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 اظهارات آقای دکتر پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی(1
 

 به تصویب رسید.()استفساریه  ( قانون مالیات های مستقیم2( ماده )2استفساریه بند ) طرحرسیدگی به  (2
 

طرح الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات آمریکا در كتب درسیي  ")( فقره طرح و بررسی آن 1( تقاضای اولویت در رسیدگی به )3
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اظهارات آقاي دكتر پزشکیان نایب ریییس اول مجلیس   (1

 شوراي اسالمي

 ببا  متبار    رز  ز آببان  31 اهلل یبم   سباروز   مناسبت   به ایشان

اس  کبه ههبو  زای بی     کشمری آمویکا: گف  ،جهانی تکتاراس

خمد را نشان داد  اس .آمویکایی ها تما  ت هدات ببن  ارمللبی   

را راح  ز یکطوفه  یوپا گذاشته ز اجوایی نمی کنند ز ب د می 

گمیند بنایند مذاکو  کننم. تم که اهل مذاکو  هستی هبوا  یبو   

می کبه مبذاکو    همه آنچه که نمشتند، می  نی؟!جمهمری اسال

کود  ز به همه ت هدات خمد عمل کود  اس ، ا  کجا م لم  که 

 ما با شما دزبار  مذاکو  کننم ز شما  یو منز مذاکو  نزنند؟

همه انسان های آ اد ز آگا  در مقاببل للبم ز سبتم ز یلبدری     

خماهند ایستاد ز ما هم با یاط ن  در مقابل اسبتکتار خبماهنم   

 کود. ایستاد ز سوخم نخماهنم

( قیانون  2( میاده ) 2رسیدگي به طرح استفساریه بند )( 2

 مالیات هاي مستقیم 

( ز خانم س ندیپس ا  الهارات سخنگمی کمنسنمن ، مخارف)

 (، استفساریه به تصمیب رسند:آیای پمربافوانیممافق)
 موضوع استفساریه:

آیا جم ن  هالل احمو جمهمری اسالمی ایوان مشممل حکبم  

های مسبتقنم االبالحی مصبم      ( یانمن مارنات2( ماد  )2بند )

 ؟شمد  می 22/33/3131
 :پاسخ 

بلی، جم ن  هالل احمبو جمهبمری اسبالمی ایبوان مشبممل       

 .باشد ( یانمن مذکمر می2( ماد  )2حکم بند )

و بررسي  ( فقره طرح1( تقاضاي اولویت در رسیدگي به )3

 آن 

در کتبب  طوح ارزا  دزر  در ت نن  سوفصل جنایات آمویکبا  -

 درسی مدارس ز دانشگا  ها

(،  تقاضبای  آیبای  اهبدی  پس ا  الهارات یکی ا  متقاضبنان ) 

کلنات طوح به تصمیب رسند ز طوح سپس  ، شدمزبمر تصمیب 

 جه  بورسی جزینات به کمنسنمن ارجاع گودید.

( قانون اساسیي  99گزارش كمیسیون اصل نودم)قرائت (1

در حوزه اراضي و در مورد بررسي علل و مصادیق تخلفات 

 امالک

 خالصه گزارش:

