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 اظهارات آقاي دكتر الريجاني رياست مجلس شوراي اسالمي(1

دهاي الفف،،، د،هفف   ، بن1بندهاي الف و ب تبصره  :ها بخش هزينه)كل كشور1931اليحه بودجه سال ادامه رسيدگي به (2

تصفوي     83و  پيشنهاد يك بند الحاقي به تبصره  4و  8، بندهاي الف، ب،،،هف، و بندهاي الحاقي 3،و،ز،ح و بند الحاقي تبصره 
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 اظهارات آقاي دكتر الريجاني رياست مجلس شوراي اسالمي( 8

به نمایندگان و همچنین ( س)شهادت حضرت زهرا ضمن وی 
با اشاره به سخنرانی روز گذشته مقام ، ملت عزیز ایران تسلیت 

الزم استت از بیانتات بتدی  و راهی تای     : گفت، معظم رهبری 
رهبر معظم انقالب در روز گذشته که روز شهدای مردم تبریتز  

ای ان بحث جامعی در خصتو  مستیر انقتالب    .بود،ت کر کنم
سال  04و  93ارائه کردند و نقاط قوت حرکت انقالب را پس از 

د و آسیب هایی که در این زمینه وجتود دارد را بته   بیان داشتن
تاکیتتد ای تتان بتتر روی اومویتتت امتتروز   .ختتوبی بیتتان کردنتتد 

در زمینه تومید و رف  موانعی  ک ور،مسئله اقتصادی، مخصوصاً
که در این زمینه استت را بستیار پراهمیتت دانستتند کته الزم      
است از نمایندگان ت کر کنم کته در ختالل بحتث بودجته بته      

ضوع تومید و مخصوصا صادرات توجه کردنتد و ان تااا ایتن    مو
 .مسیر ادامه خواهد داشت

تاکید مقام معظم رهبتری بتر توجته جتدی بته مستضتعفان و       
غفلتی که در زمینه تحقق عدامت و عدامت اجتماعی در ک تور  

 .شده است، را باید به رویکردهای دقیق تر تبدیل کرد

ی سته گانته بحتث هتای     این تاکیدات ایجاب می کند کته قتوا  
جدی تری در زمینه عدامت داشته باشد و زمینته هتای تحقتق    

تاکید ای ان در زمینه فستاد و  .فرمای ات ای ان را فراهم کنند
م تاهده شتده    مبارزه با فساد و رویکردهای ارتجاعی که بعضتاً 

است و رفاه طلبی؛اموری است که در ک ور باید انضتباط پیتدا   
متی کنتد جلستات دقیتق تتری در       کند و این مستائل ایجتاب  

مجلس، دومت و قوه قضائیه داشته باشیم و راهکارهتای تحقتق   
فرمای ات رهبرمعظم انقالب برای این مقط  انقالب را پیییری 

 .کنیم

 

 بخفش  ) كف  كشفور  8331اليحه بودجه سال رسيدگي به ادامه (2

 (هزينه ها

. دي  مي باشدمواردي كه به صورت نقطه چين مشخص گرديده ، درآم: توضيح

 : و  موارد  هزينه اي  تايپ  و  به شرح ذي  مشخص  شده است 

، بندهاي الف،،، 1بندهاي الف و ب تبصره  :ها بخش هزينه

، بنفدهاي الفف،   3د،هف ،و،ز،ح و بنفد الحفاقي تبصفره    

و  پيشفنهاد يفك بنفد     4و  8ب،،،هف، و بندهاي الحاقي 

و    1قي تبصفره  تصوي   شد و بند  الحا 83الحاقي به تبصره 

حذف و ادامه بحث بفه جلسفه    83تبصره ( د)همچنين بند 

 .آينده موكول گرديد

 -1تبصره 

( 93)ماده ( ب)دومت مکلف است در راستای اجرای حکم  بند  -الف

اعتبارات مورد نیاز ، قانون برنامه ش م توسعه و اصالحات بعدی آن 

و  0942406444هتتتای  را از محتتتل طرحهتتتای نیتتتل برنامتتته   

. به عنوان سهم کمک بالعوض دومت هزینته نمایتد   0942446444

برداران به صورت نقدی یا تأمین  مانده به عنوان سهم بهره سهم باقی

کارگر و تأمین مصامح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یتا نصتب   

قابل   دارای پروانه بهره برداری کنتورهای هوشمند بر روی چاههای 

 .پذیرش است

جتدول شتماره    394444-03تا از محل اعتبار ردیتف   ........ -ب
بترداری   این قانون در جهت کاهش آمودگی هوا و توسعه و بهتره ( 3)

