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 42/4/2311 نبهشیک روز–جلسه علني  (246) ششم و  بیست و  چهارصد
 

)ارجاعی از جلسه -(1)اعاده شده از شورای نگهبان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی(ادامه رسیدگی به 1

 و طرح از دستور خارج شد.( )اصالحیه كمیسیون به تصویب نرسید-(علنی

 به تصویب رسید.( 91الي  42مواد )-)ارجاع از جلسه علنی(ادامه رسیدگی به الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز(2

)كلیات طرح به تصویب رسید و ادامه بحث  بثه جلسثه    (رسیدگی به طرح اصالح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی3

 ول گردید.(آینده موك
 

 (حاجي بابایي، یوسف نژاد،پاپي زاده، كمالي پور  و بدري آقایان:)ناطقین جلسه علنی (4
 

 ( تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین اجرایی کشور5

 ورد(م1)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

 

 مورد(23)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 

 

 شفاهی نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکراتتذکرات آیین (6

 

 صبح 1ساعت  44/4/2311مورخ  دوشنبهروز جلسه آینده  اعالم ختم جلسه  ، (7
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طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات رسیدگي به (ادامه 2

)ارجاعي از -(2)اعاده شده از شوراي نگهبان بازرگاني

 جلسه علني(

ح از دستور خارج اصالحیه کمیسیون به تصویب نرسید و طر

 4رای، ممتنع  20رای ، موافق  09نفر، مخالف  212)حضارشد.

 نفر( 35رای ، رای نداده 

رح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که پس طتوضیح:

 89از رفع ایراد شورای نگهبان در تاریخ اول بهمن  مناس لنال    

جهت بررلی مجدد از صح  علننی بنه کمیونیون اجعمناعی     

بود، که امروز بنا توجنه بنه نیناز بنه دو لنو   رای       ارجاع شدس 

نمایندگان مورد بررلی قرار گرفت، اما منورد موافتنت مجلنس    

 .شورای الالمی قرار نگرفت

ادامه رسیدگي به الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق (4

 )ارجاع از جلسه علني(كاال و ارز

 به تصویب رسید: 50الی  24مواد 

 شود: شرح زیر اصالح می ( قانون به89س)ماد« ت»بند  -42ماده 

ارز: جریمه نتدی ارز ورودی، یك تا دو برابنر بهنای رینا ی     -ت

 ن و جریمه نتدی ارز خروجی ینا اقندا  بنه خنروز ارز، دو تنا      

چهار برابر بهای رینا ی  ن و در لنایر منوارد  نبز ارز انجنا       

خن   عنوان جریمه نتدی أ نشدس و تنها معادل بهای ریا ی ارز به

 گردد. می

 شود:  شرح زیر اصالح می ( قانون به89( مادس)8تبصرس) -49ماده 

عر ه یا فنرو  کنا ی قاچناو مو نوع این  منادس        -8تبصرس 

هنای   ممنوع و مرتکب عالوس بر  بز کا  بنه دنداقل مجنازات   

شنود. چنانهنه عر نه ینا فنرو        مترر در ای  مادس محکو  می

  ضای مجازی از قبیل شنبکه ها یا ف کا ی قاچاو از طریق رلانه

اجعماعی، تارنما یا پیامك و ینا تلنن  صنورت پن یرد، مرتکنب      

عالوس بر  بز کا  بنه دو برابنر ارز  کنا ی قاچناو محکنو       

 شود. می

شرح زینر اصنالح    های  ن به ( قانون و تبصرس02مادس) -46ماده 

 شود: می

اچاو ولایل نتلیه مورد العنادس در دمل کا  یا ارز ق -02مادس 

( ای  قانون اعم از  بی، زمینی و هوایی توقیف 89مو وع مادس)

هنای متنرر در منادس من کور، معنادل ارز        و عالوس بر مجازات

شنود. اگنر ارز     ولیله نتلیه به جریمه نتدی دامل ا افه می

ولیله نتلیه بیش از ارز  کا  ینا ارز قاچناو باشند، بنه جنای      

ز  کا  ینا ارز قاچناو بنه    معادل ارز  ولیله نتلیه، معادل ار

 شود. جریمه نتدی دامل ا افه می

علینه رنرد دس روز از تناریخ     در صورتی که محکنو    -8تبصرس 

ابالغ ادضاریه اجرای ادکا ، جریمه نتدی مورد دکنم مو نوع   

ای  قانون را نپردازد، ولنیله نتلینه  نبز و جریمنه نتندی از      

ك مونعرد  محل فرو  ولیله نتلیه برداشت و منابتی بنه ما ن   

 شود. می

چنانهه معهم پس از توقیف خنودروی مو نوع این      -0تبصرس 

مادس، وثیته نتدی معادل دداکثر جناای نتندی این  قنانون را     

 شود. تودیع نماید، از ولیله نتلیه رفع توقیف می

در صورتی که ولیله نتلیه، مععلق به شخصی غیر از  -3تبصرس 

ز قرائنی از قبیل لنابته  مرتکب دمل کا  یا ارز قاچاو باشد و ا

مرتکب یا جالازی ثابت شود با علم و اطالع ما ك ولیله نتلیه 

برای ارتکاب دمل کنا  ینا ارز قاچناو در اخعینار دامنل قنرار       

گرفعه الت یا ما ك پس از علنم و اطنالع اقندا  بازدارنندس بنه      

عنوان معاون در دمنل محونوب و    عمل نیاوردس باشد، ما ك به

وع ای  مادس به جریمه نتدی ما ك نیا ا افه جریمه نتدی مو 

 شود. می

کنه ولنیله نتلینه بالصنادب ینا صنادب        درصنورتی  -4تبصرس 

ا ما ك باشد، عنی  ولنیله نتلینه بنه نهناد       معواری و یا مجهول

شنود و ینا بنا همناهنگی و      مأذون از لوی و ی فتیه تحویل می

 وری و  أخ  مجوز فرو  از نهاد مأذون تولنز لنازمان جمنع   

رلد و وجوس داصل از  ن به  فرو  اموال تملیکی به فرو  می

 شود.   دواب نهاد مأذون از لوی و ی فتیه واریا می

 شود.  بارگنج)کانعینر( جاء ولیله نتلیه محووب نمی -5تبصرس 

به ولایل نتلیه عمومی دامل موافر که برای دمنل   -6تبصرس 

، پنس از تنينیم   انند  کا  یا ارز قاچاو مورد العنادس قرار گرفعه

صورتجلوه مبعنی بر کشف قاچاو، توقیف کا  و یا ارز قاچناو  

و أخ  مدارك ولیله نتلیه و راننندس، اجنازس ادامنه مونیر دادس     

شود.  شود و ولیله نتلیه پس از رلیدن به متصد توقیف می می

مناس از تناریخ    دلعورا عمل مربوط به ای  تبصرس ررد مدت له

 شود. نون، تولز لعاد تهیه و ابالغ میا جراءشدن ای  قا  ز 

تغییر ولیله نتلیه به صورت نامععارد جهت قاچناو   -7تبصرس 

کا  یا دمل کا ی قاچاو مانند افاایش ارتناع یا تعبیه جالناز  

و همهنی  العنادس و یا نگهداری ولایل نتلیه من کور بنه هنر    

حعوی نير از اینکه در زمان العنادس و یا نگهداری، م نحو، صرد

کا ی قاچاو باشد یا نباشد، موعوجب جاای نتدی درجه پننج  

خواهد بود. عالوس بر  ن، مرتکب در مرتبه اول به اصالح ولیله 
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نتلیه و در صورت تکرار، به  بز ولیله نتلیه محکنو  خواهند   

شد. در صورتی که ولنیله نتلینه مععلنق بنه شخصنی غینر از       

ا اقندا  بازدارنندس وی   مرتکب بودس و عد  علم و اطالع ما ك و ی

پس از علم و اطالع ادراز شود، ولنیله پنس از اصنالح تولنز     

مرتکب به ما ك موعرد و در موارد تکرار، عالوس بنر محکومینت   

مرتکب به اصالح ولنیله نتلینه و النعرداد بنه ما نك، معنادل       

هنای    شود. مجنازات  قیمت  ن به جاای نتدی مرتکب ا افه می

های مترر در ای  قنانون ینا لنایر     اتمو وع ای  تبصرس با مجاز

 شدس و مانع از اجرای  نها نیوت. قوانی  جمع

 شود: شرح زیر اصالح می ( قانون به08صدر مادس) -42ماده 

در صورتی که ارز  کا ی قاچاو و ینا ارز مکشنوفه    -08مادس 

( این  قنانون، برابنر تشنخیل او ینه دلنعگاس       89مو وع مادس)

(ریال یا کمعر باشند  5202220222)کاشف معادل پنجاس میلیون

رلند و در   با قید در صورتجلوه کشنف بنه امضنای منعهم منی     

صورت العنکاد، مراتب در صورتجلونه کشنف قیند و دونب     

 وری و  مورد، کا   بز و به همراس صورتجلوه به لازمان جمع

شود و ارز مکشوفه به دوناب   فرو  اموال تملیکی تحویل می

ی جمهوری الالمی ایران واریا شدس تولز بانك مرکا مشخل

 گردد. و رونوشعی از اوراو به معهم ابالغ می

شنرح   مکرر( به قنانون بنه   05عنوان مادس) یك مادس به -42ماده 

 شود: زیر ا حاو می

دمل، عر ه، خریند، فنرو ، نگهنداری، اقندا       -مکرر05مادس 

برای خروز و یا خارز کردن چوب، هینا  ینا زغنال داصنل از     

لی مطلتنا  و ارتکناب این  اعمنال در منورد لنایر       درخعان جنگ

هنا ینا مصننوعات مننابع طبیعنی اعنم از        محصو ت و فنر وردس 

قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع  جانوری و گیاهی به

صالح ممنوع الت و مرتکب عالوس بر  بز کا های مابنور   ذی

و   ت و ادوات مننورد الننعنادس، جننا در مننوارد منن کور در     

( ای  قانون و لایر مواردی که مجازات بیشعری 06( و)05مواد)

هنا و   بینی شدس النت مشنمول مجنازات    موجب قوانی  پیش به

 شود.   ادکا  مترر برای قاچاو کا ی مجاز مشروط می

انعتال به نتطه دیگر یا عر ه یا خرید یا فرو  و ینا   -8تبصرس 

و  نگهداری کا های مو وع ای  مادس که طبق قنانون دنارنت  

بننا  05/5/8346هننا و مراتننع مصننوب  بننرداری از جنگننل بهننرس

اصالدات و ا حاقات بعدی یا لایر قوانی  مرتبز بنرای مصنرد   

های مجاور جنگنل و ینا    نشینان یا دهکدس مجاز رولعایی جنگل

هنا و مراتنع ینا     جهت مصارد مجاز دیگر تولز لازمان جنگل

محونوب  لایر مراجع قانونی دیگر اخعصاص دادس شدس قاچناو  

شدس، عالوس بر  بز ای  کا ها و   ت و ادوات مورد النعنادس،  

مرتکب دوب مورد بنه دنداقل مجنازات متنرر در این  منادس       

 شود. محکو  می

در خصوص ولایل نتلیه دامنل اقنال  فنوو، مطنابق      -0تبصرس

 شود. ( ای  قانون رفعار می02مادس)

فهرلننت مصننادیق منننابع طبیعننی و محصننو ت،   -3تبصننرس 

ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتعنی و    وردسفر

مناس از تناریخ    نوع مجوزها و نحوس دریافت  ن، ررد مندت لنه  

ا جراءشدن این  قنانون تولنز وزارت جهناد کشناوری و        ز 

 شود. لازمان دنارت محیز زیوت تهیه و اعال  می

( این   47مرجع پالخ به النععالمات مو نوع منادس)    -4تبصرس 

نون در خصوص کا های مو وع ای  منادس و اعنال  فهرلنت    قا

ارز  او یه ای  کا ها، دوب مورد وزارت جهاد کشناورزی ینا   

 لازمان دنارت محیز زیوت الت.

( 07در خصوص تخلنات مو وع این  منادس و منادس)    -5تبصرس 

 شود. ( ای  قانون اعمال نمی08ای  قانون، مناد مادس)

ون بنه شنرح زینر اصنالح و در     ( قنان 07منع  منادس)   -41ماده 

 شود: د د می« لاخت»( ای  مادس، واژس 8تبصرس)

هرشننخل کننه اقنندا  بننه واردات یننا صننادرات دارو،  -07مننادس 

ها، ملاومات و تجهیاات پاشکی و قطعنات  نهنا، منواد و     مکمل

های خوراکی،  شامیدنی،  رایشی و بهداشعی و یا منواد   فر وردس

انجا  تشرینات قانونی نماید و ینا   او یه کلیه اقال  م کور بدون

مبادرت به لاخت کا های م کور بندون رعاینت تشنرینات ینا     

شنرح زینر    متررات مربوطه نماید به مجازات کا های قاچاو بنه 

. اینن  مجننازات مننانع از پرداخننت دیننه و    شننود محکننو  مننی

 های واردس نیوت: خوارت

 در صنورتی کنه کنا ی مکشنوفه شنامل اقنال  داروینی،        -ا ف

ها، ملاومات و تجهیاات  های زیوعی)بیو وژیك(، مکمل فر وردس

پاشکی و قطعات  نها و یا مواد او ینه این  اقنال  باشند، عمنل      

مرتکننب مشننمول مجننازات قاچنناو کا هننای ممنننوع مو ننوع  

 باشد. ( ای  قانون می00مادس)

هنای   که کا ی مکشوفه شنامل منواد و فنر وردس    در صورتی -ب

رایشی و بهداشعی و یا منواد او ینه اقنال     خوراکی،  شامیدنی،  

کننندس مکلنف النت نونبت بنه       م کور باشد، مرجع رلنیدگی 

الععال  مجوز مصنرد انونانی کا هنای من کور اقندا  کنند و       

وزارت بهداشت، درمان و  موز  پاشکی مورف الت ررد دس 

روز به ای  الععال  پالخ دهد. هرگاس کنا ی مکشنوفه من کور    

های بهداشعی و درمانی در خصوص مصرد موفق به أخ  مجوز
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انوانی گردد، عمل مرتکب مشنمول مجنازات منندرز در بنند     

صنورت کنا ی    شود و در غیر ای  ( ای  قانون می89مادس)« ب»

گ شعه و یا مضر بنه   مکشوفه، کا ی تتلبی، فالد، تاریخ مصرد

لالمت مرد  شناخعه شدس و مشمول مجازات قاچاو کا هنای  

 د.باش ممنوع می

شنرح   ( به قانون بنه 8مکرر 33عنوان مادس) یك مادس به -33ماده 

 شود: زیر ا حاو می

بنرداری   چنانهه شخصی اقدا  به ارائه یا بهرس -8مکرر 33مادس 

از النادی کند که د  ت بر صادرات صنوری نمایند، عنالوس بنر     

جرائم و تخلناتی که در رالعای انجا  صادرات صنوری    مجازات

ه جریمه نتدی معادل دو برابنر ارز  کا هنای   مرتکب شدس  ب

 گردد. م کور محکو  می

شنرح   ( به قانون به0مکرر 33عنوان مادس) یك مادس به -32ماده 

 شود: زیر ا حاو می

هرگونه معامله راجع به کنارت بازرگنانی کنه     -0مکرر 33مادس 

عرفا  اجارس، خرید، فرو  یا واگ اری  ن محونوب شنود و نینا    

برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحنت هنر    هرگونه بهرس

شرح زینر مجنازات    عنوان ممنوع الت و مرتکب یا مرتکبی  به

 شوند: می

بردار: پرداخت جریمه نتندی معنادل    گیرندس یا بهرس انعتال -ا ف

نصننف ارز  کننا  عننالوس بننر  ننبز کننا  و پرداخننت تضننامنی 

 خوارت واردس به دو ت.  

