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 28/8/9318 نبهشسه   روز–جلسه علني  (388) هشتمو  هشتاد  و سیصد
 

(رسیدگی به طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم  قمانون اساسمی جرهموری اسم می      1

  یه هاي كمیسیون جهت تامین نظر شوراي نگهبان به تصویب رسید.()اصالح-(9)اعاده شده از شوراي نگهبانایران
 

ًبه  (  عینا358الي    332)مواد )-2)اعاده شده از شوراي نگهبان -(اسناد تجاری  -(رسیدگی به الیحه تجارت )کتاب دوم2

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

 )نماینده از پاسخ وزیر قانع شد.(م نیرو( سوال آقای برومندی  از وزیر محتر3
 

 ( فقره سوال1( فقره سوال و اع م انصراف از )2( اع م وصول )4

(انتخاب دو نفر از نرایندگان مجلس شورای اس می )یک نفر از کریسیون آموزش و تحقیقات  و فناوری  و یمک نفمر از   5

آقااي میارزاده و خاانم     )و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی کریسیون اجتراعی( به عنوان ناظر  در شورای عالی آموزش 

 (جلودارزاده انتخاب شدند.

( انتخاب یک نفر از  نرایندگان مجلس شورای اس می  با اولویت آشنایی با بانکداری اسم می  بمه عنموان عنمو نماظر      6

  )آقاي حسین زاده بحریني انتخاب شد.(شورای فقهی   
 

 طرح( فقره 1( اع م وصول )7
 

 )آقایان: علیزاده ، كشت ذرع،  ، بهرام نیا، علي كردُ و داودي ( (ناطقین جلسه علنی8

 

 (اع م وصول طرح استیناح وزیر محترم جهاد کشاورزی9
 

 ( تذکرات کتبی نرایندگان به رییس جرهور و مسئولین اجرایی کشور11

 مورد(5)تذکرات کتبی به رییس جرهور -الف
 

 مورد(91)سئولین اجرایی کشورتذکرات کتبی به م -ب
 

 ( تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی11
 

 

 

 صبح 8 ساعت 3/1/9318خ  مور یکشنبه  ( اع م خت  جلسه  ، جلسه آینده روز12
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رسیدگي به طرح یک فوریتي الحاق موادي باه قاانون   (9

نحوه اجراي اصل چهل و نهام قاانون اساساي جمهاوري     

 (9)اعاده شده از شوراي نگهبانالمي ایراناس

اصالحیه های کمیسیون جهت تامین نظر شورای نگهباان هاه   

 :تصویب رسید

(، واژ  6( الحاااامو مو اااو  مااااد     61در صااادر مااااد    

« روساا، مادیران و مساوو ن   »پس از  عباار   « دستگاههای»

 ا افه شد.

هاه  » ر  (، عبا6( الحامو مو و  ماد   61( ماد   3در تبصر   

هعاد از  « ( ایان ماانون   61تشخیص دادساتان مو او  مااد      

 .ا افه شد« که کلیه کسانو»عبار  

دیااوان »(، عبااار  2( الحااامو مو ااو  ماااد    61ماااد   در 

دیاوان محاسابا  کا     » جاایگیین عباار    « کشاور  محاسبا 

 شد.« کشور 

( هه شار  زیار   4( الحامو و تبصر  آن، مو و  ماد   61ماد   

 شد:  اصال

مراد از اموال نامشرو ، اموال ناشو از سوء اساتااد  از  -61ماد  

موموفا . سوء استااد  از فروش زمین هاای ماوا  و مباحاا     

اصلو و سوء استااد  از مقاطعه کاری هاا و معاامال  دولتاو و    

مانند آنها و نیی اموال ناشو از استااد  ناروا و مان ییار حاز از    

ص  از یصب، رشو ، اختالس و سایر مومعیت شغلو و اموال حا

( ماانون اساساو هاه    41موارد منادر  در اصا  لها  و نها       

تشخیص مقام مضایو ماو هاشاد. عوایاد اماوال نامشارو  نیای       

 مشمول این ماد  مو هاشد.

( ماانون مباارز  هاا پولشاویو     2( ماد   6مااد تبصر   –تبصر  

و اصااالحا  و الحامااا  هعاادی آن در    2/66/6311مصااو  

 های مو و  این مانون رعایت مو شود. سیدگو هه پروند ر

 

