
 

تقنینی امور معاونت                                     اریان اسالمی جمهوری                                                             جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
                                                  

      جمهوری  ریاست                                                                   
 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 سال دوم  –دوره دهم 
 

 

 02/80/8991نبه شيك روز–جلسه علني  (819) نهمين  و هشتاد و صديك
 

 

 

 0اصالحات كميسيون به تصويب رسييد و  بنيد ااقيا ي    -0اعاده شوراي نگهبان )كل كشوور  1931رسيدگي به اليحه بودجه سال ( 1

 .(نظام ارجاع گرديد به مجمع تشخيص مصلقت 88تبصره 

 در خصيو  نتيجيه   : توضيي   )ادامه رسيدگي به طرح اصالح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلو   وووراي اسوالمي   ( 2

 تشكيك  گرديده بود كه آ اي دكتر الريجاني اظهار داشت حذف نياز به دو سوم راي نداشيته ايذا نتيجيه     93راي گيري در مورد حذف ماده 

 ( .مطرح و به تصويب نرسيدنيز  پيشنهاد ااقا ي  -.حذف گرديده است 93ت بوده و ماده راي  گيري درس
 

 .(استفساريه به تصويب رسيد -  8اعاده شده از شوراي نگهبان) طرح استفساريه چگونگي امهال وام  رسيدگي به (9
 

اصالحات كميسيون به تصويب -8اي مقترم نگهبان اعاده شده از شور)   رسيدگي به اليحه  حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت( 4

 .(رسيد

 فقره طرح( 2)اعالم وصول ( 5
 

 (آزادي خواه، سليماني، جليلي ، كامران و حاجي دايگاني:آ ايان )ناطقين جلسه علني ( 6

 8 )ميواد – 9اعاده شده از شوراي نگهبيان  )طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رود جمعيت كشور رسيدگي به ( 1

 (.هاي ذيل اين مواد جهت تأمين نظر شوراي نگهبان حذف شد اين طرح و تبصره(   5 ااي 
 

 تذكرات كتبي نمايندگان به ريي  جمهور و مسئولين اجرايي كشور(8

 (مورد 1)تذكرات كتبي به ريي  جمهور -الف
 

 (مورد 99)تذكرات كتبي به مسئولين اجرايي كشور -ب

 

 ه اي، اخطار قانون اساسي و تذكرات وفاهيتذكرات  آيين نام( 3

 صب  1ساعت  00/80/8991آينده روز سه شنبه مورخ  ، جلسه  اعالم ختم جلسه (11
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 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 981جلسه

 روز يكشنبه

02/90/9911 

اعاده شوراي ) كل كشور 8993رسيدگي به اليقه  بودجه سال ( 8

 (0نگهبان 

 :اصالحات كميسيون به شرح ذيل به تصويب رسيد

 :رديدالحاق گ 12به تبصره  12و  11دو بند  -

 درج جهوت  الزم قوانوني  اقدامات است مکلف دولت: 11بند الحاقي 

 ايون  در اقتصوادي  ويوهه  و آزاد مناطق هاي سازمان تلفيقي بودجه

 .دهد انجام را قانون

دولت مکلف است سود سهام خود در وركت هوايي   : 12بند الحاقي 

درصد است را وصول و به رديف  01كه سهم دولت در آن ها كمتر از 

 .اين قانون واريز نمايد 0جدول وماره  191118ماره و
 

به ورح ذيل اصالح  31اليحه بودجه سال  4تبصره ( و)بند -

 : ود

 -4تبصره 

به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه وشم توسوعه بوه   -و

دولت اجازه داده مي وود معادل يکصد و چهل و سه هزار و هفتصد 

 1931ريال از ورودي سوال  ( 149.101.111.111.111)و پنجاه ميليارد 

صندوق توسعه ملي برداوت و منابع حاصوله را بوه رديوف درآمود     

 كشوور  كول  داري خزانوه  نزد 911110 بندي عمومي به وماره طبقه

 .نمايد واريز

اي اين قانون  هاي هزينه معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديف

 :يابد به ورح زير اختصاص مي

موه وشوم و   اقانون برن( 39)دا و سيما در اجراي ماده سازمان ص -

هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فويلم و   توسعه كمي و كيفي برنامه

 سريال

 قانون برنامه وشم توسعه 116تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده  -

بازسازي مناطق آسيب ديوده از زلزلوه و كموه بوه سواماندهي       -

 هاي فرسوده بافت

در اجوراي مواده   ( تحت فشار)هاي نوين  (سيستم)نه توسعه ساما -

 قانون برنامه وشم توسعه( 90)

 هاي آن هاي آبرساني روستايي و توسعه وبکه طرح -

قوانون برناموه وشوم    ( 98)مواده  ( خ)آبخيزداري در اجراي بند  -

 توسعه

رفع مشکل برق و مقابله با ريزگردها در خوزستان در اجراي بنود   -

 انون برنامه وشم توسعهق( 98)ماده ( س)

و عفونووت كودكووان ( پنوموكووو )توليوود واكسوون سووينه پهلووو  -

 در كشور( روتاويروس)

هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص ووده از جملوه حقووق و    

 .جايي اعتبارات اين بند ممنوع است دستمزد و جابه
اعتبارات مربوط به آبرساني به روستاها و آبياري تحت فشار در سه 

سازمان برناموه و بودجوه   )و بر اساس واخص  1931هه اول سال ما

 .گردد هاي كشور توزيع و ابالغ مي بين استان( كشور

 :به ورح ذيل به تصويب رسيد  4تبصره  2بند الحاقي  -
- 4تبصره 

وود پ  از عقد قرارداد بوا   به دولت اجازه داده مي - 2بند الحاقي 

الزم را نسبت بوه توأمين   نوني قاكننده مالي خارجي اقدامات  تأمين

هواي   براي طورح  ( فاينان  )خارجيمالي  درصد تسهيالت 10سهم 

 .ريلي از محل صندوق توسعه ملي به عمل آورند
 

 .حذف ود 1تبصره  2بند الحاقي -
به مجمع تشخيص مصلحت نظوام ارجواع    11تبصره  2بند الحاقي  -

ود در بنود  با عنايت به اصرار مجل  بر مصووبه قبلوي خو   .) گرديد

 (11تبصره ( 2)الحاقي 
 

ماده ( ب)ايراد وارده به اين بند در بند :  12تبصره ( ب)اصالح بند  -

واحده اعمال ود و بند الحاقي كه بر اسواس آن سوازمان برناموه و    

سوازمان منواطق    31بودجه كشور موظف وده بود بر بودجه سوال  

اين سازمان  1938آزاد و ويهه اقتصادي دولتي نظارت و بودجه سال 

 .اين قانون منظور كند، حذف ود 9را در پيوست وماره 

 : 14 تبصره الف بند  اصالح جدول ذيل -
در سوتون   31اليحه بودجه سوال   14در جدول ذيل بند الف تبصره 

دريافتي حاصل از فورو  داخلوي   "هاي  عبارت( منابع)ها  دريافتي

هواي   فورآورده دريافتي حاصل از صوادرات  "و  "هاي نفتي فرآورده

 14در فراز دوم ذيل جدول بند الف تبصره  "داخلي"و كلمه  "نفتي

 .حذف ود

 :بدين ورح اصالح ود 11تبصره ( ز)بند -
- 11تبصره 

قانون الحواق   91دولت مکلف است درآمد حاصل از اجراي ماده  -ز

مندرج ( 2)برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

هواي   اين قانون از طريوق رديوف   0جدول وماره  111019در رديف 

بوه صوورت صود     هاي مربوطو  هاي سرمايه اي و تمله دارايي هزينه

 .تخصيص داده و پرداخت نمايد%( 111)درصد 

 .حذف ود  21تبصره ( ب)بند  -
 

 : 21تبصره ( د)بند  2اصالح جز  -
- د

ناموه   ها و واحودهاي مجوري كوه بور اسواس تفواهم       به دستگاه -2

وود بوا موافقوت سوازمان     ووند اجازه داده مي کردي اداره ميعمل

برنامه و بودجه كشور نسبت به جابه جايي اعتبارت فصول هر يوه  

هاي هزينوه اي در سوقف اعتبوارات هموان رديوف اقودام        از رديف

نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه  آيين.نمايند

 .رسد يكشور به تصويب هيئت وزيران م
 

با توجه به نظر مجمع تشخيص مصلحت  نظام متن زيور بوه   -

 .عنوان تبصره الحاقي  به ماده واحده اضافه ود
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دولت مکلف است گزار  انطباق اجراي اين قانون با : تبصره الحاقي

ماه يه بار به مجل   4هاي كلي برنامه وشم توسعه را هر  سياست

 .ووراي اسالمي ارائه كند

 

يدگي به طرح  اصالح موادي از  يانون آييين ناميه    ادامه رس (0

 داخلي مجلس شوراي اسالمي

 73در خصوص نتيجه راي گيري در مورد حذف مااد   : توضي  

تشكيك  گرديد  بود كه آقاي دكتار رريجاانا ااراار داشا      

حذف نياز به دو سوم راي نداشته لذا نتيجه راي  گيري درس  

 .حذف گرديد  اس  73بود  و ماد  

 .يك پيشنراد الحاقا مطرح و به تصويب نرسيد-

 

اعاده شده ) طرح استفساريه چگونگي امهال وام  رسيدگي به (9

 (8از شوراي نگهبان 

 :استفساريه به تصويب رسيد
 

آيااا منرااور از اسااتمرا  بااد ا بااانكا  :موضييوع استفسيياريه

( 6)دياادگان از حااوادر تيرمترقوااه مودااو  بنااد     خسااارت

ديد  در اثار   تسريع در بازسازي مناطق آسيبواحد  قانون  ماد 

، اين اس  كه جريمه و 91/7/9711حوادر تيرمترقوه مصوب 

 اي ناشاا از تيرجااري شادن تساريالت      الزامات و ممنوعي 

درياف  تسريالت جديد، افتتاح حساب جاري، درياف  )مذكور 

در ( گيرناد   دسته چك و ساير خدمات بانكا باراي تساريالت  

گاردد و   گيرند  و بانك نماا  را  متوجه تسريالتطو  دور  ام

 باشد؟  برعرد  دول  ما( 6)سود تسريالت طوق بند 

 .بلا: پاسخ
 

 رسيدگي به اليقه  حمايت از حقيو  اريراد داراي مولواييت   ( 4

 ( 8اعاده شده از شوراي مقترم نگهبان )  