حمل و نقل عمومی بته شتهرداری تهتران و ستایر شتهرهای دارای      
 .آمودگی هوا اختصا  یابد

 :حذف گرديد 8بند الحاقي تبصره 

هتای فنتی و    حل کمتک شود از م به دومت اجازه داده می-بند امحاقی
اعتباری بخ های ک اورزی و مناب  طبیعی و آب از تومید محصوالت 
ک اورزی در قامب جبران بخ ی از یارانه سود و کتارمزد تستهیالت   
بانکی، کمکهای بالعوض، پرداخت یارانته و ستایر م توقها حمایتت     

 .نماید

 -3تبصره

هتای   و در جهتت تکمیتل طرحهتای تملتک دارایتی      ....... -الف
ماده ( پ)و احداث خوابیاههای متأهلین موضوع بند ای خود  سرمایه

و نستتبت بتته  نماینتتد استتتفادهقتتانون برنامتته ش تتم توستتعه ( 049)
 .کننتد  اختصاصتی ختود اقتدام    رآمتد بازپرداخت اقستاط از محتل د  

بینی اعتبار الزم  های رفاه دان جویان مکلفند نسبت به پیش صندوق
رداخت یارانه سود و کتارمزد احتداث   منظور پ های خود بهدر فعامیت

 .خوابیاههای متأهلین اقدام نمایند

تتا   0933شده پرداختتی از ستال    وجوه اداره%( 044)صددرصد -،
هتتای علتتوم،  بتته صتتندوق رفتتاه دان تتجویان وزارتخانتته 0932ستتال 

تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشتکی و دان تیاه   
هتای   صتندوق  مناب  مامیت افزایش عنوان کمک جه آزاد اسالمی به

قامتب درآمتد اختصاصتی     در  ....... .شتود  رفاه دان جویی تلقی می
 .رسد به دان جویان به مصرف می وام برای پرداخت 

پوشش کمیته امداد امتام   مازاد هزینه تحصیلی دان جویان تحت -د
و سازمان بهزیستی ک ور نسبت به اعتبارات مندرج در ( ره)خمینی 
انون در قامب وام از طریق صندوق رفاه دان تجویان در اختیتار   این ق

اقستاط وامهتای متذکور پتس از فراغتت از      . گیترد  این افراد قرار می
دان تجویان تحتت   . شود تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می

 .باشند پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اومویت دریافت وام می

منظتتور  شتتود بتته اجتتازه داده متتیبتته وزارت آمتتوزش و پتترورش  - ه
ستتازی کتتاربری بخ تتی از امتتالا و فضتتاهای   ستتاماندهی و بهینتته

آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و بتا رعایتت مالحظتات آموزشتی و     
. برداری از آنها اقتدام کنتد   تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره

تغییر کاربری موضوع این بند به پی نهاد شورای آموزش و پترورش  
قتانون تأستیس شتورای عتامی     ( 3)استان و تصویب کمیسیون متاده 
و  گیرد صورت می 66/06/0930شهرسازی و معماری ایران مصوب 
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برداری، احداث،  أخذ گواهی بهره ،......، شامل تغییر کاربری ......

