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 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 سال دوم  –دوره دهم 
 

 

 1/61/6931نبهشچهار روز–جلسه علني  (614) چهارمين و شصت و صديك
 

 
 

 

 

بررسي و سپس كليه مواد به راي گذاشته و (  93الي  61)مواد )   ادامه رسيدگي به اليحه  حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت( 1

 .(ايان ذكر است كه بعضي از مواد كه مغاير با قانون برنامه بود  با دو سوم آرا به تصويب رسيدش. به تصويب رسيد 

كلياات و  )قانون حمايت از انقالب اسالمي مررد  فلطرني    ( 1)رسيدگي به طرح دو فوريتي  الحاق يك تبصره  به ماده ( 2

 .(جزييات  طرح به تصويب رسيد 

كلياات و جزيياات    )قانون برنامه پنجطاله ششم توسرعه ( 33)ماده ( ب)تبصره  بند  رسيدگي به طرح يك فوريتي  اصالح(3

 .(طرح به تصويب رسيد 

تصاويب و مااده   ( 66الي  61)مواد )ادامه رسيدگي به طرح اصالح موادي از قانون آيي  نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي(4

 .(ل گرديدبه كميسيون ارجاع شد و ادامه بحث به جلسه آينده موكو( 69)

 (سروش،حاتميان ، گودرزي ، برزگر و بابايي صالح :آقايان )ناطقي  جلطه علني ( 3
 

 فقره اليحه( 2)استرداد ( 6
 

و هر دو طرح به صورت عاادي   .قيد يك فوريت به تصويب نرسيد) طرح عادي( 1)فقره طرح با قيد يك فوريت و ( 1)اعال  وصول ( 7

 (اعالم وصول گرديد
 

 

 کتبي نمايندگان به رئيس جمهور و مطئولي  اجرايي کشورتذکرات ( 8

 (مورد61)تذکرات کتبي به رييس جمهور-الف

 (وردم93)به مطئولي  اجرايي کشور -ب
 

 

 

 تذکرات آيي  نامه اي، اخنار قانون اساسي و تذکرات شفاهي(9
 

   صبح  8 ساعت64/61/6931 مورخ يكشنبه  اعال  ختم جلطه، جلطه آينده روز (11
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رسيدگي به اليحه  حمايت از حقوق افاراد داراي  ادامه ( 6
 معلوليت 

بررسي و کليه مواد بره   شرح ذيل  به(  33الي  26)مواد 
شايان ذکر اسرت کره   . راي گذاشته و به تصويب رسيد 

بعضي از مواد که مغاير با قانون برنامه بود  نيز با دو سو  
 .آرا تصويب شد

وق و مزایا یا دستمزد مشممو   حق %(05)درصد پنجاه -62ماده 
مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید 

های مترتم  رمر معلولیمت    ولیت پرداخت هزینهؤمادامی که مس
گمواهی  . استفرد رر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف 

تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشممو  ایمم مماده از سموی     
ه ئکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان اراکمیسیون پزش

 .شد خواهد
ی ایم ماده توسط وزارت امور اقتصمادی  ئنامه اجرا آییم -تبصره

قمانون   ایمم  ماه پس از ارالغ شش مدت و دارایی و وزارت ظرف
 .رسد میت وزیران أو ره تصوی  هی شود می تهیه

رموده   یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلو  -62ماده
و یما حمداقد دو ن مر از    ( معلمو  راشمد   آنهما  هر دو یما یکمی از   )

وظی مه   خمدمت  فرزندان آنهما نماتوان و معلمو  راشمد از انجما      
 .گردد عمومی معاف می

همسرانی که زن ناتوان و معلمو  خمود را سرپرسمتی     -تبصره  
سرپرسمتی همسمر نماتوان و معلمو  را      کمه  نماینمد ممادامی   می

معماف    عممومی  د از انجما  خمدمت وظی مه   ررعهده داشته راشن
 .گردند می
 های اداری و استخدامی معیشت و حمایت - فصد نهم 

هزینه معیشمت افمراد دارای    است کمک کلفدولت م -62ماده 
شمدید فاقمد شمود و درآممد را رمه       یما  معلولیت رسیار شدید و

 تعیمیم و اعتبمارات  ز  را در   حمداقد دسمتمزد سما نه    میزان
 .کشور منظور نمایدسنواتی دجه روقوانیم 

ره شمر  نههمداری    دارای همسر یا فرزند معلو  رانوان کارمند
از تسمهیالت   (رما تأییمد سمازمان   )فرد دارای معلولیت در منز  
( 05/9/0626مصمو   )  وقت رانوان مقرر در قانون خدمت نیمه

رعدی آن را است اده از حقموق و مزایمای    و الحاقات و اصالحات
 .مند خواهند شد هکامد رهر

معلو  یا دارای فرزند معلو  تحت  مرد دارای همسر کارمندان

ره شر  نههداری فرد دارای معلولیت  سرپرستی و فاقد مادر

کسر ساعات کار (4/0) چهار  را یک( را تأیید سازمان)در منز  

.د نمودناز حقوق و مزایای کامد است اده خواه ،ه تهی  
 :ب رسيد با اصالح به تصوي 29ماده 

ه تهمی  دستهاههای مشمو  مکل نمد سماعات کمار     -69ماده 
 ده  حداکثر شدید و خیلی شدید را های ن دارای معلولیتشاغال

 .ساعت کاهش دهند

 

 نظارت و منابع مالیریزی،  برنامه  – فصل دهم

همای   مرکز آمار ایمران مکلمف اسمت در سرشمماری     - 65ماده 
ریزی نماید که جمعیمت   ررنامه ره نحوی  عمومی جمعیت کشور

رممه ت کیمممک نمموع معلولیمممت آنهممما    یمممتمعلولدارای افممراد  
 .گردد شخصم

سازی منمار  ممالی اختصماا یافتمه      ره منظور ش اف -60ماده 
رمرای اجمرای ایمم قمانون و حمایمت از افمراد دارای معلولیممت،       

مکلمف اسمت نسمبت رمه ایجماد      ه و رودجه کشور سازمان ررنام
ه اجتمماعی متناسم  رما عنماویم     ردیف اعتباری ذید فصد رفا

 .فصو  ایم قانون در لوایح رودجه سنواتی اقدا  نماید

در راستای تحقق م اد ایم قانون و رما همدف نهمائی     -66ماده 
اعما  نظارت عالیه رر حسم اجرای کلیمه قموانیم معفموف رمه     
افممراد دارای معلولیممت یمما ا رگممنار رممر زنممدگی آنممان، کمیتممه   

رای ایم قانون در زیرمجموعه شمورای  هماهنهی و نظارت رر اج
 :شود عالی رفاه و تأمیم اجتماعی را ترکی  زیر تشکید می

 (رئیس کمیته)معاون او  رئیس جمهور  -0

 (دریر کمیته)وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -6

 رئیس سازمان  -6

 وزیر راه و شهرسازی -4

 وزیر آموزش و پرورش -0

 اوریوزیر علو ، تحقیقات و فن -2

 وزیر رهداشت، درمان و آموزش پزشکی -2

 وزیر صنعت، معدن و تجارت -2

 وزیر کشور -9

 وزیر ورزش و جوانان -05

 رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران -00

 رئیس سازمان ررنامه و رودجه کشور -06

 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور -06

 قوه قضائیها ختیار رئیس  نماینده تا  -04

 رئیس رنیاد شهید و امور ایثارگران -00

پنج ن مر از نماینمدگان افمراد دارای معلولیمت کشمور رمه        -02
نهاد رر حس  گروههای  های ملی تشکلهای مرد  انتخا  شبکه

 اصلی افراد دارای معلولیت کشور 
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سه ن ر از کارشناسان ررجسته امور افمراد دارای معلولیمت    -02
 زیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیکشور را معرفی و

 های صن ی مراکز غیردولتی توانبخشی نماینده انجمم -02
افراد ذید نیز حس  مورد راید در ایم کمیته شرکت  -0تبصره 
 :نمایند
سایر وزرا و مسؤو ن مدعو متناس  را موضوع کار کمیته  -الف

 حس  مورد 
هممای رهداشممت و درمممان و اجتممماعی  رؤسممای کمیسممیون - 

هما رمر    مجلس شورای اسالمی ره طور  ارت و سمایر کمیسمیون  
 حس  موضوع

 .دریرخانه ایم کمیته در سازمان تشکید خواهد شد -6تبصره 
ایم کمیته مکلف است همر سما ، گمزارش اقمدامات      -6تبصره 

انجا  شده در راستای ایم قانون را دریافمت، رررسمی و پمس از    
ماعی از طریق دولت رمه  تأیید در شورای عالی رفاه و تأمیم اجت
های اجتمماعی،   کمیسیون. مجلس شورای اسالمی ارسا  نماید

