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 )صبح(12/8/1398 نبهشیک  روز–جلسه علني  (377)  هفتمهفتاد و   و سیصد
 

 اظهارات آقای دکتر الریجانی ریاست مجلس شورای اسالمی (1
 

به كمیسیون   69الي  8مواد )اداریاصالح موادی از قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدداتت  طرحرسیدگی به ادامه ( 3

 ( ارجاع  ارجاع گردید.

رسیدگی به گزارش کمیسیون  آموزش ، تحقیقات  و فناوری  در مورد پذیرش  خارج از ظرفیت  دانشدجو در دانشدها   (3

 (ادي از نمایندگان مجلس ، نظرات خود را پیرامون گزارش كمیسیون ، بیان نمودند.تعد)آزاد اسالمی 

)اعاده شدده ( قانون جامع کنترل و مبارز   ملی با دخانیات 13( ماد  )1به طرح یک فوریتی استفساریه تبصر  ) (رسیدگی4

قانون اساسي  و موافقت نمایندگان با اخطار مزبور، طرح مجددا براي بررسدي بده 110پس از اخطار قانون اساسي اصل-1از شوراي نگهبان 

 كمیسیون ارجاع گردید.(
اعاده شده از شوراي یحه تمدید  مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سالمتت نظام اداری  و مقابله با فساد )(رسیدگی به ال5

نمودند  فلذا  ماده اصرار   28برمصوبه قبلي خود در ماده نمایندگان ( ماده واحده  به تصویب رسید و  2اصالحیه كمیسیون در بند )-2نگهبان 

 نظام ارجاع گردید. ( الیحه به مجمع تشخیص مصلحت 28
 

( قانون برنامه سوم توسدهه اقتصدادی ، اجتمداعی و فرینهدی  جمهدوری 23( اتی )20( رسیدگی به الیحه اصالح مواد )6

لیات الیحه به ك)( قانون اساسی 44سیاست یای کلی اصل چهل و چهارم )  ( قانون اجرای30اسالمی ایران تنفیذی  در ماد  )

 (به جلسه آینده موكول گردید.   تصویب رسید و ادامه بحث

 ( فقر  الیحه5( اعالم وصول )7

 ( فقر  سوال3(اعالم وصول )8
 

 (كریمي ، قاضي زاده هاشمي ، حسیني كیا ، موسوي الرگاني و خانم آقاپور علیشاهيآقایان :) ( ناطقین جلسه علنی9

،پس از اظهارات مخدالفی   و مدوافقی  ، قیدد دو "تعزیريطرح تقلیل مجازات حبس ")( فقر  طرح با قید دوفوریت 1(اعالم وصول)10

 فوریت ) با دو سوم راي ( به تصویب رسید.(
 

 

 ( تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئوتین اجرایی کشور11

 مورد( 8)تذکرات کتبی به رییس جمهور -اتف
 

 مورد( 32)تذکرات کتبی به مسئوتین اجرایی کشور -ب
 

 ن نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفایی( تذکرات آیی12
 

 

 14ساعت  1398 /12/8مورخ  شنبهیک ( اعالم ختم جلسه  ، جلسه آیند  روز13
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 )بعد از ظهر(12/8/1398شنبه یک  روز–( جلسه علني 378)هشتم  هفتاد و سیصد و 
 

 

رائت گزارش كمیسیون و اظهارات آقداي دكتدر ظرید  و پس از ق)سوال آقای ابطحی نمایند  خمینی شهر از وزیر امور خارجه ( 1

 آقاي ابطحي،  ادامه اظهارات آقاي ابطحي و همچنی  طرح سوال آقاي ذوالنوري به جلسه آینده موكول گردید.(
 

( قانون برنامه سوم توسهه اقتصادی ، اجتماعی و فرینهی  جمهدوری 23( اتی )20رسیدگی به الیحه اصالح مواد )ادامه  (2

 ( 1،3،4مواد ) اساسی( قانون 44سیاست یای کلی اصل چهل و چهارم )  ( قانون اجرای30می ایران تنفیذی  در ماد  )اسال

 ( به كمیسیون ارجاع گردید.(2تصویب و ماده )
 

 (طباطبایي،  ساعدي، بنیادي، احمدي الشکي و قوامي آقایان :) ناطقین جلسه علنی(3
 

 س جمهور و مسئوتین اجرایی کشورتذکرات کتبی نمایندگان به ریی (4

 مورد( 4)تذکرات کتبی به رییس جمهور -اتف
 

 مورد( 35)تذکرات کتبی به مسئوتین اجرایی کشور -ب
 

 

 ( تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفایی5

 (پیام تسلیت6

 صبح 8ساعت 13/8/1398شنبه مورخ دو ( اعالم ختم جلسه  ، جلسه آیند  روز7
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 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 378و  377جلسات 

 یکشنبه )صبح و بعد از ظهر (
1398/8/12 

 

 

(اظهارات آقاي دكتر الریجاني ریاست مجلدس شدوراي 1

 اسالمي 

 ، االو  ربیه  مها  حلهل  مناسهب  به  تبریک با آقای الریجانی

 صهفر و محهرم مر مهلم  مهرمم های سلگلاری امیدوارم: گف 

 واقه  الهی قبل  ملرم حسینی اربعی  مر ها عزاماری مخصلصا

زی ههای رریمانه  باشد، همچنی  الزم اس  از مهمان نلا شد 

مله  مو مرمم و مول  عراق سپاسگزاری رنم ر  نشان مامنهد 

ایران و عراق پیلند قلبی عمیقی ماشت  و همی  امر باعث شهد 

ر  مر مسیس  های مختله  معانهدان مر مهه  ههای ابیهر بها 

 فراس  را  را بر بدبلاهان مو مل  ببندند.

تکبار جههانی، مر آستان  سیزمهم آبان، روز ملی مبارز  با اسه -

روز مانش آملز، سالروز تسخیر الن  جاسلسی آمریکها مر سها  

و سالروز تبعید امام )ر ( ب  رشلر ترری  قهرار ماریهم. ایه   58

روز نمام هلیتی انقالب اسالمی مر مبهارز  بها ملهم و اسهتعمار 

بلم  و عمق تفکر مل  ایران از مانش آملز و مانشهجل تها همه  

   استقال  رشلر هلیدا می رند.قشرهای مل  را نسب  ب

سا  گذشت  مول  های گلناگلن آمریکا برای بازگشه   40مر 

سلط  بلم بر مل  ایران را  ههای متنهلعی را برگزیدنهد ولهی 

هیچگا  ب  اهدافشان مس  نیافتند ولل آنک  بسهار  ههایی را 

ب  رشلر وارم ررمند. از طرفی میگر عدم تلفیق رؤسای جمهلر 

قام ، پایداری و مرک عمیق مله  بهزرا ایهران آمریکا ب  است

 مرتبط اس .

رؤسههای جمهههلر آمریکهها از ابتههدای انقههالب مسهه  بهه  انههلا  

ماجراجلیی مر رشلرمان زمند ب  طلری ره  از تجزیه  طلبهان 

حمای  و صدام را تشلیق به  حمله  به  ایهران رهرم  اسه  و 

تروریس  ههای گلنهاگلن را مسهل  و اعتمهام آنهان را وامار به  

جنای  علی  مل  ررمند و بعد هم بها پررویهی به  آن هها پنها  

 مامند.

همچنی  تحریم های گلنهاگلن را علیه  مله  ایهران به  اجهرا 

مرآورم  و پس از آن با گستابی تمام ای  جنای  ها را به  نهام 

موستی و حمای  از مل  ایران تبلیغ ررمند، حها  نکته  مههم 

یچ صهداقتی مر رهار و ای  بلم ر  مرمم عزتمند ایران چلن هه

ررمار سرممداران آمریکا نمی میدند، مر مقابل مسایس آن هها 

ایستامگی ررمند البت  گاهی رسانی بلمند ر  یا ب  ملیهل عهدم 

شناب  رافی یا سام  اندیشی، تبلیغا  مول  آمریکها را مهلرم 

 تلج  قرار مام  و مچار بسار  شدند.

رم ر  زحم  هم  بلشبختان  امروز آمریکا رئیس جمهلری ما

را برای نشان مامن چهر  واقعی سیاس  های رها  سهفید رهم 

ررم  اس ، بیان شفاف پنهان تهری  سیاسه  ههای آمریکها از 

ویژگی های ترامه  اسه ، ابیهرا وی مر هنگهام اعهالم مهرا 

سرررم  گرو  تروریستی ماعش، گف  ر  ما تنها ب  منبا  نف  

ر منهاطق نفه  بیهز سلری  هستیم و نظامیان آمریکها تنهها م

سلری  ماند  و اگر رسی بلاس  ب  آنجا بیاید نظامیهان بها آن 

مقابل  ررم  و اگر رسی ب  منبا  برید نف  مر ای  مناطق بلم 

ما با آن ها معامل  می رنیم، نف  مهم اس  و جنگ ترک ها و 

 ررمها اهمیتی ندارم.

ای  سخنان شرم آور از رئیس رژیمی سهروم  شهد  ره  مائمها 

گران حقلق بشر مر رشلرهایی اس  ر  مستقل می اندیشند، ن

ماهرا آقای ترام  متلج  نیس  ر  باک و نف  سلری  متعلق 

ب  مول  و مل  سلری  اس  و آمریکا حق نهدارم بها تجهاوز به  

باک ای  رشلر و تصرف میهامی  نفتهی، قصهد تهار  ماشهت  

 باشد.

می مهد ر  مر ترام  امهارا  بلم را اینگلن  گستابان  امام  

ملرم عراق هم نظر م  ای  بلم ر  باید نف  آن جها را نیهز به  

مس  می گرفتیم ولی اینگلن  نشد، البت  آقهای ترامه  تلجه  

مارم ر  مول  و ارتش آمریکا مر عراق تهال  زیهامی را بهرای 

رنتر  میامی  نفتی انجهام مام  ولهی مرجعیه  بیهدار نجه ، 

اق بلمنهد ره  اجهاز  ایه  رهبران شرافتمند و مل  رشهید عهر

 بیان  را ب  آمریکایی ها ندامند.

البت  همیش  ای  امر سیاسه  پنههان آمریکها مر باورمیانه  و 

رشلرهای نفتی بلم ، ارنلن سهلا  اینجاسه  ره  آیها موله  

آمریکا ر  از رمتری  حس بشرموستان  نسب  ب  مرمم سلری ، 

ن عالقه  عراق و منطق  بری اس ، نسب  ب  مله  نسهتل  ایهرا

موسهتان  مارم  اگهر بخهلاهیم تعبیهر سهخنان ترامه  را انسان

مرس  مر ای  ملق  فهم رنیم اینگلن  اس  ر  همان گلن  ر  

ررمها، ترک ها و عرب ها برای ما مهم نبهلم  و فقهط نفه  آن 

ها برای ما مهم اس ، برای مول  آمریکا، مله  ایهران اهمیتهی 

ا  چهلن جرئه  تسهلط ندارم و تنها نف  ایران مهم اسه  حه

نظامی بر ای  رشلر ندارنهد و سهابق  مقاومه  مله  ایهران مر 

جنگ تحمیلی نشان مام ر  هزین  نظامی آن ها فلق العام  باال 

بلاهد بلم، پس با محاصر  اقتصهامی بایهد مله  را به  سهتل  

 مرآورم  تا بر مناب  نف  و گاز آن ها مسلط شلند.

ا پهرم  از چههر  واقعهی و اینگلن  سخنان رئیس جمهلر آمریکه

ضد مرممی ای  رژیم برمی مارم، الزم نیس  ر  سهایر مقامها  

آمریکا برای مرمم ایران ملسلزی رنند، بهتر اس  فکری بهرای 
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مهههان آقههای ترامهه  رههرم  تهها اینگلنهه  ماهیهه  ضدبشههری و 

 استثماری آنان را نزم جهانیان آشکار نکند.

شفت  سازی مر منطق  ابیرا ای  رژیم با سبک سری ب  منبا  آ

ب  شیل  ای میگر شد  اس  تا اگر مر منطق  ملفق ب  تسلط بر 

مناب  نفتی نشدند، مر یک ماجراجلیی میگر اوضا  را ب  نحلی 

آشفت  سازم، تا بتلاند ب  نی  شهلم بهلم برسهد امها ترمیهدی 

وجلم ندارم ر  مرمم بیدار منطق  همانگلن  ره  ماعهش مسه  

لم رهرم  قطعها پاسهو قهلی تهری به  ایه  نشاند  آمریکا را ناب

 .مسیس  آمریکا بلاهند مام

، نماینهد  محمدباقر سعام  آقای والد  ر  شدیم مطل  ابیر - 

رم محت نمایند  ناهید تاج الدی  محترم مشتستان و والد  بانم

اصفهان ب  رحم  ایزمی پیلست  اند، مر اینجا ای  مصهیب  را 

نمایند  گرامی و بانلام  های محترمشان تسلی  عهر  مو   ب

ررم  و برای آن مرگذشتگان از مرگها  بداونهد طلهغ مغفهر  

 ماریم.

همچنی  مطل  شدیم ر  بانم اعظم طالقانی از مبهارزان مور  

ستمشاهی و نمایند  محترم مرمم تههران مر مور  او  مجلهس 

بیه  مجاههد  ب  رحم  ایزمی پیلستند ر  ای  مصیب  را به 

نستل  آی  اهلل طالقانی و بانلام  محترم ایشان تسلی  عهر  

 ررم  و برای آن مرحلم  آرزوی علل مرجا  را ماریم.

همچنی  آقهای بصلصهی نهانی نماینهد  گرامهی مور  نههم  -

مجلس ب  رحم  ایزمی پیلستند ر  ب  بانلام  محترم ایشهان 

مرحهلم طلهغ تسلی  عر  ررم  و از مرگا  بداوند بهرای آن 

 .مغفر  ماریم

اصالح موادي از قانون تشکیالت  طرح( ادامه رسیدگي به 3

 و آیی  دادرسي دیوان عدالت اداري

با عنای  ب  مربلاسه  ریهیس رمیسهیلن قیهایی و حقهلقی 

ملافق  و مبنی بر بازگش  بقی  ملام طرح مزبلر ب  رمیسیلن 

 گرمید. ( ب  رمیسیلن ارجا  69الی   8ملام ) ، نمایندگان 

رسیدگي به گزارش كمیسیون  آمدوزش ، تحقیقدات  و  (3

فناوري  در مورد پذیرش  خارج از ظرفیدت  دانشدجو در 

 دانشگاه  آزاد اسالمي 

نظهرا  بهلم را پیرامهلن )آقایهان :     ( تعدامی از نمایندگان 

 گزار  رمیسیلن ، بیان نملمند.

 خالصه اظهارات نمایندگان:

 از بارج پذیر  ملضل  ب  اشار  ضم  : سیدعلي ادیانيآقاي 

 رشهت  بربی مر آزام مانشگا  تلسط 97 سا  مر مانشجل نلب 

 مر: گفه  مجلهس  تحقیقها و آملز  رمیسیلن گزار  و ها

لیان مر مانشهگا  آزام اسهالمی مانشهج پذیر  از پس 97 سا 

ای برای بربهی از عزیهزان و ماوطلبهان ایجهام مشکال  عدید 

شد  اس ، اسامی بربی از مانشجلیان حذف شد و مانشگا  بها 

نهام آنهها ههم ممانعه  حذف نام تعدامی از مانشجلیان از نب 

 ررم  اس .

ای  ملضل  وروم رهرم  اسه م مهرمم  بلشبختان  مجلس ب  -

الناس مطرح اس  و ایجام حهق مه  نگران بلمند و ملضل  حق

حهق بلمنهدم ایه  تیر حق برای افرامی حاصل شد ر  ره  یی

 اقدام مجلس و گزار  رمیسیلن آملز  راهگشا اس .

با اشار  ب  گزار  رمیسیلن آمل  مربار  پهذیر  بهارج  وی

های آزام گف : عهالو  بهر بسهار از نلب  مانشجل مر مانشگا  

 های معنلی و حیثیتی مرمم باید جبران شلم.مامی، بسار 

امیانی امام  مام: بایهد رمیسهیلن آمهلز  مر بصهلو شهیل  

سنجش و پذیر  تلضیحاتی بدهد، شیل  سنجش و پذیر  را 

ای بهلمن جهذب مانشهجل بایهد باید یکپارچ  رنیم و از جزیهر 

مهیم هایی رهه  مههیان مههدرکجلههلگیری شههلم. آیهها بهه  میههز

متخصص ماریم  جذب مانشجل بایهد متناسهغ بها نیهاز رشهلر 

 باشد.گزار  رمیسیلن آملز  بازمارند  نیس 

 ماوطلبهان از عذربلاهی ضم  : محمد محمودي شاه نشی  آقاي

 مانشهگا  مر نتلانسهتند پهذیر  از پهس ر  آنها هایبانلام  و

گلیا صهلر  مسههل  را  آملز  رمیسیلن: گف  رنند، نامنب 

پاک ررم  اس  و بلاستار بازگش  مهلارم واریهزی و پرمابه  

مربلاسه   4و  3  رمیسیلن مر بنهد هزین  شد  اس . گزار

رنهد مر صهلرتی ره  همکاری سازمان سهنجش را تلصهی  می

رمیسیلن بایهد شهیل  سهنجش و پهذیر  مر مانشهگا  آزام را 

 متذرر شلم.