 :اصالحات كميسيون به ورح ذيل به تصويب رسيد

بر اساا   طوهاه بنادي  باين     "عوارت ( 9)در بند الف  ماد  -

 .المللا  انوا  معلولي   سازمان برداش  جرانا حذف شود

به عوارت  "فرص  برابر به آنرا "عوارت ( 9)ماد  ( ر)در بند -

 .اصالح شود "فرص  برابر براي آنرا "

به عنوان عضاو نااار و   ) "عوارت ( 7)ماد  ( 8)به انتراي جزء -

 .شودادافه  "(بدون حق راي 

به عنوان عضو ناار و ) "عوارت ( 7)ماد  ( 91)به انتراي جزء -

 .ادافه شود "(بدون حق راي 
 

به عنوان عضو ناار و ) "عوارت ( 7)ماد  ( 99)به انتراي جزء -

 .ادافه شود "(بدون حق راي 

 

به عنوان عضو ناار و ) "عوارت ( 7)ماد  ( 91)به انتراي جزء -

 .دادافه شو "(بدون حق راي 
 

 "باه عواارت    "دساتاا را   "عواارت ( 7)مااد   ( 97)در جزء -

 .اصالح شود  "دستاا   اي دولتا
 

 .حذف شود( 91)توصر  ذيل ماد  -

به عوارت  "سالمندان نيازمند"عوارت ( 3)ماد  ( 1)در توصر  -

 .اصالح شود "سالمندان معلو "

 "(91مااد   )"باه عواارت    "(99مااد   )"عوارت ( 97)در ماد  -

 .الح شوداص

اصاالح   "قيموما  "باه كلماه   "قيمومي "كلمه (11)در ماد  -

 .شد

به عنوان عضو نااار  )"عوارت ( 71)ماد  ( 96)به انتراي جزء -

 .ادافه شود "(و بدون حق راي 

به عنوان عضو ناار ) "عوارت ( 71)ماد  ( 93)به انتراي جزء -

 .ادافه شود "(و بدون حق راي 

به عنوان عضو ناار ) "عوارت ( 71) ماد ( 98)به انتراي جزء -

 .ادافه شود "(و بدون حق راي 
 

به عنوان عضو ناار ) "عوارت ( 71)ماد  ( 91)به انتراي جزء -

 .ادافه شود "(و بدون حق راي 
 

 رقره طرح( 0)اعالم وصول ( 5

 طرح جامع پذير  و آموز  وكالت -

 .ديوان محاسبات قانونطرح الحاق موادي به  -
 

آزادي خواه، سيليماني،جليلي ،  : آ ايان)ن جلسه علني ناطقي(1

 (كامران و حاجي دايگاني
 

 : نماينده مالير احد آزادي خواهآ اي  -ااف

خورد  نرام اسالما با  دف نفوذ و توقف حرك   ن قسمدشمنا

رو به جلوي انهالب، قليل افراد فاسدي را تح  عنوان مساوو   

اناد، آن مازدوران    به سيستم ماديريتا ايان كشاور وارد كارد     

اعتماد كردن مردم نساو  باه    مستودي كه  مه ا تمامشان با

  .انهالب اس 

ران ، رشاو ، حياف و   اي مانند اختال ،  اقدامات مشموزكنند 

افتاد، از جملاه اقادامات     الما  كه  رازگا ا اتفاق ما ميل بي 

خائنانه ايان قمااا افاراد اسا ، در چناين شارايطا وايفاه        

الكفاار، برخاورد قاطعاناه     نراد اي نرارتا از باب  اشاداء علاا  

  .اس 
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تر به قسما  بياييد با پايوندي قوي!  مكاران و نمايندگان عزيز

الادو ، اجااز     الرعايا باشيم و نه وكيل م، فهط وكيلاي كه خورد 

مان منحرف ساازند، كاه مجلا      ند يم ما را از وايفه نرارتا

 نرارتا وايفه مالحره،  ر بدون كه  زمانا در رأ  امور اس 

  .د د انجام را خود

مردم به ما رأي دادند تاا ماا دولا  را در مساير ناوكري ملا        

ان، دولاا  را از انحرافااات ماا كمااك كناايم و بااا اعمااا  نرااارت

مجل  و دول ، لاه ياا علياه يكاديار      .مديريتا مصون بداريم

اي نوايد داشته باشند،  ر كجا مجل  انحراف دياد،    يچ رابطه

  .بدون  رگونه مالحره بايد اعما  نرارت كند

! كانم كاه آقاا    در اينجا خطاب به ر ور معرم انهالب عرض ما

جانواه    رگز از حماي   ماه وكالي مل  با  ر سليهه سياسا، 

  .دارند تان دس  برنما خود نسو  به حضرت

مؤسساات ماالا و   : جمراور گفا    آزاديخوا  خطاب باه رئاي   

گذاران را حاو  كارد  و تجماع  ار روز       اعتواري پو  سپرد 

مالواختاااان در مهاباال بانااك مركاازي و مجلاا   اايچ پاساا   

باناك   اي نداشاته اسا ، تايم اقتصاادي و ماديري       كنند  قانع

  .مركزي سرم بسزايا از تهصير را برعرد  دارند

مسوله رينحلا در مديري  كشور وجود ندارد، به شار  آنكاه   

مديران كشور با روحيه جرادي حتا به قيم  بذ  جان باراي  

  .مردم نوكري كنند

آقاااي : جمرااور اارااار داشاا   خطاااب بااه رئااي   در ادامااه

كاه منتهدينشاان   سزاوار اين مردم شريف نيس  ! جمرور رئي 

  .عهل خطاب كنيم، اين مروت مديري  اسالما نوود را كم

 اا   د اه شصاتا  ! جمراور  معااون او  رئاي   ! آقاي جرانايري

خسارت جنگ، تحريم، ازدياد ناگرانا جمعيا  را ديدناد و در   

شاكن بودناد، روا نيسا  ماورد      اي وارد شادند خاط    ر عرصاه 

  .مرري قرار گيرند با

زا و پرورا و رئي  سازمان برناماه و  وي خطاب به وزير آمو

فر نايان و قشر فر يخته اثربخش و قابل : بودجه اارار داش 

توجه جامعه  ستند، چرا بايد دتدته حهوق و دستمزد داشاته  

باشند؟ چرا به نرام نا ما نگ پرداخ  حهوق و دستمزد پايان 

اي كاه دياوان محاساوات در موردشاان      د يد؟ آيا آن عد  نما

اد تافته جدابافته بودند كه ما انه فالن ميليون تومان گزارا د

گرفتند و جنابعالا ذخاير نرام خطابشان كرديد؟ باه   حهوق ما

نرر من اشتوا  فرموديد، ذخاير نراام فر ناياانا  ساتند كاه     

  .آموز دراختيارشان اس  ميليون دانش 91آيند  

 اي  در پايان با اشار  به مشكالت حوز  انتخابيه خود در بخش

مختلف  مچون فروا محصورت كشاورزي، بحث آب شارب،  

  .از مسوورن خواستار به رسيدگا به مشكالت و حل آنرا شد

 

 :كنگاور نماينده حسن سليمانيآ اي  -ب

ويژگا انهالبا اسالما نسو  به سااير نرضا   ااي اياران در     

سد  اخير، مكتوا و اسالما باودن آن اسا  و ملا  مسالمان     

ايران بعد از گذر از نرض  دد استوداد مشروطه و نرض  داد  

استعمار ملا شدن نف  به اين تجربه دسا  يافا  كاه علا      

ت ماذكور  اساسا عدم موفهي  نرض   ا مكتوا نوودن مواارزا 

( ر )بود  اس ؛ از اين وجدان بيدار مل  و ر واري اماام راحال   

داارورت پيايااري قطااع نرضاا  اصاايل مكتوااا و اسااالما را 

 .درياف 

از اين حيث حكوما  اساالما از ديادگا  اساالم برخاساته از      

مودع طوهاتا و سلطه گري فردي يا گرو ا نوود  بلكه تولاور  

  كاه باه خاود    آرمان سياسا ملتا  م كيش و  ام فكار اسا   

 سااازمان مااا د ااد و رسااال  قااانون اساسااا اياان اساا  كااه  

زمينه  اي اعتهادي نرض  را عيني  بخشاد و شارايطا را باه    

وجود آورد كه در آن انسان با ارزا  اي وار و جراان شامو    

اسالما پرورا يابد و تضمين گر نفا  رگونه استوداد فكري و 

ساپردن سرنوشا    اجتماعا و انحصار اقتصادي باشاد و باراي   

مل  به دس  خودشان تالا شود و در تمام مراحال تصاميم   

گيري  اي سياسا و سرنوش  ساز بايد زمينه مشاارك   ماه   

افراد اجتما  را فرا م سازد تا در مسير تكامل انسان  ر فاردي  

 .خود دس  اندر كار و مسوو  رشد و ارتها و ر وري شود

ر زمين اسا ،  اين  مان مودو  تحهق حكوم  مستضعفين د

در حهيه  انهالب اسالما با سرمايه عريم اجتماعا اماما  و  

ام  به پيروزي رسيد و اين سرمايه اجتمااعا باه عناوان ياك     

متغير پنران كه شاكله جامعاه را تشاكيل ماا د اد در قالاب      

 نجار اي صحيح، روابط صميمانه اجتماعا و وحدت و عشاق  

دفاا  از ارزا  ااي   امام  و ام ،  مدلا ميان مردم و نراام،  

مادي و معنوي جامعه در مهاطع خااص و بزنااا   اايا مانناد     

دي  ا و كمك به زلزله زدگان آشاكار   1برمن  ا،  11حماسه 

 .ما شود، قابل شناسايا و ارزيابا اس 

اين سرمايه به معناي آبرو و اعتوار حاكمي  و ميزان اعتماادي  

ند عميق مياان  اس  كه مردم به نرام سياسا خود دارند و پيو

مردم و ر وران انهالب اسا  كاه ايان پيوناد در عرصاه  ااي       

د ه گذشته منشأ اصلا اقتدار نرام و  1مختلف انهالب در طا 

عوور از گردنه  اي سختا بود كه دشمنان نراام باراي مهابلاه    
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با آن توطوه  ااي مختلفاا در قالاب توطواه  ااي امنيتاا و       