رهداشممت و درمممان و قضممائی و حقمموقی مکل نممد ظممرف مممدت 
ماه پس از رررسی گزارش و صحت آن، خالصمه گمزارش را    یک

در صحم علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطالع عممو   
 .منتشر کنند

  راید هر سا  گمزارش اقمدامات   دستهاههای مشمو -66ماده 
انجا  شمده خمود را در خصموا اجمرای ایمم قمانون و قمانون        
تصمموی  کنوانسممیون حقمموق افممراد دارای معلولیممت مصممو    

ره کمیته هماهنهی و نظارت رر اجرای ایم قانون  06/9/0622
 .ارسا  نمایند

قممانون جممام  حمایممت از حقمموق معلممو ن مصممو   -64ممماده 
 .شود ا جراء شدن ایم قانون نسخ می  ز  از تاریخ 02/6/0626

همای ممورد نیماز ایمم قمانون ظمرف ممدت         نامه آییم -60ماده 
ماه پس از ارمالغ آن رمه اسمتثنای مموارد مصمرا در ایمم        شش

شمود و   قانون، توسط وزارت، سازمان و مراج  مرتبط تهیه ممی 
 .رسد ره تصوی  هیأت وزیران می

  ایم قانون ره تصوی  نرسمیده های  نامه مادامی که آییم -تبصره
های قانون جام  حمایت از حقموق معلمو ن در    نامه است، آییم

 .صورت عد  موایرت را ایم قانون ره قوت خود راقی است

ماده  هرسيدگي به طرح دو فوريتي  الحاق يك تبصره  ب( 6

 انقالب اسالمي مردم فلسطين قانون حمايت از ( 6)
 

کليات و جزييات  طررح  يون،پس از اظهارات سخنگوي کميط
 :به تصويب رسيد 

قانون حمایت ( 0)ماده شرا زیر ره یک تبصره  ره – ماده واحده

، الحماق   09/6/0629مصمو    از انقال  اسالمی مرد  فلسفیم

 :می شود
 

رمه عنموان    قمد  شمریف  دولمت مکلمف اسمت از هممه     –تبصره 

 .پایتخت همیشهی همه فلسفیم حمایت کند
 

، پمس از تصموی  مماده واحمده ایمم طمرا       : انيآقاي دكتر الريج
خوشحالم که ایم طمرا در زممان مناسمبی رمه تصموی       : گ ت

رسید، زیرا اقدا  رئیس جمهور آمریکا در اعال  قد  ره عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی یک توطئه رود که رما هممیم رونمد    
سازش آرکی که دنبا  می کردند، یک گا  دیهر لفممه ای رمه   

البته وقتمی رما    .ینیان و کد مسلمانان وارد کنندحیثیت فلسف
ایم هجو  افکار عمومی در کشمورهای اسمالمی و حتمی سمایر     
کشورها مواجه شدند، ره دنبا  سناریوی مبتن  دیهری رفتنمد  
که نمایشی را در سازمان ملد درست کرده و چندیم آهم پاره 
را نشان داده و گ تند ایم  شمه موشمکی اسمت کمه ایمران در      

ختیار یمنی ها قرار داده است؛ ره ایم دلید که افکمار عممومی   ا
ایمم  . را از معضلی که خود ره وجود آورده انمد، منصمرف کننمد   

موضوع در تما  دنیا واکنش داشت در حدی که سمازمان ملمد   
نیز را رأی را یی کار آنها را تقبیح کرد، رناررایم کار درستی در 

دوار  دولمت رما ایمم    مجلس شورای اسالمی انجما  شمد و امیم   
 .پشیبانی ره جد خنثی سازی ایم توطئه را خنثی کند

 

( ب)رسيدگي به طرح يك فوريتي  اصالح تبصاره  بناد   (9

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه( 93)ماده 
آقايان قاضري  )پس از اظهارات سخنگوي کميطيون، مخالفي 

  و ( آقايران کرامران و دلخرو    )، مروافقي   (پور و صرباييان 
 :کليات و جزييات طرح به تصويب رسيد، نماينده دولت 

قمانون ررناممه    60مماده  (  )در تبصره ذیمد رنمد    –ماده واحده 
اجتماعی و فرهنهی جمهوری ،پنجساله ششم توسعه اقتصادی 

توسمعه  "رعمد از عبمارت    0690 /60/06اسالمی ایران مصمو   
وات، را رازسازی و نوسازی قنم "عبارت  "روش های آریاری نویم

 "آ  از طریق لولمه رمه ممزارع   احداث سدهای معیشتی انتقا  
 .می شود اضافه

 065555-026اصالا فوق النکر در ردیمف هزینمه ای   -تبصره 

کمد کشمور کمه     0692قانون رودجمه سما    (  9 )جدو  شماره

تحت عنوان اجرای طرا همای آریماری تحمت فشمار رمه وزارت      

 .می گرددجهاد کشاورزی اختصاا یافته رود، اعما  
 

ين نامه ادامه رسيدگي به طرح اصالح موادي از قانون آي(4

 داخلي مجلس شوراي اسالمي
رمه کمیسمیون ارجماع    ( 66)تصوی  و ماده ( 66الی  65)مواد 
 :و ادامه رحث ره جلسه آینده موکو  گردید شد

 :آن به تصويب رسيد( 1)با حذف بند  21ماده 

 :آید عمد می قانون ره( 006) اصالحات زیر در ماده -65ماده

ای و یا اخفمار   نامه تنکر آییم»عبارت ( الف)رند( 6)در جزء -0
 .شود حنف می« قانون اساسی

 .یارد کاهش می« پنج ن ر»ره « ده ن ر»تعداد ( ج)در رند  -6
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 :شود شرا زیر اصالا می ایم ماده ره( هم)تبصره رند  -6

اینمدگان  ناممه نم  در ایمم آیمیم  ممواردی کمه   در کلیمه   -تبصره
در  موقم   عنوان موافق یا مخالف صحبت کنند و رمه  توانند ره می

توسمط  اسامی آنمان  ، اند نا  کرده  بتلوا یا دستهاه الکترونیک 
و اعمال   رئیسمه رمه قیمد قرعمه انتخما        یکی از اعضمای هیمأت  

شده حق واگناری نورت خمود رمه نماینمده     افراد تعییم .شود می
 .دیهر را دارند

موضموع نصما  انتخما     ( 060)مماده ( هم)رند( 6)جز -60ماده
رئیس و دادستان دیموان محاسمبات کشمور، رمه ردیمف ششمم       

هما اصمالا    یارمد و ترتیم  ردیمف    همان ماده انتقا  ممی ( و)رند
 .شود می

حمداقد ده  »قمانون، عبمارت   ( 066)در تبصمره مماده    -66ماده
گیمری رمه     انیه از زمان شروع رأی سی»حنف و عبارت «  انیه
 .شود جایهزیم می« تفوری

 .جهت بررسي بيشتر ، به کميطيون ارجاع گرديد( 23)ماده -

،  گاودرزي سروش،حاتميان ،  :آقايان )ناطقين جلسه علني ( 3

 (برزگر و بابايي صالح
 

 : ابوالفضل سروش نماينده تهرانآقاي -الف
ایمم و   ایم راه و رسمی که ما در جلسات مجلس پیش گرفتمه  -

یمریم رما ایمم مصمورات، تما یر زیمادی در       گ وقت مجلس را ممی 
چقدر همه ما درگیر ایم سوا  هستیم کمه  . زندگی مرد  ندارد

کنند، چرا مشکالت مرد  حد  نمایندگان در مجلس چه کار می
 .شود نمی

ره رئیس مجلس، هیمات رئیسمه و سمایر نماینمدگان پیشمنهاد      
کممنم نظمما  جلسممات مجلممس توییممر کنممد و مشممکالت و   مممی
رنمدی کنمیم و در آن    م و رزرگ کشور را اولویمت های مه چالش

 .راستا جلسات صحم را تنظیم کنیم

عبور از مشکالتی همچون رکود و ایجاد رونق اقتصادی و رهبود 
معیشت مرد  نیاز ره است اده از تجار  موفق دیهران دارد و از 

خواهم تا از تجرریات دولت اصمالحات و   دولت آقای روحانی می
عی همچون آقای خاتمی در ایم راستا است اده های اجتما چهره
آلمودگی هموا رمه ویمره در تهمران راعمث ممرگ تمدریجی         .کند

شود و توجه ره ایم موضوع خواسته جمدی   ها انسان می میلیون
مرد  و رویره مرد  تهران است کمه در ایمم راسمتا اسمت اده از     

