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دی  شسی  علیی  رویر       دکتر علی  ریجایا    آقای  توضیح: 

 ر  رویر    :وهرواه( والس شویری رسالو  گفی   51)د شیبه، 
 دیبیایه  علیی   غییر  جلسیه  55 سیاع   حد د تا صبح 8 ساع 

.رجن بیود  وطیر   کشیوی  رقتصیادی  هیا  بحث دی وهم ووضوعات
وباحث با حضوی ورکی  ژیه هه هیا   بهیه هیاج  ر  د  ی        
بریس  شد   ر شارهلل ژیگیری ر م دی رجن  وییه صویت خورهد 

 .گرف 
 
نجفاي ،   :آقایاان  خانم سلحشوري و  )( ناطقین جلسه علني7

 (اسدي كرم، تابش و حاجي دلیگاني
 :تهران مردم نماینده پروانه سلحشوريخانم  -الف

رری ویردم ی سیتای اییای وحییودی     ب آوده ژیه وشکل  ی 
  ردگان یر جادآ ی شد   ر  وسئورن خورس  با دیرج  بیشتر بیه 

ری عیل کیید که ر تیام بهه دیدهاجشان باشید  ه  یک   گو ه
 بر  خم آ ان.

هییا    هراییید بیییه ر  صیید سییا  رسیی  کییه هیییه د  یی     
های جوجای رعتبای با شعای وبیای ه بیا فسیاد سیر کیای       شهصی 

یسید   آجید   دس  آخر حاصل   درشته رس  روا به  ظر وی   و 
ضیاجیه شیر     ری ر  سوی  ظیام   قیوه ق   رکیون حرک  خاسته

 شده    ظیفه واس  که به د ی ر  بدبیی  ر  آن رستقبا  کییم.
هوشیای باشیم که تکرری ی  د گذشته جکصد سا  رخیر  باشید.  -

ر وه هوشیایی رجن رس  که بدر یم فساد تیها رقتصادی  یس  
بلکه فسیاد رقتصیادی وعلیو  شیررجت رسی     ادجیده گیرفتن        

  یگترجن فساد رس .های فساد رقتصادی خود ب سراشیه
های برربر سیاس ، حقیوق ،   فساد سیاس  جعی  فقدرن فرص  -

هیای   فرهیگ    رقتصادی برری آحاد شیهر  درن، رجیکیه عرصیه   
های بر ن  فرهیگ  بر وردم تیگ شود   وردم یر وهاطب یسا ه

ور ی د ی کید آجا فساد  یس ؟ رجیکیه   یان ر  برخی  حقیو      
گری ر  فساد  یس ؟ رجیکه وردم خود وحر م باشید آجا جلوه دج

قا ون رساسی  تاییا رعتررضی  درشیته      72 تور ید طبق رصل 
 باشید   بعضا با تهدجد   با درش  وورجه شو د آجا فساد  یس ؟
ر تقاد ر  خت قرو های فررتر ر  قا ون برری برخی  یسیا ه هیا      

  یاجیدگان
 ردی ها    یاجیدگان والس آ : رجیکه بعض  ر  وطبوعات، یسا ه

بیانِ  قد وسئورن    هادهیا یر خیت قرو هیای فررتیر ر  قیا ون      
کیییده     تعرجف کیید، آجا فساد  یس ؟ آجا یرهبردهای ویی  ی 

د ی کییده رجررن ر  ی  د توسعه    د دن فقر   بیکایی ر  اهره 
تور یید وصییدرق  ر  فسییاد باشیید؟ آجییا رجیین  رجیین سییر وین  ییی 

  بریس  قرری گییرد   ژاسی    ها  باجد آ ردر ه ووید بحث  ژرسه
 بگیر د؟

عدم برگی ریی دردگیاه بیرری برخی  وتهییان   وحصیویرن یر        
تورن تعبیر کرد، ارر هر  قیدی یر وشیر ب بیه رجین      اگو ه و 

کییم که باجد ر  دجدگاه وا دیس    سا  ده باشد. شهید بهشی   
قیا ون رساسی  جیهیویی رسیالو       72دی جرجان تصوجب رصل 
بوطه یر که توست شهید باهیر بیان شد، به  ظرجه کییسیون ور

آ ردی بییان جعیی  رجیکیه کسی      »یأی گذرش  وبی  بر رجیکه 
بتور د وکتاب بیوجسد   بگوجد سیتم جیهویی رسالو  رجیررن یر  

)ویبا وشر   ویذرکررت والیس بریسی   هیاج      « قبو   درید.
( رجن  ظرجه شیهید  016- 016قا ون رساس  جلد ر   صفحات 

 ید بهشت  یأی آ ید.باهیر  شه

رجن ی جکرد بییا گذریرن قا ون رساس     ظام جیهویی رسیالو   
ی جکر  رقع  ضد فساد بود. قیوه قضیاجیه  ییود عیدر   دی هیر      
کشوی رس    باجد ژرام دری وبای ه با فساد باشید. طبیق رصیل    