یبانمن نوبم  اجبوای نبمد  یبانمن       ۵در راستای اجوای مباد   -

اساسی ای  کمنسنمن پس ا  احوا  تخلف اعم ا  تغننو کاربوی 

هبای   یا تصوف غنومجا  ز ... ببا تکمنبل مسبتندات ببا دسبتگا      

ذیوبط ا  طویق مکاتته، بورسی جلسه، با دیبد ز ... نسبت  ببه    

پوزند  به مواجع یضایی ایدا  کبود  کبه در بسبناری ا     ارسال 

ممارد ننز منتج به اعاد  اراضی تغننبو کباربوی شبد  ببه زضبع      

 .سابق ز ننز رفع تصوف ا  اراضی ملی تصوفی شد  اس 

های ای  کمنته ز بواساس اعال  سا مان با رسبی   طتق پنگنوی

فقبو    ۸3۴هبزار ز   322، ۵۵تبا   3۸هبای   کل کشمر طی سبال 

زند  در حبم   تصبوفات غنویبانمنی در اراضبی ملبی اعبم ا        پو

ها، مواتع ز مناطق حفال  شد  ههارگانبه ببا مسباحتی     جنگل

هکتبار تشبکنل شبد  کبه بواسباس       ۵12هبزار ز   ۵۵1بارغ بو 

هببا ز ادارات منببابع طتن ببی ز  هببای سببا مان جنگببل پنگنببوی

هکتبار   332هبزار ز   222ها مساحتی بارغ بو  آبخنزداری استان

  اراضی ملی خلع ید المرت گوفته اس . عالز  ببو آن حسبب   ا

هببزار هکتببار ا   ۸3اعببال  ز ارت جهبباد کشببازر ی ا  مجمببمع 

اراضی که طی با    مانی الدرارذکو به المرت غنومجبا  تغننبو   

هزار هکتار به زضع سابق اعاد  ز  31کاربوی داد  شد  تاکنمن 

 .ی اس ارتایی ننز در حال پنگنوی ا  طویق مواجع یضای

بورسی ای  آمار بنانگو آن اس  که ایدامات مفندی در راستای 

اعاد  اراضی تغننو کاربوی داد  شد  یبا تصبوفی طبی سبارنان     

اخنو انجا  شد  رنک  ایدامات ببه عمبل آمبد  کبافی نتبمد  ز      

های نالو در ایب  خصبم     نتنجه مطلم  کمنسنمن ز دستگا 

یب  بنشبتوی در   حاالل نشد  اس  رذا انتظار اس  سوع  ز د

هایی ز همچنن  بوخمرد به ممیع  پنگنوی ا  زیمع هنن  پدید 

ز یاطع به هنگا  زیبمع تخلفبات ذکبو شبد  ا  سبمی دسبتگا        

 .مذکمر به عمل آید

جلبد پوزنبد  در مبمرد     311در ای  گزارش که نتنجه بورسبی  

تخلفات  من  خماری اس ، کمشش شد  اس ، مهمتوی  علبل  

   . من  خماری بورسی شمد

در ادامه ای  گزارش هند نممنه ا  پوزند  های تشکنل شد  در 

 :کمنسنمن تشویح شد

هکتببار ا  اراضببی ملببی در  ۵1رفببع تصببوف ا  دز هببزار ز  -3

شهوستان تهوان ا  تصبوفات غنبو مجبا  کبه تمسبط اشبخا        

 .حقنقی المرت گوفته اس 

هکتبار ا    ۸11پنگنوی ز ایدا  در راسبتای رفبع تصبوف ا      -2

 .شهو جدید هشتگوداراضی 

هکتبار   222پنگنبوی ز ایبدا  در راسبتای رفبع تصبوف ا        -1

تصوفات غنو مجا  اشخا  حقنقی ا  اراضبی ملبی شهوسبتان    

 .سازجتالغ
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ایدا  به تمیف عملنات تغننو کاربوی ز ارزا  شهوداری یکبی   -۸