هیبریمدی و تقویمت حممد و نقمد عممومی و       خودروهای ررقی،
ریمزان حموزه    همای ررناممه   واحد راید در رأ  ررناممه فرماندهی 

 .آلودگی هوا و محیط زیست راشد

های قدرتمند  ساز مجلس و دولت داشتم احزا  قدرتمند زمینه
رود ررای کارایی و موفقیت  شود، از مجموعه نظا  انتظار می می

ها رمه تحکمیم تحمز  در کشمور کممک       ریشتر مجلس و دولت
 .کنند

د در تقمویم کشمور رمالی جمان اقتصماد و      تعفیالت ریش از ح
رخصوا اقتصاد مقاومتی شده است و امیدوار  را ارائه طمرا و  

 .ای ایم مشکد حد شود  یحه

پتانسمید و توانمنمدی جوانمان از     هدر ارتدای انقال  را اتکما رم  
ترسمیم   همای سمخت انقمال  گنشمتیم چمرا اممروز ممی        گردنه

وان انهیمزه و قمدرت و   جم ؟ ها را ره جوانان واگنار کنیم مدیریت
، هما و مراکمز    صالرت ریشمتری دارد چمرا در رعضمی وزارتخانمه    

 .ایم کرده  مدرسه پیرمردها درست

تم در کارینمه و انتصما    داشم  گیمری  تصممیم  اختیار روزی اگر
است اده از جوانان را در اولویمت جمدی قمرار    ، مدیران کشوری 

 .داد  می

سا  را افزایش حقموق  ها هر  کنم که افزایش قیمت پیشنهاد می
و دستمزدها در ارتدای سا  انجا  شود و از افمزایش قیممت در   

را ایم کار آرامش فکری و اقتصمادی  . طو  سا  جلوگیری شود
 .را ره مرد  هدیه دهیم

طبق فرموده رهبر فرزانه انقال  تمامی مشکالت ایم کشمور را  
پشت سر خواهیم گناشت و استکبار و اذنا  داخلی و خمارجی  

همای زیماد    پراکنی های فکر و لجم آنها ردانند که را تشکید اتاق
تواننمد   ای علیه جمهوری اسالمی نمی در فضای مجازی و رسانه

خللی در اراده و مقاومت ملت در راهی که انتخا  کرده اسمت  
 .ایجاد کند

 : عبداهلل حاتميان نماينده درگز آقاي -ب
و حضمرت  ( ع)ری کضمم تبریک ممیالد امما  حسمم عسم     وی

نمر  رما ی رهمره    : مسیح در نفق میان دستور امروز، ریان کرد
رانکی تولیدکنندگان را فلج نموده و راعث شمده تممایلی رمرای    

هممای  ایممم نممر . ورود سممرمایه رممه رممازار تولیممد نداشممته راشممند
غیرمتعارف مصداق رارز ررماخواری و از نظمر شمرع مقمد  مما      

لمممای محتممر   از مجلسممیان، دولتمممردان و ع . حممرا  اسممت 
خواهشمند  ره جنگ را ررا رفته تا ررکت رمه سم ره ممرد  رماز     

 .گردد

دولتمردان رایمد اطمینمان را رمرای تولیدکننمدگان رمه ارمومان       
دسمتورالعمد  . ریاورند و امنیمت را رمه رمازار اقتصماد ررگرداننمد     

میلیارد د ری صمندوق ذخیمره ارزی رمه     0.0اجرایی اعتبارات 
یم تاخیر هرگمز رمه ن م  اقتصماد کشمور      ها نرسیده، ا شهرستان
هما   هما و شهرسمتان   ارسا  سری  دستورالعمد ره اسمتان . نیست

های مورد نظر ررای جوانمان جویمای کمار     رود تا شود انتظار می
 .در حوزه روستایی و مناطق محرو  در زمان کوتاه ایجاد گردد

هیمات   92اردیبهشمت   65حق نوار مرزی رمه اسمتناد مصموره    
کلیه کارکنان دولت در رخش مرکمزی شهرسمتان    دولت شامد

مما خواهمان اجمرای مصموره و پرداخمت      . شود محرو  درگز می
آممار مهماجرت از ایمم شهرسمتان در     . معوقات مرروطه هستیم

درصد است که را ایمم اقمدا  تما حمدودی      02دهه اخیر حدود 
گرانی امروز مواد غنایی در ا ر . توان مهاجرت را کنتر  کرد می
جهی م ر  دیروز ره تولیدکنندگان رموده اسمت و سمب     تو کم

های اجتماعی جدی و روانی ره تولیدکنندگان  وارد شدن آسی 
 ز  است در ایم خصوا حمایت از تولیدکنندگان . شده است
 .کنندگان صورت گیرد و مصرف
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همای عظیممی رمرای توسمعه      آراد قارلیمت  گمرک مرزی لفف -
راشمد لمنا خواهشممند      توانمد داشمته   شهرستان و کشمور ممی  

همای تجماری و عواممد     ویمره رمرای شناسمایی قارلیمت      کارگروه
. رازدارنممده توسممعه در منفقممه و آسممیای میانممه تشممکید گممردد

های مرزی رمرای توسمعه کشمور رمر همی  کسمی        اهمیت جاده
 20را احداث توند چهمار کیلمومتری اا اکبمر،    . پوشیده نیست

در مسیر ترانزینمی ایمران   کیلومتر جاده کوهستانی و خفرناک 
کمبود اعتبار تنهما پمروژه ملمی در    . ره ترکمنستان حنف گردد

ای  حا  اجرای ایم شهرستان را رما مشمکالت جمدی و عدیمده    
میلیمون   65صدور دستور ویره رمرای تمامیم   . روررو کرده است

تومان از اسناد خزانه ررای تسری  مفالبات پیمانکاران و اداممه  
 .رود عملیات انتظار می

ره چه دلیمد علیمرغم تاییمد اسمتانداری     ؛ مهند  زنهنه آقای 
خراسان رضوی و وزارت کشور مبنی رر مشمو  رودن سمهمیه  

خانواده سماکم در نموار    055سوخت مرزنشینان، هشت هزار و 
ناممه دولمت مبمالر مررمو  رمه سمهمیه        مرزی و مشمو  آیمیم 

ن از مرزهمای مما همچنما   . کننمد  سوخت خود را دریافمت نممی  
کننمد و   ساران در هشت ماه سا  عبور ممی  ها و چشمه رودخانه

دیهر . کنند ردید را ردرقه می مرد  را چه حسرت ایم نعمت ری
. های مرزی را دریارید دانم را چه زرانی خواهش کنیم تا آ  نمی

دکتر نورخت سد مرزی درانهرد ریش از هشت سما  اسمت رمه    
 45پیمایش مسمیر   درصد آ  سد در 25ررداری رسیده و  رهره

رود اما تاکنون متاس انه شمبکه زیمر سمد     کیلومتری ره هدر می
وزارت نیرو و جهاد کشاورزی آمادگی خمود را  . اجرا نشده است

دانم جدو   ررای اجرای شبکه زیر سد اعال  کرده است اما نمی
توان در آن توییر  از کدامیم آسمان ناز  شده که نمی 96سا  

دغدغه . های مرزی راقیمانده را ره آن افزودایجاد کرد و نا  سد
های ممرزی و افمزایش    مقا  معظم رهبری و همه ما کنتر  آ 

تقاضا دار  در سازمان تحمت نظمر خودتمان    . راشد وری می رهره
ایم مان  را رف  نموده و اجازه  ز  ره وزارت جهماد کشماورزی   

 .ررای اجرای شبکه داده شود

رمه ازدواج مبلمر وا  مرروطمه رمه     ما راید ررای تشمویق جوانمان   
افمزایش  . میلیون تومان افمزایش دهمیم   65ازدواج را حداقد ره 

حقوق رازنشستهان و اجمرای نظما  هماهنمگ پرداخمت رمرای      
رود و  ز  است رمه صمورت ویمره     کارکنان دولت نیز انتظار می

همکاران همچنمیم از طمرا اسمتخدامی    . مورد توجه قرار گیرد
کارگزاران ریمه را را مساعدت ویمره رررسمی   کارشناسان ناظر و 

تقدیم  یحه خدمات کشوری توسط دولمت رمه مجلمس    . کنید
 .رود ررای تصوی  انتظار می

 : عباس گودرزي نماينده بروجرد آقاي -ج
هزار روز از تهاجم و تجاوز ضد رشری رژیم عررستان ره ملمت   -
دو  گنرد در حالی که در ایم مدت نزدیمک رمه   پناه یمم می ری

همای   هزار مرد زیمر رمارش رمم     2هزار زن، سه هزار کودک و 
هما همزار ن مر     مدعیان دروغیم رشر، مظلومانه جان راختند و ده

