملی مجوزهیای   ارائب مجوز در ار  زمانی تعممن

توان  نسیب   یب ثبی  شیکای       کشور امتناع کن ، متقانی می

صور  ا کترونمکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اق ا  کن .  ب 

در این موارد  ا ترین مقیا  مرجیع صی ور مجیوز ییا اسیتان ار       

روز کاری از تاریخ ثبی    مر وط، موافن  ار  م   ح اکثر ده

درخواس ، مونوع را  ررسی و در چهیارچوب قیوانمن، زممنیب    

چناننیب   ص ور فوری مجوز میورد درخواسی  را فیراهم کننی .    

ار  م   مذکور زممنب ص ور مجوز مورد درخواسی  فیراهم   

نش ، مرکز ملی رقا   وفق مقررا  مر وط اق ا  و حسب  یزو   

ایین  « ب»(  نی   0متخلفان را  ب شعب خاص مونوع تبدیره ) 

 کن . ماده، معرفی می

کب  ب جه  نوع و ماهمی    در موارد خاص در صورتی -2تبدره

ص ور مجوز  رای یک نوع کسب و   رخی کسب و کارها، امکان

کار  ب جه  اشباع  ازار مق ور و یا  ب مدلح  نباشی ، مراجیع   

صییادرکنن ه مجییوز مکلفنیی  اد ییب و مسییتن ا  خییود را  ییرای  

و  زدایی و  هبیود محیمط کسیب     گمری  ب همأ  مقررا  تدممم

کار ارائب دهن . تدممم همأ  در این خدوص  یب عنیوان ییک    

 ا جراء اس . مراجع نافذ و  ز  رویب خاص  رای تمامی

ص ور مجوز ج ی  حسب قیوانمن و مقیررا  مر یوط تیا ع      -هی

ر ط مجوز مکلفنی    احکا  این ماده  وده و مراجع مسلول و ذی

ش ه، اق ا  کنن . همیأ    ماه مطا ق رویب تعریف ار  م   یک

و کار موایف اسی  ایر      زدایی و  هبود محمط کسب  مقررا 

 ارگذاری اطالعا  مر وط  یب مجیوز ج یی      م   دوماه پس از

توسط مراجع مرتبط، نسب   ب انجا  تکا مف خود در خدیوص  

  ررسی و تأیم  آن اق ا  کن .

پس از انتشار اطالعا  مر یوط  یب مجوزهیا در درگیاه ملیی       -و

مجوزهای کشور، تغممر در عنیوان و شیرایط صی ور مجوزهیای     

الفاصلب  ب دستور کسب و کار چناننب در جه  تسهمل  اش ،  

و کیار در   زداییی و  هبیود محیمط کسیب      رئمس همأ  مقررا 
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شود و چناننب تغممیر، شیامل افیزای      درگاه یادش ه اعمال می

مراحل یا م ارک مورد نماز و  ب هر نحو، مشکل کیردن صی ور   

ماه قبل از اجیراء، در ایین    مجوز  اش ، شرایط ج ی   ای  از سب

ادرکنن ه مجوز حق ن ارن  حتی  یا  درگاه اعال  شود. مراجع ص

ای  م  از  توافق متقانی مجوز، همچ شرط یا م رکی یا هزینب

آننب در درگاه ملی مجوزهای کشور تدریح شی ه، از متقانیی   

مطا بب کنن . تخلف از حکم این  ن  مشمول مجیازا  مونیوع   

تعزییرا  و   -( قانون مجازا  اسیالمی )کتیاب پینجم   611) ماده

 ا اصالحا  و ا حاقا  2/3/0331زدارن ه، مدوب های  ا مجازا 

  ع ی( اس .

مراجع صادرکنن ه مجیوز مکلفنی  آن دسیتب از مجوزهیای      -ز

توان اعالن متقانیی را جیایگزین صی ور     و کار را کب می  کسب

زدایی و  هبیود   مجوز کرد، شناسایی و  ا تدویب همأ  مقررا 

رد، ثب  اعیالن  و کار اعال  کنن . در این گونب موا محمط کسب 

 یب  « درگاه تخددی مجوز یا ایجاد کسیب و کیار  »متقانی در 

زداییی و  هبیود    منز ب ص ور مجوز خواه   ود. همیأ  مقیررا   

توان  میوارد مونیوع ایین  نی  را ر سیاب       و کار می محمط کسب 

شناسایی و مراجع صادرکنن ه مجیوز را مکلیف  یب جیایگزینی     

 ثب  اعالن  ب جای ص ور مجوز کن .

مننمن مراجع صادرکنن ه مجوز مکلفنی  فهرسی  کسیب و    ه

کارهای زیرمجموعب خود اعم از نمازمن  مجوز یا نمازمنی  ثبی    

اعالن را  ب همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کیار  یب   

تفکمک استانی و شهرسیتانی و  یب صیور  داده  یاز در پایگیاه      

 روز کنن . صور  مستمر آن را  ب رسانی خود منتشر و  ب اطالع

های اقتدادی کب نمازمن   خیذ   در مورد آن دستب از فعا م  -ح

مجوز از دستگاههای متع د هسیتن ، دسیتگاه اصیلی مونیوع     

فعا م ، وامفب م یری  یکپارچب، هماهنگی و اداره امور  خذ و 

تکممل و ص ور مجوز را  رعه ه خواه  داش  و از طریق ایجاد 

اد کسب و کیار ذییل درگیاه    درگاه تخددی ص ور مجوز یا ایج

ملی مجوزهای کشور،  ا مشارک  سایر دستگاههای مرتبط  یب  

کن  کب نمن رعایی  اصیل همزمیانی صی ور      ای اق ا  می گونب

مجوزها، سقف زمانی میورد نظیر  یرای صی ور مجیوز از زمیان       

زداییی و  هبیود محیمط     ش ه توسیط همیأ  مقیررا      منی پم 

 و کار تجاوز نکن . کسب 

فرآین  درگاه تخددی ص ور مجوز یا ایجیاد کسیب و    در ایجاد

کار، دستگاههای فرعی ص ور مجوز موافنی  همکیاری  ز  را   

هیا و نیوا ط    ها، استان اردها، روییب   ب عمل آورن . دستورا عمل

مورد نماز و همننیمن فهرسی  دسیتگاههای اصیلی در صی ور      

های مختلف متناسب  ا شرایط توسیط همیأ     مجوز در فعا م 

 شود. و کار تهمب و ا الغ می زدایی و  هبود محمط کسب  ررا مق

مراجیع صی ور مجیوز مکلیف  یب اجیرای مدیو ا  همیأ           -ط

زداییی و  هبیود محیمط کسیب و کیار و ارائیب گیزارش         مقررا 

ماهب  ب د مرخانب این همأ  هستن . مراجع نظیارتی عضیو    ش 

همأ  مکلفن  در صور  مشاه ه موارد مغیایر  یا مدیو ا  ییا     

حسب گزارش د مرخانب نسب   یب  رخیورد  یا متخلفیان  را یر      

قوانمن و مقررا  جاری کشور ح اکثر ار  م   دوماه و ارائب 

گزارش نتای  آن  ب همأ  اق ا  کنن . در صیورتی کیب مراجیع    

صور  عم ی ییا سیهوی، عنیوان مجیوز و      صادرکنن ه مجوز  ب

زداییی و   جزئما  مر وط  ب آن را ااهار نکنن ، همیأ  مقیررا   

توان  حسب اطالعیا  درییافتی از    و کار می  هبود محمط کسب 

صالح نسب   ب حذ  یا تعمیمن شیرایط صی ور آن     مراجع ذی

مجوز اتخاذ تدممم کن . تدممم ایین همیأ  رافیع مسیلو م      

مرجییع صیی ور مجییوز و اعمییال مقییررا  مر ییوط در خدییوص  

 متخلفان نخواه   ود.

گانب و اتاقهای  ازرگانی، دستگاههای زیرمجموعب قوای سب  -ی

صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصنا  اییران و  

ر ط حسیب میورد مکلفنی      تشکلهای کارفرمایی و کارگری ذی

عملماتی ارتقای رتبب و امتماز ایران در شیاخ    - رنامب اجرائی

زدایی و  سهو   انجا  کسب و کار کب  ب تدویب همأ  مقررا 

رس  را اجراء کرده و گزارش خود  و کار می کسب   هبود محمط

میاه   از نحوه اجرای این  رنامب را هرسا ب و تا پاییان اردیبهشی   

 سال  ع   ب د مرخانب همأ  مذکور ارائب کنن .