مر تلضیحا  رمیسیلن آملز  مربار  پذیر  بارج از نلبه  

( رمیسیلن بربلرم بها 5مانشجل مر مانشگا  آزام فقط مر بند )

بلاستار شهد  اسه . گهزار  رمیسهیلن تلجیه   متخلفان را

مانشگا  اس  و ای  گزار  بازمارند  نیس . ای  رهار مانشهگا  

نفهر از  600اعتمامی مرمم و سرشکسهتگی حهدوم ملجبا  بی

تری  جلانان رشلر را فراهم رهرم  اس .بسهار  مهامی آسهان

 شیل  پرماب  بسار  اس 

 گهزار  ملضهل  به  اشهار  ضهم  : احد آزادي خدواهآقاي 

 از بهارج پهذیر  مربار  مجلس تحقیقا  و آملز  رمیسیلن

: گفه  97 سها  مر اسهالمی آزام مانشهگا  مر مانشجل مرفی 

 از مه  و اندشهد  متهثنر ملضهل  ایه  از هابانلام  زا نفر 600

 .رنممی عذربلاهی هابانلام 
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https://www.icana.ir/Fa/Tags/9491/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
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https://www.icana.ir/Fa/Tags/9943/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
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وی افزوم: اینک  اشتبا  فرمی مر مانشهگا  ملجهغ ایه  اتفهاق 

انگاری بزرا بشلم بسیار ملضل  مهمی اس ، چرا باید با سهل

افرام ای  تخل  پرحجم ایجام شلم، چرا باید ای  اتفهاق بیفتهد، 

 اق باید پیدا شلم.اسباب ای  اتف

( گزار  رمیسیلن آملز  مربهار  2با اشار  ب  بند ) همچنی 

پههذیر  بههارج از مرفیهه  مانشههجل مر مانشههگا  آزام اسههالمی 

مطرح ررم: مر بند موم ای  گزار  بسار  مامی مطرح شهد  

اس  امها بسهار  حیثیتهی، اجتمهاعی، روحهی و روانهی بایهد 

ل  پرماب  بسهار  تری  شیجبران شلم، بسار  مامی آسان

 .اندآسیغ مید  ها مر ای  زمین اس  اما بانلام 

ریهان بررسهی گهزار  ج مر  : اباتري سیدكاظم دلخوش آقاي 

رمیسیلن آملز ، تحقیقا  و فناوری مرملرم پذیر  بارج از 

مرفی  مانشهجل مر مانشهگا  آزام اسهالمی یهامآور شهد: سها  

گذشت  مر یک اقدام نسنجید  مانشگا  آزام اسهالمی بهدون مر 

نظر گرفت  رتب  و تراز ماوطلبان اقدام ب  نب  نهام مانشهجلیان 

اعتراضا  زیامی ب  منبا  ماش  و مر نهایه  مانشهگا  ررم ر  

 آزام مجبلر ب  تجدیدنظر مر نب  نام مانشجلیان شد.

ای  اقدام مانشگا  آزام بربالف مصلبا  شهلرای عهالی انقهالب 

فرهنگی صلر  گرف  و همچنی  ما شاهد بلمیم ره  شهلرایی 

ر  جایگا  مهمی مر تصمیم سازی آملز  عهالی رشهلر مارم، 

ب  جابجایی فرزندان هیا  علمی نیز تصهمیماتی اتخهای  نسب 

 ررم ر  ای  ملرم نیز بدون رعای  تشریفا  قانلنی انجام شد.

وی امام  مام: مر شرایطی ر  رشلر ما یکی از رشهلرهای برتهر 

علمی به  ویهژ  مر رشهت  ههای علهلم پزشهکی اسه ، چنهی  

از  جابجایی هایی ب  مجلز شلرای عالی انقالب فرهنگی محلهی

اعراب ندارم.مسهلالن مانشگا  آزام و مسههلالن حهلز  آمهلز  

عالی باید با شدیدتری  نحهل بها متخلفهان مر پرونهد  پهذیر  

بارج از مرفی  مانشجل مر مانشهگا  آزام بربهلرم رننهد، ایه  

تخلفا  امروز مر فیای مجازی و رسان  هها زیرنظهر اسه  ره  

آنهها ملجهغ باعث تشلیش جامع  مهی شهلم، لهذا بربهلرم بها 

 راهش چنی  ملارمی بلاهد شد.

مربهار  گهزار  مهذرلر گفه : پهس از   :پور قاضي نادرآقاي 

عنایه  امهام بمینهی  پیروزی انقالب اسالمی، مانشگا  آزام بها

)ر ( برای رشد و تلسع  آمهلز  عهالی رشهلر تاسهیس شهد و 

عملکرم ای  مانشگا  طی مه  های گذشت  نشان می مههد ره  

ای  مانشگا  تانیر بسزایی مر فیای آملز  عالی و بازار رسهغ 

 و رار رشلر ماشت  اس .

متاسههفان  همههلار  روسهها و مههدیران مانشههگا  آزام از مانشههگا  

ب  ای  مانشگا  منتقل شد  اند مر حالی ره  بهتهری   سراسری

رو  امار  مانشگا  آزام استفام  از نیروههای هیها  مهدیر  یها 

هیا  امنای ای  مانشگا  اس  ر  آشنایی بیشهتری بها فیهای 

 ای  مانشگا  مارند.

باید ب  حلز  تربی  پزشک تلج  ویژ  ای شلم تها مهرف چنهد 

  پزشهک از سهایر رشهلرها سا  آیند  رشلر مجبلر به  وارما

نشلم، امروز هزین  های تیرمتعهارف بسهیاری مر مانشهگا  آزام 

میلیارم تلمهانی بهرای احهدال تله   100مانند هزین  ررم رقم 

رابی  هزین  می شلم، ر  می تلان مر ایه  هزینه  هها صهرف  

جلیی ررم و نسب  ب  احدال بلابگا  یا هزین  ههای ضهروری 

 م ررم.برای ای  مانشگا  اقدا

مانشگا  آزام باید با راهش هزین  های بلم نسب  ب  رهاهش و 

تخفی  شهری  برای مانشجلیان مناطق مهرزی اقهدام رنهد تها 

محرومان با حمای  بیشتری بتلانند ب  تحصیل امام  مهنهد، از 

 ای  رو حمای  نمایندگان از مانشگا  آزام ضرور  مارم.

 صهلر  تخلفها  رونهد ب  اشار  با : علي اصغر یوس  نژاد آقاي

 به  ههای نگرانهی از بخشهی: رهرم بیان آزام مانشگا  مر گرفت 

 شهد، حهل مانشگا  مسهلالن وروم با پروند  ای  مر آمد  وجلم

 6فیه  از مر از بهارج شهد  پهذیر  افرام تعدام ر  طلری ب 

نفر رسید و افرام باقیمانهد  بیشهتر مر رشهت   599هزار نفر ب  

 های مهمی چلن عللم پزشکی بلمند.

و گزار  رمیسیلن ب  نحل  رسیدگی ب  ایه  پرونهد  از ابعهام 

و بهانلامگی بربهی از  مختل  پرمابت  اس ، اعتبار اجتمهاعی

ای  پذیرفت  شدگان بها تخله  روی مام  مر مانشهگا  آزام زیهر 

سلا  رف  و تال  شد ر  بربی بسارا  وارم  از طریق بلم 

مانشگا  آزام مانند بازگش  شهری  به  مانشهجل جبهران شهلم. 

حتی سازمان نظام ومیف  و سازمان سنجش نیز بها روحیه  ای 

انشهجلیان رمهک ررمنهد.تخل  حمایتی نسب  ب  جذب ای  م

روی مام  مر مررز رامپیلتر مانشگا  آزام محرز اس ، ضهروری 

اس  با مسبغ و شررای اقدام رنند  مر ای  تخل  به  صهلر  

جدی بربلرم شلم.رمیسیلن مر گزار  بلم ب  نحل  بربهلرم 

با متخلفان نیهز پرمابته  اسه  و امیهدواریم بها ایه  گهزار  

 حلز  ب  حداقل برسد.رمیسیلن تخلفا  مر ای  

مر پایان ضم  تشهکر از رمیسهیلن  : دكتر علي الریجانيآقاي 

آملز  و تحقیقا  مجلس مر تهی  ای  گهزار  تصهری  رهرم: 

رمیسیلن بایهد بررسهی مقیهق تهری ماشهت  باشهد تها چنهی  

 .مشکالتی مر ای  حلز  مر آیند  تکرار نشلم
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( ماده 1(رسیدگي به طرح یک فوریتي استفساریه تبصره )4

)اعداده ( قانون جامع كنترل و مبارزه  ملي با دخانیات 13)

 (1شده از شوراي نگهبان 

و ملافقه   قانلن اساسهی 110اصل پس از ابطار قانلن اساسی

نمایندگان بها ابطهار مزبهلر، طهرح مجهدما بهرای بررسهی به  

 رمیسیلن ارجا  گرمید.

(رسیدگي به الیحه تمدید  مدت اجراي آزمایشي قدانون 5

)اعاده شدده از ارتقاي سالمتت نظام اداري  و مقابله با فساد 

 (2شوراي نگهبان 

 ب  تصلیغ رسید و  ( مام  واحد  2بند )اصالحی  رمیسیلن مر 

 نملمند  فلهذا اصرار   28برمصلب  قبلی بلم مر مام  نمایندگان 

 الیح  ب  مجم  تشخیص مصلح  نظام ارجا  گرمید.  28مام  

 احده به شرح زير اصالح شد:و( ماده2بند )

( قانلن ب  شهرح زیهر اصهالح 17مام  )« م»تبصر  ییل بند  -2

 شلم:می

اشخاو فلق مر صلرتی مشمل  مقررا  ایه  قهانلن  -تبصر »

آوری و ارائ  اطالعها  مهلرم شلند ر  اقداما  آنان مر جم می

صالح باشد، اعم از اینک  اطالعا  مزبلر قابهل تثیید مراج  یی

 ا  باشد یا نباشد.انب

اشخاصی ر  با سلءنی  ب  ارائ  اطالعا  مزبلر اقدام رننهد، مر 

صلرتی ر  به  انبها  جهرم یها تخله  منجهر نشهلم، مشهمل  

 «گیرند.مقررا  ای  قانلن قرار نمی
 

( قانلن 28رمیسیلن بر مصلب  قبلی مجلس مر بصلو مام  )

 اصرار مارم.
 

( قدانون 23( الي )20( رسیدگي به الیحه اصالح مواد )6

برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي  جمهوري 

 ( قدانون اجدراي30اسالمي ایدران تنفیدذي  در مداده )

 ( قانون اساسي 44سیاست هاي كلي اصل چهل و چهارم ) 

(، آقایهان نهلروزی، راتهغ و سهلیمیپس از امههارا  مخالفی )

(، نماینهد  لیگانیآقایان رلهک ، قاضی پلر و حاجی مملافقی )

تصلیغ رسید و رلیا  الیح  ب  مول  و سخنگلی رمیسیلن ، 

   امام  بحث ب  جلس  آیند  ملرل  گرمید.

 ( فقره الیحه5( اعالم وصول )7

 نام  معامال  شهرماری تهران.آیی  35الیح  اصالح مام   -

ههای بی  مول  و تجاری الیح  ملافقتنام  همکاری اقتصامی -

 ای بزر.ساحلی مری

ههای سهاحلی مریهای بهزر مر الیح  ملافقتنامه  بهی  مول  -

 زمین  حمل و نقل.

الیح  ملافقتنام  همکاری مر زمین  حفظ نباتا  و قرنطینه   -

گیاهی بی  مول  جمهلری اسالمی ایهران و موله  جمههلری 

 صربستان.

اساسنام  ملسس   10 -1 -4 -5الیح  پروتکل اصالحی بند  -

ندارمسازی، ارزیهابی انطبهاق، تثییهد صهالحی  و ای استامنطق 

 )ریسکام(.شناسی سازمان همکاری اقتصامیانداز 

 ( فقره سوال3(اعالم وصول )8

 و مهریهز مهرمم نمایند  محمدرضا صباتیان بافقی سلا  ملی -

قهانلن  28 مهام  اجهرای عهدم بصهلو مر رشلر وزیر از بافق

 برنام  ششم تلسع  مر بصلو راهش حجم مول .

نمایند  مرمم شهاهی    حسینعلی حاجی ملیگانی سلا  ملی  -

شهر، میم  و بربلار از وزیر ارتباطها  و فنهاوری اطالعها  مر 

 قهانلن ومهای  و ابتیهارا  وزار  3بصلو عدم اجرای مام  

 ارتباطا  و فناوری اطالعا .

نماینهد  مهرمم گرمسهار از وزیهر   تالمرضا راتغ سلا  ملی  -

و رنتهر  ارتباطا  و فناوری اطالعا  مر بصلو عدم نظار  

 اطالعها  از حراسه  و بر فیای مجهازی رشهلر مر حفامه  

 حقلق و حقیقی اشخاو ب  مربلط
 

كریمي، قاضي زاده هاشدمي، آقایان :) ( ناطقی  جلسه علني9

 (حسیني كیا، موسوي الرگاني و خانم آقاپور علیشاهي

 :اردبیل نماینده رضا كریمي آقاي  -ال 

آبان جلانان و نلجلانان آزام  ایرانی شرف، عهز   13مر روز  - 

و استقال  را ب  بلم هدی  مام  و از استعمارگران ترورشهان را 

پس گرفتند و ب  میدان آمدند تا بها نثهار بهلن بهلیش بهرای 

تی فراروی مانش آمهلزان رشهلر باشهند و روحیه  همیش  چرا

 ملم ستیزی و عدال  بلاهی را مر آنها هملار  نگهدارند.

امروز بیش از هر زمهان میگهری ضهرور  تحقهق آن احسهاس 

شههلم چههرا رهه  مر رنههار هلشههیاری مر مقابههل مشههمنی می

استعمارگران ترب و شرق بایهد مراقهغ مشهم  رنهلنی یعنهی 

م، مرم تبعهیض و نها عهدالتی از مرم عدالتی و تبعیض باشهیبی

نداری مملک  بیشتر و مهلک تر اس ، ناعهدالتی و تبعهیض مر 

تلزی  مناب  و امکانا  املزشی، فرهنگی، بهداشهتی و مرمهانی، 

ترانزیتههی ، صههنعتی و بههدما  رفههاهی باورههها و اعتقههاما  را 

شکند و ملجغ فروپاشهی سلزاند، رمر شراف  و عز  را میمی

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامع  شهد  و اقتصهام های بنیان

 مهد.ریزم و مرمم را رنج میرشلر را برهم می

Instagram.com/dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/9211/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9211/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/6423/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%AF%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/6423/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%AF%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/3256/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://www.icana.ir/Fa/Tags/3256/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9015/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9015/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://instagram.com/dotic.ir
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نا عدالتی مر هم  ابعام آن محکهلم اسه  و مر همه  سهطلح و 

هها ها و پرماب حلز  سرزمینی و سابتار اماری و نظام مریاف 

تبعیض ها طبیعی نیستند و سیاسی هستند، شهرایط سیاسهی 

شلم و زمین  را برای منفعه  عدالتی و تبعیض می باعث بروز نا

رنهد و فاصهل  طبقهاتی را و متیرر شدن بربی میگر فراهم می

 شلم.افزایش مام  و منجر ب  سر بلرمگی جلانان می

هیچ یک از ما نباید ب  قیم  ملم به  میگهران منفعه  رسهغ 

هها مر راسهتای رنیم بلک  باید ب  جای بی تهلجهی به  تبعیض

ی آنها تال  رنیم، زیبنهد  نظهام اسهالمی رشهلر مها ریش  رن

 بی  مر عمرانی و اقتصامی هایساب  زیر نیس  ر  مر ایجام 

 سازمانی بی  پرمابتی مر یا و نکنیم بربلرم عدال  با هااستان

 و نشهلم رعایه  عهدال  و برابهری اسهالمی نظهام رارگزاران و

یم و یف  بطیهر تعلهوم ر  پرور  و آملز  همچلن سازمانی

تربی  مناب  انسانی را عهد  مار اس  و یا پرسنل بدوم وزار  

جهام رشاورزی ر  ومیف  هدای  و حمایه  از تللیدرننهدگان 

بخههش رشههاورزی را مارم پرمابهه  حههداقلی ماشههت  و بههرای 

ها و ملسسا  میگر حقلق چند برابهری مر نظهر گرفته  شرر 

 شلم.