ا  بانک ها در  مننه سه هکتار اراضی شهوی تهوان ممسم  ببه  

 .باغ م نمی

عملنات کاربوی ز اعاد  ببه زضبع سبابق در ببنش ا       تمیف -۵

هکتار ا  اراضبی بباغی ز کشبازر ی شهوسبتان آ  سبود       311

 .دمازند

تمیف عملنات ز پنشگنوی ا  تغننو کاربوی ز تفکنک ببنش   -۴

 مشباع  ببه  ممسبم   منطقبه  در هکتار ا  اراضی  راعبی   3۵3ا  

 .دمازند

ع طتن ببی پنگنببوی ز ایببدا  نسببت  بببه یصببمر ادار  منبباب  -2

شهوستان شمنوانات در خصم  تصوفات غنویبانمنی اشبخا    

 .هکتار ا  اراضی ملی شمنوانات ۵.۵حقنقی در 

پنگنوی ز ت نن  تکلنف تغننو کاربوی ز ساخ  ز سبا های   -3

هکتار ا  اراضی شهوستان طویتبه خواسبان    ۸3.۵غنو مجا  در 

 .تمسط شوک  پدید  شاندیز

  تصبوفات غنویبانمنی   پنگنبوی در خصبم  رفبع تصبوف ا     -۵

هکتار ا  اراضی ستاد اجوایبی فومبان    211اشخا  حقمیی در 

هبزار پوزنبد     ۸اما )ر ( در شهو تهوان کبه در ایب  خصبم     

یضایی تشکنل ز تاکنمن هزار پوزند  منجو به الدزر رأی شبد   

 .ز ارتایی در موحله رسندگی یضایی اس 

نقبی در  پنگنوی در خصم  تصوفات غنویانمنی افبواد حق  -31

اراضی ملی ز تجاز  به حویم ز بستو رزدخانه جاجوزد زایبع در  

 .مودزد  پارک ملی خجنو

ایدا  در خصم  ت نن  تکلنف تغننو کاربوی ز سباخ  ز   -33

 1.۴سا های غنو مجا  ت بازنی مسبک  بوخبی دسبتگا  هبا در      

هکتار ا  اراضی زایع در منطقه ممسم  به هف  سنگان یبززی   

ی بوخی ا  مدیوان به هنئ  تخلفات کارکنان که منجو به م وف

دزر  ز تشکنل پوزند  یضایی در دادسبوای عمبممی ز انقبال     

 .بوای ت دادی دیگو شد

پنگنوی ز ایدا  در خصم  ت نن  تکلنف کاربوی ساخ   -32

ز سا های غنومجا  در حویم رزدخانبه هبا ز جباد  در ببنش ا      

یبع در موبدزد    هزار یط ه  من ، هف  هزار زاحد مسبکمنی زا 

رزستای  یبارت ز جنگبل نهبارخمران اسبتان گلسبتان تمسبط       

 .اشخا  حقنقی ز بوخی ت ازنی های مسک  ادارات

پنگنوی در خصبم  آ ادسبا ی ببنش ا  هبزار هکتبار ا        -31

در شبمال شبهو تهبوان ز دامنبه      3311اراضی باالی خط توا  

 گانبه دسبتگا  هبای    11جنمبی ارتو  به مارکن  ت ازنی مسک  

 .اجوایی

پنگنوی ز ایدا  در خصم  رفع تصوف ز اعباد  ببه زضبع     -3۸

هکتار در اراضی  راعی ز شارنزار زایبع در   11سابق در بنش ا  

شهوستان رزدسو استان گبنالن کبه تمسبط اشبخا  حقنقبی      

 .تغننو کاربوی شد  بمد

پنگنوی ز ایدا  در خصم  رفع تصوف ز اعباد  ببه زضبع     -3۵

تصوفات غنو یانمنی اشبخا    ۸11ار ز سابق در بنش ا  سه هز

 .حقنقی در اراضی ملی شهوستان دمازند

رفع تصوف ز الدزر سند به نا  دزر  در بنش ا  سه هبزار   -3۴

 ۸۵11هکتار ا  تصوفات غنبو یبانمنی اشبخا  کبه در      211ز 

هکتار ا  اراضی ملی شهوستان زرامبن  اسبتان تهبوان البمرت     

 .گوفته اس 

هکتبار   2۵1خصبم  رفبع تصبوف ا     پنگنوی ز ایدا  در  -32

اراضی ملی ز جنگل های تصوف شد  تمسط اشبخا  حقنقبی   

 .در انزری ز املش در استان گنالن

پنگنوی ز ایدا  در خصم  ت نن  تکلنف تغننو کاربوی ز  -33

عد  رعای  مفاد یانمن حفظ کباربوی اراضبی  راعبی ز باغبات     

مسبم   هکتبار ا  اراضبی م   ۵1تمسط اشخا  حقنقی در حدزد 

 .به دش  مزار شهوستان دمازند

پنگنوی در خصم  رفع تصوف ز اعاد  به زضع سبابق در   -3۵

فقو  تصوف غنو یانمنی اشخا  حقنقی در بنش  3۴3خصم  

ا  دز هزار هکتار ا  اراضی ملی زایع در مناطق مختلبف اسبتان   

 .های ارتو  ز تهوان

سبه  پنگنوی در خصم  یطع یوارداد ز استاندارد حبدزد   -21

هزار هکتار ا  اراضبی اسبتان تهبوان کبه جهب  اجبوای طبوح        

 .گناهان دارزیی به شخص حقنقی زاگذار شد  بمد

پنگنوی در جه  جلمگنوی ز بوخبمرد ببا تغننبو کباربوی      -23

های المرت گوفته تمسط اشخا  حقنقی در اراضی ممسم  به 

فقو  پوزند  یضایی  ۵3گودنه حنوان زایع در استان اردبنل که 

 ۴پوزند  منجو به رأی یلع ز یمبع ز   13نل ز ا  ای  ت داد تشک

فقبو  پوزنبد  در حبال طبی      31فقو  منجو به رأی منطقبی ز  

 .فوآیند دادرسی اس 

هکتار ا  تصوفات غنو یانمنی اشبخا    ۴11رفع تصوف ا   -22

 .حقنقی زایع در پاکدش  تهوان

هکتار ا  اراضی ملبی زایبع در شهوسبتان     ۸2رفع تصوف  -21

 .هویارش

فقبو  پوزنبد  ز    3۵پنگنوی ز ایدا  در خصبم  تشبکنل    -2۸

 زایبع  ملی اراضی ا  هکتار ۵1 در تصوفات غنو یانمنی اشخا  

 .کویم رباط شهوستان در
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رضازاده، نادري، بدري،كاتب و )آقایان:(ناطقین جلسه علني 5

 ( حسن بیگي

   :كازرون نماینده رضازاده حسینآقاي -الف 

  ا  مود  استان فبارس ا  ریبنس جمهبمر، م بازنن      زکار به -

زی، هنات دزر ، استاندار فارس ز کارکنبان ببه درنبل ارتقبای     

داری زیبه  کبه مطارتبه    فومانداری شهوستان کا رزن به فومانب 

بنس  ساره مود  بمد  ز ارتقبای دز بخبش هنارشبایی جبان ز     

کم  مو  نمدان به شهوستان کم  هنار ز ارتقای شش منطقه در 

ای  شهوستان که باعث خمشبواری یبک منلنبمن نفبو گودیبد،      

 کنم. تقدیو ز تشکو می

 خبمد  مطارتبات  ببه  منباطق  ایب   مبود   رسبندن  را  در اگوهه

 باعبث  کبه  کبود  ایجباد  مشبکالتی  آشکاری ز انپنه های دس 

تان انقالبی کبا رزن  شهوس پوزر شهند ز عزیز مود  شدن مکدر

ز درسم ان نظا  گودید زری ایتبدار نظبا  ز دزرب  اجبا   نبداد      

الاحتان  ر،  زر ز تززیو باعبث تضبننع حقبما عامبه گودنبد ز      

ثاب  نممدند که نظا  مقدس جمهمری اسالمی با ایتبدار تمبا    

ی ز مدافع حقما مبود  در داخبل ز خبارش کشبمر ببمد  ز      حام

دهد فوال  طلتان ا  البدای  مبود  سبمس اسبتفاد       اجا   نمی

کنند ز باعث ایجاد تنش ز نفاا بن  مود  شمد بلکبه ببه امنبد    

خدازند بزرگ  مننه اتوباد، انسبجا ، همبدری ز ببوادری ببن       

  مود  شویف ای  دیار فواهم شد ز مود  هو دز شهوستان ضم

توکنم بوادری خمد در راستای تمس ه ز پنشوف  همگانی گبا   

 بودارند.