وزیر امور اقتدیادی و داراییی و رئیمس سیازمان  رنامیب و       -ک

( قانون نحیوه  0 ودجب کشور  ب اعضای شورای مذکور در ماده )

هیای کلیی اقتدیاد مقیاومتی مدیوب       مگمری تحقق سماسی  پ

شیون . د مرخانیب ایین شیورا و کیارگروه       انافب میی  1/3/0334

( قانون مذکور،   ون ایجیاد و توسیعب هرگونیب    2مونوع ماده )

شیود و   تشکمال ، در سازمان  رنامب و  ودجب کشور تشکمل می

های این شورا و کیارگروه  یب صیور  مشیترک      گزارش فعا م 

وسط سازمان مذکور و وزار  امور اقتدادی و داراییی تهمیب و   ت

ماهب  یب مجلیس شیورای     توسط وزار  یادش ه  ب صور  ش 

شود. پمشنهادهای ایین شیورا و کیارگروه در     اسالمی تق یم می

زدایی و  هبیود محیمط    حوزه واایف و اختمارا  همأ  مقررا 

ر این همأ  و کار از طریق وزیر امور اقتدادی و دارایی د کسب 

 شود. مطرح و اتخاذ تدممم می
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مفاد این ماده عالوه  ر مراجع صادرکنن ه مجوز، شیامل آن   -ل

( 23های دستگاهها و مراجع مدیرح در میاده )   دستب از فعا م 

قانون  رنامیب پنجسیا ب ششیم توسیعب اقتدیادی، اجتمیاعی و       

از جملب  04/02/0331فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مدوب 

های آموزش و پیرورش، علیو ، تحقمقیا  و فنیاوری،      نبوزارتخا

 ه اش ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

ای و تخددیی   هیای حرفیب   ملسسا ، مراکیز، نهادهیا و کیانون   

دو تییی و غمردو تییی و همننییمن خیی ما  قییوه قضییائمب و      

دسییتگاههای زیرمجموعییب آن کییب  نییا  ییب تشییخم  همییأ    

و کیار میرتبط  یا مجوزهیا      ود محمط کسب زدایی و  هب مقررا 

گذاری و کمکهای اقتدادی  هستن ، خواه   ود. سازمان سرمایب

و فنییی ایییران مواییف اسیی  اطالعییا  مر ییوط  ییب فرصییتهای  

گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور  سرمایب

 در اختمار متقانمان قرار ده .

هیایی کیب    و سیازمان  ع   اجرای این ماده در میورد نهادهیا   - 

تح  نظر مقا  معظم رهبری هستن ،  ا إذن ایشان جایز اسی   

هیای دسیتگاهها در میورد     و در مواردی کیب وایایف و فعا می    

 ن ی اطالعاتی و امنمتی  اشی   یا    احکا  این ماده، دارای طبقب

 .تأیم  شورای عا ی امنم  ملی مشمول حکم این ماده نمس 

كمیسیون قضایي و حقوقي در  ادامه رسیدگي به گزارش( 4

 (تجارتي قراردادهاي  -)كتاب اول تجارت   مورد الیحه

قراردادهای تجارتی ایاده از  -اصالحات مصوب الیحه تجارت

 شورای نگهبان به شرح زیر است:

 الحاق شد: 270یک تبصره به شرح زیر به ماده  -1

ها و سیایر موسسیا  اعتبیاری موافنی  قیرارداد        انک -تبدره

عطای تسهمال  خود را  ب نحوی منعق  نماین  کب در صیور   ا

ع   پرداخ  دین وصول طلب ا تی ا از می یون و وثمقیب هیای     

متعلق  یب خیود او و سیپس در صیور  عی   کفایی  امیوال و        

هیای دیین مطا بیب     های م یون از نیامن و سیایر وثمقیب    وثمقب

 گردد.

 الحاق شد: 203یک تبصره به شرح زیر به ماده  -2

را طب حقوقی منشأ ص ور یا انتقال نیمانتنامب، را طیب    -درهتب

 نا  دارد. "تعه  پایب"پایب و تعه  ناشی از آن 

 ب شرح زیر اصالح و ییک تبدیره  یب آن ا حیا       303ماده  -3

 ش :

هر شخ    ون انعقاد قرارداد اعطایی امتماز کسب  -391ماده 

شیبکب   و کار )فراننایز( طبق ایین قیانون خیود را منتسیب  یب     

کسب و کار نموده ییا اقی اماتی انجیا  دهی  کیب نوعیاب موجیب        

گمراهی مرد  در خدوص انتساب آن  ب ییک شیبکب کسیب و    

کار مشخ   اش ، عالوه  ر جبیران خسیار  وارده  یب جیزای     

 محکو  خواه  ش . 4نق ی درجب 

ای از  شبکب کسب و کار در ایین قیرارداد  یب مجموعیب     -تبدره

نیا  و عالمی  یکسیان تحی  نظیار       کسب و کارهایی کیب  یا   

ای معمن در قا ب قرارداد اعطیای امتمیاز کسیب و     امتمازدهن ه

 گردد. کنن ، اطال  می کار )فراننایز( فعا م  می

و  233 ا ا حا  ییک تبدیره  یب میاده      313تونمح: ا ها  ماده 

مرتفیع   303 یا ا حیا  ییک تبدیره  یب میاده        321ا ها  ماده 

 ذکور  ب شرح زیر ا قاء گردی :گردی ؛  نا راین مواد م

صادرکنن ه نمانتنامب در موارد زیر از پرداخ  وجب  -321ماده 

 کن :  ب ذینفع خودداری می

 چناننب اسناد ارائب ش ه صحمح نباش  یا مجعول  اش . -0

چناننب وجب نمانتنامب طبق شیرایط منی رج در آن قا یل     -2

 مطا بب نباش .

ای ممکین و قا یل تدیوری    چناننب مطا بب وجب هیمچ مبنی   -3

 ن اشتب  اش  مانن  موارد زیر:

واقعب ییا خطیری کیب نیمانتنامب مسیتقل  یب منظیور         -3 -0

حمای  ذینفع در  را ر آن صادر شی ه اسی  مسیلماب رخ نی اده     

  اش .

شی  مگیر    ا شی ه  اعیال    اطل دادگاه توسط پایب تعه  – 3 -2

پاییب نمیز    اینکب در نمانتنامب تدریح ش ه  اش  و  طالن تعه 

 تح  پوش  نمانتنامب قرار دارد.

 تعه  پایب   ون تردی   ا رنای  ذینفع اجرا ش ه  اش . -3 -3

 اجیرای  مانع آشکارا ذینفع تقدمر دادگاه، تشخم   ب – 3 -4

 . اش  ش ه پایب تعه 

در مورد نمانتنامب متقا ل هرگاه ذینفع نمانتنامب متقا یل   -4

مستقل مر یوط وجیب آن را  یا      ب عنوان صادرکنن ه نمانتنامب

 سوء نم  پرداختب  اش .

توانیی  در مییوارد مییذکور در  متقانییی نییمانتنامب مییی -تبدییره

( این ماده از دادگاه ص ور دستور موقی   3( و )2(، )0 ن های )

 مبنی  ر ع   پرداخ  نمانتنامب را تقانا نمای .

امتمازدهن ه مکلیف اسی  قبیل از انعقیاد قیرارداد       -321ماده 

 العا  زیر را در اختمار متقانی امتماز قرار ده :اط

اطالعا  شبکب کسب و کار از قبمل ساختار و وسع  شبکب  -0

 و سوا ق آن.

حق ما کم  فکری مرتبط و هرگونب دعوای طیرح شی ه در    -2

 خدوص آن.

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

7 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 783جلسه 

 دوشنبه

878838/23 
 

دعاوی مطرح علمب امتمازدهن ه یا وا ستگان تجیارتی آن در   -3

 سال اخمر. 1  ارتباط  ا مونوع قرارداد در م 

 سال اخمر. 1سا قب ورشکستگی یا توقف در  -4

مشخدا  امتمازگمرن گان نزدییک  یب منطقیب جغرافمیایی      -1

 متقانی.

سیال اخمیر  یا شیبکب      1اطالعا  امتمازگمرنی گانی کیب در    -6

 کسب و کار قطع همکاری کردن  یا  مان عل  قطع همکاری.