مخصلصا مدیرانی رنند امروز  هم  از رنج اقتصامی صحب  می

ر  مر ب  وجهلم آورمن وضهعی  فعلهی اقتصهام رشهلر سههیم 

هستند، ای  رشلر مدیرانی نیاز مارم ر  رار رنند و ن  حرافهی، 

ای از رشهلر بیهز مدیرانی نیاز نداریم ر  بهرای افتتهاح پهروژ 

برمارند و ب  منبا  موربی  برای میهد  شهدن باشهند، مملکه  

ید چ  میزان هزین  پرمابه  رنهد. برای مید  شد  ای  افرام با

 مهدیریتی سهیر  و مهدیریتی ههای شیل  باید مدیران اسالمی 

 .باشند ماشت  را(  ) علی امام حیر 

شلم رزمندگانی برای آزام نملمن محهلر عملیهاتی روی مگر می

می  بروند و افرامی میگر مر روز روش  مرآمد نا نهلاب رسهغ 

فهراهم نماینهد، قرارگها   رنند و امکانا  آنچنهانی بهرای بهلم

اقتصههامی رشههلر بهه  سههابتار اقتصههامی جدیههد، فرمانههدهان 

متخصص و جلانان با انگیز  و با سهابق  بهلب و برنامه  مهدون 

اقتصامی مقیق الزم مارم. با اصالح نظام مالیهاتی و بهانکی و بها 

طراحی رامهل از پیشهروی تلملرههای مر حها  رشهد و فاسهد 

شهلم بها رونهد رنهلنی، ، مگر میرنند  اقتصام جللگیری رنیم

نظامهها  مالیههاتی و سههلمهای سرسههام آور بههانکی مر جنههگ 

 اقتصامی پیروز شد.

با سلم مررغ رثی  و جریم  های رمرشک  تللیهد رننهدگان 

مابلی را باید حمای  ررم  چهل سا  اس  ره  راالههای وارم 

های آن ارز و سههرمای  از رشههلر بههارج رنیم و واسههط مههی

رای همهاهنگی اقتصهامی رشهلر به  جهای ابهذ رنند، شهلمی

تصمیما  شبان  روزی، مان  از صامرا  محصلال  رشاورزی و 

صههامررنندگان را نههابلم و تللیههد رننههدگان مابلههی را متیههرر 

های سازند  را تسهیل ها و مستگا رند. باید وروم تکنلللژیمی

نملم و از وارما  راالهای ر  امکان تللید آن مر رشهلر وجهلم 

 مارم جللگیری شلم.

از مول  ب  ویژ  معاون او  رئیس جمهلر و معاون حقهلقی وی 

رنم مر اصالح نقشه  منطقه  آزام تجهاری ارمبیهل تشهکر مهی

همچنی  باید از رئیس سازمان برنام  و بلمج  و آقای آبلندی 

وزیر وق  را  و شهرسازی مر بصلو را  آه  ارمبیهل تشهکر 

سازی مر بلاس  مارم مر ارتبهاط رنم، از وزیر فعلی را  و شهر

با تامی  اعتبار را  های شریانی استان به  ویهژ  مسهیر سهرچم 

 تلج  رند و بیش از ای  مرمم استان را ماتدار نکند.

 وزیر ورز  و جلنان ب  ماملری  سازمانی بلم تلج  رند

ههای روسهتایی وزیهر را  و شهرسهازی تلجه  برای بهسازی را 

چنههی  از وزیههر ورز  و جلانههان مر ای ماشههت  باشههد همویههژ 

بلاس  مارم ب  ماملری  سازمانی بلم تلج  رند چرا ر  آنهار 

مهم ر  ب  امهلر مثب  و قابل مفاعی از وی ندید  ایم تذرر می

ای جلانان و ورز  بپرمازم ، ماهرا فرامل  رهرم  چه  ومیفه 

 مارم.

ی از وزیر ارتباطا  و فناوری اطالعا  مر بلاس  ماریم ب  جها

امهار نظرهای شبه  آور مر رسهان  مجهازی فرصهتی را فهراهم 

های ملرم نظر و پشه  پهرم  آنهها رند از فرآیند تخل  شرر 

 .بهر  برماری رند

 : مشهد نماینده سیدامیرحسی  قاضي زاده هاشميآقاي  -ب 

انقالب اسالمی ایهران شهکل گرفه  بها آرمهان امهامش و آن  -

رننهد اسالم بلم و جمهلری اسالمی یعنی مرممی ره  ارام  می

اسالم باشد و امروز مر چل  انقهالب و  شان بر اساسر  اجتما 

ههای قرآنهی سالگرم انقالب موم باید میهد ره  برمبنهای ارز 

ایم ای  جامع  را ایجام رنیم. تها رجهای را  را چقدر ملفق شد 

 .ایمو رجا ب  بطا رفت  رفت 

اصل همگانی بهلمن ایه  نظهام ارزشهی اسه ، فهرما چهلمهی  

فی پذیر  سهلط  جههانی و سالگرم فریام بلند مل  ایران مر ن

  .فریام بلند استقال  مل  ایران اس 

الزم اس  مرمم مر مجملع  ای  نظام رسهغ و رهار مر بهلری 

ماشت  و مر امار  جامع  بلم مشارر  مالی ماشت  باشهند. امهر 

ب  معروف و نهی از منکهر نشهان  مشهارر  اجتمهاعی مهرمم و 

Instagram.com/dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/9103/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9103/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C
http://instagram.com/dotic.ir
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های اسالمی بها ها برمبنای ارز ها و تلطتعیی  تکلی  مرس 

مرمم و ب  وسیل  مرمم اس  و ای  ب  منزل  سهرمای  اجتمهاعی 

های مینهی مر بهاالتری  رتبه  ممکه  به  شهمار ناشی از ارز 

 .روممی

ا  ملفق نخلاهد شهد مگهر قبهل از آن، جامع  با شکل آرمانی

رنند  رشلر آرمانی شکل گرفت  باشد. انقالب ربیهر قلای امار 

حههالی چهلمههی  سههالگرم پیههروزی بههلم را  اسههالمی ایههران مر

سر گذاش  و قدم ب  مه  پنجم حیا  بلم نهام ره  اگهر پش 

های باطلی مر سهر ماشهتند امها چ  مشمنان مستکبر  گمان

ها موستانش مر سراسر جهان امیدواران  آن را مر گذر از چالش

رننهد  همهلار  سهربلند های بیر و ب  مس  آورمن پیشهرف 

 .اندمید 

چنی  نقط  عطفی رهبر حکیم انقهالب اسهالمی بها صهدور  مر

بیانی  گام موم انقالب بطاب ب  مل  ایران و بهرای امامه  ایه  

مههه  گذشههت   4را  روشهه  بهه  تبیههی  مسههتاورمهای شههگرف 

های اساسهی به  منظهلر جههام بهزرا بهرای پرمابت  و تلصی 

  .سابت  ایران اسالمی بزرا را ارائ  ررمند

انقالب تجدید مطلعهی اسه  بطهاب به  مله   بیانی  گام موم

ایران و ب  ویژ  جلانان ره  به  مثابه  منشهلری بهرای مومهی  

سهازی بلاههد بهلم و پرمازی و تمدنمرحل  بلمسازی، جامع 

فصهههل جدیهههد زنهههدگی جمههههلری اسهههالمی را رههه  بههه  

  .م تشبی  ررم، رقم بلاهد زمشلمی پروانگی فصل

زرگش ر  ایجام تمهدن نهلی  گام موم انقالب را ب  آرمان ب ای 

اسههالمی و آمههامگی بههرای طلههل  بلرشههید والیهه  عظمهها 

 اقتهدار و ایمپیملم  آنچ . ررم بلاهد نزمیک اس  فدا  ارواحنا

مر پهیش  ره  مرازی را  و اسه  معللم مسلمی  و اسالم امروز

ماریم روش ، مطابق وعد  نایغ امام زمان )عج(، بداوند تبارک 

اسهه  ملهه  ایههران را بهه  تمههامی اهههداف و تعههالی ارام  رههرم  

ا  برساند و ای  از طریق جهلان مهنم  انقالبهی مانها و آرمانی

رارمان ب  سرانجام بلاههد رسهید و چهرا بهاور نکنهیم. از ایه  

ایم و یهک تخله  پیامبر هزار معجز  و وعد  محقق شد  میهد 

ن . ب  راستی یک رسل  چقدر باید معجز  بیاورم تا ب  او ایمان 

  .رمآو

نشهینی، مشهکال  های اجتمهاعی، حاشی مشهد با فقر، آسهیغ

جههدی مر تههثمی  آب، محههیط زیسهه ، رهاسههازی فاضههالب و 

های فرهنگههی و مشههکال  عدیههد  رشههاورزی بهها آن، آسههیغ

  .رندونقلل باف  فرسلم  مس  و پنج  نرم میحمل

ها صهلر  گرفته  اسه  و رشهد های زیامی مر ای  سا تال 

مر بهبلم اوضا  شاهدیم امها بایهد مانسه  ره   قابل تلجهی را

 مشههد. اسه (  ) بیه  اهل محبی  مشهدالرضا آبروی ایران و

رننهد لهذا یهران مر آن زنهدگی میا هم  و اس  هم  ب  متعلق

 .باید ب  آن رسید

 كلیایي: و سنقر نماینده سیدجواد حسیني كیاآقاي   -ج

آبان روز تسخیر الن  جاسلسی هستیم، بها ایه   13مر آستان  -

تسخیر رانلن فتن  و فسام ب  هم ریخ  و انقالب موم ب  وقهل  

یانه  آمریکها و علامهل پیلس ، انتظار اس  مسهلالن اسنام ب

آملزان منتشر رنند تا پهرم  بائ  آنها را مر رتغ مرسی مانش

 از چهر  پلید آنان هلیدا شلم.

مولهه  اعتههدا  حاصههل تههال  و مسههتپخ  اصههالحا  اسهه ، 

نارارآمدی، فسام بربهی مهدیران و مشهکال  معیشهتی مهرمم 

حاصل اعتمام مرمم ب  اصالح طلبان بلم، امروز مول  برای فرار 

ب  جلل منبها  آن اسه ، نارارآمهدی بهلم را به  گهرمن نظهام 

ههای برجهام گندیهد  بیندازم و مرمم را ملسرم رند زیرا گالبی

بلم و اروپاییان مول  را سر رار گذاشت  بلمند و نگا  به  بهارج 

ورزیهدن عامهل  های مابل تفل معطلف ماشت  و از تلانمندی

 ای  نارارآمدی شد.

های اطالعاتی بلم نیلز، جنگ سرویسمتالشی شدن شبک  آمد

ر  مس  برتر از آن فرزندان سپا  عزیز شد. ب  لط  بدا امروز 

های ای  شبک  معاند و فاسد مر مابهل و لرز  بر اندام سر حلق 

بارج افتام  و باید گف  وعد  بدا نزمیک اس  و منتظر انتقام 

 مس  بدایی نظام باشند.

ریهزی آن وزارتخانه  ملجهغ  وزیر جهام رشاورزیمعدم برنام -

گرمان و بربهی شد  اس  سیغ زمینی، گلجه ، تخمه  آفتهاب

محصلال  میگر روی مس  رشاورزان ماند  و از سلیی وارما  

گیرم، ای  ملم بزرا به  رشهاورزان را چه  روی  صلر  میبی

رسی پاسخگل اس ، آیا مرفی  وروم مستگا  قیا برای بربلرم 

 ی فراهم نشد  اس .با مافیاهای عرص  رشاورز

مرصههد 80آقههای حجتههی، امسهها  رههلم فسههفا  بهه  بههیش از 

رشاورزان نرسهید ایه  بسهار  و بیانه  را چه  رسهی بایهد 

پیگیری ررم  و پاسخگل باشد. آیا مس  بربهی مهدیران جههام 

 رشاورزی با مافیاهای فسام و قدر  مر مس  هم نیس .

 وزیر آملز  و پرور م

لی  فرهنگیان اس ، چرا ب  جای بندی معلمان حق اوطرح رتب 

حفظ ررامه  معلمهان منبها  نارضهایتی ایه  قشهر فرهیخته  

 هستید  اجرای فلری ای  طرح بلاست  ب  حق معلمان اس .

Instagram.com/dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/9194/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D8%A7
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9194/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D8%A7
http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

9 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 378و  377جلسات 

 یکشنبه )صبح و بعد از ظهر (
1398/8/12 

 

التدریسههی و آقههای حههاجی میرزایههی، هنههلز تعههدامی حق-

آملزشیاران استان ررمانشا  ب  ملیهل عهدم اعتبهار از تهدریس 

 طلبد.ابعالی را میاند، اقدام فلری جنمحروم شد 

های رثیه  به  عرصه  انتخابها  تلجه  وزیر رشلرموروم پل -

های قهدر  و فسهام جدی آن وزارتخان  را می طلبد زیرا رانلن

 منبا  نمایندگانی نارارآمد و وامدار هستند.

آقای رحمهانی فیهلی، اسهتانداری ررمانشها  منبها  مهندسهی 

شد با تمام تهلان پها ای ر  باید امی  باانتخابا  اس ، مجملع 

روی ای  امان  گذاشت  و با همراهی بانهدهای قهدر  و نهرو  

منبا  تغییر مدیران و فرمانداران استان هستند، بربلرم با ایه  

مدیران سررش و متخل  امری ضروری و فهلری اسه . هنهلز 

وعد  شما مربصلو بخش شدن باول  و فارسینج محقق نشد  

 اس .

الب  ب  حهق مهرمم عزیهز شهرسهتان وزیر را  و شهرسازیممط-

سنقر و رلیایی شرو  عملیا  اجرایی آزامرا  همهدان، سهنقر و 

ررمانشا  اس  ر  از یک سل مصهلب  موله  را مارم و از سهلی 

ههای نیهز مرج شهد  اسه ، را  98میگر مر قانلن بلمج  سا  

ریللمتر اس ، نیازمنهد تلجه   147باری شهرستان سنقر ر  

شدن اسه . مهرمم مر بهرف و بهاران از را  جدی برای آسفال  

 های ارتباطی محروم می مانند.

وزیر نیرومشبک  فرسلم  شهرستان سنقر نیازمند تلجه  بهاو 

اس  ر  با رهلچکتری  نسهیمی بهرق بربهی از منهاطق قطه  

ههای بان  آب شرب سنقر و مجتم شلم و همچنی  تصفی می

 آب شرب روستایی نیازمند اعتبارا  ویژ  اس .

وزیر بهداش ، مرمان و آملز  پزشکیمرمبلم پزشک عمهلمی 

و متخصص مر شهرستان سنقر صدای مهرمم را مرآورم  اسه . 

سرریز بیمهاران منطقه  مینهلر به  ایه  منطقه  ملجهغ شهد  

مجملع  بهداش  و مرمان ایه  شهرسهتان تهلان رهافی بهرای 

پاسخگلیی نداشت  باشهند، هنهلز مسهتلرا  شهما مربصهلو 

ا  پزشهکی بهر زمهی  مانهد ، نیازمنهد اقهدام ابتصاو تجهیز

 انقالبی هستیم.

وزیههر ارتباطهها  و فنههاوری اطالعا مضههم  تشههکر از زحمهها  

های جنابعههالی مر بصههلو حههل رشههید  شههد  هنههلز وعههد 

مشکال  ارتباطی شهرستان سنقر حل نشد  و اقدامی جهامی 

طلبد. مرمم بربی مناطق سنقر از مشکل عدم آنهت  مههی می

رند بارها منعکس شهد  اسه  و علیهرتم وعهد  ههای رنج می ب

بسیار مبنی بر حل ای  مشکال  تارنلن مشکال  پایدار مانهد  

 اس .

وزیههر نفهه ماجرای نیازمنههد رههرمن تلزیهه  سههلب  بههرای 

ترارتلرماران امری ضهروری بهلم امها متثسهفان  ضهعی  بهلمن 

ملجغ تییی  حقهلق رشهاورزان و  -ر  ارثراً قط  بلم-سامان  

  ای  زحمتکشان شد  اس  لذا مستلر فرمایید سههمی  اعترا

سلب  رشاورزان از بی  نروم و ب  رار  سهلب  آنهان واریهز 

شلم، ای  رشاورزان مرمم زحمتکشی هسهتند ره  به  سهختی 

 .برای اقتصام رشلر گام برمی مارند

 فالورجان: نماینده سیدناصر موسوي الرگانيآقاي  -د

 بایهد جههانی اسهتکبار بها مبهارز  ملی روز آبان، 13 اهلل یلم - 

 اومه مق محهلر مهم هایپیروزی شلم، جهانی قدس روز مانند

 آنهها راس مر و اسهالمی انقهالب و ایران مشمنان ر  ررم ناب 

هیلنیسم رلمک رش، زبهانی جهز زبهان زور ص و پلید آمریکای

 نمی فهمند.