 .به اجرا درآورد  اندنراما و تحريم  اي اقتصادي طراحا و 

وجود ميزان قابل قوولا از اين سرمايه اجتماعا موجب تسريع 

كنش  اي اجتماعا ما شود به طوري كاه در مواقاع بحراناا    

ما توان براي حل مشكالت از ايان سارمايه باه عناوان اصالا      

ترين منوع مشكالت و اصالح فرايند اي موجود ساود بارد و از   

در تهويا  ياا تضاعيف سارمايه      اين رو شناسايا عوامل ماؤثر 

 .اجتماعا ا مي  بسزايا دارد

فاصله مردم و حاكمي ، بياانه ستايا،  وي  زدايا، : وي افزود

سياسا، -كم توجرا مردم به قوانين، تهليل مشارك  اجتماعا

جابجايا منزل   اي اجتماعا و گرو   ااي مرجاع، جابجاايا    

تماعا، تغييار  ارزا  ا و نفوذ ارزا  اي تيردينا در بدنه اج

در سوك زندگا ماردم و گارايش باه ساوك زنادگا ترباا از       

شاخصه  ايا اس  كه بايد در ارزياابا سارمايه اجتمااعا ماد     

 .نرر قرار گيرد

اقداماتا از قويل رواج اشرافا گري ميان مساوورن و ماديران،   

داعف در اجااراي عاادال ، پاساخاويا دااعيف دسااتاا   اااي   

رآمدي مديران در دستاا   اي حكومتا به مطالوات مردم، ناكا

اجرايا، فاصله زياد بين آرمان  ا و واقعي   ا، رشد و گسترا 

مفاسد اداري و ويژ  خواري، تضعيف دين ماداري و حاكميا    

دينا در مسوورن، وابستاا در خارج در بخشاا از حاكميا ،   

دعف اخالق مداري و پاكدستا كارگزاران نراام، تشاديد باا    

لكرد مسوورن، گسترا مفاسد اخالقا و اعتمادي مردم به عم

اجتماعا، معنويا  زداياا و تارويب ابتاذا ، تهاد  زداياا از       

ارزا  ا، توزيع نامناسب ثاروت، قادرت و فرصا  در كشاور،     

تصدي گري افراد و عوامل معاند، ساكورر و فرصا  طلاب بار     

موانا اقتصادي در عرصه  ااي دولتاا، تعااونا، خصوصاا بار      

ا در كشاور ماوثر باود  را باياد ماورد      كا ش سرمايه اجتمااع 

 .ارزيابا قرار د يم

بايد از ارتكاب اين موارد پر يز كرد  و باراي افازايش سارمايه    

اجتماعا در مهابله با جنگ روانا و اقتصادي دشمن نياز باياد   

توجه به افزايش ردايتمندي جامعه از كارگزاران، تاالا  ااي   

جتمااعا، باه   با وقفه در خدم  رسانا باه آسايب ديادگان ا   

خصوص در مناطق محروم مرزي و اقلي   اي دينا و مذ وا 

كشور، صادق بودن مسوورن و پاسخاويا صاريح و باا پارد     

مسائل با مردم، تالا  ماه جانواه دساتاا   اا در مواارز  باا       

مفاسد اقتصادي، ساد نفاوذ دشامن در اقتصااد كشاور، جلاب       

سياسا -دارياعتماد مردم به نراد اي سياسا، تحو  در نرام ا

و رفع تعاردات ساختاري آن، بازسازي روابط باين حاكميا  و   

مردم، توجه به آموز   اي دينا و اخالقا و جلاوگيري از ورود  

انديشه  اي سكورر در ميان مسوورن بايد مورد ا تمام جدي 

 .قرار گيرد

وي در ادامه با اشار  به نياز ايا كه زيرساخ   اي توساعه در  

توجاه جادي   : ابيه اقتضا ما كند، عناوان كارد  حوز   اي انتخ

وزارت كشاورزي و صنع  براي اقدام در پرداخ  براي چغنادر  

قند كشاورزان و مساعدت براي ايجاد كارخاناه قناد جدياد باا     

ارفي  مناسب بر اسا  قابلي  و توانايا كشا  چغنادر قناد    

 .موجود در حوز   اي انتخابيه مورد انترار اس 

اورزي براي تأمين منابع مالا در ايجااد را   تالا در وزارت كش

 اي بين مزار  و توسعه دامداري و باتداري و شيو   اي نوين 

آبياري با يكپارچه سازي و تجريز و نوسازي ادوات، ماورد نيااز   

 .اس 
 

 :نماينده عجب شير و مراغه علي جليلي  آ اي -ج

ماداما كه طوهه اجتماعا متوسط به پايين با فراواناا زياادي   

وجود دارد كه من نيز عضوي از آن مجموعه  ستم و تا زماانا  

ن آزاد كه پيشرف  در عدال  اجتماعا متجلا نشد  اسا ، ما  

 .نيستم و  يچ فرد دياري آزاد نيس 

در زمان حضورم در مجل  شوراي اسالما باه تماام ااراارات    

نمايندگان و وزراء در حماي  از رفع مشكالت باه دقا  گاوا    

داد  ام اما ذ ن، انديشه و نارشم با تغيير ماند  اس  زيرا اين 

م اارارات  ر روز فاصله طوهاتا را گسترد  تر ما ساازد، مارد  

جامعاه را  اار روز بيشااتر از ديااروز تحهيار مااا كنااد و فساااد   

 .اجتماعا را به عنوان  نجار در بين مردم مرسوم ما سازد

بايد اذعان كرد كه چنين مودوعا در تعاارض باا اصاو  ديان     

موين اسالم ما باشد و روح آزادي را از انسانيسا  سالب ماا    

 ازار   711كند؛ براي استهرار دين و حكوم  اساالما حادود   

شريد نثار كرد  ايم كه بايد حااف  خاون شاردا و ر ارو آناان      

اعالم ما كنم كه در تداوم با الاو اي تلط مديريتا كاه  .باشيم

در آن زندگا ما كنم قرار دارم؛ اعتهاد به تغيير ساختار نراام  

اداري دارم اما اگر از مسير ابزاري و سليم علماا امكاان پاذير    

 .باشد

خاااطرم مااا گااذرد، تمااام فرآينااد  اااي دوران نوجااوانا ام از 

كارگري و ستم را شا د بود  و تماام مشاه   اا و محروميا      

 اي آن روز ا را به نيك ياد دارم و از آن زمان تاكنون قلوم باا  

طوهه كارگر بود  اس ، بعد ا ما توانساتم راحا  باشام ولاا     

 . مدلا با ستم ديدگان را ترجيح داد  ام
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نجات و معادن ماا انديشام كاه باه     به مردان و زنان در كارخا