 یم یکین تلقیی     هرگونب توافقی  رخال  این ماده کأن -تبدره

خواه  ش ، در صور  ع   ارائیب اطالعیا  ییا ارائیب اطالعیا       

خال  واقع امتمازدهن ه مسالول جبران خسار  طیر  مقا یل   

توان  قرارداد را فسیخ   اس ، عالوه  ر این امتمازگمرن ه ناآگاه می

 .کن 

الیحه یک فوریتي ایجاد هشت منطقه آزاد  رسیدگي به ( 5

)اعاده شده ویژه اقتصادي  منطقه صنعتي و دوازده - تجاري

 (9از شوراي نگهبان 

 اصالحیه های کمیسیون به تصویب رسید:
 شرح زير اصالح شد: عنوان اليحه به
اصییالح  ،صیینعتی -یهشیی  منطقییب آزاد تجییار یحییب ایجییاد 

 ژهیی منیاطق و  جادیو ا یصنعت -یمنطقب آزاد تجار دومح وده 

 یاقتداد
 

« هیای پموسی    نقشیب »عبیار    واحی ه  عی  از   ( ماده0) ن  در 
   .انافب ش « مدوب همأ  دو  »عبار  

 

 :شداصالح  ريشرح ز به واحده ( ماده2)بند 
ارانی نممب شما ی جزیره هرمز  یب وسیع   مسی  و ییک      -2

کملومتر مر ع  ب هم پموستب و راه اتدال دریای آن  یب جزییره   
کیل  قشم را مطا ق نقشب پموس ، پس از تأیم  ستاد فرمان هی 

صینعتی قشیم ملحیق و     -قوا  ب محی وده منطقیب آزاد تجیاری   
 دیوب های پموسی  م  مح وده منطقب آزاد ماکو را مطا ق نقشب

 .دو   اصالح کن  أ مه
 

واحاده   مااده  (4)بناد   یبه انتهاا  «پ»عنوان جزء  هجزء ب کي
 :شدالحاق 

منطقیب توسیط    یاح ا  و نگهی ار  های نبیهز بمکل نممأت (پ
 (.ی خ  خدوص گذار بین ه)سرماکن سازمان اداره

 

الحاق واحده  به ماده ريشرح ز به (6)عنوان تبصره  هتبصره ب کي
 :شد

در  یمر وط  ب استقرار و ارائب خی ما  گمرکی   نبیهز -6 تبدره

 بیتدیو  کب  یب  یواح ه  ب نرخ ( ماده4مونوع  ن ) ژهیمناطق و
منیاطق   یعیا   یشیورا  رخانیب متوسط د  رس ، یم رانیوز أ مه
 یاز محییل درآمیی ها یاقتدییاد ژهیییو و یصیینعت -یاد تجییارآز

 نمقیوان کیب در   یدرآمی   فیخذ و  ب رد  یاقتداد ژهیمناطق و
و در حی ود اعتبیارا   یب     زیی وار شود، یم نمم ودجب سا نب تع

 .شود یانافب م رانیا یاسالم یگمرک جمهور اعتبارا 
 

منی رج در   یاقتدیاد  ژهیی صی ر فهرسی  منیاطق و    حا متون
 حذ  و عبار  زیر جایگزین ش :« ب»و « ا ف»ی  ن ها

واحی ه   میاده  (4)مونیوع  نی    یاقتدیاد  ژهیی مناطق و فهرس  
  اش : یمزیر شرح   ب

( قانون اساسي 12)گزارش كمیسیون اصل نودم قرائت ( 6

در مورد آسیب شناسي قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 

تولي در هاي م شوراهاي اسالمي و بررسي طرز كار دستگاه

    اجراي قانون انتخابات كشور

 خالصه گزارش:

این گزارش در دو  خ  کب شیامل شیکای  از رد ییا تایمی        -

صالحم  داوطلبان و شکای  از ا طال فرآین   رگزاری انتخا ا  

 .اس   و یا تایم  صح  آن تهمب ش ه

در  خ  شکای  از ا طال فرآین   رگزاری انتخا ا  و یا تایمی    

 ب سکو  قانونگیذار در خدیوص مواعی  تشیکمل و      صح  آن

انحالل هما  مرکزی نظیار   یر انتخا یا ، گیزارش تخلیف از      

مواع  مدرح در خدوص تبلمغا  و تضممع حقیو  داوطلبیان،   

هیا   تغممر پی در پی نظر هما  مرکزی نظار  در  رخی پرونی ه 

رغم قطعی و نهایی  ودن نظرا  آن هما ، امتنیاع  رخیی    علی

هیای نظیار  ییا      ن اجرای از اجرای تدممما  همیا  از مسوو

نهادهای انتخا اتی، نامشخ   ودن مرجع رسم گی  ب شیکای   

داوطلبان و  زو  تعمیمن مرجعیی خیاص و رسیم گی خیارج از      

نو   و آسمب شناسی ترکمب اعضای هما  مرکیزی نظیار  و   

 .های نظار  استان اشاره ش ه اس  هما 

ش تاکم  ش ه  ا عنایی  جمعیی    ن ی این گزار در  خ  جمع 

موارد مطروحب وانح اس  در  رخی از شکایا  علمرغم حی ود  

مستن ا   ب د مل فق ان نمان  اجرای میوثر در قیوانمن و ییا    

عیی   اشییرا  کییافی مسییوو ن نهادهییای متییو ی در قییوانمن و  

مقررا  مر وطب حقو   رخی از شکا  و داوطلبان تضممع ش ه 

ر گرفتیب اسی  و  یرای جلیوگمری از     و یا در معرض تضممع قرا

تضممع حقو  و پمشیگمری از تکیرار میوارد در انتخا یا  آتیی      

 .شوراها  ب مواردی اشاره ش ه اس 

 ( فقره الیحه9( اعالم وصول )7
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 ارونغدو– یحب ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی سرخس - 

 و مازن ران 

ان خواه نمایندگ ( سوال آقایان ولي ملکي و احد آزادي8

 مشکین شهر و  مالیر از وزیر محترم جهاد كشاورزي

از قرائی  گیزارش کممسیمون و ااهیارا  آقیای مهنی س       س پ

گان  سوال کنن ه نماین  و آزادی خواه ،  حجتی و آقای ملکی،

     ش ن .وزیر قانع های پاسخ  از

 موضوع سوال ها:

هیای    نگیاه راس  عل   ب کار گماردن افراد غمرمتخدی  در  -

 ی زیر مجموعب این وزارتخانب اقتداد

عل  فق ان  رنامب عملماتی و اجرایی  رای کش  محدیو      -

 کشاورزی کب  ب صور  غمراستان ارد آب مدر  می کنن ،

 :خالصه اظهارات آقاي مهندس حجتي 

 و کشی   خدوص در و ی ملکی در پاسخ  ب سوال آقای حجتی

: ادعایی ن ار  کب م یری  دو تی در داش  ااهار مغان، صنع 

 نگاه های اقتدادی موفق  وده یا می توانی  موفیق  اشی  و  یب     

د مل نظرا  کارشناسی مختلفی کب در این حیوزه وجیود دارد   

 ی مطرح ش ه اس .قانون اساس 44 حث اجرایی ش ن اصل 

دو   تدویب کرده تا کشی  و صینع  مغیان  یب      88در سال 

 خ  خدوصی واگذار شیود و ایین مجموعیب از حیوزه دو تیی      

اداره ش ن خارج ش ه و زیرنظر وزیر اقتداد و خدوصی سیازی  

سال گذشتب نمز مرتب  خ  واگذاری  01اداره ش ه اس  و در 

 آن  ب  خ  خدوصی مطرح ش ه اس .

لی این مجموعب کش  و صنع  م یری  را نما تیا  یب   متو ی اص

وزیر دیگری می ده  تا کش  و صنع  مغیان را اداره کنی  در   

حا ی کب م یر نما تی حق ن ارد وا   گمرد و  رای مورد  ب مورد 

اق اماتی کب قرار  وده انجا  دهی   ایی   یب سیازمان خدوصیی      

 سازی مراجعب کن  و از آن ها مجوز  گمرد.

مطرح کردن  کب اگر  ناس  این مجموعیب  یب  خی      در دو  

خدوصی واگذار شود اق اما   ز  در این جه  طیی دوره ای  

انجا  شود اما اگر قرار نمسی  واگیذاری انجیا  شیود کشی  و      

صنع  را  یب دو ی   رگردانمی  تیا آن را اداره کنیمم. سیازمان       

خدوصی سازی نتوانس  در آن مقطع کشی  و صینع  را  یب    

ی واگذار کن  و در نهای  ما نمز تالش کیردیم تیا    خ  خدوص

 نماد مستضعفان در زمان م یری  آقای سعم ی کما، می یری   

این مجموعب را  رعه ه گمرد زیرا همکاری  ا آن هیا آسیان تیر    

  ود.

 03تراکتیور نممیب سینگمن،     41رغم همب مح ودی  هیا   علی

ن کمباین  رای کش  و صینع  مغیا   00تراکتور نممب سنگمن، 

خرییی اری کییردیم و امکانییاتی همنییون آ مییاری نییوین، سییا ن 

 00شمردوشی و دستگاه شمردوشی  رای آن ایجاد کیردیم و از  

هیزار ر س در کشی  و صینع      04 یب   36هزار ر س در سال 

 مغان رسم یم.

هزار تن کیب   310، 32کل تو م  کش  و صنع  مغان در سال 

تین رسیم  و   هیزار   401ممزان کیل تو می  آن  یب     36در سال 

 دارایی های شرک  نمز افزای  یاف .

ونعم  کنونی کش  و صنع  مغان  هتر از زمیانی اسی  کیب    

 اداره آن در اختمییار مییا  ییود زیییرا اکنییون ده هییا مملمییارد      

 سرمایب گذاری در آن جا انجا  ش ه اس .

سیال  یب طیول     3تا  2.1واگذاری کش  و صنع  مغان ح ود 

 انجامم .