قا ون رساس   ظیفه رجن قوه؛ ژشتیبا   ر  حقو  فردی    510
  ژیشیگیری ر  جیرم رسی . دی رجین      رجتیاع ، تحقیق عیدر    

در یید ر ویه     وییه اه رقدروات  صویت گرفته رسی ؟ آجیا وی    
تحقق  ظیفه ژیشگیری ر ت رم به هیان قررئ  شهید بهشیت     

 های ود   رس ؟ شهید باهیر دیبایه آ ردی
یغم ژیوستن بیه ویشیوی حقیو  بشیر، کیور سییون       رجیکه عل  

وایا رت رسیالو  بیرری     قا ون 65حقو  کودک   تاوج  واده 
سا  شد   وبیای دجدگاه عیال ه   58رجیکه بتورن وا ا رعدرم  جر 

 58طباطباج  دی کتاب عظیم ر یی رن دیبایه رجیکه سین یشید   
سا  رس ، روا وتاسفا ه با صد ی   رجیرری رجین رحکیام ه جییه     

شیود. آجیا  یو      بسیایی به  ظام جیهویی رسالو  تحییل وی  
 دجگری ر  فساد  یس ؟

رجیکه رحکام سیگین   درن بیرری فعیارن وید     سیاسی  بیه      
 وع  صادی شود که یئیس قوه دستوی با  گری دهد رویا  تیورن   
آیرء   شعب صادیکییده یر به اا ه کشید، آجا  یوع  ر  فسیاد   

  یس ؟
وبای ه با فساد  یا وید فهم عییق ر  هیه ربعاد ژیدر   ژیهیان   -

رآوده ر  خون ه ریرن شهید آن رس ، هیچ دشیی  برری  ظام ب
بارتر ر  ر  فساد  یس . آورجکا   هیر دشییی  بییر ن دجگیری     

تور د تهدجد  ظام باشد بلکه رجن فساد رس  کیه جیهیویی     ی 
رسالو  یر تهدجد و  کید   دشییان بیر    بیا بهیره گییری ر     

 تور ید  ظام یر به وهاطره ر در  د. های دی    و   وییه
گذریرن  ظام، شهید بهشت    شیهید    ده بییانی جکرد وغفو  وا

تور د ضاون سالو    رویی   ظام باشید، دی دجین    باهیر که و 
یجشه درید   برگرفته ر  آجین حکیرر   حضرت عل ) ( دی  اوه 

وین ر   » ظیر رجشان به وا ک رشتر رسی  کیه وی  فرواجیید:      ب 
ن یر فروود ولت  که حیق  اتور یا   یسو  خدر بایها شییدم که و 

ر    یویدرن بد ن رضطررب  ستا د، یستگای  هورهید شید ژیس    
دیشت ، سهیان تید   ترش ی ج  ریباب یجو  یر بر خود هیوری 

خوج    خیود بی یب بییی  یر ر  خیود د ی        تحیل کن   تیگ
 «سا  تا خدر دیهای یحی  خود یر بر ی ی تو بگشاجد.

اییان   دی  اوه وا ک رشتر به صیررح  آویده کیه ویردم باجید     -
روییت  درشته باشید که بد ن  کی  صیحب  کییید. رگیر وین     

 گیای   رسیتاد در شیگاه   کیایگر   وعلیم        یاجیده   آن ی   اویه 
 تور یم با صررح   ظیفه خود یر بیان کیییم، شیعای وبیای ه بیا     
فساد فرجب  بیه  هورهد بود.با ی وردم   رعتیاد بیه وسیئورن   

فساد رس  که دی حا  ر  بین دی گر  وبای ه با رشکا  گو اگون 
 بردن رعتیاد وردم رس .

دی ژاس  به ر تقادرت رخیر دی ژاجان  طق ویان دستوی خیود    ی
شعری یر قررئ  کرد   گف : کفر او وی  گ رف   آسان  بیود،  

 .وحکیتر ر  رجیان ون رجیان  بود
 بابل: مردم  نماینده  علي نجفي خوشروديآقاي  -ب
 برخیی  ر  فییای  درشییتید، والییس ر  بیشییتری ر تظییای وییردم -

بد ن تردجد هییچ  سیبت  بیا     که والس علیه تهرجب  رقدروات
 درید، رجن حق وردم رسی  کیه    وصا ح کشوی   وور جن رخالق 

 تاجج عیل    وحسوس ر  کایکرد ژای یان برری حیل وسیائل     
 وشکالت وتعدد یر ببییید.

