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 چهارمسال  –دوره دهم 
 

 

 )صبح(19/8/1398 نبهشیک  روز–جلسه علني  (381) و یکم هشتاد  و سیصد
 

 (اظهارات آقای دکتر الریجانی ریاست مجلس شورای اسالمی1

 

ي دكتنر رریجنا ي و موات ن     با پیشننهاد قانا     )دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیریگزارش رد طرح رسیدگی به ادامه (2

)براي مدت سه هفته( مطرح و به تصویب رسید لذا طرح  جه  بررسي بیشتر به كمیسیون ارجناع    مایندگان  مبني بر ارجاع طرح به كمیسیون

 (گردید. 
 

 ت اضاي استعفا به تصویب رسید.( ) ( بررسی  تقاضای استعفای آقای کاظم جاللی  نماینده تهران3

    

اصالحیه  كمیسنیون بنه تصنویب    -1)اعاده شده از شوراي  گهبان ی به طرح تشکیل وزارت تجارت  و خدمات بازرگانی( رسیدگ4

 سپس پیشنهاد ارجاع به كمیسیون  مطرح  و با موات    مایندگان طرح مجددا به كمیسیون ارجاع گردید.(،  رسید 

 توردگر ( ترمند، دلخوش، سالک،  وروزي و )قاایان: (ناطقین جلسه علنی5

 

اید دو تورین  بنه تصنویب    – "درقمد پایدار و هزینه شهرداري ها و دهیاري هاریحه ")( فقره الیحه1( درخواست دو فوریت برای )6

 رسید.(

اید دو توری  به تصویب  -"( اا ون مدیری  خدمات كشوري44طرح اصالح ماده )")( فقره طرح با قید دو فوریتت  1( اعالم وصول )7

 سپس اید یک توری  مطرح و به تصویب رسید.( رسید ، 
 

 ( تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین اجرایی کشور8

 مورد(2)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

 

 مورد(18)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 

 

 

 

 ( تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی9
 

 

 14 ساع  1398/ 19/8مورخ شنبهیک الم ختم جلسه  ، جلسه آینده روز( اع11
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 )بعد از ظهر(19/8/1398یکشنبه   روز–( جلسه علني 382سیصد و  هشتاد و دوم )
 

اصالحات -1)اعاده شده از شوراي  گهبان (رسیدگی به طرح اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی1

 (  یب رسید.كمیسیون به تصو
 

)پنس از  (قرائت گزارش کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری در مورد حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانته در زاهتدان  2

 ارائ  گزارش كمیسیون ، تعدادي از  مایندگان ،  ظرات خود را پیرامون گزارش مزبور، ارایه  مود د.(
 

)پس از اظهارات قااي دكتر رریجا ي مبني بنر مانایرت طنرح    مستقیم (قانون مالیات های133( رسیدگی به طرح اصالح ماده )3

( اا ون اساسي  )داشتن بار مالي( ، طرح از دستور كار خارج و مجددا به كمیسیون ارجاع تا اشکال توق رتن   و سنپس در   57مزبور با اصل )

 صحن مطرح گردد. (
 

 )مناده واحنده و    اقیانوسیی   بتدون کاذتذ فرامترزی در آستیا و      تجارت  تسهیل  چهارچوب  موافقتنامه  الیحه(رسیدگی به 4

 .(تبصره هاي قن به تصویب رسید
 

 ( فقره طرح2( اعالم وصول )5
 

 ( فقره سوال1(اعالم وصول )6
 

 (كوهکن، سعیدي،   وي حسیني، كاظم زاده و بادامچي)قاایان: ( ناطقین جلسه علنی7
 

 مسئولین اجرایی کشور( تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و 8

 مورد(11)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

 

 مورد(64)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 

 

 

 

 ( تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی9
 

 

 صبح  8ساع   1398/ 21/8مورخ دوشنبه  ( اعالم ختم جلسه  ، جلسه آینده روز11
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ااي دكتر رریجا ي ریاس  مجلنس شنوراي   (اظهارات ق1
 اسالمي

 

: گفیت  شیقق   آذربایجیان  زدگان زلزل  وضعیت ب  اشاره با وی

رخ داده در میانیی  و سییقاد دعییزادی از    زلزلیی  در متاسییفان 

هموطنان عزیزمان مقحوم و بقخ  نیز زخم  شیزنز و در ایی    

 بی  خسارات زیادی نیز ب  مقدم وارد شزه است.

د مسک ، هالل احمق و وزارت کشور دالش جزی الزم است بنیا

 بقای ساخت سقپناه زلزل  زدگان انجام دهنز.

در ای  بی  ب  کمیسیون عمقان نیز دستور داده شیز بیا اعیزام    

هیاد  ب  منطق  نیازهای آسیب دیزگان را بقرس  کنز دا ایی   

مهم از طقیق وزاردخان  ها در راستای ساخت سیقپناه پییییقی   

 .شود
 
 
 
 

رسیدگي به گزارش رد طنرح دوتنوریتي ت لینل    ادامه (2

 مجازات حبس تعزیري

با پیشنهاد آقای دکتق الریجان  و موافقت نماینزگان  مبن  بیق  

مطیقح و بی     سی  هفتی    مزت  ارجاع طقح ب  کمیسیون)بقای

دصویب رسیز لذا طقح  جهیت بقرسی  بیشیتق بی  کمیسییون      

 ارجاع گقدیز.  

 مایننده    كاظم جالليااي ت اضاي استعفاي ق بررسي  (3

 تهران

دو نفییق از مییوافقی  جاللیی  و  دکتییق پییا از ااهییارات آقییای 

استعفا)آقایان داجیقدون و کوهک   و مخالفی  اسیتعفا)آقایان :  

رحیمیی  ،  الهییود  ، حییاج  دلییییان  ، موسییوی الرگییان  ،   

     رسیز.  دقاضای مزبور ب  دصویب    کوچک  نژاد،

 :جاللي تر دكخالصه اظهارات قااي 

االول و دسلیت بی  مناسیبت    ضم  دبقیک اعیاد ماه ربیع ایشان

درگذشت مقدم آذربایجان شقق  در پ  زلزل  اخیق، در دشیقی   

، دالیل استعفای خود از نماینیزگ  مجلیا شیورای اسیالم      

و پا از بقگزاری آزمون  در دبیقستان  27گفت: بنزه در سال 

هیا در بخی     شیزم و سیال  البقز استخزام وزارت امور خارجی   

 اقیف بود حضور داشتم.دکتق الملل ک  متصزی آن آقای  بی 

وزارت خارج  دو رست  دارد؛ رست  اداری و رست  سیاس  ک   -

افقاد در رست  سیاس  هماننز اعضای هیأت علم  اردقیا  پییزا   

کننز، بنزه نیز از وابستی  شیقوع کیقدم و سیما مقاحیل      م 

یق اول، رایزن سوم، راییزن دوم ، راییزن   دبیق سوم، دبیق دوم، دب

 اول را ط  کقدم و هم اکنون مقام رایزن اول  را دارم.

 پسیت  با و مقام سفیق آخقی  مقام در وزارت امور خارج  بوده 

 حیال  و شیزم  مجلیا  وارد سالی  27 در است، متفاوت سفیق

 کمیسییون  عضیو  مجلیا  در حضیور  دوره 2 در دارم، سال 27

 سیال  از ششیم  مجلا در بودم؛ خارج  ستسیا و مل  امنیت

 سیاسییت و ملیی  امنیییت کمیسیییون رئیسیی  هیییأت عضییو دوم

وان سیخنیو و در  عنی  بی    هشیتم  و هفیتم  مجلیا  در خارج ،

های مجلا شورای  مجلا نهم و دهم مسئولیت مقکز پژوه 

 اسالم  را بق عهزه داشتم.

عالق  اصل  م  سیاست خارج  است اما بی  دلییل نماینیزگ     

الجقم در حوزه سیاست داخل  نیز ورود پیزا کقدم، در  مجلا

سال حضور در مجلا در حوزه دیملماسی  پارلمیان     72طول 

المجالا جهیان  از طیق     فعال بوده و عضو کمیت  اجقای  بی 

 انتخیاد  IPU قاره آسیا و اقیانوسی  بودم و در مجمیع عمیوم   

 دسیت  اممق ای  ب  دوانست ایقان  یک بار دومی  بقای ک  شزم

 .یابز

المجیالا جهیان     سال عضو کمیت  حقوق بشق بیی   02حزود 

بودم ک  ای  مقام نیز ب  انتخاد آسیاپاسفیک انجام گقفت و در 

 عضیو  سال 01 مزت ب  شز، موافقت آن با IPU مجمع عموم 

 .بودم اسالم  المجالا بی  شورای و اجقای  کمیت 

میان اروپیا و   در مجلا هشتم، نهم و دهم ریاسیت روابیپ پارل  

پارلمان جمهوری اسالم  ایقان را بق عهزه داشتم، همچنی  در 

روسی ، سیوری ، فقانسی ،    -مقاطع  رئیا گقوه پارلمان  ایقان 

 ساحل عاج، رومان ، مال  و ... بودم.

دوره در  2در مقطع  رئیا گقوه اجقای  پارلمان  ایقان بیودم،  

و در حیال  مذاکقات رژیم حقوق  دریای خیزر حضیور داشیتم    

 .هستم IPU حاضق نیز عضو گقوه عال  مشورد  ضز دقوریسم

هیای   قای نخستی  بار کی  بی  عنیوان رئییا مقکیز پیژوه       ب

مجلا انتخاد شزم بقخ  بی  دلییل احتمیال سیاسی  شیزن      

مقکز و عزم دوانای  بنزه در اداره آن دچار دقدیز بودنیز امیا در   

ها قضاوت  ه دوانیم نسبت ب  عملکقد مقکز پژو حال حاضق م 

 کنیم.

وی با اشاره ب  فقمایشیات مقیام مع یم رهبیقی دربیاره مقکیز       

هیای   مقکیز پیژوه   "ها یادآور شیز: ایشیان فقمودنیز     پژوه 

مجلا، مقکز خوب  است و بق اساس گزارشاد  ک  بنزه از ای  

کنم، خبقهای خوب  را از آنجا بی  میا منتقیل     مقکز دریافت م 

در آنجیا متمقکیز و متیقاکم     شود، امکان کارشناس  خیوب   م 

 ."است و بایز از آن حزاکثق استفاده را کقد

های بسیاری بقای حضیور در   سال گذشت  مسئولیت 4در طول 

دولت ب  بنزه پیشنهاد شز ک  ب  دلیل نماینیزگ  از پیذیقفت    

آن سق باز زدم، پیذیقش بنیزه در میقداد میاه از سیوی کشیور       
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ییز در شیهقیور میاه صیادر     روسی  صادر شز و استوارنام  بنزه ن

شزه بود اما بنزه در دالش بودم ک  دا زمان حضیور در کقسی    

نماینزگ  آن را ب  دأخیق بینزازم اما فوت دختق و دنهیا فقزنیز   

 دکتق سنای  موجب شز ای  امق دسقیع شود.

گفت: ط  سالیان اخیق مییان  ،درباره روابپ ایقان و روسی   وی 

کل گقفیت و روابیپ دو کشیور    ایقان و روسی  اعتمادسیازی شی  

دقویت شز، بق اساس منویات مقام مع یم رهبیقی ایی  روابیپ     

 بایز ب  سمت راهبقدی شزن پی  رود.

ایقان و روسی  اقفییت بسییاری بیقای همکیاری داشیت  و در      

ای اشتقاک ن ق دارنز، در حوزه ن ام  و امنیتی    مسائل منطق 

ابیپ اقتصیادی   روابپ ایقان و روسی ، روابپ خوب  اسیت امیا رو  

 نتوانست ب  موازات مسائل سیاس ، امنیت  و ن ام  رشز کنز.

مجموع مبادالت اقتصادی ایقان و روسی  حزود  7201در سال 

 722میلیون دالر بود کی  ییک میلییارد و     242یک میلیارد و 

میلییون دالر آن   222میلیون دالر آن صادرات روسیی  و دنهیا   

 مقبوط ب  صادرات ایقان بود.

ل  با اشاره بی  دصیویب موافقیت نامی  دجیاری بیا اد ادیی         جال

آبان ماه اجقایی  شیزه و از    4اوراسیا گفت: ای  موافقت نام  از 

کشیور بیوده و    2جهات مختلف بسیار مهم است؛ ای  کشیورها  

میلییون متقمقبیع    72میلیون نفق جمعیت، بازار و  012حزود 

ارم انیقژی و  مساحت، ردب  اول گاز و استخقاج نفت، ردبی  چهی  

سوم خپ آه  و ردب  چهارم دولییز آهی  و ردبی  پینجم ردبی       

فوالد را دارنز و ای  ادفاق در مقطع کنون  بقای ما بسیار مهیم  

 است.

 722دقیلیون دالر دولیز ناخالص ای  کشورهاست؛ روسی   0.7

میلیارد دالر انواع م صوالت را وارد م  کنز ک  ط  سال های 

د دالر افزای  م  یابز، اما متاسفان  سیهم  میلیار 222آینزه دا 

 ایقان از ای  بازار حزاقل  است.

 اد ادیی   در عضویت بقای کشور 42 اینک  ب  اشاره با  در ادام 

 ویتنام و ایقان نام  دوافق: گفت انز، کقده آمادگ  اعالم اوراسیا

منطقی    ایی   ع ییم  بیازار  کشیورها  دوج  دالیل و شز پذیقفت 

پ د قیم  موجود بزرگتقی  راهکار ما نیز نییاه  است و در شقای

 ب  اد ادی  اوراسیا است.

بقاساس آخقی  اخبار داکنون هیچ کاالی  در ای  رابط  صادر و 

سال بیذرد و میا از ایی  بیازار     2یا وارد نشزه و م  دقسیم ای  

استفاده ای نکنیم، در حال  ک  ایی  بیازار نقطی  رهیای  میا از      

 د قیم هاست.

ق الریجان  و نماینزگان مجلا دقاضا دارییم کیارگقوه    از دکت

دشییکیل و ن ییارت مناسییب را در اییی  رابطیی  داشییت  باشیینز.  

متاسفان  وزارت صمت ک  بایز کارگقوه های خیود را بقاسیاس   

بنزهای مختلف دوافق نام  دشیکیل می  داد، دیاکنون دشیکیل     

نزاده است و نیقانیم ای  فقصیت دیاریخ  را از دسیت بیزهیم،     

یقا ای  فقصت  اسیت کی  می  دیوان بقاسیاس آن اصیالحات       ز

ساختاری اقتصاد داخلی  را انجیام دهییم و یکی  از مشیکالت      

اقتصاد ما صادرات م ور نبودن است و میا م صیوالت میازاد را    

صادر م  کنیم؛ انت ار م  رود کمیسیون های صنایع و معادن 

 و امنیت ملی  مجلیا نسیبت بی  دوافیق نامی  اوراسییا دوجی          

 ویژه ای داشت  باشنز.

بایز اد ادی  ای میان ایقان و آذربایجان و روسی  دشکیل شود،  

خپ ورودی کاالی ما ب  روسی ، آذربایجان است و باییز پنجیقه   

واحز گمقک  و حمل و نقل من م داشیت  باشییم و همچنیی     

یکسان سازی شبک  های بقق س  کشور مورد دوج  ققار گیقد. 

سیطوح عیال  پیونیز بخورنیز و امیور       ای  سی  کشیور باییز در   

 اقتصادی را مورد دوج  ققار دهیم.

وی با اشاره ب  اهمیت کقیزور حمل و نقل بی  الملل  شمال و 

جنییود گفییت: بسیییاری از کقیییزورهای انجییام شییزه خییارج از 

جمهوری اسالم  ایقان است و اییقان کیویقی اسیت کی  ایی       

ی کشیور مطلیود   مسیقها از پایی  آن عبور م  کنز و ای  بیقا 

میلییارد دالر بیار را می  دوانیز      122نیست. ای  کقیزور حزود 

روز م  دوانز مسیافت   02دا  02دقانزیت کنز و اگق ایجاد شود، 

را دقلیل دهز. کقیزور سنت  ما از هنز و چی  و بیاد المنیزد   

ب  دریای مزیتقان  در شمال اروپا م  رود در حال  ک  از مسیق 

هنز، بنزر بمبئ ، از سیوی  بنیزرعباس،   اصل  شمال و جنود، 

بنادر انزل ، امیقآباد دریای خزر، آستارا خان و س  پتقزبیور   

است؛ بسیاری از بنادر ما ماننز بنزر انزل  رشز بیشتقی داشت  

 .میلیون د  را داریم 72و قابلیت حمل بار دا 

 : موات ین استعفا خالصه اظهارات 

م مجلیا دیاکنون آقیای    بنیزه از دوره ششی    قااي تاجگردن:

 شناسم. جالل  را ب  خوب  م 

دوان ب  شوخ  گفت مقدم و شیورای نیهبیان زورشیان بی       م 

آقای جالل  نقسیز، لذا نماینزگان بایز همت کننز کی  ایشیان   

 از مجلا بقونز.

شایز بقخ  از سفقا ب  دلیل عملکقد نسبتاً نامناسبشان در دقاز 

دقاز باالی  ققار دارد و ایی   جمهوری اسالم  نباشنز اما وی در 

مهم در حال  اسیت کی  بیقای دصیزی سیفارت کشیورمان در       

Instagram.com/dotic.ir
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روسی ، چی  و حت  هنز بایز سفقای کاردان و مقتزری اعیزام  

 شونز.