 ا هممن ونعم  اداره کش  و صنع  مغان مطیا ق گیزارش    -

زیان این مجموعب کاه  یافتب کب  33حسا رسی تا اوایل سال 

 اتفا  مثبتی اسی  ا بتیب معتقی   چنیمن مجموعیب ای نبایی        

 زیان ده  اش .

زمانی کب می خواستمم م یری  ج ی  را  ر مجموعیب کشی  و   

سیتانب واگیذاری   صنع  مغان مندوب کنمم، این مجموعب در آ

  ییود امییا توافییق نهییایی صییور  نگرفیی ، میی یر مندییوب مییا   

 21ممرجمال ا  ین پورپمغمبر دارای می رک فیو   مسیانس و    

 .سال سا قب م یری   ود

 خالصه اظهارات آقاي ملکي:

ماینی گان ییک   ن از نظرخیواهی    ون گانب سب قوای متأسفانب -

ماین گان  یا  درص  افزای  دادن  و ن 311شبب قمم   نزین را 

فوریتی خود را  های دوفوریتی و سب تبعم  از رهبر انقالب طرح

 پس گرفتن .

سوال من از وزیر جهاد کشیاورزی در راسیتای سیوء می یری      

اس  و در مورد تنها یک  نگاه نمسی   لکیب شیامل فسیادها و     

تی  مری   شیود.  یب علی   یی     های اقتدادی می نحوه اداره  نگاه

کب  ا سیوء می یریتی می یران کشی  و     شرایطی  ب وجود آم ه 

ده شی ه و  یا قممی  نیازل واگیذار       صنع  مغان این  نگاه زیان

 گردی ه اس .

های اقتدادی  ب مانن  موجیود زنی ه    وی  ا اشاره  ب اینکب  نگاه

شون   ب ثمن  خیس  یب فیروش     ده می هستن  و زمانی کب زیان

قتدیادی  سال یک  نگاه ا 01شود  رسن ، ادامب داد: مگر می می

را  ب صور  نما تی اداره کرد، زمانی سوال کرد  فیردی کیب در   
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ر س م یری  کش  و صنع  مغان قرار گرفتب سماسی اس  و 

 این افراد سا قب اداره یک روز  نگاه اقتدادی را ن ارد.

های اقتدیادی اییران  یود و     کش  و صنع  مغان سرآم   نگاه

مل محدیو    امکان تأممن اغلب نمازهیای غیذایی کشیور شیا    

کشاورزی و پروتالمنی را داش ، عیاملی غمیر از سیوء می یری      

 اعث ونعم  کنونی  نگاه نمس ، سایر صنایع کب امروز واگذار 

شون  دارای شرایط مشا ب کش  و صنع  مغان هستن  و از  می

 سوء م یری  رن  می  رن .

از نظرا  استان ار و نماین گان استان در زممنب تعممن می یران  

  و صنع  مغان استفاده نش ه، چرا  ب قمم  کم و می    کش

طو نی کش  و صنع  مغان  ب  خ  خدوصیی واگیذار شی ،    

ان ک سود این  نگاه در زممنب زراع   ود کیب ایین  خی  نمیز     

 داد. یک سو  کشاورزان عادی محدول می

آقای وزیر در خدوص فردی  یب نیا  پیورپمغمبر مونیوعاتی را     

سیا قب کیار در واحی های تو می ی را      مطرح کردن  کب یک روز

ن ارد، کش  و صنع  مغان دارای واح های متعی دی اسی  و   

 زرگترین واح های  اغی و دامپیروری را دارد و از نظیر سیطح    

 زیر کش   مشترین ممزان در اختمار این مجموعب اس .

شیود ایین    متأسفانب علمرغم مونوعا  مطرح شی ه گفتیب میی   

ر حا ی کب در زممنیب دامپیروری،   کش  و صنع  سودده  وده د

 ده  وده اس . صنایع و  اغا  زیان

هیای دو تیی    های شیرک   متأسفانب مجلس در خدوص حساب

شود شاه  اینگونب مشکال   اشیمم،   کن  کب  اعث می ورود نمی

تدریح کرد: کممسمون کشاورزی و نماین گان مجلس  ایی   یب   

 های دو تی ورود کنن . نحوه م یری  شرک 

حجتی اعال  کرد  ب شرطی آقای های  ملکی پس از پاسخ آقای

تعمیمن  ای را در یاره   کب دو   و وزار  جهاد کشاورزی  یحیب 

هیایی کیب    سا ب  رای می یری  نمیا تی شیرک     2زمان ح اکثر 

 قد  واگذاری دارن  تعممن شود، قانع ش 

 خالصه اظهارات آقاي مهندس حجتي:

مدیر  آب هسیتن .   انی رکاران در کشیور نگیران     همب دس  -

تیرین مونیوعی را    وزار  جهاد کشاورزی نمز مهمترین و عم ه

کب ح اقل در این دوره  ب صیور  کارشناسیی در دسیتور کیار     

 قرار داد مرتبط  ا آب اس .

نمن تشیکر از مقیا  معظیم رهبیری و رئیمس جمهیور و        وی

مجلس و دو ی  و نهایتیاب کشیاورزانی کیب همراهیی خیو ی در       

های کم آ ی داشتن ، افزود: آننیب   رفع دغ غباجرای مدو ا  و 

وری آب در  کب در ارتباط  یا افیزای  رانی مان آ میاری و  هیره     

سیال اخمیر انجیا  شی ه در تیاریخ       6 خ  کشاورزی در طول 

 نظمر اس . کشور  ی

وی در تونمح نتای  تحقمقا  اتا   ازرگانی پمرامیون رانی مان   

وری  ب ازای ییک   ر  هرهوری تدریح کرد: ما از نظ آ ماری و  هره

گییر  مییاده خشییک   841، 0332متییر مکعییب آب در سییال  

گر  رسیم ه   411کردیم کب این ممزان  ب هزار و  استحدال می

رو  درص  در هر سال رو یب  6اس . در واقع  ا افزای  متجاوز از 

ایم. همننیمن در حیوزه رانی مان آ میاری  یا انتقیال آب و         وده

درصی    44درص   ب  38آ ماری از  های نوین استفاده از سمستم

 ارتقاء یافتب اس . 33در سال 

های نوین آ ماری از یک مملمون هکتیار در    ا استفاده از سمستم

 سیر  پشی   را هکتار هزار ص  و مملمون دو و عبور  0332سال 

 .اس  گذاشتب

وری  های وزارتخانب جهاد کشاورزی  ب دنبال افزای   هیره  طرح

ای نمییز دغ غییب مدییر  آب  حییا   اسیی  و در کشیی  گلخانییب

ای کیب در سیال    گردی ه اس   ب هممن جه  در کش  گلخانب

 21هزار هکتار  وده اممی واریم تیا پاییان امسیال  یب       8، 0332

هزار هکتار  رسمم تا رش  صی  درصی ی داشیتب  اشیمم ا بتیب      

سرع  کار  ای  افزای  یا   اما  ا اقبیال خیو ی کیب در کشیور     

 م ا خواه  کرد.اس  این امر تحقق پ

ما چغن ر پایمزه را در مقا ل چغن ر  هاره قرار دادیم تا  تیوانمم  

از آب سبز و تبخمر کمتر استفاده کنمم و مدر  آب را  ب یک 

 چهار  در مقایسب  ا کش   هاره  رسانمم.

در  2111کشاورزی حفااتی  حث نویی اس  کب  ع  از سیال  

هیا و  یا توسیعب     میا چ دنما مرسو  شی ه، در ایین نیوع از انیواع     

شیود تیا  یب تیروی       ها و مواد آ ی خاک اسیتفاده میی   مکانمسم

محدو   کم آب دس  یا مم. از این رو در اسیتان همی ان  یا    

تن در هکتار سیمب   23هزار مترمکعب آب  ب طور متوسط  02

تن در هکتار رسیم ه   36ش  کب این ممزان  ب  زممنی تو م  می

هیای ممکیرو کیب در      ا سمسیتم هزار مترمکعب آب  02اس  و 

 هزار مترمکعب در هکتار رسم ه اس . 6حال توسعب اس   ب 

مشکالتی  ع  از افزای  جهشی نرخ ارز در ارتباط  ا کشاورزی 

و سییاختار و نییوع کشیی   ییب وجییود آمیی  کییب  ییا توجییب  ییب    

های دیگر نتوانستمم اعمیال می یری  کنیمم. اعمیال      مح ودی 

   ایی   اشی   یب طیور مثیال      های دو  م یری  از طریق کمک

وزار  جهاد کشاورزی تأکم  داش  کب کشی  گوجیب فرنگیی    

هیزار تین    211کاه  پم ا کن  اما ما  یم  از ییک مملمیون و   

 مشتر از سال گذشتب کش  کردیم زییرا کشیاورزان  یب دنبیال     
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سود  مشتر  ودن  در حا ی کب ما  ر کش  چغن ر تأکم   مشتر 

 کرده  ودیم.