ر بته هیگیان سیاختای قیا و   کشیوی یر وی  شیاسیید   ییکن        
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وحد دج  ها   دسی  ر یدر ی بیه حیو ه رختییایرت   جاجگیاه       
 والس قطعا به  فا کشوی  یس    هیه باجد ری ش های قیا ون 
رساس  یر ژاس بدری د که حفی  رویید ویردم ر  طرجیق ریتقیای      
کایآودی  ظام   روید به تحورت وثب  دی ژرتیوی ر تهابیات     

 رستفاده ووثر ر  وشایک  سیاس  حائ  رهیی  رس .
به هر حا  رتوبان رصال  کشوی باجد ر   ست والس عبوی کیید،  

اجر وررکی   دی رجن یرستا ر  شفافی  آیری  یاجیدگان   فعا ی  س
  ی جکرد وبای ه با فساد یئیس قوه قضاجیه رستقبا  و  کیییم؛  
هیا گو ه که وقام وعظم یهبری تأکید فروود د رقدروات بید ن  
تبعیض   بد ن وچ گییری دی رجین وسییر، بیه تقوجی  رعتییاد       

 عیوو    تأوین حقو  عیوو  کیک خورهد کرد.
وسیتل م   وقابله با ر باشی  فسیاد   یر ی    تبعییض رجین رویر      

 حیاج    رهتیام قاطا قوری سه گا ه رس .
 وا وحد دج  ها   ایا ه هیای ژییدر   ژیهیان د  ی  یر دیک      
و  کییم روا وردم ر تظای دری د که د  ی  بیا تحیرک بیشیتری     
برری حل وسائل   وشکالت آ ها بکوشد به  جیهه بیا  ظردرشی     
 آسییییب هیییای رجتییییاع   اشییی  ر  وشیییکالت رقتصیییادی   

های ردریی، حیاجی  هیای رجتییاع  ر  ویردم حیائ        ابساوا   
 رهیی  رس .

رجستادگ    وقابله بیا فشیایهای بیین ر یللی ،  یا ویید بهبیود       
رقتصاد   وعیش  رس ،  ی  تورن دی رتا  های دیبسته  شس  
  با روکا ات کاف    دگ  کرد   وردوی  کیه ر  صیبح تیا شیب      

 در شان خسته  گررن  قیه ری حال  هستید   جا ر  بیکایی فر 
  رفسرده هستید، به صبر   رجستادگ  دعوت کرد؛ آجا رضطررب 
  دغدغه ی  وره خا ورده ها برری جور ان تحصیل کرده بیکای یر 

 دیک و  کیید   آجا ووجب  گرر    یس ؟
آجا برخ  کیبودها دی تأوین  یا ویدی های ضر یی بهدرش    

تییادی،  دیوا   قابیل رحسیاس هسی ؟ بیا وحید دج ، بی  رع      
 ارویدی، وشکالت رقتصادی به  جهه بیکایی جور ان   فشایهای 
بین ر یلل   ی  تورن ر تظیای  ضیعی  عیادی یر درشی    رجین      
وسائل  اف   حدت   هیبستگ  برری وقابله بیا  جیاده خیوره     
بیگا گان  یس    هی وان وستل م تغییر  گاه دی عرصه درخلی   

ویا تطیابق  یدرید، باطیل       خایج  رس     باجد هرای  با فکر 
بپیدریجم ارر که صحیه بین ر یلل  عرصه تعاویل   رسیتفاده ر    
 فرص  ها بیوده دی غییر رجین صیویت، فرصی  هیا بیه تهدجید         

 و  گررجید.
ترجبون دریرن سیاس    وذهب  باجد ژاکی ه سیهن بگوجیید، آن   
ترجبو   که دی دس  شیاس  وتعلیق بیه هییه ویردم بیوده        

حساب های فردی   سیاسی   یسی  بلکیه     رب ریی برری تسوجه
فرصت  برری خدو  ب  وی  بیه ویردم، وایا   بیرری ت کییه      
 فس، تر جج وعیوج    فرهیگ  رری رسالم یحیا   رس ؛ با ی 

 کیید وردم سهیان ویطق    وعقو  یر بیشتر و  ژسید د.
دی شررجط  سا  تحصیل  جدجید آغیا  شیده کیه هی ییان       -

ردریی   وعیشت  وورجیه هسیتید،    فرهیگیان با وشکالت جدی
اه طر    بر اوه جدی برری حل رجن وشکالت دی دستوی کیای  

 قرری درید؛ ر  یتبه بیدی تا وشکالت کیبود  یر ی ر سا  .
با توجه به ر حا  قرجیب ر وقیو  رجیررن بیه رتحادجیه رقتصیادی       -

ر یرسیا، طررح  سا  کایهای ر م ر  سوی وسیئورن د  تی      
تان وا  یدیرن بیرری بهیره بیردریی ر  رجین      بهه خصوص  رسی 

 ووقعی ، ووید تأکید رس .
 ی دی ردروه با رشایه بیه وسیائل حیو ه ر تهابییه خیود گفی :       