سیال از عمیق خیود را در عقصی  دیملماسی        72کاام جالل  

گذرانزه است و در مجلا دجارد خوب  را ب  دست آورده کی   

 در سیاست خارج  باشز. دوانز راهیشای خوب  م 

های مختلفی  ماننیز دورانی  کی  وی      دهم در زمان شهادت م 

پارلمان  ایقان و اروپا را بقعهزه داشیت   -ریاست گقوه دوست  

ورزی ص ی ، عزت کشورمان را در جلسات مختلیف   با سیاست

کیقد   کقد و آنچنان با صالبت در جلسات ص بت می   حفظ م 

خ  مخالفان کشورمان دغیییق  ک  ااهارات ضز حقوق بشقی بق

 .کقد م 

 ایی   بی   مجلیا  اگیق  حیتم  طیور  بی    :محسن كنوهکن  قااي 

  ایی  در همیقایی   عیزم  پیام یک بزهز مخالف رأی درخواست

حوزه مخابقه خواهز شز. از طق  دییق دجقب  نشان می  دهیز   

سفیقان  در عقص  وایایف خیود موفیق بیوده انیز کی  قیزرت        

بقققاری اردباط داشت  انز ک  قطعا آقای جالل  اقفییت هیای   

 بسیاری بقای گستقش اردباطات دارد.

در شقایپ کنون  اییقان و روسیی  روابیپ اسیتقادژیک و بسییار      

نزدیک  دارد، حال حضور فقدی ماننز آقای جاللی  بیا د یقک    

الزم بسیار مهم و داثیقگذار خواهز بود. همچنی  در دولت های 

مختلف بقای بقخ  منصب هیا از نماینیزگان مجلیا اسیتفاده     

 شزه ک  ای  مسئل  دجقب  موفق  بوده است.

م  بارها شاهز بودم ک  اگق در مقطع  مصیل ت ن یام اقتضیا    

آقای جالل  حاضق بود ک  خود را ققبان  کنز. از طق   م  کقد

دییق قطعاً اگق سفیقان جمهوری اسالم  از یک عقب  علمی  و  

دجقب  بقخوردار باشنز، ب  طور حیتم در انجیام وایایف خیود     

موفق خواهنز بود، بنابقای  فعالیت در وزارت خارج ، دسهیالت 

خیارج   مقدبپ و عضویت در کمیسیون امنیت مل  و سیاست 

مجلا در چنزی  دوره از آقای جالل  یک انسان پخت  ساخت  

 .است

 : مخالفین استعفا خالصه اظهارات 

با شخصییت آقیای جاللی  و     نماینزگان   :علیرضا رحیميقااي 

نق  وی در زمینی  بقرسی  طیقح هیا و لیوای  در کمیسییون       

امنیت مل  و سیاست خارج  آشینا هسیتنز. وی رویکقدهیای    

 خوب  در مقابل مواضع افقاط  داشت  است.

خاستیاه رأی آقای جالل  اصالح طلب  بوده هیق چنیز کی  در    

 هکیقد  عمیل  موفیق  مجلا دشکیل فقاکسیون مستقلی  والی 

 دجقبی   باییز  و بوده بقخوردار الزم پختی  از جالل  آقای. است

 .گقدد باز مجلا ب  وی

بایز دیز آیا صالح است ک  مزیقیت مقکز پژوه  های مجلا 

ماه آینزه دغییق کنز و سیاختار آن   2یا  6شورای اسالم  بقای 

 دضعیف شود؟

وی با اشاره ب  اینک  آقای سنای  اولی  سفیق مسیلپ بی  زبیان    

روس  در کشور روسی  است و در گذشت  نیز راییزن فقهنیی    

بوده و در اردقای سط  مناسیبات بیی  اییقان و روسیی  نقی       

بسزای  داشت  است، ادام  داد: آقای اقیف و رئیا جمهور بیا  

دیزهوش  خاص  آقای جالل  را بقای سفارت روسیی  انتخیاد   

د ادیی   کقد، مناسبات راهبقدی بی  ایقان و روسی  منجق شز ا

اوراسیا را دشکیل دهیم. فقد جاییزی  در سفارت روسیی  باییز   

 .خپ ص ی  مناسبات ایقان و ای  کشور را حفظ کنز

 مقدم نماینزه دوره چنز جالل  آقای  :بار كوچکي  ژادجقااي  

 حیوزه  در خوب  دجقب  دارای و بوده اسالم  شورای مجلا در

 .است قانونیذاری

اردباط ایقان و روسی  با وجود د قیم ها بیقای میا بسییار مهیم     

است، نیقوی با دجقب  ای ک  در مجلا عملکقد خیوب  داشیت    

ولیت کودیاه اسیت و انتخیاد     ب  سمت دولت م  رود اما عمق د

 سفیق بقای دو سال در کشور روسی  ص ی  نیست.

وی با اشاره ب  اینک  آقای رحیم  اعالم کقدنز ک  آقای جالل  

رویکقد اصالح طلب  دارد، اگق آقای جالل  ب  رویکقد خیود در  

مجلا هشتم و نهم بازگقدد، شایز بتوانیز در سیفارت روسیی     

ز، ادامی  داد: بیا اسیتعفای آقیای     مزت زمان بیشتقی باق  بمان

 جالل  با دوج  ب  موضوعات مطقح شزه مخالف هستم.

 کیاام  بیا  دوره سی   از بیی   بنزه  : ئوج رهوتيمهرداد باقااي 

ری داشیتم از ایی  رو ضیقورت حضیور     همکا مجلا در جالل 

های کیاری احسیاس    ایشان در قوه مقنن  نسبت ب  دییق پست

 شود. م 

سفقا از حیث ردب  اداری در رده استانزاران ققار دارنز و ای  در 

ه مجلیا  دوره ب  عنیوان نماینیز   2حال  است ک  آقای جالل  

 رو ایی   از اسیت،  وزییق  ییک  حز در وی ردب  ک  فعالیت کقده،

 .کقد م  استفاده دولت  های پست بقای ایشان از دولت بود بهتق

کییاام جاللیی  در مییزیقیت فقاکسیییون مسییتقلی ، مقکییز      

شود  های مجلا ک  مغز متفکق قوه مقنن  م سود م  پژوه 

نقی    و همچنی  در کمیسیون امنیت مل  و سیاست خارج 

 .پقرنگ و اثقگذاری داشت  است
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 و هیا  دیالش  از باییز  ابتیزا  در :حسینعلي حاجي دلیگنا ي قااي  

 کنم، دشکق ها پژوه  مقکز مزیقان و کارشناسان هم  زحمات

بنیزه از میزیقیت آقیای جاللی  در دوران مسئولیتشیان در       اما

کینم بیا ایی  کارنامی ،      ها راض  نبودم و فکق می   مقکز پژوه 

عملکقد مورد رضایت  در سمت سفیق ایقان در روسی  نزاشیت   

  باشنز.

هیای   در مقکیز پیژوه   ب  طور حتم مسیئولیت آقیای جاللی     

مجلا، مسئولیت کم  نبوده زیقا ای  مقکز دنهیا جیای  بیوده    

کنیز،   ک  نقط  ن قات کارشناس  ب  نماینزگان مجلا ارائ  م 

حال اگق در شقایپ کنیون  مجلیا در بقخی  م ورهیا میورد      

ها  گیقی گیقد ب  خاطق بقخ  اشتباهات و دصمیم سوال ققار م 

 ها است. بق عهزه مقکز پژوه ای از آن  بوده ک  بخ  عمزه

نماینزگان در گذشت  همواره در موافقت و مخالفت با لوای  ب   

کقدنز و در ای  رابطی  در   ها استناد م  گزارشات مقکز پژوه 

هیا   اغلب موارد کار خوب  دوسپ همکاران ما در مقکیز پیژوه   

گقفت اما متأسفان  در بقخ  موارد بسیار مهم ماننیز   صورت م 

ها رویکقد قابل قبول  نزاشیت  و   ، مقکز پژوه FATF ام وبقج

 ما گزارش  در ای  رابط  از ای  مقکز نزیزیم.

 روسیی   سیفیق  عنیوان  بی   یا نماینیزه  :  ادر ااضي پنور  قااي

 ها پژوه  مقکز و مستقلی  فقاکسیون رئیا ک  شزه انتخاد

د و نقی  مجلیا و مقکیز    دار دفکیق  و دأمیل  جای ای  و است

 پژوه  ها بسیار باالدق از فعالیت در سفارت است.

خطاد ب  جالل  گفت: یادت نقود بی  کجیا می  روی، بی       وی

 آذربایجیان  در نخیواهقا  و  کشوری م  روی ک  روزی میادران 

 مملکیت  آزادی بیقای  را خود جواهقات و طالها قهقمانان  ایقان

سالم  دادنز و در ای  رابط  نبایز عهزنام  هیای ننییی    ا ایقان

 گلستان و دقکمانچای را فقاموش کقد.

روسی  مار خوابیزه است و چشم طمع ب  آد هیای گیقم دارد،   

سیفارت را   ز، چقا م  خواهیز پسیت یشما در مجلا موفق بود

قبول کنیز، مخالفت ما راجع ب  اهمیت مقکز پژوه  ها اسیت  

ک  شما ب  عنوان رئییا آن فعالییت می  کنییز. البتی  حیزد       

 کثیف دوده را نیز نبایز فقاموش کنیم.

: وصیت نام  حضقت امام )ره  را نیز بایز مورد دوج  قیقار داد،  

لیت مقدب  الشقق و الغقبی  ذکیق شیزه، مسیئو     22زیقا در آن 

شما در ای  رابط  حساس است و ما قزر شما را در مجلا م  

دانیییم و انت ییار میی  رود وصیییت نامیی  امییام)ره  و همچنییی   

 فقمایشات رهبق مع م انقالد را ب  چشم و گوش پذیقا باشیز.

 جالل  نمی  دوانیز بیا دقفنیزهای روسیی  بقخیورد کنیز،         آقای

 م  دقسیم حزد من ل  دوده فعال باشز.

متاسفان  دولت در مورد سفیق   :د  اصر موسوي ررگا يسیقااي 

طیور کی  وی    شزن کاام جالل  دصمیم خود را گقفت  و همان

 .اش هم در شهقیور صادر شزه است اعالم کقده اعتبارنام 

شیزه   جای داسف زیادی است ک  مجلا در مقابل عمل انجیام 

  )پذیقش استعفای کاام جالل   ققار گقفت  است، ای  در حال

است ک  ب  هیچ وج  ن قخیواه  جیزی دربیاره سیفیق شیزن      

 .جالل  از مجلا انجام نشزه است

و بقخ   FATFمقدم اعتقاضات زیادی ب  مجلا درباره بقجام، 

های مجلا در ای  باره دارنیز   لوای  دییق و نق  مقکز پژوه 

ک  بخ  عمزه اشتباهات پارلمیان را بی  عیزم ایفیای وایایف      

 .داننز ها مقدبپ م  پژوه 

سفیق شزن کاام جالل  دنیزل جایییاه وی از سیمت ریاسیت     

 .های مجلا است مقکز پژوه 

استعفای کاام جالل  از نماینزگ  مجلا اج یا  در حیق    -

 .مقدم استان دهقان است

بقرس  بودج  ساالن  کار سنیین  است ک  مقکز پژوه  در  -

 هییای آینییزه وایفیی  بسیییار مهمیی  را بییق دوش دارد، اییی  مییاه

های آینزه ای  مقکز بزون رئیا بیاق    درحال  است ک  در ماه

 .کننزه است خواهز مانز و ای  موضوع نیقان

وقت  دولت در اجقای بودج  ساالن  اشتباه داشت  و ان یقا    -

هیا وایفی  زییادی بیق      زیادی در اجقای آن دارد، مقکز پژوه 

 .دوش  بایز احساس کنز

  ي :خالصه اظهارات قااي دكتر رریجا

پیا از بقرسی  و موافقیت مجلیا بیا       ،الریجیان    آقای دکتق

استعفای کاام جالل  ااهار داشت: آقای جالل  از نماینیزگان  

هیا زحمیات    فعال مجلا بودنز و همچنیی  در مقکیز پیژوه    

امیزواریم آقای جالل  در ای  مأموریت .بسیاری را داشت  است

ییت راهبیقدی   جزیز در سفارت ایقان در مسکو با دوج  ب  اهم

مسکو با ایقان موفیق باشیز و نقی  می ثقی در روابیپ داشیت        

  .باشز

رسیدگي به طرح تشنکیل وزارت تجنارت  و خندمات     (4

 (1بازرگا ي )اعاده شده از شوراي  گهبان

کمیسیون ب  دصویب نقسیز سما پیشنهاد ارجاع ب    اصالحی 

و با موافقیت نماینیزگان طیقح مجیزدا بی        مطقح  کمیسیون 

 یسیون ارجاع گقدیز.کم
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ترمنند، دلخنوش، سنالک،     )قااینان: ( اط ین جلسه علني 7

 (:  وروزي و توردگر

 :میا ه مردم  ماینده تردین ترمندقااي  -الف

با اشاره ب  دیتق روزنام  های خارج  کی  بی  دنبیال حفیظ      وی

منافع آمقیکا هستنز، ااهار داشت: در یک  از ای  روزنام  های 

خارج  آمزه است پممئو حقکت ایقان دربقابق اقزام خقابکارانی   

بازرس آژانا را االمان  عنوان کقده است با ای  حال ما از آنها 

 قان بیزار نم  شز.دشکق م  کنیم ک  اگق نبودنز ای

نماینزگان مجلس  ک  قصز دارنز مجزد در عقص  انتخابیات   -

حضور یابنز باییز بزاننیز میقدم از میا چی  می  خواهنیز، کیار         

آمقیکای  ها درست است چقا ک  بلز هستنز چیون  منافع مل  

خود را حفظ کننز اما ما چ  م  کنیم؟ وزیق امور خارج  میان  

را عصب  م  کنیم و بعز ادفاقیاد    را ب  مجلا م  کشانیم، او

 هم رخ م  دهز.

در ادام  با اشاره ب  زلزل  اخیق میان  بیان داشت: اگق ب  خیاطق  

عشق ب  خزا نبود یک عزه بسیج  و جیوان خیالص بی  میانی      

نم  رفتنز دا ب  کمک زلزل  زدگان بشتابنز، زلزل  زدگان  کی   

 هیچ مسئول  ب  فکق آنها نیست.

  دیتیق روزنامی  کیهیان بیا عنیوان بسیی  سیقیع        با اشاره ب وی

امکانات بوم  و کشوری بقای کمیک بی  زلزلی  زدگیان میانی ،      

ااهار داشت: اما م  دانیز در حقیقت چ  ادفیاق  در حیال رخ   

دادن است؟ زلزل  بم، ورزقیان و کقمانشیاه را بی  ییاد بیاورییز.      

مسئوالن فقپ بازدیز می  کننیز و حتی  بیا حضورشیان میانع       

ت رسان  م  شونز چقا ک  مسئوالن استان  باییز از آنهیا   خزما

 پذیقای  کننز، پا نیاینز بهتق است.

در مسیق ک  بودم، آقای پزشکیان با م  دماس گقفیت و گفیت   

ب  میان  بقگقد ببی  چ  خبق است؛ دو دل شیزم. فیقد دیییقی    

با م  دماس گقفت و گفت نیامزی اما اینها)مسیئوالن  آمزنیز،   

گقفتنز و بقگشتنز؛ بعز از ای  دمیاس وزییق جیوان    سلف  ها را 

با م  دماس گقفت ک  خطاد ب  او گفتم بی  ییاد داری دربیاره    

وضعیت اردباط  روستاها و آنت  ده  موبایل گفیتم و بی  می     

خنزیزی؟ آن روز گفیتم کی  در آمقیکیا سیقخ پوسیتان آدی        

روش  و خاموش م  کننز و با دود ب  هم عالمت م  دهنز اما 

م میان  ای  شیوه را بلز نیستنز و نیاز ب  موبایل دارنیز امیا   مقد

 جزی نیقفتییز و امیقوز کی  کیل روسیتا خیقاد شیزه کسی         

 نم  دوانز اطالع رسان  کنز چون موبایل آنت  نم  دهز. 

در یک روستا مقاسم ازدواج  در حال بقگزاری بیود کی  طبیق    

 رسوم بعز از ساعت یک و دو شیب شیام می  دهنیز از ایی  رو     

خوشبختان  دمام روستا در نقط  ای جمع بودنز ک  از زلزل  در 

امان مانزنز اما دمیام روسیتا از بیی  رفتی  و هییچ کمکی  بی         

 روستاهای میان  نقسیزه است.

خان  افقاد کم درآمز امقوز از بی  رفت  و فاجع  ای ب  بار آمیزه  

  1سییما بیا دختیق     سال پیی ، مجیقی صیزاو   دو است، حزود 

ز یک  از روستاهای میان  در حال مصاحب  بود ک  آن سال  ای ا

دختق با حقارت ص بت م  کقد و وقت  مجقی از او علت ایی   

عصبانیت را پقسیز پاسخ داد ک  م  خواهم مملکتم را درسیت  

سال  بود از زیق آوار درآمیز   02کنم؛ روز زلزل  پیکق او ک  حاال 

 و ای  ها بقای ما درد است.