هییایی  ر ترویجییی و آموزشییی نمازمنیی  کمییککشییاورزان از نظیی

هستن ، ع   رفع نمازهای ترویجی آموزشی موجب شی  تیا میا    

در محدو   گوجب  ا مشکالتی مواجب شویم چیرا کیب کشیور    

عرا  نمز در فدل  رداش  مرزهای خود را  س  و تعرفب خیود  

 را افزای  داد.

ه حجتی در ادامب  ا  مان اینکب  خ  عم ه مطا ب سوال کننی  

در دستور کار وزار  جهاد کشاورزی اس ، گف : اینکیب سیهم   

آب کشاورزی  م  از آب شرب و صنعتی اس ، طبمعیی  یوده   

 چرا کب در همب دنما اینننمن مرسو  اس .

وی در ارتباط  ا ا گوی کش  تدیریح کیرد: ا گیوی کشی   یا      

وری مدر  آب تهمب ش ه امیا ا زامیاتی دارد کیب     تأکم   ر  هره

شتمبانی ما ی حکوم  اس . سماس  کش  و نکشی   نمازمن  پ

 ا ا زار قانونی، ترویجی، ما ی و آموزشیی نیروری اسی  تیا  یا      

کشاورزان در یاره محدیو    یب تفیاهم  رسیمم. اعمیال ایین        

 سماس  ا زاماتی دارد کب  ای  رعای  شود.

وزیر جهاد کشیاورزی در پاییان سیطح زییر کشی  هن وانیب را       

ح زیر کش  هن وانب نسب   یب سینوا    یادآور ش  و افزود: سط

گذشتب کاه  یافتب اما  رای مدیر  داخیل  ایی   یب ممزانیی      

تو م  شیود،  یرای  خی  صیادرا  موافیق هسیتمم کیب  ایی          

 .تج ی نظر صور  گمرد.

 خالصه اظهارات آقاي آزادي خواه: 

راه های غلبب  ر کم آ ی در قیانون وجیود دارد و  یی تردیی       - 

کشور در سال های آین ه  حیران آب  یب    یکی از مشکال  مهم

 خدوص آب شمرین خواه   ود.

درصی  در حیوزه    81درص  منا ع آ ی موجود قریب  ب  011از 

درص  در سایر حوزه هیا،   21کشاورزی مدر  می شود و تنها 

اگر  خواهمم  ر کم آ ی غلبب کنمم  ایی  کشیاورزی را می یری     

ح ا گیوی کشی    کنمم و مهم ترین مونوع در این حوزه اصیال 

درصی  از   16اس  چرا کب  راساس آمار وزار  جهاد کشاورزی 

 آ ی کب در کشاورزی مطرح می شود  ب ه ر می رود.

قانون  رنامب ششم توسعب، ااهار کیرد:   31اشاره  ب ماده  وی  ا

ما در این قانون دو حکم مستقل  رای وزار  جهاد کشاورزی و 

  و وزار  جهیاد کشیاورزی   وزار  نمرو قرار دادیم، ا تی ا دو ی  

مواف اس  تا پایان سال اول  رنامیب ا گیوی کشی  را اصیالح     

کن  و وزار  نمرو نمز موایف اسی  تخدیم  آب را  راسیاس     

 ا گوی کش   ب کشاورزان تخدم  ده .

حال کشیاورزان در ممیان ایین دو  رنامیب مانی ه انی  چیرا کیب         

 تخدم  آب توسط وزار  نمرو  راساس ا گیوی کشی  انجیا    

میی شییود امیا وزار  جهییاد کشییاورزی  یب تعهیی ات  در اییین    

خدوص عمل نکرده اس   نا راین وزار  جهاد کشاورزی  ایی   

 هرچب سریع تر ا گوی کش  کشاورزان را اصالح کن .

آزادی خواه  ا تاکم   ر اینکب  رای توسیعب کشیور  ایی   رنامیب     

محور  اشمم، در حال حانر کش  محدو   استراتژیک کشور 

ا مشکل مواجیب اسی   یب نحیوی کیب  یرای کشی   رخیی از          

محدو   منا ع زیرزممنی را هی ر داده و  یب خودکفیایی هیم     

 نمی رسمم.

عم ه شغل روستایمان کشاورزی و دام اری اس ، یکی از مهیم  

ترین راه های مبیارزه  یا حاشیمب نشیمنی رونیق کشیاورزی در       

 روستاها اس .

 1هار کیرد:  را یر سین     وی خطاب  ب وزیر جهاد کشاورزی، اا

هزار هکتیار از ارانیی کشیاورزی     111سا ب توسعب  ای  سا نب 

آ ماری نوین ایجاد می شی  امیا متاسیفانب شیما در ایین حیوزه       

 عملکرد خو ی ن اشتم .

اصالح ا گوی کش   ای   ا محدو   راهبردی و طبیق  رنامیب   

 توسعب انجا  شود، مراکز تیروی  کشیاورزی  ایی  در روسیتاها،    

شموه آ ماری نوین و کشی  صیحمح را  یب کشیاورزان آمیوزش      

 دهنیی   ییی تردییی  پمشییرف  در حییوزه کشییاورزی در گییرو     

 کمک گمری از جوانان و کشاورزان اس .

جوانان مسیتقر در روسیتاها  یب کشیاورزی عالقمنی  هسیتن ،       

خاطرنشان کرد: کشاورزان را  ا آموزش  ب سم  کش  کم آب 

  اشییتباه در اسییتفاده از آب و صییحمح هیی ای  کنمیی  تییا رونیی 

 .م یری  شود

هاشمي تختي نژاد، دلخدوش،   )آقایان:ناطقین جلسه علني (1

 (:نیکفر، پارسایي ، محبي نیا

 :نماینده بندرعباس حسین هاشمي تختي نژادآقاي -الف

این جانب از  حظب ورود  ب خانب مل ، تمیا  همی  و سیعی     -

خود را  نا گذاشتب ا  تا  ا تعامیل  یا نماینی گان و دو تمیردان     

حقو  حقب مرد  را استمفا کنم،  ا تعامل و همی  ی توانسیتمم   

 ادی را حاصیل کنیمم، از جملیب آنهیا از صیم       موفقم  های زیی 

 ی رویب و مخرب کشتی های چمنیی و حمیف و ممیل صینع      

 آ وممنمو  جلوگمری کنمم.

همننمن موانع اح ا   ن ر خممیر را  رطیر  کنیمم و اجیرای     

عملما  اسکلب مع نی و صنعتی را  ب نتمجب  رسانمم تا تحیو ی  

 ایجاد شود.در توسعب و عمران اقتداد دریا محور استان 

Instagram.com/dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/9966/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

00 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 783جلسه 

 دوشنبه

878838/23 
 

 ب نظر می رس   ا شرایط اقتدیادی، سیران قیوا چیاره ای جیز      

افزای  قمم   نزین ن اشتب ان  اما در شکل و نحوه اجیرای آن  

ت ا مر  ز  دی ه نش ه اس ،  هتر  ود مرد  و نماینی گان را در  

جریان گذاشتب و توجمب می کردن ، اگیر منیافع و مزاییای ایین     

ی میی شی  حتمیا میرد ، دو ی  را      اق ا   ب مرد  اطالع رسیان 

 همراهی  مشتری می کردن .

حال کب سران قوا تدممم گرفتن  و مقا  معظم رهبیری  یر آن   

صحب گذاشتن ، دو    ای  اق اماتی را انجیا  دهی  تیا افیزای      

قمم   نزین کمترین تاثمر  ر قممی  سیایر کا هیا و خی ما      

رای داشتب  اش ، همننمن دو   مواف اسی  سیهممب  ز   ی   

صمادان و کشاورزان استان هرمزگان در نظر  گمیرد، در نیمن   

پرداخ   ب موقع یارانب ها محقق شود تا اعتماد عمومی تقوی  

 شود.

 ن ه  یب عنیوان خیاد  ملی  از میرد  خیوب و و ییی اسیتان         

هرمزگان کب مانن  گذشتب  ا  دمر  انقال یی و حفیآ آرامی     

 ب ممهن اسیالمی   اجازه ن ادن  دشمنان قسم خورده خ شب ای

 وارد کنن  تشکر و ق ردانی می کنم.

از حضر  آی  اهلل رئمسی کب  یب عنیوان طالییب دار مبیارزه      -

شجاعانب و  ا تقوای ا هی  یب جیان مفسی ین رعیب و وحشی       

ان اختب اس  و  رای تحقق ع ل و خشکان ن فساد، نیور اممی    

مس در دل مرد   رافروختب ق ردانی و تشکر می کنم. آقای رئی 

جمهور از شما میی خیواهم همکیاری کنمی  تیا پرونی ه هیای        

مملمارد د ری ک خ ایان داخلی نمز توسط این سم  شریف  یب  

 دس  ع ا   سپرده شود.