ت جریمه نتدی معادل یك تا دو برابر انعتال دهندس: پرداخ -ب

منافع تحصیل شدس عالوس بر ابطال کارت بازرگنانی و پرداخنت   

 تضامنی خوارت واردس به دو ت.  

در صورتی که اعمال فوو منعهی بنه اقندا  بنرای ورود ینا      -پ

صدور کا  نگردد، عالوس بنر ابطنال کنارت بازرگنانی و جریمنه      

(ریننال تننا پانصنند 02202220222نتنندی از دویوننت میلیننون)

(ریال، هر ینك از منرتکبی  بنه دو ینا     52202220222میلیون)

( این  قنانون   68هنای مو نوع منادس)    چند منورد از محرومینت  

 شوند. محکو  می

هنای   اعمال متررات ای  مادس منانع از اجنرای مجنازات    -تبصرس

 مترر در لایر قوانی  نیوت.

واژس (  ن، 8( قننانون و تبصننرس)37در صنندر مننادس) -34مثثاده 

ا نافه  « هنای کشنور   دنارت گمنرك »قبل از عبارت « یگان»

 نابز خناص   »بنه  «  نابز خناص قضنائی   »شود و عبارت  می

 شود. تبدیل می« دادگوعری

اصنالح   ینر شنرح ز  ( قنانون بنه  37( منادس) 0تبصنرس)  -33ماده 

 :گردد یم

کشور  یها دنارت گمرك یگان یروین لیحنحوس تو -0 تبصرس

النت کنه    یموجب دلعورا عمل به دییانورو لازمان بنادر و در

و  شنود  یم یهته یرانا یالالم یجمهور یانعيام یرویتولز ن

. نحنوس دمنل و   رلند  یمولح من  یروهایلعاد کل ن یببه تصو

 لنالح  یریکنارگ  لالح تولز  نان تنابع قنانون بنه    یریکارگ به

مصنوب   ی،مونلح در منوارد  نرور    یروهنای ن ی تولز منأمور 

 .الت 09/82/8373

( قنانون  37( بنه منادس)  3عننوان تبصنرس)   مع  زیر بنه  -32ماده 

 شود: شرح زیر ا حاو می به

نیروهای گارد لازمان بنادر و دریانوردی ایران بنرای   -3تبصرس 

های بندری به غینر از امنور اجرائنی     دنارت از بنادر و محوطه

مبارزس با قاچاو کا  و ارز که در دیطه ورایف یگنان دنارنت   

اشد بنا رعاینت شنرایز متنرر در قنانون      ب های کشور می گمرك

بننا اصننالدات و  4/80/8380 یننی  دادرلننی کینننری مصننوب 

 شوند. ا حاقات بعدی،  ابز خاص دادگوعری محووب می

مراجننع »( قننانون عبننارت 48( مننادس)8در تبصننرس) -39مثثاده 

 شود. می« مراجع قضائی»جایگای  عبارت « صالح ذی

رجننع صننا ح  م»( قننانون، عبننارت  40در مننادس) -36مثثاده 

 شود. می« مرجع قضائی»جایگای  عبارت « کنندس رلیدگی

شنرح   مکرر( به قانون بنه  40عنوان مادس) یك مادس به -32ماده 

 شود: زیر ا حاو می

ای کنه   معوقف نمودن و بازرلی ولنایل نتلینه   -مکرر 40مادس 

ر  قوی به دمل کا  یا ارز قاچاو یا ارتکاب قاچاو کا  یا ارز 

ا وجود دارد، از لوی  ابطی  نیاز به إذن منوردی  در مورد  نه

 کنندس ندارد. متا  رلیدگی

مصادیق و شرایز تشخیل ر  قوی مو وع ای  مادس  -تبصرس

از جمله عبور از مبادی غیررلمی، دلعکاری مهرومو )پلمنب(  

گمرکننی بننارگنج، خننروز یننا انحننراد غیرمععننارد از موننیر    

هنای هوشنمند،    انهشدس، اطالعات ارلنا ی از لنوی لنام    تعیی 

ا جراءشدن ای  قنانون تولنز    ماس از تاریخ  ز  ررد مدت له

شود و پس از تأیید تولنز رئنیس قنوس قضنائیه      لعاد تهیه می

 رلد.   تصویب هیأت وزیران می به

شرح زیر اصنالح   ( قانون و تبصرس  ن به44مع  مادس) -32ماده 

 شود:   می

یافعنه و   ارز لنازمان رلیدگی به جرائم قاچاو کا  و  -44مادس 

ای، قاچاو کا های ممننوع و قاچناو کنا  و ارز مونعلا       درفه

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

5 

 246جلسهخالصه 
 شنبهیک

2/9934/42 
 

دبس و یا اننصنال از خندمات دو عنی در صنالدیت دادلنرا و      

های قاچناو کنا  و ارز تخلنف      دادگاس انتالب الت. لایر پروندس

محوننوب گردینندس و رلننیدگی بننه  ن در صننالدیت لننازمان  

م و تخلننات مو نوع این     تعایرات دکومعی الت. لایر جنرائ 

قانون نيیر دمل، نگهداری، عر ه و فرو  کا  ینا ارز قاچناو   

در صورتی که موعلا  دبس یا اننصنال از خندمات دو عنی ینا     

مربوط به کا ی ممنوع باشند، در صنالدیت دادلنرا و دادگناس     

انتالب و در غیر ای  صورت در صالدیت شعب ویژس رلنیدگی  

 ز لازمان تعایرات دکومعی الت. به تخلنات قاچاو کا  و ار

ای،  در خصوص تمامی موارد مو وع ای  قانون، چنانهه پروندس

معهمان مععدد داشنعه و رلنیدگی بنه اتهنا  یکنی از  ننان در       

صالدیت دادلرا و دادگاس انتالب باشد، به تمنامی اتهامنات در   

. همهننی ، در صنورتی کنه در     شنود  ای  مراجع رلیدگی منی 

جرائم و تخلنات مو وع ای  قانون جرائم رشاء، رالعای ارتکاب 

ارتشاء، جعل، العنادس از لند مجعول، اعمال نننوذ بنر خنالد    

دق و متررات قانونی و یا تمنرد مونلحانه نینا ارتکناب یافعنه      

باشد، به تمامی جرائم و تخلنات ارتکابی مو وع ای  قنانون بنه   

رلنیدگی  همراس جرائم مرتبز فوو در دادلرا و دادگاس انتنالب  

 شود. می

که پس از ارجاع پروندس به لنازمان تعاینرات    درصورتی -تبصرس

دکومعی و انجنا  تحتیتنات محنرز شنود رلنیدگی بنه جنر         

ا ینه    ارتکابی در صالدیت مرجع قضنائی النت، شنعبه مرجنوع     

مکلف الت بالفاصله قرار عد  صالدیت خود را صادر کند. ای  

در لنازمان تعاینرات   قرار پنس از تأییند متنا  منافوو شنعبه      

دکومعی و یا در صورت عد  اعال  نير  ن متنا  رنرد مندت    

یك هنعه، قطعی الت و پرونندس مونعتیما  بنه مرجنع قضنائی      

شود. همهنی  در مواردی کنه پرونندس بنه     صالح ارلال می ذی

تشخیل مرجع قضائی در صالدیت تعایرات دکنومعی النت،   

گنردد و شنعب    پروندس موعتیما  به مرجنع من کور ارلنال منی    

باشنند و تنهنا    لازمان تعایرات دکومعی مکلف به رلیدگی می

در صورتی که موجبات صالدیت مرجع قضائی پنس از ارلنال   

پروندس به لازمان تعایرات دکومعی با د یلی جدید که از قبل 

مطرح نبودس کشف گردد و یا اینکه تما  یا قونمعی از پرونندس   

مرتبنه، شنعبه    بنرای ینك  در خصوص کا ی ممنوع باشد صرفا  

ا یه مکلف الت با صدور قرار عد  صنالدیت، پرونندس را     مرجوع 

ناد رئیس لازمان تعاینرات دکنومعی ارلنال نمایند و رئنیس      

لازمان تعایرات دکومعی مکلف الت رنرد دس روز ارهنارنير   

نماید و قنرار من کور پنس از تأییند وی قطعنی النت. ارجناع        

( قنانون  ینی  دادرلنی    09س)متررات ای  تبصرس از شمول مناد 

دادگاههنننای عمنننومی و انتنننالب)در امنننور مننندنی( مصنننوب 

 موعثنی الت. 08/8/8378

( قانون به شرح زیر اصالح و له تبصنرس بنه   47مادس) -31ماده 

 شوند:  ن ا حاو می

کننندس مکلنف النت جهنت اتخناذ       شنعبه رلنیدگی   -47مادس 

ه ینا  تصمیم دربارس ادراز قاچناو و ینا دمنل، نگهنداری، عر ن     

فرو  کا  یا ارز قاچاو نونبت بنه النععال  نينر کارشنالنی      

های منأمور وصنول در مندهای     مشورتی دوب مورد از لازمان

دو ت نيیر گمرك و بانك مرکای در مورد تعیی  ارز  کا  یا 

ارز مکشوفه و بررلی الناد ابرازی جهنت انطبناو و تعلنق بنه     

هنای   ازمانکا ی مکشوفه اقدا  نماید. وقنت رلنیدگی بنه لن    

شود. لازمان مأمور وصنول در مندهای    م کور و معهم ابالغ می

دو ت مورف النت رنرد دس روز از تناریخ دریافنت النععال ،      

پالخ  ن را ارلال و نمایندس دتوقی خود را نیا برای دضور در 

جلوه رلیدگی معرفی نمایند. درهنر صنورت تشنکیل جلونه      

 رلیدگی منوط به دضور نمایندس م کور نیوت.

هننای  موجننب فهرلننت ارز  کا هننای ممنننوع بننه -8تبصننرس 

گ اری لا نه لنعاد تصنویب و ابعندای هنر لنال ابنالغ        قیمت

 گردد.   می

مرجنع تشنخیل ایراننی ینا خنارجی بنودن کنا ی         -0تبصرس 

های صننعت، معندن و    خانه مکشوفه دوب مورد یکی از وزارت

 تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و  منوز  پاشنکی  

باشند. اینن  مراجنع بننا    ینا لنازمان ملننی النعاندارد ایننران منی    

کنندس و بررلی مشخصات کا  مانند  درخوالت شعبه رلیدگی

محل تو ید و وادد تو یدکنندس، نوبت به ارهنار نينر مونعدل    

نماید. دلعورا عمل مربنوط بنه اجنرای این  تبصنرس و       اقدا  می

نحنوس  تعیی  مصادیق کنا ی مربنوط بنه دلنعگاههای فنوو و      

پ یر  و اععراض به نيرات مو وع ای  تبصنرس، رنرد مندت    

ا جراءشدن ای  قانون تولز لعاد تندوی    ماس از تاریخ  ز  یك

 گردد. و ابالغ می

هنای  ن قابنل    کارشنالی مو وع ای  مادس و تبصنرس  -3تبصرس

 نیوت. « کارشناس رلمی دادگوعری»ارجاع به 

، «کنا  و ینا ارز قاچناو   »( قانون، عبنارت  49در مادس) -23ماده 

 شود. می« کا ی قاچاو»جایگای  عبارت 

این  قضنات   »( قنانون، عبنارت   48بنه انعهنای منادس)    -22ماده 

صورت تما  وقت در شنعبه   مورنند در طول مدت مأموریت به
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عننوان   ا افه و یك تبصرس به شرح زیر به« دضور داشعه باشند.

 یابد: ( تغییر می8)( به  ن ا حاو و تبصرس  ن به تبصرس0تبصرس)

های قاچاو  شعب تجدید نير ویژس رلیدگی به پروندس -0تبصرس

هننای بننا ارز  بننیش از یننك   کننا  و ارز مورنننند در پروننندس 

های  (ریال به طور مطلق و در پروندس8022202220222میلیارد)

(ریال و کمعر در صورت 8022202220222با ارز  یك میلیارد)

ی  وقت رلیدگی، منعهم، نماینندس   اقعضاء، با صدور دلعور تعی

دلعگاس کاشف و  ابز و نیا لنایر اشخاصنی کنه دضورشنان     

تواند شخصا  دا ر شود  کنند. معهم می  روری الت را ادضار 

یا وکیل یا نمایندس قانونی معرفی کند. در هر دال عد  دضنور  

 یا عد  معرفی وکیل یا نمایندس قانونی مانع از رلیدگی نیوت.