 مود  ای  بو را جنگ اسالمی انقال  پنوز ی با جهانی استکتار

 اخنبوا  ز ناجمانمودانبه  هبای  توبویم  ببا  ز کبود  تومنبل  مظلم 

 آ ادی ز اسبتقالل  اسب   ایتصادی توزریسم مصداا که لارمانه

ن  نظبا ،  مسبئمر  اسب   ال   ربذا  رفته نشانه را عزیز مل  شما

 ز اتوباد  ایجباد  ببا  اجتماعی ز سناسی ف ارن  ز ها احزا ، گوز 

 جبمان  ز پنبو  که تومنلی جنگ در حضمر همانند ملی انسجا 

 حماسببه یکببدیگو دسبب  در دسبب  گوایشببی هوگمنببه ا  فببارغ

 دزرب   آن راس در جهبانی  اسبتکتار  کبه  عواله ای  در آفویدند

ار گذاشبت   کنب  ببا  آمبد   جنبگ  ببه  ایتصبادی  اببزار  ببا  آمویکا

اختالفات حزبی ز گوزهی یک الدا در ای  جنگ تما  عنبار ببا   

هم  مود  عزیز ز با بونامبه ریبزی البونح ز جبامع ا  سبمی      

هبای ایتصبادی کارآمبد،     مسئمرن  ز دزرتمودان ا  جمله بونامه

  ز علمببی نختگببان ا  دعببمت فسبباد، بببا متببار   همببه جانتببه 

 توی با اتکا ببه  ره م ظم مقا  من فوا راستای در نظوان الاحب

تمانایی های داخلی در هارهم  ایتصاد مقازمتی ز ببا تبدبنو ز   

درای  به ارتتاط با کشمرهای دزس  ز رعایب  مصبارح ملبی ز    

یمانن  بن  ارمللی ز پوهنز ا  هو ایدامی که باعث سمساسبتفاد   

 ببه  دشم  ز بسنج کشمرهای ض نف ز ناآگبا  ز ب ضبا زابسبته   

یوان اسالمی را هممار نممد  ز هشم ا پنشوف  را  شمد استکتار

امند به کشمرهای غوبی در راس آنها آمویکبا ببوای مصباروه ز    

تفبباهم نداشببته  یببوا رزحنببه اسببت ماری ز اسببتکتاری اجببا    

 های مظلم  را موتو  بشمارند. دهد حقما مل  نمی

ارتتاط با آمویکا تنها با مخدزش شبدن اسبتقالل ز آ ادی ایب     

  هموا  اس  ز هشم امند بست  به آمویکا ز اعتماد ببه آن  مل

سوابی ببنش ننسب ، ملب  ایبوان ببا ایب  شب ار تباریخی کبه          

پبذیویم ببه هبنی ینمتبی      منبویم، سبا ش نمبی    جنگنم، می می

استقالل خمد که خمن بهای هبزاران شبهند ز جانتبا  اسب  ا      

دهد به همن  درنبل ضبوزرت دارد کبه دزرتمبودان      دس  نمی

با بازر یدرت ای  مل  ز تمانایی فو ندان ای  مو  ز بم  ز کشمر 

ریزی الونح به دنتال حل مشکالت مود  باشد کبه ببا    با بونامه

کنند نتاید هشم  تما  تمان رنج ز مشق  استقالل را تومل می

امند به بنگانگبان داشبته باشبنم  یبوا تباریم مبا مملبم ا  ایب          

 ته اس .اعتمادها بمد  که حااللی جز خنان  نداش

 ایب   که دهند نمی اجا   مل  خانه در شما فو ندان ایوان مل 

 خبمد  ز مبزدزران  طلتبان،  فوالب   اهبالن،  نبا  دسب   به انقال 

ان ا  اسبتقالل  تم تما  با سنگو ای  در اکنمن ، بوسد فوزختگان

کنبنم کبه    ز آ دی ای  مل  دفاع ز با تمبا  یبدرت اعبال  مبی    

آر زی مخبدزش کبودن    استکتار جهبانی ز در راس آن آمویکبا  

 استقالل ای  مل  ز است مار آن را باید به گمر بتوند.

اد نمبمدیم کسبانی   یب  شهدا با که سمگندی به گودیم می متذکو

کننبد ببا تمطئبه، توویبک ز تخویبب خبادمن  ز        که گمان می

کننبد کبمر    درسم ان زای ی ایب  ملب  را ا  البونه خبارش مبی     

مانی که ببا شبهدا ز امبا     اند، تا آخوی  یطو  خمن با پن خماند 

ایم ایستاد  ز در راسبتای اجبوای عبدار ، تمجبه ببه       آنها بسته

حقما عامه، متار   با فساد، خمدخماهی، یدرت طلتی ز انوصار 

 کننم. طلتی گا  بو منداریم ز با آنها متار   می

رینس جمهمر ز هنات دزر  اگوهه ا  مشبکالت فبوارزی شبما    

تخابنه م  مشکالتی زجمد دارد که آگاهی داریم اما در حم   ان

شبمد ا  جملبه    ریزی ز ازرمی  بندی حل مبی  با مدیوی ، بونامه

درالبد پنشبوف  داشبته ز در حبال      21سد نوگسی که حدزد 

حاضو ف ال اس  اما در المرت بهو  ببوداری سبویع عبالز  ببو     

های دیبم منطقبه موبوز      اینکه بنش ا  هزاران هکتار ا   من 

یاهبه پویشبان ز آ  شبو  شهوسبتان     ببود در   یو کشب  مبی  

Instagram.com/dotic.ir
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کند.عماید حاالل ا  ای  سبد در مبدت    کا رزن را ننز تامن  می

 ها اس . دز سال بوابو با تمامی هزینه

های توانزیتی شهوستان کا رزن ههار استان را به یکدیگو  جاد 

کند اما همچنان غنو ایم  ز غنو استاندارد هستند ز  متصل می

گنونبد ز عمبدتا    ا  هممطنبان را مبی  ساالنه جان ت داد  یبادی  

درالد را دارند ز ب ضبا   31های یاد شد  پنشوف  بنش ا   پوزژ 

در سه سال گذشته یمل بهبو  ببوداری داد  امبا عملبی نشبد .      

