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خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي
دوره یازدهم – سال اول
جلسه علني چهل و چهارم (– )44روز چهارشنبه 9399/9/5
)1اظهارات آقای دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسالمی
)2ادامه

رسیدگی به طرح احکام کلی بودجه سال ( 1011به پیشنهاد رییس مجلس شوراي اسالمي (طبق ماده  952آیین نامه داخلي مجلس) و

با موافقت نمایندگان طرح مزبور جهت رفع ابهام به كمیسیون ارجاع گردید).

)3رسیدگی به

طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده  33قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی (كلیات طررح بره

تصویب نرسید ).

)0رسیدگی به

طرح دوفوریتی اصالح ماده (0مکرر) قانون مالیات های مستقیم (اعاده شده از شورای نگهبان(– )2اصرالاات

كمیسیون جهت تامین نظر شوراي نگهبان به تصویب رسید).

 )5رسیدگی به الیحه مالیات بر ارزش افزوده ( اعاده شده

ازشورای نگهبان( – )1اصالاات كمیسیون جهت تامین نظر شوراي نگهبان تا

ماده ( )49به تصویب رسید و ادامه بحث به جلسه آینده موكول گردید).

)6اعالم وصول( )1فقره الیحه
)3اعالم وصول ( )11فقره طرح
)8اعالم وصول ( )2فقره سوال
 )9ناطقین جلسه علنی مجلس( خانم صالحي و آقایان  :اصغر سلیمي ،میرتاج الدیني ،علیرضا سلیمي و اسین زهي)

)11تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین اجرایی کشور
الف -تذکرات کتبی به رییس جمهور(6مورد)

ب  -تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی

کشور (33مورد)

 )11تذکرات آیین نامه ای ،اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی
)12اعالم ختم جلسه ؛ جلسه آینده روز یکشنبه مورخ  9399/9/9ساعت  5:45صبح
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بن توجه به تنکی رلبر معظ انقالب ،از سنزمن برننمه َ بودجه
انتظنر م رَد ،لماننطور کاه پایش از ایان َ ا ه داده بودنا ،
بودجه را بن ایجند تغییرات الزم ارسنص کنن تن بنر شنر کساری
بودجه کنلش پی ا کن .
 سر صل دَم مربو به ج ش تولی است که در بست اقتصندمردم بن نوا رَنق کسب َکنر َ ایجند اشتغنص بارای ج اش
تولی ا مااورد توجااه نمنین ا گن قاارار گر تااه اساات َ در ایاان
خصوص طرح لنی مختهف در دستور کنر مجه است.
یک از آ طرح لن ،طرح ج ش تولی مسکن است که کهیانت
آ به تصویب نمنینا گن رسای ه َ ،ما توانا تحاول جا ی
در تولی مسکن به نوا یک از پیش را لنی اقتصاند  ،پ یا
آَرد .طرح سنمنن ل بنزار خودرَ َ لمچنین طرح سانمنن ل
بانزار زنجیاارۀ ااوالد نیااز توسااط نمنینا گن محتاارم در حاانص
پیییری است .خری تضمین محصوالت کشانَرزی َ تصاویب
ا طنی تس یالت در خصوص آ نیز گنم م دییری بود که از
سوی نمنین گن مجه ینزدل برداشته ش ه است .
 در سر صاال سااوم یعنا ا اازایش ساارمنیهگااذاری دَلتا َن ندلنی موم  ،تصویب قننو ا ازایش سارمنیه شارکتلان از
محاال َاار ساا نم باا َ حااق تقاا م اقاا ام م ماا بااود
که مجه در تال خوال بود بر اجرای درست آ به نحاوی
که به ب بود شرایط اقتصندی کمک کن  ،نظنرت کن .
سر صل چ نرم ماورد مطنلباه مقانم معظا رلباری ،ضارَرت
حمنیت از قشرلنی ضعیف است .مردم زیز من مطهعن کاه در
چ نر منه گذشته ،نمنین گن محترم ،به طور ما اَم پیییار باه
سرانجنم رسی قننو حمنیت معیشت از مردم بودهان .
َی بن اشنره به تنکی دیرَز مقنم معظ رلبری َ انتظنر ماردم،
گفت :اکنو این امی َاری َجود دارد که دَلات َ مجها بان
لمنلنی َ لمکنری لر چه سریعتر ،قننو حمنیت معیشت از
مردم را به مرحهه اجارا برساننن َ انتظانرات موجاود را پنسا
دل  .طبق این قننو بنی تن پنین سنص به  06میهیاو نفار از
لموطنن زیز من ،ینران کناللنی اسنس پرداخت شود .
لمچنین مجه َظیفه خود م دان رالبردلنی تعیاین شا ه
توسط رلبر معظا انقاالب را بطاور َیاژه در بودجاه َ 0066
برننمه پنج سنله لفت توسعه مورد توجه قرار دلا تان در ریال
گذاری یک سنله َ پنج سنص پیش رَ کشاور بان ج ات گیاری
درست حرکت کن .

)9اظهارات آقاي دكتر قالیباف ریاسرت مجلرس شروراي
اسالمي:

ایشان بن قرائت آیه ای از سوره احزاب بن مضمو «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ
رِجَااانصَ ََااا َقاوا مَااان َنلَااا َُا الهَاااهَ َهَیماااهِ َمِااانْ ُ م مَااانْ
قَضَى نَحمبَهُ ََمِنْ ُ م مَنْ یَنْتَظِرا ََمَان بَا َلاوا تَبما ِیهًن» ،گفات :رلبار
معظ انقالب دیارَز ،در جهسا شاورای لمانلنی اقتصاندی
نکنت م م را در خصوص ادارۀ اقتصندی کشور بین رمودن َ
نقش راه لر سه قوه را در مواج بن مشکالت اقتصندی ترسی
کردن .
باارای برداشااتن باانر مشااکالت اقتصااندی ننشا از تحااری لاان،
بنی رالکنری متفنَت داشته بنشی  ،نشستن َ دست رَی دسات
گذاشتن تن زمن لغو خاو بینننا تحاری لان ،رالکانر کنرگشان
نیست؛ آنچه که بنی برای ر ع تحری لن انجنم شود َ تالش که
بنی در رَ دیپهمنس َورت گیرد ،شرایط خود را دارد کاه
پیش از این ل گفته ش ه است.
امرَز ،رالکنر اَه من خنث سنزی تحری لنسات کاه بنیا بان
لمااااات َ تاااااال َ شاااااجن ت آ را باااااه مرحهاااااه
انجنم برسننی ؛ برای بور از تحری لن بنی تک تک مردم ایارا
را قوی کنی َ لمننطور که رلبر انقالب نیز رمودن بن با اثار
کرد تحری لنست که م توا ر ع تحری لن را نیز رق زد .
تنکی رلبری بر چ نر صل م َ حینت برای حال مشاکالت
کشور
در ادامه بن اشنره به بیننانت رلبار معظا انقاالب رَز گذشاته،
تصریح کرد :ایشن چ نر سر صل م َ حیانت را بارای حال
مشکالت کشور در مین م ت بین رمودن  .به لطف خ ا َ بان
تال لم شمن لمکانرا زیاز ،مجها شاورای اساالم در
راسااتنی َظیفااه خااود یعن ا ریاال گااذاری َ نظاانرت ،در لاار
چ نر سر صل مطرح ش ه از ساوی ایشان  ،اقا امنت م ا در
دست دارد.
 سر صل اَل که از سوی مقانم معظا رلباری مطارح شامرباااو باااه کساااری بودجاااه باااود؛ لماااننطور کاااه لماااه
متفق القوص لستی اَالح سانختنر بودجاه  ،محاور اَص بسات
اقتصند مردم مجه شورای اسالم است َ لمکنرا محترم،
بویژه نمنین گن ضو کمیسیو برننمه َ بودجه بن کمک مرکاز
پژَلش لنی مجه منه لنست بان نمنینا گن محتارم سانزمن
برننمه َ بودجه در حنص رایزن لستن تن ا شنءاهلل بودجه سانص
آین ه کشور بن ر نیات اَاوص مصاوب اَاالح سانختنر بودجاه
ارسنص شود .

خاتمه کالم ،این روزها گران هاای افسارگسایتته دغدغاه
اصلی مردم شده و زندگی را بر مردم ستت کرده و پدران را
شاااارمنده و شرمسااااار خااااانواده هااااا نمااااوده
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است .گرانی های کمرشکنی که یک روز با تتم مرغ آغاز شد

مالیات های مساتقیم مصاوب  1366 /12 /3باا اصاالحات و

و حال به مرغ رسیده و امروز قیمت مرغ تبدیل به نماادی از

الحاقات بعدی الحاق شد:
«تبصره  -3در َورت که منلکَ ،اح مسکون خاود را بارای
رَ ین اجنره ،حسب ماورد باه ارز اجانری موضاود مانده
(  ) 40این قننو ین میننیین قیماتلانی رَز منطقاه موضاود
منده (  ) 00این قننو  ،از طریق سانمننه معانمالت امااله کاه
َزارت راه َش رسنزی ظر ح اکثر سه منه از الزماالجرا ش
این مانده ،بان اساتفنده از امکننانت موجاود ،راهانا ازی َ اجارا
م کن  ،رضه نمنی  ،مشموص منلینت موضاود ایان مانده نما
شود .اگر منلک بیش از دَبانر از اجانره یان ارَ مهاک خاود
بهقیمت لنی مذکور خودداری کن َ ،اح مذکور از زمانن کاه
به استنند سنمننه مه اماله َ اسکن کشاور باه ناوا خنناه
خنل شننسنی ش ه است ،حسب مورد مشموص منلینت موضود
ایاان ماانده یاان جریمااه موضااود بن ا ( )4تبصااره (  ) 8ماانده
(  001مکرر ) این قننو م شود.
سنمننه معنمالت اماله بنی به گونهای طراح شود که قنبهیات
ارز گذاری َاح لنی مسکون به قیمتلانی ماذکور ،امکان
ثبت درخواست متقنض خری ین اجنره اماله رضاه شا ه در
آ َ ثبت تحقاق یان ا م تحقاق معنمهاه را داشاته بنشا  .در
َااورت نیاانزَ ،زارت راه َ ش رساانزی ماا تواناا از مناانبع
تخصیصین ته حنَل از منلینت بر خننهلنی خنل بارای تانمین
لزینه لنی ارتقنء َ نی اری ایان سانمننه اساتفنده نمنیا کاه
میزا آ در قوانین بودجه سنوات مشخص م گردد».

ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاستگذاری شده است .
ضاااروری اسااات بتا ا

هاااای متتلاااف دولااات باااا

هماهنگی کامل سریعاً نسابتاً باه سااماندهی مجادد باازار
کاالهای اساسی باه خصاو

مارغ اقادام کنناد در هماین

زمینه الزم است کمیسیون کشاورزی مجلاس باا سارعت و
دقت وظیفه نظارتی خود را در این باره انجام و گزارش آن را
به مجلس و مردم ارائه کند.
)2ادامه رسیدگي به طرح ااکام كلي بودجه سال 9411

تغییر عنوان :طرح برخ احکانم مرباو باه اَاالح سانختنر
بودجه کل کشور
طبق ماده ()152آیاین ناماه داخلای مجلاس و باا موافقات
نمایندگان  ،طرح مزبور به کمیسیون ارجاع گردید.

توضیح :آقنی دکتر محم بنقر قنلیبن پیش از َرَد به دساتور
توضیح داد :بحث احکنم بودجه از موضو نت م ما اسات کاه
کمیسیو برننمه َ بودجاه بان زحمات زیاند در  01بنا آ را
بررس کرد َ به َحن آَرد .تنکنو  0بنا از آ در جهسانت
هناا مااورد بررساا قاارار گر تااه َ از سااوی نمنیناا گن
پیشن ندات ،الحنقنت َ اب نمنت زیندی مطرح ش َ َقات قنبال
توج از مجه گر ته ش .
بن توجه به شرایط کرَننی کشور َ کوتنه بود زمان جهسانت
َحن هن بررس تمانم پیشان ندات َقات زیاندی از َاحن
مجه م گیرد ،ب تر است طرح احکنم که بودجه  0066به
کمیساایو برگااردد تاان پیشاان ندات َ اب نماانت در جهساانت
کمیسیو بررس َ ر ع شود َ سپ در َحن هنا مجا د
بررس شود.

به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 3شورای نگهبان ،یک تبصرهبه شرح زیر به عنوان تبصره ( ) 0به ماده (  50مکرر) قاانون
الحاق شد:

«تبصره َ -0اح لنی مسکون موقو ه که براسنس اساتعالم از
سنزمن اَقن َ امور خیریه امکن اجنره آ لن حسب َقفننماه
َجود ن ارد ،مشموص منلینت موضود این منده نخوالن بود».

)3رسیدگي به طرح دو فوریتي الحاق یک تبصره به مراده
 35قانون آییننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي

به منظور رفع ایرادات ردیف ( )2شاورای نگهباان ،شاورای

پ از ارایه پیشن ندلن َ اظ نرات مخنلفین(آقنیان َابناین َ
بیغش) َ موا قین(آقنین ه پور َ سرم ی) ،کهینت طارح باه
تصویب نرسی .

نگهبان فراز اول جز ( )1تبصره ( )8به شرح ذیل به تصاوی
رسید:

َزیر راه َ ش رسنزی مکهف است ح اکثر ظر م ت ساه مانه
پ از الزم االجراء شا ایان تبصاره ،ضامن تا َین َ اباال
دستورالعمل نحوه ثبت اطال نت ،امکن اظ نر رایین مربو به
اماله تحت تمهک َ محل اقنمات یان ب اره بارداری اشاخنص
حقیق َ حقوق از جمهه اشخنص موضود مانده (  )11قاننو
برننمه پنجسنله شش توساعه اقتصاندی ،اجتمان َ رلنیا

)4رسیدگي به طرح دوفوریتي اصالح ماده (4مکرر) قانون
مالیاتهاي مستقیم (اعاده شده از شوراي نگهبان)2

اَالحنت کمیسایو ج ات تانمین نظار شاورای نی بان باه
تصویب رسی :
به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 1شورای نگهبان ،یک تبصارهبه شرح زیر به عنوان تبصره (  ) 3به ماده (  50مکرر ) قانون
3
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جم وری اسالم ایرا مصوب  0314 /01 /00را در سانمننه
مه اماله َ اسکن کشور در تمنم مننطق کشور رال نمنی .

چهارشنبه
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 )5رسیدگي به الیحه مالیات بر ارزش افزوده ( اعاده شده
ازشوراي نگهبان)9

همچنین به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان جزء  5تبصره

اَالحنت کمیسیو ج ت تنمین نظر شورای نی بن تان مانده
( )00به تصویب رسی َ ادامه بحث باه جهساه آینا ه موکاوص
گردی :

 8ماده  169مکرر به شرح زیر اصالح شد:

َاح ا لنی مسااکون َاقااع در ش ا رلنی زیاار یکص ا لزار نفاار
جمعیت َ رَستنلنی کشور که منلک َ ب رهبردار آ لن لریاک
ج اگننه در سنمننه مه اماله َ اسکن کشور ثبت نش ه بنشا
در حک خننه خانل تهقا شا ه َ َار ن مشاموص جریماهای
معندص بیست درَ منلینت سنص اَص موضاود مانده  40مکارر
این قننو خوال ش َ َاح لنی مساکون َاقاع در شا رلنی
بنالی یکص لزار نفر جمعیت که منلک َ ب ره باردار آ لان لار
یک ج اگننه در سنمننه مه اماله َ اسکن کشور ثبات نشا ه
بنش  ،در حک خننه خنل موضود مانده  40مکارر ایان قاننو
محسوب َ مشموص منلینت مربوطه م شون  .منلکن َاحا لنی
مسکون مکهفن اقنمت ا الم ش ه توسط خود ین ب ارهباردارا
َاحاا مسااکون در ساانمننه مااذکور را تنییاا کنناا  .در ایاار
اینصورتَ ،اح لنی مذکور در حک خننه خانل تهقا شا ه َ
حسب مورد مشموص منلینت موضود منده  40مکرر ایان قاننو
ین جریمه موضود این بنا ما شاون  .در َاورت ا م ا االم
ب ره بردار ین سنکن ،منلک ما توانا بان ارائاه اسانند مثبتاه از
شموص این منلینت خنرج شود .در َورت احراز تخهف منلک باه
نحوی که منجر به م تشخیص ین تشخیص اهط خننه خانل
گردد ،منلک الَه بر پرداخت منلینت من رج در منده  40مکرر
این قننو  ،مشموص جریمهای معندص منلینت متعهقه م شود.
سنمننه بنی به گونهای طراح شاود کاه منلاک بتوانا اد انی
مستنجر مبن بر داشتن ین ن اشاتن اقنمتیانه اَاه را راسات
آزمنی نمنی  ،در ایار ایان َاورت مسالولیت متوجاه ماوجر
نخوال بود .در َورت که منلک بخوال َاح مسکون خود را
به ردی که اقنمتینه اَه دییری در سانمننه بارای اَ تعریاف
ش ه است اجنره دل َ ،اح مسکون َی در حک خنناه خانل
موضود منده  40مکرر این قاننو تهقا شا ه َ حساب ماورد
مشموص منلینت موضود منده  40مکارر ایان قاننو یان جریماه
موضود این بن ما شاود َ َاحا ماذکور از شاموص منلیانت
موضود منده  43این قننو خنرج است.

* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 6-1شورای نگهبان ،در جزء

برای رفع ایراد شورا نگهبان در جزء  11تبصاره  8مااده 169

(  ) 2بند ( الف ) ماده (  ،) 9عبارت «کمپوسات» باه عباارت

مکرر قانون ،عبارت «به دلیل حکم قضائی» جایگزین عبارت

«پوسال (کمپوست)» اصالح شد.

«به دلیل رأی قضائی» شود.

کاالهای وارده همراه مسافر برای استفاده شتصی تاا میازان

با توجه به ایراد ردیاف (  ) 1و تاذکر ردیاف (  ) 2شاوراینگهبان ،در ماده (  ،) 2عبارت «در ایران (قلمرو گمرکی)» باه
عبارت «در ایران» اصالح شد.
*به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 2شورای نگهبان ،تبصره ماده
(  ) 3به شرح زیر اصالح شد:
«تبصره -قبوض آب ،برق ،گاز و متابرات از آنجاا کاه ساند
فروش کاال یا خدمت محسوب میشوند ،در حکم صورتحساب
هستند.
*به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 3-1شورای نگهبان ،در فاراز
اول تبصااره (  ) 2ماااده (  ) 0عبااارت «طاارف قاارارداد بااا
کارفرمایان موضوع ماده (  ) 5قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب  1386 / 3 / 8و ماده (  ) 29قانون برناماه پنجسااله
ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران مصوب  »1395 / 12 / 10حذف شد.
*ایراد ردیف (  ) 3-2شورای نگهبان در خصو

تبصره ( ) 3

ماده (  ،) 0با الحاق ماده (  ) 15مکرر رفع شد.
*ایراد ردیف (  ) 0شورای نگهبان در خصاو

تبصاره ( ) 1

ماده (  ) 5با الحاق ماده (  ) 15مکرر رفع شد.
*با توجه به تذکر ردیف (  ) 3شورای نگهبان ،عبارت «درآمد
محسوب نمی شود» از فراز پایانی بند ( چ ) تبصره (  ) 2ماده
(  ) 5حذف شد.
*با توجه به تذکر ردیف (  ) 0شورای نگهبان ،عبارت «ارزش
گمرکی (قیمت خرید ،هزینه حمل و نقل و حاق بیماه)» باه
عبارت «ارزش گمرکی (موضوع ماده  10قانون اماور گمرکای
مصوب  »)1391 / 18 / 22اصالح شد.
*به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 5شورای نگهبان ،در ماده ( 3
) ،پس از عبارت «عوارض کاالها و خدمات» عبارت «مطابق با
مأخذ موضوع ماده (  ) 5این قانون» الحاق شد.

معافیت مقرر طبق قانون مقررات صادرات و واردات؛
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* با توجه به تذکر ردیف (  ) 5شورای نگهبان ،در جازء ( ) 8

عبارت «مؤسسات خیریه با اعالم مراجع صاادرکننده مجاوز

بند (الف) مااده (  ،) 9عباارت «قاانون مقاررات صاادرات و

آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» جاایگزین عباارت

واردات» بااه عبااارت «قااانون امااور گمرکاای مصااوب

«مؤسسات خیریه با تأیید مراجع صادرکننده مجوز آنها» شد.