 ...... تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری

اجرائی،  یستیاههاتوسط د یپژوه  یها کاهش اعتبارات برنامه -و

 .ممنوع است

به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوه ی و فناوری، اعتبارات  -ز

قتتانون استتتفاده متتتوازن از امکانتتات ک تتور بتترای ارتقتتای منتتاطق  

قابل اختصا  به دان یاهها و  94/2/0939یافته مصوب  کمترتوسعه

 و جهتاد دان تیاهی  مؤسسات آموزش عامی، پارکهای علم و فنتاوری  

 .مستقر در استان است

قانون برنامه ش م توسعه ( 20)ماده ( ب)در راستای اجرای بند  -ح
ای  از اعتبتارات هزینته  %( 0)مبنی بر اختصا  حتداقل یتک درصتد   

بته امتور پژوه تی و    ( به استثنای فصول یک و شش)یافته  تخصیص
ریتزی و توستعه استتان مجتاز استت       توسعه فناوری، شورای برنامته 

به )ای استان  وع این ماده را از سرجم  اعتبارات هزینهاعتبارات موض
، کسر و بتا همتاهنیی   (استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان

هتای   هتا و سیاستت   دستیاههای اجرائی استانی و بر استاس اومویتت  
پژوه ی مصتوب و نیازهتای استتان و در چهتارچوب دستتورامعمل      

های  ا هماهنیی وزارتخانهکه ب)ابالغی سازمان برنامه و بودجه ک ور 
علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین 

برای امور پژوه ی و توسعه فناوری به دستیاههای اجرائی ( گردد می
 .شده توسط آن شورا اختصا  دهد استانی تعیین

تا در راستای حل مسائل و م کالت ختود از   ........ -بندالحاقی
مه با دان یاهها و مؤسسات آموزش عامی و پژوه تی و  طریق توافقنا
هتای تحصتیالت    نامته  هتای کتاربردی، عنتاوین پایتان     در قامب پروژه

هتتتای تحقیقتتتاتی  هتتتای پستتتادکتری و پتتتروژه تکمیلتتتی، پتتتروژه
 .آموختیان تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند دانش

و  ه تی پژو ،این مبامغ برای دان یاهها و مؤسستات آمتوزش عتامی    
بینی شتده آنهتا در    مازاد بر درآمد اختصاصی پیش جهاد دان یاهی 

این قانون محسوب و عیناً پس از ارستال توافقنامته توستط آنهتا بته      
داری  داری کل ک ور، توستط خزانته   سازمان برنامه و بودجه و خزانه

کل ک ور به مؤسسه آموزش عامی یا پژوه ی طرف قرارداد برگ ت 
هتا   که تا پایان سال مامی کل مبلتغ توافقنامته   طوری شود، به داده می
 . شوند تسویه 

اعتبتارات موضتوع ایتن بنتد در دان تیاهها و مؤسستات آموزشتتی و       
 .شود صورت امانی هزینه می پژوه ی و فناوری به

حداقل سهم قابل پرداخت به دان جویان، پژوه تیران پستادکتری،   
ز مبلتغ هتر پتروژه    آموختیان پژوه تیر  و نیروهتای کتارورز ا    دانش

 . خواهد بود%( 24)شصت درصد 

توانند حداکثر تا ده  شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این تبصره می
هزینته امتور پژوه تی    %( 04)از مبلتغ چهتل درصتد    %( 04)درصد 

مذکور را از طریق دان یاهها و مؤسسات پژوه ی وابسته به خود در 
 .نامه مذکور هزینه نمایند چهارچوب آیین

نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چیونیی مصرف  آیین
و سایر موارد به پی نهاد سازمان برنامه و بودجه ک تور و همکتاری   

های امور اقتصادی و دارایتی، علتوم، تحقیقتات و فنتاوری،      وزارتخانه
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهتاد  

ه پتتس از ابتتالن ایتتن قتتانون بتته تصتتویب ک تتاورزی حتتداکثر دو متتا
 .وزیران خواهد رسید هیأت

 -83تبصره 

و حمتل و   یوجوه واریزی در اختیتار ستازمان راهتدار    ....... -الف
و سازمان  نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،ک ور یا نقل جاده

هتای مربتوط بته ایتن      ردیتف تتا در  گیترد   قترار متی   اورژانس ک ور
این قانون در امور منجتر بته کتاهش    ( 2)شماره جدولدستیاهها در 
مرکزی جمهوری استالمی   بیمه. هزینه شود و مرگ و میر، تصادفات