شهرستان بابل با شکوفه هیای سیفید بهای یای ج   آب   هیوری     
هییشه وعتد  خود که دی وییان دیجیا   کیوه وحصیوی رسی ،      

یان   فرهییگ درید؛  وردوان آیرم   رستوری دی ر دجشه، در ه، رج
رگراه رجن شهرستان ر  سرسیب ی جیگیل   دشی  برخیویدری     
رس  روا بر آسیان روید وردوا ه ربرهای خاکستری وشیکالت  

 رقتصادی   بیکایی جور ان جورن و  دهد.
جیگل های سرسب  بهه های بابل ر  هاوم  با ه سییاه ژیوش   
ثیر  رس    دش  های سب  شا ی ریش   برخ  ویاطق دجگر بر ر

 ریدرت ب  ی جه بر ج خایج ، وحیر م بیوده   دیجیای  یلگیون     
خ ی ر  کابوس طر  های غیرعلی  ر تقیا  آب،  یاآیرم رسی       
جاده های  ارجین ب یب ترجن شهرستان رستان وا  یدیرن بیوی   
خون و  دهد   آجا با یتیان وی  شیود کیه بهیه هیای قابیل        

ویدری توجه  ر  رجن شهرستان ر  آب شرب سیا م   کیاف  برخی   
  یس ؟

ارر به  عده ها دیبایه تصیفیه خا یه آب عییل  شیده رسی ،       -
وردم شاجسته   یدگ  بهتیر هسیتید ژیس سیاسی  درخلی          
 خایج  باجد دی خدو  توسعه   آساجه وردم   کشوی باشد.

 ی دی ردروه با بیان دیخورس  ر    جر فرهیگ   ریشاد رسالو  
ااد وحد دج  هیای    ساجر وسئورن ذجربت برری ویا ع  ر  رج

فررقا و   برری برگ ریی کیسرت ووسیق  دی شهرسیتان بابیل،   
رظهای درش : دی شهرستا   که وهد تو د   ژر یش اهره هیای  
فرهیگ    هیری هی ون رسیتاد آقاجا ییان، رسیتاد  صیرر له ،     
رستاد فررس ، رستاد ر وشه،   ده رستاد قیبیری   ده هیا  فیر ر     

رجن وحد دج  هیای سیلیقه ری      ب یگان فرهیگ   هیر رس ،
خودخورسته که هیچ  سبت  با قا ون  یدرید، بی  رحترروی  بیه     

 رها   رجن شهرستان رس .
تصییم   ریت علوم دی تعیین تکلیف  وین د  ه سر   ژیشیهاد 
یره ر در ی شهرک  جست  جا ژردجس ژیایک علیم   فییا یی دی    

 شیگاه بیین   آن   تبدجل در شگاه صیعت   وشیر ر   بابل بیه در 
ر یلل    رهتیام وعا    علی    فیا یی یئیس جیهیوی جهی    
تقوج  ورک   وآ یی   فیا یی وا  دیرن  رقا دی شهرستان بابل 

 .ووید تأکید رس 
 :شهربابک مردم نماینده علي اسدي كرمآقاي -ج

 وسیئورن  کییای  دی جکپیایاک      حیدت  بیا  رجررن شرجف ول 
 رسیتکبای  رقتصیادی  جییگ  حیدرکثری  فشیای  ر ید  تور سیته   ظام
  ظیام  رکییون    بکشیا ید  شکسی   بیه  یر هیپییا ا ه   جها  

ر یللی    تر یر دی ویطقه   سطح بیین بر دس  رسالو  جیهویی
گیذید کشیویهای ویطقیه کیه  یوکری       هراه  وان وی  درید   

شیو د کیه تکییه بیر بیگا گیان       کیید، وتوجیه وی    آورجکا یر و 
ر یید   حضییوی  رشیتباه  ب یگیی  رسی  کییه تییاکیون ر ایام درده   

ثبیات     یاروی  دی    بیگا گان دی ویطقه عاول رصل  رف رجه بی  
 ویطقه رس .

 شیود  وی   اعثب ویطقه دی بیگا گان حضوی با تاکید بر رجیکه  ی
 بیه  باجید  ویطقه کشویهای: رف  د بر د، غایت به ها کشوی ویابا
 یر ویطقیه  وشیکالت  هم کیک با که برسید دیک   آگاه  رجن
 ژییدر  تحقیق  وهم رجن که ی  ی آن روید به  یاجید، فصل   حل
 .کید
ضین تبرجک هفته  یر ی ر تظاو ، رف  د: ر   یر ی ر تظیاو    -

ش شبا ه ی  ی  یوده تا شهرستان شهرستان شهر بابک که تال
 ییاجم،   ر  رویی  خوب  برخویدری باشید قیدیدر     تشیکر وی     