( 4( قانون د د و شمارس تبصنرس) 52( مادس)3صرس)تب -24ماده 

 شود. ( اصالح می3به تبصرس)

شنرح زینر بنه     ( به8مکرر 52عنوان مادس) یك مادس به -23ماده 

 شود: قانون ا حاو می

 رای صننادرس از شننعب بنندوی تعایننرات    -8مکننرر 52مننادس 

دکومعی، دادلرا و دادگناس انتنالب در صنورتی کنه مبننی بنر       

وقوفی تعتیب باشد یا در مواردی که نوبت بنه  برائت، منع یا م

برخی از معهمی  یا بخشی از ارز  پروندس یا عنوان یا عنناوی   

اتهامی معهم یا معهمنی  پرونندس،  رای من کور صنادر گنردد و      

همهنی   رای محکومیت در مواردی که مجازات تعیینی کمعر 

د، از مجازات مترر قانونی باشد، رأی صنادرس بنه دبیرخاننه لنعا    

شود و رنرد  وزارت اطالعات و دوب مورد دادلعان، ابالغ می

هنای این  منادس قابنل      بیوت روز از تناریخ ابنالغ، وفنق تبصنرس    

خواهی الت. پروندس دوب مورد از لوی  اععراض یا تجدیدنير

رئیس لازمان تعایرات دکنومعی ینا رئنیس کنل دادگونعری      

اع العان برای رلیدگی مجدد به یکنی از شنعب مربوطنه ارجن    

 ا جراء الت. شود و رأی ای  شعبه قطعی و  ز می

هنای بنا ارز      رای برائت صادرس در خصوص پروندس -8تبصرس 

(ریننال بننه الننعثنای 8022202220222کمعننر از یننك میلیننارد)

ای، کنا ی ممننوع، مونعلا      یافعنه، درفنه   های لنازمان  پروندس

( 4دبس یا اننصال از خدمات دو عی یا موارد مو نوع تبصنرس)  

 خواهی یا اععراض نیوت. ( ای  قانون قابل تجدیدنير52مادس)

خنواهی ینا    های قابنل تجدیندنير   در خصوص پروندس -0تبصرس 

 شود: شرح زیر اقدا  می اععراض، به

هایی که کاشنف و ینا  نابز  ن وزارت اطالعنات      در پروندس -8

الت، تجدیندنيرخواهی ینا اععنراض از  ن رألنا  تولنز این        

 گیرد. ورت میوزارتخانه ص

(، کننارگروهی بننا 8هننای مو ننوع بننند)  در غیننر از پروننندس -0

ا خعینار   موؤو یت دبیرخانه لعاد با دضور نمایندس مطلع و تا 

دلعگاس کاشف هر پرونندس، منأمور وصنول در مندهای دو نت و      

وزارت اطالعنننات تشنننکیل و بنننه تشنننخیل ایننن  کنننارگروس 

را عمل گینرد. دلنعو   تجدیدنيرخواهی یا اععنراض صنورت منی   

مربوط به نحوس برگااری، دد نصاب رلمیت و اتخاذ تصنمیم و  

مناس از تناریخ    تنيیم  وایح تجدیدنير خواهی ررد مدت شنش 

 رلد. تصویب لعاد می ا جراءشدن ای  قانون به  ز 

دادلننعان در تمننامی  راء صننادرس از مراجننع قضننائی، دننق   -3

 تجدیدنيرخواهی دارد.

شنرح زینر بنه     ( بنه 0مکرر52ادس)عنوان م یك مادس به -22ماده 

 شود: قانون ا حاو می

در  رای صنادرس از شنعب تجدیندنير ویننژس     -0مکنرر  52منادس  

رلیدگی به قاچاو کا  و ارز لازمان تعایرات دکومعی، رنرد  

له ماس از تاریخ ابالغ رأی، هرگاس به تشنخیل رئنیس لنازمان    

ر از هنای بنا ارز  کنا  و ارز کمعن     تعایرات دکومعی در پروندس

(ریال و به تشنخیل هینأتی بنه    8022202220222یك میلیارد)

ریالت رئنیس لنازمان تعاینرات دکنومعی ینا نماینندس وی و       

دضور نمایندگان لعاد و وزارت اطالعنات بنا رأی اکثرینت در    

(رینال و  8022202220222هنای بنا ارز  ینك میلینارد)     پروندس

ن وجنود  بیشعر، د یلی مبنی بر عد  انطباو صریح رأی با قنانو 

عرض صنادرکنندس رأی   داشعه باشد، پروندس به یکی از شعب هم

شود تا در صورت تشخیل ای  شنعبه،  نم     قطعی ارجاع می

نتض رأی مابور، اقدا  به صدور رأی متعضی نماید. رأی صادرس 

نهائی بودس و امکان هیچ گونه اععراض یا اعادس دادرلی نونبت  

 به  ن وجود ندارد.

مننادس در خصننوص  رائننی کننه قبننل از   مننناد اینن  -8تبصننرس

 شود. ا جراءشدن ای  قانون صادر گردیدس، اعمال نمی  ز 

چنانهننه معتا ننی رلننیدگی مو ننوع اینن  مننادس    -0تبصننرس 

%( 8درصد) علیه باشد، هنگا  ارائه درخوالت معادل یك محکو  

ای نناد   صنورت لنپردس بنه دوناب وینژس      مبلغ محکومیت را به

نمایند. در صنورتی کنه     پرداخت منی  لازمان تعایرات دکومعی

دوب مورد به تشخیل رئیس لازمان یا هیأت م کور د یلنی  

مبنی بر عد  انطباو صریح رأی با قانون وجود نداشعه باشند و  

یا پس از ارجاع پروندس به شعبه هم عرض، رأی صادرس در تأیید 

تما  یا بخشی از درخوالت معتا ی باشد، مبلغ لپردس موعرد 

در صنورتی کنه رأی صنادرس مبننی بنر رد اععنراض        گردد و می
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عنوان در مد قطعی دو ت محونوب و بنه    باشد، مبلغ م کور به

 شود. داری کل کشور واریا می دواب خاانه

جنرایم ینا تخلننات    »( قنانون، عبنارت   50در منادس)  -29ماده 

ابنالغ  »و عبنارت  « قاچناو »، جایگای  واژس «مو وع ای  قانون

شنود و   می« طرح پروندس»یگای  عبارت ، جا«ادضاریه یا جلب

صنورت ا کعرونیکنی    چنانهه الناد مثبعه گمرکنی بنه  »عبارت 

صادر شود، اطالعات موجود در لنامانه مربوطنه منالك عمنل     

 شود. به انعهای ای  مادس ا افه می« خواهد بود.

شنرح زینر اصنالح     (  ن به0( قانون و تبصرس)53مادس) -26ماده 

شنرح زینر بنه  ن     ( بنه 5عنوان تبصنرس)  شود و یك تبصرس به می

 شود: ا حاو می

دلنعگاههای کاشنف و  نابطی  مورننند کا هنای       -53مادس 

قاچاو مکشوفه و کلیه اموال منتول و غیرمنتول و ولایل نتلیه 

اعم از زمینی،  بی و هوایی را که در اجرای ای  قنانون، توقینف   

ت شننوند، بننه الننعثنای کننا ی ممنننوع، همننراس بننا رونوشنن مننی

صورتجلوننه کشننف و توقیننف و تشننخیل او یننه ارز  کننا ،  

 وری و فنرو    بالفاصله پس از کشف، تحوینل لنازمان جمنع   

اموال تملیکی نمایند. ای  لازمان اقدا  به نگهداری کا  نمودس 

ا  کر منوط به صدور رأی  و فرو ، امحاء یا واگ اری اموال فوو

ری، بنارگیری،  هنای مربوطنه اعنم از انبناردا     قطعی الت. هاینه

باشند. دو نت مکلنف     انعتال و تخلیه بر عهدس ای  لنازمان منی  

الت هنر لنا ه بودجنه مونعتلی در خصنوص تنأمی  هایننه        

 بینی نماید. مدیریت تعیی  تکلیف کا  برای ای  لازمان پیش

( 06مکنرر( و )  05(، )05کلیه کا های مو وع مواد) -0تبصرس 

لنازمان دنارنت محنیز     ای  قانون و دا  به ترتیب در اخعیار

ها، مراتع و  بخیناداری کشنور، لنازمان     زیوت، لازمان جنگل

گیننرد.   شننیالت ایننران و وزارت جهادکشنناورزی قننرار مننی    

دلعورا عمل نحوس تحویل و تحول، نگهنداری و تعینی  تکلینف    

ا جراءشندن این     مناس از تناریخ  ز    ای  کا ها ررد مدت له

شود.  ای م کور تصویب میقانون تولز لعاد با همکاری نهاده

هنا، نهادهنا و دلنعگاههای مو نوع این  منادس و        کلیه لنازمان 

ا نونناد،  هننای  ن مورنننند در مننورد کا هننای لننریع  تبصننرس

ا شععال، ادشا  و طیور و یا کا هنایی کنه منرور زمنان      لریع

شود، پس از أخ   لبب ایجاد تغییرات کمی و کینی در  نها می

بالفاصنله کنا  را بنر      کننندس،  گیمجوز فرو  از مرجنع رلنید  

 الاس متررات مربوط به فرو  برلانند.

گوننه مصنرفی ندارنند، از     کا هایی که قابلینت هنیچ   -5تبصرس 

قبیل مشروبات ا کلی،   ت و ولایل قمار،  ثار لمعی و بصری 

مبع ل و موعهج ، کا های فالد یا تاریخ مصرد گ شعه پس 

کنندس، بالفاصله بر الاس  یدگیاز أخ  مجوز امحاء از مرجع رل

شوند، مگر اینکه تما  یا قومعی از  ن  متررات مربوط امحاء می

کنندس برای رلیدگی و اثبنات جنر     به تشخیل متا  رلیدگی

  رورت داشعه باشد.

بنا در نينر گنرفع     »( ای  قانون، عبارت 55در مادس) -22ماده 

 وری  جمعتولز لازمان »به قبل از عبارت (« 56شرایز مادس)

نامه اجرائنی این      یی »ا افه و جمله « و فرو  اموال تملیکی

شنود و بنه تصنویب هینأت وزینران       مادس تولز لعاد تهیه منی 

 شود: شرح زیر اصالح می ( قانون به56د د و مادس)« رلد. می

 وری و  نهاد مأذون از لوی و ی فتیه و لازمان جمع -56مادس 

نند در خصوص کا های فرو  اموال تملیکی دوب مورد مور

جنا در منورد کا هنای     قاچاو پس از قطعینت رأی صنادرس بنه   

ا شععال، ادشا  و طیور و یا کا هنایی کنه    ا نواد، لریع لریع

هننا  مننرور زمننان لننبب ایجنناد تغییننرات کمدننی و کینننی در  ن

 شود، به ترتیب زیر عمل کنند: می

اایندس  ررد دوماس از تاریخ صدور رأی قطعی بنا برگنااری م   -8

کا هننای قاچنناو را بننه شننرط خننروز از کشننور تحننت رویننه   

گ ر)ترانایت( خارجی یا صادرات بنروشنند. در صنورت وجنود    

شرایز تجدید یا  غو ماایدس، ماایدس من کور صنرفا  ینك مرتبنه     

 شود. دیگر و تا قبل از انتضای مدت دوماس برگاار می

زات، صادرات کا های مو وع ای  بند مشمول امعینا  -8تبصرس 

 باشد. ها و جوایا صادراتی نمی ها، مشوو ها، معافیت تخنیف

خروز کا های غیرداخلی مو وع ای  بنند، از کشنور    -0تبصرس

تحت رویه گ ر)ترانایت( خارجی یا صادرات نیازمند ارائه الناد 

منشأ کا  و لایر مجوزهای مربوط به گ ر)ترانایت( یا صادرات 

 باشد. کا  نمی

کننا ی »ورتی کننه کا هننای منن کور از نننوع در صنن -3تبصننرس 

قابل معامله در بورس کا  باشد، واگ اری ای  کا ها از « مشابه

شنود. در منورد    طریق لاز و کارهنای بنورس کنا  انجنا  منی     

کا های غیرمشابه، العنادس از لازوکار م کور اخعیاری النت و  

 کا های مو وع ای  بند تنها از طریق رینگ صنادراتی  بنورس  

رلد. در صورت عد  موافتنت هینأت    کا ی ایران به فرو  می

پ یر  یا کمیعه عر ه با پ یر  کا  جهنت عر نه در بنازار    

بورس کا  یا به فرو  نرفع  کنا  پنس از لنه بنار عر نه در      

بورس با رعایت  وابز بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت بنه  

یننه برگننااری مااینندس بننه شننرط خننروز از کشننور تحننت رو   

رلد کنه در این  صنورت     گ ر)ترانایت( خارجی یا صادرات می
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مهلت برگااری ماایدس دوماس از تاریخ اعال  قطعی عد  پن یر   

 جا الت. کا  در بورس یا اتما  فر یند معامله یك

شدس مو وع ای  بنند   در صورتی که کا های فروخعه -4تبصرس 

مرتکنب  صورت قطعی از کشور خنارز نشنود،    در مهلت مترر به

 شود. ( ای  قانون می8مکرر 33مشمول مجازات مترر در مادس)

در صورت عد  فرو  کا ها از طریق بورس کا  و ماایندس   -0

( این  منادس تولنز دلنعگاس معنو ی بنه شنرط        8مو وع بنند) 

صادرات یا گ ر)ترانایت( خارجی، کا هایی که در بازار داخلنی  

و یند داخلنی و   نیاز جدی در خصوص  نهنا وجنود دارد و بنه ت   

لازد، ررد دوماس از تاریخ اتما   تجارت خارجی  طمه وارد نمی

فر یند ماایدس به شرط خروز از کشور، از طریق رینگ داخلنی  

( این   8( بنند) 3بورس کا  با دنظ شرایز منندرز در تبصنرس)  

فنرو  در بنورس بنا     رلند. در صنورت عند     مادس به فرو  می

( ای  مادس صنرفا  از طرینق   8( بند)3رعایت کلیه شرایز تبصرس)