درالد حفاری شد  ۵1سال  ۵تمنل موو  ب د ا  گذش  حدزد 

 .رسد ز با ای  سوع  در د  ساره آیند  ننز به بهو  بوداری نمی

 :جوانرودو  پاوه، نماینده نادري شهاب آقاي-ب

نظبو    آبان رز  ملی استکتارستنزی اسب ، امبا ببه    31اموز   - 

رز   رسد باید رز  ملبی اسبتکتار درزنبی هبم نامنبد  شبمد.       می

جلمگنوی ا  خمد رأیی افبوادی کبه ببه منصبتی رسبندند کبه       

منصب به امان  به آنان داد  شد  اما در عمل امان  دار خبمبی  

آمنز ز آرمد  به بغض به ممضمعات نگا   ننستند ز با نگا  تت نض

 .کنند می

رینس سا مان بونامه ز بمدجبه، متاسبفانه اسبتان کومانشبا  را     

 هبای دیگبو   هبا مووزمنب  ببا اسبتان     بدزن در نظو گوفت  سال

هبا بداننبد کومانشباهان بایبد      می سنجند. خارش ا  البی ببا ی  

ندیشه را سباختند  دارای بمجه مضاعفی باشد. دشمنان ما ای  ا

هببای مببو ی بایببد در مووزمنبب  باشببند. ایبب  در   کببه اسببتان

ا  را   اس  که اموز  جنگ تکنمرمژی اس  با یبک دکمبه    حاری

دزر می شمد هو کاری کود ز مهم ننس  در تهبوان باشبند یبا    

 .کومانشا  یا شنوا 

در فوهنگ کُود انوصار طلتی ننس . مل  کُود به ایوانی ببمدن  

گبو   می کنند. نتاید اتواد ملی تمسط افبواد آشبم   خمد افتخار 

هایی دانسته ز نادانسته یا ببه هبو نوبمی     خدشه دار شمد. گوز 

کودند. افوادی که در جویان یک مسابقه زر شبی   ای  کار را می

به افواد کود ز سایوی  تمهن  می کنند نمی دانند در کشبمری  

 .د  اس  ندگی می کنند که پوهم ستارخان در آن افواشته ش

همه ما ا  ایما  رو، توک، عو  ز بلبم  بباهم   »زی با بنان اینکه 

گف : ز یو زر ش ز جمانان مکلف اس  بو اساس « بوابو هستنم

مقورات یانمنی با اهان  کنندگان بوخمرد کند. یم  توک ز کُود 

 .فدای ایوان ز اسال  اس 

بببا اشببار  بببه ضببوزرت تمجببه همببه نهادهببا بببه       در ادامببه

 ، های استان کومانشبا  پبس ا   رزربه سبال گذشبته       یوساخ 

گف : همن در آستانه سارگود  رزره یوار داریم ضوزری اس  ا  

تمجه مقا  م ظم رهتوی ز تشویف فومبایی ایشبان ببه اسبتان     

های سپا ، ارتش، دزر ، هالل احمو  کومانشا  ز همچنن  تالش

 .ز مود  تشکو کنم

م  ایبدامات  یبو بنبایی    ای اس  که هنب  عمق خسارت به اندا   

باید ممرد تمجبه دزرب  یبوار گنبود. خماسبته ببه حبق مبود          

 د   کومانشاهان خانه ز امنن  اس . ت داد  یادی ا  مود   رزره

نتمانسته اند بوای خمد سوپنا  درسب  کننبد. تسبهنل در گبا      

های ازرامانبات   رسانی در بوخی شهوها ضمرری اس . غارت آ 

 31آ  رسانی به دشب  حبو ب بد ا      االال یابل پذیوش ننس .

 سال هه شد؟ جذ  ننوزهای بممی به کجا رسند؟

در خصم  ثت  جهبانی ازرامانبات ا  همبه دسب  انبدرکاران      

 .تشکو زیه  دار 

 :اردبیل نماینده دیف بدريصآقاي  -ج

 ببه  خطبا   آمبم   دانبش  رز  ز آبان 31 اهلل یم  تتویک با زی 

 ببه  شبما  سبفو  ختبو  پبنش  مبا   هجد  ا : گف  جمهمر، رینس

وقق نشبد   م سفو ای  هنم  اما اس  پنچند  استان در اردبنل

طلتد در اسوع زی  به استان سفو کنند تا مود  با مطارتات  می

 خمد بنش ا  ای  هشم انتظار نمانند.ز انتظارات به حق 

سال ا  تصمیب ز اببالغ   3رزحانی، افززد: آیای دکتو خطا  به 

گذرد، سندی کبه   سند تومل بننادی  در آمم ش ز پوزرش می

های ت لنم ز توبن  کشمر را متتنبی   هشم اندا ، اهداف ز بونامه

بو اهداف راهتودی جمهمری اسالمی ایوان تتنن  کود  ز فصل 

ای  ای  سند به ارتقای منزر  اجتمباعی ز جایگبا  حوفبه    ششم

منابع انسانی با تاکند بو نقش ارگمیی ز جهاد م لم مبی پبودا د   

 ز طوح رتته بندی م لمان بو ای  اساس تهنه شد.

 ببه  دزا دهبم  دزرب   پس ا  پایان دزر  یا دهم در شوایطی که

 گمسودر کالف به م لمان بندی رتته اس  رسند  هم را  ننمه

 گودزنبه  زارد نمبب   ببه  که سوپوستی ز ز یو پنج ز شد  تتدیل

 گوفتبار  منبان  ایب   در هم شد پوزرش ز آمم ش عاری مدیوی 

اری، بدزن پشتمانه ز نافوجبا  ا  خبمد   تمخ های زعد  ز اند شد 

 به یادگار گذاشتند.