 .اند دیهر زخمی شده

کجایند مدعیان دروغیم حقوق رشر کمه رما پادشماه عررسمتان،     
وقیحانه رقص شمشمیر ممی کننمد و چشمم رمر مشماهده ایمم        

از همیم رو است که آمریکا دیهمر  اند و  روزهای غم انهیز رسته
هایش نیز در منفقمه   آررو شده است و دخالت نزد تما  عالم ری

تالشی منروحانه است، آمریکا ناقض اصلی حقوق رشر در عمالم  

است و اهد فری  و نقض عهد است و دیهر رمرای همی  ملتمی    
 .قارد اعتماد نیست

  شمود و رمه تصموی    ای که از طرف دولت پیشمنهاد ممی   رودجه
رسد راید ره ن   محرومان جامعه راشمد و اگمر قمرار     مجلس می

جممویی گممردد چممرا از جیمم  محرومممان؟ چهونممه  اسممت صممرفه
میلیممون یارانممه رهیممر  65خواهیممد در یممک سمما  رممیش از  مممی
تمر از   سنجی نمایید؟ را چه شاخصمی؟ آیما دیمواری کوتماه     وس 

ایمد؟ چمرا رما وجمود مصموره       طبقات محرو  جامعه پیدا نکمرده 
! ایمد؟  جلس در ایم چند سا  یارانه  روتمندان را حنف نکردهم

 .جویی نمایید خواهید را پو  محرومان صرفه حا  می

همای   پماداش  ،اگر قرار رر صرفه جویی در رودجمه کشمور اسمت   
میلیمون توممان و رلکمه میلیماردی را      655رازنشسمتهی رما ی   

در  ممنوع کنید و از همیم رو حق مأموریت مدیران و مقاممات 
س رهای داخلی و خمارجی کمه رمرای اقاممت و هزینمه غمنا از       

 .درصد کاهش دهید 05کنند را ره  الما  است اده می ریت

هما و   های چند میلیونی و نجومی در دسمتهاه  از پرداخت حقوق
سممازی حقمموق   همما جلمموگیری کنممیم و رممه همسممان   شممرکت

همه کارکنان رمه   !؟کجا عدالت است.رازنشستهان کمک نماییم
درصمد افمزایش یارمد؟ کسمی کمه       05رت ررارمر حقوقشمان   صو

درصد آن صد هزار توممان و آن   05حقوقش یک میلیون است 
درصممدی یممک میلیممون  05میلیممون اسممت،  05کممه حقمموقش 

ها و توسمعه   شود، آیا ایم کمک ره شکاف ریشتر در پرداخت می
عدالتی نیست؟ ایم کمار در واقم  نظما  هماهنمگ پرداخمت       ری

 .کند میحقوق را نقض 

را سالطیم واردات و عوامد مباشریم، مقصریم در قاچماق کما    
ررخورد قاط  شود، رمدون مالحظمه و مماشمات قمانون از کجما      
آوردید اجرا گردد و اموا  نامشروع راز پمس گرفتمه شمود و رمه     

الما  عودت گمردد و صمدها ررخمورد شایسمته و ضمروری       ریت
ای خارجی متعمدد  های پرهزینه و ری  مر، س ره دیهر، همایش

های نارجا و دردآور و ره هر ترتیم  در   وپاش نتیجه، ریخت و ری
هما   های انرژی و حنف یارانمه  های حامد خصوا افزایش قیمت

راید کار دقیمق و کارشناسمی و هممه جانبمه صمورت پمنیرد و       
مجلس اجازه نخواهد داد که در قال   یحه رودجمه یمک شمبه    

 .اید تجدیدنظر جدی شودجامعه اینچنیم گرفتار گردد و ر

ساله ره خدمات او نیاز دارنمد   65های اجرایی  کسی که دستهاه
و صالحیت  ز  را هم دارا است نا  او کارمند اسمت و السمال ،   

 نیمرو  چمه؟  یعنی شرکتی و قراردادی و پیمانی  دیهری رسمی،
 هما  تبعمیض  ایم راشد، داشته فکری آرامش و شولی امنیت راید

 تقاضما  جمهمور  محتمر   ریاسمت  از و نیست رکشو ایم شایسته
 کشوری خدمات مدیریت دائمی  یحه تحوید خصوا در دار 
آنجما ررطمرف    در هما  عمدالتی  رمی  ایم تا نماید تسری  مجلس ره

 .گردد و رسا  تبعیض ررچیده شود

هما در   گوید که ررخی مسئو ن و آقازاده دادستان کد کشور می
یم را آنهما ررخمورد کنمیم و    فساد اقتصادی دخید هستند رناررا

 هما و   آنها را ره مرد  معرفی نماییم و از هممیم رو ایمم آقمازاده   
یقه س یدها اگر فرصت ریارند و را آنها ررخورد نشود پمدر ایمم   

هما مسمئو  در ررخمورد رما      مملکت را در ممی آورنمد، دسمتهاه   
م سدان اقتصادی تردید نکننمد و اجمازه ندهنمد مصمالح نظما       

 .ای خاا گردد عدهفدای مناف  

Telegram.me/dotic

http://www.telegram.me/dotic


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

6 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 461جلسه 

 روز چهارشنبه

6/41/4936 

مسئو  فاسد و طرفدار فساد ررخورد انقالری شمود و   هر را راید
ره مرد  معرفی گردد و مجلس نیز مکلف رمه حمایمت اسمت و    

 اسمالمی  جمهوری رو همیم از و کرد  البته حمایت هم خواهد
 طل ، فرصت افرادی نیست سزاوار است، عدالت رر مبتنی ایران
ا  لب در گاه است ممکم که الوقت ارم و منرن  درد، ری مرفه

اصولهرا و گاه در پوشش اصالا طلم  ظماهر گردنمد احسما      
 .امنیت کنند و موجبات ردرینی مرد  را فراهم نمایند

ای  چرا موسسات مالی راید ره ایم روز مبتال شوند، حتمما عمده  
خوران در مأل عا   ن ر از ایم م ت 4اند، رناررایم  خوردند و ررده
ند تا رسا  فساد ررچیده شود و از دسمتهاه قضمایی   شالق رخور

ای رما آنهما ررخمورد     خواهم را قاطعیت و ردون هی  مالحظه می
 .نماید

ای رمما اردوکشممی خیارممانی قممانون را زیممر پمما  عممده 22در فتنممه 
( ره)گناشتند و اصو  و ارکان نظا  را ره مبارزه طلبیدند، امما   

کمه مقارمد قمانون    در زمان حیات مبارکشان خفا  ره کسانی 
ایستادگی کردند و وحدت و امنیت کشور را شکستند، فرمودند 

کنید که قانون را قبو  ندارید، قمانون شمما را قبمو      غلط می"
را هدایت ریهانهان و ررخمی عناصمر    22ای در فتنه  عده."ندارد

خودفروخته داخلی نظما  را تما لبمه پرتهماه رردنمد و دشموار را       
و امنیت کشور را مختد نمودنمد، امموا     امیدوار کردند، آرامش

گناه را رمر روی   های ری عمومی را ره آتش کشیدند، خون انسان
زمیم ریختند، عکس اما  را پاره کردند ره اصمد و یمت فقیمه    

را شکسمتند و رمه   ( ع)جسارت نمودنمد، حرممت امما  حسمیم     
. صراحت فریاد زدند انتخارات رهانه است، هدف اصد نظا  است

 .نظا  را نشانه رفته رودند آری اصد

گردان اصلی آنها نظا  سلفه رود و پیاده نظا  آنها   البته صحنه
نیز سران فتنه، امروز نظا  را آنها را رأفت اسالمی ررخورد کرده 

أفت اسالمی شامد حا  آنها نممی شمد رمه جمای     ر اگر  است و
حصر و محدودیت می رایست را اشد مجازات رما آنهما ررخمورد    

 .خط قرمز انقال  است 22و فتنه  شد می

از رئیس جمهور محتر ، وزیر راه و شهرسازی و سازمان ررناممه  
 در رروجرد –و رودجه رارت مساعدت ویره در اقدا  آنتنی درود 

 رمر  تأکیمد  ضممم  اندیمشک، -آراد خر  – درود آهم راه پروژه
 پیمرو  دار  تقاضما  پمروژه،  ایمم  اجمرای  عملیات آغاز در تسهید
 تخصمیص  رما  رروجمرد  شهرستان شریف مرد  حق رر اتمفالب
 مالیمر  -رروجرد – درود آهم راه پروژه اجرای شاهد  ز  اعتبار