 ....... .استبند ایران موظف به نظارت بر اجرای این 

ای ک تور، نیتروی انتظتامی و     سازمان راهداری و حمل و نقل جتاده 
متاه   هسازمان اورژانس ک ور موظفند گزارش عملکرد خود را هتر ست  

یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری استالمی  
 .ایران گزارش نمایند

منظور تهیه و اجرائی نمودن طتر  جتام  کنتترل و کتاهش      به -ب
ن تینی، کودکتان    آسیبهای اجتماعی با اومویت اعتیاد، طالق، حاشیه

( هقانون برنامه ش م توستع ( 34)موضوع ماده )کار و مفاسد اخالقی 
ایتتن قتتانون، بتته ( 3)جتتدول شتتماره   334444-66اعتبتتار ردیتتف 

پی نهاد سازمان برنامه و بودجه ک ور و با تأیید شتورای اجتمتاعی   
 .گردد ک ور صرف اقدامات اجرائی طر  فوق می

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلتف استت از طریتق ستازمان      -،
ق به مؤسسته  های متعل سازی، آن قسمت از سهام و دارایی خصوصی

ده و  صندوق بازن ستیی کارکنان فوالد را که کنترمی بوده و یا زیتان 
باشتتند، مطتتابق مقتتررات مربتتوط بتته قتتانون اجتترای  بتتازده متتی کتتم

قانون اساسی به فتروش  ( 00)های کلی اصل چهل و چهارم  سیاست
دومتت  . برساند و مناب  حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهتد 

های مذکور و  ناب  حاصله از واگذاری سهام و داراییموظف است از م
قانون برنامه ش م توسعه، تعهدات متامی  ( 06)ماده ( پ)اجرای بند 

کمتتر از پتند درصتد    )صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی 
ستازی عرضته شتده و یتا      را که از طریتق ستازمان خصوصتی   %(( 3)
 .شود، تهاتر و تسویه نماید می

 .حذف شد -د

دستتیاههای اجرائتی    و  مراجت  بین در مورد آرای حل اختالف  - ه
و یکصتد و ستی و   ( 090)که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم 

قانون اساسی و یا در اجترای قتوانین و مقتررات مربتوط     ( 093)نهم 
ربتط از   چنانچه به هتر دمیتل دستتیاه اجرائتی نی      شده استصادر 

داری نماید، عالوه بر برختورد  اجرای تصمیم مرج  حل اختالف خود
قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قتانون رستیدگی بته    
تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجته ک تور مطتابق رأی مرجت      
مذکور، حتداکثر ظترف متدت هجتده متاه از تتاری  وصتول رأی، از        
اعتبارات بودجه سنواتی دستیاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات 

در خصو  شرکتهای دومتی . نماید نف  اضافه می دستیاه اجرائی نی
و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دومت، اجرای تکلیف مذکور از محل 
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حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت 
 .باشد می( داری کل ک ور خزانه)امور اقتصادی و دارایی 

شود عرصه و  و شهرسازی اجازه داده می به وزارت راه -8بند الحاقي
اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحتدهای مستکونی مستکن مهتر     

تمتام فاقتد متقاضتی را بتا مجوزهتای مربوطته و        شده یا نیمه تکمیل
شده بترای تحویتل بته مستتمری بییتران تحتت        تسهیالت پرداخت

 پوشش به کمیته امتداد امتام خمینتی و ستازمان بهزیستتی واگتذار      
 .نماید

نامه اجرای ایتن بنتد متضتمن نحتوه واگتذاری و نحتوه انتقتال         آیین
تسهیالت توسط وزارتخانه هتای راه و شهرستازی و اموراقتصتادی و    
دارائی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی و سازمان 

ماه پس از تصویب این قتانون تهیته    بهزیستی ک ور ظرف مدت یک
 .رسد وزیران می هیأت شود و به تصویب می