هبا را یکبی    ها ز سال  مان اجوای رتته بندی م لمان رز ها، ما 

نمردیببد ز آنچببه کببه بببو جببای گذاشببته   پببس ا  دیگببوی در

 سم ی ز سلب اعتماد فوهنگنان کشمر اس . سومایه

خطا  به رینس جمهمر با بنبان اینکبه ببنش ا  ایب       در ادامه

فوهنگنان کشمر را آ ار ندهند، گفب : آیبای حباجی منو ایبی،     

ز یو آمم ش ز پوزرش به یمری که به نماینبدگان مبود  دادیبد    

نزدیکتبان ببا کابننبه ز نفمذتبان در      عمل کنند؛ رزابط خم  ز

هنات دزر  که یوار بمد باری ا  رزی دزش آمبم ش ز پبوزرش   

Instagram.com/dotic.ir
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کشمر بودارد هه شد؟ رتته بندی م لمان یوار ببمد ا  ازل مهبو   

اجوا شمد اما اخنوا ا  اجوای آن در ننمه دز  سال ختبو دادیبد   

مگو در ننمه هند  سال هستنم؟ نکند یصد دارید اجوای آن را 

ننمه سم  سال ممکبمل کننبد؟ کباری نکننبد مجلبس رای      به 

 اعتمادی که به شما داد را با همان دس  پس بگنود.

گمنبه کبه    خطا  ببه ز یبو جهباد کشبازر ی، افبززد: همبان       -

مستوضوید گند  به عنمان یک کاالی راهتوی در دننبا مطبوح   

اس  زنقشی بی بدیل در تامن  امننب  غبذایی کشبمرها دارد؛    

ها با الوف یارانه ها ز مشما های کالن تالش می اموز   کشمر

کنند تا ننبا  گنبد  خبمد را در داخبل تهنبه کننبد  یبوا ایب          

 موصمل حتبی ببه مسباره ای فواتبو ا  امننب  غبذایی تتبدیل        

می شمد ز بوخی کشمرهای سلطه گو ا  آن ببه عنبمان تهدیبد    

 سناسی دیگو کشمرها استفاد  می کنند.

ما  کشازر ان  حمتکشبمان کشبمر   در سال های اخنو ز با اهت

در تمرند گند  خمدکفا شد اما منصبفانه نتبمدن ینمب  خویبد     

تضمننی گند  نتایج نامطلمبی را ببه ببار آزرد  اسب ؛ علنبوغم     

ای  خمدکفایی اعال  شد  ا  سمی دزر ، گندمکاران هنی انگنز 

بوای تومیل گند  تمرند شد  در سال  راعی گذشته به دزرب   

با زجمد خاک خمردن هندی  منلنمن ت  گنبد  در  را ندارند ز 

انتارها دزر  به زاردات رزی آزرد  اس  تا در شوایطی کبه آ   

 .در کم   اس  تشنه رتان گود جهان بگودیم

زی تامن  امنن  غذایی کشمر را به عنمان یکبی ا  مومرهبای   

االلی ایتصاد مقازمتی مطوح کود ز گف : دزر  باید ببا تمجبه   

انمنی ممجمد ا  تمرند داخلی حمای  کند؛ دزرب   به بستوهای ی

طتق یانمن مملف اسب  ینمب  خویبد تضبمننی موصبمالت      

د زربی  کنب  اعال  تمر  نوخ با متناسب را گند  جمله ا  اساسی 

افتبد ز در شبوایطی کبه     اغلب خبالف ایب  مسبئله اتفباا مبی     

کند دزر   های تمرند کشازر ان هو ساره افزایش پندا می هزینه

کنبد.   کشازر ان متناسب با نبوخ تبمر  پوداخب  نمبی     مطارتات

ینمب  نبا ل ت نبن  شبد  ببوای خویبد تضبمننی موصبمالت         

هم در راسبتای حمایب  ا     ۵۵ -۵3استواتهیک در سال  راعی 

کنبد؛ ببا    تمرند داخلی نتمد  ز انگنز  تمرند کنندگان را کم مبی 

تمجه به هزینه بسنار باالی دستمزد کارگو اجار  ماشبن  آالت  

ز نهاد  های تمرند ینم  گنبد  در مقایسبه ببا سبال گذشبته      

درالد افزایش پندا می کود اما با سناس  های  ۵1حدایل باید 

ف لی دزر  باید منتظو تداز  اتفایات ناخمشایند در ای  حبم    

 باشنم.

تببا کببی بایببد مصببارح دالالن بببو حقببما مسببلم کشببازر ان ز   

 تمرندکنندگان بچوبد؟

د کشازر ی با بنان اینکه ننبا  کشبمر ببه    خطا  به ز یو جها -

زاردات گنببد  علنببوغم دسببتنابی بببه خمدکفببایی نتنجببه سببمس 

مدیوی  در ینم  گذاری گنبد  اسب ، ادامبه داد: هبوا ببوای      

خوید مناسب تضمننی گنبد  ا  کشبازر ان  حمبتکش کشبمر     

کننبد؟ تبا    پمل ندارید زری بوای زاردات آن دس  ز درتا ی می

الن بببو حقببما مسببلم کشببازر ان ز    کببی بایببد مصببارح دال  

 تمرندکنندگان بچوبد؟

آیا ختو دارید در استان اردبنل ار ش ریباری یبک سبتد خباری     

 کنلمگو  سنب بنشتو اس ؟ ۵منم  ا  

آیا ختو دارید در استان اردبنل ار ش ریباری یبک سبتد خباری     

کنلمگو  سنب بنشبتو اسب ؟ ب بد ا  تبواژدی سبنو،       ۵منم  ا  

ای ببوای   اسب  ز شبما همچنبان اراد     نمب  به سبنب رسبند   

 طتن ب   یهو ا  یا اردبنلی مظلم  مدیوی  با ار ندارید؛ باغداران

 آتببش در یببا ز هسببتند مشببق  ز عببذا  در سببوما دگی ز

 تتدیل عوزسی ز عزا موغ به سم ند می با اریابی بوای تدبنوی بی

 ننبز  دامبداران  بنننبد،  نمبی  حمایب   ز آرامش رزی ز اند شد 

 شبما  ازالباف  ای  تمامی با ز دارند کشازر ان به بهمشا زض ن 

اشتناا  ایدارمالفی بو حفظ جایگا  خمد داریبد ارتتبه اکیویب     

همکاران مب  در مجلبس کبه هبم در مقاببل استنضباح شبما        

مقازم  کودند ز هم رای اعتماد هندی  بار  به شما دادند هبم  

 باید پاسخگم باشند.