 :سرا صومعه مردم  ماینده سیدكاظم دلخوش قااي  -ب

 هیای جانباختییان زلزلی  و سییالد     با دسلیت بی  خیانواده   وی

آذربایجییان و گیییالن، گفییت: بخیی  کشییاورزی بیی  خصییو   

م صوالت چای، بیقن  و کیقم ابقیشیم باییز در الی ی  بودجی        

نویسیان قیقار بیییقد.     بی  از گذشت  مورد دوج  بودج  02۱۱

بقن  و چای ب  عنوان مودیور دوسیع  بخی  کشیاورزی سیابق       

طوالن  در دجارت کشورهای مختلف ایفا کقده اسیت امیا ایی     

ر کشورهای در حال دوسع  مثیل اییقان بسییار مهمتیق     نق  د

 .است

کشاورزی ابیزار دیامی  معیاش و خیزمات زیسیت م یطی  در       

ها بخ  کشیاورزی را بی     فقآینز دوسع  موثق است. ای  ویژگ 

ابزاری من صق ب  فقد دبزیل کقده است. کشور در ایی  بخی    

های جهیاد اقتصیادی    دارای مزیت نسب  است. یک  از شاخص

اد د ول اساس  و عملی  در بخی  کشیاورزی اسیت. ایی       ایج

د ول بایز منجق ب  بهبود اقتصادی، اقتصادی و زیست م یط  

بعیزی بیا    هیای دیک   را مزن ق ققار دهز چقا ک  ب  دلیل نیقش

وجود رشز نسبتا مطلیود م صیوالت کشیاورزی، منیابع پایی       

دولیز ب  شزت در حال دخقییب هسیتنز. دانی  عامیل اصیل       

ست بی  همیی  دلییل ایجیاد د یول اساسی  در بخی         دولیز ا

بنییان   کشاورزی جز از طقیق حقکت ب  سمت کشاورزی دان 

بنیان، کشیاورزی اسیت کی      پذیق نیست. کشاورزی دان  امکان

باشز ب  همی   فقآینزهای آن بق مبنای پژوهشهای مزیقیت م 

وری در بخی    دلیل راهکار کلیزی افزای  پایزاری عوامل بهقه

وری نییقوی کیار، د قیق کشیاورزی      زی بی  وییژه بهیقه   کشاور

 .م ور است بنیان و اطالعات دان 

در مواجه  با هق یک از پیشامزهای احتمیال ، کشیور نیازمنیز    

ریزی و ایجاد آمیادگ  اسیت. در صیورت دغیییق      طقاح ، بقنام 

های غلپ حاکم بق بخی  کشیاورزی و کیاه      شقایپ سیاست
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دامی  مواد غذای  متک  بق منابع وابستی  ب  واردات در امنیت 

دوان ب  کاه  واردات و افزای  صادرات حتی  بی     داخل ، م 

ایجاد دقاز مثبت دجاری در حوزه کاالهیای کشیاورزی امییزوار    

بود، شقایط  ک  ضم  افزای  امنیت غذای  و بهبود وضیعیت  

دولیزکننییزگان م صییوالت کشییاورزی بیی  ویییژه در منییاطق    

ر د قیم بق اقتصاد کشور، ای  چیال  را  روستای  ب  کاست  آثا

 .ب  فقصت دبزیل کقد

درصیز دولییز    06دیا   04بخ  کشاورزی طی  سیالهای اخییق    

درصز ارزش صیادرات غیقنفتی ، بیی  از     72ناخالص داخل ، 

درصز مواد اولی   ۱2درصز عقض  غذا و  12درصز اشتغال،  72

 .شود صنایع دبزیل  و دکمیل  را شامل م 

 :اصفهان مردم  ماینده احمد سالک كاشا ي قااي -ج

 دو شیاهز  اسالم  انقالد پیقوزی از سال یک و چهل از پا -

ن هسیتیم؛ نخسیت اینکی  جمهیوری     دفاق مهم در سط  جهاا

اسالم  ایقان و انقالد اسیالم  بیا پشیتیبان  ملیت و رهبیقی      

ای در اوج عزت و اقتزار رو ب  کمیال بیا    داهیان  آیت اهلل خامن 

هز  دستیاب  ب  قُلل جهان است و دوم اینک  استکبار جهان  

ب  ویژه آمقیکا و رژیم صهیونیست  در حضیض ذلت و التمیاس  

 هستنز.

ای اقتزار و التماس نبایز دغییق کنز بنابقای  مقاقبت ویژهای ج

بایز داشت. بق ای  اساس رسالت ما حفظ امانیت الهی  اسیت و    

آن عبارت اسیت از وجیود رهبیقی، قیقآن، عتیقت و میقدم بیا        

بصیقت یعن  انقالد اسالم  لذا س  کار بزر  را بایز پییییقی  

 کقد.

کی  اوجیب   نخست حفظ ن یام مقیزس جمهیوری اسیالم       -

واجبات است، مسئولیت سنیین  بق عهزه میا گذاشیت  اسیت،    

دفقق ، اختال  و نفوذ بییانیان آفت ای  حقکیت بیزر  اسیت.    

دومی  کار دیالش بیقای اسیت کام درون دشیکیالد  ن یام بیا       

اصالح ساختارها و سازمانزه  دقییق و علمی  و بی  کیارگیقی     

قیالد اسیالم  و   جوانان و نخبیان در راستای بیانی  گام دوم ان

 های ابالغ  است ک  مع م ل  ضام  ای  حقکت است. سیاست

سومی  کاری ک  بایز انجام داد اینک  بعز از چهل و یک سیال  

از پیقوزی انقالد مقول  ب  معنای شقق و غقد در عیالم وجیود   

نییزارد بلکیی  در حییال حاضییق نبییقد سیینیی  بییی  اسییالم نییاد 

ست، لذا بیا دکیی  بیق    م مزی)   و استکبار و سلط  جهان  ا

فقامی  اله ، اعتصام ب  خزاونز بزر  و ریسمان الهی  عتیقت   

پاک پیامبق اع م)   و در زمان غیبت کبقی و جانشیین  آن  

حضقت، مقام مع م رهبقی باییز چنیگ زد یعنی  دطبییق بیا      

های اخالق، احکیام، سیاسیت،    م توای ققآن و عتقت در زمین 

 داشت.فقهنگ، اقتصاد و حکومت عمل جزی 

دقدیز و با اعتقاد راسیخ عیق     ب »خزاونز وعزه داده است ک  

کنم در ای  نبقد سنیی  بی  اسالم و استکبار اسالم بق کفق  م 

جمهور، گفیت: کشیور را معطیل دشیمنان      خطاد ب  رئیا وی

نکنیز و بقای حل معضل بیکاری، معیشت مقدم، گقان ، دورم و 

هیای   ، میقدم و سیاسیت  های جوانان، نخبیان اقتصاد ب  اقفیت

ابالغ  مقام مع یم رهبیقی از جملی  اقتصیاد مقیاومت  دوجی        

بیشتقی کنیز. در مقابل فشار حزاکثقی امقیکا و اروپای خبیث 

 سق خم نخواهیم کقد.

وی خطاد ب  وزیق نیقو افزود: با اقتزار بقای دوج  ب  مصیوبات  

ماده و مصوبات جلسات دهیم، سییزدهم و بیسیت و چهیارم      ۱

هییای کشییاورزان و  ی عییال  آد را بییا رعایییت حییق آبیی  شییورا

جلوگیقی از بارگذاری در استان باالدست  و اقزام بقای انتقیال  

آد بق اساس قانون دوزیع عادالن  آد بی  فیالت مقکیزی اقیزام     

 جزی کنیز.

وزیق صنعت، معزن و دجارت را مورد خطاد ققار داد و افزود:  -

راسیتای د قیق رونیق    بزون دقدیز بخش  از رفیع بیکیاری در   

دولیز، حمایت و دقویت صاحبان صنایع خواهز بود، با شزت در 

گیذاری دیالش    مسیق پقهیز از بقوکقاس  با هز  جذد سقمای 

داران جلوگیقی کنییز. همچنیی  بیا     کنیز و از دعطیل  کارخان 

 روی  بقخورد کنیز. قزرت با واردات ب 

م در شیقایپ  خطاد ب  وزیق بهزاشت و درمان ، گفت: میقد وی 

  بسیییار سییخت عییزم دییامی  دارو هسییتنز، دییامی  دارو بییقای  

 ها ضقوری است. های خا  و بیمارستان بیماری

 ی ؛ جمهور و آقای حجت السالم والمسلمی  شهیز آقای رئیا 

ضعف شزیز مزیقیت در بنیاد شهیز و امور ایثیارگقان موجیب   

واده های گقان سنگ انقالد یعن  شهزا و خیان  شزه ک  سقمای 

شهیزان، جانبازان، ایثارگقان، رزمنزگان و آزادگیان در شیقایپ   

سخت  بقای دامی  دارو، پقستار و رسیزگ  ب  جانبازان بیاالی  

درصز باشنز لذا اجازه نزهیز ایی  عزییزان در پییچ و خیم      22

 زنزگ  گقفتار شونز.

وزیق م تقم اقتصاد و دارایی  باییز در هفتی  وحیزت و مییالد      

سازمان امور مالییاد  دسیتور دهییز دیا اجیقای      پیامبق)   ب  

سیاست مقاعات اسالم  را با مقدم با هیز  رشیز دولییز ملی      

 دعقیب کننز، مقدم سخت گقفتارنز.

وزیق آموزش و پقورش نیز بایز بق اساس سنز د ول آمیوزش   -

و پییقورش نسییبت بیی  مسییئل  ردبیی  بنییزی فقهنییییان، خقیییز 

Instagram.com/dotic.ir
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بخشز. همچنی  ضیم   ها را سقعت ب ها، حق التزریس  خزمت

دقییزیق و دشییکق از قییوه قضییایی  جنییاد آقییای حجییت السییالم 

ولمسلمی  رئیس ، اقزامات انقالب  وی موجب رشز اعتماد بی   

ن ام مقزس شزه لذا دقاضای دامی  قاضی  بیقای دادگسیتقی    

 اصفهان را در دستور ققار دهیز.

هییا را  وزارت دعییاون، کییار و رفییاه اجتمییاع  بایییز حقییوق بیمیی 

ها دچار مشکل شیزنز.   خت کنز زیقا بسیاری از بیمارستانپقدا

مشکل بیم  دی را نیز حل کنییز زییقا جانبیازان بیا مسیائل و      

 .مشکالت فقاوان  روب  رو هستنز

 : ماینده مردم رباط كریم حسن  وروزيقااي  -د

ضم  دبقیک ب  مناسبت هفت  وحزت، بیان کیقد: سیوال     وی 

وجود دارد و آن هم ای  است ک  علت پیشنهاد اسیتان دهیقان   

جنوب  در استان دهقان بی  چی  دلییل اسیت؟ از آنجیای  کی        

میلییون    04های ما ب  خیاطق سیای  بیزر  اسیتان      شهقستان

درصز جمعییت کشیور را در خیود جیای داده      02.2دهقان ک  

کنز ما ب  پیشنهاد ای  موضوع  ای را د مل م  مشکالت عزیزه

 .روی آوردیم

هیزار   422هزار نفق جمعیت و رباط کقیم بیا   222بهارستان با 

نفق جمعیت ب  دلیل نبود خیلی  از ادارات در ایی  دو منطقی     

از  شاهز مشکالت عمیقی  اسیت. شهقسیتان بهارسیتان هنیوز     

کمبود اداراد  ماننز هالل احمق و سیازمان انتقیال خیون رنی      

بقد. رباط کقیم، دادسقا و دادگاه ن ام  نزارد. پقنیز نییز بیا     م 

هزار نفق جمعیت ن  فقمانیزاری دارد و نی  بخشیزاری بیا      222

قانون شیهقهای جزییز بیق لیزوم اسیتققار       02و  ۱ک  مواد  ای 

شهقها ماننیز شیهقهای دیییق     ها در اینیون  ادارات و وزاردخان 

 .داکیز دارد، اما هنوز ادارات در ای  مناطق مستقق نشزنز

هزار نفیق   222هزار نفق جمعیت ک  ب   222شهق جزیز پقنز با 

 022جمعیت افزای  پیزا خواهز کقد و شهق جزیز گلبهیار بیا   

هیزار نفیق جمعییت در شهقسییتان چنیاران هنیوز آرامسییتان و      

تقوی آنها با هزین  کیقد هیزاران میلییارد    بیمارستان نزارنز و م

انیزازی نشیزه اسیت. پقنیز نی  فقمانیزاری دارد و نیی         هنیوز راه 

 .بخشزاری و گلبهار نیز بخشزار نزارد

روسیتا هنیوز گیاز     42روستا و در گلبهار  02در بخ  چناران 

روستا بزی  شکل است. در  02نزارنز و در طققب  و شانزیز نیز 

روسییتا و در شهقسییتان طققبیی  و  02شهقسییتان چنییاران نیییز 

شانزیز چهار روستا جاده آسفالت نزارنز. صزها چاه آد شیقد  

مشهز در چناران وجود دارد ک  ش  روستا از آن ن  آد شقد 

دارد و ن  کشاورزی. آبفای مشهز ن  دنها ب  حال آد شقد ای  

دهیز کی  پسیاد بی  ایی        مناطق نزارد بلک  حت  اجیازه نمی   

 شودمناطق سقازیق 

 :اصفهان مردم  ماینده حمیدرضا توردگرقااي  -هن

با گقامیزاشت هفت  وحزت، شقط اصل  وحزت مسیلمانان   وی

زی بیی  دعییالیم دییی  اسییالم و اسییالم نییاد م مییزی، را پایبنیی

های اله   سازی بقای اهور منج  جهان  و دعوت فطقت زمین 

 .ساز اسالم دانست مقدم ب  نزای انسان

شیود و همی  ادییان     وحزت، حت  ب  مسلمانان هم م زود نم 

بخ  اله  هسیتنز. وجی  اشیتقاک     اله  مخاطب نزای وحزت

، پقهیز از شقکت و ققار نییقفت   هم  ادیان اله ، عبودیت خزا

العیالمی  اسیت. وحیزت     د ت سلط  هییچ اربیاب  جیز اهلل رد   

فقیی  و رهبیقی جهیان اسیالم در      مسلمانان د ت رهبقیت ول 

عصق حاضق و در دوران مقاومت در منطق ، کامال دجقبی  شیزه   

 ییا  هسیت  دفققی   یا باشز، داشت  وجود ای دفقق  جا هق  است و

 .است نزاشت  وجود رهبقی

ادامیی  دادن راهبییقد مقاومییت در سییط  داخلیی  و خییارج ،    

ای، دوج  بی  اقفیتهیای اقتصیادی     بقداشت  گام چهارم هست 

داخل  ب  جای بقجام و اینسیتکا، دوسیع  روابیپ دجیاری بیا      

سایق دولتها، حمایت از صادرات، رفع موانع دولیز، بهبود فضای 

ون اساس  قان 44کسب و کار و اجقای درست سیاستهای اصل 

موجب گشای  امور اقتصادی و معیشت  مقدم، خقوج از رکود 

 .و بهبود شاخص اشتغال است

اش، گفت: استان و شهق  با اشاره ب  مشکالت حوزه انتخابی  وی

های نیم  دمام عمقان ، دوسع  نامتوازن،  اصفهان با چال  طقح

آد و کشاورزی روبقوست. شاهز باال بودن نقخ بیکاری بی  از 

توسپ کشوری و وجود موانع متعیزد کسیب و کیار هسیتیم.     م

اشتغال و مسک  مهمتقی  مشکالت اقتصادی میقدم و جوانیان   

های عمقان ، سیاخت و سیاز و    است. بقای خقوج از رکود پقوژه

هیای خیقوج از رکیود و     دولیز راه  جز اجقای قیوانی  و طیقح  

هیای   ایجاد رونق اقتصادی نزاریم. با دوج  ب  م زودیت بودج 

عمقان  راه  جز ب  میزان آوردن بخ  غیقدولت  و مشیارکت  

دمیام نیزاریم کی  آن هیم      های فقاوان نیمی   آنان در ادمام طقح

 .مستلزم بهبود فضای کسب و کار است

مشکالت بخ  کشاورزی و آد استان، گفیت:   در خصو وی 

آفیقی    های پا از انقالد پیشتاز و نقی   اصفهان در هم  دوره

شییهزای عملیییات م ییقم و شییهزای اصییفهان و  بییوده اسییت. 

هیای حیق علیی      کاروانهای کمکهای مقدم  اصفهان ب  جبهی  

باطل نمون  عمل  ای  مسئل  است. پایان سکوت، صبق و د مل 
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مقدم اصفهان و اعتقا  آنیان بی  عملکیقد نادرسیت و ضیعیف      

انصیاف  مسی والن کشیور شیود.      مزیقان استان نبایز موجب ب 

ایز ب  رسمیت شیناخت  شیود. سیتاد احییای     ققاردادهای آد ب

رود و سامانزه  کارون پا از یک سال راه افتیاد و اگیق    زاینزه

بخواهز موفق شیود باییز حتمیا مصیوبات قیانون  و طقحهیای       

 .قانون  جزیز ارائ  بزهز

 ( ت ره ریحه1درخواس  دو توری  براي )( 6

  درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها الیحه-

آقایان  ، مخالفی )ماف خانم پا از ااهارات یک  از متقاضیان)

 و سلیم   قیز  آقایان آزادی خواه ، موافقی  )گلمقادی و سالک

 دو فوریت ب  دصویب رسیز.

 ( ت ره طرح با اید دو توری  1( اعالم وصول )5

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری44طرح اصالح ماده )-

آقایان  ، مخالفی )آقای مفت ضیان)پا از ااهارات یک  از متقا

 قییز    آقایان کیاام  و کبییقی   ، موافقی  )قاض  پور و لطف 

نقسیز ، سما قیز یک فورییت مطیقح و   دو فوریت ب  دصویب 

 رسیز.ب  دصویب 

( تذكرات كتبي  مایندگان به رییس جمهنور و مسنلولین   8

 اجرایي كشور

 مورد(2)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

قاض  پور نماینزه ارومیی : دسیقیع در اسیکان  میقدم       آقای-0

آذربایجیان شیقق  و حییل مشیکل احشیام  آنییان و      هزلزلی   زد 

 دسقیع  در بازسازی مناطق زلزل  زده

 آقای خالق  نماینزه خلخال:-7

دعطیل  کارخان  آسفالت شهقسیتان خلخیال کی  هیچیونی       -

ی آلودگ  زیست م یط  نزاشت موجب عزم آسفالت جاده ها

 روستای  شزه است.