احتماال میگر آقای روحانی متلج  شد  اس  ر  آمریکا پیمهان 

شک  اس  و حریمی را برای مل  ایهران قائهل نیسه م حتمها 

ان مقابل  بها آمریکها مقاومه  و آقایان نیز مرک ررم  اند ر  زب

 زور اس  ن  مذارر .

سا  مرمم را مر برز  مذارر  گرفتار و رل اقتصام رشلر را  6 -

تعطیل و هم  چیز را ب  امیای ای  ننگ نامه  منهلط ررمیهد، 

 "م  مذارر  را بیههلم  مهی مانهم  "روزی ر  رهبری فرملمند

برمندم حا   بربی ب  مانند عمرو عاو نظام را ب  سم  مذارر 

را شما را چ  شد  ر  بعد از ای  اعتمام نافرجهام به  ردبهدای 

تان، تهدید می رنید ر  ب  مرمم می گلییم ره  رشهلر پلشالی

 را چ  رسی تعطیل ررم  اس .

ای  تریبلن مقدس شاهد اس  ر  مر روز تصهلیغ برجهام ره  

تری  روزهای مجلس بلم چ  قسم هایی مر انبها  یکی از سیا 

ی  برجام و ضمان  آمریکا بلرم  شدم حا  با ای  سهابق  حقان

تاریخی ر  از میپلماسی تان مر یه  ماریم ملیل اصرار شما ب  

 تصلیغ للای  چهارگان  را نمی فهمیم.

بدانید ای  روزها مول  آقای روحانی از یک سل و مول  ترامه  

از سلیی میگر مر یک نقط  ب  اشتراک نظر رسیدند و هر مو بر 

 صلیغ للای  چهارگان  اصرار می ورزند.ت

مو سا  اس  ر  منتقدان ای  للای  عل  مخالفه  بهلم را به  

مالیل مستحکم اعالم ررمند و تصلیغ ایه  لهلای  را از سهلی 

مول  بائنان  و فاجع  بار مانستند اما مول  ب  هیچ یک از آنها 

پاسو ندام  اس م رل اصل  میپلماسی مول  فعلهی و مجلهس 

ح طلغ مهم حل  ای  گفتمان تلط اس  ر  باید بهانه  را اصال
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از مس  آمریکا بگیریمم آیا مالک قانلنگذاری مر ایران اسهالمی 

 های آمریکا باشد باید تامی  بلاست 

های فهراوان ره  ماشهت  تنهها را  مول  از میهان نارارآمهدی

سال  مل  و نظهام ره  به   6مسهللی  امکانا  و مرفی  های 

ریخت  و بر بام مام  اس  را مهی پهذیرف  و سهپس  پای برجام

دان منتقه از را  FATF مسهللی  للای  یل  بار و فاجعه  آمیهز

مللاپس آیند  رشلر مطالب  می ررمم را  مول  ب  جای هدر 

مامن سرمای  رشلر ب  پای آمریکا و اروپا ب  مابل اتکا می ررم 

سهتمی و را  مول  و مجلس مانند قل  قیهائی  بها فسهام سی

مرون بلم ر  مانند بلر  ب  جان رشلر افتام  اس  مقابل  می 

 ررمند.

البت  مجلس هم مر مشکال  فعلی مقصر اسه م مجلسهی ره  

لیس  محلر باشد میگر بان  مل  نیسه  بلکه  بانه  احهزاب 

سیاسی اس  وقتهی فسهام به  انحهای مختله  به  راهروههای 

یم ره  مر مجلس سرای  ررم  میگر نباید انتظهار ماشهت  باشه

 راس املر باشد.

وقتی مجلس ضعی  باشد اعتمام اررهان نظهام ههم به  چنهی  

مجلسی سس  مهی شهلم و اتخهای تصهمیما  راهبهری را به  

نهامهای میگر واگذار می رنندم به  راسهتی یکبهار از بلممهان 

سلا  ررم  ایم ر  چهرا مر مور  مههم رهبهری عزیهز بهربالف 

لهس را به  حیهلر مهی مور  های سابق مجلس ر  سالیان  مج

پذیرف  مجلس را ب  حیلر نپذیرف م عهدم نظهار  مقیهق بهر 

مول  از سلی مجلس و گزار  های نامرس  و متناقض میلان 

محاسبا  مر مهلرم بلمجه  سهالیان  و حقهلق ههای نجهلمی و 

ههزار تلمهان موله  را مر  4200میلیارمها مالر ارز ناپدیدشد  

ما  از سها  رونهق تللیهد  8قانلن شکنی بی پرواتر ررم  اس م 

سپری شد مجلس گزار  مهد ر  ردام گر  از صنع  و تللید 

رشلر را باز ررم  اسه   رهدام پیگیهری نتیجه  بخهش بهرای 

اجرای قلانی  مصلب مر راستای بهبلم رسغ و رهار و حمایه  

 از تللید مابل انجام شد  اس .

رمم مر بحث آب ب  عنلان نمایند  مرمم انقالبی و ملم ستیز م-

اصفهان ب  صراح  می گلیم ر  هر گلن  بارگذاری بهر زاینهد  

روم نیم  جان بربالف شر  و قانلن اسه  و وزار  نیهرو بایهد 

  ره  اس بار فاجع  رندم متلق  تر سری  را بروج  –طرح ب  

 20نیهاز به  حهدارثر  1430برای پروژ  ای ر  بر اساس سها  

میلیهلن  71اشه  میلیلن متر معکغ آب مارم ارنلن مجلز برم

متر معکغ آب صهامر شهد  یقیهی  بدانیهد ره  مهرمم اسهتان 

 اصفهان مر مقابل ای  ملم انبا  شد  سکل  نخلاهند ررم.

سپاهان اصفهان باشگاهی محبلب، مرممی و نمهام مقابله  بها  -

قطبی مول  مر فلتبا  رشلر اس ، چهرا فدراسهیلن فلتبها  و 

مو تهیم مولتهی  وزار  ورز  مس  از حمایه  ههای نابجها از

تهرانی برنمی مارندم آقایان فلتبا  میگر موقطبی نیس  و بایهد 

چشمانان را بهاز رنهیم و قهدر  تهیم ههای شهرسهتانی نظیهر 

سپاهان را ببینیمم روند نامرسه  ماوری ههای لیهگ بهر علیه  

سپاهان و تلهی  های مکرر به  سهرمربی ایه  تهیم مر بربهی 

 .ران  ورز  نیس ورزشگا  ها شایست  روحی  ابالق مدا

 شبستر: نماینده معصومه آقاپور علیشاهيخانم  -هد

مهها  روز آبان 13االو  و روز   مهها  ربیهه بهها تبریههک حلههل وی

استکبارستیزی گف : از تمام مس  انهدرراران اجهرای اربعهی  

رنم. ای  راهپیمایی باشکل  اقتدار شیعیان را حسینی تشکر می

ب  نمایش گذاش . همچنی  مرگذش  اعظم طالقانی ر  نقش 

گیری سیاسی رشلر جان بخشید به  جامعه  زنان را مر تصمیم

 .گلیمتسلی  میزنان 

وی بطاب ب  مسههللی  سه  قهل  و نماینهدگان گفه : مبهاما 

ارزشهای انقهالب مر بهارریز اقتصهامی جها بمانهد. از زحمها  

ها رافی نیسه  رنم و ای  تال مول  و آقای مری  تشکر می

تهلان ایم از فقهر نمیزیرا از وضعی  اقتصهامی مهرمم شهرمند 

پهذیر سیاسی امکان مربصی گرف  جراحی اقتصامی با چاقلی

ههزار  200نیس ، ب  جای حهذف یارانه  بانلارهها ره  نهایتها 

بههانلار هسههتند جلههلی رانهه  راالهههای اساسههی را بگیریههد. 

ههها مسهه  برمارنههد و تشهه  هههای سیاسههی بایههد از تهم جناح

رسلایی یکدیگر را از بام نیندازند ر  ای  باعث شامی مشهمنان 

 .شلممی

روم ای اجتمهاعی رو به  افهل  مهیهاگر رلتاهی رنید سهرمای 

سهازم، امسها  اقیهانلس مهلاج مریای آرام نابدای قهرمان نمی

بینی و اقهدام سهری  ماریهم بسهیاری مرگیهر اس  نیاز ب  پیش

های ترق شد  هستند و نابدای باهل  به  فکهر انتخهاب قایق

بهتری  ساحل و بهتری  مسیر اس . تمررز بر تغییهرا  آینهد  

 .امروزن  تکرار بهتر 

ها ب  جای اطالعا  اقتصامی ر  روی  متداو  رشهلرهای رسان 

رننهد و تلسع  یافت  اس  فقهط مربهار  سیاسه  صهحب  می

ای های رسهان رشانند مسه  از بهدابالقیاقتصام را ب  انزوا می

برماریم، تروریسم مجازی بدتر از ماعش اس . نقد رنیم حتهی 

باشهد. امامه  ایه  شهرایط  رحمان م اما همرا  راهکار و امیهدبی

رنهد از آقهای رییسهی مربلاسه  جامع  را پرهزینه  امار  می

های اقتصهامی را مر مامگها  شلم رسیدگی ب  رونهد پرونهد می
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ههزار میلیهارم  180تسری  بخشد. طبق آمار مبالغی ب  میهزان 

 .های بخش بصلصی منجمد گرمید  اس تلمان سرمای 

ا شهعار والیتمهداری، والیه  متاسفان  تعهدامی از مسههللی  به

مرغ مزمهها معا  هستند. باید با آنها قاطعان  بربلرم شلم تخم

گران میلیارمی اقامه  شلند و شترمزمها و ابتالسقط  ید می

 13گیرند. مر بصلو ممنلعی  ازمواج مبتران زیهر راناما می

سا  از آقای رییسی مربلاس  حمایه   15سا  و پسران زیر 

 .ماریم

 ( فقره طرح با قید دوفوریت 1م وصول)(اعال10

 طرح تقلیل مجازا  حبس تعزیری-

پههس از امهههارا  مخههالفی  )آقایههان محجههلب و سههلیمی( و 

ملافقی )آقایان  محبی نیا و سلیمی(، قیهد مو فلریه  ) بها مو 

 سلم رای ( ب  تصلیغ رسید.

 

( تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهور و مسدوولی  11

 اجرایي كشور

 مورد(8)تذکرات کتبی به رییس جمهور -اتف

آقای نلروزی نمایند  رباط رریم: عل  عهدم اسهتقرار امارا  -1

 هال  احمر و انتقا  بلن مر شهرستان رباط رریم ، چیس  

 آقای مقصلمی نمایند  سبزوار:-2

چرا با تلج  ب  اینکه  رمیسهیلن وزار  رشهلر و رمیسهیلن -

د را به  عنهلان یکهی از امنی  مفاعی مول  شهرستان ششهتم

شهرستانهای براسان رضلی تصلیغ ررم  ، ملضل  مر مستلر 

 رار هیا  مول  قرار نمی گیرم.

مر  98قهانلن بلمجه   16عل  عدم اجرای بنهد )ک( تبصهر  -

تامی  مسهک  بهانلام  ههای مارای مو معلهل  فاقهد مسهک  ، 

 چیس  

 آقای پژمانفر نمایند  مشهد:-3

ای پاسهخگلیی مر بصهلو عملکهرم چرا رییس جمهلر ب  ج-

مول  یازمهم مر امهر معیشه  مهرمم ، به  منبها  فرافکنهی  و 

 حمل  ب  ارران نظام اس  

 3عل  عدم اجرای قانلن حمایه  از معلهلالن  مر ابتصهاو -

جههذب مسههتگا  هههای اجرایههی بهه  مرصههد  مرفیهه  سهههمی  

 روشندالن 

لهلمارزام  ، بانم ها زرآبامی ، تاج الدی  ،چنارانی ، مافی ، ج-4

یوالقدر ، محملمی ، سعیدی مبارر   و آقایهان حسهی  زام   و 

هاشم زایی: ررهلم روزمرگهی و عملکهرم بسهیار ضهعی  حهلز  

جلانههان وزار  ورز  و جلانههان  مر مولهه   موازمهههم  و عههدم 

اهتمام و عزم جدی مر عملیهاتی رهرمن  برنامه  شصه  گانه  

 حلز  جلانان

  ررمان : عل  عدم اجرای قهانلن آقای پلر ابراهیمی نمایند-5

 فلق العام  پرمابتی ب  ایثارگران 

نماینهدگان: آقهای روحهانیم  11آقای عابدی ب  همرا  نفر از -6

وعد  انتخاباتی شما نلب  احیای زاینهد  روم ، امها وزار  نیهرو 

 زایند  روم را مر نلب  نابلمی قرار مام  اس .

گهزاری گرامیداشه  آقای اربهری نماینهد  شهیراز: نحهل  بر-7

 حافظ مر سالجاری مر شان یک سرمای  اجتماعی نبلم.

آقههای الهههلتی نماینههد  لنگروم:مسهه  از انتقهها  آب بههزر -8

 برمارید.
 

 ورد(م32)تذکرات کتبی به مسئوتین اجرایی کشور -ب

 تعدام مستگا  اجرایی تعدام مستگا  اجرایی

 2 جهام رشاورزی 2 آملز  و پرور 
 2 رهنگیمیرال ف 5 نیرو

 3 رشلر 1 فرهنگ و ارشام
 1 بهداش  و مرمان 1 عللم و تحقیقا 

 4 تعاون 2 ارتباطا  
 1 نف  1 اقتصام و مارایی
   7 را  و شهرسازی

( تذكرات آیی  نامه اي، اخطار قانون اساسي و تذكرات 12

 شفاهي
 

 بهازی مر شهد  ایجهام حلاشی ب  اشار  با : نادر قاضي پورآقاي 

و همچنهی  ماشهی  سهازی و  اسهتقال  و ترارتلرسهازی ابیر

پرسپللیس مر چارچلب رقاب  های لیگ برتهر فلتبها  عنهلان 

لمی  ها و بانلام  معظهم ررم: ب  عنلان یک آیری تلهی  ب  ق

شهدا مر مسهابقا  فلتبها  را محکهلم مهی رهنم و از بهانلام  

محترم شهدا و رسل  بطیبی برامر مو شهید عهذربلاهی مهی 

 رنم.

از هلاماران تیم ها به  ویهژ  تهیم بهزرا آیربایجهان بخصهلو 

ترارتلرسازی می بلاهم ر  ب  قلمی  ها، فارس ها، گیلک هها 

آنها عزیز ما هستند مر ای  مقط  زمانی  و ررمها تلهی  نکنند.

 .همگی باید سرباز والی  باشیم
 

 شدنبه مدورخ یک( اعالم ختم جلسه  ، جلسه آیندده روز 13

 14ساعت  1398 /12/8

 

 

Instagram.com/dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/6974/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://www.icana.ir/Fa/Tags/6974/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

12 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 378و  377جلسات 

 یکشنبه )صبح و بعد از ظهر (
1398/8/12 

 

روز  یکشنبه –( جلسه علني 378سیصد و هفتاد و  هشتم )

 )بعد از ظهر(12/8/1398
 

هر از ( سوال آقاي سید جواد  ابطحي نماینده خمیني شد1

  وزیر امور خارجه
پس از قرائ  گزار  رمیسیلن و امهارا  آقای مرتر مری  و 

امام  امهارا  آقهای ابطحهی و همچنهی  طهرح  آقای ابطحی، 

 سلا  آقای یوالنلری ب  جلس  آیند  ملرل  گرمید.

عل  امهارا  وزیر بارج  مر باب پللشهلیی به   موضوع سوال:

ایران و انفعا  مر برابهر وقه   هزار میلیارم تلمان مر 30میزان 

 رشی س  رشلر فرانس ، آلمان و انگلیس
 

 خالصه اظهارات آقاي دكتر ظری :

گرف  جلس  بهلم را امهروز  تصمیم ملی امنی  عالی شلرای -

عصر برگزار رند. م  از هیث  رئیس  مجلس بلاستم  3ساع  

سلا  را عقغ بیاندازند تا فرص  حیلر مر جلس  شلرای عهالی 

 ی  را ماشت  باشم اما مخالف  ررمند.امن

ارنلن برای هشتمی  بار برای پاسو ب  سلا  نمایندگان افتخار 

 حیلر مر مجلس شلرای اسالمی را مارم.

های بهارجی ایهران مر بهارج از بند  مسهل  مفا  از سیاسه 

های تللیزیهلنی و رشلر هسهتم، نحهل  مفها  را همه  از برنامه 

معللم اس  چ  رسانی بهرای منهاف  ها مشاهد  ررمند و رلی 

رنند. مناف  ملهی مهمتهر از مابلی رشلر مسائلی را مطرح می

 های جناحی ملرم تلج  قرار گیرم.آن اس  ر  با بحث

هها مر مهلرم های تربیبیشتری  تال  را برای مقابل  با حرر 

پللشلیی جمهلری اسالمی ایهران و وزار  بارجه  انجهام مام  

ها را امام  بلاهیم مام. مر برابر آبری  اقهدام اس  و ای  تال 

رمیت  اقدام مشترک مر مهلرم پللشهلیی علیه  ایهران صهلر  

 گرف ، تندتری  مفا  را بند  انجام مامم.