مبا  از  « عامداناه »(، واژ  1( الحامو مو و  ماد   26در ماد   

یاا  » ا افه گردید. همچنین عباار   « اطالعا  نامص »عبار  

هعاد از  « ( مانون مبارز  ها پولشویو1ماد    سایر مشای  مو و 

 ا افه شد.« مالو و اعتباری خصوصو  موسسا »عبار  

حساب ماورد   » (، عبار  1( الحامو مو و  ماد   22در ماد   

هه صاحب حز یاا  » و عبار  « عندا متضاء» جایگیین عبار «

 .شد« هه ناع دولت » جایگیین عبار  «هیت المال

 ( هه شر  زیر اصال  شد:1( الحامو مو و  ماد   23ماد   

ماد  هیسات روز    آرای صادر  از دادگا  هدوی، ظرف -23ماد  

از تاریخ اهالغ، مطاهز مانون آیین دادرسو مادنو ماها  تیدیاد    

نظر خواهو است. دادستان نیای راساای یاا هاه تقا اای مراجاع       

( این مانون و هه تشخیص خاود ماو تواناد از    61مو و  ماد   

رای صادر  شد  تیدید نظر خواهو کند. مرجاع تیدیاد نظار    

ید نظار اسات کاه توسا      خواهو شعب ویژ  ای از دادگا  تید

 رییس مو  مضاییه تعیین مو شود.

( الحاا   1( الحامو مو و  مااد    24متن زیر هه انتهای ماد   

 شد:

در مواردی که رای مطعو مراجع کیاری، در ماهیت حقاومو  »

های مو و  این مانون موثر هاشد، این رای حسب ماورد   پروند 

 .«تبا  است مانع رسیدگو توس  ما و یا هرای او  زم ا 

-اسناد تجاري ( -(رسیدگي به الیحه تجارت )كتاب دوم2

 (2)اعاده شده از شوراي نگهبان 

، هاه  ( مصاوهه کمیسایون   عینای   طبز (  351   الو 332مواد  

 ادامه هحث هه جلسه آیند  موکول گردید.تصویب رسید و 

 وزیر محترم نیرواز  برومندي  ( سوال آقاي3

کمیساایون و اظهااارا  آمااای دکتاار   پااس از مرا اات گاایارش

    از پاسخ وزیر مانع شد.اردکانیان و هرومندی ، نمایند  

 موضوع سوال ها:

علت عدم هرنامه رییی و امدام در خصوص پدیاد  خشسساالو    -

 و هاروری اهرها، تصایه فا ال  و انتقال آ  دریای عمان
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 خالصه اظهارات آقاي دكتر اردكانیان:

فا ااال   و پااس آ  ، عملساارد   در خصااوص تصااایه خانااه -

جمهوری اساالمو ایاران  در مو او  سارمایه گا اری  هارای       

تصایه و استااد  میدد از فا ال  ها ، عملسرد هسیار شاخصو 

 در منطقه و هلسه در دنیا  است و ماه  عر ه مو هاشد.

تعداد تصایه خانه فا اال  در کشاور هاه تعاداد      51سال در -

ید . امروز داشتن تصایه خاناه  انگشتان یک دست ه  نمو رس

 یسو از شاخص های توسعه یافتگو است .

افتتااا  تصااایه خانااه فا ااال  را  21در نیمااه دوم امسااال  -

 خواهی  کرد.

وانساته ایا   تصاایه    ت 12در دولت های یاازده  و دوازدها  ،   

 خانه ، در مدار هیاوری .  

در خصوص انتقال آ  دریای عمان و خلیج فارس ، یک طر  -

سیعو صاور  گرفتاه  و در هاتاه هاای اخیار در      و طالعاتو م

 شورای آ  مطر  و مورد تصویب مرار گرفت.

میلیون متر مسعب   333/1انتقال  هعد از اتمام مطالعا  ، میوز 

را هه وزار  نیارو داد  ایا  و   آ  از دریای عمان و خلیج فارس 

را  تا اهتدای سال آیند  ان شاا  هیرگنارین پاروژ  انتقاال آ     

 افتتا  خواهی  کرد.

در خصوص هارورسازی اهرها ه  امداما  موثری صور  گرفته -

از جمله : آماد  سازی یک فروند هواپیما  متعلز هه هوا و فضاا  

سو  پرواز در اساتانها انیاام    5سپا  پاسداران که هرای اینسار ،

شد   و طراحو و تولید مواد مورد نیاز هارای هااروری اهرهاا در    

 نیام شد  است.کشور ا

 در سال گ شته هه دلی  هارندگو ، پروازی نداشته ای .

در خصوص مهار آههای مرزی  و استیاای حز آهه مارزی ها    

 خوشاابختانه هااا توجااه هااه مساااعد  میلااس ، دولاات و       

حمایت  های مقام معظا  رهباری ، ایان کاار سارعت خاوهو       

 داشته است .

ا مهاار آ  و  درصد  عملیا  اجرایو مارتب  ها   14در میمو  -

درصاد   13تنظی  آ  و حز آهه  های مرزی صاور  گرفتاه و   

 مرهوط هه شبسه ها هود  است.