 .ریلی کشور راشیم  شبکه ره اتصا  و

از وزارت نیرو رارت موافقت را احداث تص یه خانه و اجرای خط 
تقاضا دار  ضمم صمدور مجموز نهمایی     BOTانتقا  ره صورت 
ودن مشارکت رخش خصوصی در اجرای ایمم  جهت عملیاتی نم

پروژه دستور نمایند در خصوا تکمید سمد آرسمرده و خمروج    
سد شمهید رروجمردی از حالمت توقمف و تعفیلمی، اقمدا   ز        

 .صورت پنیرد

هزار ن مر،   455متأس انه شهرستان رروجرد را جمعیتی رالر رر 
 0همزار ن مری آن کمه رمه      00از سالیان متمادی ورزشهاه رعد 

هزار ن ری تقلیمد داده شمده پیشمرفته قارمد تموجهی نمدارد و       
همای ورزشمی در روسمتاها کمم      همچنیم در توسعه زیرسماخت 

توجهی شده است و در ایمم راسمتا تقاضما دار  وزیمر ورزش و     
 .جوانان اقدامات  ز  را در نظر رهیرد

ر رهداشت و درمان رارت تأمیم و ارسما   وی ضمم تشکر از وزی
رخش عمده ای از تجهیمزات ریمارسمتان آیمت اا رروجمردی،     

تقاضما دار  پیمرو ممناکرات و جلسمات حضموری      : تصریح کمرد 
 دستور فرمایید در خصوا تهیمه و ارسما  سمی تمی اسمکم و      

آی ایم ریمارستان تسری  نمایید تا مقدمه افتتاا رسمی . آر. ا 
 .فراهم گردد آن ریمارستان

از سازمان تأمیم اجتماعی کشمور رارمت تهیمه نقشمه و فمراهم      
نمودن تمهیدات  ز  جهت توسعه ریمارسمتان کمو ر رروجمرد    

کنم و شایسته است طبق مناکرات و جلسمات قبلمی    تشکر می
دستور فرمایید در آغاز عملیات اجرایی، توسمعه مرکمز درممانی    

 .ی  نماییددر شهرستان مستعد و مظلو  رروجرد تسر

ضمم تشکر از وزارت ن ت و شرکت گازرسانی کشور رارمت   وی
گازرسانی ره روستاهای رروجرد و اشترینان، لف ا پیرو جلسمات  
و مناکرات حضوری در خصوا تکمید گازرسانی ره محورهای 

 همچنیم و مرو –هزارجری  و محور گیجالی  -روستای دهکرد
 مو  تپه – دودانهه یمحورها ره گازرسانی اجرای عملیات آغاز
 .گردد تسری  علیا کوشکی -گیالن -گند  محور و

از رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر صنعت تقاضا دار  رمه داد   -
کارگران شهرداری رروجرد و سمامان کاشمی ررسمید، کمارگران     

ها است که حقوق دریافمت   شهرداری سامان کاشی رروجرد ماه
 .ت محتر  آنها را دریارداند رناررایم تقاضا دار  دول نکرده

 : شهروز برزگر كلشاني نماينده سلماس آقاي -د
مداران فاقد اخالق دینی است که  ترامپ نمونه نسد سیاست  -

از . اش جایهمماهی نممدارد رشمر و سرنوشممت او در افکممار سیاسمی  
زمانی که او رئیس جمهمور آمریکما شمده اسمت چهمره واقعمی       

  .شده است استکبار ریش از پیش رر همهان آشکار

افمزودن مسملمانان    افکنی در فلسفیم منجر رمه اتحماد روز   فتنه
رمه عنموان یمک    . کاران عر  شده است  دنیا و روسیایی سازش

کنم که دنیا اکنون ره مواض  حقمانی کشمور     ایرانی افتخار می
  .پی ررده است

المقد  متعلق ره فلسفیم روده، هست و خواهمد رمود و    ریت»
   .«رژیمی نامشروع روده است و خواهد رود رژیم اشوالهر قد 

کمد کشمور عنموان     92را اشاره ره  یحه رودجه سما    در ادامه
های خفرناک مانند افمزایش   راید در رودجه از ایجاد شوک: کرد

 سممت  رمه   همای انمرژی پرهیمز شمود و     قیمت رنزیم و حاممد 
  .های دولت ررویم سقف ردهی کردن منفقی

کنمد و   ها سرگر  می یندگان را را تبصرهنما ، متم  یحه رودجه
شمود،   ره جداو  که مهمتریم رخش رودجه است رسیدگی نمی

است اده ریش از حد صندوق توسعه ملی که از جملمه ممواردی   
انمداز آن در رودجمه    است که راید ره آن توجه شود چرا که پس

انمداز   درصمد پمس   65درصد قید شده ولی عممال  کمتمر از    66
  .شود می

 رودجمه  توممانی  میلیمارد  همزار  25 را اشماره رمه تخصمیص    وی
ایمم مبلمر رسمیار نماچیز     : ، گ ت  92عمرانی در  یحه رودجه 

  .است تازه اگر درآمدهای آن محقق شود
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دار راشد و رتواند چندیم مشکد اساسی کشور  رودجه راید هدف
را حد کنمد، مشمکالتی چمون ریکماری جوانمان و ازدواج آنهما،       

مباحث حقوق و مزایای رازنشستهان لشمکری و   معیشت مرد ،
کشوری و رازنشستهان تمامیم اجتمماعی، سمودهای نامتعمارف     

های ماخوذه، رخش کشاورزی و دامداری، موضوع  رانکی، مالیات
  صنعت و معدن، مسائد مرزنشینان، مسائد روستاییان و حاشیه

همما، نیروهممای قممراردادی و  التممدریس نشممینان ، مشممکالت حممق
های مختلف و چندیم مورد دیهمر از   ها و سازمان ارگانشرکتی 

 اقد آخر سما  رتموانیم    .جمله مواردی است که راید حد شود
ایم، حد همه ایم مشکالت  رهوییم ما ایم مشکالت را حد کرده

  .ریم و منزوی است نیاز ره اتحاد دارد و ن اق کار افراد کوته

خاری خمود اشماره   ره مشکالت موجود در حوزه انت پایانوی در 
کرد و از مسئو ن مرروطه خواستار رسمیدگی عاجمد رمه آنهما     

  .شد

 : روح اهلل بابايي صالح نماينده بوئين زهرا آقاي -ها
المقمد    انتقا  س ارت رژیم صهیونیستی از تالویو رمه ریمت   -

دارای هدفی است که آن هدف سنجش غیرت مسلمانان جهان 
ایران اسالمی از دیدگاه اما  در ایم میان موض  و جایهاه .است

راحد، مقا  معظم رهبری، دولت و مجلمس شمورای اسمالمی و    
 مسملمان  کشمورهای  .ملت ایران ررای همه واضح و آشکار است

رعدی آمریکا و رژیم صهیونیستی منمار    هدف که ردانند را ایم
 .و  روت کشورهای آنان خواهد رود

. هی اسممت یحممه رودجممه دارای نقمما  ضممعف و قارممد تمموج  -
های دولتمی   درصد رودجه دولت مررو  ره شرکت 22متاس انه 

سمازی و   قانون اساسی و کوچمک  44است و ایم یعنی در اصد 
 .واگناری امور ره مرد  کوتاهی شده است

تنهما درآممد   . فروش ن ت درآمد نیست، واگناری سرمایه اسمت 
سهم مالیمات از درآممد کشمور    . واقعی فعلی کشور مالیات است

همای جماری از جمم  مصمارف      درصد است اما سهم هزینه 06
درصد است یعنی اینکه کشور رمرای تمأمیم    75عمومی دولت 

نسملی   های ریم های جاری دولت دست درازی ره سرمایه هزینه
 .ن ت متعلق ره آیندگان است. کرده

های مجلس شورای اسالمی،  های مرکز پروهش رراسا  گزارش
درصد است و ایم وارسمتهی   62ت میزان وارستهی رودجه ره ن 

های ارالغی مقا  معظم رهبری در رارفه  کامال  ررخالف سیاست
 .را اقتصاد مقاومتی است

یارانه نقدی نان و خرید تضمینی گند  ره  92در  یحه رودجه 
گمران   92شدت کاهش یافته است و ایم یعنمی نمان در سما     

انمدن فقمط   شود و ایم فشار ره قشری است که ررای زنده م می
 .خورند نا  و پنیر می

 60شمما در رودجمه سما  آینمده یارانمه      ؛ آقای رئیس جمهمور  
ایمد درآممدهای حاصمله را     میلیون ن ر را حنف کردید و گ تمه 

ای را در ایمم   کنیم امما همی  ررناممه    ررای اشتوالزایی هزینه می
چه تضمینی وجود دارد مرد  ایم گرانمی و  . اید راره ارائه نکرده