داری کل ک ور واریتز   مناب  حاصله به خزانه. ...... -4بند الحاقی
جتویی ارزی در معامجته    و معادل ریامی آن بته هیتأت امنتای صترفه    

بیماران جهت خرید پروتز حلتزون جهتت کاشتت حلتزون شتنوایی      
اين بند  ر  لساد ق ل دي نهادنو ر        :توضيح) .یابد تخصیص می

مصوب گرري ه بور ....ر  خصوص لوازم آ اياي بخش ر آم ي آن
 .( هزينه اي آن مصوب گرري بخش   

 :الحاق گرديد 01بند ذيل به تبصره 

آهن جمهوري اسالمي ايفرا  مجفاز اسفت بفا      راه -بند الحاقي
لفه مالكيفت   استفاده از كليه اموال منقول و غيرمنقول خود از جم

اراضي ملي و دولتي تحفت اختيفار خفود واقف  در محفدوده      
از طریتق م تارکت بتا بختش خصوصتی      آهن  هاي راه ايستگاه

سازی و بهسازی حریم خطوط واق  در محتدوده   نسبت به زیبا
 .آهن اقدام نمایند های راه شهرها و ایستیاه

سازمان ثبت اسناد و امالا ک ور موظف است نسبت به صدور 
آهتن جمهتوری    د مامکیت اراضی یاد شده به نام شرکت راهاسنا

ای مرکتب از هتر یتک از     اسالمی ایران بر اساس تصمیم کمیته
نمایندگان ستازمان ثبتت استناد و امتالا ک تور، وزارت راه و      

آهتتن جمهتتوری استتالمی ایتتران و وزارت امتتور  شهرستتازی، راه
 .اقتصاد و دارایی اقدام کند

 والفقره س( 3)اعالم وصول (3

فرهنت    محترم  هدایت اا خادمی از وزیرآقای سوال ملی -0
و ارشاد اسالمی درباره علت وضعیت نابسامان حوزه فرهنیتی و  

 .مطبوعاتی ک ور

و اقتصتاد  محتترم   کریمی قدوسی از وزیتر آقای سوال ملی  -6
هتای   هزار میلیارد تومتانی کتارت   00درباره علت بدهی دارایی 

 .بازرگانی یک بار مصرف

و  اقتصتاد محتترم   کریمی قدوسی از وزیتر آقای سوال ملی  -9
درباره عدم وجود برنامه متوثر دربتاره مقابلته بتا قاچتاق       دارایی
 .کاال

، اخطفار قفانو  اساسفي و تفذكرات     آيين نامه اي تذكرات ( 4

 شفاهي

در تتذکر شتفاهی ضتمن تستلیت بته       : مصطفي كواكبيا آقاي 
همتته : گفتتت،ختتانواده جانباختیتتان حادثتته ستتقوط هواپیمتتا  

کنند که نهایت تالش بترای پیتدا کتردن     مسئوالن مصاحبه می
یمتا بته دستت    الشه هواپیما انجام شده اما هنوز بقایایی از هواپ

 .نیامده است

به دست آوردن و ت یی  پیکر جانباختیان برای ختانواده آنهتا   
شود،  حداقل اقدامی است که سبب تسلی خاطر بازماندگان می

 امیتتتدواریم مستتتئوالن بتتتا اقتتتدام اساستتتی  : تصتتتریح کتتترد
ساعت آینده نتیجه این مهم را به مردم اطالع رسانی  60ظرف 
 .کنند

در تتذکر شتفاهی در ابتتدا     : جلیل رحیمی جهان آبتادی آقای 
یمتا  خطاب به وزیر راه خواست تا در مورد حادثته ستقوط هواپ  

 .گزارشی به مجلس و مردم ارائه دهد

با اشاره به م کالت حوزه انتخابیه اش خطاب به استتاندار  وی 
حاشیه ن تینی بته یکتی از معضتالت     : گفت  ، خراسان رضوی

مهم تربت جام تبدیل شده که در پی کوچ روستاییان ناشتی از  
   .فقر و خ کسامی ایجاد شده است