صورت خردس فروشی برخز به فرو  گ اشنعه   دراز عمومی به

مناس در   شود و در صورت به فرو  ننرفع  کنا  رنرد لنه     می

 وری و فنرو    دراز عمومی، با درخوالت رئیس لازمان جمع

از لنوی  « تأیید مراتب به فرو  نرفع  کنا  »اموال تملیکی و 

مت عر ه کا  در دراز عمنومی  لازمان بازرلی کل کشور، قی

یابند.  قیمنت پاینه در     %( کناهش منی  02درصند)  هر ماس بیوت

بورس  بر الاس متررات بورس و قیمت پاینه او ینه در ماایندس    

خارز از بورس برالناس قیمنت بنازار عمندس فروشنی اعالمنی       

تولز وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمعر از قیمت لنیف  

 شود.   تعیی  می به عالوس دتوو ورودی نباشد،

ا عمل نحوس فنرو  از طرینق دنراز عمنومی      دلعور -8تبصرس 

شنود و رنرد    تولز وزارت امور اقعصادی و داراینی تهینه منی   

تصنویب   ا جراءشندن این  قنانون بنه     ماس از تاریخ  ز  مدت له

 رلد. هیأت وزیران می

( این   53( منادس) 0در فرو  کا ی مو وع تبصنرس)  -0تبصرس 

صنورت خنردس    نادس از رو  دنراز عمنومی بنه   قانون نینا النع  

 پ یر الت. فروشی برخز ای  بند بدون برگااری ماایدس امکان

فهرلت کا هایی که در بازار داخلی نیناز جندی بنه     -3تبصرس 

 نها وجود دارد و به تو ید داخلی و تجارت خارجی  طمنه وارد  

های صنعت، معدن  لازد، دوب مورد به پیشنهاد وزارتخانه نمی

و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و  موز  پاشکی 

 رلد. تصویب لعاد می به

( این  بنند، در   3چنانهه کا هنای مو نوع تبصنرس)    -4تبصرس 

چهارچوب ورایف و یا اخعیارات قانونی، مورد تتا نای کمیعنه   

امداد اما  خمینی)رس(، لازمان بهایوعی کشور، جمعیت هالل 

ای  ن و لازمان  موز  فنی و درفهادمر جمهوری الالمی ایرا

کشور قرار گیرد، کا  به نهادهای مابور تحویل و معنادل ارز   

شندس در قنانون بودجنه     بینی  ن از محل تخصیل بودجه پیش

 شود. کور می

کا های با مصرد خاص که قابلیت فرو  و العنادس  -5تبصرس 

ت عمومی ندارد و فهرلت و او ویت واگ اری  ن به تصویب هیأ

رلد، به دلعگاهها یا نهادهایی که از بودجه عمنومی   وزیران می

کنند، تحویل و معادل ارز   ن از محل تخصنیل   العنادس می

 شود. شدس در قانون بودجه کور می بینی بودجه پیش

لایر کا ها از جمله کا هنای ممننوع طبنق دلنعورا عمل      -3

مو نوع   شود. نحوس نگهداری و امحناء کا هنای   لعاد امحاء می

ای  بند بر الاس دلعورا عمل مصوب لنعاد کنه رنرد مندت     

شود، انجنا    ا جراءشدن ای  قانون تهیه می ماس از تاریخ  ز  له

 گیرد. می

های ننعی، مونکوکات   تجهیاات دریافت از ماهوارس، فر وردس -4

 -طال و نترس و شمش طال و جواهرات مکشوفه و اموال تناریخی 

مناس از تناریخ    لعاد که ررد مدت لهفرهنگی بر الاس مصوبه 

گنردد، تعینی  تکلینف     ا جراءشدن این  قنانون تهینه منی      ز 

 شود. می

متررات مندرز در این  منادس در خصنوص کا هنای      -8تبصرس 

( اینن  قننانون اعمننال 53( مننادس)6( و )5هننای) مو ننوع تبصننرس

 شود. نمی

( این  قنانون   56( و)55دلنعورا عمل اجنرای منواد)    -0تبصرس 

ا جراءشندن این  قنانون بنا      مناس از تناریخ  ز    مدت لنه ررد 

 رلد. تصویب لعاد می ربز تهیه و به همکاری دلعگاههای ذی

 شود: شرح زیر اصالح می ( قانون به58مادس) -22ماده 

که کشف کنا  و ینا ارز قاچناو، همنراس بنا       درصورتی -58مادس 

او بنا  درگیری مولحانه مرتکبان قاچاو یا دمل کا  یا ارز قاچ

زا با مأموران کاشف باشد و ینا مرتکبنان    انواع لالح گر  و  تش

بننا الننعنادس از موانننع فیایکننی و یننا الننعنادس از ولننایل دودزا  

مشکالتی برای کشف قاچاو تولز مأموری  ایجاد نمایند، پس 

از ادراز قاچاو ینا دمنل کنا  ینا ارز قاچناو بنا دکنم مرجنع         

تلیه مععلنق بنه مرتکبنان    که ولیله ن کنندس، درصورتی رلیدگی

باشد و یا با العناد به قرائنی از قبیل لابته مرتکب معلو  شود 

که ما ك عامدا   ن را جهت ارتکاب قاچناو در اخعینار مرتکنب    

قرار دادس الت، ولیله نتلینه بنه نننع دلنعگاس کاشنف جهنت       

شننود. در غیننر  الننعنادس در امننر مبننارزس بننا قاچنناو  ننبز مننی
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به ما ك مونعرد و معنادل ارز   ن بنه     نتلیه صورت ولیله ای 

شنود کنه بعند از     جاای نتدی مرتکب یا مرتکبنان افناودس منی   

وصول در اخعیار دلعگاس کاشف جهت العنادس در امر مبارزس با 

 قاچاو قرار گیرد.

مصادیق ای  مادس به پیشنهاد نیروی انعيامی جمهوری  -تبصرس

ی مونلح رنرد   الالمی ایران و وزارت دفاع و پشعیبانی نیروها

شنود و   ا جراءشدن ای  قانون تهیه می ماس پس از  ز  مدت له

 رلد. تصویب هیأت وزیران می به

شنرح زینر اصنالح     (  ن به8( قانون و تبصرس)62مادس) -21ماده 

شرح زینر بنه این      ( به3عنوان تبصرس) شوند و یك تبصرس به می

 گردد: مادس ا حاو می

های نتندی   به جاا یا جریمهدر صورتی که محکومان  -62مادس 

مترر در ای  قانون ررد بیونت روز از تناریخ ابنالغ ادضناریه     

های مترر اقدا  ننمایند،  اجرای ادکا  به پرداخت جاا یا جریمه

شندس   جاا یا جریمنه نتندی از محنل فنرو  امنوال شنالنایی      

شندس از طنرد وی ینا هنر      هنای لنپردس   علیه و یا وثیته محکو  

شود و چنانهه  ابتی به ما ك موعرد میشخل دیگری أخ  و م

اموا ی شنالنایی نشنود و ینا کمعنر از میناان جریمنه باشند و        

هنای نتندی    جریمه مورد دکم، وصول نشود؛ جناا ینا جریمنه   

م کور مطابق قانون  ینی  دادرلنی کیننری دونب منورد بنا       

دلعور قا ی اجرای ادکا  دادلرای مربوطه یا قا نی اجنرای   

کنه از بنی  قضنات دارای پاینه پننج       ادکا  تعایرات دکنومعی 

( اینن  قننانون انعخنناب 48قضننائی بننه رو  مننندرز در مننادس) 

شود. در هر صورت دبس بدل از  شوند؛ به دبس تبدیل می می

 جاای نتدی نباید از پانادس لال بیشعر باشد.

در مورد ادکا  صادرس از شنعب تعاینرات دکنومعی     -8تبصرس 

ل جریمنه نتندی بنه    پروندس جهت صدور دکم مبنی بنر تبندی  

های دوزس قضائی مربوطه که  دبس به شعبه یا شعبی از دادگاس

گنردد تنا    ارجناع منی    شنود  تولز رئیس قوس قضائیه تعیی  می

ررد دس روز، بدون ارهارنير ماهوی و صنرفا  بنا ادنراز وجنود     

شرایز شکلی تبدیل جریمه نتدی به دبس، نوبت بنه منورد،   

 اقدا  متعضی معمول نمایند.

در رلیدگی بنه جنرائم و ینا تخلننات مو نوع این         -3رس تبص

گ ار و  زادی وثیته تنهنا بنا تودینع     قانون، رفع موؤو یت وثیته

وثیته نتدی یا ملکی جایگای  و صدور قرار قبو ی تأمی  بنرای  

پ یر النت و این  مو نوع  و      ن یا با اجرای کامل دکم امکان

محنل وثیتنه    همهنی ، امکان برداشت جاا یا جریمه نتندی از 

صنورت   شدس تولز معهم یا دیگری، هنگا  أخ  وثیته بنه  تودیع

 شود. گ ار تنهیم و در پروندس درز می کعبی به وثیته

 شود: شرح زیر اصالح می ( قانون به68مادس) -93ماده 

هنای مو نوع این      تواند در خصوص پروندسلعاد می -68مادس 

ئنیس لنازمان   قانون و یا جرائم مرتبز دوب مورد از طرینق ر 

تعایرات دکومعی یا دادلعان، تعتیب و رلیدگی به پرونندس را  

کنندس  از بدو تشکیل تا مردله اجرای ادکا ، از مراجع رلیدگی

تتا ا نماید. قوس قضائیه مکلف الت عملکنرد خنود در اجنرای    

هنای اقعصنادی و    بنار بنه کمونیون    ماس یك ای  قانون را هر له

 لالمی و لعاد گاار  کند.قضائی و دتوقی مجلس شورای ا

شرح زیر اصالح و پننج تبصنرس بنه     ( قانون به63مادس) -92ماده 

 شود:  ن ا حاو می

تمامی ادکا  و قواعند عمنومی مربنوط بنه جنرائم و       -63مادس 

شندس،   بیننی  غینر از منوارد پنیش    تخلنات مو وع ای  قانون بنه 

مطابق قانون مجازات الالمی الت. متررات مربوط بنه تعلینق   

عتیب، تعویق صدور دکنم، معافینت از کیننر، تعلینق اجنرای      ت

مجازات، مرور زمنان، توبنه و بایگنانی کنردن پرونندس در منورد       

گننردد. در  جنرائم و تخلنننات مو ننوع اینن  قنانون اعمننال نمننی  

هنننننای بنننننا ارز  بیشنننننعر از دس   خصنننننوص پرونننننندس

ای، بنند   یافعه، درفنه  (ریال، لازمان82022202220222میلیارد)

هنای  ن،   ( این  قنانون و تبصنرس   35( و یا منادس) 00مادس)« ت»

( قانون  یی  دادرلی کیننری  037( و )892اعمال ادکا  مواد)

 جایا الت.

در تخلنات و جرائم مو وع ای  قانون مالك تعینی    -8تبصرس 

میاان جریمه یا جاای نتدی یا  بز کا  یا ارز یا ولیله دمل 

ع ارز  مربنوط بنه   یا محل نگهداری یا أخ  معادل  نها، مجمو

دفعات مععدد ارتکاب جر  یا تخلف ارتکابی الت که مننعج بنه   

 صدور رأی محکومیت قطعی نشدس الت.

مجازات معاونت در جرائم و یا تخلنات مو نوع این     -0تبصرس 

قانون، دوب مورد دداقل مجازات جنر  و ینا جریمنه تخلنف     

 ارتکابی الت.

ینات منادی،   چنانهه شخصی بندون دخا نت در عمل   -3تبصرس 

دلعور یا لنار  ارتکاب جرائم یا تخلنات مو وع ای  قانون را 

دادس باشد یا کا  یا ارز قاچناو ینا عوایند و لنود داصنل از  ن      

مععلق به وی باشد، به مجازات مباشر جر  ینا تخلنف ارتکنابی    

گردد. ای  مجازات منانع از اعمنال مجنازات مباشنر      محکو  می

 نیوت.
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ائم یا تخلننات مو نوع این  قنانون بنه      چنانهه جر -4تبصرس  

تنهایی و یا با درنيرگرفع  دیگر جرائم یا تخلنات ای  قانون به 

  یافعه ارتکاب یافعه باشد، هر ینك از اعضنای گنروس    مان نحو لاز

یافعه به دداکثر مجازات مترر برای رفعار ارتکابی خنود   لازمان

و شنوند. در هنر منورد کنه مجنازات فاقند دنداقل         محکو  می

دداکثر باشد، نصف مجازات مترر قنانونی بنه اصنل  ن ا نافه     

یافعنه   گردد. در صورتی که قاچاو به تنهایی به نحو لنازمان  می

( این  قنانون عمنل    08( و )09ارتکاب یافعه باشد، وفنق منواد)  

 خواهد شد.

هننای قاچنناو منن کور در   ادکننا ،  ثننار و مجننازات  -5تبصننرس 

( 9(،)0مکننننننننننننننننرر 6(،)6(،)5(،)3مننننننننننننننننواد)

( 39(،)36( ا نی) 34(،)30( ا نی) 32(،)02(،)88(،)86(،)80)ا ی

( 74(،)73(،)78(،)72(،)69( ا نی) 65(،)62( ا نی) 53(،)52ا ی)

های ای  مواد، در مورد همه جنرائم و   ( ای  قانون و تبصرس77و)

مکرر( جاری  0( مادس)5جا تبصرس) تخلنات مو وع ای  قانون به

 الت.

 شود: یر اصالح میشرح ز ( قانون به65مادس) -94ماده 

چنانهه قرائنی از قبیل جالازی و نيائر  ن داکی از  -65مادس 

ها در  اطالع ما ك ولیله نتلیه یا محل نگهداری، از العنادس  ن

قاچاو کا  یا ارز و یا دمل یا نگهداری کا  یا ارز قاچاو باشند  

و ما ك ولیله نتلیه یا محل نگهداری نینا اقندا  بازدارنندس بنه     

یاوردس باشد و یا وقوع جر  یا تخلف را اطالع ندادس باشد، عمل ن

عالوس بر محکومیت وی به دداقل مجازات متنرر قاچناو بنرای    

( 02شرح منندرز در منادس)   مرتکب، در خصوص ولیله نتلیه به

شود و در مورد  بز محل  های  ن عمل می ای  قانون و تبصرس

( این   00دس)( منا 5( و تبصرس)04نگهداری کا ی ممنوع، مادس)

 گردد. قانون اعمال می

شرح زیر اصالح و تبصرس  ن د د  ( قانون به66مادس) -93ماده 

 شود: می

چنانهه دو یا چند ننر در ارتکاب قاچناو و ینا لنایر     -66مادس 

جرائم و تخلنات مرتبز شنرکت نماینند، مجنازات هنر ینك از      

 شرکاء، مجازات فاعل موعتل الت.

 شود: شرح زیر اصالح می ( قانون به67فراز اول مادس) -92ماده 

در صورتی که نمایندس قانونی شخل دتوقی بنه ننا     -67مادس 

یا در رالعای منافع شخل دتوقی مرتکب جر  یا تخلنی شود 

مرجع صدور دکم عالوس بر مجازات شخل دتیتی نونبت بنه   

کنند و شنخل     بز کا  و یا ارز قاچناو مکشنوفه اقندا  منی    

ومیت به جاای نتدی، دوب مورد به دو دتوقی، عالوس بر محک

تا چهار برابر دداکثر جریمه متنرر بنرای شنخل دتیتنی، بنه      

 شود:  ترتیب زیر محکو  می

 ...-ا ف

 شود: شرح زیر اصالح می ( قانون به69تبصرس مادس) -99ماده 

چنانهه ولایل نتلیه دامل کنا ی ممننوع، بنه  بهنای      -تبصرس

داخل و از طریق قنرائ  و  تحت نيارت جمهوری الالمی ایران 

اماراتی درکت به متصد ایران از مویر غیرمجناز ادنراز شنود،    

دامل و و اینکه دو یا چند مانینوت)فهرلت کنل بنار( داشنعه    

 باشد به مجازات شنروع بنه جنر  مو نوع این  منادس محکنو         

شود. همی  دکم در مواردی که کنا ی قاچناو ممننوع در    می

لایل نتلیه مابنور بنه شنناورهای     بهای تحت نيارت ایران از و

 ایرانی منعتل شود نیا جاری الت.