های حمای  از جمهلری اسالمی اس ، م  صحب م   ومیف  

بهلمم و اینطهلر نخلاههد بهلم ره   مسهلالن تربی را بیان ررم 

مم مفهها  رههنم. بنههد  گفههتم ایهه  بخههلاهم از صههحب  بههل

بلاهند بها پللشهلیی شلم چلن نمیها پذیرفت  نمیرنلانسیلن

های فشاری ماریم ر  مناف  شخصهی مقابل  رنند چرا ر  گرو 

مههد، شهما مر مامگها  سهلطان آنها اجاز  چنی  اقدامی را نمی

شههنلید هههای پللشههلیی را میهههای میگههر رو سههک  و مامگا 

 مهلری اسالمی ایران از پللشلیی پاک اس .بنابرای  مام  ج

افرامی ره  حمایه  از نظهام را تبهدیل به  مخالفه  بها نظهام 

های بهالف منهاف  رنند باید پاسو مهند ر  چهرا صهحب می

 زنند.امنی  ملی می

گفه : بنهد  مسههل   5+1وزیر املر بارج  مر بصلو گهرو  

های بارجی رشلر هسهتم، مر بصهلو گهرو  مفا  از سیاس 

ای وجهلم باید بگلیم ر  هیث  نظار  هست  4+1یا همان  1+5

شلم بنابرای  انفعالی مر برابهر گیری میمارم ر  مر آنجا تصمیم

 ترب نداریم.

اگر بند  مر جلس  ای مر موحه  سهخنرانی رهرمم، گفهتم ره  

آمریکا نباید مر منیا علم مذارر  را مر مس  بگیهرم، بلکه  بایهد 

نفاق آللم میهد  شهلم و نبایهد اجهاز  چهر  رشلر قانلن شک  ا

مهیم ما را منفعل و امعا رنند مها آمهام  مهذارر  بهی قیهد بها 

آمریکا هستیم و آن قانلن شک  ب  ما بگلید ایران اهل مهذارر  

نیس ، ای  مر حالی اس  ر  ایران اهل مذارر ، گفه  و گهل و 

صحب  اس .ای  صحب  بایهد براسهاس مقهررا  بهی  المللهی 

  رلم  ای رمتهر از مقهام معظهم رهبهری نگفته  ام، باشد، بند

ایشان فرملمند آمریکا بایهد به  برجهام بهازگرمم، اگهر بخلاههد 

 مذارر  شلم. بند  از بلمم صحب  نمی رنم.

آنچ  ر  م  گفت  ام و می گلیم ای  اس  ر  مر رشهلر بهرای 

جللگیری از مقابل  نظام جمهلری اسالمی بها پللشهلیی منهاف  

ارم، ما با بارجی ها رار نداریم، بحث مقابل  نظام شدید وجلم م

جمهلری اسالمی با پللشلیی اس  . حیر  آقها فرملمنهد اگهر 

مقابل  با فسام اقدام شلم، صهدای بیلهی هها مرمهی آیهدم ایه  

بیلی ها چ  رسانی هستند  ای  را برای مه  و مهرمم رشهلر 

 معی  رنید، چ  رسانی بطاب رهبری هستند 

ب  صحب  بیگان  تلجه  رنیهد، ببینیهد از مه  اگر می بلاهید 

نقل ررم  اس  یا از حسی  شریعتمداری. ببینید ب  چ  رسهی 

حمل  ررم  و از چ  رسی نقل مهی رننهد و بهرای حهرف چه  

رسی جش  می گیرند. م  گفهتم مر جمههلری اسهالمی یهک 

گرو  های فشاری هستند ره  از پللشهلیی منهاف  مارنهد. آنهها 

مان از پللشلیی منفع  می برند ر  اگر نبهلم هزاران میلیارم تل

صفح  برای پللشلیی آیی  نام  تصلیغ  60قل  قیائی  و مول  

نمی ررم.اگر پللشلیی مر ایران نبلم، گرو  های فسامی وجهلم 

نداش  و سلطان سک  اعدام نمی شد، چرا صحب  هایی ر  مر 

ل مفا  از جمهلری اسالمی زم  می شلم را بر علی  نظهام تبهدی

می رنید  چرا شریعتمداری چنی  راری ررم  چرا ریههان آن 

مقال  را نلش   مقال  ای ر  اسباب مس  روزنام  ههای تربهی 

 شد.

بند  برای مفا  از مناف  نظهام صهحب  مهی رهنم، امها آنهها از 

 صحب  های ملسلزان  م  ب  باطر مناف  جناحی سلءاسهتفام  
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  و طهرح چنهی  می رنند. با ای  حا  پخهش نهلار علیه  بنهد

 سلاالتی بند  را از مفا  از نظام جمهلری اسالمی باز نمی مارم.

 5+1مر بخش میگری از مفا  بلم ب  ملضل  بربلرم با  ایشان

اشار  ررم و گف : مر مور  گذشت  ناگزیر ب  مذارر  بها آمریکها 

بلمیم، ن  بخاطر عالقه  و نه  بخهاطر اعتمهام ره  اگهر اعتمهام 

تلافق نمی ررمیمم یک بط می نلشهتیم صفح   150ماشتیم، 

 مانند همان ر  مر رر  شمالی نلشت  شد  اس .

برجام با ای  جمل  شرو  نمهی شهد  36اگر اعتمام ماشتیم بند 

اگر ایران معتقد باشد آمریکا و طرف های مقابهل تعههدا  "ر  

 ."بلم را اجرا نکرمند...

بلم باعث  اقداماتی ر  قبل از وروم ما ب  مسهللی  شکل گرفت 

قطعنام  شلرای امنی  سازمان  6شد  بلم جمهلری اسالمی با 

ملل ملاج  باشد و تنها مر صلرتی می تلانستیم قطعنام  هها را 

قطعنامه   6عیل مائم شلرا ملافق باشهند. ایه   5لغل رنیم ر  

عیل مائهم 6رارمستی موستانی بلم ر  برای لغل آن باید تلافق 

ستیم با آمریکها مهذارر  رنهیم. مه  را می گرفتیمم ما نمی بلا

 بعد از سا  هها زنهدگی مر تهرب عاشهق و شهیفت  مهذارر  بها 

تربی ها نیستم.فشهارها و سهختی مهذارر  بهرای بنهد  بهلم، از 

تلهی  و تحریم، امها نتیجه  آن ایه  شهد ره  قطعنامه  ههای 

شلرای امنی  لغل شد. راری ر  مر شلرای امنی  اتفهاق افتهام 

بی نظیر بلم، اما حاال می بلاهیهد چنهی   لرامر تاریو ایران ش

قطعنام  هایی موبار  بهازگرمم تها بهاز گروههی بهرای لغهل آنهها 

مجبلر ب  مذارر  بها آمریکها باشهند، ایه  مر حهالی اسه  ره  

مقاما  عالی نظام صالح رشلر را می مانند و می گلینهد تنهها 

. آنها زمانی ب  پای میز  مذارر  برمی گرمم ر  برجام را بپذیرم

نمی گلیند ر  برجام ب  تاریو پیلسهت  اسه .هم  مها مر یهک 

جبه  هستیم و مر یک رشتی نشست  ایم، همه  مهرمم ایهران 

تح  آماج فشارها قرار مارند، برای آنها اصالح طلهغ، اصهللگرا، 

ملافق و مخال  اهمیتی ندارم. مرمم با حیلر یکپارچ  مر پهای 

ارام  آنهها بللهی وارم صندوق های رأی نشان می مهند ر  ب  

نمی شلم و آنها هستند ر  ضام  پیهروزی انقهالب اسهالمی و 

 .ضام  شکس  مخالفان هستند

 خالصه اظهارات آقاي ابطحي:

ای  سلا  برای سا  گذشت  بهلم ره  به  جهه  روشهنگری  -

ملاض  مول  موازمهم مر ای  حهلز  آن را ههم ارنهلن مطهرح 

 رنم.می

هها مری  سهلا  شهد ره  آمریکاییزمانی مر ملز  ملی قطر از 

منبا  تلافق جدید با ایران هستند ر  وی گف  ایهران هراسهی 

از تلافق و مالقا  ندارم اما الزم اس  همه  به  تعههدا  بهلم 

پایبند بمانند و موام هر تلافق منلط ب  مسه  آوری چیهزی از 

های ها را رنهار صهحب آن تلافق اس  و ارنهلن ایه  صهحب 

 گهذاریممی FATF   مربار  لزوم پیلست  به اعیای هیث  مول

 منتقهدان نپیلندیم، نهام ای  ب  اگر ر  ترسانند می را مرمم ر 

.ای  سلا  را برای شفاف سازی باشند آن تبعا  پاسخگلی باید

رنم، سهلا  مه  و جللگیری از اشتباها  راهبرمی مطرح مهی

مربار  ایه  بهلم ره  رقمهی ره  بهرای پللشهلیی مطهرح شهد 

های معانههد ماشهه  و رامیههل و هههای بههدی مر رسههان ببازتا

های منافقان و مشمنان نظام را بلشحا  رهرم و ایه  تللیزیلن

 میهاعفی فشهار FATF امهارا  مر آستان  بررسی پیلست  به 

 .شلم پذیرفت  للای  ای  عجل  با ر  بلم

مر امام  ب  بخش موم سلا  بهلم مربهار  اقهداما  وزار  وی 

هها م اجرای تعههدا  برجهام از سهلی اروپاییبارج  بعد از عد

ما  از بروج آمریکا از برجام گذشهت  و  18اشار  و عنلان ررم: 

رننهد و به  تنها شرطی شدن برجام و اینستکس را تلجیه  می

های ما ارنهلن سیاسه  منبا  شرطی شدن اقتصام نیز هستند.

گههام بهه  گههام آمریکهها بههرای فروپاشههی اقتصههام مابههل را بهها 

 های گام ب  گام بلم مر حا  امام  مامن هستیم.سیاس 

محمدجلام مری ، وزیر املر بارج  مر ای  قسهم  از  آقای توضیح :

جلس  علنی ب  عل  ضرور  حیلر مر جلس  شهلرای عهالی امنیه  

ابطحی با انتقهام از ایه  حرره  و آقای ملی، جلس  را ترک ررم ر  

قهای مریه  مربهار  نام  مانست  آن باطر نشان رهرم: آبالف آیی 

ها مر اجهرای تعههدا  برجهامی پللشلیی،اینستکس و انفعا  اروپایی

پهل  مام   FATFآورم ر  به  مخالفهان صحب  نکرم و استدال  می

شد  اس  . پس چرا ما نباید بگلییم ره  به  ملافقهان آن پهل  مام  

های آقهای مریه  بها رهری و جانسهلن اسه  و شد  اسه م بنهد 

نمایندگان مجلس ، لذا ب  عل  ترک جلس  از سلی های او برای ابم

های بلم را تکمیهل نام  بلم ، بند  نیز صحب ایشان ر  بالف آیی 

 .رنمنمی

های شهما رئیس جلس  اعالم ررم امام  صحب :  پزشکیان آقاي دكتر

ای ر  آقای مری  مر مجلس حیلر بلاهند ماشه ، ب  جلس  آیند 

 شلم.ملرل  می

مایندگان ب  اقدام وزیهر بارجه  اعتهرا  ررمنهد و مر تعدامی از ن -

 پاسو ب  ای  اعتراضا  رئیس جلس  امهار ماش : اقدام آقای مری 

های آقهای ررمنهد و صهحب مقیقه  صهبر می 8اشتبا  اس  و اگهر  

 آمد.ابطحی را می شنیدند مشکلی پیش نمی

( 23( الدي )20( ادامه رسیدگي به الیحه اصالح مدواد )2

رنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتمداعي و فرهنگدي  قانون ب
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( قدانون 30جمهوري اسالمي ایران تنفیدذي  در مداده )

( قدانون 44اجراي  سیاست هاي كلي اصل چهل و چهارم )

 اساسي 

و امههارا  مخهال ، ملافهق ، نماینهد  پس از ارای  پیشنهامها، 

( تصهلیغ و مهام  1،3،4مهلام )مول  و سخنگلی رمیسهیلن ، 

 گرمید. ب  رمیسیلن ارجا  ( 2)

( قههانلن اجههرای 1( مههام  )22( و )21بنههدهای ) -1مدداده

( قهانلن اساسهی 44های رلهی اصهل چههل و چههارم )سیاس 

با اصالحا  و الحاقا  بعدی آن به  شهرح  25/3/1387مصلب 

 شلم:( ب  آن الحاق می24( و )23زیر اصالح و بندهای )

 از اعهم تیرالکترونیکهی اجاز  الکترونیکی و نل  هرمجلز:  -21

 اسهتعالم، جلاز، نمام، پاسو ب  گلاهی، نام ،اجاز  پروان ، مجلز،

 ره  اسه  مصلب  و هر نهل  سهند مکتهلبی یا تثییدی  ملافق ،

 فعالیه  بهرماریبهر  یها تلسهع ، انحهال  امامه ، شهرو ، برای

 .شلممی ربط صامرتلسط مراج  یی اقتصامی

ای اس  ر  مدیری  و سامان  مرگا  ملی مجلزهای رشلر: -22

راهبههری نظههام مجههلزمهی رشههلر را بههر عهههد  مارم و پههس از 

االجراءشدن ای  قانلن، تنها مرج  رسمی مجلزهای رشلر الزم

 شلم.محسلب می

ای مرگا  تخصصی مجلز یها ایجهام رسهغ و رهار: سهامان  -23

اس  ملی یا استانی ر  ومیف  مدیری  و راهبری صدور مجهلز 

ههای تخصصهی را بها مریافه  م رسهغ و رهار مر حلز یا ایجها

 مربلاس  مجلز از مرگا  ملی مجلزهای رشلر برعهد  مارم.

ملضهل   اجرائهی مسهتگاههایمجهلز: مراج  صامررنند   -24

قههانلن مههدیری  بههدما   (5)مههام   ایهه  قههانلن ، (86) مههام 

قهانلن محاسههبا   (5)و مهام   08/07/1386مصهلب  رشهلری

روستا،  و شهر اسالمی شلراهای ،01/06/1366عملمی مصلب 

تعاون ایران  رشاورزی ایران، و معامن بازرگانی، صنای ، اتاقهای

 ها،اتحامیه  اقتصامی و تیراقتصهامی، تشکلهای اصناف ایران، و

 یها نماینهدگان مسهتقیم یها صهنفی نظامهای و مجام  شلراها،

آنههها، مسههتگاههای زیههر مجملعهه  قههل  قیههائی  و  تیرمسههتقیم

های زیهر نظهر مقهام هامها، منسسها  و تشهکیال  و سهازمانن

 معظههم رهبههری و سههایر مراجهه  بنهها بهه  تشههخیص هیههث 

 و راررسغ  بهبلم محیط و زماییمقررا 

 .( به كمیسیون ارجاع گردید2ماده )

های آن ب  شرح زیهر اصهالح ( قانلن و تبصر 30مام  ) -3ماده

 شلم:می

 -30مام 

ی و ابتالفهها  ناشههی از جههه  رسههیدگی بهه  معههاو -الهه 

 از نفهر نفر  )متشهکل از چههارماوری هفه  ها، هیهث واگذاری

پیشهنهام  به  حقهلقی و مالی، فنهی اقتصامی، املر متخصصان

 و مارایههی و مامگسههتری و اقتصههامی امههلر وزرای مشههترک

وزیهران و  هیهث  و تصلیغ بلمج  رشلر و برنام  سازمانرئیس

قهل  قیهائی  و مو نفهر به   یک نفر حقلقدان ب  انتخاب رئهیس

معهامن و رشهاورزی  و صهنای  و بازرگهانی اتاق پیشنهام رئیس

سا ( با رعایه  تعاون ایران برای مد  شش اتاق ایران و رئیس

 شلم:زیر تشکیل می ملارم

. اسه  مسهتقر مامگستری وزار  مر ماوری هیث  مبیربان  -1

 یهرمب و رئهیس انتخهاب هیها ، جلسها  امار  و تشهکیل نحل 

 اجرایههی براسههاس امههلر سههایر و الزحمهه  ماورانهیههث ، حق

 االجهراءالزم تهاریو از ما مد  سه  مرف ر  اس  اینام آیی 

 امهلر و مامگسهتری هایوزارتخانه  پیشنهام ب  ای  قانلن شدن

 وزیهران هیهث  تصهلیغ به  و شهلمتهی  می مارایی و اقتصامی

 .رسدمی

 اعیهاء از نفهر پهنج لحهداق حیلر با ماوری هیث  جلسا  -2

حاضران  ارثری  رأی با آن هایو تصمیم یاف  بلاهد رسمی 

 مجلسصهلر  مر باید نیز نظر اقلی اس .  قانلنی اعتبار مارای

 .برسد امیاء ب  و قید

 ابتالفها  و معهاوی به  نسهب  تصهمیم اتخای و رسیدگی -3

مولهه  و  سهههام مولتههی، بنگاههههای واگههذاری فرآینههد از ناشهی

 و حقهلق و تیرمولتهی و مولتهی شررتهای مر های مولتیشررت

ماوری  هیهث  صهالحی  ملضل  ای  قهانلن مر آنها هایمارایی

 عرضه  آگههی مر بایهد ماوری ملضهل . مام  اسه  ای  ملضل 

  .گرمم مرج واگذاری قرارمام و هامارایی و سهام

واگذاری شامل اقداما  قبهل، حهی  یها بعهد از  فرآیند -تبصر 

 مسهتقیم طلربه  ماوری هیهث  تشهخیص ب  ر  ی اس واگذار

 مقهامقائم یا قرارمام طرفی  ب  محدوم و بلم  واگذاری با مرتبط

 و شهد واگذار مولتی شررتهای و بنگاهها راررنان و آنها قانلنی

  .باشد نف  یی نالث اشخاو سایر

 یها حیهلری مفاعیها  و امههارا  اسهتما  با ماوری هیث  -4

 اسهتنام مهلرم مهدارک و مالیهل بررسی و علیم طرفی  رتبی

 الزم رش  حقیقه  برای ر  اقدامی یا تحقیق هرگلن  طرفی 

 .نمایدمی رأی صدور ب  مبامر  سپس مهد ومی انجام باشد

 معلی طرفی  از هریک مربلاس  ب  تلاندمی ماوری هیث  -5

 مامرسهی آیهی  مقهررا  رعایه  بها ضرور  احراز صلر  مر و

اجرای ای  مسهتلر . نماید ملق  مستلر صدور ب   مبامر مدنی
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 مههدنی احکههام هماننههد سههایر آرای هیههث ، برعهههد  اجههرای