هی یین ر  وردم فهیم   با فرهیگ شهرستان شهربابک که بیه  
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گذری د   عیال واری قیا ون هسیتید تشیکر       قا ون رحتررم و 
 کیم. قدیدر   و 
 ودخ د  دی کشوی وعادن بهش  عیورن به بابک شهر شهرستان
 ر  خیییدردردی هیییاج  گیایییییه درید،  هفتیییه هیییاج  گیایییییه
   آ ووییییا   سیییلیس فیییر  ه، وییس، اییون طبیعیی  ویییابا

 ر سیا     یر ی کیای دی سا ه ه ری 57 تایجه  ژیشییه هی یین
تور د گره گشیای وسیائل    صیل کرده که ژردرختن به آن و تح

 ری رقتصادی کشوی دی رجن د یرن سه  رقتصادی باشد. گیاییه
 تور د وعضل بیکایی   رقتصادی کشوی یر کاهه دهد. که و 
 دی بابیک  شهر شهرستان شرجف وردم خدوتگ ری عیورن به بیده

  حیاج  ب  دیجغ وردم شهرستان دی یرستای وحقیق  ر والس
 شدن شعای سا    ی  ق تو ید بیا رسیتفاده حیدرکثری ر  تییام    

   هییییییای هییییییای شهرسییییییتان دی حییییییو ه  ظرفییییییی 
 تشیکر  هیا  حیو ه  سیاجر    کشیا ی ی  گری،وعدن،گردش صیع ،
  اییف  وردویان  رجین  هیرره  ر  در م و  ر م برخود   کیم و 
 هیکییایی   رسییتان ن،شهرسییتا وسییئورن تییالش   هییی   

 .باشم درشته یر قدیدر   کیا  ها   ریتها ه
 ژی   دی: رفی  د  با رشایه به وشکالت حیو ه ر تهابییه خیود،     ی

 وعدن ر در ی یره برری شتال   شهربابک وس واتیا رستقال 
 توسیعه  ششیم  بر اویه  24 ویاده  تسیهیل    فییر  ه  ایاه  ب یب

 رگیر    شیده  فیررهم  شهرستان دی وعادن توسعه های  جرساخ 
 گییذریی سییرواجه جلیب  دی یر وعییدن   صیییع    ریت حیاجی  
 ی  یق  تور یید  وی   آن ر  بیردریی  بهره   توسعه با باشیم، درشته
  قیه  شهرسیتان  توسیعه  ید   گیرد صویت وس جیاب  صیاجا
 .باشد درشته بس رج 

های واا ی یر بر طیرف   رختالفات ور ی رجن شهرستان با رستان
شیوم کیه     یاجد، هی یین به   جر جهادکشیا ی ی وتیذکر وی    

کشتایگاه ور  ر  وشکالت عیده رجن شهرستان رسی ، دسیتوی   
فرواجید تا رجن وشیکالت حیل   فصیل گیردد   بیرری واتییا       

ن دی آ شیدن  فعیا   جهی   به شهرستان رعتبایی درودریی رجن 
 ظر گرفته شیود، ر  سیوج  وایتییا گلها یه بییکیه وشیکل       
کیبود آب درید که باجد حل شود   ر  آ ااج  که خاتون آبیاد    
ی ستای رطررف ر  قطب کشا ی ی ویطقه هستید باجد به ورکی   
خدوات کشا ی ی وایو    بیه درویدریرن   کشیا ی رن ویطقیه      

م بهره درده شیود تیا ی  یق تو یید شیکل بگییرد         تسهیالت ک
 رشتغا  رجااد شود.

جییاده شهرسییتان شییهربابک بییه شهرسییتان خییاتم وشییکالت  
ری یر رجااد کرده   هر ی   شاهد حوردث  اگوری هسیتیم،   عدجده

 سا ها گذش  ر  ژس یر وشکل رجن  کیم بیابررجن دیخورس  و 
ری  ت عدجیده شیکال و بیا  شهرستان ی ستاج  های یره  .کیید حل

ی بر  رس  که ر   ی جر یره تقاضا دریم رجن وشکالت یر بریس    
 حل  یاجد.

 خصیو   دی کرویان  رستان: کرد رظهای خطاب به   جر  ف   ی
   رسی   تیر  عقیب  شیهرها  بقییه  بیه   سیب   گا کشی    ضعی 
  بیارج  جیعیی   ر   یی   بابک شهر شهرستان ی ستای ر طرف 

  گرفتیه  صویت کش  گا  تاکیون وتاسفا ه برخویدری هستید روا
    ییر     جیر  ر  هی ییین . کییید  یسیدگ  خورهشییدم رس ،
 تیا  خورهم و  رستان آبفای ودجرعاول   کشوی ربفای عاول ودجر
 تیا  شود یسا ده بابک شهر هیاوری های شهرستان به شرب آب
 . یاجید رستفاده آب  عی  ر  دجای رجن وردم

