 584ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻐﻮ ﺷﺪ
][ad_1
… ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﺑﺎ  165رای ﻣﻮاﻓﻖ،
 19رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  7رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  245ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت
ﻃﺮح اﻟﻐﺎء ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ  18ﺷﻬﺮﯾﻮر  1285ﺗﺎ  30اﺳﻔﻨﺪ 1309
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده واﺣﺪه اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
 154رای ﻣﻮاﻓﻖ 37 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  8رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  248ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﻮب ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﺎده واﺣﺪه …
598
 ۲۷دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ
… ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز)ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ16 ،
ﺧﺮداد( ﭘﺎرﻟﻤﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح اﻟﻐﺎء ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ
 1285/6/18ﺗـﺎ  ،1309/12/30اﯾـﻦ ﻃـﺮح را ﺑـﺎ اﮐﺜﺮﯾـﺖ آراء ﺗﺼـﻮﯾﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﻣﺠﻤﻮع  248ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎ  154رأی
ﻣﻮاﻓﻖ 37 ،رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ و  8رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ… .
… *ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ در اداﻣﻪ
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع ﺳﻮال ﻗﺎﺿﯽ ﭘﻮر
و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی وزﯾﺮ ،ﺑﺎ  110رای ﻣﻮاﻓﻖ 77 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  9رای ﻣﻤﺘﻨﻊ
از ﻣﺠﻤﻮع  230ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎی وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ… .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح اﻟﻐﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﻋﺼﺮاﯾﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز )ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ( ﺑﺎ
 165رای ﻣﻮاﻓﻖ 19 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  7رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  245ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح اﻟﻐﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ /6 /18
 1285ﺗﺎ  1309 /12 /30ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده واﺣﺪه اﯾﻦ ﻃﺮح،
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ … /18
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ( ﭘﺲ
از ﻃﺮح ﺳﻮال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ از وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
از ﭘﺎﺳﺦ وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻮال ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ از وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺘﻮای
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ درﻓﻀﺎی

ﻣﺠﺎزی در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﻮال از ﺳﻮی
ﺣﺎﺟﯽ و ﭘﺎﺳﺦ واﻋﻈﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  66رای ﻣﻮاﻓﻖ 96 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و 5
رای ﻣﻤﺘﻨـﻊ از ﻣﺠﻤـﻮع  212ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺣـﺎﺿﺮ ﺳـﻮال ﻣﻄﺮوﺣـﻪ را وارد
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺦ وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ… .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح اﻟﻐﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﻋﺼﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ
اﻣﺮوز )ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ( ﺑﺎ  165رای ﻣﻮاﻓﻖ 19 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  7رای ﻣﻤﺘﻨﻊ
از ﻣﺠﻤﻮع  245ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح اﻟﻐﺎی ﺑﺮﺧﯽ
ﻗـﻮاﻧﯿﻦ از ﺗـﺎرﯾﺦ  1285 /6 /18ﺗـﺎ  1309 /12 /30ﻣـﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧـﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده واﺣﺪه اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از …
… *ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ در اداﻣﻪ
ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع ﺳﻮال ﻗﺎﺿﯽ ﭘﻮر
و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی وزﯾﺮ ،ﺑﺎ  110رای ﻣﻮاﻓﻖ 77 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  9رای ﻣﻤﺘﻨﻊ
از ﻣﺠﻤﻮع  230ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎی وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ… .
 ،اﻧﺘﺰاع و ادﻏﺎم ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﻣﺎده ) (15آن ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه
دوﻟﺖ و ﺣﺬف دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮازی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
ﻣﺎده ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﺮ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺎزی اﻧﺪازه دوﻟﺖ و ﺣﺬف
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮازی و …
… ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﺑﺎ  165رای ﻣﻮاﻓﻖ 19 ،رای
ﻣﺨﺎﻟﻒ و  7رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  245ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت
ﻃﺮح اﻟﻐﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ  1285 /6 /18ﺗﺎ 1309 /12 /30
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده واﺣﺪه اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  1285 /6 /18ﺗﺎ /12 /30
…
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﻌﺎﺿﺪت دوﺟﺎﻧﺒﻪ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ
اﯾﺮان و ﮐﺮه را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﭘﺎﻣﭽﺎل ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز )ﺳﻪ
ﺷﻨﺒﻪ  16ﺧﺮداد( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ  169رای ﻣﻮاﻓﻖ 13 ،رای

ﻣﺨﺎﻟﻒ 10 ،رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  248ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺎ ارﺟﺎع ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﻌﺎﺿﺪت دوﺟﺎﻧﺒﻪ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و …
اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری اﻧﺪوﻧﺰی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺎﺿﺪت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﻣﻮر
ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻘﺮار روﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺗﺒﺎع دو دوﻟﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده
و ﺑﺎ  183رأی ﻣﻮاﻓﻖ 2 ،رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ و  3رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع 248
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ… .