 باشد.مامگستری می

 بهه  ابههالغ تههاریو از روز بیسهه  از پههس ماوری هیههث  رأی -6

 از پس و یا مذرلر مر مد  و االجراء اس الزم و قطعی طرفی ،

 بهرای تهثبیر( ملجه  عهذر وجهلم صلر  مر آن )صرفاً انقیای

 به  اعتهرا  بایهد قابل اعترا  اس  و طرفی  از تلسط هریک

به   ماوری هیهث  مبیربانه  طریهق از یها رأسهاً رتبهی صهلر 

 قل  رئیس تلسط ر  تهران استان تجدیدنظر مامگا  از ایشعب 

 مذرلر شعب . گرمم تقدیم شلم،می تعیی  امر ای  برای قیائی 

 أیر. رنهدمی صهامر رأی و رسیدگی اعترا  ب  نلب  از بارج

 .االجراء اس الزم و قطعی صامر 

مر ملارم سکل  ای  مهام  مقهررا  قهانلن آیهی  مامرسهی  -7

 مدنی حارم اس .

 جزایهی مدنی، هر محکلمیه  مسنولی  اس  مکل  مول  -ب

 جههرم از ناشههی زیههان و ضههرر جبههران محکلمیهه  بهه  و مههالی

 تیرعمهدی جهرایم مر قبا  را واگذاری مجریان امر و مسنوالن

 چه  و جمعی عنلان مسنولی ب  چ  واگذاری، مناسب  ب  آنان

 رنهد بیمه  ایگلن ب  بلم هزین  ب  فرمی، مسنولی  عنلان ب 

 مسهنوالن از یک هر ر  را مخارجی و هاهزین  رلی  گرر  بیم 

 فهلق ملصهلف عناوی  از یک واگذاری، تح  هر امر مجریان و

 .بپرمازم شلند،می آن پرماب  ب  ملزم

( قانلن رف  ملان  57از تاریو تصلیغ ای  قانلن، مام  ) -4ماده

پههذیر و ارتقههای نظههام مههالی رشههلر مصههلب تللیههد رقاب 

 شلم.مجلس شلرای اسالمی لغل می 01/02/1394

طباطبایي ، ساعدي، بنیدادي، آقایان :) ( ناطقی  جلسه علني3

 (احمدي الشکي و قوامي

 :اردستان مردم نماینده سیدصادق طباطبایي نژاد آقاي -ال  

پیش هفت  وحد  حلل  ما  ربی  االو  را تبریک گفت  و پیشا-

مارم و امیدوارم بر محلر پیامبر اررم )و( وحد  را گرامی می

 و یکپارچگی مسلمانان جهان روز ب  روز افزوم  شلم.

آبان ما  روز مبارز  با استکبار جههانی، یهامآور تبعیهد  13فرما 

، رشتار مانش آملزان انقالبی مر  43حیر  امام )ر ( مر سا  

سلسی تلسط مانشجلیان انقالبهی مر و تسخیر الن  جا 57سا  

 اس  ر  ای  روز بزرا را گرامی می ماریم. 58سا  

همانگلن  ره  رئهیس محتهرم مجلهس مر جلسه  صهب  امهروز 

فرملمند آمریکا رئیس جمهلری مارم ر  نی  پلید و شلم ایه  

رشلر را شفاف بیان می رند و بی پرم  می گلید ما رهاری به  

مر سلری  نداریم، ما منبها  نفه   رشتار و مرگیری رُرم و ترک

سلری  هستیم، ای  همان چیزی اس  ر  مهان  مهذارر  مها بها 

 آمریکا از ابتدای انقالب بلم  و هس .

آقای روحانی رئیس جمهلر محترمم جنابعالی حرف از رفراندوم 

برای مذارر  با آمریکا می زنید مر حالی ر  رفراندوم مشکلی از 

ما تجرب  بی سابق  تری  مذاررا  مرمم حل نمی رند، مول  ش

 مر باالتری  سط  پس از انقالب اسالمی را مارم.

بروج آمریکا از برجام ملجغ التهاب روانی شدید مر بازار ایران 

شد و فشار اقتصامی پهس از برجهام نسهب  به  قبهل از آن مر 

 زندگی مرمم بیشتر احساس می شلم.

ا و تعهدا  بهلم، جلاب آمریکا ر  هیچ احترامی برای پیمان ه

جان، ما  و زندگی مرمم قائل نیسه  همهان اسه  ره  رهبهر 

بند  ترامه  را شایسهت  تبهام  ههیچ "فرزان  انقالب فرملمند، 

 ."پیامی نمی مانم

آقای روحهانیم تیهعی  اررهان نظهارتی و شهلرای نگهبهان بهر 

مشکال  می افزاید و مشکلی را حهل نخلاههد رهرم، از امیهد و 

میدواری ایجام نمی شهلم آنچه  امهروز مایه  شعار برای مرمم ا

امیدواری مرمم شد  مبارز  با فسام بدون مالحظ  نسب  هها و 

 ارتباطا  راری و حزبی اس .

تکی  گا  و بلاسهتگا  نظهام جمههلری اسهالمی ایهران، مهرمم 

مسلمان اس  و آنچه  مهرمم انتظهار مارنهد مبهارز  بها فسهام و 

استا از رئیس محتهرم تبعیض مر هم  سطلح اس  ر  مر ای  ر

 قل  قیائی  حیر  آی  اهلل رئیسی تشکر و قدرمانی می رنم.

آقای روحانیم مشکال  رشلر با اتهام سیاسی ب  قل  قیهائی  و 

 -ر  رسانی مان  رار مول  و مجلس هسهتند -مشمنان فرضی

حل نمی شلم. مشکال  مها بها ایجهام اقتهدار و بازمارنهدگی از 

قابل حل اس  ر  مر ای  راسهتا از طریق ایستامگی و مقاوم  

فرماند  معظم رل قلا امام بامن  ای و تمامی نیروههای مسهل  

ب  ویژ  سپا  ر  مقتدران  مر مقابل تجاوز پهپام آمریکایی و ناو 

 انگلیسی نقش آفرینی ررمند، تشکر می رنم.

از نیروهای امنیتی ب  ویژ  اطالعا  سپا  ر  با ب  مام انهدابت  

شبک  آمهدنیلز زمینه  ایجهام التههاب اجتمهاعی را مدیر بائ  

بستند تشکر می رنم، امروز با تلج  ب  اقداما  قهل  قیهائی  و 

سپا  ب  ویژ  فرماند  عزیز سرمار سلیمانی امید مرمم ب  جهه  

گیهری هههای بالصههان  انقالبهی و جهههامی مر زمینهه  سیاسههی، 

 اقتصامی، فرهنگی، امنیتی و نظامی بیشتر شد  اس .

 ر ب  وزیر نیرومتذر

فشار بی سابق  ب  رشاورزان منطق  مر راهش شهدید برماشه  

آب مشکال  بسیاری برای آن ها ایجام ررم  اس ، مر گذشهت  
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سها   6ساعت  بهلم امها حهدوم  24برماش  آب شبان  روزی و 

سهاع  مر شهبان  روز رهاهش پیهدا  8اس  ر  برماش  آب ب  

ساع  میگر اس  ر   4ررم  اس . ابیرا نیز صحب  از راهش 

مرصد پروان  ها اعما  شد ، از سهلی  18تارنلن ای  امر برای 

میگر رشاورز نمی تلاند سهم آب بهلم را ره  اسهتفام  نکهرم  

برای رش  مر فصل میگر یبیر  رنهد مر واقه  رشهاورزی مر 

سط  ارمستان رو ب  زوا  اس ، ای  چه  تهدبیر بهی حسهاب و 

 رتابی اس  

تلج  ب  آمار آبرسانی سهیار بهرای آب شهرب  آقای ارمرانیانمبا

روستا تدبیری شد تا مجتمه  ههای آبرسهانی بهرای  80حدوم 

حلز  انتخابی  اینجانغ احدال شلم ر  بهرای مجتمه  برزاونهد 

رمی  ملی نیز ایجام و تلسط وزیر رلنهگ زنهی شهد امها رونهد 

 تخصیص بلمج  رند اس  و تناسبی با نیاز ملجلم ندارم.

سا  اس  ر  هیچ تخصیص آب جدیهدی  3دوم ح 96از سا  

برای تللید و صنع  مر ارمستان محقق نشهد ، چگلنه  امکهان 

 تلسع  بدون تخصیص آب ملرمنیاز وجلم مارم.

تذرر ب  وزیر را  و شهرسازیم شهرستان های ارمسهتان حهدوم 

یک ششم رل را  های اصفهان را ب  بلم ابتصاو مام  اسه  

  آال ، نیروی رهار و قیهر ابتصاصهی اما از نظر امکانا ، ماشی

مر وضعی  نامطللبی ب  سر می برم ب  همی  ملیل بسهیاری از 

 را  های شهرستان ارمستان وضعی  نامناسبی مارند.

تذرر ب  وزیر بهداش ، مرمان و آملز  پزشکیمتکمیل پرسنل 

بیمارستان ارمستان ر  با رمبلم نیرو مس  و پنجه  نهرم مهی 

غییر عنلان مررز مرمهانی زوار  از فلریه  رنند ضرور  مارم. ت

های پزشکی ب  بیمارستان محلی برای ارائه  بهدما  بهتهر مر 

 شهر زوار  الزامی اس .

تذرر ب  وزیهر اقتصهام و مارایهیمتعیی  تکلیه  راربانه  ههای 

معطل ماند  و مصامر  شد  تلسط بانک های رشاورزی، سهپ ، 

رونهق و اشهتغا   صنع ، معدن و تجار ، رفا  و صامرا  بهرای

 مر منطق  ضرور  مارم.

ب  عنلان رئیس هیا  تحقیق و تفحص از مو باشگا  استقال  و 

پرسپللیس ب  هیا  رئیس  مجلس تهذرر مهی مههم چهرا ره  

مشکال  بسیاری مر مسیر تحقیهق و تفحهص هها وجهلم مارم، 

تحقیق و تفحص مر مجلس مهم پیشنهام شد ره   204حدوم 

 6یسیلن مربلطه  بررسهی و تنهها تحقیق و تفحص مر رم 44

عدم از آن ها ب  نتیج  رسید ر  ای  امهر نشهان مهنهد  رونهد 

 .رند تحقیق و تفحص مر مجلس اس 

 

 :آزادگان دشت مردم دهنماین قاسم ساعديآقاي   -ب

ماران استان بلزستان ضم  ضم  تشکر از پذیرایی ملرغ وی

و مرمم مش  آزامگان و هلیز  از زوار حسینی امهار ررم: فهرما 

آبان روز تسخیر الن  جاسلسی شهیطان بهزرا به  عنهلان  13

نقط  عط  مر تاریو انقالب ایران و ب  عنلان روز پیروزی مل  

های شهلم آمریکاسه  ره  به  ها و تلطه شری  ایران بر نقش 

هههای شهههدا و ایثهارگران و مقههام معظههم رهبههری همه  بانلام 

آبهان سهالروز شکسه  حصهر  26گلیم و پیشاپیش تبریک می

سلسنگرم را تبریک گفت  و یام و باطر  هم  شههدا را گرامهی 

 .ماریممی

های آلهلم  مر وی ضم  محکلم ررمن تحررها  ابیهر مسه 

  برای از بی  برمن وحهد  اسهالمی و محهلر رشلرهای منطق

ها ههها و صهیلنیسهه مقاومهه ، باطرنشههان رههرم: بهه  آمریکایی

گلییم ر  سخ  مر اشتبا  هستید و وعد  الههی اسه  ره  می

می  اسالم و مکتغ سر  حسینی جاومان  اسه  و راهپیمهایی 

 .هاس ای از اقتدار ای  مل عظیم حسینی جلل 

گفه : مهرمم مشه  ههلیز  و  بطهاب به  نماینهدگان مجلهس

آزامگان همان بسیجیان میروز مر جنگ تحمیلهی هسهتند ره  

امسا  هم با روحی  بسیجی برای مقابل  با سیالب سپر انسهانی 

اند. سهیالب تمهام مار و نهدار مهرمم به  بصهلو تشکیل مام 

ها رشاورزان و مامداران را گرفه  ره  تها امهروز ایه  بسهار 

های شههری و روسهتایی ویهران  جبران نشد  اس  . زیرساب

انهد. اند و متروره  ماند شد  از سیل ب  حها  بهلم رهها شهد 

مصلبا  مول  مر رابط  با مقابل  بها سهیالب احتمهالی امسها  

عملیاتی نشهد و مر حهد نلشهت  مانهد و رشهاورزان بالتکلیه  

ماندند. اما با همه  ایه  مشهکال  و رمبلمهها تها جهان ماریهم 

تا بلن مر "اسالمی هستیم و شعار ما تا ابد  مرزماران ای  نظام

 ."را ماس  سید علی رهبر ماس 

مر امام  نطق بهلم از وزیهر جههام رشهاورزی و متللیهان تله  

تر ملضل  بریهد تیهمینی محصهل  بلاس : ر  هر چ  سری 

بههرنج و شههلتلک از رشههاورزان مشهه  آزامگههان و هههلیز  را مر 

تا ای  رشاورزان ضرر و  های بلم قرار مهداوللی  عاجل برنام 

 .زیان نبینند و سلم و منفع  آنها ب  سلم مالالن مصامر  نشلم

: شهرماران قدر رشلر ماش  وی بطاب ب  ریس جمهلر امهار 

ماملر شلند تا ب  عنلان شهرماران جه  ارای  بدم  و بدما  

های مشهه  آزامگههان و هههلیز  مر امههر پساسههیل مر شهرسههتان

ههای بهدماتی و رر  آنها مر ایجام پروژ مستقر شلند و از مشا
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ماندگار استفام  شلم تا مهرمم مر آینهد  تها از آالم و مشهکال  