 .ت را تحمد کنند و مشکد ریکاری و جوانان حد شودمشکال

استانی کردن رودجه های آمموزش و پمرورش و رنیماد شمهید،     
 رلکمه  نیسمت  هما  استان ره آن کاهش اختیارات دولت و ت ویض

مسمئو  حمد مشمکالت    . هاسمت  مشکالت ملی ره اسمتان  احاله
های ایثارگران دولت است نه اسمتانداران و   فرهنهیان و خانواده

 .ای ملی است نه استانی کد ایم دو قشر مسئلهمش

در پایان را اشاره ره مشمکالت حموزه انتخاریمه خمود در رحمث      
تخصیص رودجه و سایر مسائد از مسمئو ن خواسمتار توجمه و    

 .رسیدگی ره ایم مشکالت شد

 فقره اليحه( 6)استرداد ( 1
یه و سمها   جمهموری اسمالمی     یحه اجازه افمزایش  سمرما  "-

دور افزایش سرمایه موسسه  رمیم المللمی   هجدهمیم  ردایران 
  "وسممعه  از موسسممات وارسممته رممه گممروه رانممک جهممانی      ت
رئريس جمهرور محترر  بره دليرل       ، برا درخواسرت   268شماره ثبت  به)

يکپارچگي افزايش سرمايه ايران در تمامي موسطات بانك جهاني و استناد 
 .(مزبور مطترد گرديد، اليحه  آئي  نامه داخلي مجلس 138بند يك ماده 

الحاق  دولت جمهموری اسمالمی ایمران  رمه پروتکمد       یحه "-
ناگویا در مورد دسترسی ره منار   ژنتیکی  و تسهیم عاد نمه و  

نوانسمیون  کمنص انه  مناف  حاصد  از است اده  آنها الحاقی  ره 
ه موجب درخواست رئيس جمهور محتر  به دليل لرزو   ب)" تنوع زیستی
اه هاي امنيتي به ويژه انجم  هاي علمري جهرت جلروگيري از    ورود دستگ

آئي  نامه داخلري   138استناد بند يك ماده با و  .تهديدات امنيتي احتمالي
 .(اليحه مزبور مطترد گرديد،مجلس 

طارح  ( 6)و فقره طرح با قيد ياك فوريات   ( 6)اعالم وصول ( 3

 عادي

 طرح تشكيل وزارت امور شهدا و ايثارگران -
آقمای  )، مخالف( آقای نوروزی)اظهارات یکی از طراحان پس از 
قيد يرك فوريرت بره تصرويب     ، (آقای پرمان ر)و موافق( مقدسی
 .نرسيد

قانون نحوه اعما  نظارت رمر کماهش هزینمه همای غیمر      طرا -
 ضرور و جلوگیری از تجمد گرایی

 

 

تذكرات كتبي نمايندگان به رئيس جمهاور و مسالولين   ( 8

 اجرايي كشور

 (وردم61)كرات كتبي به رييس جمهورتذ-الف

جناب : نفر از نمايندگان 261آقاي رحيمي نماينده تهران و -1
آقاي رييس محتر  جمهرور  بابرت عملکررد خروب و مروثر      

 261معاونت پارلماني رييس جمهور که مورد تقدير و تشرکر  
نفر از نمايندگان قرار گرفته و حکم ايشان توسر  جنابعرالي   

 .اريمابقاء شد، سپاسگز

علت اعمما  سیاسمت همای    : آقای تررتی نراد نماینده گرگان-6
کاهش درآمد و افزایش هزینمه همای آ ، رمرق و گماز، مالیمات      
ررارزش افزوده هتد های استان گلستان و عد  رعایت حقوق و 

 منافی مشروع هتد داران چیست؟

رمی تموجهی در مبمارزه رما     : آقای ص ری نماینمده کرمانشماه  -6
و ارز و عد  کارآیی ستاد مبارزه را قاچاق کا  و ارز، قاچاق کا  
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تاخیر طو نی در رهره رمرداری از راه آهمم نهاونمد هممدان رمه      
 .کرمانشاه

تخصمیص  : ن مر از نماینمدگان   20آقای ری مقدار رمه ات ماق   -4
 .0692قانون رودجه  02تبصره  005555002رودجه ردیف 

عتبار احداث تونمد  کاهش ا: آقای عبدالهیان نماینده دره گز-0
 .و جاده ترانزیتی اا اکبر در دره گز درست نیست

دلیمد عمد  پرداخمت    : آقای نورقلی پمور نماینمده کردکموی   -2
خسارت وارده ره راغات مرکبات شهرستان رندر گز و کردکموی  

 تاکنون چیست؟ 90ناشی از یخبندان 

علیرغم اینکه سملفانیه  : آقای عزیزی نماینده ارهر و خرمدره-2
ریش از دوسا  است ره شهرستان ارتقاء یافته ولی هنوز ادارات 

 .دولتی در ایم شهرستان مستقر نشده است

ضمم تشکر تالشهای معاونمت  : آقای رحیمی نماینده تهران -2
پارلمانی رییس جمهور، ضرورت انسجا  ریشتر در معاونت های 

 .پارلمانی وزارتخانه ها و دستهاه ها

تقاضمای صمدور   : نماینمدگان تهمران    آقایان فتحی و نج می -9
دسمتور سممری  جهمت ممانعممت از سمم ر وزیمران رمما هواپیمممای    

 .اختصاصی

را توجه رمه گنشمت حمداقد    : آقای حسینی نماینده ت رش-05
شش ماه از تصوی  و ارالغ قانون مجمازات انشمعارات غیرمجماز    
آ ، ررق و گماز توسمط مجلمس شمورای اسمالمی، آیمیم ناممه        

 .سط دولت ارالغ نشده استاجرایی شدن آن تو

 (مورد93)تذكرات كتبي به مسلولين اجرايي كشور  -ب

 تعداد دستهاه اجرایی تعداد دستهاه اجرایی
 6 ن ت 6 آموزش و پرورش

 0 صنعت و معدن 0 دادگستری

 4 نیرو 0 رهداشت و درمان

 6 امور خارجه 4 راه و شهرسازی

 6 کشور 6 و دارایی اقتصاد

 6 علو  و تحقیقات 2 جهاد کشاورزی

 0 ارتباطات 6 ورزش و جوانان

 

 تذكرات آيين نامه اي، اخطارقانون اساسي و تذكرات شفاهي( 3
 

آئیم نامه  22در تنکری ره استناد ماده  :بدالحميد خدري عآقاي 
رراسا  ایمم مماده، تعفمیالت تارسمتان      : داخلی مجلس گ ت

خیص مجلس در هر سا  س  روز اسمت کمه زممان آن رما تشم     
توانمد در تنظمیم    هیمأت رئیسمه مم     . شمود   مجلس تعییم م 

اى عمد کنمد کمه     گونه  ها ره ررنامه جلسات علن  و کمیسیون
نمایندگان در هر ماه یک ه ته کارى همم رمراى رسمیدگ  رمه     

رنماررایم قانونهمنار ایمم    .وظایف نمایندگ  فرصت داشته راشند
ئیسمه داده و  اختیار را ره مدت حداکثر یک ه تمه رمه هیمات ر   

چنانچه ریش از یمک ه تمه راشمد خمالف آئمیم ناممه و نقمض        
 .سوگند هیات رئیسه است

ایمم  : گ ت ، در پاسخ ره تنکر ایم نماینده  :دكتر الريجانيآقاي 
دو ه ته تعفید نیست و نمایندگان رمرای سرکشمی رمه حموزه     
انتخاریه می روند که مشکالت منفقه را رررسمی و رمه مجلمس    

 .منعکس کنند

تعفیالت مفارق آئیم نامه است البته رما توجمه رمه درخواسمت     
 .کمیسیون تل یق رودجه تعفیالت را ضارفه مند می کنیم

: کتمر  ریجمانی گ مت   آقمای  خفما  رمه د  : زهارا ساعيدي   خانم
فراکسیون زنان نیمز درخواسمت دارد در ممورد تعفمیالت رأی     

 .گیری شود

کمیسمیون همای   : در تنکر آئیم نامه ای گ ت :علي اكبري آقاي 
مجلس راید را دو سو  نماینمده هما تشمکید جلسمه دهنمد امما       

ن ممر و  06متاسم انه کمیسمیون کشمماورزی در ممدت اخیممر رما     
در ایمم صمورت   .حداقد نمایندگان تشمکید جلسمه داده اسمت   

تصوی  طرا و لوایح و حتی انتخا  نمایندگان عضو کمیسیون 
 .تل یق رودجه مشکد دار می شود

رما  : ، گ مت در پاسخ ره تنکر ایم نماینمده    :جانيدكتر الريآقاي 
توجه ره اینکه پیش از ایم مشکد را ره هیات رئیسه ارالغ کرده 
رودید تصمیم گرفتیم آقای مفهمری موضموع را دنبما  کنمد و     