 »1391 / 18 / 22اصالح شد.

* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 6-2شاورای نگهباان ،یاک

* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 6-3شورای نگهبان ،تبصاره

تبصره به بند (الف) ماده (  ) 9به شرح زیر الحاق شد:

جزء (  ) 11بند (الف) ماده (  ) 9به شرح زیر اصالح شد:

«تبصره – اعمال معافیات هاای مالیااتی در خصاو

«تبصره -معافیت موضوع این جزء ماانع از وصاول عاوارض

خوراکی مذکور در اجزای این بند ،مناو باه اخاذ گاواهی

قانونی توسط شهرداریها و دهیاریها از امالک ،مساتغالت،

سالمت محصول از مراجع قانونی ذیصالح از قبیال ساازمان

اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمیباشد».

ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است».

* به منظور رفع ایاراد ردیاف (  ) 6-0شاورای نگهباان ،در

* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 6-3شورای نگهبان ،جزء ( 0

تبصره جزء (  ) 16بند (الف) مااده (  ،) 9عباارت «باا اعاالم

) بند ( ب ) ماده (  ) 9حذف شد.

وزارت دفاع»به عبارت «با تأیید وزارت دفاع» اصالح و عبارت

* با توجه به تذکر ردیف (  ) 8شورای نگهبان ،در جزء ( ) 13

«و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» حذف شد.

بند (ب) ماده (  ،) 9عبارت «لیزینگ (واسپاری)» به عباارت

* با توجه به تذکر ردیف (  ) 6شورای نگهبان ،متن تبصره ( 1

«واسپاری (لیزینگ)» اصالح شد.

) بند (الف) ماده (  ،) 9به انتهای جزء (  ) 13این بند الحااق و

* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 6-8شورای نگهبان ،در جزء

عنوان تبصره حذف شد.

(  ) 15بند (ب) ماده (  ) 9پس از عبارت «دفااع و پشاتیبانی

* با توجه به تذکر ردیف (  ) 6شورای نگهبان ،در تبصره ( ) 2

نیروهای مسلح» ،عبارت «و مرکز مدیریت حوزههای علمیاه

بند (الف) ماده (  ) 9شاماره «تبصاره  »-2باه «تبصاره» -1

تهیه میشود و» الحاق شد.

اصالح و با توجه به تذکر ردیف (  ) 3شورای نگهباان ،صادر

* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 22شورای نگهبان ،در صادر

این تبصره به شرح زیر اصالح شد:

بند ( الف ) ماده (  ) 11عبارت «یا باه منااطق آزاد تجااری-

« -تبصره  -1واردات کاالهای موضوع جزءهای ( ( ،) 6 ( ،) 2

صنعتی» حذف و عبارت زیر به انتهای این بند الحاق شد:

 ) 16 ( ،) 9 ( ،) 3و (  ) 13بنااد «الااف» ایاان ماااده معاااف از

«صادرات کاالها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به

پرداخت مالیات و عوارض میباشد».

مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،در صورتی که محصور بودن آنها

* با توجه به تذکر ردیف (  ) 6شورای نگهبان ،در تبصره ( 3

به صورت ساالنه به تأیید گمارک جمهاوری اساالمی ایاران

) بند (الف) ماده (  ) 9شماره «تبصره  »-3باه «تبصاره» -2

برسد ،مشمول این بند خواهد بود».

اصالح و به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 6-5شورای نگهباان،

* به منظور رفع ایرادات ردیف (  ) 3شورای نگهبان و اجزای

پس از عبارت «از طریق سامانه عملیات الکترونیکای خاود»

آن ،ذیل ماده (  ) 13از عبارت «ثبات معاامالت و اطالعاات

عبارت «و استرداد مبالغ اضاافه دریاافتی از خریاداران را»

نیروهای» تا پایان عبارت «تهیه و ابالغ می شود ».حذف و باا

افزوده شد و عبارت زیر به انتهای تبصره الحاق گردید:

الحاق ماده (  ) 15مکرر ایرادات رفع شد.

«سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر ساه مااه پاس از

* ایراد ردیف (  ) 8شورای نگهبان با اصاالح مااده (  ) 13و

دریافت گزارش ،نسبت به تایید یا رد و حس

مورد استرداد

ماواد

الحاق ماده (  ) 15مکرر رفع شد.

مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید .نحوه استرداد

* به منظور رفع ایرادات ردیاف هاای (  ) 3 ( ،) 0 ( ،) 3-2و

دستورالعملی است که حداکثر پس از سه

(  ) 8شورای نگهبان ،یک ماده به شرح زیر به عناوان مااده

این مبالغ به موج

ماه از الزم االجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی

(  ) 15مکرر الحاق گردید:

با همکاری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشااورزی ایاران

«ماااده  15مکاارر -ارائااه اسااناد ،دفاااتر و ماادارک ،ثباات

تهیه و به تصوی

وزیرامور اقتصادی و دارایی میرسد».

قراردادهای پیمانکاری و معامالت و اطالعات نیروهای مسلح

 -با توجه به تذکر ردیف (  ) 6شورای نگهبان ،در تبصره ( ) 0

و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ساایر دساتگاه

بند (الف) ماده (  ) 9عنوان «تبصاره  »-0باه «تبصاره» -3

های انتظامی ،اطالعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضاوع

اصالح و به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 6-6شورای نگهباان،

تبصره (  ) 3ماده (  ،) 0تبصره (  ) 1ماده (  ) 5و مواد (  ) 13و
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(  ) 15این قانون و همچنین سایر اقالم محرماناه در ساامانه

* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 15شورای نگهبان ،در بناد (

مذکور با رعایت مالحظات امنیتی ،مطابق دستورالعملی است

اظهاری یا کام اظهااری» باه

ب ) ماده (  ،) 39عبارت «بی

که توسط وزارتتانه های امور اقتصادی و دارایای (ساازمان)،

عبارت «بی

اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهاای مسالح و ساتاد کال

مالیات و عوارض فروش» اصالح شد.

نیروهای مسلح تهیه می شود و حاداکثر شا
الزماالجرا شدن این قانون به تصوی

اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهااری

مااه پاس از

* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 16شورای نگهبان ،در ماده (

شورای عاالی امنیات

 ،) 01پس از عبارت «در مواعد مقرر» ،عبارت «با رعایت مفاد

ملی می رسد».

ماده (  ) 191قانون مالیات هاای مساتقیم مصاوب  1366باا

* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 9شورای نگهبان ،در فراز اول

اصالحات و الحاقات بعدی آن » ،الحاق و یک تبصره به عنوان

تبصره (  ) 5ماده (  ،) 16عبارت «توسط شرکت هاای تابعاه

تبصره ماده (  ) 01به این ماده الحاق شد:

وزات نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هاوایی) و یاا

«تبصره -چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکاان پرداخات

نفت (بابت سایر فرآورده هاا)» جاایگزین

مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته

فرآوردههای نفتی

باشد ،می تواند به هیئت های حل اختالف مالیااتی اعتاراض

شرکتهای پاالی

عبارت «توسط شرکت ملی پاالی

و پت

ایران (بابت پانج فارآورده اصالی و ساوخت هاوایی) و یاا
شرکتهای پاالی

نماید».
* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 13شورای نگهبان ،جزء ( ) 1

نفت و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت

نفت» شد.

ماده (  ) 01حذف شد.

* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 11شورای نگهبان ،ماده ( ) 22

)6اعالم وصول ( )9فقره الیحه

حذف شد.

-الیحه تشکیل سنزمن م نجرا اتبند خنرج

* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 11-1شورای نگهبان ،در صدر

)5اعالم وصول( )91فقره طرح

تبصره (  ) 2ماده (  ) 29عبارت «در قبال اخذ کارمزد مشتص

طرح جوان جمعیت َ حمنیت از خننواده طرح مجمع س نم ارا حقیق طاارح اَااالح تبصااره  0قااننو تضاامین خریاا خاا منتکشنَرزی
 طرح م یریت متمرکز رلنی طرح الزام به انتشنر داده َ اطال نتطرح یکپنرچه سنزی داده لن َ اطال نت مهطرح اَالح بن ( خ ) منده  8۸قننو برننمه شش توسعه طرح اَالح منده(  ) 3قننو اَاالح ماواد(  )0( َ ) 1قاننوبرننمه سوم توسعه به منظور تشکیل شورای نل انرژی
طرح تشکیل سنزمن نظنم داَری جم وری اسالم ایرا-طرح اَالح بن ( ت ) منده ( ) 066قننو برننمه شش توسعه

از اشتا

نسبت به تولید اقدام نمایند ،درآمد ایان واحادها

ناشی از تولید مذکور» جایگزین عبارت «مبادرت باه تولیاد
کارمزدی نمایند ،درآمد ناشی از تولید کارمزدی» شد.
* واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم باه ارائاه اظهارناماه
موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابارازی
آنها در سامانه مؤدیان ،عوارض آالیندگی را وصول میکند.
* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 11-2شورای نگهبان ،در صدر
تبصره (  ) 11ماده (  ،) 29عبارت «نمونه ای» جایگزین عبارت
«فرمی» شد.
* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 12شورای نگهبان ،در تبصره
های ( )11( ،)9( ،)8( ،)1و ( )11ماده ( ،)31عباارت «(ساازمان
شهرداری ها و دهیاری ها)» حذف شد.