در خصوص هرنامه رییی هارای مقاهلاه هاا خشسساالو ها  در      -

کارگرو  ملو مرهاوط هاه کا  آهاو شاس  گرفتاه  و        11اساند 

 تعدادی از استانها نیی هرنامه های خود را نهایو کرد  اند  

 ت آقاي برومندي:خالصه اظهارا

سوال من هرمو گردد هه مب  از تصدی آمای دکتر اردکانیان ، -

در حال حا ار اماداماتو در خصاوص ساوا   میهاور صاور        

 گرفته لسن کافو نیست.

درصاد  از   35الاو   33در هحث آ  شر  ، در کشاور حادود   -

مناهع آهو در کشور هدر رفت داری   و هایاد زیار سااخت هاا و     

 د  ههسازی شوند.شبسه های فرسو

امروز  کشور امارا   متحد  عرهو ها تصایه خانه ای کاه دارد  -

میلیون متر  63، عرهستان سعودی میلیون متر مسعب  5روزانه 

 مسعب آ  روزانه از خلیج فارس هرداشت مو کنند.

ما هنوز در سازمان هرنامه و هودجه و دولت عایم جادی هارای    -

استان همیوار  61رس هرای انتقال آ  دریای عمان و خلیج فا

این دریاهاا ، نمیبینای . و ایان امار هاعاث مهااجر  ماردم از        

 استانهای میهور شد  است .

( فقره 9( فقره سوال و اعالم انصراف از )2( اعالم وصول )4

 سوال

از وزیار کشاور در    آساتارا  سوال آمای ولاو داداشاو نمایناد    -

انون ( ماا61( ماااد   63خصااوص علاات عاادم اجاارای تبصاار   

  استخدام معلمین

سوال آمای ماس  جاسمو نمایند  کرمانشاا   از وزیار دفاا  و    -

پشتیبانو نیروهای مسلح در خصوص علات عادم اجارای هناد     

 ( مانون آیین نامه داخلو میلس24( ماد   66 

آمای ملسشاهو راد نمایند  خرم آهاد از طر  ساوال خاود از   --

یرو در زمینه  حااظت امداما  وزار  ن "وزیر نیرو در خصوص 

، "از حری  رودخانه ها و جلوگیری از ساخت و ساز ییر ماانونو 

 اعالم انصراف نمود.

(انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي )یک 5

نفر از كمیسیون آموزش و تحقیقات  و فناوري  و یک نفر از 

كمیسیون اجتماعي( به عناوان نااظر  در شاوراي عاالي     

 بیت فني ، حرفه اي و مهارتي آموزش و تر

 انتخا  شدند.آمای میرزاد  و خان   جلودارزاد  

نمایندگان مجلس شوراي اسالمي  با ( انتخاب یک نفر از  6

به عنوان عضو نااظر   اولویت آشنایي با بانکداري اسالمي 

 (  آمای حسین زاد  هحرینو انتخا  شد.  فقهي شوراي 

 ( فقره طرح9( اعالم وصول )1

( ماانون تعیاین تسلیا     1ر  الحا  یک تبصار  هاه مااد      ط-

اسااتخدامو معلمااین حااز التدریسااو و آموزشاایاران نهضاات  

 آموزی در وزار  آموزش و پرورش سواد
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، كشت ذرع،  ، بهارام   علیزاده )آقایان:ناطقین جلسه علني (8

 (:نیا، علي كردُ و داودي 

 آقاي علیزاده نماینده ورزقان:-الف

و تشسر از رهنمودهای مقام معظ  رهباری در  وی  من تقدیر 

خصوص حمایت از تصمیما  سران مو ، ، اظهار داشات کاه از   

دولت هه عنوان میری این طار  انتظاار ماو رود هاه منویاا       

معظ  له درخصوص جلوگیری از افیایش میمت کا ها اهتماام  

ورزیااد  و عوایااد حاصاا  از افاایایش میماات هناایین را صاارف  

 و نق  عمومو نمایند.خانوارها و حم  

نمایندگان انتظار داشتند که این تصمی  هاا اساتااد  از خارد    -

میلس گرفته مو شد که مطعا تصمی  ههتری اتخاذ مو گشت 

و یا حدام  رییس مو  مقننه نظر نمایندگان را در این خصوص 

اخ  و درجلسه سران موا منعسس ماو نماود و دولات نیای هاه      

 وشاانگری  زم را هوجااود  عنااوان میااری پاایش آگاااهو  و ر  

مو آورد.لرا که مردم نه تنها از طر  صادمانه مشسال   دلخور 

نمو شوند هلسه ها عیم جدی جهت حا  مشاسال  در صاحنه    

 حضور مو یاهند.