بت جتام بتدون آب، بترق و    هم اکنون مردم منطقه سجادیه تر
گاز زندگی می کنند، همچنین مهاجرانی که در حاشتیه تربتت   
جام سال هاست که زندگی می کنند افرادی بتی پنتاه هستتند    

 .که به حمایت جدی نیاز دارند

گرچته بنتده   : در ادامه طی تذکری بته وزیتر راه تصتریح کترد    
رئیسه استیضا  وزیر راه را امضا کرده ام که به زودی به هیات 

مجلس تسلیم خواهد شتد امتا از وی درخواستت دارم کته بته      
بهبود وضعیت راه های تربت جام، تایباد و باخزر به ویژه بخش 
محروم صامح آباد عنایت ویژه داشته باشد تا حداقل مردم ایتن  
مناطق راه ارتباطی با شهر به منظور حل م کالت ان را داشته 

 .باشند

 :، اظهار داشت تعاون روستایی  همچنین در تذکری به سازمان
تاکنون پول زعفران کارانی که با ایتن ستازمان روی یتک نتر      
م خص توافق کرده بودند پرداخت ن ده است و این در حتامی  
است که قرار شده بود این مبلغ طی مدت م خصی به آن هتا  

 .پرداخت شود

بی تردید مبامغ دریافتی حاصل از ک تت زعفتران تنهتا منبت      
مردم این منطقه بوده که طی تماس های مکرری که بتا  درآمد 

ما داشته اند از عدم پرداخت آن توسط سازمان تعاون روستایی 
 .گالیه مند هستند
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با اشاره به وضعیت خ کسامی به عنوان معضتل مهتم    در پایان
هم اکنون باید برای تهیه علوفه دام :  داشت  این مناطق اظهار 

 اورزان از سوی مستئوالن در ایتن   و اعطای تسهیالت وام به ک
 .مناطق اقدام شود

: در تذکر شتفاهی ختود عنتوان کترد     : سيد مهدي مقدسيآقاي 
بته    ل  باشتد کته ستازمان خصوصتی    الزم است وزیر اقتصاد مط

کنتد و همچنتان    مصوبات ستاد اقتصتاد مقتاومتی توجته نمتی    
 .شرکت هپکو در وضعیت بحران قرار دارد

رود کته وزارت اقتصتاد و دارایتی نستبت بته تعیتین        انتظار می
تکلیف شرکت هپکو که شرکت بتزرگ تومیتد ماشتین االت راه    

 .سازی است اقدام کند

با وجود اینکه شتهرداری  : بیان داشت خطاب به وزیر ک ور وی
کنتد تتیم شتهرداری     تبریز از تیم ورزشی این شهر حمایت می

 .ای خود باز مانده است های حرفه اراا از انجام فعامیت

ای بته مصتوبات    وزارت صنعت، معدن و تجتارت توجته ویتژه    -
ستاد اقتصاد مقاومتی در خصتو  کارخانجتات اراا، ماشتین    

روزه خود را عملتی   04اشته باشد و قول سازی د سازی و واگن
 .کند تا کارگران در شب عید دچار م کل ن وند

در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر نفتت   : هادي قواميآقاي 
ایتن اصتل از   : قتانون اساستی گفتت    09اصل  3بند  و براساس

قانون اساسی تاکید بر افزایش تومید دامی، صنعتی و ک اورزی 
 .دارد تا مرحله ای که ک ور به خودکفایی برسد

در ادامه با تاکید بر اینکه نهادهتای زیتر نظتر رهبتری بایتد در      
این نهادها نبایتد  : اجرای شعار سال پیش رو باشند، عنوان کرد

االهای صنعتی از چین وارد کنند چنانچه گروه توسعه انترژی  ک
تدبیر در حال حاضر انواع مومه را از چین وارد متی کنتد و ایتن    
درحامی است که در داخل کارخانه هایی برای تومید ایتن نتوع   

 .مومه ها وجود دارد

وزیر نفت که قراردادهایی در ایتن خصتو  بته شترکت هتای      
ادهای مربوط به ستاد اجترای  خصوصی می دهد و همچنین نه