 )8اعالم وصول( )2فقره سوال

* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 13شورای نگهبان ،در تبصره

 سواص مه ابرالی زیزی نمنین ه شیراز به لمراه چن تن ازنمنین گن دییر از َزیر آماوز َ پارَر در خصاوص هات
ب ثبنت م یریت َ م شنیسته سانالری در باه کانر گیاری
نیرَلن
 سواص مه ه اکبر کریم نمنین ه اراه به لمراه چن تاناز سنیر نمنین گن از َزیر آموز َ پرَر در خصاوص هات

(  ) 2ماده (  ،) 32عبارت «مونتاژکننده داخلی» باه عباارت
«وصل کننده قطعات پی

ساخته ( مونتاژکنناده ) داخلای»

اصالح شد.
* به منظور رفع ایراد ردیف (  ) 10شورای نگهباان ،عباارت
زیر به انتهای ماده (  ) 30الحاق شد:
«آراء صادره در این خصو  ،قابل اعتراض در دیوان عادالت
ادارای است».
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تحری لن ن ارد؛ نخست اَالح نظنم بننک کاه بار ایان اسانس
بننک لن بنی از قنمت بنینه داری خنرج شون ؛ اکنو بنناک لان
به َاسطه بنینه داری از جمهه خری َ احتکنر مسکن به یک از
معضالت بخش مسکن در کشور تب یل ش ه ان .
رالکنر دَم توجه به بخش مسکن است کاه ایان رَزلان ماردم
حت از تأمین مساکن اساتیجنری مننساب نانتوا لساتن در
حنل که تمنم امکنننت تولی مسکن در کشاور َجاود دارد؛ راه
حل سوم نیز ر ع موانع کسب َ کنر است که دسات کا لازار
قننو مزاح در این حوزه َجود دارد که از جمهه م توا باه
تنیننی منل بنینه لن در تأمین َام َ م حمنیت ج ی دَلت
از بنینه لن ننم برد.
رالکنر چ نرم اَالح نظنم منلینت کشور است؛ حا اقل حا َد
 06درَ رار منلینت داری که بنی بان برننماه ریازی َاحیح
م نر شود؛ راه حل پانج نیاز حاذ بنا لنی ارزی چارا کاه
تخصیص ارزلنی دَلت به مراکزی که لیچ حسنب َ کتانب را
پ نم دلن یک از دالیل اَه نوسنننت ارزی است.
َی در ادامه حذ حقوق لنی نجوم َ ر نیت انضبن منل را
نیز از دییر رالکنرلن دانست َ ا زَد :بن این رالکنرلن ما تاوا
مشکالت را ب َ اتکن به خنرج کنلش داد.
در ادامه بن اشنره باه برخا مشاکالت حاوزه انتخنبیاه گفات:
مشکل زَن نرخ بیکنری نسبت به متوساط کشاور در حاوزه
انتخنبیه توجه مسلوال به َیژه مسلوال َزارتخننه لنی کانر َ
َمت را م طهب  .م یرا والد زنجیاره َار در بخاش ما ه
َنعت ش رستن باه داد َ سات شخصا پرداختاه َ مصانلح
موم مردم را نندی ه م گیرنا َ باه جانی در نظار گار تن
اَل شنیسته سانالری در انتصانبنت َ باه کانرگیری نیرَلانی
کنرآم بوم  ،رابطه لن َ سفنرشنت خنرج از منطقه باه َاورت
پررن َ نن ندالنه ا منص ش ه َ به جنی توجه به نینزلانَ ،ار ن
استقرار م یریت برخ مسلوال به لر قیمت دنبنص ما شاود
که این موضو نت من را به ننکجنآبند ساوق ما دلا َ مان نیاز
موظف لستی در مقنبال سا نم ارا لنجنرشاکن ایساتندگ
کرده َ آ را اَالح ش ه به َنحبن اَه نظنم بسپنری .
در پنین بن اشنره به َنعت بود ش ر مبنرکه خنطرنشن کرد:
راه لنی مواَالت َ اَالح آن ن بسینر المیت دارد.

)9ناطقین جلسه علني مجلس ( خانم صالحي و آقایان  :اصرغر
سلیمي ،میرتاج الدیني ،علیرضا سلیمي و اسین زهي):
الف-خانم پروین صالحي مباركه نماینده مباركه:

 مجه ینزدل در شارایط آاانز باه کانر کارد کاه تشا یمشکالت اقتصندی ننش از سوءم یریت لن ،م بنَر باه تاوا
داخه َ تحری لنی ننجوانمردانه آمریکن ،زن گ را بر مردم به
خصوص طبقنت متوسط َ ک درآم جنمعه سخت کرده است.
نمنین ه مردم مبنرکه در مجه شورای اساالم اداماه داد :در
چنین شرایط که بیمنری کشن ه کرَنن نیز مزی بر هت ش ه،
برای حل مشکالت اقتصندی کشور برننمه لنی زیندی از ساوی
اقتصانددانن َ دلسااوزا نظاانم داده شا ه کااه بنیا باان حااذ
برچسب لنی نظیر دلواپسن َ کنسبن تحری تمنم برننماه لان
را در اسرد َقت بررس کرده َ آن ان کاه امکان دارد اجرایا
شود.
َی در ادامه بن بین اینکه لمه مردم مشاکالت را ما داننا َ
بنزگو کرد مج د آن ن نمک بر زخ لنی آن ان اسات ،ناوا
کرد :اکثر من از منتق ا سرسخت دَلت لستی امن کنو زمن
انتقنم نیست ،در لار بخاش از َانعت بان ساوداگران مواجاه
لستی که در سنیه امن د والنی جننح َ ضنی مجانزی رَز
به رَز ق رتمن تر ش ه َ در ب نه سه قوه نفوذ کرده ان .
سند لیچ رال جاز اتحاند ساه قاوه نا ارد ،در
برای برچی
پخش کناللنی اسنس که داخل کشور تولی ش ه َ کمباودی
ن اری  ،به رمنیش مقانم معظا رلباری اتحاند َزیار َامت،
تعزیرات َ َزیر ج ند کشنَرزی کن است تن بن کنترص بنزار ،از
گران لنی ا سنرگسیخته َ ب مورد جهوگیری شود.
بااه ضاارس قاانطع ما گااوی لا ن اانی دشاامن از جن ا
اقتصندی ،زد ضربه کنری به ماق رلنیا منسات؛ آن ان در
پ ایجند مرزلنی در ایرا لساتن کاه لیچیوناه اَانلت در
مق رلنی َ دین ن اشته بنشن ؛ آن ان مان را باه نان شاب
گر تنر کرده ان تن از تغذیه رلنی من ان ل شوی کاه یکا
از رالکنرلن تکیه بر تاوا داخها باه معنانی تکیاه بار قا رت
درَ زای است که بتوان به پشتوانه آ در رَه بین المهال
حنضر ش .
َی لمچنین بن بیان ایان مطهاب کاه نقشاه دشامنن بارای
رَپنش سند به خود آن ن بنز ما گاردد ،ناوا کارد :بارای
تقویت ق رت درَ زا رالکنرلانی َجاود دارد کاه ربطا باه

ب-آقاي اصغر سلیمي نماینده سمیرم:

َی ضمن گرامی اشت یند َ ننم ش ای م ا ع امنیت َ سالمت
در لفته بسیج ،گفت :حل مسانئل اسنسا کشاور را نبنیا باه
خنرج گره بازنی َ باه لایچ کا ام از جنانحلانی دماوکرات َ
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جم وریخواه نبنی خو بین بنشی  .مان بنیا از ایان رَات
تحری لن برای ج ش تولی َ قطع َابستی به نفت بن تکیه بار
ظر یاات جواناان َ نخبیاان َ ظر یااتلاانی داخه ا اسااتفنده
م کردی .
انقالب اسالم از چ ل سنلی بور کرده َ گانم دَم انقاالب
شرَد ش ه است امن برای اداره امور کشور لنوز آزماو َ خطان
م کنی  .مردم از اختال نت ب نتیجه سینس  ،ب ما یریت لان،
تبعیض ،رانت َ سند صبنن لستن  .لر رَز با َ حسانب َ
کتنب لزینه لنی زن گ به َورت سرسنم آَری ا ازایش پیا ا
م کن َ کیفیت کناللان کانلش َ قیمات آن ان ا ازایش پیا ا
م کن .مردم حت برای یک رَز ل نم توانننا برننماهریازی
کنن َ لیچ ک ل پنسخیو نیست .از آشافته بانزار مساکن،
اجنره ب ن ،خاودرَ ،ساکه ،ارز ،باورس ،ماواد خاوراک َ اقاالم
حینت خسته ش ن َ مجانل بارای ازدَاج َ اشاتغنص جوانان
نمنن ه است .این تورم َ گران لان َ ضاعف در اجارا َ نظانرت،
نینزمن ا اق ا ام ااوری َ کنرآم ا قااوای کشااور َ در راس آن اان
مجه شورای اسالم است.به جنی شاعنر َ بیان احسنسانت
بنی ت بیر کنی  ،مشکالت َ رالکنرلن مشخص است َ منل بان
ه به شرایط ساخت اقتصاندی موجاود ،گانم در ایان مسایر
ن نده ای  .مردم انتظنر دارن در مل تغییرات را بن چش ببینن
َ در سفره آن ن مهموس بنش  .چند سالی است که میخواهناد
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کنر َ اشتغنص نیانز باه کماک دَلات ن ارنا لاذا ب تار اسات
سن ان ازی نکنی  .امرَز ،ایرا اساالم بیشاتر از لار زمان
دییری به َح ت ،لم ل َ تال شبننه رَزی نینز دارد َ بنی
لمه بن ل برای ب باود َضاعیت معیشات َ اقتصاندی تاال
کنی َ امی را به جنمعه برگردانی .
ش رستن سمیرم؛ نیین زیبنی زاگرس ،سرزمین لزار چشمه َ
دننی سر به هک کشای ه کاه در جناوب تارین نقطاه اساتن
اَف ن َ محل تالق چ نر استن َاقع شا ه اسات ،پتننسایل
بزرگ برای تنمین زنجیاره ااذای کشاور َ لمچناین رشا َ
توسعه گردشیری َ گینلن دارَی َ َرزش نی کولناوردی را
داراست .سیب درخت بن کیفیت َ مراوب سامیرم باه َاننیع
تب ا یه َ بسااته بنا ی َ برن ساانزی َ َااندرات دارد ،قیماات
ن نده لنی کشنَرزی َ دام چن برابر ش ه است َ رمق برای
کشنَرز َ دام ار در راستنی تولی نیذاشته اسات .بارای خنناه
کنرگری حک تخریب َندر م شود که تمانم زنا گ خاود َ
خننواده به آ َابسته است َ بن کس که طبیعا را تخریاب َ
َیال سنزی م کن در یک ردیف قرار م گیرد.
آب ش رستن سمیرم باه کانرَ َ خهایج انرس ما ریازد َ
درختن من به هت ن اشتن آب ،خشک ما شاود لاذا جان دارد
َزیر محترم نیرَ اق ام مه برای شرَد اح اث س لنی ش ی
دلن َ تنینب سمیرم داشته بنشا َ بارای آب شارب برننماه
ریزی کن  .لمچنین جنده لانی در حانص سانخت سامیرم باه
ینسوج َ استن نرس َ سنیر حوزه انتخنبیاه ج ات تکمیال َ
ادامه پرَژه به تخصیص تزریق َ ا تبنرات الزم نینز دارد.
َزیر محترم ب اشت َ درمن در خط مق م مبنرزه بن کرَننست
لذا ضمن تشکر از َی َ کندر درمن م خوال کاه نسابت باه
تخصیص ا تبنر پرَژه لنی بن پیشار ت بانال لمچاو درمننیانه
تخصص دینلیز ،اتنق مال ،درمننیانه مط اری ،ساتند شابکه
ب اشت ،اتنق رمن  ،اَرژان سمیرم َ بخشلنی دییر حاوزه
انتخنبیه ج ت تکمیل تخصیص داده شود.