جایگای  واژس «  بی»( قانون، واژس 68( مادس)6در بند) -96ماده 

 شود. می« دریایی»

( بنه  7عننوان جناء)   بنه « وری کنارت پیلنه  »عبنارت   -92ماده 

 شود. ( قانون ا حاو می68مادس)« ا ف»بند

 شود: رح زیر اصالح می( قانون به ش72مع  مادس) -92ماده 

ها  های مربوط به شرکت موؤو یت کینری و مجازات - 72مادس 

ا مللی دوب مورد مشمول  ونتل داخلی و بی  و مؤلوات دمل

( ای  قانون و ادکا  عا  مربنوط بنه اشنخاص دتنوقی     67مادس)

 م کور در قانون مجازات الالمی الت. 

( 77عنوان مادس) هشرح زیر ب ( قانون به77تبصرس مادس) -91ماده 

 یابد: ( تغییر می79( به شمارس)77اصالح و شمارس مع  مادس)

کلیه مبا غ داصل از اجرای ای  قانون از قبیل وجنوس   -77مادس 

هنای   ناشی از فرو  کا  و ارز قاچاو، ولایل  بطی و جریمنه 

داری کنل کشنور وارینا     ای نناد خااننه   وصو ی به دواب وینژس 

ار و پانصننننند شنننننود. لنننننا نه مبلنننننغ هنننننا    منننننی

(ریال از وجوس فوو معنالب بنا  80522022202220222میلیارد)

( ای  قنانون و  80های مو وع مادس) پیشرفت و اثر بخشی برنامه

ربننز و مراجننع   مینناان و کینیننت کننارایی دلننعگاههای ذی  

کنندس و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزس با قاچناو بنه    رلیدگی

لنال   ود. پنس از لنه  شن  شرح ذیل پرداخت می لال به مدت له

یابد بنه نحنوی    %( کاهش می02درصد) مبلغ فوو لا نه بیوت

لال از تصویب ای  قانون، مبلغ ثابت هنعصد و  که پس از شش

(ریننال جهننت 769022202220222شصننت و هشننت میلیننارد)

 های اجرای قانون پرداخت شود. تأمی  هاینه

شدس  های تعیی  مبلغ مو وع ای  مادس به شرح ذیل در لرفصل

 شود: هاینه می
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%( جهت تجهیا امکانات مورد 75درصد) معادل هنعاد و پنج -8

های اجرای قنانون   نیاز برای پیشگیری و مبارزس با قاچاو، هاینه

 ونتل،  زمایش و امحای کا ی ممنوعه؛ نيیر دمل

%( جهت مونایل  موزشنی و   05درصد) معادل بیوت و پنج -0

ا قاچنناو و صننیانت، پژوهشننی در امننر پیشننگیری و مبننارزس بنن 

معا دت، پادا  و موائل رفاهی کارکنان دلعگاههای مؤثر در 

 امر مبارزس با قاچاو کا  و ارز.

نحننوس پرداخننت وجننوس مو ننوع اینن  مننادس مطننابق  -8تبصننرس 

دلعورا عملی الت که با پیشنهاد دبیرخانه لنعاد بنه تصنویب    

 رلد. اعضای لعاد می

مصنرد و اخعصناص وجنوس فنوو در غینر از منوارد        -0تبصرس 

مو وع ای  مادس، تصرد غیرقانونی در اموال دو عی محونوب و  

مرتکب به مجازات متنرر در قنانون مجنازات النالمی محکنو       

 شود. می

( قنانون  8کارماد فرو  کا های قاچاو مطابق مادس) -3تبصرس 

و الالننامه    وری و فرو  اموال تملیکی تألیس لازمان جمع

تعیی  و وجوس داصل از فرو  پنس   04/82/8372 ن مصوب 

های مربنوط بنه دوناب تمرکنا      از کور کارماد فرو  و هاینه

داری کنل کشنور    ها ناد خااننه  وجوس داصل از فرو  و جریمه

واریا و در مواردی کنه کا هنای قاچناو مطنابق قنانون مابنور       

های قنانونی معرتنب    شوند، هاینه منهد ، موعرد و یا واگ ار می

 شود. شدس از محل دواب م کور تأمی  می برالاس قیمت تما 

هنای   های مربوط بنه برنامنه   دو ت مکلف الت هاینه -4تبصرس 

پیشگیری و مبارزس با قاچاو دلعگاههای معکنل را که از محنل  

بیننی و   های لنواتی پنیش  شوند در بودجه ای  مادس تأمی  نمی

 تخصیل دهد.

مناس   د مورف الت عملکرد ای  مادس را هر شنش لعا -5تبصرس 

های اقعصادی و قضائی و دتنوقی مجلنس    بار به کمیویون یك

 .نماید شورای الالمی گاار 

(رسیدگي به طرح اصالح قانون آیین نامه داخلي مجلس 3

 شوراي اسالمي
 

و  قا ننی پننور ، قایننان: محجننوب پننس از ارهننارات مخا نی )

و  ( کاتنب ، کواکبینان و  باغیان  قایان : صن ،موافتی  )( للیمی

طرح به تصنویب رلنید و ادامنه     اتکلیلخنگوی کمیویون ، 

 بحث به جلوه  یندس موکول گردید:

عنننوان مبحننث دوازدهننم )انعخنناب  یننك مبحننث بننه -2مثثاده

دتوقنندانان شننورای نگهبننان( بننه فصننل اول بنناب دو  قننانون  

نامننه داخلننی مجلننس شننورای الننالمی ا حنناو و مننادس    یننی 

 شود: رر( به ذیل  ن ا افه میمک028)

قننانون ( 88)در اجننرای اصننل نننود و یکننم  -مکننرر028مننادس»

از میان دتوقدانان شورای نگهبان را یه ئرئیس قوس قضا ،الالی

های مخعلف دتوقی  در رشعه کردس تحصیل دتوقدانان مولمان

ی به تعنداد با مشخصات کامل به همراس لوابق علمی و تجربی، 

بنه مجلنس    ان امکان انعخاب داشعه باشد،که مجلس از بی   ن

 کند. میشورای الالمی معرفی 

 ،پس از معرفی دتوقدانان به مجلنس شنورای النالمی    -تبصرس

هر یك از  نان قبل از اینکه مو وع در دلعور هنعگنی  انصراد 

فنرد ینا   یه ئیس قوس قضائرپ یر الت و  مجلس قرار گیرد، امکان

 «کند. به مجلس اعال  میصورت مکعوب  افراد جایگای  را به

این   « د»( قانون بنه بنند   887مادس )« ز»( بند 0جاء ) -4ماده 

 .شود مادس منعتل می

 حاجي بابایي، یوسثف نثژاد،   آقایان :)ناطقین جلسه علني(2

 (پاپي زاده، كمالي پور  و بدري

 : همدان مردم نماینده حمیدرضا حاجي بابایي آقاي -الف

کننم   های چهارلا ه نمایندگان مجلس دهم تشکر می تال از -

و از شورای ائعالد نیروهای انتنالب نینا لپالنگاار ، مجلنس     

ند مجا س دیگر دارای نکات مثبنت و منننی بنود کنه     دهم مان

 .باید مورد بررلی قرار گیرد

مجلس یازدهم یعنی او ی  مجلس از گا  دو  انتالب بایند بنه   

های یاد شدس در گا  دو  انتالب که از لوی متا  معيم  ویژگی

هنایی در عرصنه    رهبری اشارس شدس النت توجنه کنند. ویژگنی    

وابنز خنارجی، لنبك زنندگی از     اخالو و اقعصاد، عات ملی، ر

جمله مواردی الت که در گا  دو  انتنالب منورد توجنه قنرار     

گرفعه الت. ملت با تشکیل مجلس یازدهم مونوو یعی بنه  ن   

اند که  ن مجلس محکو  به موفتیت بنودس و هنیچ    مجلس دادس

راهی به جا موفتیت و پیروزی ندارد. موائلی همهون و عیت 

ا ایجناد کنردس، افناایش لنرمایه     اقعصادی، شنرایطی کنه کرونن   

اجعماعی و مو وع جهش تو ید از جمله مواردی الت که باید 

 .مورد توجه ای  مجلس باشد

اینها مواردی الت که  ناو  توجنه بنه  ن مجلنس ینازدهم را      

کند. برای موفتیت ای  مجلس نینا  ز    محکو  به موفتیت می

عنی بایند  های مجا س قبل مورد توجه قرار گیرد. ی الت  لیب

توجه شود هر گونه دخا نت از بینرون در مجلنس مغنایر بنا در      

راس امور بودن  ن الت. از نگاس از با  به پایی  به نمایندگان و 

تنری در مجلنس    ها پرهیا شنود. هنیچ نماینندس    تر بودن نمایندس
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وجود ندارد و همه نمایندگان بایند در قندرت مجلنس شنریك     

باشند ننه رئنیس  ن، اقعندار     باشند. مجلس باید در راس امنور  

ای که نماینندس دضنور دارد    مجلس باید در هر شهر و هر نتطه

ننوذ کند. در واقع نمایندس در هر شنهر همنان رئنیس مجلنس     

الت. در واقع نماینندگان بایند در لرالنر کشنور ادوناس در      

 .راس امور بودن داشعه باشند

این   ، مجلس یازدهم باید ميهر پناکی، مبنارزس بنا فوناد باشند     

مجلس باید عندا ت اجعمناعی را پیشنه کنار خنود قنرار دهند.        

مجلس  یندس باید با قدرت  نهه را که بیان کردس جنامع عمنل   

بپوشانند. متعدر و انتالبی و همراس با عتالنیت چرخ اقعصادی را 

به چرخش در ورد و لال جهش تو ید را با دقت فنراوان منورد   

خنعالد کنه بنه مصنلحت     نير قرار بدهد. از هر گونه تنرقنه و ا 

کشور نیوت دوری کند. مجلس مجلنس انتنالب النت، هنیچ     

ای در کنار مجلس انتنالب وجنود نندارد. بلکنه مجلنس       پیرایه

 .مجلس و یت، انتالب و مرد  الت

ایم فدا کردیم تا نيا  و انتالب بماند ننه   لال هر چه داشعه 42

اینم تنا    ساینکه انتالب را خرز کنیم تا خودمان بمانیم. بناز  مند  

کنیم تا مرد  با لنربلندی   بگوییم هر چه از ما باقیماندس فدا می

زندگی کننند و انتنالب بمانند. هنگنامی کنه بیکناری منرد  و        

 .کشیم بینیم خجا ت می مشکالت اقعصادی را می

وی در پایان ا افه کرد: مجلس یازدهم باید به شکلی تشنکیل  

مجلنس نکنند.   شود که یك ننر در کشور فکر اشرافی گری در 

مناطق محرو  در لرالر کشور باید به عدا ت نادیکعر شنوند و  

هنا را   توزیع قدرت و ثروت مورد توجه قرار بگیرد. داب گراینی 

 88خنواهیم لنال    کنار بگ اریم و به فکر این  باشنیم کنه منی    

درصد افاایش پیندا   52درصد به با ی  40لرمایه اجعماعی از 

شود. ما در این  کشنور فتنز    کند. لعی شود از داشیه دوری 

شنالیم و هیچ کس دیگری را  متا  معيم رهبری و ملت را می

 .دانیم محور نمی

 :ساري مردم نماینده علي اصغر یوسف نژاد آقاي -ب

از مدیران و مووو ن العان، ائمه جماعات، شورای النالمی   -

شننهر و رولننعا، فرمانننداران، بخشننداران و منندیران اجرایننی    

هننای دننوزس انعخابیننه، مجمننع نمایننندگان الننعان   شهرلننعان

هنای ملنی، وزرای محعنر ، اعضنای      مازندران، نهادها و دلعگاس

ه مجلنس، کارکننان امنور اداری مجلنس بنه وینژس       هیات رئیو

 کنم. همکاران دفعر هیات رئیوه نیا تتدیر و تشکر می

هننا و  همهنننی  بننه خنناطر عضننویت اینجانننب در فراکوننیون  

دانننم از جننناب  قننای  هننا و هیننات رئیوننه  ز  مننی کمیوننیون

گنرای فراکونیون    مدار و فضنیلت  محمدر ا عارد رئیس اخالو

 ریجانی رئنیس بنا تندبیر و هوشنمند      امید، جناب  قای دکعر

مجلس شورای النالمی، غالمر نا تناجگردون رئنیس خبنرس و      

کاربلد کمیویون تلنیق بودجه، دمیدر ا داجی بابایی رئنیس  

ارزشننی و فعننال کمیوننیون تلنیننق برنامننه ششننم تولننعه،     

محمدجواد کو یوند رئیس فرهیخعنه و لنا م کمیونیون امنور     

دگر رئنیس معندی  و مطلنع    داخلی و شوراها، دمیدر نا فنو   

قانون الالی، عات اهلل یولنیان منال   44کمیویون ویژس اصل 

و غالمر ا کاتب رولای فعال و تالشگر کمیویون  ینی  نامنه   

داخلی مجلس و لرکار خانم لیدس فاطمه دوینی رئیس  گناس  

و لاعی هیات اجرایی بی  ا مجا س که مدت چهار لنال نناد   

نکنری و تنال  اهنداد مجلنس      نها شناگردی کنردس و بنا هم   

 شورای الالمی را پیگیر بودس ایم، تتدیر و تشکر وافی کنم.

ایندگان مجلس در تصویب منطته  زاد مازندران نم رأی از  وی

از جانب مرد  تتدیر و تشکر کرد و افاود: الال ، انتالب، اما  و 

رهبری چهار رک  الالی تنکرات ما هونعند، کونانی کنه در    

ر رک  قنرار دارنند خنودی محونوب منی شنوند       لایه ای  چها

اگرچه در زیرگنعمنان اصنلی انتنالب تنناوت فکنری و نينری       

داشعه باشند اما معنق و منوجم در متابله با العکبار و رلنم و  

 لعم مبارزس می کنند و لربازان وط  هوعند.

اععتاد به اصل معرقی و ینت فتینه  نام  انتنالب النالمی و      

رهنگی و فکری الت. نهادهایی مانند باعث پیشرفت و تولعه ف

لپاس پالنداران انتنالب النالمی کنه مو نود انتنالب هونعند،        

مرزبانننان غیننور عرصننه فرهنگننی و باورهننای انتالبننی هوننعند  

ای  گاهانه دملنه بنه و ینت فتینه و لنپاس       معالنانه امروز عدس

پالننداران را در دلننعور کننار قننرار دادس تننا خننوراك تبلیغنناتی  

راهم کنند و دعی مغر نانه بنه دو نت و مجلنس     بیگانگان را ف

شورای الالمی که نهنادی بر مندس از رأی منرد  و دموکرالنی     

 هوعند دمله می کنند.