 .مشکد رف  شود

 64مماده   00رما اسمتناد رمه رنمد     :  حسينعلي حاجي دليگانيآقاي 
مجلمس، وظی مه    آئیم نامه داخلی مجلمس در خصموا شمأن   

متاس انه خبمر دروغ افمزایش   : گ ت، نمایندگان و هیات رئیسه 
درصدی حقوق نمایندگان مجلس موج  تشمویش اذهمان    25

 عمومی شد و جایهاه مجلس زیر سوا  رفت رناررایم راید ریشه 

 نیروهمای  اعتبمارات  رمه  راجم   ملت خانه خبرگزاری در خبری
 هجمو   سمب   لمنا ،  اسمت  کن  که شده منتشر سپاه و مسلح

 رمه  رایمد  موضموعات  ایمم  رناررایم شود می مجلس ره انتقادات
 .دشو مفرا ش اف طور

همچنیم در خصوا افمزایش قیممت رنمزیم و واقعمی سمازی      
قیمت ها در  یحه رودجه راید تدریری شود که نهرانی ها رفم   

 .گردد

در : در پاسخ ره تنکر ایمم نماینمده گ مت     :دكتر الريجانيآقاي 
بر افزایش حقوق نمایندگان که رمه کمن  مفمرا شمد     مورد خ

حتما پیهیری ها انجا  خواهد گرفت در ایم خصوا حتمی رما   
نماینمدگان کمیسممیون تل یممق رودجمه صممحبت کممردیم کممه از   
افزایش درآمدهای را  عالوه رر مقامات نیز جلوگیری شمود تما   

 .آرامش ایجاد گردد

ی و مالحظات در در خصوا رنزیم و یارانه نیز همه ارعاد رررس
نظر گرفته خواهد شد، در واق  اگمر کمیسمیون تل یمق رودجمه     
ایم موارد را تصوی  کند ره معنای مصوره مجلس نیسمت زیمرا   

در صحم علنی تعییم تکلیف می شود رناررایم در حما    نهایتا 
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حاضر نهرانی وجود ندارد، رسانه ها نیز در انتشمار اخبمار رایمد    
 .راشندتما  دقت  ز  را داشته 

در تنکر ش اهی خفا  ره رئیس   :سيد ناصر موسوي الرگانيآقاي 
شما وعده دادید آنقدر رونمق ایجماد کنیمد کمه     : گ ت، جمهور 

مرد  ره یارانه احتیاج نداشته راشند؛ مرد  تحمد گرانی رنزیم 
و حنف یارانه را ندارند، رناررایم را عممد رمه قمانون رایمد تنهما      

 .ودیارانه  روتمندان حنف ش

زاینمده رود زخمم کماری رمرای     : افزود ،خفا  ره وزیر نیرو وی
تما  استان اص هان است که منجر ره نشست پد های تماریخی  

متاسم انه معضمالت و   . از جمله سی و سه پد نیمز شمده اسمت   
رحران های اجتماعی و سیاسی در منفقه نتیجه سموءمدیریت  

 هان رما  تما  نمایندگان و ممرد  اسمتان اصم   .در حوزه آ  است
طرا انتقا  آ  از سمیر  مخمالف رموده و اجمازه اجمرای آن را     
نخواهند داد، لنا مسئولیت تبعات امنیتی و زیست محیفی ایم 

خفا  ره رئیس جمهمور و وزیمر تعماون، کمار و رفماه       در ادامه
رازنشستهان فو د تما چمه زممان رایمد رمرای      : گ ت، اجتماعی 

ان همای آن راشمند؟   احقاق حق خود سرگردان تهمران و خیارم  
همچنیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راید پاسخ دهمد کمه   
چرا قانون پرداخت هماهنهی حقوق اجرا نمی شود و چرا ایمم  

 قانون تنها ررای کارکنان تامیم اجتماعی اجرایی شده؟

عمد  پرداخمت   : وی خفا  ره وزیمر آمموزش و پمرورش گ مت    
ن و تعیمیم تکلیمف   پاداش پایان خدمت رازنشستهان فرهنهیما 

 .نیروهای خدماتی قارد پنیرش نیست

مصوره هیات دولت در مورد اص هان راید اصالا شود، متاس انه 
شممما ، شممرق، غممر  و جنممو  اسممتان اصمم هان رمما مشممکد   
خشکسالی دست و پنجه نر  می کند، رناررایم راید کمارگروهی  

رسیدگی ره مشکد تعییم و از شهرستان های مختلمف و  ررای 
ات وارد شده رازدید ره عممد آیمد، زیمرا رخمش همایی از      خسار

نارود شده و کشماورزان نیمز رما مشمکد جمدی       فالورجان کامال 
مواجه شده اند، از ایمم رو رخشمی نهمری دولمت قارمد توجیمه       

 . نیست

در تمنکری شم اهی خفما  رمه وزیمر راه و       :علي بختياار  آقاي 
 -سممارعلیممرغم آغمماز پممروژه راه آهممم خوان: گ ممت، شهرسممازی 

گلپایهان ره اص هان هنوز نس  رمه تخصمیص اعتبمار و تزریمق     
پو  ره ایم پروژه ادغا  نشده است، ایم در حالی اسمت کمه در   
 00خصوا رودجه ممارقی خفمو  نیمز در سما  جماری تنهما       

میلیارد آن هم ره صورت اوراق یک ساله تخصمیص داده شمده   
ع است لنا از وزیمر ممی خمواهم هرچمه زودتمر رمه ایمم موضمو        

دولت رداند شرایط مرد  رسیار سخت است، رما   .رسیدگی کند
رفتم قیمت تخم مرغ و ررخی کا های اساسی فشمار رسمیاری   

در شهرستان گلپایهان ره دلیمد عمد    .ره مرد  وارد کرده است
ماه حقوق کارگران و کارمندان ایران خمودرو ایمم    06پرداخت 

 .افراد اقدا  ره تحصم کرده اند

شکالت کشاورزی و دامپروری حوزه انتخاریه در خصوا م وی
مشکالت کشاورزان و دامپروران در گلپایهان همر  : ، گ ت خود 

روز سخت تر می شود، ره عنوان مثما  آفمات رخمش راغمداری     
فشار رسیار زیادی رمه داممداران سمنتی و صمنعتی وارد کمرده      

همچنیم در خصوا عد  تحقق قو  همای مسمئو ن در   .است
 .و عملیاتی نشدن آن ها تنکر داد زمینه گردشهری

: در تنکر ش اهی خفا  ره وزیر نیرو گ مت  :خديجه ربيعي خانم 
تصمیم جنارعالی مبنی رر توییر دستهاهاجرایی طرا آررسمانی  

رروجم سب  آسی  جدیمد در رونمد پیشمرفت ایمم      -پروژه رم
 .پروژه شده است

ه توجه ره وضعیت رحرانی شهرستان رروجم ایم توییمر دسمتها  
اجرایی موج  تاخیر در رهره ررداری ایمم پمروژه شمده اسمت،     
 .ضمم اینکه اعتبارات اجرای طرا نیز کاهش پیدا کرده است

رما توجمه رمه    : وی در تنکری خفا  ره وزیر نیرو تصمریح کمرد  
مراجعات مکرر در تخصیص شهرستان رروجم از پروژه شهدای 

دسمتور   چشمه علی، سولهان، علی رغم اینکه وزیر سمارق نیمرو  
سممری  نسممبت رممه پیهیممری ایممم پممروژه در شممرایط نامناسمم   
کشاورزی در ایم منفقه را داده رودند، اما تاکنون هی  اقمدامی  

 سمولهان  –در اختصاا سهمی از پروژه شمهدای چشمم علمی    
 .است نهرفته صورت ماه 9 گنشته از پس

در تنکری خفا  ره وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمماعی تصمریح   
دگی فوری ره موضوع قف  ریمه کشاورزان شهرستان رسی: کرد

 .رروجم در دستور کار قرار گیرد

قمانون   040و  62 اصمو   رما اسمتناد رمه    : سيد تقي كبياري آقاي 
حممق داشممتم شممود رممرای  62رراسمما  اصممد : اساسممی گ ممت

ممنوعیممت دو شمموله رممودن  040شممهروندان و رراسمما  اصممد 
زنشستهان کوتاهی مفرا شده است، لنا در عد  ره کارگیری را

شده و رازنشستهانی در پسمت همای دولتمی مشموو  رمه کمار       
 .هستند، راید رررسی شود

رخشنامه وزارت کشور ره استانداران درراره من  وی را اشاره ره 
ایمم   : ، گ مت ره کارگیری رازنشستهان در پست همای دولتمی   