 گوجیید  وی   رجیکیه  بیه  توجیه  با خطاب به   جر بهدرش ، رف  د:

 کوایک  هیای  شهرسیتان   یسی ،  ر م ژ شک  ظرفی  رف رجه
 کیبیود  بیا  رطیررف  های شهرستان   بابک شهر شهرستان  ظیر
 وردم   هستید ی بر  ژ شک  روکا     وتهصص ژ شک شدجد
ئه خدوات ژ شک  گالجه ویید هسیتید. ر طرفی  ر     ریر به  سب 

بیدی فرهیگیان یر دی  یتبهخورهم که    جر آوو ش   ژر یش و 
 .ر  وج  قرری درده   وشکالت بییه فرهیگیان یر حل  یاجد

 :اردكان مردم نماینده محمدرضا تابشآقاي  -د
 ختصای اید وطلب یر بیان و  دریم:به ر -

ر  وسئورن وحترم کشویی   رستان   شهرستان رستدعا  -ر ف 
دریم دی خصو  تأوین  یر ی ر سیا     تاهیی رت   روکا یات    
دیوا   وکف ، ساخ  ویابا ذخیره سا ی آب، تیأوین وسیکن   
جور ان، تعییر   رحدرث ودریس با توجه به یشد جیعی  در ه 

 ییر ی ر تظیاو    رجفیای تعهیدرت رجتییاع       آوو ی، ریتقیای  
توست صاحبان صییاجا دی شهرسیتان ریدکیان رهتییام ر م یر     

 وبذ   دری د.
دی رستان ج د تسیرجا دی رجیرری ژیر هه هیای تیأوین آب       -ب

 -شرب   بهدرشی ، د  با یده کیردن یره آهین ج دریه یگ، جی د      
 -رشیکذی  –ویبید   -رقلید، یره ر در ی قطای بین شیهری ریدکیان  

سیرجان، با سیا ی   -ج د  -ریدکان  -یره  طی  وهرج ، آ رد -ج د
طبس   ریدکیان   -ج د   یره های ج د -   وسا ی ب یگرره  ائین 

 اوژا ان ووید ر تظای رس . -
ر تظییای دریجییم با ییک ورکیی ی وشییکل تسییوجه حسییاب ری ی    
رستفاده فعارن رقتصادی ر  ری  صادریت  یر حل  یاجید     ریت  

رختصا  خت رعتبایی ر  وحیل صید دی صید وا یده      رقتصاد با
سیپرده هیا بیرری یره ر یدر ی  رحیدهای صییعت  بیا ژیشییرف         
فی جک  باری شص  دیصد، فرص  رجایاد بییه ر  سی  هی ری     

 رشتغا  جدجد دی رستان یر فررهم سا  د.
جور ان     ان جاوعه  یر هیای ژیشیررن توسیعه وتیور ن        -ج

ئون رجتیا  هستید. حقو  آ ها یر ژاجدری   تأثیرگذری دی هیه ش
ژاس بدریجم   ر  تور ییدی هاجشان دی ژیشبرد وقاصید  ظیام     

 ردریه کشوی رستفاده کییم.
وحیت  جس  کشوی   عرصه های  ی ش   یا ویید حیاجی     -د

وایوعه حاکییی    وشیایک  گسیترده ویردم رسی . وور یا       
م   با یفا فرری ی فعارن   عالقییدرن به رجن عرصه ها یر بردریج

تیگ  ظری ها   وحد دج  ها فرص  خدو  ب  و د   وی  یر 
 ر  آ ها  گیرجم.

شررجت خطیر کشوی یر هیه و  در یم. تحرجم های ظا یا ه  -هی
د    آورجکا، ول  ب یب رجررن به  جهه گر هها   طبقات آسیب 
ژذجر یر ر  بییای   کودک   تیگدس  هدف گرفته رسی .  ظیام،   

ر باجد با تقوج  سرواجه رجتییاع ، ریتقیای تیاب    د      هیه قو
آ یی ول    تحکیم رقتدری سیاس   هاجتا با تیدبیر   دجپلیاسی    
بر رجن شررجت غلبیه جابیید.  قی  آن رسی  کیه هیدرج  هیای        
د یر دجشییا ه وقییام وعظییم یهبییری یر بییا ژییرام دریی صییلح   
هی جست  دی ویطقه   دفا  ر  ی جکردها   دستا یدهای برجیام  

ا که یئیس جیهوی وحترم دی وایا عییوو  سیا وان ولیل    ای
رعالم کرده وحقیق کیییم. باجید  گرر ی  ر  وعیشی    تیرس ر        

 آجیده یر ر  جاوعه با رقتدری   تدبیر د ی کییم.
کشوی   ودجرج  رجررج    قضاج    تقییی  سه   یا ویید   -ی

بار بردن سطح کایآودی، شفافی ، رعتیاد   رصالحات   وبای ه 
ییق   علی    هیه جا به با فساد که ج ئ  ر  رجین ضیر یت   ع

رس ، و  باشد. باجد فررتر ر  وبای ه با وفسد که رگیر رجین تییغ    
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د  به دیسی  بیه کیای گرفتیه  شیود ووجیب تضیعیف قیدیت         
ودجرج  های سا م   کایآوید   فیرری سیرواجه هیا   جیأس کیای       

ا بیه  آفرجیان و  شود با ژدجده فساد بیه  حیوی وقابلیه کیرد تی     
 رصالحات سودوید ساختایی ویار گردد.