دليل نداشتن حاما پذيراي الم شاد  اناد لاذا از دولا  ماا      

خوا م به فكر معيش  افراد محروم، جوانان و تحصيل كردگان 

مدرک به دسا  بيكاار كاه از زنادگا عاادي محاروم شاد  و        

خواسته خودشان را جامعه بيشتر كرد  اند، تادبير مناساب در   

 .دتصميم گيري داشته باشن

در كنار : خطاب به وزير صنع ، معدن و تجارت، اارار كرد وي

اقدامات انجام شد  صنعتا، باه برواود وداعي  صانعتاران و     

 .توليدكنندگان توجه كافا داشته باشند

آيا وزير كشاورزي نما داند كه محصورت كشاورزي در كشاور  

ارزا كمتري دارد و قيم  فروا آن به قيم   زيناه اي آن  

د؛ لذا وزير بايد  زينه كشااورزي را كمتار كارد  و باه     نما ارز

صورت يكپارچه نسو  به آفتزدايا اقادام كنناد تاا كشااورزان     

 .بيشتر از اين متضرر نشوند

در كشااورمان اكثاار افااراد ورزشااكار  سااتند امااا متاساافانه در 

انتخابات روساي فدارسيون  ا آيين ناماه انتخاباات فدارسايون    

ورت سليهه اي رفتار ما شود كاه باه   اجرايا نما شود و به ص

از اين رو از وزيار ورزا و جواناان   . نفع نخواان ورزشا نيس 

ما خوا م كه نسو  به تغيير آيين ناماه  ااي فدراسايون  اا     

 مچنين از فراكسيون ورزا مجل  انترار ماا  . بازناري كند

رود طرحا را پيشنراد كند تا در انتخابات فدراسيون  اا حاق   

 .ا دايع نشودنخواان ورزش

را   اي اصلا حوز  انتخابيه ام در مهيا  منطهه اي تناساوا  

با استاندارد اي معمولا ندارد لذا از وزير را  و شررسازي ماا  

خوا م نسو  به بازسازي و نوسازي جااد  اي، ريلاا و  اوايا    

 .منطهه اقدام جدي انجام د د

براي  مچنين در كشورمان به مادران و زمانا فكر ما كنم كه 

دستمزد ناچيز به كار در خارج از منز ، از زندگا واداشته ماا  

شوند و فرزندان خود را با پنا  ر ا ما كنند كه ايان فرزنادان   

محوو  چناا   اي ستمار ثروت شد  و به سيا  چاا   ااي   

صنع  راند  ما شوند تا ماشين  اي  يور را تغذيه نمايند در 

باا چناين اتفااقا باذر     حالا كه خودشان گرسنه  ساتند لاذا   

 .آسيب  اي اجتماعا كاشته ما شود

حوز  انتخابه مراته و عجب شير داراي منابع گساترد  از تناا   

ترين منابع طويعاا باا فراواناا تماام نشاد  و  ازاران كاارگر        

مشتاق به كار، ولا  نور  م تعداد زيادي از مردم قرباانا فهار   

كشاورمان   ستند كه اين مرم خطاي عملكارد دانشااا   ااي    

اس  كه نما توانند را  حال مشاكالت را ارائاه كناد؛ چراكاه      

دانشاا   اي كشورمان كم زورتر از آن  ستند كه نرريه  ااي  

امروز  نرام اجتماعا در جرا   .را كاربردي به جامعه ارائه كند

منافع تود   اي زحم  كش نيس  بلكه در جرا  حمايا  از   

 .منافع خاص حرك  ما كند

 :نماينده اصفهان حسن كامران آ اي -د

بااا اشااار  بااه تحصاان اخياار كشاااورزان شاارق اصاافران و   وي

ساوا   :   آب اين منطهاه، گفا   شررستان ورزنه به دليل انتها

من اين اس  كه آيا بايد با مديران برخورد شود يا محروماان؟،  

 اا؟، كشااورزان شارق     مديران بايد دادگا ا شوند ياا پابر ناه  

اصفران از زمان صفويه به كار كش  محصو  مشاغو  باود  و   

دادند اما اماروز   اند، خم  و ذكات و جريزيه ما برخوردار بود 

 . ا را به تارت برد  و پاسخاو  م نيس  آب آن وزارت نيرو

با بيان اينكه تاكنون چندين بار در مجل  دراين خصاوص   وي

ام  ر اتفااقا ر  د اد وزيار     بار ا گفته: تذكر داد  اس ، گف 

كشاورز را به اتااقش بارد  و قسام     01نيرو بايد محاكمه شود، 

ن داد  و گفتم اين افراد متادين و متشاخه  ساتند چارا ايا     

حتاا ايان افاراد در اتتشاشاات     . روزگار را به سرشان آورديد؟

اخير اصفران مرداناه رفتاار كردناد و باا اتتشاشااران مهابلاه       

 اا مردماا  ساتند كاه در جناگ شااريد داد  و       كردناد، ايان  

 .اند فرماند  گردان و رزمند  بود 

متاسفم براي مديران ارشد نرام كه در ميان معتردين نرفتناد  

 ا حتا  ذرخوا ا كنند و اين نشان ما د د كه آنتا حداقل ع

خوا ناد بلكاه    زبان عذرخوا ا نيز ندارند، اين مردم صدقه نما

گويند؛ اگر آب خودشان را به  ر جاا  مچاون فاورد، ذوب     ما

ايد  آ ن، پاريشاا ، صنايع نراما، باردس  يا پايين دس  داد 

 ناار  آن را مشااخه و پااولش را بد يااد  رچنااد پااو  نيااز   

سار ايان    توان با پرداخ  پرداخ  دو ريا  بار  نما.اند نخواسته

گويم چرا  چرا به مردم راس  نما گف ماجرا سرپوا گذاش ، 

گذاريم و اگار تحصان و تجماع  ام كنناد       مردم را سر كار ما

 اند، پ  بايد چكار كنند؟ گويم چرا اين كار را كرد  ما

ن كاه ياك    زار جمعي  در شرق اصفرا111وي با بيان اينكه 

بار ا به  مه شما  مچاون  : كنند، گف  زبان قديما زندگا ما

 ا  شادار دادم و گفاتم حتاا     وزير و وكيل باب  انتها  آب آن

ممكن اس  كشته د يم لذا اجراي قاانون توزياع عادرناه آب    

 اا را   دروري اس  به آقاي اردكانيان گفتم حداقل حهآبه چاا  

ليتار   11ليتر اسا  باه    01شان  كم نكنيد مثال حجم آب چا 

 .كا ش ند يد يا مشكل برق چا   ا را حل كنيد
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مردم اين منطهه شغل ندارند، كارخانه  ام در منطهاه نيسا ،    

گويد؛ پو  نداريم تران  د ايم،   ما ا  م در استخر بريزد، ما

 .داري اس  پ  چه كنند؟ آخر اين چه مملك 

 98گ از وي با بيان اينكه نامه من دربار  ودعي  ساد كو رنا  

با وجود اينكه تاذكر اي  : سا  قول در مجل  اس ، ادافه كرد

بسياري دادم مسوورن يك عاذرخوا ا نكردناد پا  حاداقل     

 .استفاء د يد

پزشكيان كه مديري  جلسه را برعرد  داشا   آقاي در پايان از 

خواس  طرح بازگردانادن اماوا  نامشارو  داد  زودتار مطارح      

 .شود

 :نماينده شاهين شهرحسينولي حاجي دايگاني آ اي -هي

از  يات رئيسه مجل  خواس  تا اجااز  بررساا طارح دو     وي

 .ازگش  اموا  نامشرو  مسوورن را د ندب افوريت

آقاي رئي  جمرور در سفر استانا بر حل مشكل آب اساتان  -

اصفران تاكيد كرد، كشاورزان اصفرانا شرايط سختا را دارناد  

زيرا نوود آب و كِش  و شغل ديار سوب شد  تا درآمادي  ام   

 .نداشته باشند

خاود   با طرح اين سوا  كه كشاورزان اصفرانا چاونه معيش 

و فرزندان خود را بايد تامين كنناد؟ متاسافانه كساانا كاه تاا      

اگار  . ديروز زكات د  بودند امروز مستحق گرفتن زكاات شادند  

پذيريد بايد از نزديك ودعي  مردم در ايان   اين مودو  را نما

 .مناطق را مشا د  بفرماييد

نمايناادگان اسااتان اصاافران مودااو  آب را در مجلاا  رصااد  

ه محا  آنكاه باه ايان نتيجاه برساند كاه        خوا ند كارد و با  

توانند حهوق مردم را تامين كنند، جاي خود را به ديااران   نما

وزيار نيارو نياز    . د ناد  داد  و از سم  نمايندگا اساتعفا ماا  

بندي مصوبات شوراي عالا آب را اراياه   بايس  جدو  زمان ما

 .كند

پذير نيسا ، دامن    انتها  پساب از شرري به شرر ديار امكان

نكه كارشناسا  م نوود  و مردم حق آبه دار نيز اجاز  چناين  آ

اقدامات بدون مطالعاه تنراا ساوب  ادر     . كاري را نخوا ند داد

مردم شما  اصفران نيز  مانند ماردم  . شود الما  ما رف  بي 

شرق و ترب و جنوب اين استان، از ا الا استان اصفران باود   

 ماه منااطق    بنابراين پرداخا   زيناه عادم كشا  باياد باه      

 .تخصيه يابد

و عدم تحهق بسياري از  16با اشار  به روز اي پايانا سا   وي

 اي انتخابااتا حسان روحاانا، رئاي  باناك مركازي و        وعد 

موسسه : گذاران، گف  معاونان بانك مركزي در خصوص سپرد 

ثامن الحجب، كاساپين، آرماان وحادت، الوارز ايرانياان، ثاامن       

ئل مرباو  باه پاردي  باام و پدياد       ارئمه، افضل تو  و مسا

 نوز تعيين تكليف نشدند، واقعي  بايد به مردم گفته شود و از 

 .پاشيدن نمك بر زخم مردم نيز پر يز شود

اي كاه باا    جمرور به جاي پرداختن به مساائل حاشايه   رئي  -

 دف انحراف افكار عموما از مطالواات اساساا ماردم صاورت     

پرساند   كارر از نماينادگان ماا   گيرد، به سوارت مردم كه م ما

متاسافانه عماد  بارنب مصارفا ماردم از ابتاداي       . پاس  د ند

 ازار   8 زار تومان باه كيلاويا    1رياس  جمروري از كيلويا 

 ازار توماان،    10 زار تومان باه   11تومان، گوش  از كيلويا 

تومان، ياك كيلاو    011 زار و  6تومانا به  811پنير از  زار و 

تومان و درر  ازار   011 زار و  7تومان به  811شكر از  زار و 

تومان رسيد  كه توعاات بسايار    111 زار  1تومانا به  711و 

 .براي معيش  مردم داشته اس 

دول  و رئي  جمرور تاكيد دارد كه تورم تك رقما اس  اماا  

مطابق آمار و اطالعات ميدانا، بيكاري در حا  گساترا باود    

ا ماند  را حف  كند، صاحوان كاار   اي باق لذا دول  بايد شغل

 .توانند نسو  به شرح ودعي  كنونا بپردازند  م ما

 اي ن  نماس  حمله به سفارت ايران در لندن توطوه

متاساافانه سياساا  فرقااه سااازي لناادن بااا حماياا  درر اااي 

اي  عربستان و با  دف تفرقه در جران اسالم محكاوم و توطواه  

از حهوق حهاه ملا  اياران    ن  نماس ، دستاا  ديپلماسا بايد 

گرايا كشور اي منطهاه باه    دفا  كند،  مچنين  ر نو  تجزيه

 .ويژ  سوريه محكوم اس 

 زار ميليارد تومانا به تاراج رفتاه   91قو  قضاييه بايد اموا   -

از جيب فر نايان را با رسايدگا فاوري و انهالباا بازگرداناد،     

 ايا كاه    شرك  گاز نيز نوايد دس  در جيب مردم كند و پو

به طور تيار قاانونا و باه ناام آبانماان برداشاتيد را باه ماردم         

 .برگردانيد
 

طرح ارزايش نرخ باروري و پيشگيري از كياهش  رسيدگي به ( 3

 (9اعاده شده از شوراي نگهبان )رشد جمويت كشور 

 

 

 اي ذيل اين مواد جر  تأمين   اين طرح و توصر 0تا  9مواد -

 .نرر شوراي ناروان حذف شد
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 روز يكشنبه
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تذكرات كتبي نمايندگان به رييس جمهور و مسئواين اجراييي  ( 1

 كشور

 (مورد1)تذكرات كتبي به رييس جمهور -ااف

  :آقاي صواتيان نمايند  مرريز -9

در خصوص عدم تريه الزامات و مهاررات و مصاوبات    -

به قاانون احكاام    مربو  نرام ايمنا  سته اي كشور

 91/99/10دائما كشور مصوب 

عدم تريه آيين ناماه اعطاايا نشاان ملاا ايثاار باه        -

 برنامه ششم توسعهقانون  والدين شردا مربو  به

 : آقاي وقف چا نمايند  زنجان -1

 دساااتور جلاااوگيري از تخرياااب بزرگتااارين باااازار  -

سر پوشيد  جران در زنجان و سااماند ا تاسيساات   

بنا ا، با عناي  به اينكاه باازار    آن و حذف رطوب  از

 .زنجان ميرار ملا كشور اس 

دسااتور جلااوگيري از تخريااب بنا اااي تاااريخا      -

 .شررستان  اي زنجان و طارم

لزوم صادور  : موسوي ررگانا نمايند  فالورجانآقاي  -7

دستور رزم و فوري جر  مشخه نماودن وداعي    

 .داران زايند  رود در استان اصفران حهآبه

ح  پيشه و برزگر نماينادگان اساالم آبااد    آقايان فال -1

ا  ردستور اجرايا مصوبه دول  درام: ترب و سلما 

 تسريالت

عل  عدم پرداخا   : پور نمايند  چالدران شريفآقاي  -0

حااق ماارزي و مناااطق محااروم معلمااين شاااتل در  

 .د ستان  اي مرزي و محروم

تعياين تكلياف   : حسينا نمايند  وراماين  نهويآقاي  -6

 پولا و پرداخ  اصل و سود مردم موسسات مالا و

آقايان قادا پاور، فر نااا و نجوارزاد  نماينادگان      -3

اختصاااص اعتوااار تسااريع : اروميااه، توريااز واساادآباد

صندوق رفا  دانشجويان تاا اماروز رياالا اختصااص     

 .نيافته اس 

دليال مسادود شادن    : منصور مرادي نمايند  مريوان -8

 مرز اي استان كردستان چيس ؟
 

 (وردم99)تبي به مسئواين اجرايي كشورتذكرات ك -ب
 

 