رخشنامه ره خوری ارالغ شده، امما رما توجمه رمه اینکمه مشمکد       
جزو اولویت ها است، دولت راید پیهیری و زمینه ایجاد  ریکاری

شمممود و توانمندسمممازی نیروهمممای نسمممد جممموان را فمممراهم 
استاندار آذررایجان غرری از ارتدا ایمم موضموع را پیهیمری    .کند

کرده، اما اسامی افراد رازنتشسته مشوو  ره فعالیت در مشماغد  
، فضمای  دولتی راید ره نمایندگان اعال  شود تا ضممم پیهیمری  

 .کار ررای جوانان ایجاد شود

؛ در تنکر ش اهی خفا  ره رئمیس جمهمور     :محمد فيضيآقاي 
از حمایت علنی و پشتیبانی از شمما پشمیمان نیسمتیم و    : گ ت

راز هم ره تداو  عملکرد رهتر دولت تدریر و امید کمک خواهیم 
کرد اما مشخص نیست در کشور ما چه ات اقی می افتد کمه رما   

 دیران عملکرد مت اوت در داخمد یمک مجموعمه دیمده    توییر م
 .می شود 

را انتقاد از اینکه ررنامه انتقا  آ  ار  فاقد مجوزهای  ز   وی
رئمیس سمارق سمازمان محمیط     : روده و غیرقانونی است، افمزود 

زیست انتقا  ریم حوزه ای آ  ار  را غیرممکم اعال  کمرد و  
وگمد اظهمارات   در حا  حاضر نیز را یک جستجوی سماده در گ 

وی قارد مشاهده است؛ چه ات اقی افتاده که را توییمر ممدیریت   
 .زمزمه انتقا  آ  ار  شنیده می شود

ما ذره ای ریش از سهم خود را نمی خواهیم، مفالعمات مشماور   
انجا  شده را قبو  داریم، در  96تا  22یکم را که در سا  های 

ششصد میلیون ایم مفالعات سهم استان اردرید یک میلیارد و 
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مترمکع  در نظر گرفته شده و صورتجلسه صوری و سماختهی  
 .را ره هی  وجه قارد قبو  نمی کنیم و اعتراض داریم 96سا  

وزیر نیرو ره زودی ره استان اردرید س ر خواهند کرد و دغدغه 
مممرد  را خواهممد شممنید؛ از طممرف مجممم  نماینممدگان اسممتان، 

 .م مشکد را حد کننداستاندار و اما  جمعه می خواهم ای

 ، در تمنکر شم اهی خفما  رمه رئمیس جمهمور       :رد علي كُآقاي 
چرا تخصیص اعتبارات و هزینه کرد آنهما در سیسمتان و   : گ ت

رلوچستان ره ویره شهرستان خماش و میرجماوه در هالمه ای از    
 ارها  قرار داشته و تما  پروژه ها تعفید است؟

قف  یارانه ها : گ ت، م را انتقاد از طرا افزایش قیمت رنزی وی
و افزایش قیمت رنزیم ظلمی مضاعف ره مرد  کم درآمد است 

 .و نمایندگان را ایم طرا مخال ت می کنند

مصوره اخیر ایم : تصریح کرد ، در تنکری خفا  ره وزیر کشور
وزارتخانه درخصوا ساماندهی مرزها و رازارچمه همای ممرزی،    

رمه وجمود آورده اسمت،    نارضایتی عمده ای ررای مرزنشینان را 
رناررایم ایم رویه سمب  روی آوردن جوانمان ایمم منفقمه رمه      
کارهای نامناس  ممی شمود، از یمم رو دسمتور فرماییمد رمدون       
شرایط، عبور مرزی متوقف نشمده و گمنر ممرزی میرجماوه رماز      

 .شود

 در تمنکری شم اهی رما اشماره      :حبياب اهلل نيكازادي پنااه    آقاي 
ه دلخراش زلزله رمم، رمرای از دسمت    دی ماه سالروز حاد  0ره 

رفتهان ایم حاد ه طل  مو رت کرد و ره نمایندگی از مرد  رم 
 .را مرد  زلزله زده کرمانشاه و کرمان ارراز همدردی کرد

سا  از زلزله دلخراش رم می گنرد، مرد  رمم، ملمت    04اکنون 
ایران، دولتمردان و ررخی از کشورهای خارجی رمرای سماختم   

هر تالش کردند اما متاس انه مسئو ن وقت رمدون  مجدد ایم ش
 رررسممی اتممما  عملیممات ناشممی از زلزلممه را اعممال  کردنممد کممه  
مسئله ای دور از واقعیت است و رایمد آن را ج مای رزرگمی رمه     

 .مرد  ستمدیده رم دانست

 وی از رئممیس جمهممور تقاضمما کممرد رممرای رازسممازی کامممد    
ای رررسی ره منفقه خراری های رم گروهی از کارشناسان را رر 

اعزا  کرده و اعتبارات  ز  را در نظر رهیرد تما انتظمارات مقما     
همچنیم از حضور وزرای نیرو .معظم رهبری و مرد  تحقق یارد

و رهداشت در روز سالهرد زلزله رمم در میمان ممرد  ایمم شمهر      
قمدردان تممامی تمالش همای فرمانمدار و      : تشکر کمرد و گ مت  

 .داشتم رم هستم استاندار ررای زنده نهه

در تنکر ش اهی درخصوا شایعه اخیمر در    :ولي داداشيآقاي 
ره نظر ن مس دولتممردان از جمای گمر      : گ ت، مورد گرانی ها 

رلند می شود، مرد  شرایط اقتصادی مناسبی نداشته و جوانان 
از فر  ریکاری دست روش شده اند، ضمم اینکه رسیاری از آنها 

 .ای روحی هستندافسرده و دارای ریماری ه

را اشاره رمه اینکمه رسمیاری از خمانواده هما زیمر خمط فقمر          وی
افمزایش قیممت رنمزیم اشمتباه محمض رموده و       : هستند، افزود

افرادی که ایم طرا ها را مفرا می کنند، اقال  خوراکی خمود  
 .را مقارد منز  تحوید می گیرند

 افمزایش : وی را انتقاد از افزایش قیمت تخم مرغ تصمریح کمرد  
قیمت تخم مرغ ردون ررنامه ریزی مافیا میسر نبوده و مافیمای  

 .واردات ایم وضعیت اس بار را ره وجود آوردند

اگمر جنارعمالی رما    : خفا  ره وزیر جهماد کشماورزی گ مت    وی
 .مافیای واردات همدست نیستید، رازار را کنتر  کنید

فمردی رمه عنموان    : در تنکری شم اهی گ مت  احمد بيگدلي آقاي 
ازمان گردشهری و میراث فرهنهی انتخما  شمده کمه    رئیس س

 تاکنون نا  رزرگتمریم غمار خشمکی خاورمیانمه و ایمران یعنمی      
حتمی رمرای اینکمه مسمائد     ایشمان   .کتله خور را نشنیده است 

میراث فرهنهی شهرستان خدارنده را رررسی کند اندک وقتمی  
نمی گنارد و همچنیم متاس انه رقعه قیدار نبی پیامبر خدا رمه  

 .مخروره تبدید شده است و هی  مسئولی توجه نمی کند

سا  سارقه داشته راشمند و در   05ریمه روستاییان که قرار رود 
سالهی رازنشسته شوند ررای روستاییان تحقمق نیافتمه    25سم 

سما  گنشمته    62است؛ ررای رهبود وضعیت روسمتاییان طمی   
کنمیم   اقدامی انجا  نشده و حداقد راید حقوق آن ها را رعایت

ما حتی کمتریم امکانات یعنی آ ، ررق، گاز و جماده را همم از   
سا  حمق ریممه پرداخمت     05کشاورزان  .آن ها دریر کرده ایم

کردند اما متاس انه ره رازنشستهی آن هما توجمه نشمده اسمت،     
همچنیم صندوق کشاورزی محصو ت کشاورزی را ریممه ممی   

 .نمی کندکند اما موق  رازپرداخت ره تعهدات خود عمد 

سیلی در شهرستان خدارنده ر  داد و سازمان ررنامه و رودجمه  
میلیون تومان وا  رالعموض پرداخمت    0واحد  005قرار رود ره 

 .کند اما متاس انه رعد از گنشت یکسا  عملیاتی نشده است

متاس انه مرد  در فصد سرما از نبود ن ت و فقدان گاز در رنمج  
کمه روی دسمت مما مانمده و      هستند؛ در ایم رارفه حتی ن تی

صادر نمی شود را از روستاییان دریر کرده ایم از رئیس جمهور 
 .تقاضا دار  نسبت ره رهبود روستاییان اقدا  کند
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