ب  دوجه  م یپ زیست استان و شهقستان در میورد جیاری   -

 شزن فاضالد ب  رودخان  شهقستان خلخال
 

 مورد(18)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 

 دعزاد دستیاه اجقای  دعزاد دستیاه اجقای 

 0 جهاد کشاورزی 7 آموزش و پقورش
 0 اردباطات 0 نیقو

 0 کشور 4 یراه و شهقساز
 7 دادگستقی 7 صنعت
 7 ورزش و جوانان 7 دعاون

( تذكرات قیین  امه اي، اخطار اا ون اساسي و تنذكرات  9

 شفاهي

 بقرسی   جقییان  در و شفاه  دذکق در : مصطفي كواكبیان  قااي

 نامی   آئیی   06 میاده  بقاسیاس : گفیت  جاللی ،  کاام استعفای

سوگنز یاد کقدنز ک  ب  آئی  نامی    رئیس  هیات مجلا داخل 

 وفادار بماننز.

بنزه با استعفای جاللی  میوافقم، مخالفیان بیا اسیتعفای آقیای       

، بقجیام و  FATF حیق  از جالل  مخالفت جزی نزاشتنز بلک  

وزیق آموزش و پقورش م  زننز ک  مخالفیت جیزی م سیود    

 نم  شود، بایز در موضوع ص بت کننز.

پاسیخ بی  دیذکق ایی  نماینیزه،       در   :دكتر علي رریجا يقااي 

 .گفت: دذکق درست است مخالفان در موضوع ص بت کننز

در دذکق شفاه  گفت: صب  امقوز  : وچکي  ژادجبار كقااي 

وزیق آموزش و پقورش در صزا و سیما مطقح کقد ک  ردب  

 62بنزی فقهنییان در حال اجقا است در حال  ک  در ماده 

قانون بقنام  ششم دوسع  دولت مکلف شزه الی   ن ام ردب  

 بنزی فقهنییان را ب  مجلا ارائ  دهز.

ها در صزا و سیما دم از اجقای ردب  وزرای آموزش و پقورش بار

بنزی فقهنییان م  زننز ک  واقعیت نزارد، دولت داکنون 

الی   ای درباره ردب  بنزی فقهنییان ب  مجلا ارائ  نکقده 

 است.

 نماینزه ای  دذکق ب  پاسخ در   :دكتر علي رریجا يقااي 

کقده  رسیزگ  موضوع ب  د قیقات و آموزش کمیسیون: گفت

 .کننز عمل قانون مطابق شود ارائ  الی   است الزم اگق  و

 در دییذکق شییفاه  بییق لییزوم اجییقای     :علنني بختیننارقانناي 

همسان سازی حقوق بازنشستیان داکیز کقد و گفیت: مجلیا   

هزار میلیارد دومان را بقای اجقای ایی    2اخیقا اعتباری بالغ بق 

بازنشستیان همچنان قانون اختصا  داد اما وضعیت معیشت  

 خود نیست از ای  رو دولت بایز بقای ای  مسئل  دزبیقی کنز.

در سال رونق اقتصادی مشکالت عزیزه ای در ای  حوزه وجود 

دارد، ب  ن ق م  رسز ک  دستیاه ها در جهت رونیق اقتصیادی   

حقکت و کار نم  کننز بی  طیوری کی  در شیقایپ کنیون  در      

سیار بخی  هیای مختلیف از     شهقستان های گلمایییان و خوان 

جمل  شیهقک صینعت خصوصی ، نخیل خوانسیار، پاالیشییاه،       

هزار رأس، شقکت کشت و صینعت پییاه،    02دامزاری صنعت  

کارخان  فقاز باطقی خوانسار، کممقسورسیازی، کارخانی  المی     

شما خوانسار و بخ  پلت فقم و کارخان  دیار خیودرو امیقوز   
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طبیع ، م یپ زیسیت   درگیق مشکالت بسیاری از جمل  منابع

بوده و یا ب  دنبال دامی  آد و زمی  هسیتنز از ایی  رو دولیت    

 بایز بقای ای  مسئل  فکقی کنز.

وی با انتقاد از واردات قطعات خودرو دوسپ کارخانجات بیزر   

 خودروسییازی افییزود: اییی  کارخانجییات قطعیی  بلبقینییگ را از   

  شقکت های بزر  چین  وارد م  کنز ک  ای  مسیئل  خیال  

بوده و کمیسیون ویژه حمایت از دولیز بایز ای  مسئل  را مورد 

 بقرس  ققار دهز.

قیانون   22دخالت دادستان هیا در امیور اجقایی  مغیایق اصیل      

اساس  است، در شقایپ کنون  دادستان ها د ت امیور حقیوق   

عام  در مسائل دخالت کقده و موجب شزه ک  حقکت اجقایی   

آموزش و پقورش قول داده کی   کنز شود از طق  دییق وزارت 

مقکز دقبیت معلم گلماییان ک  جزو اولی  مقاکز دقبییت معلیم   

در کشور است را احیا کنز ک  ای  مسئل  بایز مورد دوج  قیقار  

 .گیقد

در دذکق شفاه  خیود خطیاد      :علي كاظمي باباحیدريقااي 

ب  وزیق نیقو، گفت: چ  زمان  بایز آوارگ  مقدم مناطق م قوم 

 ب  ادمام بقسز.

چقا عنوان م  شود پول و اعتبیار بیقای اجیقای پیقوژه ای کی       

کیقده وجیود دارد امیا بیقای رفیع      هنوز مجوز قانون  دریافیت ن 

 م قومیت مقدم م قوم اعتبار وجود نزارد.

درصیزی قیقار بیود     ۱2پقوژه سز غزیق باباحییزر بیا پیشیقفت    

امسال با پی  بین  اعتبار مناسب ب  ادمام بقسز امیا اعتبیاری   

دخصیص نیافت  و ای  امق در حال  اسیت کی  اعتبیار و بودجی      

 دارد. بقای پقوژه های غیققانون  وجود

در دذکقی ب  وزیق آموزش و پیقورش، گفیت: یکی  از وعیزه      -

های داده شزه ب  نماینزگان مجلیا ارائی  الی ی  ن یام ردبی       

بنزی ب  قوه مقنن  بوده لذا ای  امق بایز دسقیع شود، همچنی  

درخواسییت میی  شییود بییقای رفییع م ییزودیت اعمییال مییزارک 

 فقهنییان نیز اقزامات الزم صورت بییقد.

دذکقی ب  وزیق کار، دعاون و رفاه اجتمیاع  دصیقی  کیقد:    در  -

یاران  مقاکز دوانبخش  ط  چنز ماه گذشت  اختصیا  نیافتی    

است ک  موجیب بیقوز مشیکالت بیقای ایی  مقاکیز شیزه لیذا         

درخواست م  شود ک  ای  امق بقطیق  شیود، همچنیی  باییز     

دوضی  داده شود چقا کارخان  شیق پیاه شیهقکقد اقیزام بی  در    

 ستورکار ققاردادن اخقاج نیقوهای خود کقده است.د

در دذکقی ب  وزیق اردباطات نیز از نبیود پوشی  اینتقنیت و     -

دلف  همقاه در بسیاری از مناطق استان چهارم ال و بختیاری 

 انتقاد کقد.

وی در دییذکقی بیی  رئیییا جمهییور خاطقنشییان کییقد: کییاروان 

اری سیفق  مسئوالن دولت هنوز بی  اسیتان چهارم یال و بختیی    

نکقده است از ای  رو درخواست م  شود ایی  امیق نییز هقچی      

 .سقیع دق در دستورکار دولتمقدان ققار بییقد

 ضیم  : گفیت  ،پاییان جلسی     در  :کیانمسعود پزشقااي دكتر 

آذربایجان شقق ، از  زلزل  داغزار های خانواده ب  دسلیت عق 

وزارت کشور و سایق مسیئوالن درخواسیت رسییزگ  آنی  بی       

حادث  دیزگان داریم، زیقا بیا دوجی  بی  بیقودت هیوا، نییاز بی         

 کانکا وجود دارد.

بی  پناهییاه   دام ها و احشام موجود در مناطق حادث  دیزه نیاز 

 دارنز.

وزارت کشور و جهاد کشاورزی نبایز از سییل حیادش شیزه در    

 شهقسییتان هییای بهشییهق و گلوگییاه غافییل شییونز، نماینییزگان  

استان های مازنزران و آذربایجان شقق  ب  خانواده های داغزار 

و حادث  دیزه در سیل و زلزل  اخیق در ای  دو اسیتان دسیلیت   

 .عق  م  کننز

 

 شننبه منورخ   یک تم جلسه  ، جلسه قیننده روز ( اعالم خ11

 14ساع   1398/ 19/8
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(رسیدگي به طرح اصالح موادي از انا ون قینین  امنه    1

 (1)اعاده شده از شوراي  گهبان داخلي مجلس شوراي اسالمي

 اصالحات کمیسیون به تصویب رسید:

 ( گزارش:3( اصالحي قانون موضوع ماده )202در ماده )

حذ  و « ، سلب اعتماد، عزل، استعفا ، فوت یا کاه »ارت عب

 شود. جاییزی  آن م « یا دغییق»عبارت 

 شد: شرح زير اصالح  ( به6ماده )

مکیقر  بی     724عنیوان میاده )   شقح زیق بی   یک ماده ب  -6ماده

 شود: قانون ال اق م 

ها، گزارش موضوع مقدبپ  هق یک از کمیسیون -مکقر 724ماده

  ایی  قیانون را دهیی  و فیوراً از     724  و )704 ، )700با مواد )

رئیس  حسب مورد ب  قوه قضائی  یا مقاجع قیانون    طقیق هیأت

هیای ارسیال  بی  قیوه قضیائی        کنز. گیزارش  ربپ ارسال م  ذی

گییقد. معاونیت    صورت خارج از نوبت مورد رسیزگ  ققار می   ب 

و  ن ارت مجلا ملزم ب  پییییقی اداری میوارد میذکور اسیت    

بیار بی  اطیالع نماینیزگان      میاه ییک   ها را هق س  گزارش پقونزه

 رسانز. م 

  ایی  قیانون   724  و )702میوارد میذکور در میواد )    -0دبصقه

 -  قییانون مجییازات اسییالم  )کتییاد پیینجم 226طبییق مییاده )

با اصالحات و ال اقات بعزی مورد  7/2/0222دعزیقات  مصود 

مقاماد  کی  در قیانون    گیقد. عزل یا بقکناری رسیزگ  ققار م 

 شود. اساس  احکام خاص  دارد، مطابق همان قانون اقزام م 

  در مورد رئیا جمهور، بق اساس 724گزارش ماده ) -7دبصقه

  قییانون اساسیی  مییورد 002  اصییل یکصییز و دهییم)02بنییز )

 گیقد رسیزگ  ققار م 

(ارائ  گزارش كمیسیون قموزش ، تح ی ات و تناوري در 2

 تش سوزي مدرسه دخترا ه در زاهدانمورد حادثه ق

و اظهارات نماینتده دولتت    پس از قرائت گزارش کمیسیون ،

تعتدادی از نماینتدگان ، ناترات ختود را      )آقای عسترری( 

 پیرامون گزارش مزبور، ارایه نمودند:

 خالصه گزارش:

 بخ  اول

 طقح مسأل :

 دلیییل بیی  صییب  ۱ سییاعت مقییارن 02۱2 /۱  /72 در دییاریخ 

 اول کیالس  در حمیل  قابیل  سوز نفت ای فیتیل  اریبخ واژگون 

 حقیق دچار درس کالس زاهزان، حسن  اسوه دختقان  دبستان

 هیای  نیام  ب  آموزان دان  از نفق 4 سوزی، آد  ای  در. شود م 

یم میق » ،«عقبی   صیبا » ،« دبسیتان   پیی  ) خسقوپقسیت  مانا»

)هیق سی  از پایی  اول دبسیتان ،     « یکتا میقشیکار »و « نوکنزی

 دهنز. ار سوختی  شزیز شزه و جان خود را از دست م دچ

 بخ  دوم

 ها اقزامات کمیسیون و بیان نتای  حاصل  از بقرس 

کمیسیون آموزش، د قیقات و فنیاوری بالفاصیل  پیا از ایی      

رخزاد موضوع را فوراً در دستور کار خیود قیقار داد و بیا اعیزام     

 ،02۱2 /۱  /22 دیم  از اعضای کمیسیون ب  زاهزان در داریخ 

 و آمیوزش  وزارت میزیقان  و معاونیان  حضیور  بیا  جلس  دشکیل

 پیقورش  و آموزش وزیق از دعوت و کمیسیون م ل در پقورش

 .پقداخت موضوع جانب  هم  بقرس  ب 

ساختمان ایی  مزرسی  ییک طبقی  و فاقیز سیسیتم حقاردی         

استانزارد بوده است و بیقای گقمیای  کیالس از بخیاری غییق      

ها بیا موکیت،    سوز استفاده شزه است. کف اداق تاستانزارد و نف

پوشیزه شزه و ب  دلیل وجود اشیا  قابل احتقاق و پخ  شزن 

نفت، آد  ب  سقعت ب  کلیی  نقیاط سیاختمان سیقایت کیقده      

 است.

های کمیسیون از مجموع مشیاهزات، دریافیت گیزارش     بقرس 

ربییپ و اسییتماع دوضییی ات مسییئوالن آمییوزش و  نهادهییای ذی

 شود: ادی و استان ، ذیل س  بخ  بیان م پقورش ست

 الف( شرایط مدرسه اسوه حسنه

 02۱2مزرس  غیقدولت  دختقان  اسوه حسن  زاهزان در سیال  

بیقای   02۱2دبستان  خیود را دأسییا و در سیال     مقطع پی 

پذیقد. عوامل اجقائ  مزرس   آموز م  پای  اول دبستان نیز دان 

یمان  شاغل در اداره آموزش عباردنز از: مزیق مزرس  )نیقوی پ

 2زاهزان ، معاون مزرسی ، معلیم پایی  اول،     7و پقورش ناحی  

نفق مقب  پی  دبستان  و خزمتیزار کی  بجیز م سیا، بیاق      

 عوامل از نیقوهای آزاد هستنز.

نفیق پایی     2آمیوز )  نفق دان  6۱در سال د صیل  جاری جمعاً 

زرس  مشیغول  دبستان   در ای  م نفق در مقطع پی  67اول و 

انز. سیاختمان مزرسی  در زمیان وقیوع حادثی        ب  د صیل بوده

استیجاری بوده است و حزود یک ماه قبل، ای  ملک دراختییار  

ماه، مزرس   مزرس  ققار گقفت  است. پی  از آن و دا اوایل آبان

در م ل استیجاری دییقی بوده ک  بی  دلییل عیزم همکیاری     

مزرسی  بی  م یل جزییز     مالک و ادمام مزت قیقارداد، فضیای   

 02۱2 /02  /0 انتقال پیزا م  کنز. مستنز ب  گیزارش میورخ   

 عوامل بلوچستان، و سیستان استان پقورش و آموزش کل اداره

 و آمیوزش  اداره با ملک، انتقال بقای را مکادباد  مزرس  اجقائ 
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دهنز و بالفاصل  بزون کسب مجیوز، مزرسی      م انجام پقورش

سیازی را   گون  مجوز د کیم بنا یا مقاوم ب  فضای جزیز ک  هیچ

شود. الزم ب  ذکق است، فضای قبل   دارا نبوده است، منتقل م 

مزرس  نییز بیا وجیود دارا بیودن مجیوز اسیت کام بنیا، مجیوز         

سازی و رعایت موارد ایمن  را نزاشت  اسیت. در بازدییزی    ایم 

 عمیل  بی   مزرسی   قبلی   م یل  از 02۱2 /7  /7 ک  در دیاریخ  

 اسیتان  میزارس  دجهییز  و دوسیع   نوسیازی،  کیل  اداره یز،آ م 

 بنیا،  اسیت کام  دأئییز  صیزور  بیا  همزمان بلوچستان و سیستان

 سیقمای   و گقمیای   سیسیتم  از اسیتفاده  کی   کنیز  م  اعالم

ست. ا الزام  مزرس  در حقیق اطفای کمسول نصب و استانزارد

عزم نصب کمسول اطفای حقیق در مکیان بعیزی مزرسی  نییز     

کنیز. الزم بی  ذکیق اسیت اداره کیل آمیوزش و        پیزا می  ادام  

پیییقورش سیسیییتان و بلوچسیییتان در گزارشییی  در میییورخ   

 کمسیول  وجیود  رغیم  علی   کی   بود کقده اعالم 02۱2 /02  /0 

 اضیطقاد،  و دسیتماچی   دلییل  بی   مزرس  عوامل نشان ، آد 

قزام ب  موقع بیقای اطفیای حقییق نشیزنز کی  ایی        ا ب  موفق

 باشز. نم  موضوع مورد داییز

م ل جزیز مزرس  در خیابان مصطف  خمین  شیهق زاهیزان   

است ک  در فاصل  چنزصز متقی اداره آموزش و پقورش ناحی  

ای بیزون   زاهزان ققار گقفت  و عزم دوج  ب  فعالیت مزرسی   7

مجوز در همسایی  اداره آموزش و پقورش، م ل دأمیل جیزی   

 است.

طور کی    کشور، همان سازمان نوسازی، دوسع  و دجهیز مزارس

ذکق شز اعالم داشت ک  ایی  مزرسی  فاقیز مجیوز الزم بیقای      

فعالیت بیوده اسیت؛ لکی  میزارک موجیود در اداره آمیوزش و       

زاهزان حاک  از آن است کی  دیاریخ بازرسی      7پقورش ناحی  

مققر شزه اسیت. ایی  موضیوع     02۱2 /02  /0 مجزد مزرس ، 

  جع ذی صالح ققار گیقد.نیز بایست  مورد بقرس  نهادها و مقا

 کیفیت وقوع حادثه ( ب

بنیزی چیوب  از دفتیق میزیق      آموزان با قفس  کالس درس دان 

متیق   سیانت   42جزا شیزه بیوده و درد ورودی کیالس حیزود     

عق  داشت  است. بقرس  کمیسییون حیاک  از آن اسیت کی      

احتماالً ب  دلیل دستماچی  و همچنی  عق  بسیار کیم درد  

سیوز را از م یل حادثی      وانست  است چقاغ نفتورودی مقب  نت

 مزیق. کنز م  دقک را م ل سوزی آد  هنیام در  خارج کنز و

. انز نزاشت  حضور م ل در حادث  ل    در نیز مزرس  معاون و

  بقخیورد  نفتی  چقاغ ب  آموزان دان  از یک  پای یا کیف ااهقاً

یمکیت و  کقده و با واژگون شزن آن و با دوج  ب  وجود میز و ن

درنیگ،   همچنی  ریزش نفیت روی موکیت کیالس، آدی  بی      

گیییقد و دود غلیییظ ناشیی  از   م یییپ کییالس را در بییق میی   

شیود. )علیت دقییق واژگیون  بخیاری و       سوزی منتشق م  آد 

احتمال قصور کیادر مزرسی  در ایی  موضیوع، دوسیپ مقاجیع       

 بی   کی   آمیوزان  دانی   از نفق 4  قضائ  در حال پیییقی است .