مشکل مسکن و خودرو را حل کنند اما هر وقات طرحای را
ارائه دادند نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه باعث افزای

چهارشنبه

آن

شده است.

کنرخننه لنی خودرَ سنزی ج ن سنل چن ین م ص خاودرَ را
باارای سااالیق مختهااف تولیا ما کننا َ ماان یااک خااودرَی
ب کیفیت َ از رده خنرج کاه بن اث کشاته شا َ معهولیات
مردم ش ه را برای چن ین سنص تولی م کنی َ حت برای آ
ل لزار نفر در َف خری لستن .
َی خطنب به َزیر َنعت ،مع َ تجنرت ،گفت :آقانی َزیار
بنی به قوص خود مل کنی َ َنعت خودرَسانزی را از رانات
دَلت خنرج نمنیی  ،تن زمنن که رقنبات در ایان حاوزه نبنشا
انتظنر معجزه َجود نا ارد .بانزار مساکن درگیار دالص بانزی َ
سفته بنزی ش ه َ توسط های احتکنر انجانم ما شاود .میار
یک رد چن خننه برای زن گ احتینج دارد؟ چه اق ام بارای
شفن یت َ نظنرت بر د نتر اماله انجنم ش ه است؟
در َورت که طرح منلینت بر خننهلنی خنل بن تخمین ح اقل
سه میهیو خننه اجرا م ش  ،بخش ا ظم از مشاکل مساکن
حل م ش  .سرمنیه گذارا َ کنرآ رینن ج ت ایجند کساب َ

ج-آقاي سیدمحمدرضا میرتاج الدیني نماینده تبریز:

سالم َ َهوات خ ا َ پینمبر َ خنن ا رسنلت بر راست قنمتان
تنری  ،ش ی ا حمنسه آ رین خنَاه شا ای محاراب تبریاز
آیه اهلل قنض طبنطبنی َ آیاه اهلل ما ن َ ساردارا شا ی
لشکر نشورا بنکری ،شفیع زاده ،یناچیان َ تجالئا َ ساردار
جب ه مقنمت ش ی حنج قنسا ساهیمنن  ،در اَلاین نطقا در
مجه ینزدل یند میکن از اَلین ش ی مجه  ،حنج میارزا
ابرالی آقن نمنین ه تبریز در مجه اَص مشرطه که در جریان
8
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به توپ بستن مجه توسط محم ه شنه خانئن تان آخارین
گهوله بن استب اد جنی َ به ش ندت رسی .
ل چنین یند م کن از مردی بزرگ از تبانر مصاهحن تانری
نلم بی ار َ بی ارگر که یکص سنص از ش ندت اَ م گاذرد.
استند محم رضن حکیم اَ را در زمره مرزبننن حمنسه جنَیا
تنری م شمنرد ،زن گ سراسر حمنساه ،ج اند َ لجارت اَ،
المیت آگنل لنی اجتمان َ سینسا بار نلمان دینا را
نشن م دلا َ رسانلت مبانرزه بان با ا الت  ،اساتب اد َ
ایستندگ در برابر سهطه خنرج را نمنین م سنزد که تن پنی
جن  ،بر پیمن ال «من اخاذ اهلل مان العهمانء اال یقانرَا هاى
کظه الظنل َ ال سغب مظهوم» استوار ایستند یعن خ اَنا از
َ پیمن گر ته است که بار شاکمبنرگ لایچ
دانشمن ا
ستمیری َ گرسنی لیچ ستم ی ه ای سکوت ننمنین .
در این راستن از طر مردم شریف تبریاز َ آذربنیجان مراتاب
تق یر َ تشکر خود را از رئی محترم مجه ابراز م دارد که
ستند بزرگ اشت َ مین سنلیرد ش ندت شی محم خینبانن
را تشکیل داده ان  .در خصوص مسانئل جانری کشاور َ حاوزه
انتخنبیااه ام نکاانت را یااندآَر ماا شااوم  ،مااردم زیزماان
سااختتاارین شاارایط اقتصااندی ننشاا از جناا اقتصااندی،
سینست لن َ برننمه لنی اهط دَلت را میکننا لار رَز شانل
گران لنی تنزه لستی َ ،اف لانی طاوالن مار در شارایط
کرَننی  ،م تأمین مواد اَلیه َ ن ندهلنی دام ایان َضاعیت
را دامن م زن  ،دَلت که بن کهی ت بیر پن به می ا گذاشات
مع االسف قفللنی زیندی بار پانی اقتصاند َ معیشات ماردم
بسته است َ بعضا از مشاکالت را دَ قفهاه کارد کاه دَلات
دییری بنی تن این قفل لن را بنز کن  .در حنل که تحری لانی
ظنلمننه آمریکنی ج ننخوار معیشات ماردم را لا قارار داده
است ،تصمی لنی نندرست دَلات لا بار خاود تحریما لان
ا زَده است .چن منه است بایش از  8.4میهیاو تان کانال در
گمرهلن انبنشته ش ه بود که نیم از آ مربوطه باه کناللانی
اسنس بود .این شیوه لنی م یریت بنی اَاالح شاود َ بارای
جبرا کنلش ق رت خری مردم اقا ام گاردد ،تصاویب قاننو
ینرانه کنالی در مجه ینزدل در این راستنست که دَلت بنی
لر چه زَد تر مها کنا  .دَلات نبنیا در اجارای آ ب نناه
تراش نموده َ امتنند نمنی  ،دولت باید در ریلی کاه مجلاس

چهارشنبه
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کشیده و تطهیر کند زیرا که این دولت را آنها بر سار ماردم
مسلط ساختند و در دولت یازدهم و دوازدهم در اداره کشور

شریک بودند .مهت شریف ل بنی لوشینر بنشان کاه جریان
ارتجن اربیرا م خوالن بن دَگننه سنزی لنی کنذب مجا د
شیوه لنی اهط َ نسخه لانی بنطال َ تجرباه شا ه سانز َ
َص از آرمن لنی انقالب را تا اَم دلنا  .راه َ چانره بارَ
ر ت از این َضعیت ننبسنمن بنزگشت به ارز لانی انقالبا َ
سیره امنمین انقالب َ مل به سینستلنی اقتصند مقانَمت َ
حمنیت لمه جننباه از تولیا َ اشاتغنص َ بخاش خصوَا َ
شرکت لنی دانش بنین است.
سینست لنی اَل  00قننو اسنس َ َاگاذاری شارکت لانی
دَلت یک سینست رالباردی نظانم اسات ،مهکارد نندرسات
دَلت در بعض از َاگذاری لن نبنی اَال َ اسانس آ را زیار
سواص ببرد .قوه قضنئیه مراقبت کن که ضنسنزی لانی کانذب
ا منص سینست لنی اَل  00را به گل ننشنن .
مشکل آب شرب تبریاز در تنبساتن گذشاته لشا اری بارای
م یرا استنن بود خوشبختننه بن اق امنت چن منله اخیر َ بان
حمنیت استنن ار َ نمنین گن محترم طرح انتقانص آب ارس باه
قرارگنه سنزن گ خنت االنبین ساپرده شا ه َ باه زَدی شارَد
خوال ش .
الزم میدانم از اقادام دولات در تشاکیل ساتاد مباارزه باا
خشکسالی دریاچه ارومیه و پیاده سازی برنامه جاامع بارای
نجات دریاچه تشکر نمایم در بازدید از طرحهای انتقال آب به
دریاچه ارومیه شاهد اقدامات ارزشمند بودیم.

تکمیل خط ریل میننه تبریز َ اتصنص شبکه ریه کشور به ارَپن
از طریق ترکیه َ از منطقاه چشامه ثریان ماورد تنکیا اسات.
تکمیل لرچه زَد ایساتینه بساتن آباند َ ایساتینه خانَرا َ
سنخت قطعه  06راه آلن َ ََل به ایستینه موجاود راه آلان
در ارب تبریز یک امر الزم َ ضرَری است که امکن اتصنص به
شبکه بین المه را رال م سنزد.
از اراض قره بن َ بنزگشت آ به جم وری آذربنیجان اظ انر
خوشحنل نموده َ امی َارم بخشلنی بنق منن ه نیز لار چاه
زَد تر آزاد گردد .توجه به رلنمودلنی چ نرگننه رلبر رزانه َ
َل امر مسهمین ج ن امنم خنمناه ای م ظهاه در ایان حاوزه
الزم َ ضرَری است .آزادی کهیه اراضا اشاغنل  ،ا م تغییار
مرزلنی بین المهه َ حفظ حقوق ارامناه سانکن منانطق آزاد
ش ه َ طرد َ اخراج ترَریست لنی َاردات َ تکفیری از منطقه
از جمهه تنکی ات است.

تعیین می کند حرکت کند ،دولت باید تابع و تسالیم قاانون
باشد و گرنه مجلس او را بر سر خط قانون می آورد.
نسبت به مشکالت و ستتی ها و خرابی های کشاور جریاان
مدعی اصالحات شریک جارم اسات و نبایاد خاود را کناار
9
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تسریع در تکمیل خطو قطنر ش ری تبریز ،مترَی تبریز لا
پنی دییر کال ش رلن پیش نر ته است ،خط یک کنمل شود َ
پیشر ت خط دَ در ح قنبل قبوص نیست ،الزم اسات سانزمن
برننمه َ بودجه ا تبنرات مورد نینز را تنمین کنا  .تفانل ننماه
شرَد خط پانج باه شاکل تراماوا بان قارار گانه خانت اقا ام
شنیسته ای بود کاه در ایان راساتن از اساتنن اری ،شا رداری َ
شورای اسالم تبریز تشکر م کن .