 .باید در این باره تذکر جدی بدهند( ره)فرمان حضرت امام 

چاه هتای  : در تذکر دییری خطاب به وزیر نیرو خاطرن ان کرد
عمیق خراسان شمامی و اسفراین خاموش شده که همین تومید 
محصول را برای ک اورزان سخت می کند مذا بایتد نستبت بته    

 . اورزی تجدیدنظر شودساعات کار چاه های ک

در تذکر شفاهی خود ضمن عترض   :فر  مضانعلي سبحانيآقاي ر
و حادثه دیدگان ( س)تسلیت نسبت به شهادت حضرت فاطمه 

حجتی وزارت جهاد ک اورزی به جای : هواپیمایی آسمان گفت
هتا دستت بته واردات ایتن محصتول زده       خرید شکر از کارخانه

نتتدرهای ختتود را بتته متتاه استتت کتته چغنتتدرکاران چغ 2.استتت
اند و امروز که فصل کاشت مجدد استت،   ها تحویل داده کارخانه

 .پول برای زراعت ندارند

این در حامی است که وزارت جهاد ک اورزی به جای خریتد از  
ها دست به واردات شکر زده است و با ایتن کتار باعتث     کارخانه

 644شده است کته کارخانجتات تومیتد شتکر زیتر بتار بتدهی        
 .ارد تومانی مانده باشندمیلی

در تذکر شفاهی به وزیر راه در متورد    :رامين نورقلي پورآقاي 
در این گونه حوادث انتظار این  :گفت، سقوط هواپیمای یاسوج 

است که مسئوالن مربوطه از سمت خود استعفا دهند بنتابراین  
انتظار می رود مدیرعامل شرکت هواپیمایی آستمان بته دمیتل    
م کالت مدیریتی که در این حوزه وجود داشته استت استتعفا   

 .دهد

انتظار می رود در این موضوع : خطاب به وزیر راه ادامه داد وی
پیدا کنید ضمن اینکه بنا نداریم در مورد مستائل فنتی و   ورود 

وضعیت هوا بحث کنیم اما موردی که بایتد متتذکر شتوم ایتن     
است که در ارتباط با م کالت مدیریتی که در این حوزه وجود 
دارد ف ارهایی به طور مستقیم بته کارکنتان، خلبانتان و کتادر     

 .پرواز این شرکت وارد می شود

تعدادی از خلبانان ماهر این شرکت به دالیتل  در ماه های اخیر 
م کالتی پیرامون دستمزد و وضعیت بیمته کته بتا آن مواجته     

با توجته بته اینکته خلبتان     .بوده اند از کار خود استعفا داده اند
یکی از متعهدترین خلبانان ایتن شترکت    ATRزبده هواپیمای 

 بوده است اما تا زمانی که پرواز رفت و برگ تت صتورت نییترد   
 حق امزحمه ای بابت پترواز بته وی و ستایر خلبانتان پرداختت     

 .نمی شود 

شهرسازی به دمیتل   به وزارت راه و  :سيد حمايت ميرزادهآقاي 
عدم تهیه اساسنامه سازمان هواپیمایی شترکت فرودگتاه هتا و    

قانون احکام دائمتی  ( 39)ماده ( 0)ناوبری هواپیمایی طبق بند 
 .های توسعه تذکر داد برنامه

همچنین وی به وزارت راه و شهرستازی بته دمیتل عتدم تهیته      
ستتاها  های رو آوری و دف  بهداشتی زبامه نامه اجرایی جم  آیین
 .برنامه ش م توسعه تذکر داد( 62)ماده ( ب)بند ( 0)جزء 

به وزارت صنعت، معدن و تجارت به خاطر عدم تهیته فهرستت   
 .های صنعتی تذکر داد اومویت

های مربوطه به دمیل عتدم تهیته برنامته     همچنین به وزارتخانه
نامته   وری، آیتین  های اجرایی برای افزایش بهره عملیاتی دستیاه