ربال  سیاس  هیای کلی   ظیام قا و گیذریی ر  طیرف وقیام        - 
وعظم یهبری فرص  ویاسب  رس  تا بر ژاجه آن، والسی  کیه   
وی رن یر یأی وردم و  کید   دی یأس رویوی قیرری وی  دهید       
ورجعی   رحید قیا وگ ریی یر بیه آن بیا  وی  گردر ید وسیتقر        

 سا جم.
 تهابات والس ژیه ی س . ر تهابات  بیان سیهن گفیتن    ر - 

وردم با هم   با حاکیی     ی  حاکیی  با ویردم   بیا جرجیان    
های سیاس  رس . رجین  ویییه گفتگیوی ولی  یر کیه ووجیب       
تقوج  رقتدری ول     ظام دی جهان رسی  بیا تیهیید وقیدوات     
شاجسته   ترغیب  هبگان   عیوم وردم به وشیایک    یقابی    

 .فررهم کییم. عیال
 :شهر شاهین  مردم نماینده حسینعلي حاجي دلیگاني آقاي-ها

اسیه عظییم   بی یب ریبعیین حسییی ، رجین       دی آستا ه حی - 
ب یگترجن حرک  وعیادری جها     بیان عیر  خیدر قیوت بیه     
هیه دسیتا دیکایرن ر تظیای رسی  تیا با گشی  کاویل  رئیرجن        

 حسیی  به کشوی به وسئو ی  خود ردروه دهید.
ژر هه وتر  شاهین شهر دی ژیوس  بودجه کشوی دیج شده    -

شیویری رسیالو  شیهر   بیا     روید رس  که با هی  شیهردریی،  
حضوی یئیس جیهوی دی سفر رستا   عیلیات رجررج  آن شر   

 شود.
خطاب به   جر بهدرش    دیوان گف : ر    جیر بهدرشی        ی

دیوان و  خورهم برربر قو  خود  سب  به سیاخ  بییایسیتان   
 جاجگ جن بهه وییه   ریتقا کیف  خدوات آن عیل کید.

ر  آب خرجدریی شده دی سیا    ضین تشکر ر  یهاسا ی بهش 
جایی، ر تظای رس    جر  یر   سب  به عیل  کیردن قیو  درده   
شده برری تبیین حق   حقو  کشا ی رن دشی  برخیوری رقیدرم    

 کید.
ر  سا وان بر اوه   بودجه برری تهصیص رعتبای به ساخ  تیها  

بییایستان شهرستان برخوری، وی  خیورهیم کیه رعتبیای ر م       
 حیا    66تکییل رجن بییایسیتان دی بودجیه سیا     کاف  برری 

 شود.
ر  کییسیون رویی  سیاس    هیات   جررن و  خورهم ر تظیای  
دجرجیه وردم دی ریتقاء ساختایی بهه وییه یر بیرآ یده کییید،   
هی یین ر    جر  ی ش   جور ان ر تظای رس  برربیر قیو  هیای    
درده شیید،  سییب  بییه با سییا ی تیهییا  وییین اییین وصیییوع  

ی شگاه ول  شاهین شهر   تکییل فضیای  ی شی  دجگیر دی     
 شهرها   ی ستاها رقدرم عاج کید.

 ی با رشایه به کیبود وعلیم تاکیید کیرد: بیه   جیر آویو ش         
قیا ون رساسی       46ژر یش جادآ ی و  شوم دی یرستای رصیل  

ه ری  فر وعلم، بهترجن یرهکای  566برری جبررن کیبود بیه ر  
د  رسییتفاده کییید جعییی   -سیسییتم د کوتییاه وییدت رجییرری  

فرهیگیا   که د  سا  دی در شیگاه فرهیگییان آویو ش دجد ید     
وشغو  به تدیجس شده   د  سا  بعیدی آویو ش خیود یر بیه     
صویت تدیجا  ط  کیید، یره دجگر رجرری کاول قا ون تعییین  

 تکلیف رستهدرو  حق ر تدیجس  ها    هضت  ها رس .
    رصل  دی جایر ه هیا عیدم   وشکل رساس؛ آقای یئیس جیهوی 