نماین گان، دو تمردان و مسالو من نکن  ما هیم مدی ا  آییب     -

این گونیب   " م تقو ون ما  تفعلون"شریف قرآن کب می فرمای  

رفاه، آرام  و  رج نشمن  اشمم امیا  یب    رفتار کنمم کب خود در

مرد   گویم مشکال  و نارسایی ها را تحمل کنم . اگر امکانا  

نمس   رای همب نباش ،  مای   رای رنای خ ا هم کیب شی ه از   

تشریفا  و تجمل گرایی دوری کرده و مثل مرد  زن گی کنمم 

 تا درد و رن  آنها را درک کنمم.

 کشیور،  اقتدیادی   درگیاه هیای    ن رعباس یکیی از  زرگتیرین  

 هنرهیای  و دسیتی  صینایع  خال  شهر عنوان  ب یونسکو توسط

  یب  افتخیار   ا دارد جا کب اس ، ش ه معرفی جهانمان  ب مردمی

 رئیمس  آقای  گویم، تبریک هرمزگان صنعتگران و زنان جوانان،

 صیحب  ما جوانان ا تکار و خالقم   ب  جهانمان کب حال جمهور

ر داریم  رای جوانان خیال  و  یرای گسیترش    ظاانت ان ، گذشتب

کارگاه های کوچک و صادرا  و فروش آثار هنرمنی ان محلیی   

 ا ه   توسعب گردشیگری و جیذب گردشیگران  رنامیب وییژه      

ت ارک دی ه شود، همننمن  ز  اس   م  از پم  جوانان ما 

در  نگییاه هییای اقتدییادی از قبمییل پا یشییگاه هییای نفیی  و    

 ب کار گرفتب شیون  و امکانیا   ز   یرای     کارخانجا  صنعتی

 کار آفرینی آنها فراهم شود.

گرانی ناشی از تحریم ها و  ی ت  مری دو تمردان  یر معمشی    

مرد  از یک سو، آ ودگی مواد غذایی از طر  دیگر  یب دغ غیب   

ج ی مرد  تب یل ش ه اس ، یک روز ذر  آ وده و روز دیگیر  

مرد  را  ا چا   مواجیب   گن   های مخلوط ش ه امنم  غذایی

کرده اس  از قوه قضایمب می خواهمم  یا مافمیای واردا  میواد    

غذایی  رخورد کن  تا مرد   ا اطممنان خاطر مواد غذایی خیود  

 را مدر  کنن .

خطاب  ب وزیر جهادکشاورزی، ااهار داشی : کشیاورزان و    وی

روستایمان یکی از اقشار سخ  کوش جامعیب هسیتن  کیب  یار     

اممن مواد غذایی کشور را  ب دوش می کشن  اما کمتیر  اصلی ت

مورد توجب و رسم گی قرار می گمرنی ،  نیا راین نیرور  دارد    

او  سن  ما کم  زممن هایی کب سال ها و نسل ها  یر روی آن  

 آنهیا  درآمی   تضیممن   یرای  ثانمیا  شیود،  صادر ان  کرده  تالش

 شییود، داده  رداشیی  فدییل در محدو تشییان صییادرا  مجییوز

همننمن تسهمال   ز   رای تاممن کود، سیم و  یذر آنهیا  یب     

 عمل آورد.

در هرمزگان اقتداد دریا محور می توان  توسعب پای ار را رقم  -

 زن ، اما  ی توجهی  ب منا ع و ذخایر زیس  محمطی  یب وییژه   

دریا زنگ خطری اس   رای از دس  رفتن فرص  ها و سرمایب 

 ها  ب ص ا درآم ه اس .

 گییان حمییاط خلییو  هییمنکس نمسیی  کییب  ییب  هانییب    هرمز

سرمایب گذاری دریا، سواحل و تا ب های   یب خطیر  مافتی ،     

دو   مواف اس  از این منا ع ارزشیمن   یا دقی  حفاای  و     

حراس  کن   ب گونب ای کب نب سرمایب گذاری متوقف شود نیب  

 زیس  محمط  ب فنا  رود.

ب میی دانمی    خطاب  ب وزیر راه و شهرسازی، گف : شیما خیو  

استان هرمزگان  یب عنیوان دروازه اقتدیادی کشیور در تیاممن      

 کا ها و محدیو   کشیاورزی نقی  اساسیی دارد امیا هنیوز       

 .جاده های آن از مرد  قر انی می گمرد

 :نماینده صومعه سرا سیدكاظم دلخوش اباتريآقاي  -ب

در اره مونیوع افیزای  قممی   نیزین و فرمایشیا  مقیا        وی 

گف : در این تدممم گمری هیا میواردی قا یل    ، معظم رهبری 

 معظم مقا  ینکبتوجب اس  کب  ای   ب آنها دق  شود. نخس  ا
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 کیافی  تخدی   و رشتب سر قضمب این در  ن ه فرمودن  رهبری

ان افیزای  قممی   نیزین را    کارشناسی   رخی اینکب حال ن ار ؛

واجب و نروری و  رخی آن را مضر می دانن  و ی اگیر سیران   

 .کرد خواهم حمای  آن  قوا  ب تدمممی  رسن  از

اد، امیمن خیود و   رهبری معظم انقالب سران قوا را قا ل اعتم -

گذارن  کب این مساللب  ها احترا  می ن مرد  دانستب و  ب نظرا  آ

 آیییب نشییان از جایگییاه وا ی و ییی  دارد و از طرفییی  مییانگر  

 .اس    َمْنَهُمْ  شُورى  َمْرُهُمْ شریفب

وی  ا  مان اینکب نبای   ا غفل  از ایین فرصی  هیا نسیب   یب      

 ایین  در متاسیفانب  فیزود: جایگاه و ی فقمب  ی تفیاو   اشیمم، ا  

 شییرایط مییرد ، نظییرا   ییب توجییب  یی ون حسییاس مونییوع

  ی ون  حتیی  و معمشیتی  و اقتدیادی  مشکال  و زمان حساس

 شی   عمل ناپختب طرح این  ب مرد ، نماین گان نظرا   ب توجب

این خود نوعی  ی احترامی  ب خانب مل  و مرد  شهم  پرور  کب

 ایران اس .

زاج نماینی گان میرد  را مالحظیب    مگر در چن ین مرحلب استم

نکردی کب موافق چنمن عملی نبودن ، رهبر معظم انقالب همیب  

دستگاه ها و مسالو ن را  ب این مونوع توجب دادن  کب مسیائل  

و مشکال  مرد   ای   ب صور  تخددیی  ررسیی شیود. ایین     

تذکرا   رای  ار اول نمس  کب مطرح می شود شعار حمای  از 

ال های گذشتب همواره از جانب مقا  معظم اقتداد ملی طی س

 رهبری مطرح ش ه اس .

تیوان فهممی  کیب مونیوع تخدی  در حیل         ا کمی تأمل میی 

مشکال  مرد  توجب نش ه اس ؛ محل تخد  گرایی و طیرح  

های تخددیی مجلیس و صیحن     مباحث کارشناسی کممسمون

 علنی خانب مل  اس .

توانمی  دقی    مقا  معظم رهبری تاکم  داشتن  کب هر چب میی  

کنم  کب مشکال  این طرح دامن گمر مرد  نشود و ی  ایی  از  

مسالو ن سالوال کرد؛ آیا  هتر نبود کب  ب جای دادن پول نق  و 

از از  من  ردن پول ملی، افزای  نق ینگی و رش  چن   را یری  

ها  ا مشور  مجلس و سایر کارشناسان نسب   ب کاه   قمم 

 .گرف  ها تالش صور  می قمم 

آیا دو    ا اخذ این مبلغ و پرداخ  آن  ب خیانواده هیای کیم    

هزار تومیان  یب خیانواده هیای      11حود  پرداخ  یعنی  درآم ؛

های  یا ی   هزار تومان  ب خانواده 211یک نفره و نهایتا ح ود 

توان  تور  و گرانی را کاه  ده  و تعمیمم گرانیی را    نفر می 1

  ب سایر کا ها جلوگمری کن .

  ررسی آیا زنن ، می زیاد  ی دستگاه ها کب این روزها حر  رخ

کب در این چن  روز چب ممزان افزای  قممی  و تیور     ان  کرده

در جامعب ایجاد ش ه اس  هممن امیروز  سیماری از د  ن در   

عرنب کا  و خ ما  موجب افزای  قمم  ها ش ن  چب کسیی  

 پاسخگوی این ونعم  آشفتب اس .