… ،ﺳـﻮال ﺣﺴـﯿﻨﻌﻠﯽ ﺣـﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕـﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬـﺮ از وزﯾـﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺻﻮل
و ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ درﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ
اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﻮال از ﺳﻮی ﺣﺎﺟﯽ و ﭘﺎﺳﺦ واﻋﻈﯽ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  66رای ﻣﻮاﻓﻖ 96 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  5رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع
 212ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮال ﻣﻄﺮوﺣﻪ را وارد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
از ﭘﺎﺳﺦ وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ… .
… *** اﻣﺮوز در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  584ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل
ﻫﺎی  1285ﺗﺎ  1309ﻟﻐﻮ ﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح اﻟﻐﺎی ﺑﺮﺧﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  165رای ﻣﻮاﻓﻖ 19 ،رای
ﻣﺨﺎﻟﻒ و  7رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  245ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت
ﻃﺮح اﻟﻐﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ  1285 /6 /18ﺗﺎ 1309 /12 /30
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ… .
… در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻇﻬﺎراﺗﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات را
در ﻣﻨـﺎﻇﺮه ای ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻣـﺮدم و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اراﺋـﻪ ﺧـﻮاﻫﻢ داد و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر رای ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی وزﯾﺮ ﺷﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ 66
رای ﻣﻮاﻓﻖ 96 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  5رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  212ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی وزﯾﺮ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ… .
… :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز )ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  16ﺧﺮداد( ﻗﻮه
ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺑﺎ  183رای ﻣﻮاﻓﻖ 2 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  3رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع 248
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری اﻧﺪوﻧﺰی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺎﺿﺪت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﻣﻮر
ﮐﯿﻔﺮی را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﺎده واﺣﺪه اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ… :
… در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻇﻬﺎراﺗﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات را
در ﻣﻨـﺎﻇﺮه ای ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻣـﺮدم و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اراﺋـﻪ ﺧـﻮاﻫﻢ داد و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر رای ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی وزﯾﺮ ﺷﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ 66
رای ﻣﻮاﻓﻖ 96 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  5رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  212ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی وزﯾﺮ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ… .
… ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز )ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 16 ،ﺧﺮداد( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮال ﻧﺎدر ﻗﺎﺿﯽ ﭘﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اروﻣﯿﻪ از
ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻈﯽ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان اﯾﻦ ﺳﻮال
را ﺑﺎ  110رأی ﻣﻮاﻓﻖ 77 ،رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ و  9رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع 228
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮدر ﺟﻠﺴﻪ وارد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻊ …
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ( ﭘﺲ
از ﻃﺮح ﺳﻮال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ از وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
از ﭘﺎﺳﺦ وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺳﻮال ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ
دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ از وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻋﺪم
ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺻﻮل و ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ درﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﭘﺲ از
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﻮال از ﺳﻮی ﺣﺎﺟﯽ و ﭘﺎﺳﺦ واﻋﻈﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  66رای
ﻣﻮاﻓﻖ 96 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  5رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  212ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﻮال ﻣﻄﺮوﺣﻪ را وارد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺦ وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻊ
ﺷﺪﻧﺪ… .
…،ﻣﺠﻠﺲ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﻌﺎﺿﺪت ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری اﻧﺪوﻧﺰی را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد .در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﻌﺎﺿﺪت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺟﻤﻬﻮری اﻧﺪوﻧﺰی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده واﺣﺪه اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه …
… ﻣﻄﻬﺮی رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺑﻮدن ﺳﻮال ﺑﻪ رأی
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  110رأی ﻣﻮاﻓﻖ 77 ،رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ و  9رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ
از ﻣﺠﻤـﻮع  230ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺣـﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠـﺲ ﺳـﻮال ﻗـﺎﺿﯽ ﭘـﻮر را وارد
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ… .