نامته   کاهش تلفات انترژی در بختش ستاختمان، آیتین     اجرایی
اجرایی معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان که به جتذب  

نامته اجرایتی    فارن امتحصیالن دان یاهی اقدام می کنند، آیتین 
بیمه بیکاری اصحاب فرهن ، هنر، رسانه و صدا و سیما، بهبود 

ه هتتا، عتتدم تهیتت  هتتا و بازداشتتتیاه بخ تتیدن وضتتعیت زنتتدان 
نامته   های اجرایی مربوط به قانون هوای پتاا و آیتین   نامه آیین

ماده واحده قانون پیییری مقابله بتا تقلتب   ( 04)اجرایی تبصره 
 .در تهیه آثار علمی تذکر داد
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نماینده مردم گرمی در مجلس شتورای استالمی همچنتین بتا     
به دمیتل  : قانون اساسی خاطر ن ان کرد 03و  9اشاره به اصل 
به اصول یاد شده شاهد موضوع تبعتی  در بررستی    عدم توجه

الیحه بودجه هستیم که بر این اساس خیلی راحت نتام برختی   
شود در حامی  ها به اسم مناطق محروم در نظر گرفته می استان

 .تر از این مناطق نیز وجود دارد که محروم

در تذکر شفاهی با اشاره به اینکته در   : حميدرضا فوالدگرآقاي 
بنیتاد  : آستانه سامروز تأسیس بنیاد شتهید قترار داریتم، گفتت    
 .شهید باید مداف  حقوق خانواده شهدا و ایثارگران باشد

اشد بنیاد شهید صترفاً متداف  دومتت باشتد، ختانواده      اگر قرار ب
شهدا و ایثارگران باید بترای دفتاع از حقتوق خودشتان ت تکل      

اندازی کنند مذا در این زمینه مسئوالن کمی تأمل بی تتری   راه
 .داشته باشند

ها تالش کرد سیستم بانکی به سمتی حرکتت کنتد    دومت سال
ا امروزه به دمیتل  که شاهد کاهش نر  سود تسهیالت باشیم، ام

م کالت بازار ارز بترای ستوق دادن نقتدینیی موجتود، پتیش      
شود که اقتدام مقطعتی بتوده امتا      فروش سکه و غیره انجام می

باید تالش کرد این م کل به صورت اساسی برطرف شود زیترا  
 .به ضرر تومید است

در حال حاضر برای تأمین آب شرب اصفهان و فتالت مرکتزی   
هتایی وجتود دارد کته     تان سال آینتده نیرانتی  برای بهار و تابس

امیتتدواریم مستتئوالن در جهتتت رفتت  م تتکالت و تتتأمین آب  
 .آشامیدنی مردم منطقه تالش کنند

در تذکر شفاهی ضتمن عترض    : محمد محمودي شاه نشينآقاي 
تسلیت به خانواده رستتمی کته در ستانحه ستقوط هواپیمتای      

متاسفانه روز بته  : یاسوج عزیزی از دست داده اند، گفت -تهران
روز با کمبود آب ک اورزی در دشتت شتهریار و دشتت متالرد     

 .روبه رو هستیم

زمتانی متالرد و شتهریار مرکتز     : وزیر نیرو ادامته داد  خطاب به
تومید و قطب میوه و قارچ ک ور بودند اما با وجود اینکه تصفیه 
خانه ها در این مناطق م غول به کار هستتند امتا چتون ایتن     
 فعامیتتت بتتدون برنامتته، طتتر  و هزینتته استتت در واقتت  انتقتتال

 .آب های پسماند به دشت باالدست صورت نمی گیرد 

این : مچنین به وزارت جهاد ک اورزی تذکر داد و بیان داشته
وزارتخانه در زمینه حفظ و نیهداری باغات و استفاده بهینته از  

بایتد در طتتر  هتتای  .اراضتی اقتتدام درستتتی انجتام نمتتی دهتتد  
 .روستایی بازنیری شود

 

ختم جلسفه ، جلسفه آينفده روز  چهارشفنبه مفور       اعالم   (5

 صبح 1ساعت 2/82/8331
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