ای  درکت  ربه به دیپلمالی و بی تنوجهی بنه رأی منرد  و    

نادیدس گرفع  مرد  لا ری دینی الت. ا بعه همه ای  دمالت 

بنا تخرینب و لنیاس    شود و نی انعتناد    به عنوان انعتاد مطرح می

نمایی معناوت الت. انعتاد باید همراس با انصاد، عدا ت، منطتی 

و دارای دد و مرز باشد اما عدس ای  گاهانه و بنه خناطر مننافع    

فردی، گروهی و دابی با لیاس نمایی عملکردها و تنال  هنای   

قوس مجریه و قوس متننه همان درفی را می زنند که رلانه های 

ب و العکبار جهانی می گوید و ای  جننا در  خارجی و  د انتال

 دق انتالب و مرد  شهیدپرور الت.
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ها و کالعی ها نیوعیم و نی تنال  و    ما منکر  عف و نارلایی

عملکردها در چنی  شرایطی که تحریم و فشنارهای خنارجی و   

زورگویی جهانی اقعصاد کشور را نشانه گرفعه الت بایند منورد   

ای مجلس شورای النالمی در دند   ارزیابی قرار گیرد. تال  ه

 قطعا ا بعه الت ارزیابی و لنجش قابل  ورایف و ررفیت خود

 را بهعنری  نعنایج  بیشنعر  تالشنی  و همت با توانوت می مجلس

 .باند رقم

ما باید از منویات متا  معيم رهبری و از لیالت های ابالغنی  

کردیم. در تداو   و شرایز اقعصادی متاومعی بیشعر العنادس می

جهش »امگ اری لال های اخیر در مو وع اقعصادی، مو وع ن

از لوی متا  معينم رهبنری بنه عننوان شنعار امونال       « تو ید

انعخاب شد. اقعصاد به عنوان او ویت نخوت کشور و مونوو ی   

هنای   قرار گرفنت. در این  شنرایز رکنود تنورمی و محندودیت      

در مدی ورینه لنگی  جهش تو ید، نیاز به همکاری دو نت و  

جلننس و بخننش خصوصننی دارد. تضنناد دو ننت و مجلننس بننه  م

 مصلحت و مننعت مرد  نیوت.

ریای ها و تصمیم گینری هنای صنحیح ما یناتی، پنو ی،       برنامه

ای، بانکی و دمایت از تو ید کنندگان و کار فرینان زمیننه    بیمه

همکاری دو ت و مجلس را فنراهم منی کنند، امنروز بیشنعری       

به درلعی از لوی رهبری  مشکل اقعصادی الت، جهش تو ید

 یعننی  لنلیمانی  مکعب  عنوان شدس الت و برای تحتق  ن هم

 رعاینت  داخلنی،  هنای  ررفینت  بنه  توجنه  و بنودن  وط  لرباز

اد متاومعی، خصوصی لازی درلت و هدفمند، توجنه بنه   اقعص

بخش خصوصی و العنادس از مایت ها نوبی، توجه بنه عندا ت   

ی  ایجناد لناخعار   اجعماعی، تو یند، صننایع محنرك و همهنن    

 منالب برای لرمایه گ اری باید مورد نير باشد.

امیدوار  در لایه وددت قنوای لنه گاننه، منرد  شناهد رفناس،       

 لایش،  رامنش، لنربلندی بنی  ا مللنی، معیشنت منالنب و       

 .باشند اقعدار جهانی

 ز  منی دانننم از اقنداماتی کننه وزرای محعنر  بننه وینژس وزیننر     

ژپوننند در تصننویب منطتننه  زاد  اقعصننادی و دارایننی  قننای د 

مازندران داشت و تال  وزینر راس و شهرلنازی  قنای النالمی     

برای تامی  اععبار پروژس های لاری و کمربندی شما ی لناری  

 تنال   و اقدامات همهنی  و کیالر –و فرودگاس و جادس لاری 

 و بهداشنعی  شنرایز  بهبنود  بنرای  نمکنی  دکعنر  بهداشت وزیر

 .کنم تشکر و تتدیر مازندران العان درمانی

اکنون که در پایان دورس مونوو یت بنه عننوان خناد  ملنت در      

مجلس هوعم و ای  بار لنگی  را به دو برادر دیگر می رلنانم؛  

هنای    م  قندردانی از همکناری، همند ی و دماینت دلنعگاس     

اجرایی و همکاران عایا به ویژس مجمع نماینندگان مازنندران و   

علنف از قصنور و کالنعی هنای     های مخ همکاران در کمیویون

 .اینجانب در انجا  ورینه طلب بخشش می کنم

 :دزفول مردم نماینده پاپي زاده عباس آقاي  -ج

های غنرب در متابنل رفعارهنای بیو نوژیکی وینروس       واکنش -

کرونا به خوبی مشخل کرد که انوان مدح شدس غرب گراینان  

بننا رفعارهننای خشننونت طلبانننه، غننارت گرانننه و منطبننق بننا    

 "النت  انونان  گرگ انوان"گوید که  های خاص که می اندیشه

 اهنل  مکعنب  از تالی با اما ایرانیان .الت رفعه بیراهه به چتدر

  دننظ  بیمارینابی  و بیمنار  پن یر   در را انونانی  کرامت بیت

 .کردند

برخالد بویاری از کشورهای غربی مرد  ما شهادت طلبانه بنه  

همه از فتیر تا غنی و جوان و کهنوال کمك کردند ودر جهت 

های مثال زدنی به نمایش گ اشنعند و ا گنوی    نجات  نها تال 

نی تمدن ایرانی الالمی در شرایز بحرانی به جهنان عر نه   عی

کردند که  ز  الت صمیمانه از همه دلنت انندرکاران تشنکر    

 .کرد

هنای خنارجی چنند لنال اخینر اینران        با اشارس به لیالت وی

 بنه  توجنه  بنا  کنه  پرلنند  منی  جوینان  دتیتت و مرد  »گنت: 

 بنا  اخالقنی  و لیالنی  علمنی،  مواجه در اروپا و  مریکا شکوت

 دا نرند  گراینان  غنرب   یا مواجه ای  در ایران پیروزی و کرونا

های پیشی  خود را که مبنی بر  مریکایی گرایی و اروپنا   یهتوص

 و د بونعگی  ای  از داصل خوارت مداری الت دلت بردارند. 

 خواهنند  جبنران  چگوننه  را غنرب  با تاثیر بدون م اکرس ها لال

 .کرد

درمنان گننت: اقندا  لنپاس     به وزینر بهداشنت و    ایشان خطاب

  پالداران و ارتش در ایجاد بیمارلعان صحرایی مبارزس با کرونا

 لیالنی  د ینل  بنه  شنما  مجموعه زیر معالنانه. بدانیم قدر را

 این  . دهند  نمنی  را دزفنول  بیمارلنعان  از بنرداری  بهنرس  اجازس

 زینان  بنر  عنالوس  کنه  النت  شندس  موجب تعلل و کاری لیالی

کرونا قنرار   های کانون صدر در شهر ای  مرد  لالمت بر فراوان

های دزفول به  بگیرد. مووو یت تاخیر در راس اندازی بیمارلعان

 .عهدس جناب عا ی الت

وزیر بهداشت و درمان باید تو یح دهد چرا ادداث بیمارلعان 

بخش مرکای که به کمك وزارت نننت تنامی  اععبنار شندس و     

یند شندس النت    زمی  محل ادداث  ن تولز وزارت کشنور تای 

 .بدون هیچ منطتی به تاخیر افعادس الت
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همهنی  از  رورت نصنب تنابلوی ورودی شنهر دزفنول و      وی

اقداماتی که طنی دو دورس مجلنس شنورای النالمی در دنوزس      

 .انعخابیه انجا  دادس بود لخ  گنت

 :جیرفت مردم نماینده یحیي كمالي پورآقاي  -د

تال  خود را کنرد  تنا در کننار خندمات  ز ، اتحناد،       تما  -

وددت و همد ی را برای لاکنان دو شهرلعان دنوزس انعخابینه   

بنران  فراهم و عتب افعنادگی هنای لناخعاری و زیربننایی را ج    

کنم، گرچه نیت ای  خدمعگاار کوچك رفع ميا م بر منوکلی   

خود و تولعه همنه جانبنه دینار  بنودس امنا در این  مونیر بنا         

مشکالت و موانع فراوانی مواجه بنود  و مععتند  اگنر تندبیری     

 اندیشیدس نشود، مشکالت باز می گردد.

به صرادت اعال  می کنم اینجانب فرزند انتالب، متلد رهبنری  

هاار  0یرو و یت بودس و خواهم بود و در اثبات ادعای خود، و پ

لننال خنندمت  04درصنند جانبننازی و  52روز الننارت،  722و 

صادقانه در دلعگاس قضایی در مناطق محرو  کشنور را مونعند   

دار  و اگر از جایگاس دتیتی و دتوقی رلم و لعمی بنر منا روا   

ال خنا  و  داشعه شد که از ادامه خدمت بناز بمنانیم، این  خین    

خواب بی تعبیر  رزومندان غلز انداز خواهند بنود کنه از خنز     

انتالب، نيا  و رهبری  حيه ای عتب نشینی کننیم و در این    

 رالعا بر  ن عهدی که بوعه ا  پایدار می مانم.

انتالب برای اینکه فرزندان خنود را بنه این  مردلنه از اععمناد      

  رو بنه رادعنی   عمومی برلاند تاوان لنگینی دادس الت، از ای

فرزندان انتالب را کننار نگ اشنعه و گوشنه نشنی  نکنیند کنه       

خوالعه و ناخوالعه  ب در  لیاب دشم  ریخعه و همراس  نهنا  

 شوید.

حساینعلی  آقاای دکتار   از معاونان رئیس جمهور به خصوص 

امیری و وزرای کابینه کاه باه شهرساتان هاای جیرفا  و      

یمی برای منطقاه و  عنبرآباد سفر کردند و منشأ تحوالت عظ

مردم شدند، تشکر می کنم همچناین از مسائوالن اجرایای    

استان کرمان، شهرستان های جیرف  و عنبرآباد که در همه 

حال در کنار این خدمتگزار از هیچ کوششی دریا  نکردناد،   

 سپاسگزارم.

وی اضافه کرد: از ائمه جمعه عنبرآبااد، بلاو ، محمادآباد و    

صنوف و خاانواده معظام شاهدا،    درب بهش  و همه اقشار و 

اسرا، ایثارگران، پیشکسوتان جهاد و شهادت، سپاه، نیاروی  

 4انتظامی و امنیتی و اطالعاتی و اصحاب رسانه کاه در ایان   

 سال اینجانب را یاری کردند تشکر می کنم.

در  خری  روزهای خدمت از مووو ن کشور، رئنیس جمهنور،   

اد کشاورزان ميلنو   وزرای کشاورزی و صنعت می خواهم به د

جنوب العان کرمان برلید که روزهای لخعی را پشت لر می 

 گ ارند.

در پایان خاطرنشان کرد: همهنی  باید دلت والطه ها  ایشان

از بازار خودرو قطع شدس و هیأتی به شهرلعان جیرفنت اعناا    

لا ه شنورای شنهر و شنهرداری جیرفنت را      3کنند و عملکرد 

لازهای غیرمجاز مصالی جیرفنت را   ارزیابی و جلوی لاخت و

بگیرند که خیانت در منطته الت همهننی  از زدمنات کنادر    

 .درمان برای متابله با ویروس کرونا تشکر می کنم

 :اردبیل مردم نماینده صدیف بدري آقاي -هث

در روزهننایی کنه کروننا  رامننش را از    ؛ رودنانی دکعنر   قنای   -

جامعه گرفعه الت و لالمت جومانی مرد  را تهدید می کنند  

های ایرانی نیا مخعل شندس و دو نت در کنعنرل     اقعصاد خانوادس

قیمت کا های الالی و تنيیم بازار منعنالنه عمل کردس الت. 

هشدارهای  ز  به دو ت دادس شدس بود.  درخصوص بازار موک 

 .اما کوی گو  شنوا نداشت

نعیجه بی توجهی به توصیه ها و کمبود تو ید مونک  افناایش   

 هنا،  باننك  طلبنی  عافینت  و لناخعمانی  ومصنا ح   قیمت زمنی  

ت؛ به طوری کنه خاننه   ال شدس موک  قیمت تصاعدی افاایش

 .ر رفعه التدار شدن از رویای خانوادس های ایرانی نیا فرات

ادامه لیالت های قبلی پرداخت وا  موک  عمال کارایی خود 

را از دلت دادس الت. اننعال دو نت در لناخت مونک  باعنث     

میلیونی موک  نوبت به تتا ا شدس الت کنه   3عتب ماندگی 

جبران  ن به ای  لادگی ممک  نیوت. معالنانه هر روز تتا ا 

 .دافاایش یافعه و عر ه نیا تضعیف می شو

معالنانه در بازار خودزو نیا دو ت نعوانوعه توازن بی  عر ه و 

تتا ا را برقرار کند. صنعت خودرو لنازی انحصناری و از بنی     

 دد تا. الت شدس نابوامانی ای  ایجاد باعث  بردن امکان رقابت

 و دو نت  برننامگی  بنی  از ناشی بازار کنونی ا عهاب توجهی قابل

 .الت نادرلت های یالتل با د  ن دلت گ اشع  باز

چندی  و چند ماس الت که خبری از عر ه خنوردو بنا قیمنت    

کارخانه نیوت و ثبت نا  خودروهای پیش فرو  شدس نیا کنه  

شود دردی را دوا نمی کنند؛ در   یك لال دیگر تحویل دادس می

ای  شرایز که تحت تاثیر لیالت های نادرلت تتا ا در بازار 

نیا رغبعی بنرای عر نه محصنو ت    تلنبار شدس و خودرولازها 

خود با قیمت تعیی  شدس ندارند، لخ  از د  ن و دباب بازار 

 .خودرو تنها پاك کردن صورت موا ه الت

 شندن  میلیونونی  822  لنعانه  در پرایند  ؛ رودانی دکعر   قای

 قطعنات  درصند  82 مگنر  کنیند   کناری  خواهید نمی  یا. الت
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 تومنانی  4022 ارز تبندیل  نهبها به چرا نبود  داخل تو ید پراید

راغ لنبا  چ  پراید قیمت برابری چندی  افاایش و نیمایی ارز به

نشان دادید  معالنانه دو ت دلت بر روی دلت هنم گ اشنعه   

هنای خودرولنازی را بدهنند     تا ملت تاوان بلند پروازی شرکت

 .کنند .بازار به دال خود رها شدس و د  ن قیمت تعیی  می

را شکوعه الت و قیمت یك کیلنو گوجنه در   گرانی کمر مرد  

هناار تومنان نولنان دارد     85تومان تا 8222طول یك لال از 

کننه بننه زیننان کشنناورز و بننه ننننع د  ن الننت. وزارت جهنناد  

کشاورزی باید به کشاورزان برنامه کشنت ارائنه کنند. گراننی و     

تور  بیداد می کند .  قای رودانی بیش از ای  تعلل در کنعرل 

 .و وادادگی مدیریت جایا نیوتبازار 
9 

 

تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهثور و مسثلولین    (9

 اجرایي كشور

 مورد(1)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

نماینندس نوشنهر: علنت عند        شنکی    قای قالم ادمندی -8

 افععاح طرح نیروگاس زبا ه لوز نوشهر با توجه به اتما   ن.