 تعداد دستاا  اجرايا تعداد دستاا  اجرايا

 1 جراد كشاورزي 9 ارتواطات

 1 را  و شررسازي 9 تعاون

 9 صنع  و معدن 7 كشور

 9 فر نگ و ارشاد  0 اقتصاد و دارايا

 8 نيرو 9 آموزا و پرورا

 9 دادگستري 9 علوم

 1 امورخارجه 9 دفا 
   9 ورزا

 

 
 ، اخطار  انون اساسي و تذكرات شفاهيآيين نامه اي تذكرات ( 9

نه باه عناوان خاادم    : در تذكري گف  :مصطفي كواكبيان آ اي 

مل  در سنار مجل  شوراي اسالما يا عضو كميسيون امني  

ملا يا رئي  فراكسيون ديپلماساا مجلا ، بلكاه باه عناوان      

سااتان بااه دولاا  رئاي  گاارو  دوسااتا پارلمااانا اياران و انال  

 .انالي  تذكر ما د م

مهامات دول  بريتانيا باا دم شاير باازي نكنناد، اينكاه اجااز        

بد ند يك فرقه تفرقه افكن معروف باه فرقاه شايعه اناليساا     

شيرازي، به راحتاا باه سافارت جمراوري اساالما اياران در       

انالي  نفوذ و تعرض كناد، حتماا از نرار جمراوري اساالما      

 .محكوم اس 

ش در خصوص حمله باه سافارت اياران در انالساتان     سه پرس

مطرح اس ؛ براسا  قرائنا گفته ما شود پلي  انالساتان از  

حمله مطلع بود  اس  و اقدامات پيشايرانه رزم را انجام نداد  

سااع  بعاد از حملاه باه سافارت       7الاا   1و  مچنين بعد از 

جمرااوري اسااالما پلااي  در محاال حاداار شااد  كااه حملااه 

وانسته اند به پش  بام و بالكن سفارت ايران بروند و كنندگان ت

به پرچم جمروري اسالما ا ان  كنند و بعد از دستايري نياز  

 .ساع  حمله كنندگان آزاد شدند 1الا  7بعد از گذش  

كميسيون امني  ملا و سياس  خارجا مجل  حتما مودو  

حمله به سفارت ايران را بررسا و پيايري ما كند اماا وزارت  

خارجه مودو  را باه صاورت جادي بررساا و در ايان رابطاه       

 .گزارا ارائه د د

در  اخيارا  : نامه داخلاا گفا    آيين 11و  31در تذكر مواد  وي

اي جلاو    مطالب باه گوناه   ا دربار  استيضاح وزرا  برخا ساي 

 .كنند شود كه گويا نمايندگان باج خوا ا ما داد  ما

 ا را امضا نكاردم   استيضاح حق مجل  اس ، من اين استيضاح

شاود كاه باه  ايچ      اي مطالب عنوان ما  ا به گونه اما در ساي 

خاوا ا   وجه صحيح نيس  و مجل  به  يچ وجاه دنواا  بااج   

 .كند ن تالا مانوود  و تنرا براي حاكمي  قانو
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كنناد افارادي را كاه     افرادي كه شرردار تراران را احضاار ماا   

كنند نيز احضاار   صداي مرحوم  اشما رفسنجانا را تهليد ما

 .كند

رئي  سازمان برنامه و بودجه قو  داد كاه ياراناه مطووعاات و    

روز تا پايان سا  باقا ماند   3الا  6احزاب را پرداخ  كند اما 

 .داخ  نشد  اس و اين يارانه پر
 

بر اساا   : اي گف  نامه در اخطار آيين : مقمدمهدي مفت آ اي 

گيري در  نامه داخلا، اخطار و تذكر پ  از رأي آيين 918ماد  

گياري شاد  پذيرفتاه     صحن علنا مجل ، دربار  مودو  رأي

شود و مصاوبات مجلا  قابال تغييار، اصاالح، ارجاا  باه         نما

نامه اجراياا   كميسيون نيس  و بايد مراحل درج شد  در آيين

 .شود

آقاي دكتر قادا زاد  عضو  يو  رئيساه مجلا  زماانا كاه     

كاه فاالن   اي را بياان كردناد    شد ياك جملاه   بحثا مطرح ما

نامه مشمو  مغاايرت باا برناماه توساعه      مودو  بر اسا  آيين

نوود  و مصوب شد  اس  كاه باياد در ايان رابطاه بااويم اور       

زمان بيان مطلب مناسب نوود و باياد احتارام مجلا  توساط     

 .خود ما حف  شود

نوايد در زمانا كه بحثا در صحن علناا مجلا    : مفتح افزود

نوايد موداوعا را بياان كناد كاه      زاد  مطرح اس  آقاي قادا

اگر مصوبه اي مغاير باا برناماه   . باعث تغيير مصوبه مجل  شود

گيري بايد بيان شود چارا   نوود  يا بود  بايد در  مان زمان رأي

كه پ  از رأي گيري امكان تغييار در مصاوبه وجاود نادارد و     

نوايد در اين خصوص تشكيك شود و حتا رياس  جلساه نياز   

تواناد بعاد از مصاوب     ن نامه داخلا مجلا  نماا  بر اسا  آيي

شدن يا نشدن مودوعا، تغييرات را لحاظ كنيم بناابراين باياد   

ناماه اعضااي  يوا      با توجه به اينكه در خصوص اجراي آياين 

ناماه باه صاورت صاحيح      اند بايد آياين  رئيسه سوگند ياد كرد 

 .اجرايا شود

بايد توجه : در پاس  به اخطار مفتح گف   :پزشكياندكتر آ اي 

داشاا  اياارادي در خصااوص بيااان توداايحات دربااار  شاارايط 

گيري در خصوص مصوبه مذكور به آقااي قاداا زاد  وارد    رأي

ه بند  به وي گفتم دربار  اينكه باه دو ساوم رأي   نيس  چرا ك

 اي رزم را انجام د د كه آقاي قاداا   نياز دارد يا خير بررسا

 .زاد  توديحاتا ارائه كردند

: قاانون اساساا گفا     11در اخطار اصل  :پور نادر  اضيآ اي 

بيش از دو سوم نمايندگان طرح دو فوريتا اعااد  ارائاه اماوا     

نامشرو  مسوورن را امضا كردند بنابراين انترار داشاتيم آقااي   

 .كردند قادا زاد  امروز در او  وق  اين مودو  را قرائ  ما

در پاس  به تذكر نمايناد    : زاده هاشمي اميرحسين  اضيآ اي 

اين طرح مذكور چاپ و توزيع شد  اس  و جناب : اروميه گف 

آقاي د مرد ، دلخوا، فريد موسوي و ساير دوستانا كه قاوال  

طرح يك و يا دوفوريتا داشتند آمدناد و معتارض بودناد كاه     

نوب  تر از اين طرح اس  پا  چارا     طرح ما در اصطالح پيش

 .ديداين طرح را توزيع كر

از سوي ديار بحث استيضاح در روز سه شنوه و چرارشانوه در  

دستور كار قرار دارد و بر فارض اينكاه دو فوريا  رأي بيااورد     

دوستانا كه گفتند ابتادا ياك فوريا     . محدودي  زمانا داريم

اما بعدا مجددا نمايندگان طراح گفتند ما اصرار باه دو فوريا    

طرح دو فوريتا دارند دس   داريم بنابراين اگر ساير افرادي كه

از اصرارشان بردارناد و باه ماا اعتاراض نكنناد در ايان زميناه        

 .مشكلا نيس 

با محكوم كاردن حملاه باه سافارت      : حبيب اهلل دهمردهآ اي 

: جمروري اساالما باه لنادن در اخطاار آئاين ناماه اي گفا        

آئين نامه داخلا، ياك طارح دو فاوريتا در     31براسا  ماد  

نمايناد    917خصوص موداوعات كشاور و جراان باا امضااي      

مجل  ارائه كردم كه به چاپ رسيد  اماا مطارح شادن آن در    

حالا اس  كه  فتاه گذشاته    بار عهب افتاد  اين در 0مجل  

 .اعالم شد كه يكشنوه طرح در صحن علنا بررسا ما شود

بند  براي بررسا طرح دو فوريتا مذكور حتا با آقااي قاداا   

زاد  عضو  يات رئيسه مجل  تلفنا صاحو  داشاتم و مهارر    

شد  بود طرح امروز در مجل  مطرح شود اماا نماا دانساتيم    

ما گيرد و سوا  كردم كاه  كه طرح دياري در دستوركار قرار 

 نوب  بررسا طرح دو فوريتا ما چه زمانا اس ؟

امروز حتا به اتفاق آقاي دكتر د هان و نمايندگان امضااكنند   

طرح دو فوريتا به آقاي قاداا زاد  اعاالم كارديم كاه نوبا       

بررسا طرح مذكور را به عهب بيندازند اماا نپذيرفتناد اماا در    

جل  كه نمايندگان سوگند ياد تعجوم چرا از تريوون مهد  م

 .كرد  اند مسائلا مطرح ما شود كه جاي تعجب دارد

تا اين لحره اجاز  توزيع طرح دو فوريتا را در مجلا  ناداد    

نمايند  مجل  طرح ماذكور را   917اند اين در حالا اس  كه 

 .امضا كردند و بايد به حهوق نمايندگان توجه شود

: ه تاذكر ايان نمايناد  گفا     در پاس  با   :پزشكيانآ اي دكتر 

قصدي در خصوص در مطارح نشادن طارح دو فاوريتا اعااد       

 .اموا  نامشرو  مسوورن نوود  و بحث كامال اتفاقا بود  اس 
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آئاين ناماه    11و  31در تاذكر ماواد    :سيد كاظم داخوشآ اي 