 دود حجیم  و ورودی درد بی   سوزی آد  سقایت و دقس دلیل

 ب  عوامل چشم از بودنز، بقده پناه کالس انتهای ب  آن از ناش 

 مانیا » آموزان دان . شونز م  شزیز سوختی  دچار و مانزه دور

 مییورخ 04 سییاعت حییزود «عقبیی  صییبا» و «خسقوپقسییت

 1 سیاعت  حیزود  «میقشیکار  یکتا» آموز دان  ،02۱2 /۱  /72 

 میورخ  72 سیاعت  حیزود  «نوکنیزی  مقیم» آموز ان د و صب 

 ازدسیت  را خیود  جان وارده، جقاحات شزت از 02۱2 /۱  /71 

 .دهنز م 

 ها پس از حادثه اقدامات نهادها و سازمان  ( ج

نشان  و اورژانا زاهزان بالفاصیل  در   پا از وقوع حقیق، آد 

 دیزگان ب  بیمارستان امام علی  )ع   م ل حاضق شزنز و سان  

 زاهزان انتقال یافتنز.

دیم پزشک  اعزام  از دهقان در م ل حادث  حاضق شزه و رونز 

 انز. درمان مجقوحان را د ت ن ارت ققار داده

زاهییزان ضییم  پییذیقش   7مییزیق آمییوزش و پییقورش ناحییی   

 مسئولیت و عذرخواه  از سمت خود استعفا داده است.

سییتان، میزیق مزرسیی  و معلیم پاییی  اول بیا دسییتور دادسیتان ا    

 انز. بازداشت شزه

نفیق از   07وزیق آمیوزش و پیقورش ااهیار کیقده اسیت: بیقای       

انیز   مسئوالن آموزش و پقورش ک  در ای  حادثی  مقصیق بیوده   

هیای دخلفیات    حکم آماده بخزمت صادر شزه است و دا هییأت 

 اداری، رأی خود را صادر کننز.

 بخش سوم

 :بندی و ارائه پیشنهاد جمع

یقات و فناوری ضم  دسلیت مجزد بی   کمیسیون آموزش، د ق

 دارد: های داغزار اعالم م  خانواده

دأسیا و اداره میزارس و مقاکیز آموزشی  و    »مستنز ب  قانون 

گونی  میزارس د یت ن یارت وزارت      ایی  « پقورش  غیقدولتی  

کننز و مطابق  شونز و فعالیت م  آموزش و پقورش دأسیا م 

ریزی و ن ارت  بقنام همی  قانون شورای سیاستیذاری،  4ماده 

مقکزی ب  ریاست وزییق آمیوزش و پیقورش دشیکیل و دعییی       

گقدد. دقصیق و قصور مجموعی  آمیوزش و پیقورش در ایی       م 

حادث  واض  است. مزرس  مذکور ب  هیچ وجی  اجیازه فعالییت    

نزاشت  است و اهمال در بازرس  و ن یارت بیق م سسی  فیوق،     
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ربیپ در   ئوالن ذیمسی  منجق ب  بقوز ای  حادثی  شیزه اسیت و   

 مسیئولیت  مجموع  ستادی و استان  وزارت آموزش و پیقورش 

 ای  حادث  را بقعهزه دارد.

همچنی  الزم است وزارت آموزش و پقورش بیا ارائی  گیزارش    

شزه در سال های گذشت  درخصو  ایم  سازی  اقزامات انجام

موانع و اختالالت موجود را شناسای  و اعالم کنیز دیا     مزارس،

سیق دقنی  و ن ارت در حوزه مجلا شورای اسالم ، ای  در م

 موانع مقدفع گقدنز.

 اظهارات تعدادي از  مایندگان پیرامون گزارش مزبور:

در موافقت با گزارش کمیسیون آموزش،    :ااضي پور  ادرقااي 

د قیقات و فنیاوری در میورد آدی  سیوزی مزرسی  دختقانی        

زاهزان، گفت: بقاسیاس اصیل سیوم قیانون اساسی  آمیوزش و       

پقورش و دقبیت بزن  بایز در دمام  سطوح راییان باشز؛ رهبق 

فقزان  در فقمایشات حکیمان  خود هزین  در آموزش و پیقورش  

 سقمای  گذاری و دارای ارزش افزوده قلمزاد کقده است. را

با انتقاد از اینک  آموزش در مزارس راییان نیست، اما جان  وی

دادن کودکان در مزارس ب  ویژه مزارس روستاهای دورافتیاده  

راییان است، دصقی  کقد: بقاساس ااهارات یارم مزی نماینزه 

 ناحی  اردقا  یافتنز.زاهزان، پا از حادث  مزیق مزرس  و مزیق 

وی با یادآوری اینک  میا حادثی  شیی  آبیاد را هنیوز فقامیوش       

نکقدیم اما متاسیفان  بقخی  مسیئوالن آن را فقامیوش کقدنیز،      

دصقی  کقد: اگق آد  سوزی شی  آباد را فقاموش نم  کقدیم، 

شاهز آد  سوزی مزرس  در زاهیزان نبیودیم؛ دانی  آمیوزان     

اییز بسیوزننز، متاسیفان  دیامی      مزارس کم بقخوردار دا کی  ب 

امنیت مزارس دوسپ آموزش و پقورش از دامی  امنیت مقزهیا  

 سخت دق شزه است.

در چنز سال اخیق جمعیت دان  آمیوزی افیزای  یافتی  و بی      

دبع آن زیقساخت ها نیز بایز دوسع  یابز، نییاز اسیت دولیت و    

  مجلا ب  داد آموزش و پقورش بقسنز. 

 بیا  میذکور  گیزارش  بیا  موافقیت  در : حسینعلي شنهریاري  قااي

 زلزلیی  حادثیی  بازمانیزگان  بیی  دسییلیت و دولیت  هفتیی  دبقییک 

 علییقغم  آبیاد  شیی   دلخ حادث  از پا: گفت شقق ، آذربایجان

 دلخ حادث  شاهز ما باز مجلا، و پقورش و آموزش های دالش

 پیی   جانباختی   آمیوزان  دان  ای  از نفق 2 ک  بودیم زاهزان

و دنها یک دان  آموز کالس اول  بود ک  با دوج  بی    دبستان 

درصزی امکان نجیات جیان آن هیا وجیود      12سوختی  باالی 

درمان وزارت بهزاشت و مسئوالن مقبوط   نزاشت البت  معاونت

 در زاهزان دالش های زیادی را داشتنز.

با انتقاد از اینک  ب  همت دولت بی  دیزبیق و ناامییز هنیوز      وی

گازکش  در بقخ  مناطق استان سیستان و بلوچسیتان انجیام   

نشزه، دصقی  کقد: بنیابقای  انت یار گازکشی  در میزارس هیم      

رصز اسیتان سیسیتان و بلوچسیتان    د ۱2وجود نزارد؛ بی  از 

گاز نزارد و همچنیی  اسیتان بیاالدقی  بازمانیزه از د صییل را      

داراست و نقخ ب  سوادی آن نیز بسیار باالست، انت ار م  رود 

ن ارت های جزی دق انجام و استفاده از بخاری های اسیتانزارد  

 دوصی  شود.

اع  بی   انتقاد از اینک  بسییاری از میزارس غیقانتفی    همچنی  با

دکان و دستیاه دبزیل شزه انز، گفت: مزارس دولت  بی  امییز   

خزا رها شزه و مشکالت زیادی در ایی  میزارس وجیود دارد و    

علیقغم دمام  دالش های مسئوالن مزارس استان سیسیتان و  

بلوچستان هنوز با مشکل مواج  هسیتنز؛ افیقاد متیول کی  در     

ان هیای کیم   رابط  با دوسیع  میزارس فعالییت دارنیز در اسیت     

بقخوردار فعالیت نم  کننز، امییزواریم در جمهیوری اسیالم     

 روزی بقسز مشکالت مناطق کم بقخوردار حل شود.

 میذکور،  طیقح  بیا  موافقیت  در  :حسینعلي حاجي دلیگا يقااي 

ن بیا داکییز بیق اینکی      جانباختیا های خانواده ب  دسلیت ضم 

بایز زمین  رخزاد ای  حوادش بقرس  شود، ادامی  داد: یکی  از   

عوامل موثق در رخزاد ای  حوادش م قوم بودن بخ  هیای  از  

اسیت و وزارت نفیت باییز ایی  موضیوع را      استان از نعمت گاز 

 مزیقیت کنز.

ساختمان نامناسیب بیقای میزارس غیقانتفیاع  را یکی  از       وی

عوامل بقوز حوادش در مزارس دانست و یادآور شز: دولت باییز  

زمی  دولت  ارائ  کنیز و سیاختمان هیا متناسیب بیا میزارس       

ساخت  شود متاسفان  ن ارت ب  موقع بیق ایی  مسیائل صیورت     

 گیقد و بایز از ای  حوادش درس عبقت گقفت. نم 

کیالس   2کیالس ابتیزای ،    2دی  ساختمان سازی مزارس ما 

آن را بیق   6، 6.2کالس متوسط  است اما میا بیا    4راهنمای  و 

هیزار   222هیزار مزرسی  یعنی      022هم زدیم؛ بیقای حیزود   

کالس درس یک ریال جهت دامی  و نیهزاری در بودج  سقان  

 ین  نکقدیم.مزارس پی  ب

خوشبختان  شاهز افیزای  جمعییت دانی  آمیوزی هسیتیم و      

منابع الزم را پی  بینی  کنیز    ۱۱دولت بایز در الی   بودج  

بقابق شود و ردیف  مسیتقل   2دا  7بایز بودج  نوسازی مزارس 

بقای سقان  مزرس  پی  بین  کنیم؛ سهم خییقی  از نوسیازی   

سهم خود را پقداخت مزارس پقداخت شزه اما متاسفان  دولت 

 .نکقده و ای  باعث دلسقدی خیقی  شزه است
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 کشیور  در میزام  غیقمتققبی   دشحوا   :سیدكاظم دلخوشقااي 

شود اما بایز بیقای جلیوگیقی از ایی  حیوادش فکیقی       م  دکقار

اساس  کقد، مزارس غیقدولت  در مسئل  امکانات گقمایشی  و  

سقمایش  ب  شیزت ضیعیف هسیتنز کی  عیزم ن یارت باعیث        

 افزای  ای  قبیل مشکالت شزه است.

ییژه  افقاد مجقد در جایییاه میزیق و کارکنیان میزارس بی  و      -

شییونز، خواسییتار  مییزارس غیقانتفییاع  بیی  کییار گقفتیی  نمیی   

شزیزدقی  بقخورد با عامالن حادث  مزرسی  دختقانی  زاهیزان    

 شز.

بییا اشییاره بیی  اینکیی  آمییوزش و پییقورش بایییز بییقای        وی

استانزاردسازی امکانات آموزش  مزارس بقنام  کیاربقدی ارائی    

م حزاقل بیقای  ای دهز، افزود: اکنون ک  دابستان را از دست داده

 آموزان فکقی شود. زمستان دان 

 در شیزه  پقپق غنچ  4 از است بهتق : محمد عیم امیني تردقااي 

 بسییار  آمیوزان  دانی   ای  خانواده کنیم، یادی سوزی آد  ای 

عیزالت    زارس آنها بی  دلییل بی    م شقایپ و هستنز زحمتک 

بسیار نامناسب است. هق چنز دیاکنون کارهیای بزرگی  انجیام     

شزه است اما ب  دلیل عمق م قومیت، شقایپ آموزش  اسیتان  

 سیستان و بلوچستان بسیار نامناسب است.

یقایم  و کمقی در جای جای اسیتان زاهیزان دییزه    مزارس غ

رییزی کنیون     شود، فضای آموزش  استان بیا ن یام بودجی     م 

دغییق نخواهز کقد، ای  در حیال  اسیت کی  نیقخ رشیز دانی        

 درصز است. 1آموزی در ایقانشهق 

کیالس و اضیاف  کیقدن    6کالس بی    2دغییق ساختار مزارس از 

غییقایم  اسیت، در    یک کالس، ب  معنای ایجیاد ییک کیالس   

های جزیز مسائل ایمن  را نییز   حال  ک  بایز در دزوی  کالس

 در ن ق گقفت.

وی با یادآوری در ن یق گیقفت  اعتبیارات گقمایشی  از سیوی      

مجلا بقای مزارس در سال گذشت ، گفت: هیق چنیز مجلیا    

در ای  حوزه قیزم بقداشیت امیا بی  دلییل عیزم ن یارت ایی          

 در جای خود هزین  نشزه است.اعتبارات آن طور ک  بایز 

متوسپ فضای آموزش  در کشور پن  سوم متق است، در استان 

سیستان ای  فضا در بقخ  از نقاط استان زاهزان ییک هشیتم   

دهنزه عمق فاجع  ب  ل اظ آموزشی  در   متق م  رسز ک  نشان

 کشور است.

فقد معتقز است: در اجقای ن امیات میقدبپ بیا میزارس      امین 

کوداه  فاحش  ادفاق افتاده است ک  باییز بی  ایی      غیقانتفاع 

 مهم رسیزگ  کامل شود.

 و دولیت  مجلیا،  هیای  کمیسییون  اگیق  : غالمرضا كاتب قااي 

 عمیل  خیود  ن یارد   وایفی   بیق  خوب  ب  بازرس  یها سازمان

م، اسیتان  نبیودی  دلیخ  حیوادش  ای  شاهز امقوز یقیناً کقدنز م 

سیستان از بعز امکانات آموزش  در دنینا ققار دارد لذا از وزییق  

رود عیالوه بیق    آموزش و پقورش و ریاست قوه قضائی  انت ار م 

بی    بقخورد با متخلفی  حزاقل یک گیزارش در ایی  خصیو    

میاه از وقیوع آن    00مجلا ارائی  دهیز چیقا کی  نزدییک بی        

 گذرد. م 

بایز بقای نوسازی، دجهیز و ایم  سازی میزارس بیی  از ایی     

دییالش شییود، ااهییار کییقد: بهتییق اسییت در احییزاش مییزارس   

غیقانتفاع  بیشتق از روابیپ بی  ضیوابپ و بی  کیارگیقی افیقاد       

 .یممتخصص دوج  شود دا شاهز حوادش اینچنین  نباش

(اا ون مالیات هاي 133( رسیدگي به طرح اصالح ماده )3

 مست یم

پا از ااهارات آقای دکتق الریجان  مبنی  بیق مغیایقت طیقح     

، طیقح از  )داشت  بار میال      قانون اساس   22مزبور با اصل )

دستور کار خارج و مجزدا ب  کمیسیون ارجاع دیا اشیکال فیوق    

  و سما در ص   مطقح گقدد. رفع 

  تجنارت   تسهیل  چهارچوب  موات تنامه  ریحهسیدگي به (ر4

 بدون كاغذ ترامرزي در قسیا و اایا وسیه

 ، آقایییان سییلیم  و قاضیی  پییور پییا از ااهییارات  مخالفی )

 ، نماینزه دولیت  آقایان پورابقاهیم  و حاج  دلییان موافقی  )

مییاده واحیزه و دبصییقه هیای آن بیی    و سیخنیوی کمیسییون ،   

 دصویب رسیز:

موافقتنام  چارچود دسهیل دجارت بزون کاغیذ   -ماده واحده 

ماده  72فقامقزی در آسیا و اقیانوسی  مشتمل بق یک مقزم  و 

 شود. ب  شقح پیوست دصویب و اجازه مبادل  اسناد آن داده م 

  و اجقای 72هقگون  اصالح موافقتنام  موضوع ماده ) - 1تبصره

قتنامیی  در خصییو     مواف00  مییاده )6  و بنییز )07مییاده )

  و 22جمهوری اسالم  ایقان، رعایت اصیول هفتیاد و هفیتم )   

 .  قانون اساس  الزام  است072یکصز و بیست و پنجم )

  موافقتنامیی  در خصییو   02در اجییقای مییاده )  - 2تبصننره

  02۱جمهوری اسالم  ایقان، رعایت اصل یکصز و س  و نهم)

 .قانون اساس  الزام  است

صنعت، معزن و دجارت مواف اسیت دبیادل   وزارت  - 3تبصره 

افیزار   اطالعات دجاری با خارج از کشور را از طقیق سیامان  نیقم  

سازی و ن ارت بق فقآینز دجارت )سامان  جیامع   جامع یکمارچ 

  قانون مبارزه با قاچاق کیاال  6ماده)« الف»دجارت  موضوع بنز 
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  و ارز سامانزه ، مزیقیت و ن یارت کیقده و گیزارش آن را بی    

« اقتصیادی »و « امنیت مل  و سیاست خارج »های  کمیسیون

مجلا شورای اسالم  ارائ  نمایز. کلیی  دسیتیاههای اجقائی     

مقدبپ با دجارت خارج  کشور موافنز صقفاً از طقیق سیامان   

 مذکور نسبت ب  دبادل اطالعات با خارج از کشور اقزام نماینز

 ( ت ره طرح2( اعالم وصول )7

 ها. یأت هماهنی  و ن ارت بق زنزانطقح دشکیل ه -

طقح الزام ب  رعایت حق بق اشتغال و آموزش بقابق بقای هم   -

 .ایقانیان

 ( ت ره سوال1(اعالم وصول )6

 ثییالش جییوانقود، پییاوه، نماینییزه هاد نییادریشیی سییوال ملیی  -

 عیزم  علیت  میورد  در شهقسیازی  و راه وزیق از روانسق باباجان ،

 اجقای عزم امالک، سامان  اجقای عزم ها، جاده استانزاردسازی

 کقر پقوازها.م دأثیق و اجتماع  مسک 

كوهکن، سنعیدي،   نوي   (  اط ین جلسه علني)قاایان: 5

 (مچيحسیني، كاظم زاده و بادا

 :لنجان مردم  ماینده محسن كوهکن ریزي قااي-الف

مطالبات و مشکالت حوزه انتخابی  ریش  در مسائل کالن  - 

جمهوری اسالم  دارای بال اسالمیت و بال  دارد، ن ام

جمهوریت است. در چهل سال  ک  از پیقوزی انقالد اسالم  

گذرد بال اسالمیت ن ام ب  خوب  عمل کقده است و آنچ   م 

دهز مقدبپ با ای  ناحی  است  امقوز کارآمزی ن ام را نشان م 

 اما بال جمهوریت اینیون  نیست.