ش رسند است فای شما تنها ختو خمشی که ا  حم   شما به گم

 بمد که متاسفانه آن را به سوع  تکذیب کودید.

ز یببو ارتتاطببات بببوای بوخببمرد بببا کالهتببوداران فضببای  زی ا 

 .مجا ی ز دفاع ا  حقما مود  تشکو کود

 : گرمسار نماینده غالمرضا كاتبآقاي  -د

آمویکای جنای  کار باید بداند اگبو رفتبارش را تغننبو ندهبد      -

 .همچنان ممرد تنفو مل  ایوان اس 

زی با اشار  به ابالغنه اخنو مقا  م ظم رهتوی در راستای رفع 

بایبد   های کلی نظا  گف : یمای سه گانبه  های سناس  نارسایی

در ای  منان گامی اسبتمار بودارنبد ز مجلبس را در راس امبمر     

گبذاری   حفظ کنند. رزیکود مقا  م ظم رهتوی تمجه به یبانمن 

 .در گو  گشایی کشمر اس 

عمل به ای  ممارد می تماند در انسجا  ز زحدت ما ممثو باشبد.  

توزیج ز تمکن  به یانمن می تماند در جلمگنوی ا  مشکالت مبا  

 .کند را یاری
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های ابالغبی اشبار     سناس  3۸در ادامه به ضوزرت اجوای بند 

 گانه سه یمای الالحن  با بننی بوای  کود ز گف : ای  ممضمع

 شبمرای  مجلبس . دارد اهمنب   سا  تصمنم نهادهای تمامی در

مغایوت یانمن اساسی با سایو یمانن  را تطتنق  تماند می اسالمی

 .دهد

رغبم   انتخابنه خبمد گفب : علبی    کاتب در تذکواتی دربار  حم  

تذکوات مت دد در ممرد سد نموزد مود  گومسار انتظار تکمنل 

آن را دارند. در خصم  آ  شو  انتظار داریم در جه  اتمبا   

 .ز بهو  بوداری آن تالش مضاعف المرت گنود

اهلل  زی در پایان با تشکو ا  اطالعات سپا  بوای دسبتگنوی رزح 

اینه تقاضبا داریبم کسبانی کبه ببه            گف : اموز  ا  یم  یض

 .کند اطالعات غلط ا  مسئمرن  می دادند را دستگنو

 :دامغان نماینده یکيابوالفضل حسن بآقاي  -هی

 خمننبی  اما : گف  آبان 31 رز  مناست  به تتویک ضم  زی 

 ننبز  مبا  هس   آمویکا بو موگ ش ار ز متار   تا گفتند می( ر )

 حضبمر  نمباد  آبان 31 فوممدند ننز رهتوی م ظم مقا . هستنم

 .اس  الونه در آنها پنشگامی ز ایوان جمان نسل

 حبم    ببه   اسبالمی  یشبمرا  مجلس رینس سفو ا  تشکو ضم 

 همبه  در ز مقباطع  همه در انقال  رهتو: گف  ،دامغان انتخابنه

 مختلف ممایع در ز حمای  را یضاینه یم  ز مجلس دزر ، اممر

 امبمر  راس در را مجلبس  همنشبه  ایشان. اس  کود  راهنمایی

عنایاتشان سپاسبگزار  ز امنبدزار  ارکبان نظبا       ا . خماندند می

یدر بدانند ز در ای  راستا زلایف خبمد را   عنای  زیه  ایشان را

 .طمری انجا  دهند که در شأن نظا  ز مل  ایوان باشد

ای آن  در شوایطی که یدرت آمویکا رز به افمل اس  غمل رسانه

کند آن را سوپا نگبه داشبته ز جهبان را تبک      هممار  س ی می

کنند آمویکا را ببه عنبمان    ها س ی می یطتی م وفی کند. رسانه

تماند جهان را تو  سلطه یبوار دهبد م وفبی     دایی که میکدخ

هببای  کننبد. مقبا  م ظببم رهتبوی ننببز ببا هشببناری ز هبدای      

پنامتوگمنه خمد هممار  ای  کشمرها را هدای  کود  ز در هنبد  

جمله در مقط ی حساس گفتند که آمویکا تمبه کنبد ز توامب    

ن البمرت  ها را کنار بگذارد. در آ به بوجا  بوگودد ز همه توویم

 .تماند جلسه بوجا  را تشکنل دهد می ۵+3

آن رزبببا  مکببار ز زاسببطه گببوان همدسبب  آمویکببایی تببالش  

کند بوای ای  که بتماند با رینس جمهمر ما عکس  مذبمحانه می

ای بن  ارمللبی علنبه    یادگاری بگنود ز با استفاد  ا  غمل رسانه

ریبنس  نظا  ز مل  ایوان غمغا به پا کند. مشباهد  کبودیم کبه    

جمهمر ما به سوان ای  کشمرها بوای مالیات اجبا   نبداد ز در   

ایامتگاهش را به رزی رهتو سه کشمر دارای حق زتم با  نکبود.  