شد.

د -آقاي علیرضا سلیمي نماینده محالت و دلیجان:

وقتی با برجام نتوانستید آن در باغی که سی

َی تنسی بسیج مستضعفن را به تمنم بسیجین نانم آشانن
َل گمننم ،پرکنر َل ب اد ان ،شاجند ،بنلمات ،با حنشایه َ
زمن شننس َ تکهیف گرا امن آرام تبریک گفت َ ا ازَد :بسایج
یعن لمات مرداناهی لمات ،رَشان بینا خارازی ،بصایرت
زین ال ین ،زم بنکری ،تواضع ،شجن ت ،ش نمت َ بینش ش ی
حنج قنس سهیمنن  ،بسیج نه در بین لفظ گر تنر َ ناه در بنا
ننم َ نشن اسیر ،نه از لیمنه استکبنر م ترس َ نه به ماذاکره
بن گرگ خوشبین است.
بسیج ریب لبخن جن کری َ بنی را نما خاورد َ از اخا
ترامپ ل لراس ن ارد؛ اَ نه خود م بین َ نه حازب را بهکاه
قط َ قط به تکهیف مل م کن آ لا بان لمتا مرداناه؛
ل بسیج خنث کرد تحری َ مقنَم سنزی اقتصند کشور َ
زت را از بییننه تمنان نما کنا َ شاوکت را در پنانه دشامن
نم جوی .

را به روی مردم بگشایید گفتید ما مقصر نیستیم و همه فح

قرار بود با برجام تمامی تحریمها برداشته شود ،میخواستید
خسارت روزی  111میلیون دالر را از روی دوش مردم بردارید،
می گفتید ما فن مذاکره بلد هستیم و اموال بلوکه شاده کاه
میزان آن را تا  181میلیار دالر می دانساتید آزاد کنیاد اماا
نتیجه مذاکره کذایی فشار بیشتر ،تحاریم هاای افازون تار،
ترغی

دشمن به زیاده خواهی و دشمن تراشی هاای بیهاوده
و گالبی داشت

و لعنت خود را نثار واشگنتن کنید؛ َیژگ دَم بیمنری کرَنان
آ است که چو تنکنو دارَی موثری برای آ پی ا نش ه اگر
بیمنر َنحب اراده قوی نبنش خود را تسهی بیمنری م کنا َ
منتظر تفضل خانرج اسات در کرَنانی سینسا لا برخا
دربست خاود را تساهی َیارَس خانرج کاردهانا َ منتظار
لستن بن َ قه خنرج دشمن نف بکشان َ آ کسا کاه
منتظر است ببین آین بنی به اَ َ قه م دل به طور حات
دچنر کرَننی سینس است.
َیژگ سوم کرَنن آ است کاه اگار در مقنبال نمال خانرج
دست بسته بودی این َیرَس به لمه نقن حینت ب حمهاه
م کن َ آلوده به کرَننی سینس ل دائا باه نقان حیانت
مهک مهت َ مه م زن َ به راحت م گوی من را به موشک
چکنر َ م خوال نقطه قوت من که توا بنزگیری منطقه است
را بن لیچ سودا کن ؛ َیژگ چ نرم کرَنن آ است که کرَنن باه
اقتصند ج نن َ مه ضربه زد َ کرَنانی زده سینسا لا باه
اقتصند مه من ضربه زد؛ کرَنن خسنرات راَانا را باه مهاک َ
مهت زد َ م خوال لمه را خنمو کن .

بسیج دوتابعیتی نیست و یک تابعیت دارد ،او در قلمرو لشکر
خدا و رنگ او خدایی است؛ نه بردارش دستیار ویژه است و نه
دخترش واردکننده دارو ،نه داماادش از ذخیاره فرهنگیاان
ارتزاق می کند و نه هم حزبی او استاندار ،فرمانادار و معااون
است.

وی خطاب به دولت یادآور شد :کسانی که میخواهناد زباان

بسیج در بحرا کرَنن م درخش  ،در رَه تولی آساتین بانال
زده است ،بن موشک نقطه ز برای کشور امنیات ما آَرد َ بان
کنر شبننهرَزی برای مردم زت.
َی بن انتقند از اینکه امارَز االَه بار بیمانری کرَنان باه یاک
کرَناانی سینس ا نیااز مبااتال ش ا های ا در تشااریح برخ ا از
َیژگ لنی کرَننی سینس  ،گفت :یک از خصوَینت بیمنری
کرَنن آ است که متولین امر منشان آ را تانکنو دساتکنری
یک موسسه خنرج م دانن َ به بنرت این بیمنری َارداتا
است َ در کرَننی سینس ل برخ منشن تمانم مشاکالت را
َاشنیتن دی س دانسته َ باه تمانم از خاود ر اع مسالولیت
م کنن .

منتقدان را ببندند کرونا زده سیاسی هستند؛ چرا هر کسی از
شما انتقاد کند به فوریت آن را تلقی به توهین می کنید آیاا
می خواهید تریبون مجلس را ببندید؟
هر-آقاي اسماعیل اسین زهي نماینده خاش و میر جاوه :

َی ضمن تشکر از مقنم معظ رلبری که لماواره خا مت باه
مردم سیستن َ بهوچستن را بن لطف َ ننیت َیاژه َ خانص
به مسلوال مربوطه گوشازد نماوده انا َ گرامی اشات لفتاه
بسیج گفت :در نطق گذشته به بیان گوشاه ای از مشاکالت َ
کمبودلاانی حااوزه انتخنبیااه ام در ش رسااتن لاانی خاان ،
میرجنَه ،تفتن  َ ،بخش نی کورین َ نصرت آبند پارداخت کاه
الزم به ذکر است از آ تنری تنکنو لیچیونه اق ام موثری از
سوی مسلوال امر َاورت نیر تاه َ َار ن بان کنااذ بانزی َ
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مکنتبنت ب نتیجه ،در حنص سپری نمود زمن َ اتاال َقات
لستن .بن ه بن پنیبن ی به تع اخالقا َ َظیفاه خاویش باه
نوا خ متیزار مهت در مجه شورای اسالم در این مجنص
نیز دست از مطنلبه گاری برن اشاته َ تان آخارین لحظاه دَره
کنری نیز از این م ان ل نخوال بود.
شرایط سخت معیشت َ گذرا زن گ در این خطه از مای ن
پ ننَر ایرا اسالم شنیسته دینر بزرگمردان جین  ،حمالَ ،
رست نبوده ،زیرا تنری گواه مارا َ آباندان ایان منطقاه در
سنل نی گذشته به نوا نمندی از م ا ایثانرَ ،طان پرسات ،
رلن َتم َ آبندی ایرا اسالم است.
استن سیساتن َ بهوچساتن در طاوص تانری قهاوب اقاوام َ
مذالب بوده َ لمه مهکف لساتی باه آنچاه از دص جنمعاه بار
م آی مل نمنیی َ ن ای َح ت َ لما ل را در کنانر لا
سر دلی .
همانگونه که مقام معظم رهباری فرمودناد افازای

مردمی که امروز با قهر طبیعت و بی لیاقتی برخی از مسئوالن
با ستت ترین شرایط زندگی دست و پنجه نارم مای کنناد،
میهن پرستی و اعتقاد به التزام به نظام و والیت فقیاه خاط

قرمز آنان است .این مردم در طوص تنری لیچینه بان بییننیان
مزدَر َ زَرگو سنز ن اشته که نمونه بنرز آ َ مص اق ین
این م ا د اند ماردم خان در برابار تجانَز گاری مازدَرا
استعمنر پیر در دره ننلک َ ننبودی آنن است.
تعاا اد َاحاا لنی باازرگ َاانعت تولیاا ی در سیسااتن َ
بهوچستن کمتر از تع اد انیشاتن یاک دسات اسات ،کمباود
َاح لنی عنص َنعت َ مع ن  ،م ب ره گیاری از پتننسایل
مرز َ لمجواری بن کشورلنی پنکستن َ ا غننستن  ،م َجود
س لنی تنمین َ ذخیره آب نی سطح َ خرَج اکثر رَاننب ن باه
خنرج از مرز ،بنالخص در منانطق مارزی َ کولساتنن تفتان ،
منطقه مرزی رَتک ،ری مهک َ ت االب َ اتخانذ سینسات نی
َاح برای ما یریت آب در لماه منانطق بان پیچیا نساخه
یکسن َ ب َ توجه به استثننئنت َ موارد خنص از قبیل طرح
نصب کنتور لوشمن بر رَی چنه لنی آب کشنَرزی َ مح َد
نمود برداشت از مننبع آب زیرزمین از سوی شرکت م یریت
مناانبع آب ،در مناانطق َاافر ماارزی کااه شاایب الیااه لاانی
زمین شننس به گونه ای است که بسینری از سفره لنی مننبع
آب زیرزمین در آ سوی مرز تخهیه م گردد َ مورد استفنده
مطهوب َ ب ینه کشنَرزا کشاور پنکساتن اسات ،از مصاندیق
بنرز ظه به خود َ لطف به بییننه از سوی َزارت نیرَ است.
در ادامه خطنب به َزیر نیرَ گفت :چرا ه را اح اث س بر
رَی برخ رَدخننه لنی موقت َ صه کاه قاط در مواقاع
بنرن گ دارای رَاننب لستن َ بر رَی رَدخنناه لانی دائما
کنرَان ار َ گزَ در حاوزه انتخنبیاه اینجنناب لیچیوناه سا ی
اح اث نم گردد ،درحنلیکه اح اث س بر رَی رَدخننه لانی
گاازَ َ کنرَان ا ار م ا توان ا تاان ح ا َدی مشااکل تاانمین آب

قیمات

هرگونه مبنا است .پس چگونه می شود توجیه کرد باا آغااز
قرنطینه عمومی از اول آذر به جای نظارت بر باازار و تهیاه و
مردم باه در خاناه

ماندن ،قیمت مرغ باه عناوان آخارین و ارزان تارین منباع
پروتئینی یک شبه  51درصد افزای

پیادا کناد و از سافره

کوچک شده مردم پر بکشد؟ آیا اینگونه می شود مردم را در
خانه نگه داشت؟ برای انتقال ویروس ،دوستان دولت حاداقل
برای مردم دورنمایی برای توقاف یاا رو باه کااه

5/993931

مراتب گالیه َ ننرضنیت مردم شریف َ ای حاوزه انتخنبیاه
بنالخص ش ر خن را به مسلوال َزارت نیرَ ابراز نمنی .
بیش از  46درَا منانطق رَساتنی حاوزه انتخنبیاه ام نقا
شبکه آبرسنن بوده َ ین از نعمت آب محرَم لساتن  .باه چاه
کس بنی گفت َ از چه کس ایان ساواص را پرسای کاه ایان
شاارایط تاان ک ا ادامااه خوال ا داشت؟مساالوال َزارت نیاارَ
برگزاری جهسنت را مطرح م کنن ،امن چنره کانراین نیسات َ
قط تنمین َ تخصیص ا تبنر بن برآَرد دقیق ن َ کنرشننس
َ دارای برننمه زمن بنا ی مانظ ما توانا آالم ماردم رناج
کشی ه این خطه را تسکین نمنی .