نمايندگان طرح  اايا را در بخاش  ااي    : داخلا مجل  گف 

مختلف ما نويسند كه اين طرح  ا در  يات رئيساه براساا    

 .دوابط زمانوندي ما شود

يد  ر موداوعا را باه   با بيان اينكه اعضاي  يات رئيسه نوا وي

طرحا به عناوان  :  ر شكل كه ما خوا ند مطرح كنند، افزود

اعاااد  طاارح امااوا  نامشاارو  توسااط نمايناادگان در چنااد روز 

گذشته با امضا توسط نمايندگان ارائه شاد فاارا از اينكاه ايان     

طرح چه مزي   ا و نهايصا دارد اما اين طرح به سرع  چااپ  

دگان ايان طارح باودم اماا ايان      شد كه بند  نيز جزء امضااكنن 

طرحاا كاه در  ياات     71الاا   11سوا  پيش ما آيد چاونه 

 رئيسه در نوب  اس  باياد روا  خاود را طاا كناد اماا برخاا      

 .طرح  ا ايناونه نيس  

اكنون طرحا به عنوان كود اور  توسط برخا نمايندگان ارائاه  

شد  اس  كه مربو  به بخش كشاورزي اس  اما تااكنون روا   

د را در  يات رئيسه طا نكرد  اس ،  ياات رئيساه نواياد    خو

 رگونه كه ما خوا د تصميم گيري كند و نررات خود را بيان 

كند برخا از نمايندگان نارانا طرح  اي خود را دارناد كاه از   

قول نيز مطرح شد  و ربطاا باه طارح اعااد  اماوا  نامشارو        

 .مسوورن ندارد

قارار نيسا    : اين تذكر گف  در پاس  به  :پزشكيانآ اي دكتر 

 يات رئيسه تهصير را بر گردن كسا بيندازند و باراي بررساا   

دو فوري  طرح اعاد  اموا  نامشرو  مساوورن فرصا  نواود     

 .اس 

 ااي   دمن توريك روز شريد باه خاانواد    : حسن نوروزيآ اي 

: شردا و ايثارگران در تذكري به وزيار جرااد كشااورزي گفا     

تخريب ديوار باتات در آستانه سا  ناو اماري ناپساند اسا  و     

كشاورزان و باتداران را نساو  باه نراام و جمراوري اساالما      

وولين ايران بدبين ما كند لذا بايد تدبيري اتخاذ شود كاه مسا  

 .ذيربط به اين مسوله عناي  جدي كنند

مشكالت حادي در وزارت جراد كشااورزي در ساطح معاوناان    

وجود دارد كه قابل اتماض نيس ، برخا معاونان مشاكالتا را  

با تأسي  صندوق تعاونا براي نرام و بانك مركزي باه وجاود   

 .آوردند كه امروز دول  بايد اين مشكل را حل كند

 اماور  معاونا   در وياژ   باه  كشااورزي  وزارت رد كه گري ربا

 .اس  ناپسند بسيار د د ما ر  ارادا

قانون  31ماد  : در تذكري به  يو  رئيسه مجل  يادآور شد-

ايثارگران كه در كميسيون تلفيق اصالح و تصويب شاد زماانا   

جا قرائ  كرد  كرد جابه كه منشا  يو  رئيسه آن را قرائ  ما

درصاد   10 ااي زيار    جانواازان و خاانواد   كه براي ايثارگران و 

 .جانواز مشكل ايجاد كرد  اس 

وي در تذكري به وزيار اماور خارجاه، اطالعاات و دادگساتري      

قانون اساسا تنريم سياسا  خاارجا    96بر اسا  بند : افزود

كشور بر اسا  معيار اسالما اس  لذا اشغا  بخشا از سفارت 

 بااود  و انترااار  جمرااوري اسااالما ايااران در انالااي  ناپسااند

ما رود كه وزارت خارجه، اطالعاات و دادگساتري نساو  باه     

اند اقادام بايساته را    محاكمه كسانا كه اين امر را مرتكب شد 

موذو  كند و وزارت خارجه به دول  انالي  در اين بار  تذكر 

 .جدي د د

باياد  : در تاذكر شافا ا خاود گفا       :ابواافضل سيروش آ اي 

عدال  در جامعه رعاي  شود و مهام معرم ر وري در رابطه باا  

اين مودو  تاكياد داشاتند كاه در د اه پيشارف  و عادال ،       

و  اسا  اماا در   كارنامه پيشرف  جمروري اساالما قابال قوا   

 .خصوص عدال  نه

براسا  عدال  اجتماعا باياد توعاي  باين كارمنادان و تيار      

كارمندان وجود نداشته باشد در حالا به كارمندان در روز اي 

پايانا سا  عيدي، پاداا، فوق العااد  شاغل و مزاياا داد  ماا     

شود كه به دس  فروشان و شاتلين تيركارمناد مانناد پيارزن    

م مرا ما فروشد عيدي پرداخا  نماا شاود    روستايا كه تخ

 .اين در حالا اس  كه از كمترين امكانات برخوردار اس 

براسا  شنيد   ا قرار اس  دول  ريحه اي به مجل  بفرساد  

كه حهوق وزرا، وكال و مديركل  ا بعد از پايان دور  مساوولي   

ادامه داشته باشد اين در حالا اس  كه در مجل   شتم ايان  

ورد موافه  قرار نارفته چرا كه باا عادال  اجتمااعا    مودو  م

مغاير اس  و دول  بايد در خصوص ارسا  پيش نوي  ريحاه  

 .تجديدنرر كند و اينكه نوايد ما استاد نارداي  تراشا باشيم

تاذكر  : در تاذكر شافا ا گفا     : مرارداد باائوج ر اوتا   آقاي 

در زمينااه بودجااه اساا ، مااا در   986اينجانااب دربااار  ماااد  

 111 اي بودجه شا د بوديم در زمان بررساا ياك جاا     رديف

برخااا از رديااف از بودجااه رأي گرفتااه شااد بااا اياان اوصاااف  

 . ا اطالعا نداشتند نمايندگان از بند اي محتوايا اين رديف

ميلياارد توماان از درآماد مالياات بار       111 زار و  7اختصاص 

 ا بارترين خيان    ا به  دفمندي يارانه ارزا افزود  شررداري

اس  و اين در حالا اس  كه دول  يك حلهه واسطا اس  كه 

د دول  يك درصد از ماليات ارزا پو  را واريز كند بنابراين باي

 .افزود  را در اين راستا وصو  كند
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ما قانون معلولي  را در مجل  شوراي اسالما تصويب كارديم  

كنم دساتور د ياد اعتواار     بنابراين آقاي پزشكيان خوا ش ما

داري تخصايه   برزيستا در اين راستا پرداخ  شود زيرا خزانه

 .فوق را اختصاص داد  اس 

ناماه داخلاا    آياين  901در تاذكر مااد    :  صراهلل پژمانفرنآ اي 

در توصر  ايان مااد  كاه درباار      : مجل  شوراي اسالما گف 

فوريتا اس ،  يو   7يا  1ايح چند فوريتا اعم از  ا و لو طرح

رئيسه مواف بود  حداقل يك ساع  پيش از طرح فوري  آنرا 

 ا را تكثيار و در اختياار نماينادگان     در جلسه علنا، اين طرح

 .قرار د د

آيين ناماه داخلاا مجلا  آماد       901 مان گونه كه در ماد  

 90داقل باا  اس  كسانا كه متهادا طرح دو فوريتا باشند ح

شود كه باياد ياك سااع  قوال از      امضا اين مودو  مطرح ما

شرو  جلسه علنا اين طرح توزيع شود لذا دربار  طارح اعااد    

اموا  نامشرو  مسوورن اين اقدام انجام شد  و اماروز بايش از   

يك ساع  وق  تذكرات كتوا و شفا ا گذش  اما اين طارح  

 .مطرح نشد

لتا كه  مرا  باا توساعه نتوانساته    عدا مردم امروز نسو  به با

اين طارح  : مسائل كشور را حل كند معترض  ستند، ادامه داد

تواند التياما بر اين رفتار اي نامناسب باشاد اماا متأسافانه     ما

دانم چرا اين اقدام انجام نشد در حالا كه به طاور صاريح    نما

 .نامه گفته شد  كه اين طرح بايد مطرح شود در آيين

كناد، چارا    نامه ما رئيسه تشخيه را مهدم بر آيينچرا  يو  

كناد و ايان    نامه را به تفسير رأي اجارا ماا    يو  رئيسه آيين

مودو  ناراحتا نمايندگان را در پا داشته اس  چرا كاه نرار   

ناماه اسا  و باياد مار       تفسيري  يو  رئيسه خالف نه آياين 

 .قانون را اجرا كرد

: ذكر ايان نمايناد  گفا    در پاس  باه تا    :پزشكيان آ اي دكتر

شنوه   اي دوفوريتا جلوتر از اين طرح وجود داشته و سه طرح

 مادت  ايان  در و  وزير در پيش اسا   7و چرارشنوه استيضاح 

 .كرد مطرح فوري  دو توان نما كاري زمان

تواند  نامه عمل كنيم و اين طرح ما خوا يم خالف آيين ما نما

ماورد بررساا قارار     پ  از عيد مطرح شود تا در وق  مناسب

گيرد چرا كه با اين استيضاح فرص  بررسا طارح دو فاوريتا   

 .وجود ندارد

وداعي  وزارت  : در تذكر شفا ا گف   :بهمن طاهرخانيآ اي 

آموزا و پرورا اسف بار اس  اين در حالا اس  كه براسا  

قانون اساسا بايد به مودو  آماوزا و پارورا توجاه جادي     

شود،  مه به معلمان و آموزا و پرورا مديون  ستيم و بايد 

 .مشكالت اين وزارتخانه رفع شود

بايد به تعردات خود  م به لحاظ شرعا،  م بيمه شرك   اي 

ظ قانونا عمل كند اما با وجود اينكه چند روز بيشتر باه  به لحا

شرو  ساا  جدياد نماناد  و خساارت مرباو  باه محصاورت        

 .كشاورزي در حوز  انتخابيه ام پرداخ  نشد  اس 

چااه كسااا بايااد جلااوي فساااد اداري در كشااور را باياارد؟    

دولتمردان و مسوورن بايد با تعامل ساه قاو  ماانع از تضاييع     

. م شاوند تاا عادال  در جامعاه اجارا شاود      شدن حهاوق مارد  

متاسفانه سطح اخاتالف طوهااتا در جامعاه افازايش يافتاه و      

مردان خانواد  در مهابل اعضاي خانواد  اشان به دليل بيكااري  

 .شرمسار  ستند

يك شخه بيكاري به من ما گف  من رادا ام كه به دليال   

مساار  كنم و از دنياا باروم تاا در اياام عياد شر     تصادف بيكاري 

 .خانواد  ام نواشم

ودعي  آبا كشور اسفوار اس  و بايد اين سوا  را پرسيد چارا  

به آبياري علماا و ناوين توجاه نشاد  اسا  باياد كاارگزاران        

حاكمي  در قالب قاانون در بيايناد و ايناوناه نواشاد كاه  ار       

 .مسوولا  ر كاري كه خواس  بتواند انجام د د

در تذكر شفا ا به دول  و  يو  دولا     :شهروز برزگر آ اي 

در شب عيد دول  بايد اقداماتا موتنا بر اميد را : اارار داش 

 .ور كار قرار د دبراي مردم در دست

دول  بايد به جوانان اميد د د كه در سا  آيند  باا توجاه باه    

 .جرشا در زمينه اشتغا  ايجاد خوا د شد 13بودجه 

كشاورزان حق دارند در مورد خريد محصورت خود از تضامين  

تعياين   13دول  برخوردار باشند زيرا بودجاه رزم در بودجاه   

ها  عراد مساوورن مواجاه     شد  و انترار داريم اين قشر باا ن 

 .نشوند

سلما  قطب او  توليد سايب قرماز در كشاور اسا  و باراي      

فروا، صادرات و خريد تضمينا سيب سلما  باياد ساريعتر   

 .اقدامات رزم انجام شود

 باا  كاه  ايام  شد  انرژي  اي حامل  مانع از گرانا 13در بودجه 

يم، دولا  باه   باشا  13ساا   در گراناا  شاا د  نوايد شرايط اين

 .اي برنامه ريزي كند كه فشار گرانا بر دوا مردم نواشد گونه

شررداري در پرداخ  حهاوق و مزايااي كاركناان و شاوراي      -

اي  خوا م توجه وياژ   شرر درماند  اس  كه از  يو  دول  ما

 .به اين مودو  داشته باشد
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در اخطاار قاانون اساساا ااراار       : احمد سااك كاشياني آ اي 