تو جا عادر ه رس ، جعی  برخویدریی جایر ه ها بیر رسیاس  ییا     

 یس ، آ هاج  که دیآود کیتری دری د رتفاقا ر  جایر یه کیتیری   
 ی  رستفاه و  کیید، آ هیاج  کیه دیآوید بیشیتر   ثر تیییدتر      

 هستید رتفاقات بیشتر ر  جایر ه ها رستفاده و  کیید.
 22 ی  شود، جاده باجد د  طرفه باشد اطیوی   جاده جک طرفه

سا  گذشته به عیورن جایر ه  قدی رفی رجه   56دی  166ه ری   
ژیدر  کرده روا شرک  های  ربسته به د  ی  هیر سیا ه قییی      

 وحصورت   خدوات خود یر رف رجه و  دهید.
 قا و گیذریی   جک  ر   کات رساس  دی ربال  سیاس  هیای کلی   

 قیا ون  ر  رصیو    رجیرری  شید،  ربیال   ا گ تی  به که آقا حضرت
  شیده  رجرر کال جا  شده رجرر کاول  جا کیون تا که رس  رساس 
قیا ون رساسی  کیه     24ها و  تیورن بیه رصیل    آ  جیله ر  رس ،

تاوین  یا های رساس    وعیشی  ویردم یر بییان کیرده رشیایه      
 درش .
قا ون رساس  دی خصو  تاوین شغل برری جور یان     78رصل 
قیا ون   56   8ر رقشای وطابق شأن آ هیا   هی ییین رصیل    دجگ

رساس  دیبایه تر جج   رشاعه خوب  ها ر  جیله سیبک   یدگ ،   
قا ون رساسی    76وقابله با تهدجدرت بییان    هاد خا ورده، رصل 

تاوین   ژوشه بییه رجتیاع    دیویا   هییه ویردم رجیررن       
ا ه ر د رج تاوین وسکن وردم خصوصا جور ان دی آسیت  45رصل 

 .ر  جیله ووریدی رس  که به طوی کاول رجرر  شده رس 
 ( فقره سوال7(اعالم وصول )2
سور  ویصوی ورردی  یاجیده وردم سر آباد دی والس شیویری  -

 .رسالو  ر    جر  یر  عل  عدم تهصیص ویابا به سدها 

تذكرات كتبي نمایناداان باه ریایس جمهاور و     (3

 مسئولین اجرایي كشور
 :مورد( 6ذكرات كتبي به رییس جمهور)ت -الف
 فیر ر   یاجییدگان:    81آقای وقدس   یاجیده ریرک به هیرره -5

بیا رهلیی  ویا  ، فیی    ویدجرجت       تسرسا دی تعیین سهاودری 
برری شرک  های آذیرب   هپکو برری برگش  به ی  ق گذشیته  

   برخوید با تهلفات صویت گرفته.
 فییر ر   70بییه هیییرره  ر ییدجن  یاجیییده رصییفهان خییا م تییاج-7

قا ون  15 یاجیدگان : ر  رم دستگاه های رجررج  به رجرری واده 
( قیا ون ویدجرج  خیدوات    08( واده )7جاوا رجثایگررن   بید )

کشویی دی خصو  ژردرخ  فو  ر عاده رجثایگری بیه فر  یدرن   
 شاهد،جا با رن   رجثایگررن.

رصفهان: ارر  آقاجان  وی  ی   سا ک  یاجیدگان یباب کرجم  -4
ژرستایرن آساجشگاه شهید وطهری رصفهان دی حیا  رشیتغا       

 خدو  به جا با رن حقو  بر رساس قرریدرد  ی  دهید؟
آقای حاج  د یگا    یاجیده شیاهین شهر:دسیتوی فرواجیید    -2

سا وان تاوین رجتیاع  ژر  ده وربوب به  یسی  صیویت وی د    
یر ر  وررکی   حقو  بییه شدگان شرک  ژارجه  فی  رصیفهان   

رستان رصفهان به شعبه تاوین رجتیاع  شیاهین شیهر ر تقیا     
 دهد.
علی  رف رجشی     آقای ووسوی ریگیا    یاجییده فال یجیان:   -1

حدرقل اهل دیصدیی قییی    یان دی شیهرهای وهتلیف بیه      
 خصو  دی رصفهان ایس ؟

تسرجا دی کاهه با وا یدگان  آقای قاض  ژوی  یاجیده ری ویه:-0
 تحصیل. دختر   ژسر ر 
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 ورد(م71تذكرات كتبي به مسئولین اجرایي كشور) -ب
 

 

 تعدرد دستگاه رجررج  تعدرد دستگاه رجررج 

 5 جهادکشا ی ی 2 آوو ش   ژر یش
 5 ویررث فرهیگ  4 یرج دررقتصاد   
 5 دردگستری 4 صیع 

 5 ریتباطات 7 یره   شهرسا ی
 5 تعا ن 7 کشوی
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