اینندس شناهی  شنهر: او  اتخناذ      قای دوینعلی دناجی نم -0

تصمیمات  ز  برای ثبت نا  در لنها  عندا ت از افنراد واجند     

 شرایز که تا به دال نعوانوعه اند ثبت نا  کنند.

 او  توجه به معیشت کارکنان شوراهای دل اخعالد کنه بنه   -

 صورت افعخاری فعا یت می کنند.

ایش  قای لیدجواد لناداتی ننژاد نماینندس کاشنان:چرا افنا     -3

اجراینی نشندس    8388درصندی کعابنداران در لنال    52دتوو 

 الت.

 قننای داود محمنندی نمایننندس قنناوی :  ننرورت توننریع در -4

فرهنگیان با توجنه بنه تنور      89پرداخت پادا  پایان خدمت 

افوار گویخعه و کاهش ارز  مبلغ تعیی  شندس بنا تناخیر در    

 پرداخت.

چنه د ینل بنر      قای جالل محمودزادس نماینندس مهابناد: بنه   -5

عملکرد نامطلوب بانك ها تولز بانك مرکای نينارتی صنورت   

 نمی گیرد.

 قای ادمد لا ك نمایندس اصنهان:چرا دلعور شما با مو وع -6

درخوالت کوری دتوو و ماایای کارکنان مشاغل و بازنشوعه 

 اجرا نمی شود  88/80/89مورخ  862988دو ت به شمارس 

محنالت و  قنای علنی اکبنر       قای علیر ا لنلیمی نماینندس  -7

کریمی نمایندس اراك: رها لازی قیمعها چرا  معالننانه شناهد   

بی ثباتی در قیمت اجناس مثل اتومبیل،  هن    ت، مونک ،   

 اغ یه و نهادس ها هوعیم چرا بازارها را رها کردس اید 

نابوامانی بنازار خنودرو و افناایش شندید و بنی لنابته        علت -

 ل وعد  رلیدگی به  نهنا چیونت   قیمت های خودروهای داخ

  قننای علننی بخعیننار نمایننندس گلپایگان:علننت عنند  اجننرای -9

رتبه بندی معلمان علیرغم چنند نوبنت قنول رینیس محعنر        

 لازمان برنامه بودجه چیوت 

خانم هاجر چنارانی نماینندس نیشنابور:  خنری  لنال دوران     -8

ریالننت جمهننوری جنابعننا ی الننت مننرد  منعيننر عنندا ت در 

 .ات کشوری هوعندتتویم

 مورد(23) تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب   

 تعداد دلعگاس اجرایی تعداد دلعگاس اجرایی

 0  موز  و پرور  0 اقعصاد
 0 کشور 0 جهاد

 8 راس و شهرلازی 8 ننت
 8 جهاد 8 میراث
   8 فرهنگ

  
 

 تذكرات  ( تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و6
  يشفاه
 در: گننت  الالنی  قنانون  اخطنار  طنی  : نادر قاضي پثور آقاي 

 در کا هنا  این   کنه  النت   مندس  معألنانه  یحه ای  از بخشی

یت دادس شندس  رلم قاچاو کا ی به نوعی به و شود ارائه بورس

 و ای  خالد نيرات رهبری الت.

نیا  مدس الت که کا هنای قاچناقی کنه     47در بخشی از مادس 

مشابه داخلی دارند نباید امحاء شود و باید بنه فنرو  برلند و    

زند و اموال که لنال جهنش    ای  کار به تو ید داخل  طمه می

داخلنی ارز  بیشنعری قائنل     تو ید الت ما باید برای کا های

 شویم.

 ادکنا  : داشثت  اظهثار  جلسه رئیس مسعود پزشکیان آقاي دكتر

توانند   نیا نمی لسمج و شود رعایت باید رهبری لوی از صادرس

  ن را نتض کند

در تن کر شنناهی گننت: بنندس در منورد        علیرضا سلیمي آقاي

دیننوان  تومننانی دریافننت کننردس اننند بننا 4022افننرادی کننه ارز 

محالبات تماس گرفعه ا  و  ن هنا اعنال  کردنند کنه  یونت      

الامی ای  افراد را به هینات رئیونه و رئنیس مجلنس شنورای      

 الالمی ارائه دادس اند.

قنانون   94در ادامه از هیات رئیوه خوالت برالاس اصنل  وی 

که همه نمایندگان می توانند در تمنا  امنور کشنور ورود پیندا     

 ر اخعیار  ن ها قرار دهد.کنند ای   یوت را د
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با انعتاد از و عیت قیمت خودروهای داخلی تصنریح کنرد:    وی

 پراید شما الت رلیدس کجا به خودرو قیمت  در مورد و عیت

 همهنون   ن قیمت اما هواپیما یا کوپعر، هلی نه اید کردس تو ید

 .الت پرواز دال در دائم کوپعر هلی

و تجارت دلعور بدهید ا ن می خواهید به وزیر صنعت، معدن 

که و عیت قیمت خودروها را بررلی کند   قای رودانی شنما  

مووول رلنیدگی بنه این  و نع هونعید. همهننی  بایند بنر         

 و عیت افاایش قیمت لایر کا ها نیا نيارت کنید.

خطاب به معاون اول رئیس جمهور یاد ور شد: یادتان رفعه  وی

 بننه مننرد    الننت کننه در دوران برگننااری انعخابننات خطنناب  

 منی گنعیند در گ شنعه هنر روز صنبح کنه بیندار منی شنندید         

قیمت ها افاایش پیدا کردس بنود، صنحبت هنای خنود را منرور      

 کنید.

 وزرای بنه  خطناب  خنود  شناهی ت کر در: محمود صادقيآقاي 

 و همراهی با ملت که دا ی در: گنت جمهور رئیس و اقعصادی

عگی لعی در کاهش  لیب های ناشی از شیوع کرونا در همبو

کشور دارند، رئیس جمهور نیا باید تدابیری را برای جلنوگیری  

از تور  و افاایش قیمت ها م  جمله قیمنت خنودرو و مونک     

 اتخاذ کند.

 تندوی   دنال  در  یحنه   در ادامه ت کر خود بنا اشنارس بنه    وی

: ای   یحه مغنایر بنا   گنت وکال کانون برای قضائیه قوس معاونت

اصول مبعنی بر العتالل قنوا و وکاللنت و بنا قنوانی  منرتبز      

مغننایرت دارد و از وزیننر دادگوننعری انعيننار داریننم برالنناس   

اکراتی را بنا  اخعیارات قانونی به ای  مو نوع ورود کنردس و من    

 .مووو ن محعر  قوس قضائیه داشعه باشد

 8388در ت کری ارهار کنرد:  ذرمناس لنال    : احمد مازنيآقاي 

افراد خودلر لنارت بریعانیا در تهران را توخیر کردند و چنند  

 .اثر هنری که جاو اموال دو ت انگلیس بود را تخریب کردند

 ثار پنس از تنرمیم   در خبرها  مدس که ای   وی ادامه داد: اخیرا 

به لنارت بریعانیا در تهنران برگشنت دادس شندس و مبلنغ ینك      

میلینارد تومنان هایننه     07هناار پونند معنادل     322میلیون و 

 .خودلری عوامل خودلر از جیب ملت پرداخت شد

رریف گنت:  م  ادعرا  بنه شخصنیت و    قای وی خطاب به 

ی  هننای شننما در عرصننه توانمننندی شننما و قنندردانی از تننال 

که ملت ایران خاطرس خوشی از انگلنیس   دیپلمالی و  م  ای 

ندارند انعيارمان ای  الت که در ای  بارس روشنگری کنید.  ینا  

ای  مو وع صحت دارد  اگر صحیح الت پالنخ دهیند کنه از    

 .چه منطتی برخوردار الت

 بنه  واکننش  در شنناهی  تن کری  در محمد جواد كولیوندآقاي 

نت:  قای مطهنری در  خنری  نطنق    هری گمط علی اخیر نطق

خود ارهار کردند که متصر اصلی دوادث  بان ماس وزیر کشنور  

الت باید بگویم که ایشان در هیچ گاار  رلمی متصر اعنال   

 .الت مبنا فاقد شود  هایی که گنعه می نشدس الت. نکعه

م  و  قای ذوا نور عضو شورای امنیت کشور هوعیم. در  ن جا 

ها اعم از وزارت اطالعات، لنپاس   همه دلعگاس ای با دضور جلوه

 وزیر العیضاح مورد در پالداران و وزارت کشور ترتیب دادیم. 

 جلونه  دو کنه  بگویم باید بود شدس کمیویون تحویل که کشور

  دو جلوه در که جا  ن از و دادیم تشکیل 8/ 05 و  8/ 88 در

ا از دند  تعداد امضاها از دد نصاب افعاد العیضاح وزیر کشور ر

 .نصاب خارز کردیم

ای که در همنی  منورد در کمیونیون     با اشارس به جلوهایشان 

اصل نود برگاار شدس گنت: خواهش م  ای  الت از  ن جا کنه  

ها و نهادهای زیادی درگیر ماجرای  بان بودند متصنر   وزارتخانه

 وزارت  .النت   دانوع  تا  و تما  وزیر کشور از انصناد خنارز  

 ما بررلی و بودند  بان ماجرای درگیر اطالعات و صمت و ننت

 کشنور  وزارت کنه  دهند  منی  نشان ماس  بان وقایع کلی فضای از

 .الت نبودس اصلی متصر

در تن کری بنه وزینر     :محمدرضا پور ابراهیمي داورانثي آقاي 

تعنناون، کننار و رفنناس اجعمنناعی نوننبت بننه و ننعیت صننندوو  

هاار بازنشوعه ميلو   82بازنشوعگان فو د گنت: ای  صندوو 

درپنی مونوو ن این  صنندوو،      دارد که به د یل تغییرات پنی 

 و عیت ای  بازنشوعگان هنوز رلیدگی نشدس الت.

معألنانه توقعات و انعيارات نمایندگان از صندوو بازنشونعگی  

فو د برای رلیدگی بنه و نعیت بازنشونعگان هننوز اجراینی      

 نشدس الت.

هنای مجموعنه این  صنندوو ماننند        همهنی  و عیت شنرکت 

لت دچار مشکل شندس و منا   شرکت زغال لنگ کرمان مدتی ا

ایم تا نوبت به ای  مو نوع ورود   از  قای شریععمداری خوالعه

لازی کند، نه شخل وزینر بنه این      بندی و شناد کردس، جمع

 مو وع ورود کردس و نه مدیرعامل صندوو فو د کشور.

گنت: از  ،مصری نایب رئیس مجلس   قای دکعر خطاب به وی

تنان در وزارت تعناون و کنار     هخواهم با توجه بنه لنابت   شما می

دلعور دهید یك کارگروهی تشکیل شدس تنا شنرایز صنندوو    

 فو د کشور در دلعور کار قرار دهد.

هنای   دلعورات لعاد متابله با کروننا بنرای دماینت از فعا ینت    

هناار نننر    922شنود، اکننون بنیش از     اقعصادی رلیدگی نمی
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تکلینف نشندس   اند که هنوز تعیی   درخوالت بیمه بیکاری دادس

الت و دعی یك ننر از ای  بیمه بیکاری برخوردار نشدس النت  

بنابرای  مصوبات مربوط به بخش توهیالت صنننی و مجموعنه   

ها ابنالغ نشندس النت و     اقدامات دو ت برای ای  اقشار به العان

خواهشمندیم دلعور دهید تا رئیس جمهنور و وزرای مربوطنه   

ی را هر چه لریععر ابنالغ  مصوبات دمایعی برای فعا ن اقعصاد

 کنند.

آقاای    باه  خطااب  مجلس رئیس نایب عبدالرضا مصری

 جلساه  در که جمهور رئیس پارلمانی معاون امیریدکتر 

شاده   داده تاذکر  ماوارد  به نسب : گف  داش ، حضور

پاذیر، بیماه    خصوصاً بحث رسیدگی باه اقشاار آسایب   

بیکاری و رزمندگان معسر اقدام فرمایید، امروز تذکرات 

 بسیاری درباره بیمه بیکاری بیان شده اس .