من  من تشسر از ملت فهی   در پیروی از رهنمودهاای مقاام   

معظ  رهبری ، هه عرض مو رسان : من دیدیه افیایش میمات  

را دارم و این دیدیه از آنیایو ناشو مو شاود کاه   سایر کا ها 

دولت محترم در صیانت  از سارمایه هاای اجتمااعو  و جلاب     

اعتماد عمومو موفاز عما  نسارد  ، از دولات و دساتگاههای      

اجرایو انتظار مو رود جهت جلوگیری از افیایش سایر کا هاا،  

 تدهیری نمایند.

انتظاامو در حاا     وی در ادامه ها تشسر از  نهادهای امنیتو و

آرامش  و امنیت جامعه  ، گاات: درشارای  کناونو کاه فشاار      

تحری  ها هر دوش مردم سنگینو مو کند و این فشاارها فقا    

 حاصلب تحری  نیست هلسه حاص  هو تدهیری دولتمردان است.

رویسردهای مبارز  ها فساد و تبعیض مو تواناد راهساار خاوهو    

جامعاه هاشاد. و هاا ایان     هرای هرون رفت از و اعیت فعلاو در   

 رویسرد مو توان اعتماد مردم را هدست آورد.

از آنیایو که تولید و هسارگیری ساال  هساته ای در دکتارین    

دفاعو کشور  ندارد ل ا راهبرد کالن کشاور نیازمناد مقاومات،    

تقویت، خودهااوری، همبساتگو ملاو و ارتقاای سارمایه هاای       

 اجتماعو مو هاشد.

دارند  اعتماد عمومو  و اعتماد عماومو  سرمایه اجتماعو در هر

 در عیم و هاور جدی  در مبارز  ها فساد ، فقر و تبعیض است.

 

 از مااو  مضاااییه هاارای هرخااورد هااا ماساادین، تقاادیر و تشااسر  

 مو نمای .  

اینیانب  من همادردی هاا آسایب دیادگان زلیلاه، تقا اای       

رسیدگو فوری هه و عیت زلیلاه زدگاان اساتان آذرهاییاان را     

 ارم.د

در پایان هه مشسال  حوز  انتخاهیه پرداخت و اظهار داشت که 

سااله   4اگر محدودیتهای موجود در کشور نبود شااید در ایان   

مو توانستی  هه مردم حوز  انتخاهیه خادمت   هیشترنمایندگو  

 رسانو هسنی 

 ب: آقاي حبیب اهلل كشت زن نماینده بهبهان:

در کشور گاات: ههبهاان   وی ها اشار  هه حوادث لند روز اخیر 

هه دلی  نا آرامو های اخیر، نه تنها هخشو از واحدهای عمومو 

و خصوصو و زیرساخت های خاود را از دسات داد  و آراماش    

مردم نیی هه مخاطر  افتاد  است. هند   امن محساوم نماودن    

اعمال تخریبو عد  ای ساودجو، تقا اا دارم کاه دساتگاههای     

گیری و در جهت رفع کمبودهای اجرایو و امنیتو مو و  را پی

 حادث شد  و اهعاد خسارا  وارد  را مشخص و رفع نمایند.

در  ؛ آمای رییس جمهاور : عمد  سخنان  ها رییس جمهور است

این هود عیدی مردم؟ آنچه هار ماردم    ،شب میالد پیامبر  ص(؛

 در آن شب گ شت هر اصحاف که  نگ شته هود.

ردم و نماینادگان آناان را   لرا در افیایش میمت هنیین ، نظر ما 

 ماو کنیاد افایایش نارز هنایین را     عاا  جویا نشدید، شما که اد

سال هه تاخیر انداخته ایاد ، آیاا از تاورم افساار گسایخته        5 

 میمت ها، حقو  کارکنان و ...، در جامعه خبر دارید؟

عملسرد مبلو شما در کنترل و نظار  هر هازار ناکاار آماد هاود     

 "پولادار   "هدانید که  شما تسرار شود هاید است. اگر ناکارآمدی

و ما سارافسند  تار    مو شود  "فقیر ، فقیرتر "و  "تر پولدار "، 

 از مب  پیش مردم خواهی  شد.

 ای کاااش کیایاات خودروهااای هااو کیایاات خااود را هااازنگری 

ای کاش لحظه ای فرصت مو گ اشتید و مناظرا   مو کردید.

 مااو دیدیااد کااه افاایایشانتخاااهو خااود و معاااون اولتااان را  

 میمت ها را هه خند  و تمسخر مو گرفتید، یسدفعه له شد؟ 

هه جای دست در جیب مردم کردن، جلوی ریخت و پاش هاا و  

را هگیریاد.   خارجو و زندگو هاای اشارافو   سارهای پر هیینه 

 ؟گنا  مردم لیست.

شما از له کسو نظر سنیو کردید که ماردم حالشاان خاو     

 !!!است؟ 
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ن و فساد یک عد  ماسد، مشام مردم را پر کرد  است هوی تعا

 ، مردمو که ها دهها مشس  درگیر هستند.