بسیاری از مایحتاج مردم نظیر گوشات قرماز و مارغ فاقاد

توزیع بسته های کمک معیشتی و ترغی

چهارشنبه

نهاادن

قیمت ها ترسیم کنند تا اینگونه امنیت روانی و زیستی آنهاا
را به متاطره نیندازند.

 سیستن َ بهوچستن سرزمین مردا مرد َ اسطوره لنی کنظیر در حوزه لنی متع د هم  ،رلنی َ لنری است که در
سنص لنی نه چن ا دَر ،سیستن به نوا انبنر اهه آساین َ از
بهوچسااتن بااه َاسااطه سرساابزی ،طااراَت َ آب ااراَا بااه
لن َستن کوچک تعبیر م ش که متنسفننه امرَزه مردم این
خطه بر اثر ک توج َ ب ت بیری برخ ما یرا  ،لمچناین
مق محرَمیت َ قب مننا گ ننشا از ظها َ سات رژیا
سفنه پ هوی در آرزَی جر ه ای آب بارای نوشای باه سار
م برن .
َی خطنب به َزیر نیرَ گفت :مشاکل تانمین آب شارب شا ر
خن بن برگزاری جهسه َ نشست َ ب َ تنمین منباع مانل َ
تزریق ا تبنر مورد نینز به سرانجنم درست منت نخوال ش
؛ لذا برخود الزم م دان بر حسب َظیفه ،به ناوا نمنینا ه،
00
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ش رستن لنی خن َ میرجانَه را حال نمنی .شانخص ب اره
من ی سنکنین حوزه انتخنبیه اینجننب به لحنظ برخاورداری از
ضنی آموزش کمتر از یک َ نی متار مرباع اسات لمچناین
تخصیص ا تبنرات به این بخش بسینر ان ه َ قندر باه جبارا
کمبودلاان َ نااواقص ایاان حااوزه حا اقل در آینا ه ای نزدیااک
نخوال بود ،امی است َزارت آموز َ پرَر به این شارایط
ننمسن َ ایر استنن ارد پنین دل .
 خطنب به مسلوال بنیند مسکن گفت :است ن دارم اراضا ََاح لنی مسکون رَختاه َ َاگاذار شا ه باه سانکنن با
بضن ت مننطق رَستنی ماورد ارَ مجا د ج ات درین ات
مبنلغ ج ی َ بن نرخ کنرشننسا ج یا قارار ن لنا ؛ چراکاه
امرَزه در سطح استن ب م اری مسالوال بنیاند مساکن در
خصوص َاگذاری لانی اراضا َ َاحا لنی تحات ما یریت َ
نظنرت بنیند مسکن مورد گالیه َ ننرضنیت ماوم در بیشاتر
ش رستن لنی استن گردی ه است َ رَزانه بن درخواست لانی
مکرر َ مراجعنت حضاوری رَساتنئین رَباه رَ لساتی  .امیا
است مسلوال مربوطه به این اَضند ب م یریت  ،پنین دلن .
بن َجود مننبع طبیع خ ادادی در این منطقه ،بنالخص معند
انا  ،بیکاانری لمچنان از معضااالت اجتمان م ا منطقااه
محسوب م شود َ بیشتر معند به َورت خنم َندر َ یان باه
سنیر استن لن انتقنص م گرددَ ،زارت َنعت ،مع َ تجنرت
بنیست این م را م یریت َ چنره ان یش نمنی .
اجرای طرح لنی بزرگ متننسب بن پتننسیل لن َ ظر یات لان،
راه انا ازی خطااو تولیا قطعاانت خااودرََ ،ااننیع تب ا یل َ
راَری محصوالت کشنَرزی به َیاژه خرمان ،سابزی َ َایف
جنت ،ایجند مجتمع لنی گردشیری َ توریست َ بنزارچه لنی
م توان بخش از مشکل بیکنری موجود را حل م نمنی .
از مسلوال َزارت َنعت ،مع َ تجنرت انتظنر ما رَد بانتس یل شرایط ب ره برداری از معند  ،ا طنی مجوز راه انا ازی
َاح لنی َنعت به سرمنیه گذارا بوم َ تاال در ج ات
ج ش اقتصندی بن بکنرگیری لمه بخش لنی َنعت ،م ا َ
بنزرگنن داخه َ خنرج  ،گنم موثری در ج ت تولی  ،اشاتغنص
َ رَنق اقتصندی منطقه بردارد ،زیرا پرداختن به لرگونه توسعه
ب َ توجه به موضود معیشات ماردم اماری بی اوده َ َار
لزینه َ زمن ب نتیجه خوال بود.
قصه پرتکرار تصاند نت جانده ای در محورلانی مواَاالت باه
ش رستن خن از سمت ش رستن لانی ایرانشا ر َ زالا ا
پنین ن ارد َ سر ت اله پشت اجرای پرَژه لن َ تزریق قطره

چهارشنبه
5/993931

چکنن ا تبنرات نیاز کانر باه جانی نخوالا بارد کاه درایان
خصوص مسلوال َزارت راه َ ش رسنزی بنیا چانره ان یشا
کنن .امرَز اگر شرایط زن گ ماردم تغییار نکنا  ،چاه زمانن
تغییر خوال کرد؟ مردم در چه زمنن امی َ انتظنرشن محقق
خوال ش .؟
الزم به ذکر است بنزدی لنی می ان ا ضنی کمیسایو لانی
مختهف مجه َ سفر نمنین گن به مننطق مختهاف کشاور بان
رقه ای از امی را در ذلن مردم ایجاند کارده اسات ،امان نبنیا
َر ن به انجنم سفر َ به جن منن مصوبنت بر رَی کناذ بسن ه
کرد ،انتظنر م رَد بن تشکیل کنرگرَه لانی مختهاف از ساوی
رَسنی کمیسیون ن ،مصوبنت به طور مستمر َ جا ی َ واَال
زمنن کوتنه از سوی مسلوال َ َزرای مربوطه مورد بنزخواست
َ پیییری قرار گیرد تن امی مردم به نظنم َ انقالب به ننامیا ی
تب یل نشود.
)91تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهور و مسروولین
اجرایي كشور

الف -تذکرات کتبی به رییس جمهور(6مورد)
-0آقاانی محم م ا ی زال ا ی نمنین ا ه مااردم کرماان َ راَر:
درخصوص تسریع در پرداخت بودجه بیمه سالمت َ دستور به
سنزمن برننمه َ بودجه در این خصوص
-1آقاانی حبیااب اهلل دلماارده نمنین ا ه مااردم زاباال ،زلااک َ
لیرمن  :درخصوص ضرَرت اختصنص بودجه کان باه حاوزه
میراث رلنی َ گردشیری
-3آقنی بنس مقت ای نمنین ه مردم اَف ن :
دربنره لزَم رسی گ باه درخواسات جمعا از بنزنشساتیندانشینه رلنیین َ ن َ حر ه ای.
ضرَرت م یریت توزیع آرد َ جهاوگیری از تانخیر در تحویالآ به نننوای لن.
ضرَرت تعیین تکهیف آن دارای لنی ایرا در کره جنوب .-0آقنی بخش پور نمنین ه مردم اسالم آبند َ دااللو به لماراه
 31نفر از نمنین گن  :درخصوص ضرَرت اتخانذ تا ابیر اوری
برای حمنیت از اقشنر آسیب پذیر در مقنبل گران لنی اخیر
-4آقنی حسن پاور بییهاری نمنینا ه ماردم سایرجن  :دربانره
تسریع در پرداخت مطنلبنت شرکت لنی نیرَگنل برق کشور
-0آقنی نیک بین نمنین ه مردم کنشمر َ  01نفر از نمنین گن :
چرا بنی تراز َرَدی َ خرَج َن َق توساعه مها در سانص
 11منف بنش ؟
ب  -تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی
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دستگاه اجرایی

َ پرَر

آموز

تعداد

دستگاه اجرایی

1

َنعت

راه َ ش رسنزی

1

اقتصند َ دارای

رلن

َ ارشند

01

در ادامه با اشاره به مشکالت به وجاود آماده بارای مسائله

0

0

ارتبنطنت

نیرَ

0

دادگستری

0

ب اشت َ درمن

0

ج ند کشنَرزی

4

توزیع خوراک دام اضافه کرد :نمی دانم چه دسات هاایی در
کار است ،هفته گذشته به راحتی و با یاک دساتور از جانا
دولت ،بارهای ترخیص نشده روی کشتی ها آزاد شد ،اگر قبال
این اتفاق می افتاد و به موقع خوراک دام وارد کشور می شد،

)99تذكرات آیین نامه اي ،اخطار قانون اساسي و ترذكرات

مرغ به کیلویی باالی  31هزار تومان نمی رسید .این مسئله را

شفاهي

چطور می توان برای مردم توجیه کرد؟

آقاي محمدرضا صباغیان نماینده مهریرز و برافق  :در تاذکر
شفنل گفت :م پذیری که تحری لنی آمریکن َ ارَپان دَلات
را تحت شنر قرار م دل َ درآم حوزه نفتا کانلش ین تاه
است امن ایرا دارای ثرَت َ مننبع ان است.
امرَز مردم از شنر اقتصندی َ گران چشمشن اشک بنر است
امن اینکه در مرزلنی جنوب َ ارب گوسفن قنچنق م شود از
تحمل گران برایشن سخت تر است .اینکاه ارز  0166تومانن
برای کناللنی اسنس داده م شود امن جنی دییر لزینه شاود
بر مردم سخت تر است .اینکه کناللنی اسنس در گمره انبانر
ش ه امن َارد نم شود برای مردم سخت تار اسات .اینکاه 06
درَ کناللن بن َجود تولی داخه قنچانق ما شاود از گرانا
سخت تر است.
َی خطنب به رئی َ ا َ سیمن گفات :لار رَز از َ اَسایمن
گرا رَش نشن داده م شاود امان مجانزات آ نشان داده
نم شود بنی ردای رَزی که جرم را نشن م دلی جریماه
را ل به نمنیش بیذاری تن آثنر منف بر جنمعه ن اشته بنش .