… در ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻇﻬﺎراﺗﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات را
در ﻣﻨـﺎﻇﺮه ای ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻣـﺮدم و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اراﺋـﻪ ﺧـﻮاﻫﻢ داد و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر رای ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی وزﯾﺮ ﺷﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ 66
رای ﻣﻮاﻓﻖ 96 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  5رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  212ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی وزﯾﺮ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ… .
… ﻣﻄﻬﺮی رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺑﻮدن ﺳﻮال ﺑﻪ رأی
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  110رأی ﻣﻮاﻓﻖ 77 ،رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ و  9رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ
از ﻣﺠﻤـﻮع  230ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺣـﺎﺿﺮ در ﻣﺠﻠـﺲ ﺳـﻮال ﻗـﺎﺿﯽ ﭘـﻮر را وارد
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ… .
… 16 ،ﺧﺮداد( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه
ﻣﻌﺎﺿﺪت دو ﺟﺎﻧﺒﻪ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮐﺮه ارﺟﺎﻋﯽ از ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺠﺪدا اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ را ﺑﺎ  169رای ﻣﻮاﻓﻖ 13 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و 10
رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  248ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار
دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ارﺟﺎع ﺷﺪ .در ﻣﺎده
واﺣﺪه اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ… :
… او ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ از ﺳﺎل  1285ﺗﺎ  1309را اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮدش
را ﻟﻐﻮ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رای دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﮐﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ  165رأی ﻣﻮاﻓﻖ 19 ،رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ و  7رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ از
ﻣﺠﻤﻮع  246ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺑﺎ  154رأی ﻣﻮاﻓﻖ 37 ،رأی
ﻣﺨﺎﻟﻒ و  8رأی ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  248ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪ… .
… ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻣﺎده واﺣﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺤﻼل،
اﻧﺘﺰاع و ادﻏﺎم ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﻣﺎده ) (15آن ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه
دوﻟﺖ و ﺣﺬف دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮازی ﺗﺎﮐﯿﺪ …
 ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪن ﻗﺎﺿﯽ ﭘﻮر ﺳﻮال ﺑﻪ رای ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺎ  110رای ﻣﻮاﻓـﻖ 77 ،رای ﻣﺨـﺎﻟﻒ و  9رای ﻣﻤﺘﻨـﻊ از
ﻣﺠﻤﻮع  230ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ ﺿﻤﻦ وارد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﺳﻮال ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
وزﯾﺮ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ﭘﻮر در ﻃﺮح ﺳﻮال ﺧﻮد از
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﭘﺲ از

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :وﻗﺘﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯿﻢ… ،
… ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ ﺑﺎ رای ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
وزﯾﺮ ،ﺳﻮال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ را وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪادﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ
ﮔﺰارش ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺠﻤﻮع  212ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ ،ﺑﺎ  96رای
ﻣﻮاﻓﻖ 66 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  5رای ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه و ﺳﻮال ﺣﺎﺟﯽ دﻟﯿﮕﺎﻧﯽ را ﻧﺎوارد داﻧﺴﺘﻨﺪ… .
ﻣﺎده  53اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را در
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻌﺪاد
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ از  21وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ  17وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس دوﻟﺖ دﻫﻢ ادﻏﺎم
دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل
 1390ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻫﻤﺎن …
… ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﺑﺎ  165رای ﻣﻮاﻓﻖ،
 19رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  7رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  245ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت
ﻃﺮح اﻟﻐﺎء ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ  18ﺷﻬﺮﯾﻮر  1285ﺗﺎ  30اﺳﻔﻨﺪ 1309
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده واﺣﺪه اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
 154رای ﻣﻮاﻓﻖ 37 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ و  8رای ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  248ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﻮب ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﺎده واﺣﺪه اﯾﻦ ﻃﺮح …
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ اﻣﺮوز )ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 16
ﺧﺮداد( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ  169رای ﻣﻮاﻓﻖ 13 ،رای ﻣﺨﺎﻟﻒ 10 ،رای
ﻣﻤﺘﻨﻊ از ﻣﺠﻤﻮع  248ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﻻﯾﺤﻪ
ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﻌﺎﺿﺪت دوﺟﺎﻧﺒﻪ در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و
ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1396ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺎده  5آن را ﺧﻼف ﺷﺮع ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ارﺟﺎع داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع داده ﺷﺪ… .
]]ad_2
Source link