از این  دوستو مرگ هر ماسدین و رانت خورانو که در لباس د

ملت مو هرند و مو خورند اما در جاهایو کاه نیااز هاه توساعه     

ژن » نیست ، میلیاردها د ر هیینه مو شاود زیارا کاه مضایه     

 ه  رسید  است. « استان های خو  » هه « خو  

 و عیت خوزستان حسایت تلخ نادارای در دارایو است.

وی خطا  هه وزیر آموزش و پروش اظهار داشت : رتبه هنادی  

معلمان را لرا اجرا نمو کنید ، عد  ای از فرهنگیاان دریافات   

 ؟مطالبا  خود را هه آن دنیا هردند. شما هاید پاسخگو هاشید

وی از سرلشگر هامری مصرانه درخواست نمود که ههبهان را هاا  

یار جانبااز دارد جایء   ها شاهید و دههاا    663عنایت هه اینساه  

مناطز جنگو محسو  نمایند تا ماردم ایان خطاه از میایاای     

 میهور استااد  کنند

 آقاي بهرام نیا نماینده نهاوند: -ج

مبلاو،   انتشار افیایش میمت هنیین آنه  هادون اطاال  رساانو   

جامعه را درشوک فرو هرد و حساسیت عمومو را هر انگیخات و  

 نگرانو ها و نا آرامو های ماه  توجهو نیی هدنبال داشت. ایضای

دستساری درحوز  هایو که روی زندگو روزمار  ماردم و   : او ی 

دخ  و خر  آنها مستقیمای تاثیر دارد و مطعای هرای افساارعمومو  

درشارایطو کاه در کشاورهای     حساسیت هرانگیای اسات آنها    

ها  دارد هاا   وسایعتری  همسایه مانند عرا  تحرکا  اجتماعو 

عقالنیت مدیریت و سیاسات ورزی منافاا  دارد. ثانیاای: دولات     

هرای کاستن از هار حساسیت عمومو اعالم مو کند که درآماد  

 61حاص  از افیایش میمات هنایین صارف حمایات امتصاادی      

نماید. سوال ایان اسات کاه او      میلیون خانوار آسیب پ یر مو

دولت ها کدام سااز و کاار عاد ناه و کارشناساو ایان امشاار را       

شناسایو مو کند، این ساز و کار درکدام نهاد ماانونو تصاویب   

شد  است و آیا اساسای دولت وامعای هه جبران این مصد کماک را  

 هه صور  مستمر دارد و یا مانند یارانه ها ها  اما واگر ها هخشو

 ازآن هه فراموشو سپرد  مو شود.

ثانیای معاون اول ر یس جمهور  آمای جهانگیری( دو سال پیش 

که تاامین   کرداعالم  ، در مناظرا  انتخاهاتو ریاست جمهوری 

هیار تومان  653هیینه کمک هه نیازمندان و پرداخت یارانه هه 

و موجب   از مح  افیایش میمت حام  های انرژی اشتبا  هود 

ایش ناارز تااورم مااو شااود، پااس لااه شااد جنااا  آمااای  افاای

 ؟!جهانگیری

حمایاات مقااام معظاا  رهبااری از دولاات و شااورای هماااهنگو 

امتصادی سران مو ، فرصت ارزشمندی اییاد مو کناد تاا ایان    

 م مردم تصامیما   آنهادها هرای پیشبرد امور کشور و تسسین 

حسا  شد  و دمیز هگیرند و این  نعمات جاای شاسرگیاری و    

اس دارد. لسن دولت نباید ملات را ناامحرم تلقاو نماود  و     سپ

 مردم را در جریان و توجیه این تصمی  مرار مو داد.

هرخو کارشناسان اعتقاد دارناد کاه دولات هاا کساری هودجاه       

و تالشاو نداشاته    مواجه است لرا درهخاش درآمادها، تادهیر   

نارز ارز تاامین   سال پیش این کسری از طریز افیایش  ، است

انرژی و امسال  ظاهرا مو خواهد از طریز افیایش حام   نمود 

که شاورهختانه هایاد هگاوی  هار دو     هه ویژ  هنیین جبران نماید 

و تحمی  تاورم هار امتصااد     مورد ، دست هردن در جیب مردم 

کشور است من نمو دان  دولت ها کدام منطز کارشناسو ادعاا  

کا ها مو کند که افیایش میمت هنیین موجاب افایایش ساایر   

 نخواهد شود. مگر امتصاد و میمت کا  دستور هردار است؟ 

آیا ههتر نباود مبا     ؛ آمای رییس جمهور و آمای رییس میلس

 از اجرای این تصمی  مو و  را هاا نماینادگان میلاس مطار      

مو کردید؟ ماطعانه مو توان گات اینگونه رفتارها هه هیرگترین 

ب رساند  است و عنصار  سرمایه مردم یعنو اعتماد عمومو اسی

مشارکت سیاسو که هر مبنای مردم سا ری دینو نظاام اسات   

هخصوص در انتخاها  پیش رو ها تهدید مواجه ماو ساازد. وی   

در پایان هه مشسال  حوز  انتخاهیه اشار  و خواستار رفاع ایان   

 مشسال  گردید.