به در ت کر شناهی ارهار کرد: بنا افناایش    :هادي مقدسيآقاي 

شگری و کشوری و تنامی  اجعمناعی   تور  دتوو بازنشوعگان  

به ویژس فرهنگیان افاایش پیدا نکرد. ما در برنامه ششم مو وع 

هموان لازی را مصوب کنردیم کنه بایند در بودجنه لننواتی      

 . مد می

رود مجلنس و   وی افاود: با توجه به شنرایز دناکم انعينار منی    

دو ت از شأن بازنشوعگان با شرافت دفناع کنند و دتنوو  نهنا     

یابد.  نها دچار مشکل هونعند. امیندواریم بنه مو نوع      افاایش

 .توجه شود

در تن کری خطناب بنه وزینر اقعصناد       :لي اكبر كریميآقاي ع

های موجود در بازار بورس و  دربارس و عیت نامنالب زیرلاخت

لرمایه گنت: لامانه معامالت با ورود جمعیت میلینونی دارای  

ات مننرد  و کنند بورلننی و بننازار لننرمایه پالننخگویی مراجعنن 

های کارگااری تعدادشنان کناینت    معامالت  نها نیوت، شرکت

مراجعات را نمی کند   ا انعيار داریم هم در خصوص افناایش  

هنای کنارگااری و هنم اصنالح و تولنعه لنامانه        تعداد شرکت

معامالتی در الرع وقت اقدا  شود تا دا  که منرد  اقبنال بنه    

اصنالح و مشنکالت دنل     ها بازار لرمایه نشان دادند زیرلاخت

 .شود

وی در ت کری خطاب به وزیر اقعصاد و رییس بانك مرکای در 

مورد  نرورت دنل مشنکل  نام  بنرای وا  هنای ازدواز در       

وا  ازدواز بایند بنا    88ها افاود: طبق قانون بودجنه لنال    بانك

ها بیش از یك  نام  را   یك  ام  دادس شود اما خیلی از بانك

هید دالوت افاایش مبلنغ وا  در ذائتنه   کنند. اجازس د طلب می

 .جوانان باقی بماند

 ارهنار  علنی جلوه در و شناهی ت کر در  :علي گلمراديآقاي 

 پرایند  قیمنت  کنه  نندارد  خبر گویا جمهور رئیس  قای: داشت

 .الت بریدس ترما

خواهند بنا ادوالنات و روح     وی افاود: دو ت تا چه زمانی منی 

افاایش قیمت به دو نت ربطنی   گویند  مرد  بازی کند؛ چرا می

 .ندارد

افاایش قیمت خودرویی که مربوط به طبق موعضعف، کشاورز 

  و کارگر الت  یا به دو ت ربطی ندارد 

وی ا افه کرد:  قایان بیوواد! تعطیلی و توقف خز تو ید یعنی 

کنید که مرد  نادان هوعند و شنما   کاهش قیمت؛ چرا فکر می

  دانا 

نندارد چراکنه د  ن بنر بنازار مونلز      کالس دو ت دیگنر پشنم   

رلد خاطرات دو ت لالنانی کنه اشنرافی     اند و به نير می شدس

 .بودند در دال ادیا شدن الت

وی گنت: جایگای  پراید چه خودرویی الت که مرد  بعواننند  

  خریداری کنند 

در ت کری خطاب به وزیر صنعت خوالعار : پور نادر قاضيآقاي 

 ید خودروهای ارزان قیمت پراید و پژو جلوگیری از تعطیلی تو

شد و گنت: ای  خودروها منورد النعنادس اقشنار  لنیب پن یر،      

کارگران و کشاورزان الت و با تعطیلی خز تو ید  نها قشرهای 

 .توانند صادب خودروی شخصی شوند زدمعکش دیگر نمی

 .وی همهنی  خوالعار اصالح نحوس فرو  خودروها شد 

به رئیس جمهور و وزیر خارجه دربارس در ت کری  وی همهنی 

بازگشایی گمرکات کشور به خصنوص گمنرك بازرگنان گننت:     

 .برای عبور خودروهای ایرانی به خارز از کشور تال  کنید

اینن  نمایننندس مجلننس همهنننی  در تنن کری بننه وزیننر جهنناد  

کشاورزی خوالعار جلوگیری از فروپاشی زنجیرس تو یند طینور   

ومینه بننه عنننوان تو ینند کنننندس  بخصنوص گننروس بننه پننروری ار 

درصد جوجه یك روزس کشور شد و گنت: اکثریت مرغداران 82

 .رو هوعند های دامی روبه کشور با کمبود شدید نهادس

وی همهنی  در ت کری به وزیر تعاون خوالعار پیگیری و دل 

 .مشکالت کارگران به خصوص کارگران صنعت لاخعمان شد

 رئنیس  بنه  خطاب خود شناهی ت کر در : عباس گودرزيآقاي 

  عدا ت شامل دال  نها نشندس  لها که افرادی مورد در جمهور

اننند، گننت: از  قننای   در دنا ی کننه مونعحق دریافننت  ن بنودس   

خنواهیم   هیمی که مأمور بررلی ای  مو وع هوعند منی پورابرا

 که به صورت جدی ای  دق از بی  رفعه را ادیا کنند.
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در تنن کر دیگننر بننه رئننیس جمهننور بیننان کننرد: کننارگران  وی

رینای دقینق منورد     لاخعمانی و روزمرد را شنالایی و با برنامه

دمایت قرار دهید. با ای   شنعگی که در بازار خودرو و مونک   

شود هیچ جوانی از قشنر معولنز و پنایی  جامعنه      اهدس میمش

 توان خرید خودرو و موک  را ندارد.

وی افاود: دو ت باید به بازار موک  و خودرو رلیدگی کند اما 

معألنانه هیچ نيارتی وجود ندارد و افراد هر قیمعی که تماینل  

 کنند. دارند را تعیی  می

کروننا شنیوع   افاایش قیمت موک  در شنرایطی کنه وینروس    

ای یافعه مشکالت را افناایش دادس النت و در مجلنس     گوعردس

 کنیم. یازدهم به همه ای  موارد به صورت جداگانه ورود می

 علننی  جلونه  در شنناهی  تن کری  در  :بهمن طاهرخانيآقاي 

 بنه  تنر  لنریع  خوالنت  وی از کشناورزی  جهناد  وزیر به خطاب

 رلنیدگی   قناوی  النعان  کشاورزی جهاد ادارس  شنعه و عیت

 .کند

تر از  : مشکل بازنشوعگان باید لریعافاود دیگری ت کر در  وی

 .لوی دو ت دل شود

روینه قیمنت مواجنه     خودروها در بازار با افناایش بنی   گنت:وی 

 .هالت شدند؛ چه کوی مووول افاایش قیمت

طاهرخانی تصریح کرد: چه کوی مونوول جلنوگیری از و نع    

 .لتافوار گویخعه موجود در بازار ا

کارمنندان وکنارگران    مرد  توان ندارند و بازنشوعگان، وی گنت:

 .کند روزمرد مشکل داشعه و دو ت هم فکری به دال  نها نمی

جمهنور و دو نت و    نمایندس مرد  قاوی  در مجلس افاود:رئیس

لیالعمداران باید فکری به دال منرد  کننند چنرا کنه منرد       

و فرزندانشنان شنرمندس    پندر  گرفعار هوعند و در برابر خانوادس، 

 .خواهم به داد مرد  برلد هوعند   ا از دو ت می

یان کرد: بنندس افعخنار   بشناهی در ت کری : نیا حسن بهرامآقاي 

داشعم در طول دورس خدمت نمایندگی پنج پروژس ملی را بنرای  

شهرلعان نهاوند با ردیف ملی رقم بنانم. یکنی از این  پنروژس،     

که ای  پروژس عالوس بنر ردینف ملنی     پروژس لد گری  نهاوند بود

نیا منی باشند کنه ینك ویژگنی       56دارای برخورداری از مادس 

 .برجوعه ای برای پروژس الت

میلیارد  89اععبار ملی ای  پروژس در لال گ شعه و لال جاری 

میلیارد تومان  ن پرداخت شدس النت. منا    4تومان که تاکنون 

گیری از النعمرار و  نامه ای به دکعر نوبخت نوشعیم برای جلنو 

ادامه فعا یت ای  پروژس مابتی اععبار تخصنیل دهنند. تناکنون    

میور نشدس الت. ای  اععبنار بنرای النعمرار کنار این  پنروزس       

 روری الت که ان شاءاهلل در موعند معنی  بنه بهنرس بنرداری      

 .برلد

در تن کر شنناهی گننت: بنندس در منورد       : علیرضا سلیمي آقاي

تومننانی دریافننت کننردس اننند بننا دیننوان  4022افننرادی کننه ارز 

محالبات تماس گرفعه ا  و  ن هنا اعنال  کردنند کنه  یونت      

شنورای  الامی ای  افراد را به هینات رئیونه و رئنیس مجلنس     

 الالمی ارائه دادس اند.

در ت کری به وزرای دادگونعری و جهناد    : حسن نوروزيآقاي 

هکعار از ارا ی منابع طبیعی کنه   722کشاورزی ارهار داشت: 

میلیون ارز  دارد در دال به تاراز رفع  الت انعيار  4ی معر

 داریم ای  تصرد عدوانی معوقف شود.

در ت کری به وزیر کشور بیان کرد: و عیت النبار لیالی  وی

اداری در رباط کریم و پرند شناهد هونعیم زینرا این  منناطق      

 بدون لرپرلت رها شدس اند.

متابنل اجحناد   در ت کر به وزیر موک  و شهرلازی گنت: وی 

های بخش  فعاب به ارا ی بخنش ربناط کنریم و بهارلنعان را     

بگیرید و تال  شود تا در شورای عنا ی ارا نی ربناط کنریم و     

 .بهارلعان به ای  دو شهرلعان بازگردد.

هی خود گنت: در گ شت دضرت شنا ت کر طی: آقاي كامران 

دجت ا لنال  وا مونلمی  دناز لنید صنادو طباطبنایی را       

تا  معيم رهبری و ملت شهیدپرور العان لیوعان و خدمت م

 بلوچوعان تولیت می گویم.

وی افاود: خانوادس دوینی در زابل از مبارزی  قبنل از انتنالب   

بودند و کل مبارزی  به منا شان که خانه امنی بود می رفعند و 

 وی  نها را از مرز خارز می کرد.

 4بودنند و در  ادامه داد: داز  قای دوینی یار محنرومی   وی 

دورس که ما در مجلنس خندمت ایشنان بنودیم، فنردی شنجاع،       

 قاطع، پاکدلت بود.

ادامه داد:  قای دوینی یار دضرت اما  )رس( و متا  معيم  وی

رهبری بود و در موائل دینی و ا هی و مجلس هیهگاس معاملنه  

 نکرد.

وی با اشارس به او اع محرومنان لیونعان مطنرح کنرد:  قنای      

ه دیار لیونعان را داشنت و در النعان همیشنه     دوینی دغدغ

دغدغه محرومان را داشت. جای ایشان واقعا  خا ی الت.  قنای  

دوینی طباطبایی در منطته نگرانی مونائل  ب، اشنعغال، بنه    

ویژس موائل فرهنگی را داشت. درگ شت ایشان را بنه خنانوادس   

 .تولیت می گویم و امیدوار  راس ایشان را ادامه دهند شانمعاز
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 دنوزس  منرد   از تشنکر   نم   وی :حبیب الثه دهمثرده  آقاي 

 رهبنری  معينم  متنا   فرمایشنات  اجرای د یل به خود انعخابیه

طاب به وزیر کشور گننت: ررفینت   خ مومنانه های کمك دربارس

 کنه  بنودس  فرصت یك تاریخ طول در های لیوعان وبلوچوعان

 .الت شدس تبدیل تهدید یك به امروز معألنانه

ادامننه داد: گرانننی کمرشننک ، کمبننود نیننروی انوننانی،      وی

نشینی و فا الب النعان لیونعان و بلوچونعان، عند       داشیه

ن این  النعان و ادنداث دینوار     پرداخت دق و دتوو پرلنعارا 

 ای برای مرد  ایجاد شدس الت. مرزی لیوعان مشکالت عدیدس

وی در پایان از دضور همیشگی امیری معاون پار مانی رئنیس  

 جمهور در صح  علنی مجلس تشکر کرد.

با انعتاد از لیر تصاعدی قیمت برخنی اقنال  در کشنور     ایشان

 ید را به جهنش  ها در کار الت که جهش تو گنت: برخی دلت

 .قیمت تبدیل کند

در ت کر شناهی جلوه علنی امروز مجلس  :آزایخواهاحد  آقاي

هنا   خطاب به رئنیس جمهنور گننت: منرد  از و نعیت قیمنت      

مند هوعند. پراید یك نمونه و یك مشت از خروار النت.   گالیه

قیمت اقال  زیادی به صورت تصاعدی افاایش پیدا کردس الت. 

هنا ینا    رهبر معيم انتالب فرمودنند برخنی  ای  جهش تو ید که 

ها در کارند کنه این  جهنش تو یند را بنه جهنش        برخی دلت

 .قیمت تبدیل کنند

وی افاود: ای  رلم بنه منرد   لنیب پن یر النت. در شنورای       

اقعصادی باید در ای  بارس تدابیری اندیشنیدس شنود. بونیاری از    

کروننا  گویند که لبد معیشعی که بعند از   مراجعه کنندگان می

یافت به بونیاری از نیازمنندان تعلنق     به خانوارها اخعصاص می

 .نگرفعه الت

تومنانی را مطنرح    4022رئیس دینوان محالنبات مو نوع ارز    

کردند و مشخل شد که در ای  بارس به چه میاان راننت انجنا    

های بافعینه، بافعوان مالیر و الپانباند که  شدس الت اما شرکت

کنند یك لننت از این  ارز را    می  میپارچه مالك کشور را تا

 .اند. ای  تبعیض الت دریافت نکردس

جمهور و وزیر  به رییس  در ت کری خطاب : رسول خضريآقاي 

راس گنت: اتوبان تمرچی  پیرانشهر نتدس جناو مصنوبات دو بنار    

لنر رئیس جمهور به العان النت کنه امیندواریم لنریععر در     

 .لال جاری به اتما  برلد

د: بازس موافری مرز رلمی کیله لردشت  منادس النت   وی افاو

هنای   برداری برلد، همهننی  برخنی جنادس    که لریععر به بهرس

هایی الت که اععبار  در کمیونیون   شهرلعان نیا جاو پروژس

تلنیق دیدس شدس و امیندواریم در لنال جناری تعینی  تکلینف      

 .شود

ت و بیمارلعان پیرانشهر و درمانگاس تامی  اجعمناعی لردشن   -

ها الت کنه امیندواریم هرچنه      غاز کلنگ زنی  ن جاو او ویت

 .زودتر تعیی  تکلیف شود

در ت کری خطاب به رئیس جمهور گنت: با  :امیر خجستهآقاي 

توجه به اینکه شرایز ایثارگران خاص الت، توجنه وینژس ای را   

می طلبد. معالنانه  نها و عیت معیشعی لخت بغرنجی دارند 

خانوادس شنهدا و ایثنارگران هنم بایند منورد       و و ع بیکاری در

توجه قرار گیرد. معالنانه و عیت بهداشت و درمنان  نهنا نینا    

 .رها شدس الت و دتوقشان نیا مورد توجه واقع نشدس الت

ای بنرای بنیناد شنهید     خواهیم بودجه خاص و ویژس از دو ت می

در نير بگیرند، معالنانه در دو ت کوی نیونت کنه از دتنوو    

گران و جانبازان دفاع کند و  ز  الت هر چه زودتر دو ت ایثار

 .و عیت مدیریت بنیاد شهید را تعیی  تکلیف کند

در ت کری شناهی از افناایش قیمنت     :مصطفي كواكبیانآقاي 

خودرو پراید انعتاد کرد و از وزیر کشور خوالت که ای  مو وع 

 .را جدی بگیرد

 شهرلنازی  و اسر وزینر  بنه : گننت  جمهور رئیس به خطاب وی

 و دماونند  در کنه  اخینری  ز ا نه  بنه  توجنه  با که دهید دلعور

  امور پایعخت را جدی بگیرنند.  لاماندهی شورای  مد، پایعخت

 تهنران  بنه  و باشند  با تر متدار ای  اگر و  مد ز ا ه ریشعر 508

 .روند می بی  از ننر میلیون 4 گویند می باشد تر نادیك

هنای کنه بنرای     رد:  اقنل طنرح  در پایان ت کر خنود تاکیند کن   

لاماندهی تهران و برای انعتال پایعخت نوشنعه شندس را جندی    

 از پاینان  در  هنای نینا وجنود دارد.    بگیرید در ای  زمینه قانون

 را پرلنعاران  دتوو و دق که خواهم می درمان و بهداشت وزیر

 .کند اجرا کامل دقت با
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