تخاد مقدم است و اَمان از انتخاد یت مقدبپ با انجمهور بال -

بز زیقا نتیج  آن ناکارآمزی است. حزود یک ماه قبل در نطق 

ای اشاره کقدم ک  دولت آقای روحان  پا از پیقوزی  دو دقیق 

 انقالد، ناکاربلزدقی  و ناکارآمزدقی  دولت بوده است.

جمهور در همان روز گفت، کسان  ک  ن ام و دولت  آقای رئیا

کننز، ما  کارآمزی متهم کننز در زمی  دشم  بازی م را ب  نا

نیز معتقزیم اگق کس  ن ام را ب  ناکارآمزی متهم کنز، قطعا 

کنز اما آقای روحان ، دولت را  در زمی  دشم  بازی م 

متقاد  ن ام دلق  نکنیز، دولت نتیج  انتخاد مقدم است. ما 

را در حز نیز اصل را بق ای  ققار دادیم کسان  ک  طقاز خود 

شونز  بیننز و بقای ای  پست داوطلب م  ریاست جمهوری م 

و در زمان دبلیغات با اقفیت قانون اساس  وارد ص ن  

دهنز نبایز  ارای  م « کلیز»شونز و بقای حل مشکالت  م 

 چنز سال اول کار را فقپ معطود ب  انتقاد از دولت قبل کننز.

است، روسای جمهور  متاسفان  در کشور ای  روی  نهادین  شزه

پقدازنز در حال  ک   از نیم  دومِ دولتِ دوم ب  فقافکن  م 

جمهور شما مسئول هستیز، ما بقای ناکارآمزی  آقای رئیا

هزار د  ذرت آلوده وارد کشور شزه،  222دولت دلیل داریم، 

موضوع در فضای مجازی پخ  شزه است. آیا دولت کارآمز 

 نز؟ متاسفان  شما سکوت کقدیز.ک نبایز با ای  موضوع بقخورد 

دولت کارآمز بقای منتخبی  مقدم احتقام قائل است، یادآور 

شز: مجمع نماینزگان استان اصفهان نزدیک ب  بیست نفق را 

بار از شما  02شود ک  در ای  مزت نزدیک ب   شامل م 

درخواست مالقات کقدنز اما اجازه نزادیز. نماینزگان 

ها  ات متذکق شونز ک  زیق مجموع خواستنز در ای  مالق م 

کنیز. آقای روحان  م  ب   قوانی  باالدست  را مقاعات نم 

ای ک  چهار سال بایز بقای دامی  منابع قطار  عنوان نماینزه

شهقی بایز دالش کنم و بعز از چهار سال دنها شاهز انجام 

بیست درصز کار هستم آیا حق نزارم بیویم ای  دولت 

 ناکارآمز است؟

جمهور در سفق استان  ب  یزد،  ی با اشاره ب  ااهارات رئیاو

کنیز؟ اگق با سایق قوا  ادام  داد: آقای روحان ، چقا فقافکن  م 

هماهنگ هستیز اکنون ک  قوه قضایی  عزم خود را جزم کقده 

 7بایز در کنار آنها ققار بییقیز و کمک کنیز. اینک  ص بت از 

ز بزانیز ک  ای  موضوع نتیج  کنیز بای میلیارد در آمقیکا م 

دصمیم مزیقیت  دولت قبل بود ک  یا ب  غلپ یا درست 

دشخیص داد زمان فقوش اوراق  ک  خقیزه فقا نقسیزه سما 

 شاهز ای  ادفاق بودیم.

شما هم در زمان ای  مجلا دصمیم مزیقیت  گقفتیز و بی  

ختیار دومان در ا 722هزار و  4میلیارد دالر را با نقخ ارز  72از 

گیقد اما  ققار دادیز. آیا دولت  ک  بقای ارز کشور دصمیم م 

 42کنز ک  در  دانز ذخایق ارزی چقزر است و مطالع  نم  نم 

سال بعز از پیقوزی انقالد در چ  مقاطع  کنتقل ارز صورت 

 گقفت ، ناکارآمز نیست؟

جمهور گفت: شما از میزان منابع ارزی  خطاد ب  رئیا وی

دانستیز چقزر نقزینی  در دست مقدم  تیز، م کشور خبق داش

است، شما همچنی  از سوابق کنتقل ارزی اطالع داشتیز و 

دانستیز در چنز مقطع بعز از پیقوزی انقالد ای  نقزینی   م 

 سقاغ ارز رفت  است، پا دصمیم مزیقیت  گقفتیز.

آیا دستیاه قضای  بایز وارد شود؟ ما بهتق است همی  انزازه ب  

ه قضای  کمک کنیم ک  اگق سقاغ نزدیکان ما ماننز دستیا
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 طقف  ب  رفتنز، نزدیکان سایق و  بقادر و بقادرزاده و خواهقزاده

 .کننز رسیزگ  موضوع ب  بخواهیم و کنیم حفظ را خود

چقا در هم  ادوار روسای جمهور وقت  ب  دو سال اخق دورِ دوم 

ارات امقوز شونز؟ ااه رسنز ب  اپوزیسیون ن ام دبزیل م  م 

آقای روحان  در یزد مطابق با روش اداره کشوری نیست ک  

دوم اسفنز ماه انتخابات دارد و هم  داکیز دارنز ک  جو کشور 

بایز آرام باشز و ضم  هماهنی  بق امیزواری مقدم اصقار 

کننز. مجلس  مقتزری بایز از رأی مقدم بیقون بیایز پا  م 

 آیا ن وه اداره کشور درست است؟

شود ک  ب  هیچ عنوان در  متاسفان  گاه  ااهاراد  بیان م 

طقاز ریاست جمهوری نیست. آقای رئیا جمهور از شما 

انت ار است در مزت باق  ب  مقدم امیز دهیز، امیز دادن ب  

مقدم کار اله  است اما ص بت کقدن ب  نوع  ک  مقدم 

 مأیوس شونز کار شیطان است.

 اردات ذرت آلودهلزوم استیضاح وزیق ب  علت و

، «آبادی میخان  ز ویقان  ماست»با بیان ای  قطع  شعق ک   وی

هزار د  ذرت آلوده وارد کشور  222دانیم  گفت: اگق امقوز م 

شزه بایز وزیق را با دفاهم بی  فقاکسسیون  و با قزرت 

شود  استیضاح کنیم زیقا بقخورد سیاس  و جناح  موجب م 

مطالبات مقدم و مسائل کالن  روز استیضاح یک بخ  مهم از

 .جامع  زمی  گذاشت  شود

 :تبریز مردم  ماینده محمداسماعیل سعیدي قااي -ب

هفت  وحزت و دسلیت مصیبت وارده ب   دبقیک ضم  وی

خاطق زلزل  اخیق در روستاهای شهقستان های میان  و سقاد 

در آذربایجان شقق ، گفت: امیزوارم مسئوالن، ریاست جمهور 

و وزیق کشور ب  سخنان دردمنزان  دکتق فقمنز نماینزه میان  

زل  ک  گالی  شزیزی در ای  رابط  کقدنز و از وضعیت زل

ارش  را ارائ  کقدنز، دوج  جزی کقده و با حضور در گز زدگان

 آذربایجان ب  آالم آنها مقهم  بیذارنز.

در هفت  وحزت دوج  ب  حفظ وحزت و پقهیز از هقگون  

حقکت و سخ  دفقق  آمیز ضقوری است، ااهار داشت: آمقیکا 

و رژیم صهیونیست  و هم پیمانان ب  دنبال حفظ امنیت ای  

با شعل  ور کقدن آد  دفقق  میان مسلمانان هستنز از رژیم 

ای  رو در داخل کشور در شقایط  ک  آمقیکا از دمام  ابزارها 

ب  خصو  دبلیغات قوم  و مذهب  و دالش در جهت دو 

قطب  کقدن جامع  استفاده م  کنز، بایز صفو  ب  هم 

فشقده ملت، وحزت و همزل  بی  از گذشت  دقویت شزه و از 

 ن  حقکت اختالف  جلوگیقی شود.هقگو

در شقایپ فعل  هقگون  اقزام و حقکات دفقق  افکنان  و بازی  -

در زمی  دشم ، آد ب  آسیاد دشمنان ن ام و مقدم ریخت  

 است و بقخال  منافع مل  بوده و مقدم از آن بیزار هستنز.

آذربایجان در طول ققون گذشت  همواره پقچم دار وحزت مل  

ض  ایقان بوده و حت  شکل گیقی ساختار و دمامیت ار

سیاس  مجزد ب  نام ایقان بعز از چنزی  ققن، حکومت 

نامشقوع اموی و عباس  و ملک الطوایف  دوسپ یک  از 

دالوران خط  آذربایجان ب  نام شاه اسماعیل از آذربایجان 

شقوع و ب  یک حاکمیت و ساختار سیاس  قوی دبزیل شز؛ در 

ذربایجان و دبقیز در انقالد مشقوطیت دوران مشقوط  نق  آ

ب  قیمت جان بسیاری از دبقیزی ها و همچنی  د والت 

مقبوط ب  جنگ های جهان  ک  منجق ب  اشغال قسمت های  

از سقزمی  های عزیزمان دوسپ قوای روس و انیلیا شز و 

خطق دجزی  شمال غقد ایقان دوسپ عناصق وابست  ب  شوروی 

، ای  مقدم غیقدمنز آذربایجان و دبقیز سابق، کامال مشهود بود

 بودنز ک  با جانفشان  و دقزیم شهزای بنام، دجزی  طلبان و 

در اوایل انقالد نیز جقیاناد  مشکوک با استفاده از موقعیت 

ممتاز آذربایجان و نق  آن در انقالد اسالم ، م  خواستنز 

آذربایجان را دبزیل ب  عقص  فتن  جزیزی کننز ک  باز هم 

همی  مقدم بودنز ک  ب  قول حضقت امام)ره ، پاسخ فتن  

گقان و وحزت شکنان را ب  خوب  داده و ای  حقکت خطقناک 

 را ب  کل  از ص ن  سیاس  حذ  کقدنز.

از دیزگاه مقدم آذربایجان هقگون  شعار و حقکت دجزی  طلبان  

سال گذشت  ای  بود  42م کوم و شعار م وری آنها در طول 

از ای  رو بقخ  « یجان اویاخزی، انقالبا دایاخزیآذربا»ک  

اقزامات در اماک  ورزش  ناش  از د قیکات جقیانات معانز از 

خارج از کشور و ب  دوجه  مسئوالن ورزش و اعمال بقخ  از 

افقاد و مسئوالن است و متأسفان  دبعیض ها نیز همقاه  کقده 

 ک  بایز اصالح و رسیزگ  شود.

انان م  خواهم نسبت ب  ای  مسأل  اهمیت از وزیق ورزش و جو

داده و با حضور در کمیسیون فقهنی ، گزارش بزهنز ک  چقا 

جلوی اینیون  ادفاقات و مشاب  آن گقفت  نشزه و ب  صورت 

ریش  ای ب  عالج آن پقداخت  نم  شود. ب  یاد بیاوریز ک  سال 

گذشت  ب  شما گفتم ک  احتمال بقوز ای  مسائل در صورت 

دزبیق اساس ، وجود دارد اما متأسفان  دوجه  ب  ای   عزم

 سخنان نشز.

مبارزه با فساد و کوداه کقدن دست مفسزان اقتصادی حقکت  

است ک  خوشبختان  دوسپ ریاست قوه قضائی  ب  خوب  
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پیییقی م  شود، ای  اقزامات باعث شزه صزای بقخ  ها بلنز 

ص بت از  شزه و گاه  با کنای  و گاه  ب  صورت مستقیم

بقخورد با ریش  شود و ب  گون  ای وانمود کننز ک  ای  

بقخوردها، بقخورد با شاخ و بق  بوده و ریش  ها فقاموش شزه 

در صورد  ک  مقدم ب  ای  حقکت انقالب  قوه قضائی  امیزوار 

 شزه و از آن حمایت م  کننز.

وی همچنی  با اشاره ب  اینک  پقونزه دان  درشت ها در دستور 

کار ققار گقفت  است، ااهار داشت: افقادی ک  میلیون ها دالر 

ارز با ثبت سفارش های صوری با همکاری بقخ  مسئوالن 

بقای واردات مواد اولی  و کاال داشتنز، در حال حاضق دستییق 

و دادگاه آنها در حال بقگزاری است؛ اگق مسئوالن رده باال بقای 

ز بایز گزارش آن را ب  مقدم سخ  از غارت بیت المال م  کنن

صورت مستنز و شفا  هم ب  مقدم و هم ب  قوه قضائی  بزهنز 

چقا ک  ص بت کقدن کاف  نبوده و افکار عموم  را مشوش 

 کقدن ب  مصل ت مملکت نبوده و مشکل  را حل نم  کنز.

در پایان خطاد ب  رئیا جمهور خاطقنشان کقد: آقای رئیا 

گون  دخلف  را ک  دیزه ایز جمهور طبق وایف  قانون  خود هق

گزارش کنیز؛ ای  چنزمی  بار است ک  پیشنهاد م  کنم و 

دذکق م  دهم ک  بقای حل مشکل دولیز و رفع موانع آن ای  

دمقکز اختیارات را در دهقان دفویض ب  استان ها کنیز ک  اگق 

ب  مزیقان استان  و استانزاران اعتماد داریز ای  اقزام را انجام 

 .دا ای  ادفاق نیفتز قطعا مشکالت بقطق  نم  شود دهیز ک 

 : ورامین مردم  ماینده سیدحسین   وي حسینيقااي  -ج

ضم  دبقیک هفت  وحزت ب  مسمانان جهان، گفت: چهقه  وی

گقایان  و جنایتکاران  آمقیکا در راس استکبار  ریاکاران ، سلط 

جهان  امقوزه بق کس  پوشیزه نیست. ملت ایقان انواع و اقسام 

ها و قزامات  ها، نفوذها، کوددا ها، جنایات، دخالت دوطئ 

لمان  و عهزشکنان  مکقر های اا خصمان  آمقیکا از جمل  د قیم

 در حق خود را هقگز فقاموش نخواهنز کقد.

 سایق و نفت غارت و چماول از دمام شقم  ب  با ک  آمقیکای 

 اعتماد قابل ن  گویز م  سخ  اسالم  کشورهای های سقمای 

ست و ن  الیق مذاکقه، در عجبم بقخ  همچنان بق طبل ا

جزان بیزار، کزام کوبنز. در چنی  شقایط  کزام و مذاکقه م 

 با مذاکقه ب   انسان آگاه و آزاده و کزام ایقان  غیقدمنز راض 

 نخواهز ایقان ملت خواری و ذلت جز نتیج  ک  شود م  آمقیکا

حال افول و فقوپاش   در بقجام بزون یا بقجام با آمقیکا بود،

 است و اگق دوان  دارد خود را نجات دهز.

  و دیک  بق سقمای  و مقاومت سازنزه و اقتصاد مقاومت

های داخل  دنها راه عزت و اقتزار ملت ایقان در مقابل   اقفیت

با آمقیکا است و دولت، مجلا، قوه قضای  و هم  نهادها و 

ها با دمام قوا با پیقوی از منویات مقام مع م رهبقی  دستیاه

 مقاومت قهقمانان  را در دستور کار خود ققار دهنز.

 اشاره یزد در شما: داد ادام  وروی خطاد ب  رئیا جمه

 شود، م  ختم مذاکقه ب  مقاومت و مقاومت  اقتصاد ک  کقدیز

ت، مقاومت ملت ایقان ب  پیقوزی ملت ایقان و عزم اس غلپ ای 

مذاکقه با آمقیکا ختم خواهز شز، اشتباه بقای مقدم د لیل 

 را مهم  نق  مفاسزاقتصادی  نکنیز. در ای  مسیق مبارزه با

 امیزبخ  و اعتمادساز اقزامات از است الزم و کنز م  ایفا

زیق و دق قضایی  قوه در همکاران  و رئیس  اهلل آیت حضقت

دشکق کنم. اما آقای رئیا جمهور در یزد ای  اقزام اعتماد ساز 

را اشتباه د لیل کقد و گفت ک  کشانزن چنز نفق ب  دادگاه 

مهور، مفاسز مبارزه با مفاسز اقتصادی نیست . آقای رئیا ج

افتز در ش  سال  های جنابعال  ادفاق م  اقتصادی در دستیاه

گوییز کشانزن افقاد ب  دادگاه  کقدیز. اگق م  گذشت  مبارزه م 

مبارزه با مفاسز اقتصادی نیست شما با مفاسز مبارزه کنیز و 

 در ای  مسیق از بقادر خوددان شقوع کنیز.