 آقاي علي كرد نماینده خاش:-د

هه گاته ام  خمینو وی خطا  هه رییس جمهور اظهارداشت: -

 .« امور کشور  است سمیلس در را» ر ( :

ما گوش هه فرمان مقام معظ  رهبری هستی  و فرامین ایشاان  

 اجااز   دید  منات ماو پا یری . ماا هرگای هاه دشامنان        هه را 

 یاو  گویو هه این ملت و میلس را نمو دهی . 

و اما در خصوص این تصمی  هدون هرنامه ریایی و عادم اییااد    

، او اا  جامعاه    رساخت های  زم و هدون در نظار گارفتن   زی

شاد  و هاعاث نار اایتو     وولت کریمه اساالمو اجرایا  دتوس  

اطز موجب . در هرخو از منشدمناطز محروم در مردم هه ویژ  

 و  جانو نیی گردید. سارا  مالوهروز اتااما  ناگوار و خ

دولت و ریاست میلس مو هایسات نماینادگان را محارم ایان     

نظااام مااو دانسااتند و  از پیشاانهادا  کارشناسااو و انقالهااو  

خادمان ملت استااد  مو کردناد تاا شااهد ایان صاحنه هاای       
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اعترا و در خیاهان ها نباشی  و این طور نمایندگان را ه  له و 

 هیینه نسنی .

فرمایشا  مقام معظا  رهباری؛ هایاد جلساه       من تبعیت از-

تار در  و کارشناسو دمیز ر هرگیا نمایندگان مردم ها  سران موا 

و مشت محسماو هاه دشامنان نظاام      این خصوص انیام گیرد 

هینی . امید است جلسه مشترک هرای توجیاه ماردم و اجارای    

 این طر  و رعایت جایگا  حقومو نمایندگان تشسی  شود.

 آقاي یوسف داودي نماینده سراب:-ها

ظهاار  وی  من اشار  هه زلیله شهرستان های سرا  و میانه ، ا

 داشت:

متاساانه ایران جیو د  کشور آسیب پ یر و هالخیای  اسات  و   -

سال یک زلیلاه   5ساهقه زلیله د ر  ایران نشان مو دهد که هر 

ساال گ شاته ،    46د  زلیلاه مهیاب در    هولناک رز مو دهد.

نشانگر این است که کشور زلیله خیی است . آیا هشداری از این 

یا نباید مسئولین هرای کااهش  آ؟ شدیدتر و  موی تر هاید هاشد 

 آثار مالو و جانو زلیله در کشور فسری کنند؟

وی  من تشسر از مسئولین کشور  هه ویژ  معاون اول رییس -

جمهور که در مناطز زلیله زد  حضور یافتند، از رییس جمهور 

آوار هارداری و   فورای دستور تامین کانسس مورد نیااز ،  خواست ، 

دام ها و تاامین گرماایش مناساب را هارای      تامین مالو، تامین

ان را صادر فرمایند و از نیدیک در هاین آناان حضاور    زلیله زدگ

 یاهند.

شما را هه خدا ایران را دریاهید و آذرهاییان را دریاهید ، اماروز  -

را  مبارز  ها آمریسا، خدمت هه مردم که ولو نعمتشاان نظاام و   

 مملست هستند، مو هاشد.