بر اسا  قانون اساسا دول  بايد شارايط را باراي كاار    : داش 

مردم فرا م كند؛ كشاورزان اصفران و باه خصاوص كشااورزان    

اريا كه دارند اما قادر به كار نيستند شرق اصفران با ارفي  ب

 .زيرا آبا براي كشاورزي وجود ندارد

فساد، مشكالت، دتدته معيشتا و عدم انضوا  مشكالتا را به 

وجود آورد  كه مردم شارق اصافران و سااير منااطق مختلاف      

اند و مساوله معيشا  روز خاود را     استان به خاک سيا  نشسته

 .يط دق  نما كننددارند اما مسوورن به اين شرا

 اايا در خصاوص برواود     رئي  جمرور در زمان انتخابات قو 

 ا فهاط باراي    را مطرح كردند، آيا اين قو  زايند  رودودعي  

را اشاتغا   خواس ، كدام  انتخابات بود و رئي  جمرور رأي ما

 .براي مردم كشاورز به وجود آوردند

ز اس  كه رو 3:  زار نفر جمعي  دارد، گف  01شرق اصفران 

كنند و ماا نااران بحاران     اين مردم در سطح استان حرك  ما

اميدواريم مشكلا براي كسا پيش نياياد زيارا   . امنيتا  ستيم

 .در آن صورت  مه كشور بايد  زينه پرداخ  كنند

اين مشكالت باياد در  : شود، گف  چرا با قانون اساسا بازي ما

 .گرددف سطح سران قوا مطرح شود تا مشكالت مردم برطر

تاذكر  : در تذكر شفا ا اارار داش   :مقمدرضا صباغيانآ اي 

 6هوق معلمان حمايتا اسا  كاه بعضاا    او  من در خصوص ح

ما  حهوق آن  ا پرداخ  نشد  متاسفانه بازنشستاان فورد نيز 

 .چندين ما  حهوق درياف  نكرد  اند

تذكر بعدي من به وزراي نيرو، صنع ، معدن و تجاارت اسا ،   

مردم مناطق ما دچار خشكسالا  ستند و برخاا روساتا ا باه    

 ا سرازير شد  اناد از  صورت كامل خشك شد  و مردم به شرر

طرف ديار شا د  ستيم سنگ آ ن به صورت مرتب از استان 

خارج ما شود اما كسا توجه نما كند، درخواس  ماا كنايم   

 ماناونه كه سنگ آ ن از استان خارج ما شود آب و حهاوق  

 .آن نيز در نرر گرفته شود

عضو كميسيون شورا ا و امور داخلاا كشاور مجلا  شاوراي     

شار  به اينكه تذكر ديار من به وزارت امور خارجاه  اسالما با ا

يا اروپاا متاسافانه در سافر برخاا مساوورن     : اس ، ادامه داد

شا د  ستيم كه ابتدا در خصوص برجام صحو  ماا كنناد و   

 .بحث آن  ا اين اس  كه نه  عرد كنند

محكاام برجااام وزارت امااور خارجااه در زمينااه موافهتنامااه   

اس  قرارداد بسته شاد  تراا باشاد    ايستادگا كند و اگر قرار 

 .بايد محكم با آن  ا برخورد كنيم

به ايران سفر كرد در حاالا كاه چناد روز    فرانسه وزير خارجه 

قول از آن در خصوص مسائل نراما اياران موااحثا را مطارح    

كرد  بود، از وزارت امور خارجه و رئي  جمرور تهادا دارم باه  

ساتادگا كناد، طواق    صورت جدي در مهابل ايان ااراارات اي  

اگر قرارداد را ترا كنند ما قرارداد را  مهام معرم ر وريبيانات 

 .آتش ما زنيم

در تاذكر شافا ا خاود باا      : سيد ناصر موسوي الرگياني آ اي 

 اصال ( 1) بناد  و  نامه داخلا مجل  آيين( 99)استناد به ماد  

ران شد  اما در بح دچار اصفران استان: گف  اساسا قانون( 7)

 .توجرا به آن نشد 13بودجه سا 

از  داران آب زايند  رود  ستند، بايش  هآبكشاورزان اصفران حه

سا  اس  كه حهابه كشاورزان اصفران توسط وزارت نيرو و  91

 .صنع  به تارج رفته اس 

ساا  اسا  كاه     91صور مردم حدي دارد و كشاورزان حادود  

زد   براي امرار معااا خاود باا مشاكل روبارو باود  و خجالا        

اي دارند جاز آنراا باراي     خانواد  خود  ستند لذا آنرا چه چار 

 .راض كننداحهاق حق خودشان اعت

شما به مردم اصافران  : ر شدآوخطاب به رئي  جمرور ياد وي

شود و گفتيد كاه   قو  داديد كه آب زايند  رود ديار قطع نما

 رود اس ، پ  چه شد وعد  شما؟ نوب  اصفران و زايند 

 اي مسالم  آمياز را   مجمع نمايندگان استان اصفران تمام را 

مجمع نماينادگان در   براي جلوگيري از بحران طا كرد  اس ،

جلسه با رئاي  جمراور، رئاي  مجلا ، معااون او  رئاي        

جمرور، معااون او  قاو  قضاائيه تاذكرات رزم را داد  اسا ،      

 مچنين باا وزراي نياروي دولا  ياازد م و دوازد ام جلساه       

برگزار كرد  تا بحرانا در كشور ايجاد نشاود اماا گاوا كساا     

 .بد كار نيس 

يجااد نشاود گاوا كساا باد كار      گويا تا بحران در كشاور ا 

ميلياون نفار و    0آشااميدنا  آب نيس ، آقاي رئاي  جمراور،   

تعداد زيادي كشاورز با چاالش و مشاكل روبارو شاد  اسا  و      

فرقا بين شرق و ترب اصفران نيس ، اگر قرار اس  خساارت  

ناشا از عدم كش  پرداخ  شاود باياد باه تمااما كشااورزان      

اين خسارت پرداخ  شود  خمينا شرر، فالورجان و نجف آباد

اند باياد   و تماما كشاورزانا كه به دليل نوود آب، كش  نكرد 

 .خسارت درياف  كنند

درصاد   11برند چرا كاه    مه از گرسناا رنب مافالورجان در 

 . ستند كشاورزآنرا 
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جراان باياد   : در تذكر شفا ا اارار داش   :هاب نادريآ اي ش