 .مرمم راست  شلم و مرمم ب  آیند  امیدوارتر شلند

ها و بدما  وزار  نف  تقدیر و تشهکر رهرم و از همکاری وی

گف : تامی  اعتبارا  مهلرم تعههد و تصهلیغ آن وزارتخانه  را 

بلاهیم ر  مر جذب نیروی بلمی م و از وزیر نف  میبلاستاری

مور  مید  و ندید  اقداما  الزم را مبذو  فرمایند و همچنهی  

نسب  به  حهل و فصهل ابتالفها  مهالکیتی و پرمابه  حهق 

 .مالکی  مرمم اقدام نمایند

های سهاب  و سهاز ها و رمکهمچنی  مر رابط  با افزایش وام

ای اماری مرتبط با ای  ملضهل  هسیل و رم ررمن بلرورراتیک

هزار هکتاری  550گف : با شد  و حد  اجرای فاز موم طرح 

   .مر مش  آزامگان را از متللیان امر بلاستاریم

های روسهتایی وی بطاب ب  وزیر را  و شهرسازی نیز گف : را 

تخریغ شد  از سیل و جام  سلسهنگرم و بسهتان را رسهیدگی 

   .رنید

  و پرور  نیز گف : امیدوارم بر حسهغ بطاب ب  وزیر آملز

هایی ر  اعالم ررم  عمل رند و نسهب  به  امهر رمبهلم برنام 

 45معلم مر سراسر رشلر و حتی مر تهران بها گذشه  حهدوم 

روز از سا  تحصیلی اقدام رند و مر بصلو رتغ مرسهی ره  

بنهدی همچنان تامی  نشد  اقداما  الزم صهلر  گیهرم و رتب 

وق  اجرایی شلم. امیدوارم ر  بلزستان را از  معلمان مر اسر 

نظر جایگا  آملزشی ب  طلر ویژ  نگا  رنند و مر تلزی  عامالنه  

نیروی انسانی و امکانا  تحصیلی نظر ویژ  ب  استان بلزستان 

   .ماشت  باشند

 :كاشمر مردم نماینده بهروز بنیاديآقاي  -ج

های سیاسهی، اقتصهامی و مر سالگرم انقالب موم هستیم. تنش

ای تاز  و تیر منتظر  برای ما نیس  امها رویکهرم امنیتی پدید 

عقالنی و بدون هیجان و ترور رایب همرا  با حفظ اسهتقال  و 

تلاند پایان بدون آسیبی برای رشلر ب  ارمغهان ام  مل  میرر

 .آورم

وگل با ترب و شهرق افهزوم: با اشار  ب  تجرب  جنگ و گف  وی

نملن  بارز رفتار مذرلر تصمیم عقالیهی امهام بمینهی )ر ( مر 

پایان مامن ب  جنگ ایران و عراق اس . ب  یام ماریهم ره  امهام 

گلیم ر  م  باز می»نلیسند می 598مر نام  پذیر  قطعنام  

تر اس  ولی راضی به  قبل  ای  مسهل  برای م  از زهر رشند 

نلشم. امهروز ههم به  رضای  بدایم و برای او ای  جرع  را می

مرحل  حیاتی مثهل روزههای پایهانی جنهگ تحمیلهی نزمیهک 

 .ایمشد 

جنگ تحمیلی رنلنی را تروریسم اقتصامی مانس  و گف :  وی

هاس  ر  سفر  و سالم  مرمم را نشان  رفته  و ای  هجم  ما 

مر حا  تخلی  استراتژی مهالی و یبهایر رشهلر، آیها مشهمنان 

مابلی و بارجی ایران مر حا  آمام  ررمن جهام زههر میگهری 

هها را هستند  باید گف  ر  تیزبینی رهبر انقالب تمهام تحلیل

نقش بر آب ررم  اس . ایشان ضم  تایید مرفی  برجام تنهها 

تهر از جهام زههر را به  بهلم شرط رلچک و مر عی  حها  تلو

ترام  پیشنهام ررمند. ای  جام زهر بازگش  ترام  به  برجهام 

بلم تا ب  ای  وسیل  باب مذارر  با حیلر هم  اعیای برجام باز 

 .بماند

هر چند زمان رلتا  اس  و تیم میپلماسهی مها اعهم از شهلرای 

هبهرم تحه  فشهار قهرار عالی امنی  ملی، مول  و مجلس و را

هها و ها و برگش  برجام نزم مول مامن ترام  برای لغل تحریم

افکار عملمی جهان تمررز رند. اگر ای  امر محقق نشلم بنا به  

گفت  ابیر ریاس  جمهلری راهی جز مقاوم  برای مل  ایران 

نتیجهه  مانههدن عملکههرم همهه  مانههد و ایهه  بهه  معنههای بینمی

رنار ای  مسائل مهله  رو به  اتمهام مها گران اس . مر میانجی

مرصهد از  49و مر رنار برگشه  تنهها  FATF برای پیلست  ب 

ارز حاصل از صامرا ، زنگ بطر جدیهدی را به  صهدا مرآورم  

اس . محتمل اس  ر  تا پایان سها  جهاری مر شهرایط تهلرم 

 .افسار گسیخت  جدید و راهش ارز  پل  ملی قرار گیریم

روند سلط  سیا  سیاس  بر اقتصهام به  نهام متاسفان  تا رنلن 

ها و ب  رام ران  بلاران پیش رفته  اسه . ایه  مسهیر تحریم

قطعا زمین  ابتال ب  بیماری اقتصامی رشلرهای التی  را فراهم 

رند. مر آن بیماری، هزاران مزم و ران  بلار بهرم و رهالن می

اند وجلم مارم ر  هر ردامشان ب  گروهی مافیایی تبهدیل شهد 

مر حلق  او  ای  اقتصامها، سیاستمداران رثی  و ران  بلاران 

ههها و حلقهه  سههلم را نظامیههان و هسههتند. مر حلقهه  موم بانک

مهند ب  همهی  ملیهل شهاهد رلمتاههای ها تشکیل میامنیتی

مختل  مر ایه  رشهلرها هسهتیم. از طهرف میگهر به  عقیهد  

سها  رارشناسان جهان مر شرف بحران اقتصامی سها  شهبی  

اس . اصرار انگلیس مر انجام برگزی  نیز مر ای  راسهتا  2008

 .شلمارزیابی می

وی بطاب ب  رئیس جمهلر گف : راهش یبایر مالی مر رنهار 

عدم مسترسی بخش زیامی از اقشار جامع  به  مهلام تهذایی و 

بروز رمبلم بعیی اقالم مارو و افزایش بهی رویه  قیمه  آب و 

ب  و تسری  روند افزایش نقهدینگی، برق و گاز و مر آیند  سل

ها ب  بانک مررهزی، ها و بدهی بانکبدهی باالی مول  ب  بانک
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رسری بلمج ، رشد اقتصامی منفی، تلقه  سهرمای  گهذاری و 

های بههرم و جههرم و زایی مر رنههار افههزایش سههرق اشههتغا 

بلمرشی و طالق ما را ب  مرزهای پدید  شهلم فروپاشهی یهک 

ای  یعنی شرو  مربلاس  مهرمم بهرای  رند.رشلر نزمیک می

استعفای ارران حارمی  نظیر آنچه  مر عهراق، لبنهان و میگهر 

 .رشلرها شاهد آن هستیم

 113تلانید اصهل بطاب ب  رئیس جمهلر تارید ررم: شما نمی

قانلن اساسی را رامال اجرا رنید. پس س  را  بیشتر ندارید یا از 

  ملرم بخلاهید و یا از رهبری انقالب استفساری  جدیدی مر ای

قانلن اساسهی اسهتفام  رنیهد و یها  69و  59های مرفی  اصل

 .مرمان  تعطیل رنندگان رشلر را ب  مرمم معرفی رنید

ضم  انتقام از رئیس جمههلر مر مهلرم امههاراتی مر  همچنی 

مانم شهفاف گفه : بعیهد مهی« تعطیل رنندگان رشهلر»ملرم 

اسهامی مفسهدی  سازی رنیهد مثهل آقهایی ره  هشه  سها  

اقتصامی را مر جیغ بلم پنهان ررم. بدانید ر  مرمم هشیارتر 

از آن هستند ر  مر آستان  انتخابها  مر مام بعیهی رفتارهها و 

ها گرفتار شلند. شما قدر  رای مهرمم را جنگ زرگری تریبلن

ناباوران  ب  مول  مهلازی بابتیهد و معلهلم نیسه  ره  همهان 

بران مر مو سها  باقیمانهد  را تعطیل رنندگان رشلر فرص  ج

 .ب  شما بدهند

مر بخشی میگر از سخنان بلم بطاب به  وزیهر امهلر بارجه  

های نیروهای تحه  های ابیر ویدئلهای جنای گف : مر هفت 

اید زیرا اگر میهد  حمای  ترری  مر شما  شرق سلری  را ندید 

  ماندیهد بهبلمید ب  عنلان وزیر املر بارج  ایران سهار  نمی

رسد هم  اعیای حاضر مر مهذاررا  آسهتان  امهروز مر نظر می

مام نقش  آمریکا گرفتار شدند و ایه  جهای تامهل بسهیار مارم. 

بدانید ب  زومی ما مر تاریو از سارتی  و عهاملی  ایه  حهلامل 

بهلاهم ره  انتقام سختی بلاهیم گرف . از مرمم عزیز هم می

رریه  را متلقه  مر همدرمی با قلم ررم، سهفرهای بهلم به  ت

 .رند

وی مر پایان بطهاب به  وزیهر جههام رشهاورزی گفه : امهروز 

رشاورزان با محدومی  منهاب  آبهی بایهد باملشهی شهش مها  

های رشاورزی را رعای  رنند و متاسفان  ههیچ رهس فکهر چا 

رند ر  رشاورز چگلن  بایهد امهرار معها  رنهد. از طرفهی نمی

رمهر آنهها را شکسهت  های سرسام آور وزار  نیهرو ره  جریم 

 .اس 

 

 

 

 :نوشهر مردم نماینده قاسم احمدي الشکيآقاي   -د

 گرامهی را آمریکها جاسلسهی النه  تسهخیر سهالروز آبان 13 -

 جهزو رشهلر مو رهرمن امه  نا منبا  ب  امروز رسانی. مارممی

 و عراق یعنی ایران استراتژیک متحد رشلر مو و مقاوم  جبه 

تند متاسهفان  مهرمم عهراق از چنهدی  شهکاف رنهج هسه لبنان

ههای برند. شکاف میرال صدام حسی  ملعلن، شهکاف زبممی

 و متهرارم  مطالبها ناشی از حیلر ماعهش، شهکاف ناشهی از 

 آمریکها، همچهلن بیگان  هایمول  هایمبال  از ناشی شکاف

 .عربستان و اسرائیل

  مول  هستندها ب  منبا  عراق و لبنان بیباید هلشیار بلم ای 

 بهدای ولی. مابلی امنی نا و جنگ یعنی مول بی رشلرهای و

 او  ههدف. بلرم بلاهند شکس  هاآن و رندمی رمک  بزرا

 رهبهری معظهم مقام وجلم یم  ب  ر  بلم ایران محاصر  هاآن

 .اس  آمد  مر محاصر  ب  ارنلن ر  اس  اسرائیل ای 

حیر  امام فرملمند مجلس مر راس املر »ر  با بیان ای   وی

ابهراز عقیهد  رهرمم: واعهظ « اس  آیا ارنلن ای  گلنه  اسه  

گلیهد مجلهس آمم بها . بخشهی از موله  محترم بر منبر می

رند مصلبا  مر ملرم استخدام معلمان مجلس را مور تال  می

 .بزند

های مولتهی و ابیرا مصلب ررمیم یک مرصد از سلم شهرر »

« ها ب  آملز  و پرور  و فرهنگیان تخصیص پیهدا رنهدبانک

ابیرا ب  منبا  آن هستند ر  ای  ملضهل  مر شهلرای نگهبهان 

م به  نفه  نهایی نشلم آیا اگر آمهلز  و پهرور  تیهعی  شهل

شماس   قانلن تصلیغ ررمیم ره  مهدارس مو بخهش شهلند، 

 شهلرای مر چهرا شهلند مولتی تیر و مولتی بلک   حذف نشلند

 ایعهد  و  نشهد  برپها عهدال  ر  هستند آن منبا  ب  نگهبان

 بتازند  همچنان

از حری  و آزام اندیشی و نگا  رارشناسان  مرتر ارمرانیان وزیر 

عدم قابلیه  اجهرای انتقها  آب مریهای نیرو مر بصلو اعالم 

تلانس  مریای بلن را  بیندازند از سلی بزر ب  سمنان ر  می

شلم آقای ارمرانیهان رنم و یامآور میشما نمایندگان تشکر می

 .همچنان مراقغ باشید

های ابیر مر مازندران پیام سیالب مارم نسب  ب  اجرایهی باران

 .شدن طرح جام  سیالب تلج  رنید

 :اسفرای  مردم نماینده آقاي هادي قوامي  -هد

آبان، گف : همگرایهی همه   13ضم  گرامیداش  سالروز  وی 

های ایرانی برای مفا  از ریان مل ، ضروری اس ، متاسفان  قلم

هها، ملیه  و ارام  ایرانهی مشم  مر لباس ورزشکار به  قلمی 
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یهد رند بنابرای  حلاسمان مر مقابل ای  مشهمنان باتلهی  می

 جم  باشد.

روز باقی  205روز از عمر مجلس مهم گذش  و  256هزار و  -

اس ، طی حدوم س  و نهیم سها  گذشهت  مجلهس مههم سه  

را بررسی و تصلیغ رهرم  و مر  1398و  1397، 1396بلمج  

بها رویکهرم جدیهد  1399آستان  بررسی و تصلیغ بلمج  سا  

یزی رشهلر رتلاند نقط  عطفی مر تاریو بلمجه هستیم ر  می

 باشد.

 ما بزرا هدف و آرزوی مستیابی ب  بلمج  بدون نف ، سا  ها

نجام ای  مهم، نیازمند هم راسهتایی تمهام قهلا و ا برای ر  بلم 

ههزار میلیهارم 145نهامهاس . بلشبختان  امکهان جهایگزینی 

تلمان مرآمد نف  مر بلمج  وجلم مارم، بنابرای  تصلیغ قانلن 

ر، مالیا  بهر عایهدی سهرمای ، رهاهش و مالیا  بر مرآمد بانلا

های موله ، های مالیاتی، راهش هزین هدفمند نملمن معافی 

هههای انههرژی، بهبههلم شههرایط اجتمههاعی اصههالح قیمهه  حامل

روز  205رارآفرینی مر فیای رسغ و رار و رارهای ممک  مر 

 آیند  ضروری اس .

 ههایمر شهرستان اسفرای  با پیگیری اینجانغ و رمهک مول 

وق  اتفاقا  مهمی افتام  اس ، بر اساس آمار سهازمان تهامی  

آمهار اشهتغا  اجبهاری یعنهی  1386اجتماعی مر پایهان سها  

هزار نفر مر شهرستان بلم  ر  مر  473هزار و  6اشتغا  واقعی 

نفر رسید  اسه . جمه  بیمه   179هزار و  10ب   1398سا  

  مر سها  نفر بلم  ر 342هف  هزار و  1386شدگان مر سا  

 رسید  اس . 581ب  هفد  هزار و  1398

های واقعی ایجام شد  و افرام بیم  هزار نفر شغل 10نزمیک ب  

شد  اصلی شدند اما مر بخش صنع  با پیگیری، حفهظ تللیهد 

، 1389هزار ت  سا   35مجتم  صنعتی و حداقل س  قرارمام 

باعهث شهد  1398هزار ت  سها   10و  1395هزا ت  سا   38

ب  سرنلش  راربان  تعطیل مر بربی نقاط رشهلر    راربان ای

 تبدیل نشلم.

میلیلن یلرو  94همچنی  طرح تکمیلی فلالم اسفرای  ب  مبلغ 

میلیهارم تلمهان  41میلیارم تلمان را پیگیری ررمیم ره   75و 

با پیگیری از سازمان برنامه  و بلمجه   1397آن مر پایان سا  

جهاری به  بههر  بهرماری رامهل  تامی  شد و ای  طرح مر سا 

رسد. پیگیری طرح تلسع  فلالم ریمیای صبا و طرح آییه  می

میلیهارم ریها  و  500هزار و  7گذاری بیش از فرو  با سرمای 

هزار ت  انهلا  فهلالم نیهز  350اشتغا  حدوم هزار نفر و تللید 

 صلر  گرفت  اس .

ی پیگیری مصلبا  قانلنی مر بصلو حمای  از بخش رشاورز

ههزار هکتهار باتها  پسهت  و سهیغ،  4از جمل  ایجام بهیش از 

های پیگیری جذب اعتبار برای مرمه  سهد بیهدواز طهی سها 

 300میلیارم ریا ، سد عشایری  350ب  مبلغ  1398تا  1395

هزار هکتار و تسلی  سیغ  4میلیارم ریا ، آبیاری نلی  بیش از 

سها   35ر  بیش از س  هزار رشاورز و روستایی از محهل تبصه

و تسلی  اصهل  1398سا   16و بند   تبصر   1396و  1395

و بهر  برماری رشاورزی از سهد بیهدواز مر سها   1267و سلم 

 از میگر اقداما  انجام گرفت  اس . 1392

میلیارم تلمهان تسههیال  اشهتغا   73همچنی  جذب بیش از 

پیگیهری شهد   1398و  1397روستایی عشهایری طهی سها  

پس   132ها نیز احدال بط انتقا  ز  زیر ساب اس . مر حل

ریلل وا  صبا، پس  مرات  و ریمیای صبا پیگیهری شهد  و مر 

ها گازرسانی ب  هم  روستای شههر اسهفرای  بها طل  ای  سا 

رسانی ب  روستاهای گذاری، برقهزار میلیارم سرمای  2بیش از 

  به  رسانی تصفی  شهد  به  شههر اسهفرایحلز  انتخابی  و آب

صهلر  گرفته  اسه ،  1391میلیارم ریا  مر سا   270مبلغ 

 اجهرا حها  مر نیهز اسهفرای  روستای115 ب   آب تصفی  شد 

 .اس 

بجنلرم ببر  -اسفرای  -وی از ایجام رمی  ملی را  آه  گرمی

شهرو  شهد و بها  1389مام و گف : ای  بط را  آه  مر سا  

ههزار میلیهارمی  2میلیارم تلمان و پیگیری جذب  150اعتبار 

رسهد. ایه  ب  بههر  بهرماری می 1399و  1398طی سا  های 

 رند.بط را  آه  تحل  جدی مر براسان شمالی ایجام می

های ملی چهار بط  رهرمن را  همچنی  نسب  ب  ایجام رمی 

 120و آسههفال   1397سههبزوار مر سهها   -اسههفرای  -بجنههلرم

ههای بنیهام ریللمتر روستایی شهرسهتان اقهدام شهد  و طهرح 

مسک  نیز پیگیری شد  اس . رمی  اعتبهاری مانشهگا  علهلم 

ها پزشکی و آملز  عالی فنهی و مهندسهی نیهز مر ایه  سها 

رمیه  ملهی مر طهی ایه  سها  هها  12ایجام شد  مر مجمل  

 .تلانستیم مر بلمج  رشلر برای اسفرای  ایجام رنیم.

 ( تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهدور و مسدوولی 4

 اجرایي كشور

 مورد(4)تذکرات کتبی به رییس جمهور -اتف

آقههای شههریع  نههژام نماینههد  تنکاب :آیهها شههعار مایهه  از -1

 ارلسیستم زیستی با انتقا  آب مریای بزر همخلانی مارم 

 آقای ملسلی الرگانی نمایند  فالورجان:-2

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

20 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 

 378و  377جلسات 

 یکشنبه )صبح و بعد از ظهر (
1398/8/12 

 

ضرور  پرماب  تسهیال  با شهرایط مناسهغ به  متقاضهیان -

 بانک رارآفرینی امیدرارآفرینی تلسط 

 لزوم شفاف سازی وزیر ارتباطا  مر بصهلو مویسه  عهدم -

 لغ تاپ ب  نهام ریاس  جمهلری

ضرور  شفاف ساری بیم  اجباری سفر اربعهی  بها تلجه  به  -

 عدم الزام قانلنی مبنی بر مریاف  مبلغ از مسافری 

 آقای سلیمانی نمایند  ررمانشا :-3

انی امار  رهل را  آهه  اسهتان تسری  مر ابالغ سهابتار سهازم-

 ررمانشا  و شرو  فعالی  آن

 آقای یلس  نژام نمایند  ساری:-4

تسری  مر یکسان سازی حقلق فرهنگیان با سایر ارگان هها و -

 اجرای طرح رتب  بندی معلمان

لزوم تلج  ویژ  ب  حل مشکال  مرارهز تلانبخشهی زیهر نظهر -

 سازمان بهزیستی 
 

 ورد(م35)تین اجرایی کشورتذکرات کتبی به مسئو -ب

 تعدام مستگا  اجرایی تعدام مستگا  اجرایی

 2 جهام رشاورزی 2 آملز  و پرور 
 1 نف  5 نیرو

 4 رشلر 3 ورز  و جلانان
 4 بهداش  و مرمان 2 اقتصام و مارایی

 3 تعاون 1 ارتباطا 
   8 را  و شهرسازی

 (پیام تسلیت 5

 مهامر فهل  پهی مر سمجله نماینهدگان از جمعی تسلی  پیام

 ، قرائ  گرمید. اصفهان مرمم نمایند  ناهید تاج الدی  بانم

ي و تدذكرات ( تذكرات آیی  نامه اي، اخطار قانون اساس6

 شفاهي

مر تذرر آیی  نام  ای با استنام ب  مهام   : سیدتقي كبیري آقاي 

ن قهانلن اساسهی عنهلا 84آیی  نام  مابلی مجلس و اصل  22

ررم: مر روز مهم آبان مها  مر یکهی از برنامه  ههای تللیزیهلنی 

یکی از همکاران نماینهد  ، امههاراتی را مربصهلو سهرق  از 

 منز  بند  مطرح ررم ر  رامال بالف واق  بلم.

بند  و بانلام  ام هیچگلنه  صلرتجلسه  ای مبنهی بهر سهرق  

مهلارم  مبالغ هنگف  و میلیارمی از منزلمان را امیا نکرم  ایم،

 عنلان شد  مر برنام  تللیزیلنی را مطالبی واهی عنلان ررم.

وی با اسهتنام به  سهخنان یکهی از معصهلمی  ) ( امامه  مام: 

 .آزاممرم باشیم و اینگلن  با آبروی افرام بازی نکنیم

 ضهم  بهلم شهفاهی تهذرر مر مر : محمدعلي پورمختارآقاي 

 سهازمان از: گفه  مذارر  عدم و آمریکا با مبارز  امام  ضرور 

 رانها  اصهلی عامهل مستگیری برای آنها اقدام و سپا  اطالعا 

 .رنممی تشکر آمدنیلز

طاب ب  وزیر جهام رشاورزی عنهلان رهرم: اگهر از مر تذرری ب

رنید حداقل بهرای آنهها ایجهام مشهکل رشاورزان حمای  نمی

انهد، های مختلفهی بسهار  جهدی مید نکنید چرا ر  اسهتان

گهذاری پهایی  بریههد تیهمینی گنهدم باعههث همچنهی  قیم 

 مشکل برای رشاورزان شد  اس .

از برگهزاری  وی مر امام  مر تهذرری بطهاب به  وزیهر رشهلر

جلسا  انتخاباتی با حیلر معهاون سیاسهی ایه  وزارتخانه  مر 

ها انتقام ررم و گف : آیا شما از برگزاری ای  تهران و شهرستان

جلسا  اطال  مارید و ملیل برگزاری ای  جلسها  و مهندسهی 

 انتخابا  چیس .

هههای پ مر امامهه  بلاسههتار رسههیدگی بهه  وضههعی  جام 

میلیارم تلمان هنهلز  20تم ابتصاو ربلمرآهنگ شد ر  علیر

 وضعی  نامساعدی مارم.

بطههاب بهه  وزار  رفهها  بلاسههتار احههدال مرمانگهها  بهههار و 

 ربلمرآهنگ شد.

وی مر تذرری بطاب ب  وزیر آملز  و پرور  امهار ماشه : 

مو هزار میلیارم تلمان برای رتب  بنهدی فرهنگیهان ابتصهاو 

ما  مدرک فرهنگیهان یافت  ر  باید عملیاتی شلمم همچنی  اع

ر  ملرم تصلیغ مجلس قرار گرف  هر چه  سهریعتر از سهلی 

های رلهی مول  اجرا شلم ضم  اینک  بلاستار اجرای سیاس 

ابالتی رهبری راجه  به  عهدم مباله  سیاسهی مر آمهلز  و 

 پرور  هستیم.

بطاب ب  وزیر صم  بلاستار رسیدگی ب  ملضل  برماشه   -

 آبام شد. از معدن باباعلی مر بخش صال

مر پایان مر تذرری بطاب ب  وزیر املر بارج  باطر نشهان  -

ررم: یکی از رارمندان ایه  وزارتخانه  از ابتهدا تها پایهان وقه  

اماری مشغل  فیای مجازی اس  ر  رسیدگی رنید اگهر رهار 

 .میگری ندارم وی را ابراج رنید

 تهذرر مر آبان 13 سالگرم ب  اشار  با : نیکو میرزایي قاسمآقاي 

: شهما بارهها گف  شهرسازی و را  وزیر ب  بطاب بلم شفاهی

ایهد، شهما ههای متعهدمی مام های بلم قل مر حیلر معاون 

 جزو بلبان هستید چلن حتی ب  یک وعد  بلم عمل 

بههلاهیم اعتبههار ارز  از رئههیس سههازمان برنامهه  و بلمجهه  می

ها را با وجهلم اینکه  مبلهغ رهلچکی اسه  به  افزوم  مهیاری
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تلانهد بخشهی حساب روستاها واریز رنند، چرا ر  ای  مبلغ می

 از رار روستاها را سر و سامان مهد.

 مو ورز  وزیهر: ماشه  بیهان جلانهان و ورز  یروز ب  بطاب

 و ورزشههی زمههی  بههرای اعتبههار پرمابهه  وعههد  اسهه  سهها 

 .اس  نشد  محقق وعد  ای  تارنلن اما مام  نلرمیصخر 

 مناسهب  به  تسهلی  عهر  ضهم  : مصطفي كواكبیان آقاي 

 مر ره  بهلم پژوههی قهرآن وی: گفه  طالقانی اعظم مرگذش 

لق بشر ب  مانند یهک رجهل سیاسهی حق و زنان حقلق ملضل 

شاءاهلل رحم  واسع  الههی نثهار روح تال  بسیاری ررم ر  ان

 انی شلم.آن ابلیر زمان مرحلم آی  اهلل طالق

ضم  گرامیداش  روز ملهی مبهارز  بها اسهتکبار جههانی و روز 

گههلیم رهه  مانههش آمههلز امامهه  مام: بهه  ترامهه  نامتعههام  می

های جدیدی ر  علی  رارگران سهابتمانی ایجهام رهرم  تحریم

همان تلهم فشار حدارثری اس  ر  قطعاً را  ب  جایی نخلاهد 

 برم.

م، هیث  رئیسه  چهرا مری  نباید جلس  مجلس را ترک می رر

شهلم، بارهها از وزیهر مر ملرم معل  از وزیران تبعیض قائل می

شهلم رشلر مر ملرم عل  اینک  مر شهر ری شلرا تشهکیل نمی

سلا  ماشتیم اما وزیر ب  صح  نیامد  اس م ولهی مر طهل  مو 

بار وزیر بارج  را به  صهح  مهی آورنهد و از وی سهلا   8ما  

 پرسند.می

 مصلح  تشخیص مجم  اعیای ر  معتقدم FATF مر ملضل 

 .رنند تصلیغ را پالرمل و CFT سریعتر چ  هر

های رلاربیان بها اشهار  به  ملضهل  بصلصهی سهازی باشهگا 

استقال  و پرسپللیس تثرید ررم: مر ای  ملرم و تعیی  تکلی  

 مهم.آنها ب  وزیر ورز  و جلانان تذرر می

بان  پدری امام  مام: ب   مر پایان با اشار  ب  ملضل  مجلز فیلم

مهم، مربهار  ملضهل  وزیر فرهنگ و ارشام اسهالمی تهذرر مهی

های سینمایی قبل از ارران مق  شلم تها موبهار  مجلز ب  فیلم

ملضل  فیلم بانه  پهدری تکهرار نشهلم و مامسهتانی وارم ایه  

 .ملضلعا  نشلم

 الیروبهی بلاستار نیرو وزیر ب  بطاب : حبیب اله دهمردهآقاي 

طرآفری  ب  ملیل مر پیش بلمن بطهر سهیل شهد و ب رومهای

 گف : ای  مهم از مصلبا  اس  و باید انجام گیرم.

افهزایش سههمی  فرهنگیهان مر منهاطق  همچنی  بلاستار وی

ای نیهز مر محروم شد و گف : همچنی  مانشگا  فنهی و حرفه 

 .تلاند فعاالن  تر عمل رندای  مناطق می

 بها اساسهی قهانلن ابطهار مر  :محمدرضا صباغیان بافقيآقاي 

 آقهای سهلا  بها ارتبهاط مر: ماشه  امههار( 3) اصل ب  استنام

 تیهعی  باعث وزیر رفتار گف  باید بارج  املر وزیر از ابطحی

 حطر ملافق شخصاً اس  ممک  ر  چند هر شد مجلس جایگا 

 .نباشم سلالی چنی 

با تثرید بر اینک  وزیر املر بارج  منتخهغ و مهلرم تثییهد  وی

نمایندگان مجلس اسه ، عنهلان رهرم: وزیهر به  بهانه  جلسه  

شلرای امنی ، جلس  را ب  راحتی ترک ررم، از ایه  رو انتظهار 

رف  ر  هیث  رئیس  و رئیس مجلس از حقهلق نماینهدگان می

رفتاری مجلس مر رأس امهلر قهرار  مفا  رنندم چطلر با چنی 

 گیرم.

 سهلا  طرح آبر تا باید وزیر و اس  نمایندگان حقلق از سلا 

 جلسه  رئهیس عنهلان به  پزشکیان آقای نشس ،می جلس  مر

 بارج جلس  از تا گرف می را مری  جللی باید و ررم رلتاهی

 .نشلم

 آییم جایگا  مجلسزمانی ر  مقابل چنی  رفتارهایی رلتا  می

بریم، انتظار ماریم وزیر امهلر بارجه  بهروج از را زیر سلا  می

 .صح  علنی را جبران رند، ای  ملضل  از حقلق مرمم اس 

 به  بطهاب بلم شفاهی تذرر مر   : محمدنعیم امیني فردآقاي 

ا  هها مر ر اسهفناک وضهعی : ررم عنلان شهرسازی و را  وزیر

استان سیستان و بللچستان و بخصلو مر محلر چابهار ر  ب  

عنلان یهک محهلر ترانزیتهی از آن اسهتفام  مهی شهلم، باعهث 

م منطقه  شهد  اسه . بسارا  جانی و مهالی زیهامی به  مهرم

همچنی  فرومگا  ایرانشهر علی رتهم صهرف هزینه  میلیهارمی 

 برای بازسازی آن عمالً تعطیل اس .

مر تذرر میگری بطاب ب  وزیر عللم، تحقیقا  و تلسع  گف : 

انتصابا  تیررارشناسهی مر اسهتان و مر مانشهگا  ههای آن بها 

بهی   وجلم نیروهای بلمی و تحصهیلکرم ، نارضهایتی زیهامی را

 .جامع  مانشگاهی ایجام ررم

م با اشار  به  بل شفاهی تذرر مر : سیدجواد ساداتي نژادآقاي 

بروج وزیر املر بارج  مر زمان بررسی سلا  نمایند  بمینی 

سها  گذشهت  چنهی  رفتهار  40شهر از مری  گف : مر طل  

ای مر مجلس ر  ندام  اسه . ایه  ملضهل  بایهد تیرمحترمان 

 ملرم رسیدگی قرار گیرم و وزیر عذربلاهی رند.

وزیر مر بارج از رشلر رفتار میپلماتیک و بلبی مارند، انتظهار 

ی روم مر مابل رشلر و مر جلسا  رسمی نیهز ایه  نکته  را م

 رعای  رنند.

Instagram.com/dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/9059/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9059/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.icana.ir/Fa/Tags/11776/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://www.icana.ir/Fa/Tags/11776/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9211/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9211/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9142/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9142/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%B9%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://www.icana.ir/Fa/Tags/11922/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://www.icana.ir/Fa/Tags/11922/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
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وزیر املر بارج  ب  بهان  حیلر مر جلس  شلرای عالی امنیه  

صههح  علنههی را تههرک رههرم ایهه  مر حههالی اسهه  رهه  او یهها 

جایی زمان سلا  متقاعهد تلانس  هیث  رئیس  را برای جاب می

 شد.نمی رند یا مر صح  علنی برای پاسخگلیی حاضر

همچنی  بطاب ب  وزیر را  و شهرسهازی گفه : شهما مسهتلر 

مام  بلمید ر  مر مو سم  اتلبان امیرربیر برای ایجام اشهتغا  

گذاری مطالعهه  شههلم رهه  ایهه  و گرمشههگری و جههذب سههرمای 

 نتیج  ماند  اس .ملضل  بی

مر امام  از وزیر میرال فرهنگی بلاستار رف  مشهکال  آبشهار 

 .نیاسر شد

مر تذرر شفاهی عنلان رهرم: تعهدامی  : پوررامی  نورقلياي آق

از معلمان برید بدما  ر  مر مدارس حمایتی مشغل  ب  رار 

 هستند، امروز با وجلم رمبلم معلم مر رشلر بیکار شد  اند.

بطاب ب  ریاس  سازمان حفام  از محیط زیس  عنلان ررم: 

بلیج گرگان مر حا  بشک شدن اس ، مو رانها  مربهلط به  

ای  بلیج نیاز ب  الیروبی مارم و ضروری اس  جه  جللگیری 

شهلند. از بشک شدن آب هر چ  زومتر ای  مو رانا  الیروبهی 

متاسفان  با وجلم آمامگی سازمان بنهامر و مریهانلرمی و حتهی 

ابتصاو اعتبار برای ای  مهم، سهازمان محهیط زیسه  مهان  

الیروبی رانا  های مذرلر جهه  جلهلگیری از بشهک شهدن 

 بلیج گرگان می شلم.

وی بطاب ب  وزار  جهام رشاورزی عنلان ررم: سای  پرور  

  سهفید شهد  ره  ضهروری میگلی گمیشان مچار بیماری لکه

 .اس  ب  ای  مهم رسیدگی شلم

 

(اعالم ختم جلسه  ، جلسه آیندده روز دوشدنبه مدورخ 7

 صبح 8ساعت 13/8/1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram.com/dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/9246/%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://instagram.com/dotic.ir