 رح استیضاح وزیر محترم جهاد كشاورزي(اعالم وصول ط1

طر  استیضا  وزیر محتارم جهااد کشااورزی آماای مهنادس      

آیاین ناماه داخلاو     226امضاء و در اجرای ماد   31حیتو ها 

 223میلس شورای اسالمو اعالم وصول گردید و طباز مااد    

آیین نامه داخلو میلس، وزیر محترم حداکثر ظارف ماد  د    

 میلس  و ارایه تو یحا  مو هاشد. روز موظ   هه حضور در

( تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهور و مساوولین  91

 اجرایي كشور

 مورد(5)تذکرات کتبی به رییس جرهور -الف

آمای حاجو دلیگانو  نمایناد  شااهین شاهر : پایش هیناو      -6

شای  ها و عیت خااص در هخاش    مناهع مورد نیاز هرای هانوان 

 11خصوصو در هودجه سال 

جنا  آمای خالقو نمایند  : لایوم تیدیاد نظار در افایایش     -2

 میمت هنیین

 جنا  آمای سلیمو نمایند  محال  :  -3

 تسریع در احداث را  آهن سریع السیر دلییان-

اگر اشتغال مرهوط هه جناهعاالو نیسات،   آمای رییس جمهور؛ -

 مرهوط هه رییس جمهور کدام کشور است؟

 نمایندگان ارومیه وتهران :  آمایان ما و پور و محیو -4

دستور پرداخت همه واریایی هاای شاوراهای حا  اخاتالف      -

 مطاهز مانون

 تسریع در را  اندازی کارخانه هواپیما سازی داخلو-

 آمااای کااولسو نااژاد نماینااد  رشاات: لاارا تغییاار میماات   -5

 جرا هه اطال  مردم نرساندید؟از حام  های انرژی را مب  ا

: لارا یاراناه توانبخشاو کشاور      اردهی  آمای هدری نمایند  -1

 ما  است که پرداخت نشد  است. 4افیایش نداشته و 

 مورد(91)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 تعداد دستگا  اجرایو تعداد دستگا  اجرایو

 2 امتصاد و دارایو 6 آموزش و پرورش
 6 دفا  6 نیرو

 4 کشور 6 ارتباطا 
 6 صنعت 6 نات

 3 جهادکشاورزی 6 شهرسازیرا  و
   6 تعاون

 

( تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تذكرات 99

 شفاهي

هه وزیر آماوزش و پارورش: شاعار ندهیاد،     - آقاي رضا كریمي:

 رتبه هندی معلمان را اجرا و معوما  آنان را پرداخت نمایید.

لاه   هه وزیر جهاد کشاورزی: لرا نظار   زم را نداریاد، ایان  -

 نو  حمایت از هخش کشاورزی است.

هه وزیار تعااون، کاار و رفاا  اجتمااعو: اماداما  نیماه کاار          -

 مسئولین ومت هه ویژ  مرحوم نورهخش را اجرایو نمایید

از رییس سازمان صدا و سیما مو خواه  که هاه داد کارکناان   -

 صدا و سیمای اردهی  هرسند.

اردهیا  هاه ساطح    هه وزیر علوم، تحقیقاا  و فنااوری: مرکای    -

 سازمانو استانو ارتقاء یاهد.

هاناک هاا   ؛ حانورودکتر آمای ت کر هه -آقاي بیت اله عبداللهي:

هه واحدهای تولیدی تسهیال  نمو دهناد وسار مایاه گا اران     
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هالتسلی  ماند  اند. هازرس هه  اهر و هریس هارساتید ، هبینیاد   

 هانک ها له هالیو هر سر تولیدی ها آورد  اند؟

وزیر ارشاد و فرهنا  اساالمو : اومااف آذرهاییاان شارمو      هه -

هریس معلوم نیست هه یک کتاا  کاه معلاوم نیسات مساتند      

هست یا نه، امالک افراد را متصرف شادند ، هاازرس هارساتید    

 اسناد را هررسو نمایند آیا مستند هست یا نه.

آمای وزیر آموزش و پرورش:لرا رتبه هنادی معلماان را اجارا    -

 نمو کنید؟

 من اطاعت از فرمان راهگشای مقام معظا    :يآقاي نیازآذر 

و توجه رهبری در خصوص امنیت پایدار و جلوگیری از ناامنو؛ 

از رییس جمهور انتظار داشته و ، خواسته امشار آسیب پ یر هه 

داری  که مردم را محرم دانسته تا شااهد هییناه هاای جباران     

 ناپ یر معیشتو نباشی .

انقالهو ماردم هاها  در منویاا  مقاام معظا       از متانت  و صبر 

رهبری و شورای تامین اساتان کاه در اییااد امنیات و حاا       

 اموال عمومو تقدیر و تشسر مو نمای .

از وزیر نات انتظار داشاتی  کاه در خصاوص کاار  ساوخت ،      

 لار  ای هیندیشند.

از وزیر ههداشت، درمان و آموزش پیشسو درخواست تسریع در 

 ا را دارم.اتمام پروژ  ه

ما مشاسال  زیاادی در حاوز  انتخاهیاه داریا        آقاي ذوالقدر:

.ومتو هنیین گران شدن هاید هه فسار ماردم ها  هاود. تادهیری      

 اندیشید  شود که هرای رفت و آمد از مردم زیاد پول نگیرند.

 یارانه ای که مو دهند؛ مستمر هاشد نه مومت.

 در خصوص رفع مشسال  هشاگرد امدام کنید.

آمای روحانو لرا مایهن را دلاار آشاو     - :ي علیرضا بیگيآقا

کردی؟ جوا  خون های ریخته شد  را له کسو هایاد هدهاد؟   

 هرای کاری که مبال در کشور تیرهه شد  هود.