ای  مقا  معظم هبری  ایی  در کنتیرل قممی     دو    ا این حم

تر عمل کن ؛ اما چب تضیممنی وجیود دارد کیب وارییز      ها مدمم

 .ده  می نشان دیگری چمز تجر ب یارانب ها ادامب داشتب  اش ،

 فسیاد   نیزین  شی ن  نرخ چن   ا آیا  وی  ا طرح این سالوال کب

 مکردی مشاه ه انقالب، از پس: افزود یا  ، می کاه  اقتدادی

چگونب ایجیاد فسیاد کیرد. تجر یب      ها کا  ش ن نرخی چن  کب

نشان داده کب ران  خواران و مفاس  اقتدادی همواره  ب دنبال 

چن  نرخی ش ن کا  هیا هسیتن  و ایین مسیاللب کیار را  یرای       

 کن . دستگاه های نظارتی، سایر قوا و مجلس سخ  تر می

مشییکال   متییر در مییاه یعنییی روزی دو  متییر  ییا اییین  61آیییا 

کننی ،   اقتدادی کب  رخی  ا مسافرکشیی تیأممن معمشی  میی    

تومیانی   4211کنی   آییا توزییع ارز     مشکلی از مرد  حیل میی  

مشکال  کشور را حل کرد. درخواس  میا از دو ی  تبعمی  از    

فرمایشا  مقا  معظم رهبری در زممنب تش ی  نظیار  هیا  یر    

 .قمم  ها و کاه  فشار  ر مرد  اس 

 :نماینده الهیجان ذبیح اهلل نیک فر لیالستاني آقاي -ج

الب کب همانن  اما  راحیل از کلمیا  نظیا     از رهبر معظم انق -

کینم، کمیک  یب میرد   ایی  در       کنن ، ق ردانی می حمای  می

های قوه قضائمب و آی  اهلل رئمسی کمیال   او وی   اش . از تالش

تشکر را دار .  ای  توصیمب مقیا  معظیم رهبیری در را طیب  یا       

تدممم سران قوا در میورد می یری  مدیر   نیزین در  یحیب      

گیردد توسیط    کب آذرماه  ب مجلیس اراییب میی    33سال  ودجب 

مجلییس اعمییال گییردد و در جهیی  حییل مشییکال  مییرد      

 .گمری شود تدممم

از نکییا  مهییم نپییذیرفتن طییرح میی یری  مدییر  سییوخ  و  

 ن ی  نزین توسط مرد ، عی   اعتمیاد آنهیا  یب دو ی        سهممب

اس ، عل  ایین مسیا ب هیم  یب عملکیرد و کارنامیب دو ی  در        

هیای خیود    گردد کب اگر دو    ب وع ه شتب  ر میمونوعا  گذ

مملمون  61مانن  پرداخ  ما ب ا تفاو  افزای  قمم   نزین  ب 

ها در آین ه عمل کن ، مرد  را  نفر و جلوگمری از افزای  قمم 

 .امم وار خواه  کرد

اگر دو ی     ها را  ای  رص  کن ، مجلس نظار   ر درآم  و هزینب

از طرییق رسیانب ملیی و نماینی گان      هیای روشینگری   از  رنامب
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هیای مردمیی، صینفی، دانشیجویی و کیارگران اسیتفاده        تشکل

کرد تا مرد  در جریان قرار گمرن ، این همیب خسیار  وارد    می

ش  و او اش و اراذل، نی  انقیالب و معانی ین نظیا  سیوء       نمی

 .استفاده نمی کردن 

یین   ا طرح این سوال خطاب  ب رئمس جمهور کیب آییا  یا ا    وی

طرح از مشکال  مرد  خبر داریی  کیب معمشی  آنهیا چگونیب      

عنوان کرد: مرد   ب جنا عا ی رای دادنی  و مجلیس     گذرد ، می

 ب وزرای شما رای اعتماد داد و سکان اجرایی کشور را  ب شیما  

تان سپردن . چرا در این طرح مرد  و نماینی گان آنهیا    و کا منب

 طرح ن اشتن  دی ه نش ن  و اطالعی از اجرای این 

 ریجانی نمز گف : نماین گان مجلس شما  دکتر وی خطاب  ب

را  ب ریاس   رگزی ن  آیا  من آنها کارشناسیان و متخددیمنی   

نبودن  تا در مورد م یری  سوخ  نظیر دهنی    یب نظیر شیما      

رئمس جمهور  ا وزرای خود مشور  نکردن  و آنها را در جریان 

 ود نگذاشتن  اق اماتی کب قرار  ود انجا  ش

ها  ای  در کنار تو م کنن گان و مرد   در سال رونق تو م   انک

هیا از    اشن  در حا ی کب ریشب  سماری از مفاس  و خال  شیرع 

زن . انتظار اسی  کممسیمون اقتدیادی مجلیس      ها سر می  انک

شییورای اسییالمی  ییا کمییک دو یی  از کارشناسییان حییوزوی و  

هیای اقتدیاد    وب مو فیب دانشگاهی  رای ارایب طرحی در چیارچ 

مقاومتی کب مشکال  مرد  را حیل کیرده و نظیرا  رهبیری و     

 .مراجع را تاممن نمای ، کمک گمرد

هیای  یا  و    حل مسایل اقتدادی کشور  یا توجیب  یب ارفمی     

ها  یب نیا     فراوانی کب در کشور وجود دارد، در اثر سوء م یری 

 اری تحریم تما  ش ه اس  در صورتی کب یک د میل آن  انکی  

داری در قا ب اقی اما  غمرمو ی  میی     ماس  کب  ب دنبال  نگاه

هایی کب در ر ا وجود دارد و ایین کیار     اش . خدوصا سودجویی

 .جنگ  ا خ اس  و  ر این اساس مشکال  حل نخواه  ش 

هییا ناشیی از ر ییا و نییوع   هییای اجتمیاعی امییروز خیانواده   آسیمب 

هیای   و  نگیاه  انک اری ماس ، آنها  یب دنبیال تدیاحب امیوال     

ای ان یشیم ه   اقتدادی مرد  هستن  کب  ای  در این را طب چاره

 .شود و اق ا   ازدارن ه صور  گمرد

: داشیی  تییذکراتی  ییب وزیییر راه و شهرسییازی داد و ااهییار  وی

 -تقاطع غمر هیم سیطح ممی ان گمیل  همجیان و راه سیراوان      

هیا همننیان قر یانی میی       همجان علمرغم پمگمیری  -سماهکل

هیای   آورده اس . پروژه د و ترافمک مرد  منطقب را  ب ستوه گمر

ها نفر در سال می  اش ،  یذا  یا  خی      ملی محل تردد مملمون

 .خدوصی همکاری نموده و در تاممن اعتبار دریغ نفرمایم 

هییای روسییتایی در حییوزه  وی همننییمن خواسییتار آسییفا   راه

 .اش ش  انتخا مب

ی هم تاکم  کیرد: اقی اماتی   در تذکری  ب وزیر جهاد کشاورز -

مثل کاه  تعرفب واردا  محدیو   کشیاورزی ماننی  چیای،     

 رن ، ا ریشم،  ادا  زممنی و زیتون منجر  ب نا ودی کشاورزی و 

صنایع تب یلی مر وط  ب آن ش ه اس  کب  هبود ونعم  چای 

مستلز  حمای  مستمر و اق اماتی از جملب  کارگمری نیاارین  

 .ود کمی و کمفی چای اس در تما  سال و  هب

 ب وزیر صم  نمز در را طب  یا تو می ، اشیتغال و حیل      در پایان

مشکال  مر وط  ب آن تذکر داد و گف : در ایین را طیب توجیب    

ج ی داشتب  اشم  و از تعطملی کارخانجا  جلیوگمری نمایمی    

کب اگر اق اما  ج ی صور  نگمرد خسارا  ناشی از تعطملیی  

هیای   تو می  و اشیتغال را دچیار خسیار     آنها صاحبان صنایع، 

 .جبران ناپذیر خواه  کرد

 :شیراز نماینده بهرام پارسایي آقاي -د

فزای  نرخ  نزین رو رو هسیتمم،  چن  روزی اس  کب  ا پ ی ه ا

  ون مق مب واقعم  این امر خ م  شما ملی  شیریف اییران،    

 همکاران و مسالو ن کشوری و  شکری عرض می کنم:

صینع   سیب   دارای ، کشوری کیب  اس   نحوه چرایی در اینکار

 . رتر کشور گردشگری، سوخ  و مخازن می  اش 

ر می یری   مسو ن چهل سال  ب واسطب خون شیه ای  زرگیوا  

د ر  01تیا   1مملمیون محتیاج    61مملمیون،   81کیب از   کردن 

و ایین مسیاللب    !!کمک در ماه هستن  آنهیم از جمیب خودشیان   

 زرگی اس  کب  ای  مسالو من در محضر ملی   یزرو و خیون    

شه ا پاسخگو آن  اشن . در نحوه کارشناسیی افیزای  قممی     

  نزین کارشناسیان شیما چیب کسیانی  ودنی   رییمس مجلیس       

تونمح دهن  اگر این جمع نماین گان ملی   رخواسیتب از رای   

مل  و آگیاه  یب مسیایل اجتمیاعی، کارشناسیان امیر نمسیتن ،        

اجی مجلیس  مزکارشناسان اینها کجا  ودن ، سیب  یار رای اسیت   

 ب افزای  قمم  در شرایط فعلی  ود، مجلس در کجیای  « نب»

جیایی  مجلس  ا این توصمف در   کار اس  در کجای امور اس 

تلفن از شیهرون ان   411تا  311 ا غ  ر من از امور قرار ن ارد و 

حوزه انتخا مب داشتب ا ، چگونب  گویم من  یب عنیوان نماینی ه    

شما  ی اطالع از این افزای  قمم  و نحوه اجیرای آن هسیتم،   

جایگاه مجلیس کجاسی   دییروز در جلسیب غمیر علنیی چیرا        

مرد  ن ادن  کیب  یب    تونمحا  افرادی کب تدممم گمر  ودن  ب

 نماین گان   ون تدممم، تونمح می دادن .
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چن   ار ما درخواس  جلسب علنی داشتمم، امروز سوال از وزیر 

جهاد کشاورزی، آیا مسایل جامعب مهمتر اس  ییا ییک سیوال    

 صوری و رنای  و اقناع  ب جواب وزیر.