دانم کجای  نم کقد:  داکیز ب  وزیق جهاد کشاورزی وی

ک  نهقی  ۱6داممقوری و کشاورزی هستیز ول  حقآب  سال 

هزار دومان ب  کشاورزان  712هزار دومان بود امقوز  22

هزار  67هزار دومان  امقوز  22شود، کودشیمیای   فقوخت  م 

، ۱2هزار دومان در سال  22دومان و سم کشاورزی لیتقی 

شود. بذر  خت  م هزار دومان ب  کشاورزان فقو 022لیتقی 

هزار  71ب  کیلوی   ۱2هزار دومان در سال  02ذرت کیلوی  

رسیز. همچنی  بذر گنزم، هزین  دقاکتور و  ۱1دومان در سال 

های کشاورزی و دام  چنزی   بقق مودورهای کشاورزی و نهاده

ال   722های کشاورزان و داممقوران  بقابق شزه است. هزین 

 مقاومت  اقتصاد از شما  ده است.یزا کقپ افزای  بقابق 222

 قیمت درصزی 22افزای  با دوانیم م  چیون  گوییز؟ م  سخ 

 .کنیم فکق دولیز رونق ب  کشاورزی م صوالت خقیز

 خطاد ب  رئیا جمهور، دصقی  کقد: شما امقوز کجای  وی

های کشور هستیز؟ راه های کشور موجب قتل عام مقدم  راه 

ها و استان های کشور قتل عام شود، مقدم در دمام  شهق م 

شونز و هم  نماینزگان مجلا از ای  کشتارهای خیابان  و  م 

ها  دهنز. کجای اصالح ای  راه ای نیقان بوده و دذکق م  جاده

 هستیز.
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، ادام  داد: فقیاد م لومیت رییا جمهور وی خطاد ب  رئیا 

بازنشستیان لشکقی، کشوری و د ت پوش  بیم  دامی  

رسانم،  ا از ای  دقبون مقزس ب  گوش شما م اجتماع  ر

سال کار خالصان  در  22بازنشستیان  ک  هقکزام با بی  از 

های مختلف ب  ای  ملت و کشور خزمت کقدنز،  سنیق

بازنشستیان م لوم  ک  اغلب آنها در دوران دفاع مقزس ب  

عنوان رزمنزه یا فقمانزه بقای عزت و سقبلنزی ای  ملت و 

ان  کقدنز و ب  ادعا بقای رونق دولیز، اردقا علم و کشور جانفش

دان  فقزنزان کشور دالش کقدنز، امقوز گقفتار اجاره خان ، 

بیکاری فقزنزان د صیل کقده، دختق و پسق بیکار مجقد، دامی  

جهیزی  فقزنزان عقزکقده و انواع بیماری های دوران کهنسال  

بقای اجقای قانون و خان  نشین  هستنز، چقا دولت اراده الزم 

سازی حقوق بازنستیان را نزارد، اگق ب  فقیاد  همسان

دوانیز ب  شاغلی  امیز ب  آینزه  بازنشستیان نقسیز چیون  م 

 بزهیز.

خطاد ب  رئیا جمهور، دصقی  کقد: شما، معاونتان و  وی 

بنزی  وزرای آموزش و پقورش ب  طور مکقر در خصو  ردب 

اجقا دادیز اما اجقا نشز، چقا ب  معلمان سخ  گفتیز و داریخ 

 کنیز؟ دهیز، عمل نم  های  ک  م  وعزه

ها و حوزه بهزاشت و درمان کشور خود  وضعیت بیمارستان

نیست، روز جمع  یک معلم در خصو  بخی  پیشان  دختقش 

های ورامی  و  ب  بنزه مقاجع  کقد و گفت ب  دمام  بیمارستان

شب  07دهقان ازساعت  ققچک و پیشوا و چنز بیمارستان شهق

نیم  شب مقاجع  کقدم، حت  یک پزشک متخصص در  7.2دا 

 سانت  نبود. 02ها بقای بخی  کقدن ساده  ای  بیمارستان

 پاسمورت احتقام اردقای: جمهور، گفت  رئیا ب  خطاد

 ک  حزی در مقدم دوامنزسازی مل ، پول ارزش اردقا ایقان ،

ابعال  و دولتتان، جن  ک پی  باشنز نزاشت  یاران  ب  نیاز

ها در بازار و آشفتی  در  جلوی افزای  لجام گسیخت  قیمت

قیمت گذاری کاالها را بییقیز، مقدم دچار مشکالت جزی 

های سقسام آور اجاره  ها را دثبیت کنیز، قیمت هستنز، قیمت

دواننز زنزگ  خود را اداره  مسک  را کنتقل کنیز، مقدم نم 

قان و پسقان د صیل کقده فکقی کنیز کننز. بقای اشتغال دخت

در هق خانواده چنزی  دختق و پسق د صیل کقده با مزارک 

های باال بیکار  لیسانا و فوق لیسانا و دکتقی با دخصص

 .هستنز

 : دهلران مردم  ماینده شادمهر كاظم زاده قااي -د

خواهم صقفا از کمبودها و مشکالت حوزه انتخابی  ام  امقوز نم 

منزی است داریخ  ک   ام و ای  گالی  بیویم ک  بارها گفت 

دهلقان، آبزانان و دره شهق و  ام بقغم اینک  حوزه انتخابی 

های  های اقتصادی آد، خاک، نفت، گاز و فقصت مزیت بزرهاز

های دییق بقخوردار است، ول  آنچنان ک   ن یق مقز و مزیت ب 

 .بایست  و شایست  است ب  سقانجام نقسیز

گیقی از  اما داکیز و دوصی  مقام مع م رهبقی بق بهقه

فقماینز عالج  کنم ک  م  های داخل  را یادآوری م  اقفیت

همی  اقتصاد مقاومت  است و دکی  عمزه اقتصاد مسال  د قیم 

 مقاومت  روی مقدم و دولیز داخل  است.

های داخل  در فعال کقدن  در همی  راستا استفاده از اقفیت

های اقتصادی حوزه انتخابی  دهلقان، آبزانان و  بخش  از مزیت

دره شهق و بزره ک  در حال اجقا است از جناد آقای زنین  

ات دولت بقای همکاری های الزم در پاسخ ب  وزیق نفت و هی

های مهم  گذاری های اینجانب در فعال کقدن و سقمای  پیییقی

گذاری یک  و پتقوشیم  دهلقان، سقمای  NGI2022 همچون

میلیارد و هفزه میلیون دالری در میزان نفت  آبان و پایزار 

غقد، سقمای  گذاری هزار و دویست میلیارد دومان  در میزان 

میلیون یوروی  در  027فت  داالن، همچنی  سقمای  گذاری ن

 کنم. احزاش ایستیاه دقویت فشار خطوط انتقال گاز دشکق م 

های الزم در  ها و مساعزت  رود حال ک  پیییقی انت ار م 

خصو  موافقت اولی  با دامی  خوراک پتقوشیم  دره شهق ب  

ت ماهتاد گذار دوانمنز شقک عمل آمزه است، همچنی  سقمای 

نیز پای کار است، وزارت نفت همکاری الزم ب  من ور شقوع 

فعالیت پتقوشیم  دره شهق د ت عنوان پتقوماهتاد سیمقه را 

های م قوم میم ، زری   ب  عمل آورد و در گازرسان  ب  بخ 

آباد و دشت عباس دسقیع الزم را ب  عمل آورد. همچنی  

 ق اقزامات اقتصاد ای دهلقان منت هزار بشک  ۱2پاالیشیاه 

 مقاومت  است.

ها، اقزامات  های اردباط  گقچ  ب  دنبال پیییقی در بخ  راه

ای در چنز سال اخیق همچون شقوع احزاش  اولی  امیزوارکننزه

بانز دوم جاده دهلقان ب  انزیمشک، شقوع احزاش بانز دوم 

جاده دره شهق ب  پلزختق، شقوع احزاش بانز دوم جاده دره 

زره، ادمام مطالعات ب  من ور احزاش آزاد راه پل زال شهق ب  ب

ب  چیالت دهلقان و ادمام حفاری دونل طویل کویقکوه و اخذ 

های بزره ب  میم ، دهلقان ب  مورموری،  ردیف مل  بقای راه

آبزانان ب  میم ، بزره ب  لومار صورت گقفت  است، اما ب  علت 

استان ایالم و  های جنود گذاری داریخ  در راه عزم سقمای 
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طلبز  ها جای نیقان  دارد و م  عزم شقوع در بخش  از پقوژه

های شقوع شزه در اجقای  ضم  دسقیع در اجقای پقوژه

های دییق مثل جاده چمسقخ ب  هاضقمیل، بانز دوم  پقوژه

دهلقان ب  مهقان، جاده مطالع  شزه دره شهق ب  رومشکان 

قزامات عاجل ب  عمل لقستان، دولت و وزارت راه و شهقسازی ا

 آورنز.

بزیل  های ب  در بخ  کشاورزی ب  عنوان یک  از مزیت

های  ام بهقه بقداری از فاز اول شبک  اقتصادی حوزه انتخابی 

هزار هکتار جای دشکق دارد  42آبیاری دشت عباس ب  وسعت 

هزار هکتار زمی   02و مقدم منت ق اجقای فاز دوم ب  میزان 

های پمماژ دامی  آد کشاورزی  یستیاهکشاورزی است، اما ا

های  های کشاورزی ک  نق  مهم  در سکونت ایستیاه زمی 

جمعیت  دارنز مثل پمماژ شهقک ولیعصق بزره، زیز، دلخاد و 

 4زرانیوش بزره، گالد بزره، دشت خالص  دره شهق ب  وسعت 

هکتار منت ق  0222هزار هکتار، سز ورگق آبزانان ب  وسعت 

 امات وزارت جهادکشاورزی هستنز.اعتبار و اقز

 کشور بقای استثنائ  فقصت یک عنوان ب  دهلقان چیالت مقز

 گمقک  مجاز مقز عنوان ب  دولت هیات در شزن مصود بقغم

ه از استفاد عزم و نشزه معقف  مقور و عبور و رسم  مقز هنوز

ای  مقز در مقاوادات اقتصادی و دعامالت اجتماع  عی  

 .دزبیقی است ب 

 :تهران مردم  ماینده محمدرضا بادامچيقااي  -نه

ضم  دسلیت حادث  زلزل  آذربایجان شقق ، عنوان کقد:  وی 

ان  خود ن  فقپ یک آرمان ک  بایست  راهکار موضوع حکمق

های قانون اساس   ما بقای امقوز باشز. پشتوان  ای  مهم اقفیت

و دجقب  چهار ده  کار اجقای  در کشور است و ما بایست  

 بتوانیم کشور را بهتق از وضعیت کنون  اداره کنیم.

از آغاز سال گذشت  و با شتاد گقفت  رونز فزاینزه نقخ دورم 

درصز و بقای اقالم خوراک  و داروی  ب  میزان  42  میزان ب

ها ققار  درصز همواره در ردیف نخست افزای  قیمت 62

ها  ایم و با وجود دصمیم و ع م دولت بقای کنتقل قیمت داشت 

های صادراد  همچنان ای  رونز  و در ن ق گقفت  ممنوعیت

 .است شزه مشکل مقدم بقای متوقف نشزه و کار 

و رشز اقتصادی منف  دأثیق مخقب  در واحزهای دولیزی دورم 

و خزمات آموزش  از خود ب  جای گذاشت  و بسیاری از کسب 

و کارها را ب  سوی دعزیل نیقو و دعطیل  پی  بقده است. 

ناوگان حل و نقل عموم  هم خسارات گستقده ای دیزه است. 

مجموع  ای  مشکالت موجب شکل گیقی موج جزیز بیکاران 

 اهز شز.خو

دوج  ب  ای  نکت  ضقوری است ک  در شقایپ رکودی و دورم 

حمایت دولت از دولیزکننزگان مواد غذای  و مقدم کاه  

شود. پژوهشیقان  یابز و احتمال نا امن  غذای  دشزیز م  م 

گوینز ک  افزای  یک درصزی در نقخ دورم و  اجتماع  م 

 شود.   م بیکاری باعث افزای  نیم درصزی نا امن  غذای

وی اضاف  کقد: ب قان کم آب  و دغییق اقلیم کشور ب  دلیل 

های مزاوم همچنان حیاد  دقی  مسئل  م یپ  خشکسال 

زیست  پی  روی کشور است. بق اساس دصمیم هیأت وزیقان 

کارگقوه مل  سازگار با کم آب  دشکیل شزه و وزیق نیقو مواف 

ف و دعیی  ب  دعیی  چیونی  دوزیع آد بی  مصار  مختل

الیوی کشت مناسب و بهین  سازی الیوی مصق  آد در میان 

شهقونزان ایقان  شزه اما ای  مهم دا کنون مورد غفلت 

مسئوالن و رسان  ها از جمل  رسان  مل  بوده است. ب  ن ق 

رسز بایست  گفتمان بهین  سازی مصق  آد هقچ   م 

 دق شکل گیقد.  سقیع

ی پقجمعیت و کم جمعیت دق در حال  ک  بسیاری از کشورها

انز اما هنوز نتوانست   از ایقان مشکل آلودگ  هوا را حل کقده

ایم مزیقیت و سیاست گذاری در چیونی  مواجه  با آلودگ  

را اصالح کنیم. در اکثق شهقهای کشور از جمل  دهقان شاهز 

گستقش آالینزه ها و ذرات معلق آسیب زای ناش  از سوخت 

 اسالمشهق ری، شهق دهقان، در ویژه ب   .نارس مودوری هستیم

 شهقهای در دعف  بوی...  و بیمارستان  خانی ، سامانزهای

 کنز.  م  دهزیز را شهقونزان سالمت  همچنان دهقان جنوب 

دهز ک   بقرس  آمار بازار کار س  ماه  ابتزای  سال نشان م 

ط  س  سال اخیق جمعیت فعال هق سال ب  طور متوسپ 

نسبت ب   ۱1ق افزای  داشت  است اما در بهار هزار نف۱12

 کاهش  نفق هزار 42 فعال فصل مشاب  سال قبل، جمعیت 

 مشاهزه زنان فعال جمعیت در  بیشتق کاه  ای  ک  بوده

 شود.  م 

رسز کاه  جزی آمار جمعیت فعال ب  دلیل خقوج  ب  ن ق م 

 افقاد از بازار کار و دلسقدی از یافت  شغل مناسب رخ داده

 است.

میزان خقوج جوانان ب  ویژه نخبیان از کشور نیز قابل دأمل 

حاک  از آن  ۱1است؛ همچنی  مطالع  میزان اشتغال دابستان 

نفق شاغل و  4نفق ک  در س  کار هستنز،  02است ک  از هق 

 نفق بیکار و بزون درآمز هستنز. 6دارای در آمز و 
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 درصز 01 حزود در سال 22 دا 01 سن  گقوه بیکاری نقخ

های بازار کار کشور وضعیت   دغزغ  مهمتقی  از: گفت است،

های الزم  ها و اقفیت فارغ الت صیالن و نزاشت  زیقساخت

بقای جذد د صیل کقده های دانشیاه  است؛ البت  فقاموش 

نکنیم یک  از عوامل ب قان بازار کار ناش  از غفلت بقنام  

موزی ب  نوجوانان ریزان و سیاست گذاران از گستقش مهارت آ

 است.

هز  از بیان ای  واقعیات ب  هیچ عنوان دخقیب دولت نیست 

چقاک  دخقیب دولت بقابق دخقیب ن ام است؛ دولت و سایق 

ارکان ن ام منتخب ملت هستنز و ای  دولت وارش 

 .گذشت  است  های گستقده پقیشان 

( تذكرات كتبي  مایندگان به رییس جمهنور و مسنلولین   8

 كشوراجرایي 

 مورد(11)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

 آقای علیم یار م مزی نماینزه  زاهزان :-0

دکلیف میزارک هیویت  میقدم کشیور      علت کوداه  در دعیی  -

باالخص استانهای مقزی بویژه استان سیستان و بلوچستان ک  

مصوب  شورای عال  امنیت مل  ب  ریاسیت جنابعیال  بی  ایی      

 است.معضالت دام  زده 

لزوم رسیزگ  ب  اشتغال غیق متوازن در سیستان و بلوچستان -

 در مقایس  با نقخ اشتغال در کشور

 نماینزه ارومی : پور قاض  آقای-7

 دسقیع در اختصا  سقان  مزارس دولت  کل کشور-

دسقیع در بقوز کقدن وسایل مورد نیاز هنقستان هیای کشیور   -

 بقای پیونز  علم و صنعت

چقا ب  موضوع انتقیال  وچک  نژاد نماینزه رشت:آقای آقای ک-2

 غیق قانون  آد از دریای خزر ب  سمنان داکیز داریز؟

ما آن است کی  در کشیور   ع آقای سالک نماینزه اصفهان:دوق-4

قانون اجقا شود ، دقاضامنزیم دستور اجقای قیانون حماییت از   

 معلوالن اجقا شود.

زم دعییی  دکلییف   آقای ابودقاب  نماینزه نجف آباد: علیت عی  -2

هشاد و پنجمی  ستاد دصویب و رفع موانیع دولییز در شیورای    

 پول و اعتبار

ضیقورت ارایی    آقای موسوی الرگیان   نماینیزه فالورجیان :   -6

دوضی  علت عیزم قیقار دادن اسیناد النی  جاسوسی  در کتیب       

 مزارس و دانشیاه ها

  بنیز )ط   6آقای حسین  نماینزه دفقش:عزم اجقای  جز  )-2

 کل کشور ۱1  قانون بودج  7قه )دبص

آقییای خزابخشیی  نماینییزه الییییودرز: سییو  مییزیقیت در    -1

وزاردخان  جهاد کشاورزی و نارضایت  مقدم از عملکقد سیازمان  

 منابع طبیع  

کیاه  پقوازهیای بنیزر    آقای میقادی نماینیزه بنیزر عباس:   -۱

 عباس و ابوموس  و بالعکا باعث نارضایت  مقدم شزه است.