آمای روحانو،من استاندار هود  ام تمام عایم دولات یسپارلاه    -

معطوف هه امر هدفمندی هود، ایان مقدماه ساازی سابب شاد      

دفمندی یاراناه هاا را مطالباه کنناد، ماردم هاه       مردم اجرای ه

و آورند که احمادی ناژاد   منمایندگان مخال  هدفمندی فشار 

، شما لرا نماو گ اریاد.    "ثرو  ما را هه ما هدهد "مو خواهد 

تاز  افیایش میمت همه حام  های مورد نظر هود، شاما کاه از   

 وحشت دارید  ام  از نمایندگان ملت مشاور  مواجه ها مردم 

مو خواستید، استانداران را مهیای اجرای کار ماو کردیاد کاه    

این حوادث پیش نیاید.  زمه اینسار وحد  هاود، کادام کاار را    

هرای تحصی  وحد  انیام دادید، آیا سخنرانو در یید و کرمان 

وحد  هخش هود؟ آمای روحانو وامعیت این است که ملت هاه  

ها  د یا  متعاددی    تو اعتماد ندارد و هرای این هو اعتماادی  

دارد و مردم نمو توانناد حرفهاای تاو، نوهخات و وزرای تاو را      

پرداخت یارانه هاا را ناداری ،    شبفراموش کنند که مو گویند 

فرمایشا  آرامش دهند  رهبری هه منیله درستو شیو  ای که 

 در پیش گرفته ای نیست. مردم رهبری را هاور دارند.

و تشااسر از هیانااا  وی  اامن تقاادیر  آقاااي داود محماادي:

راهگشای مقام معظ  رهبری ، و تاکید ایشان هار جلاوگیری از   

افیایش میمت سایر کا ها، از دولت خواسات کاه هرناماه هاای     

اجرایو و عملیاتو هرای جلوگیری از افایایش میمات هاا ارایاه     

 نمایند.

سران سه مو  هیایند داخ  میلاس تاا    آقاي مصطفي كواكبیان:

 دگان را داشته هاشد و پیگیری شود.نظرکارشناسو نماین

این فیلترین  اینترنت و خطوط اینترنتاو  ارهه محسماو هاه     

هه شد   واردا  و صادرا امتصاد کشور مو زند . هیمارستانها؛ 

 مشس  دارند.

صادای کاارگران   دهه وزیر تعاون، تا کو مو خواهی ري:وآقاي ن

این فسار   مطلوم نیشسر هاته را هشنوید و امدامو نسنید؟ آیا هه

رای درمااان خااود و خااانواد  دارای لااه آنهااا افتاااد  ایااد کااه ه

مشسالتو دارند؟ آیا مو دانید در فص  هرداشات نیشاسر اینهاا    

له صدماتو را متحم  مو شوند ؟ تا کو هایاد شااهد ساسو     

جناهعالو هاشی ؟آمایان وزرای صنعت، کشور و جهااد و نسابت   

رسیدگو و امادام    هه پرداخت حقو  کارگران نیشسر هاته تپه

 کنید.

اصا  ساوم    62و  1،1اخطاار هنادهای    آقاي اسداله عباساي : 

مانون اساسو، آمای دکتار  رییاانو ، هاا توجاه هاه اینساه روز       

مقااام معظاا  رهبااری ، میلااس و   یسشاانبه هعااد از فرمایشااا

همگان تالش نمودند تا افیایش میمت هنیین هاه ساایر کا هاا    

 ی  که لنین نشد.تسری نیاهد ولو ما شاهد هست

کمیسیون هرنامه و هودجه در رفع ایراد در اجرای این طر  کاه  

 نادرست و شتاهید  هود  ، تصامی  گیاری هنمایاد و ماا تاکیاد      

 مو کنی  که این طر  هاید هررسو شود.

آمااای  رییااانو ، درخواساات همااه  آقاااي نقااوي حساایني :

ظاار   نمایندگان از حضرتعالو این است که جلساتو را هارای ن 

هر هازار هرگیار کنید، و فرمایش رهبری ها  هماین  هاود  کاه     

نباید هر سایر کا ها تاثیر هگ ارد. میلاس هایاد نظاار  کناد و     

تمهیدا   زم را اعمال کند. این افیایش هر همه لیی اثار دارد  

 و افیایش پیدا مو کند و مردم تحت فشار هستند.
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هساتند،لرا ماا    نمایندگان حلقه واس  هین مردم و حاکمیت-

کاه هاروی  هاا ماردم در مسااجد      د نسردیتعطی  ه آیند  را هات

 .صحبت کنی  

ماا هاه   : در پاسخ هاه ایان تا کر ، گاات:      آقاي دكتر الریجاني

کمیسیون امتصاد گاتی  که جلساتو هگ ارناد کاه گ اشاتند و    

و در خصاوص لغاو تعطیلاو هاتاه آیناد        هاید پیگیری شاود. 

نماینادگان را نیای   استمیاجو  نظر ن میلس نیی ، آمای پیشسیا

 گرفتند.
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