شما نماین گان مل  هستم ، مل  شیمراز، صی را و اصیفهان و     

و جنوب ن راد و نماین گان کل ملی  هسیتمم کیب  ایی       شمال

 پاسخگو  اشمم.

این  یود کیب پرداخی      شعارتانآقای ریمس جمهور شما او من 

یارانب عز  مرد  را  گ  مال می کن  و منافا  دارد  ا کرامیا   

مرد  چگونب از حر  خود  رگشتم  کارشناسان ریمس جمهیور  

 چب کسانی  ودن    

قانون اساسیی و   13ب چن ین  ار از اصل آقای ریمس جمهور ک

را  خیود مجموعیب   در انان   درب  ح اقل نظر ، رفران و  گفتی

سوال می کردی  کب آیا  ا این افزای  قمم  رانی هسیتن  ییا   

 نب،  یب صیراح  عیرض میی کینم در ممیان افیرادی کیب مین          

نظر سنجی کرد  حتیی ییک نفیر حانیر  یب افیزای  قممی         

تومان نبودنی   هزار  311مقا ل دریاف  تومانی  نزین در 3111

این نظر کارشناسی از کجا آم ه ، نب مرد  و نب نماین گان مل  

این نظر کارشناسی را قبیول ن ارنی  ، نظیر کارشناسیی وحیی      

نزل نمس  و  ب نظر من سران سب قوه در مجلس حانر شون  مُ

  و تونمح   هن  کب مشاوران آنها کی  وده اس 

هیزار   02هیزار و   00ها، تحیریم هیا ، ارز   مل  زیر همیب فشیار  

تومانی را پذیرفتب  ودن  و  یا آن کنیار آمی ه  ودنی  ملی  کیی       

افرادی کب در خما انهیا معتیرض    ، خواهان افزای  قمم   ودن 

هستن  اول ما تونمح   همم کب چب راهکیاری  یرای اعتیراض    

 .مرد  تعریف کرده ایم پم   منی این اعتراض را داشتمم

وقی  در تمیا  پمین  نیزین هیا نمیروی انتظیامی را         صبح اول

مستقر کرده  ودیم این یعنی اطالع ازاعترانا ، چیب راهکیاری   

 ییرای اییین اعترانییا  جییا گذاشییتمم  در قییانون جایگییاه    

کجاس     ون م یری  و   ون اجاره  ب اعتراض میرد  مسیمر   

و  را  ب جایی می  ریم کب افراد سودجو  ماین  و استفاده کننی  

من از . ب پای مردمی کب حق دارن  اعتراض کنن  نوشتب شود  

ریمس قوه قضایمب خواه  می کنم کب حساب افراد سودجو را 

از نماینی گان  ، از افرادی کب حق دارن  اعتراض کنن  ج ا کن  

مجلس هم خواه  می کنم تعطملیی هفتیب آینی ه مجلیس را     

نشیمنمم    .ملغی  کنن  چب جوا ی داریم کب  یمن میرد   یرویم   

داشتب سران سب   امم اینجا و طبق درخواستی کب فراکسمون  

قوه  ماین  تونمح   هنی  کیب چیرا ونیعم  اینطیوری اسی .       

صبح  و مشکال  مرد  در پن  دقمقب قا یل گفیتن نمسی  از    

مرد  شریف شمراز درخواس  دار  کمک کنن  کیب  یب امیوال    

ایین  ، در مجلیس  عمومی آسمبی نرس  و سران سب قوه  ماینی   

 کار کارشناسی شان شای  قا ل تج ی  نظر  اش .

 :نماینده میاندوآب جهانبخش محبي نیا آقاي -هد

نحوی اس  کب امروز،  ای  مراقیب و مواایب    شرایط جامعب  ب

 گفتارهییا و کردارهییای خییود  اشییمم. هییم درحییوزه  رخییورد  ییا 

هم  ر چسب هایی کب ، اعتراض ها و نحوه م یری  و مهار آنها 

 .  می زنمم 

مرد   زرگوار و شریف اییران اجیازه  فرمایمی  خادمیان آنهیا و      

 پار مان صادقانب  توانن   ا آنان حرفی  زنن .

مشکالتی کب ا ن خودش را در قا ب امر واهی نشان می ده   

ریشب در چن ین دهب  رخوردهای ما دارد و کسی را اگر  ب نحو 

واح   خواهمم مقدر جلوه   همم مندفانب نمس . و این حاصل 

کار همب ما  ب عنوان وزیر، وکمل، ریمس قوه و همب و همیب  یب   

هم دارییم و هیم   نوعی در این دسیتاوردها و کمبودهیا هیم سی    

مقدریم. این نکتب ای اس  کب اگیر عزیزانیی کیب معترنین  و     

حر  ما را می شنون  واقعم  این اس  کب همب ما واقعم  هیا  

را خوب تشخم  ن ادیم و  ب جنگ واقعمی  هیا رفتیمم و هیر     

 کسی کب  ب جنگ واقعم  ها  یرود ذ ی  و  ی  ختی سیراغ     

خ اونی  در   می آی  و این قاع ه و مشی حضیر  حیق اسی ،    

قا ب ادیان این دستور را  ب ما داده اس  کب حما  ما منطبیق  

 ر واقعما  و دیی ن آنهیا  اشی  . ا ن آقیای پارسیا مطیا بی را       

فرمودن  و نگران هستن ، حق هم دارن  و شمراز نسب   ب سایر 

استانها کمی اوناع آن قا ل نگرانی و دغ غب اس  و من همراه 

ستان فارس خودمان را نوکر مل  ایران  ا نماین گان مجلس و ا

و مل  فارس می دانمم. اگر اشتباهی شما را نگران کرده اسی   

من نماین ه شرمن ه شما هستم. واقعم  این اس  کب مجلیس  

در جریان این تدممم نبود امیا ا ن فرمیان و نگیاه جمعیی میا      

 چمس  

این اس  کب آنهایی کب قد  تخریب و اغتشیاش دارنی  میا  یا      

ها کاری ن اریم و نمروی نظیامی و انتظیامی  یا آنهیا  رخیورد      آن

خواهن  کرد، اما این ملی  شیریف سیزاوار  عضیی از واژگیان و      

 رخوردها نمس ، اگر جوان  مکاری کب آم ه و اعتراض می کن  

ل و او اش  خیوانمم. اومتو ی  نممیب دو     ذرا ارا ما نمی توانمم او

 .انقالب اس  

و هیم اعتیراض کردنی     مفدل ن وآب و ملتی کب آم ن  در مما 

 من از مسالول سپاه و اطالعیا  و فرمانی ار و نمیروی انتظیامی     

Instagram.com/dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/9007/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%AD%D8%A8%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 گونییب ای  رخییورد کردنیی  کییب کییوچکترین مسییاللب ای پییم  

 تشکر می کنم.نمام .

ا بتب  ن ه تا حی ودی  یا مسیائل امنمتیی آشینایی دار  حتمیاب       

خیل  عواملی  ب صور  انگل در خارج از کشیور نمروهیایی در دا  

دارن  کب آنها خانب تممی دارن  و در هممن شهرستانهای اطرا  

تهران شناسایی ش ه ان  و  ا آنها  ای   رخورد قاطع  شیود. امیا   

وقتی مل  و  خشی از مرد  و تع ادی از شهرون ان ما می آین  

ما در مقا ل آنها  گویمم حق  ا شما اس ، حق  ا مل  اس ، اما 

 ، ای مشییه ، تهییران و ...، نعمتییان  سییرداران، فرمانیی اران و ییی

مساللب امروز این اس  کب  ا ملی  اییران میی خواهنی  تسیویب      

و هم  دارد حساب کنن  ا بتب تسویب حساب هم در داخل ریشب

 .در خارج

 شدنبه مدورخ   سه  ( اعالم ختم جلسه  ، جلسه آینده روز92
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