به دلیل بی تدبیری های دولات ،هار روز یکای از کاالهاای
اساسی مردم دچار کمبود می شود؛ یک روز روغن ،یاک روز
گوشت ،یک روز تتم مرغ و امروز هم مرغ .اینها همه نشان از
بی تدبیری دولت است.

َی لمچنین خطنب به َزیر میراث رلنی َ ،اننیع دسات َ
گردشیری تصریح کرد 030 :لکتنر از محهه مرکزی ش ر مانکو
را جزَ بن ت قا یم َ تانریخ ا االم کردنا َ سانکنن ایان
محالت بن این تصمی به ش ت دچنر مشکل ش ه ان .
آقاي محمود اامدي بیغش نماینده شرازند :طا اخطانری بان
استنند به اَل  80قننو اسنس  ،گفت :مان چنا ی پایش در
نطاق خااود ضامن قا ردان از زحمانت تماانم مسالوال طا
مسلولیت َندقننه خود در این  ۸سنص ا الم کردم بن توجاه باه
را رسی پنین مر دَلت َ خیننات ا ه ای از مسالوال َ
بستین آ لن در حق مردم َ بیت المنص بنی قاوه قضانئیه باه
این موضود َرَد کن .
الزم است ،قوه قضنئیه بن لوشینری کنمل َ به شا ت آ لان را
رَ َ نسبت به ممنود الخرَجا آ لان اقا ام َ از رارشان
جهوگیری کن .
َی خطنب به نمنین گن مجه تنکی کرد :چن منه دییر کاه
مر دَلت به پنین رسی ه نینیی َ در این جان تاذکر َ اخطانر
ب لی که ال شخص دزدی َ رار کرده است بننبراین بنی از
امرَز راه را بر آ لان بسات َ ا اراد متخهاف را باه پانی میاز
محنکمه کشنن .

وی خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت :در حال حاضار باه
مردم یارانه  05هزار تومانی می دهیم کاه هزیناه خریاد 21
عدد گوجه می شود ،ما در مجلس یاراناه  111هازار توماانی
تصوی

5/993931

امرار معن م کردن َ ،ل امرَز تمانم ایان درآما لنی باه
َفر رسی ه است َ مردم بن مشکالت ج ی رَبرَ لستن .

تعداد

0

چهارشنبه

کردیم که هزینه خرید یک مرغ می شود نباید دلمان

را به این چیزها خوش کنیم.

آقاي محمد علي پور نماینده ماكو  :در تذکری شافنل ضامن
تبریک لفته بسیج خطنب به رئی جم ور نوا کرد :حاوزه
انتخنبیه بن ه یعن ش رلنی منکو ،په شات ،شاو َ چنلا را
لمی ش رلنی مرزی محرَمن کاه مردمان آ نقا شاغل
دَلت َ درآم مستمر لستن .
َی بن بین اینکه  1منه بزرگترین مرز کشور یعن مرز بنزرگان
به هت شیود بیمنری کرَنن بسته ش ه اسات ،ا ازَد :پایش از
این تع اد زیندی از مرزنشینن از طریق معن یات لانی مارزی

وی خطاب به رئیس جمهور بیان کرد :در این  3سال کشور و
عزت مردم را فدای لبتند رئیس دستگاه دیپلماسی و جاان
کری آمریکایی کردید ،البته برای شما باخت نبود و برای شما
یک رویه ثابت بود بلکه مردم را تحقیر کردید ،حال امیادتان
را به دولت جدید آمریکا و دوساتی بایادن -ظریاف وصال
کرده اید و ان شااهلل این امید شما ناامید خواهد شد.
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مردم ایرا ایرت دارن َ اجنزه نم دلن بالی گذشاته را باه
سر آ لن بینَری .
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سفتهبنزی کنم مردم را ته کردن َ به ننم حمنیت از تولی مه
جهوی لر کنری را گر تن .
شبه من ین طوری شرایط را م ین کرده که ماردم بارای درین ات
خودرَ از سه منه تن دَ سنص منتظر لستن .پیشن ند م کن که
نر از حر ب مل دَلت در بحث خودرَ برای ماردم کانری
ج ی انجنم دل .
آین َاقعن لر رَز َبح مردم که از خواب بیا ار ما شاون بنیا
شنل ا ازایش با رَیاه قیمات لان بنشان َ نبنیا باه دنبانص
ریشه کن قنطع قنچانق بنشای ؟ ایان در حانل کاه ماردم در
محن ل شبننه خود دائمن دربنره این موضو نت حر م زنن .
کمیساایو کشاانَرزی بنیاا بررساا کناا کااه آیاان از قباال
پیشبین لنی الزم برای ذخیرهسنزی ن ندهلنی دام َ گوشت

آقاي منصور شکراللهي نماینرده كهنروج :در تاذکری شافنل
گفت :از مقانم معظا رلباری بارای تشاکیل جهساه ا ضانی
شورای نل اقتصند َ ترسی محورلنی برای خرَج از َضعیت
اقتصندی َ اهبه بر تحری لان تشاکر ما کان َ امیا َارم بان
لم ل قوای سه گننه جنمه مل به سخنن ایشن پوشنن .
 از دَلت درخواست دارم در الیحه بودجه سنص  0066ا تبانرَیژه ای برای مننطق ک برخوردار َ محارَم در نظار بییارد َ
لمچنین از َزارت ج ند کشنَرزی درخواست م کن نسابت
به تنمین بذر کشنَرزا در منطقه جنوب کشور که صل کشت
در آ رَ به اتمن است ،اق ام کن .
 از َزارت َنعت ،مع َ تجنرت خواست تن نظنرت مهیانتبر رَی پرَژه تیتننیوم که ارز آ کمتر از گال گ ار َ ما
نیست ،داشته بنش که این پرَژه در اشتغنلزای جوانن اثرگذار
خوال بود.
 از َزیر ب اشت َ درمن به ج ت رسی گ َیژه باه جناوبکشور َ تنمین اقالم مورد نینز ارائه خ منت در زمیناه بیمانری
کرَنن تشکر م کن .

مر َورت داده است.

در ایام اخیر ضعف و ذلیلی را در دولت میبینیم اما پیامهاای

خانم سارا فالاي نماینده مردم ایالم  :ط تذکر شافنل اظ انر
داشت :ین قننو ننویسی ین اگر قننو م نویسی جرأت اجارای
آ داشته بنشی .
براسنس اَل  16قننو اسنس بنی دَلت از لمه مردم به طور
یکسن حمنیت کن َ براسنس قننو دَلات مکهاف باه اجارای
الت در نظنم پرداخت است.
بن تورم موجود َ لجنم گسیختی بنزار َ بانال ر اتن خاط قار
حت ا اگاار براساانس تااورم ساانالنه  11درَ ا حساانب کناای
بنزنشستین بنی امرَز  1میهیو تومن حقوق درین ات کننا .
برای برخ از مساوَال ساوءتفنل شا ه اسات این ان از کانر
بنزنشسته ش هان قرار نیست از زن گ بنزنشستهشن کنی .

منفعالنه و هزینهسازی که دولت و وزارت خارجه به اساتکبار

با افرادی که سرمایه مردم را به بازار باورس کشااندند و باا

می دهد باید قطع شود زیرا هیچگونه ساز و کاری با سیاسات

دخالت های غیر کارشناسی بورس را به مسلخ سرمایه ماردم

اصلی کشور یعنی عزت ،مصلحت و حکمت ندارد و ناه تنهاا

تبدیل کردند برخورد شود .باید جلوی این افراد گرفته شده و

دردی دوا نمیکند بلکه مشکلساز است.
بنی از شهختی در امور َ سوء م یریت در لمه ارکان کشاور
جهوگیری کرد که خیه از این اق امنت به معن مردم َابسته
است.
َقت قیمت ارز کنلش پی ا کرده است بانز لا شانل پارَاز
قیمت مر َ لبنینت لستی لذا بنی رئی جم اور َ دلات باه
داد مردم برس .پرَژه مه کمربنا ی پنک شات بنیا لار چاه
سریعتر از سوی دَلت به سرانجنم برس .
آقاي كیومرث سرمدي نماینده اسدآباد  :در تذکر شفنل اظ نر
داشت :آنچه که در َنعت خودرَ در طوص سنلین گذشاته رخ
داده به لیچ َجه توجیه ن ارد این در حنل است که های بان

از این نفس اقتصاد

آقاي فرهاد بشیري نماینده پاكدشت  :در تذکری شفنل اظ انر
داشت :رَز گذشته مقنم معظ رلباری رمودنا باه بییننیان
نم توا ا تمند کرد َ بنی به گشنیش از طریاق ظر یاتلانی
داخه امی داشته بنشی .

محاکمه قضایی شوند .قبل از آن که بی

کشور را تنگ کنند.

هیرا
م لمسن سنزی حقوق بنزنشستین تنمین اجتمن
این که بیشترین س بیمه را پرداخات ما کننا َ کمتارین
درین ت را دارن برخال قننو اسنس َ قاننو برننماه ششا
توسعه است.
)92اعالم ختم جلسه ،جلسه آینرده روز یکشرنبه مرورخ
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