دستور خقیز  و د وییل گیقفت    نوری نماینزه شوش:آقای -02

 شلتوک و بقن  کشاورزان استان خوزستان
 

 مورد(64)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 

 دعزاد دستیاه اجقای  دعزاد دستیاه اجقای 

 4 جهاد کشاورزی 00 آموزش و پقورش
 0 اردباطات 2 نیقو

 02 کشور 02 راه و شهقسازی
 0 نگ و ارشادفقه 2 صنعت
 2 ورزش و جوانان 0 دعاون

 2 علوم 7 اقتصاد و دارای 
 0 نفت 0 میقاش فقهنی 
   2 بهزاشت و درمان

 

تذكرات قیین  امه اي، اخطار اا ون اساسي و تنذكرات  ( 9

 شفاهي

 پقداخیت :  طی  دیذکقی ، ااهیار داشیت      :علیرضا سلیميقااي 

 کشیور  هیای  بانک از یک  در نجوم  حقوق و سال پایان پاداش

 .است زا دغزغ 

از اعضای هییات   بقخ  ب  میلیاردی سال پایان پاداش پقداخت

 عضل است.ها و ن وه دفاع از آن نوع  م مزیقه یک  از بانک

 بی   سیال  پایان پاداش پقداخت در ک  شزه اعالم بانک سوی از

 و میلییارد  6 دفاوت شزه، جابجا نقط  یک مزیقه هیات اعضای

 ای! نقط  چ  اما است نقط  یک دومان میلیارد622

 2در دذکقی با استناد ب  بنیز    :حسینعلي حاجي دلیگا يقااي  

آئی  نام  داخل  مجلا، گفیت: در خصیو  حادثی      42ماده 

نفیق از هموطنیان   22مشهز ک  در پی  آن حیزود    -قطار دبقیز

قوط هواپیمای یاسوج ک  بی  دنبیال   کشت  شزنز و همچنی  س

آن دعزادی از هموطنان جیان خیود را از دسیت دادنیز، بارهیا      

دذکق دادیم ک  چیقا گیزارش ایی  دو حادثی  در صی   علنی        

مطقح نم  شود.انت ار م  رود ای  موضوع دوسپ هیات رئیس  

 پیییقی شود.
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 از نماینیزه  ایی   دیذکق  بی   پاسخ در : دكتر علي رریجا يقااي 

 پیییقی خواستار مجلا رئیس  هیات عضو هاشم  زاده قاض 

 .شز موضوع ای 

در دذکق شفاه  خود با اشیاره     : ابراهیمي پور محمدرضا قااي 

نون اساسی  مبنی  بیق جلیوگیقی از       اصل سیوم قیا  ۱ب  بنز )

رود رئیا  دبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادالن  گفت: انت ار م 

جمهور در سفق خود ب  کقمان موضیوعات اساسی  را میز ن یق     

 را اسیتان  جمعیت درصز 02 از  ققار دهز؛ ب  عنوان مثال بی 

 دوجی   قابیل  امیق  موضیوع  ایی   ک  گیقنز بقم  در خارج  ادباع

 .شود رسیزگ  آن ب  زبای و است

با اشاره ب  اینک  مسئل  دأمی  آد شقد مقدم کقمیان کی     وی

بنزی شزه بود از دییق موضیوعات مهمی     در سال جاری جیقه

است ک  بایز در سفق رئیا جمهور ب  آن دوجی  شیود، ااهیار    

کقد: بق ای  اساس بایز ققارداد آد شقب  ک  دوسپ وزییق نییقو   

 انعقاد شود.نیز دستور آن داده شزه، 

آهی    هیا و راه  وی با اشاره ب  اینک  رسیزگ  ب  وضیعیت جیاده  

شود، گفت: در ای  بیی    کقمان نیز موضوع مهم  م سود م 

 از جنییوب  خقاسییان –بایییز یییادآور شییز جییاده اصییل  کقمییان 

 نیقفتی   صیورت  بازگشیای   هنیوز  و شیزه  مسزود ماه فقوردی 

 .است

ییز در سیفق رئییا    رسیزگ  ب  مشیکالت کشیاورزان نییز با    -

 .دوج  ققار گیقد جمهور مورد

ط  دذکقی شفاه  در جلسی  علنی     :سید كاظم دلخوش قااي 

نوبت عصق امقوز مجلا ااهار داشیت: سییل اخییق در اسیتان     

 .گیالن مقدم را گقفتار کقده است

با دوج  ب  شقایپ آد و هوای  در ای  فصل باییز بی  وضیعیت    

ل  زده در استان آذربایجان مقدم سیل زده و همچنی  مقدم زلز

 .شقق  دوجه  ویژه شود

ما مزیقیت ب قان در کشور داریم اما متاسفان  منابع الزم بقای 

مزیقیت ب قان را نزاریم. کشور ما در معق  حیوادش طبیعی    

ن یق سیل و زلزل  ققار دارد و لذا بایز دزابیق الزم بقای مقابل  با 

 .آنان از قبل انزیشیزه شود

های اجقای  باییز بیق اسیتانزارد     دولت و دمام دستیاهمجلا و 

 .ها ن ارت داشت  باشنز سازی زیق ساخت

 بی   خیود  شیفاه   دیذکق  در   :كرم پور ح ی ني  كوروش قااي 

 کی   فقاشیبنز  پتقوشییم   چقا: گفت نفت وزیق و جمهور رئیا

 فاز چقا است؛ نقسیزه نتیج  ب  است، 16 سال در دولت مصوب 

و دوجی   داشت  خوب  فیزیک  پیشقفت ک  پتقوشیم  ای  دوم

 فن  دارد، معطل مانزه است.

شیم  ادیل  فیقوزآبیاد بعیز   مسئوالن بایز پاسخ دهنز چقا پتقو

درصیز پیشیقفت فیزیکی  داشیت  اسیت؛       04سال فقپ  07از 

 پاسخیوی وعزه های دروغی  ب  مقدم منطق  کیست.

در دذکقی ب  رئیا جمهور و وزیق نیقو خاطقنشان کیقد: چیقا   

بقنام  ای بقای دیامی  آد شیقد و کشیاورزی حیوزه انتخابیی       

 .ود نزاردخصوصا منطق  میمنز از سزهای منطق  وج

در دیذکق شیفاه  خیود بیا دبقییک بی        :  اصار مسعوديقااي 

مناسبت فقا رسیزن هفتی  وحیزت گفیت: پییامبق اکیقم )        

بست و بق  بست  کارگقان بوس  م  فقدی بود ک  بق دستان پین 

حقمت م قومان، د قق عزالت اجتماع ، دوسع  علم و دانی   

و رفع فقق دأکیز داشت، از ای  رو قطعاً وحزت مایی  رحمیت و   

دفقق  مای  عذاد است بنابقای  دقابیل سیاسی  سیقان قیوا بی       

 شود. دضعیف قوا منجق م 

و  آقییای رئیییا جمهییور امییقوز دغزغیی  کییارگقان، معلمییان    

بازنشستیان، گقان  و درد جوانان بیکاری است ک  کمیق میقدم   

هییا اسییت،  را شکسییت  و ماییی  شقمسییاری و سسییت  خییانواده 

انز امقوز زییق چیقخ گقانی  مغلیود      م قومان  ک  انقالد کقده

هیای بیزر  کشیور در     شونز، از طق  دییق با وجود اقفیت م 

میقدم را  حوزه اشتغالزای ، فقق، م قومییت و بیکیاری گقیبیان    

گقفت  از ای  رو بایز ما ای  مسئل  را ب  فقصت دبیزیل کیقده و   

 گفتاردرمان  کاف  است.

وی در دذکقی ب  وزیق نییقو گفیت: چیونی  مشیکل آد شیقد      

شود اما بقای حل مشکل آد  میلیون پایتخت نشی  حل م 02

شیود و   خانوار روستای  از کمبود اعتبیار دم زده می    02شقد 

 گیقد. ای میلیاردی صورت م ه همزمان اختالس

رهاسازی حقاب  بختیان ضیقوری اسیت، در دیذکقی بی  وزییق      

جهاد کشاورزی گفت: امقوز م صول انار کشیاورزان بیا قیمیت    

شیود کی  باییز در ایی  رابطی  دجزییزن ق        ناچیز خقیزاری م 

 .صورت گیقد

 نماینیزگان  میا : گفیت  شفاه ، دذکق در   :منصور مرادي قااي 

 بی   اعتیقا   بیقای  موقعیت دنبال ب  بایز بقخوردار کم مناطق

ا م قومییت منیاطق میا    چیق  ک  باشیم کشوری ارشز مسئوالن

یان نم  رسیز بی    آنقزر زیاد است ک  با اقزامات چنزسال  ب  پا

  ویژه اگق ای  اقزامات با اعتبارات قطقه چکان  صورت گیقد. 

متاسفان  کم کاری بقخی  از مسیئوالن آنقیزر زییاد اسیت کی        

دذکقادم را ب  مسئوالن کشوری م  دهم اما انت ار داریم آن ها 
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هم ب  مسئوالن استان  دیذکقات الزم را دهنیز زییقا آن هیا در     

 دوسع  استان کقدستان هستنز.بقخ  موارد خود مانع 

وی در دذکقی ب  وزیق کشور با بیان اینک  سیفقدان بی  اسیتان    

کقدستان دشقیفاد  و آغازی بقای بقگزاری جلسیات دکیقاری و   

بزون خقوج  است، دصقی  کقد: دلیل ب  دوجه  نسبت ب  باز 

نبودن مقزها و عزم دامی  معیشت مقدم ای  مناطق چیسیت؟  

شهقستان را بی    2ستان کقدستان فقمانزه  دولتمقدانتان در ا

خاطق مسائل جنای  و عزم دوج  ب  شایست  ساالری بالدکلییف  

کقده انز و شما فقپ ن اره گق بودیز، آیا دزبیق و امییزدان ایی    

 بود.

جناد وزیق، آیا نمی  خواهییز دوضیی  دهییز کی  دلییل عیزم        

چ   همقاه  حت  یک نفق از نماینزگان استان در سفق اخیقدان

 بوده است؟ حزاقل ای  را از استانزار بمقسیز.

مقادی همچنی  ب  وزیق نییقو در میورد علیت عیزم دوجی  بی        

 .وضعیت سزهای استان کقدستان دذکق داد

 وزرای بی   خیود  شیفاه   دیذکق  در   :حبیب اله دهمنرده قااي 

ت: امیزوارم وزرای گف صمت و خارج  امور نیقو، ورزش، ارشاد،

 های داده شزه در مجلا عمل کننز. مقبوط  ب  وعزه

در دذکقی ب  وزیق آموزش و پقورش افزود: پقداخیت مطالبیات   

التییزریا و نهضییت  حییقفقهنییییان، دعیییی  دکلیییف معلمییان 

بنیزی معلمیان، رفیع کمبیود سیهمی        سوادآموزی، اجقای ردب 

ها و رفع کمبود استخزام  بایز در دستورکار وزاردخان   دانشیاه

ققار گیقد، از طق  دییق دأمی  حقاب  رودخانی  هیقمنیز، رفیع    

فاضالد، مقابل  با ریزگقدها از دییق اقزاماد  اسیت کی  دولیت    

 ار دهز.بایز مورد دوج  قق

کمبود خطوط پقوازی ب  شهقستان زابل، بسیت  شیزن مقزهیا،    

هیا، نبیود    های بیم ، فشارهای غیققانون  بانیک  دریافت خسارت

آهی  و راه و بیکیاری از دیییق     هیا از جملی  گیاز، راه    زیقساخت

ها و مشکالت موجود در اسیتان سیسیتان و بلوچسیتان     دغزغ 

 است ک  بایز مورد دوج  ققار گیقد./

علن  نوبت عصق امیقوز )یکشینب ،    نشست در علیقضا ابقاهیم 

آبان ماه  مجلا شورای اسالم  ضم  گقامیزاشیت هفتی     0۱

 امیقوز  مقدم است؛ جمهور رئیا ب  م  اول دذکق: فتگ وحزت

 و میقدم  بیی   در فقق و هستنز گقفتار سخت معیشت زمین  در

 از را مقدم. دارد وجود کشور مزیقیت  سطوح از بقخ  در فساد

 یز.ده نجات وضعیت ای 

قیمت نهاده های کشاورزی سقسام آور شزه است، قیمیت هیق   

ن و هق کیس  کود شیمیای  هزار دوما 722دا  022لیتق سم ب  

هزار دومان رسیزه است، هزین  بقق چاه های  722ال   722ب  

کشییاورزی و قیمییت سییوخت افییزای  پیییزا کییقده امییا قیمییت 

م صوالت از همیش  پایی  دق آمزه، اینیون  قصز داشتیز سفقه 

 کشاورزان رنیارنگ شود.

 وی با داکیز بق اینک  وزیق بهزاشت، درمان و آمیوزش پزشیک   

فکقی ب  حال نیقوهای شیقکت ، پقسیتاران و بهیورزان کشیور     

کنز، عنوان کقد: طقح ن ام ارجاع دنها ب  نفع پزشکان جامعی   

است، بهورزان و پقستاران بیا سیخت  کیار روبی  رو هسیتنز و      

پقستاران استان گلستان یک سیال اسیت کی  حقیوق دریافیت      

 نکقده انز.

سما و غیقانتفیاع   درخواست ارائ  طقح دعیی  دکلیف معلمان 

 .را داریم

 آقیای : گفیت  خیود  شیفاه   دیذکق  در  : صراهلل پژمنا فر  قااي 

مسیائل بیکیاری و گقانی      زمین  حیل  در دولت واایف روحان 

دوان ای  مشکالت  دهز، نم  ها را رن  م  است ک  دمام خانواده

را با دوقطب  کقدن بقطق  نمود. از واایف خیود فیقار نکنییز،    

مقدم از شما بی  عنیوان رئییا جمهیور شیغل و حیل مسیائل        

 اقتصادی را خواستارنز.

اگق بی  مطالبیات میقدم نییاه کنییز و چشیم خیود را نبنزییز،         

کننیز،   کنیز مقدم از شما چ  چیزهای  را طلب م  شاهزه م م

هیای کوچیک    ادام  داد: مقدم از رئیا جمهور نسبت ب  سیفقه 

 شزه و بیکاری فقزنزان خود سوال دارنز.

وی با بیان اینک  معیشت، شیغل، اقتصیاد، ازدواج و نیان شیب     

جوانان و مقدم مسئل  اصل  است، دصقی  کقد: دیا چی  زمیان     

ز بیوییز دولت قبل مقصق بوده، در آستان  پایان دوره قصز داری

سال  دولت هستیم، شما با سفقه میقدم چی  کقدییز، بقجیام      1

بقای میقدم نیان و آد نشز.خواسیت  ملیت بقخیورد جیزی بیا        

المال اسیت ولیو بیقادر شیما باشینز، چیقا بیا         اختالسیقان بیت

 .شود مفسزان ب  صورت جزی بقخورد نم 

 سیال  امسال: گفت شفاه  دذکق در : شهرام كوسه غراوي قااي 

 ایجیاد  کشیاورزان  بقای مشکالد  متاسفان  اما داشتیم را پقآب 

 .شز

هکتیار اسیت و امسیال     622ه کشاورزان ک  حزود کشت پاییز

کشاورزان نتوانستنز کشت کننز و با نبود کود فسفات و پتاس 

مواج  هستنز و اگق اقزام سقیع در د وییل کیود انجیام نشیود     

 خسارات جبقان ناپذیقی را ب  همقاه دارد.

در دذکقی ب  وزیق نفت ییادآور شیود: دغیییق ناگهیان  دریافیت      

وضع دستورالعمل های دست و پیاگیق باعیث   سامان  سوخت و 
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شزه ک  گازوئیل در استان موجود نباشز و کشاورزان از نعمیت  

آن ب  بهقه باشنز و بی  هییچ وجی  قابیل دوجیی  نیسیت کی         

 کشاورزان مت مل هزین  های زیادی شونز.

 6دصقی  کقد: نزدیک بی    ،در دذکقی ب  وزیق آموزش و پقورش

 2طیقح ردبی  بنیزی معلمیان و      سال از وعزه دولت در اجقای

سال از دصویب بقنام  ششم دوسع  گذشت  اما متاسیفان  هییچ   

 .خبقی از اجقای آن نیست

 بازمانیزگان  بیا  همزردی و دسلیت ضم   :ریده اوردابادتخا م 

ییق آمیوزش و   وز بی   شفاه  دذکقی در شقق  آذربایجان زلزل 

بنیزی معلمیان    پقورش، گفت: متأسفان  در اجیقای طیقح ردبی    

های اجیقا   های مکقر و وعزه دلسوز و فقهیخت  علیقغم پیییقی

ی  در از سوی مسئوالن همچنان اقزام  صورت نیقفت  است، ا

حال  است ک  ای  طقح یک  از مهمتقی  مصوبات بقنام  ششم 

 آیز. دوسع  ب  شمار م 

با انتقاد از حذ  دفتیق امیور زنیان و دبیزیل آن بی  پسیت        وی

مشاوره زنان در وزاردخان  آمیوزش و پیقورش، گفیت: علییقغم     

دذکقات ای  مهم همچنان در وضعیت سابق مانزه اسیت لیذا از   

خواهم اهتمیام   وزیق آموزش و پقورش م  آقای حاج  میقزای 

 ای در مورد دفتق امور زنان داشت  باشز. ویژه

از رئیا جمهور درخواست دارم ارسال الی   صیانت، کقامت و 

دأمی  امنیت بانوان در بقابق خشونت ب  مجلا شورای اسالم  

 .را دسقیع بخشز

( اعالم ختم جلسه، جلسه قیننده  روز دوشننبه منورخ    11
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