یکی ا  متفکوی  بزرگ آمویکایی اعال  کود که سه کشمری که 

حق زتم داشتند اجا   زارد شدن ببه ایامتگبا  ریبنس جمهبمر     

ان آنهبا را زتبم کبود ز    ایوان را نگوفتنبد ز ریبنس جمهبمر ایبو    

درخماس  آنها را  یو پا ره کود. ای  اس  عظم  ز ایتدار مل  

 .ایوان

با اشار  به ش ارهای موگ بو آمویکبای کبه امبوز  در     در ادامه

الو  علنی مجلس پنچند  بمد الهار کبود: مبا ببا ایب  فویباد      

شباساهلل در آینبد     پنشنهاد ز طوحی را تصبمیب کبودیم کبه ان   

 .ها خماهد رسند ه گمش آمویکایینتایج آن ب

مقا  م ظم رهتوی در دانشگا  خاتم االنتنبا فوممدنبد تخویبب    

هبای دشبم  در سنسبتم مبدیوی       مواستات، نفمذ بد افبزاری 

دشم  حایز اهمن  اس . به نظو م  باید به ای  مبمارد تمجبه   

کننم که عزیزان ما گاهی در کنبار   زیه  شمد اموز  مشاهد  می

مس را دارنبد ز دیبدیم کبه رزح اهلل    ایب      ما حکم یک جاسب 

گمیبد کبه ا  درزن جام به     مطارب ز مسایل را به  بان ساد  می

کبود    ایوانی اطالعات سوی ز طتقه بنبدی شبد  دریافب  مبی    

 .اس 

 ( فقره الیحه1( فقره طرح و )1(اعالم وصول )6

طوح اعمال سه جانته گوایی در ارکان عباری سبا مان تبامن      -

 اجتماعی

طببوح ممنمعنبب  ضببتط ز پخببش اعتوافببات اشببخا  ا       -

 الدازسنما ز دیگو رسانه ها

شبهو نمبک   یب   طوح تشکنل استان ما ندران غوبی به موکز -

 آبوزد

 طوح تشکنل ز ادار  مناطق آ اد  یارتی ز سناحتی -

الیوه ممافقتنامه حمل ز نقل بن  ارمللی جباد  ای مسبافو ز    -

ن ز شببمرای فببدرال کبباال بببن  دزربب  جمهببمری اسببالمی ایببوا

 سمینس

( تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تیذكرات  7

 شفاهي

 زا ارب  طبوح  فمریب   بورسبی  جویبان  در : محمدرضا تابشآقاي 

ت نن  سوفصل جنایات آمویکا در کتب درسی مدارس  به دزر 

آین  نامه داخلبی مجلبس    311ز دانشگا  ها با استناد به ماد  

که دربار  توتنتات دستمر هفتگی مجلس اس ، گف : ای  ماد  

الواح  دارد اگو طوحی در دسبتمر کبار البو  ننسب ، بایبد      

  کننبد  نمایند  مجلس ا  ریاس  جلسه درخماسب  ۵1حدایل 
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که گزارش کمنسنمن خارش ا  نمب  در دستمر کار الو  یبوار  

 گنود.

متاسفانه پنش ا  اینکه مبمارد ز تشبویفات یبانمنی درخصبم      

طوح ارزا  دزر  به ت نن  سوفصبل جنایبات آمویکبا در کتبب     

درسی مدارس ز دانشگا  ها رعایب  شبمد، طبوح مبذکمر رزی     

خالف آین  نامه تابلمی دستمر جلسات ثت  شد که ای  مسئله 

داخلی مجلس اس ، درحاری که مبا نماینبدگان ببوای جام به     

هارهم  ت نن  می کننم، خمد ننبز بایبد در هبارهم  عمبل     

 کننم.

 عمبل  یبانمن  هبارهم   در مبا  کبه  اسب   باب  ای  ا  م  تذکو

 انقبال   علنبه  آمویکبا  خصبمانه  ایبدامات  ا  حجم ای  با کننم،

  در تببوی با دارنببد  ماتایببدا داشببتنم انتظببار امببوز  اسببالمی،

 ارتته که بوسد مجلس تصمیب به سناسی ایتصادی، های حم  

من  حد ننز بوگ ستزی اس  توفه درزیبش کبه عوضبه    ه در

می داریم به مل  ببزرگ ایبوان ز اعبال  مبی کنبنم در مقاببل       

استکتار جهانی ا  جمله آمویکا، مل  ایبوان یکپارهبه ز متوبد    

ایدامات با عد  رعای  یبانمن تلبم   ایستاد  اند ز امندزاریم ای  

 نشمد.

 نماینبد   تبذکو  ایب   ببه  پاسبم  در : مسعود پزشکیانآقاي دكتر 

 نماینبدگان  ا  جلسه شوزع ا  پنش ما: گف  مجلس در اردکان

ر حن  جلسه ننز درخماس  ازرمیب  را ببه   د ز کودیم استمزاش

رأی گذاشتنم که با رأی بباالی نماینبدگان ننبز تصبمیب شبد.      

همانطمر که شما گفتند همه نمایندگان درخصم  موکممن  

ایدامات خصمانه آمویکا هم نظبو هسبتند ز اگبو اشبکاالتی ببه      

ز رفع ابهامباتی اسب  کبه پبس ا      طوح زارد اس ، پنشنهادات 

رأی به کلنات در کمنسنمن تخصصی ی نی کمنسنمن آمم ش 

 .ممرد بوث یوار خماهد گوف 
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