از سكوت خود در مهابل جنايات اردوتان و اين حجام از الام   

بر مردم كرد سوريه خجال  بكشد اين ساكوت لكاه ننااا بار     

 .جران معاصر اس 

تذكر بعدي من به رئي  جمرور اس ، شايد چون قدري عهال  

ريم ما بينيم و دس  به تذكر ماا زنايم، زلزلاه زدگاان باا      دا

مشكالت بسياري در اثر بالي طويعا مواجه  ستند، ولاا بااز   

كردن مرز ا دس  شما اس  اين  ا مردم  ساتند، ماردم كاه    

 .ولا نعم  خواند  ما شوند

با اشار  به اينكه شايد باز بودن مرز ا اندک شاغل ماوقتا    وي

اين مردم بايد به كجا پنا  بورناد، آياا   : ادايجاد ما كرد، ادامه د

اين جوانان در انتخابات عزيز  ستند، خدا كناد  رچاه زودتار    

 .ايام انتخابات فرا برسد تا دوبار  جوانان دلخوشا پيدا كنند

وام  ا كمك حداقلا دولا  باه زلزلاه زدگاان فراماوا شاد        

 كرمانشا  اس  كه آن نياز باا  ازاران اماا و اگار  مارا  شاد ،        

بانك  ا به جاي امرا  به دنواا  فرصاتا باراي اذيا  ماردم       

 ستند، چرا دول  نما تواند حتا بانك  ااي دولتاا خاود را    

دعف مديري  دول  در كرمانشا  به حدي اس  . مديري  كند

 .كه حاميان دول  نيز زبان دفا  از دول  را از دس  داد  اند

را  و شررساازي  در پايان با انتهاد از عملكرد مساوولين وزارت  

اگر تيرتا : در خصوص ودعي  نامناسب جاد   ا اارار داش 

در مسوولين بود بايد دق مرگ ما شدند، ودعي  زلزله زدگان 

اساافوار اساا ، جغرافيااا عااوض شااد  و مااا از نيااروي دريااايا  

 .درخواس  قايق كرد  ايم تا به زلزله زدگان قايق د ند

پاياان ساا     در: اش  در تذكري اارار د  : راطمه سويديخانم 

قرار داريم سالا كه مردم با حضور پرشور در انتخاباات باه    16

شما و برنامه  اي شما اعتماد كردند اما متاسفانه در ماا   ااي   

 .اخير كشور شا د ايجاد بحران  اي تير دروري  ستيم

 فعاارن  و دانشاجويان  از برخاا  بازداش  شا د اخيرا  متاسفانه

  اا  بازداشا   اين عل  نيس  معلوم هك  ستيم مدنا و صنفا

چاونه بايد پاسخاوي خانواد   اي ناران بود بناابراين  .چيس 

از رئي  جمرور تهادا دارم به عنوان رئي  شوراي امني  ملا 

دستور پيايري ودعي  بازداش  شدگان را  ر چاه ساريع تار    

صادر كنند بنابراين با توجاه باه گذشا  و رأفا  اساالما در      

و ترتيوا اتخاذ گردد كه اين افراد در كنار خانواد  آستانه سا  ن

 .اشان باشند

 اخيارا  : سعيدي در تذكري باه وزيار آماوزا و پارورا گفا      

بخشنامه اي صادر شد  اسا  كاه موتناا بار كساورات بيماه       

بازنشستاا معلماان حاق التادري  كاه باه اساتخدام دولا         

 درصد محاسوه ماا شاد   1درآمد  اند كه در گذشته بر موناي 

 .درصد محاسوه ما شود 1120اما  م اكنون بر موناي 

معلمان انترار دارند كه حق بيمه دوران حق التدري  براسا  

درصد در  مان زمان تادري  محاساوه و    1تعرفه  اي قانونا 

لحاظ شود و اين بخشنامه براي معلمانا كه درآمد كنونا آنان 

افراد را  تكافوي معيشتشان را نما د د صحيح نيس  زيرا اين

 .وارد فشار اي اقتصادي ما كند

اساااتيد  ودااعي : در تااذكري بااه رئااي  دانشاااا  آزاد گفاا 

موجوات ناردايتا اين قشر فر يختاه را   قراردادي دانشاا  آزاد

برانايخته اسا  و ايان در حاالا اسا  كاه آن  اايا كاه در        

گذشته از لزوم پاسخاويا دانشااا  آزاد ماا گفتناد اماروز در     

 .ونه تصميمات سكوت كرد  اندقوا  اينا

مدت بيش از : در تذكر شفا ا اارار داش   : علي بختيار آ اي

يك د ه اس  كه آب كشاورزي گلپاياان با آب سرشاخه  ااي  

 .دز و كارون مخلو  شد  و براي تامين آب قم آمد  اس 

نمايند  مردم گلپاياان و خوانسار در مجلا  شاوراي اساالما    

 يات رئيسه رديف اعتواري اين طرح را برخا از اعضاي : گف 

ساد  كه مجري آن آب ترران بود  و مهرر شاد  برار  بارداري    

 كاه مهصاد آن در اساتان اصافران اسا  باه شارك         كوچري

با طرف ملا يعنا شرك  توسعه مناابع آب و نياروي اياران     

 .واگذار شود

تيرقاانونا   در حا  حادر آقايان اين مسوله را به صورت كاامال  

طرح را از آب ترران به آب قم تغيير داد  اناد كاه ايان    مجري 

توعي  ناروا اس  و اين مسوله اخطار اصل سه قاانون اساساا   

 .دارد

ه مساائل اساتفاد    گونا  اين براي خود  اي ربا از نوايد آقايان

كنند، اين مسائل خيان  اس  و نوايد جنگ آب را بين مناطق 

 .مختلف كشور ايجاد كنيم

ر اينكه درخواس  ماا كانم  ياات رئيساه ايان      با تاكيد ب وي

مودو  را باه صاورت جادي پياياري كنناد و ناذارناد حاق        

: كشاورزان و دامداران گلپاياان پايما  شاود، خاطرنشاان كارد   

 . زار  كتار از ارادا گلپاياان خشك شد  اس  91حدود 

در تذكر شفا ا خود باه وزيار برداشا       : پور نادر اضي اي آ

 ااي كشاور    امكانات اوليه اورژان  در بيمارستان: اارار داش 

مناسب نيس  كاه  ماين شارايط پزشاكان و پرساتاران را باا       

 .مشكالت جدي مواجه كرد  اس 
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دمن انتهاد از عادم پرداخا  مطالواات پرساتاران و       مچنين

عادم پرداخا  باد ا    : پزشكان از سوي وزارت برداش  گفا  

كنندگان داخلاا دارو و لاوازم    و وزارت برداش  به توليد دول 

پزشكا سوب تعطيلا كارخانجاات داخلاا و بيكااري  ازاران     

كنناد     ااي توزياع   عدم پرداخ  به شرك  .شود متخصه ما

اي را به وجود آورد  اسا  و   رستانا مشكالت عديد لوازم بيما

 اا باا     ا از باين رفتاه و روسااي بيمارساتان     اعتوار بيمارستان

 .اند مشكالت جدي مواجه شد 

آقاي پزشكيان شما به عنوان ناياب رئاي  او  مجلا ، عضاو     

كميساايون برداشاا  و وزياار اسااوق برداشاا  اياان مسااائل را 

 .پيايري كنيد

در تذكر شفا ا باه وزيار آماوزا و      :مقمدرضا منصوريآ اي 

آقاي بطحايا شما در زماان رأي اعتمااد   : پرورا اارار داش 

ا اكناون نارداايتا در باين    مدافع حهوق فر ناياان بودياد اما   

التادري  بايش از     اي حاق  فر نايان موج ما زند، چرا طلب

 .شود يك سا  اس  كه پرداخ  نما

كنياد،   چرا حق سنوات و پاداا بازنشستاان را پرداخا  نماا  

 ساا   از امتحاناات  حهاوق  و  چرا  زيناه فاوت، ازدواج و حاق   

 شاد   يااد  موداوعات  باه  اگار  اسا ؟  نشاد   پرداخا   گذشته

 .اس  را  در نيز شما استيضاح نكنيد يدگارس

گيري آموزا و پارورا در ماورد مادار  تيز وشاان      تصميم

مايه تأسف و شرمساري اس ، شما اين حق را نداريد كه رأساا  

گيري كنيد و با حاذف رقابا  فاتحاه علام و داناش را       تصميم

بخوانيد  مان گونه كه در صنع  باا حاذف رقابا  فاجعاه در     

 .در خودروسازي ر  داد  اس  توليد به خصوص

كمترين توجه به حهوق و دستمزد جامعه كارگري شد  اس  و 

ارزا شدن پاو  در مهابال درر كاارگران زحماتكش در      با با

كنناد، چارا حاق و حهاوق اولياه       بدترين شارايط زنادگا ماا   

كنيد و چارا كاارگران بايساتا  زيناه      كارگران را پيايري نما

د د آن  م به طاور تيرقاانونا و باا    سختا كار را به كارفرما ب

 .سا  سابهه بازنشسته شوند 11

 برداشا  : در تاذكر شافا ا گفا      :حميدرضا ريوالدگر آ اي 

با رويه، عدم رعاي  حق آبه، نحو  مديري  آب تا خشكسالا  

و برم خوردن رژيم حهوقا زايند  رود و تاخير در انتها  طارح  

 اي انتها  آب از عواملا اس  كه دس  باه دسا   ام داد و    

 .شرايط زايند  رود را به اينجا رساند

آقاي رئي  جمرور در سفر اي استانا به مردم قو  دادند كه 

زايند  رود  ميشه جاري باشد اما براي اجرايا شدن ايان  بايد 

 .قو  بايد تمام دستاا   اي اجرايا  مكاري كنند

چند روزي اس  كه كشاورزان عزيز تجمع كرد  اند و خواستار 

رفع مشكالتشان  ستند و اين در حاالا اسا  كاه ماا شاا د      

بوديم در اتتشاشات دو ما  گذشته كشاورزان خويشاتنداري از  

نشان دادند بنابراين انترار ما رود عالو  بر اينكه نياروي   خود

انتراما مسوولي  امنيا  را برعراد  دارد رزم اسا  باا ايان      

 .عزيزان خويشتن داري كنند

قرار بود امروز جلسه اي با حضور رياس  مجل  و وزير نيارو و  

 استاندار برگزار شاود در  ماين جاا از  ماين تريواون اطاال        

فرادي كه منترر اعالم خور از اين جلسه بودناد  ما د م براي ا

با توجه به حضور  مزمان وزير نيرو و استاندار با رئي  مجل  

 .بنابر اين شد كه جلسه مذكور به سه شنوه موكو  شود

انشااهلل بتوان با پرداخ  خسارت  اي عدم كش  به كشاورزان 

ود را و مهابله با برداش   اي با رويه بتوان مشكالت زايناد  ر 

 .برطرف كرد

بر اسا  مااد   : در تذكر شفا ا گف  : مقمدجواد رتقي آ اي

كانم كاه    نامه داخلا مجل  تذكر خود را مطارح ماا   آيين 10

شاود و ايان مساوولي      متأسفانه مجل  خيلا گران ادار  ماا 

رئي  و اعضاي  يو  رئيسه مجل  اس  كه به اين وداعي   

عا در رساتوران  رسيدگا كند، در حا  حادار تاذا اي متناو   

شود كه رزم اس  در اين خصوص تجديادنرر   مجل  سرو ما

 .انجام شود

تعداد سفر نمايندگان مجل  باه خاارج از كشاور خيلاا زيااد      

گويناد   كنيد ما شد  اس  و وقتا در اين خصوص اعتراض ما

اين سفر ا براي كسب تجربه اس ، بايد توجه كرد كه مردم باا  

اند ناه   ايم به ما رأي داد  ربه داشتهفرض اينكه ما نمايندگان تج

اينكه از جيب بي  الما  سوار  واپيما بشوند و باه كشاور اي   

مختلف سفر كنند و اين مودو  بين وزرا نيز شاايع شاد  و باا    

اگر جلوي سفر اي ماذكور  . كنند  واپيماي اختصاصا سفر ما

گرفته نشود بند  مودو  تحهيق و تفحه از سفر ا را پيايري 

 .كرد خوا م

درخصوص احضار شرردار ترران و اتفاقات جشن روز مادر كاه  

 از سوي شررداري ترران برگزار شد نيز مطالوا دارم، اگر احيانا 

فسادي ر  داد  بايد توجه داش  تعهيب مودو  به اين شاكل  

شود چرا كه مردم مودو  تورعه  خود اشاعه فحشا محسوب ما

چناد دختار ناباالر در     استاد صوت و لحن را با اتفاقاات باراي  

Telegram.me/dotic

http://www.icana.ir/Fa/Tags/9231/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.icana.ir/Fa/Tags/1490/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1
http://www.telegram.me/dotic


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

15 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 
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 روز يكشنبه

02/90/9911 

كنناد، بناابراين باياد دساتاا       جشن شررداري را مهايسه ماا 

 اا گاوا    قضايا حريم خود را حف  كند اما متأسفانه به حرف

د م كه شاأن دساتاا  قضاايا اجال      شود و تذكر ما داد  نما

 .اس  و بايد به اين قضيه پايان داد  شود

اس  به تاذكر  عضو  يو  رئيسه مجل  در پ :رنجبرزاده آ اي 

بايااد توجااه داشاا  مودااو  بيااان شااد       : فتحااا گفاا  

اتفاقاات   عوامال  قضايا تعهيب بر مونا شما تذكر درخصوص 

جشن شررداري تراران در روز ااي اخيار را دادساتان تراران      

 .تكذيب كرد  اس 
 

روز سه شينبه  ميورخ    اعالم ختم جلسه ، جلسه آينده ( 82
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