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 7/44/4318 نبهشدو روز–جلسه علني  (141) چهاردهم و   چهارصد
 

كده بده    1) بنددهایي از مداده   -ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم الیحه مالیات بر ارزش افزوده )ارجاع از جلسه علنیی( (1

 بحث به جلسه آینده موكول گردید.( كمیسیون ارجاع شده بود تصویب و ادامه
 

)پس از قرائت گداار  كمیسدیون و اخردار    ( قانون مدیریت خدمات کشوری66(رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده )2

 قانون اساسي ( و وارد دانستن اخرار مابور از سوي مجلس، طرح به كمیسیون ارجاع گردید.(77قانون اساسي )اصل 
 

 -"( قانون مددیریت خددمات كردوري   11طرح اصالح ماده )-")تور و رسیدگی به یک فقره طرح با اولویت(تقاضای تغییر دس3

 تقاضاي اولویت به تصویب رسید و سپس ماده واحده مررح و به تصویب رسید.(
 

یدد مهلدت   الیحده تمد -")با قید دوفورییت ( فقره الیحه 1(فقره اصالحیه الیحه و )1)؛  عادی (اعالم وصول یک فقره الیحه 4

 پس از اظهارات نماینده دولت )آقاي دكتر امیري معاون پارلماني رییس جمهور(، مخدالیین  -"آزمایري قانون شوراهاي حل اختالف ياجرا

 ، قید دو فوریت به تصویب رسید.( موافقینو 
 

جبران خسارات وارده بده اتبداع   طرح پیگرد حقوقي علیه دولت انگلستان براي  -")(فقره طرح با قید یک فوریت 1( اعالم وصول )5

 پس از اظهارات یکي از طراحان )آقاي حاجي دلیگاني(، مخالف،موافق ،قید یک فوریت به تصویب رسید. (-"ایراني
 

 

   (آقایان حسیني شاهرودي، شریف پور، ابراهیمي، ذوالنوري و دهمرده) ( ناطقین جلسه علنی6
 

 (فقره سوال1(اعالم وصول )7
 

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

 مورد(3)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

 مورد(8)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب
 

 ، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی( تذکرات آیین نامه ای9
 
 

 

 صبح 8ساعت  8/44/4318شنبه مورخ سه   روز( اعالم ختم جلسه  ، جلسه آینده 11
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به گاار  شور دوم الیحده مالیدات بدر    ( ادامه رسیدگي 4

 ارز  افاوده )ارجاع از جلسه علني(

پس از ارایه پیشنهادها و اظهیارات مایالف،مواف ، نماینیده    

کیه بیه    9بنیدهایی از میاده   دولت و سانگوی کمیسییون ، 

کمیسیون ارجاع شده بود به شرح ذیل تصویب و ادامه بحث 

 :وکول گردیدبه جلسه آینده م

 -1ماده 

عرضه کاالها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عیوار   

 :باشد معاف می

انواع گوشت و فرآورده های گوشتی مطابق با فهرستی که هرر  -

سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی مراه  

 برررای اارررا در سررال بسررد برره سررازمان امررور ما  رراتی ارسررال 

 .می کند 

 ر تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به اواه یک روزه

ر انواع شرش  الر) اوارداتری و دا( ریا و انرواع  وا ره هرای        

 کاغذی یا ا کترون کی دارای پشتوانه صد در صد ال)

(دمات زینرک، اراو و انتشرار روزنامره ازرم از کاغرذی یرا         -

ا کترون کی، ااو کتاب، نشریه و (دمات نشر و توزیر  آنهرا و   

به استثنای موسسرات  ها و نشریات  ه تب  غات در روزنامههرگون

 کشک آموزشی و کنکور 

ک  ه مرا ل (ردمات ته ره، تو  رد، پخر  و زریره فر  م،        -

برررداری، ترردوی  و (رردمات فرر  مسررریال و موسرر  ی و ت رراتر 

 ویراستاری ف  م و سریال؛

های  (دمات ما ی و ازتباری ازطای تسه )ت توسط صندوق -

ای و پرووه  و   گذاری، ب شه انت صادرات، سرمایه شایتی، یش

فناوری که به مواب قانون یا با مجوز قانون تاسر   شرده یرا    

 شوند در ااراوب اساسنامه آنها  می

ا شررکه   (دمات انتشار و ن ل و انت ال سهام  ق ت دیم، سهم -

ماده یک قرانون برازار اوراق    ۴۲و سایر اوراق بهادار مویوع بند 

برا اصر) ات    ۱.۹۲۳۸۳۱وری اس)می ایران مصوب بهادار اشه

 بسدی  

( قانون 66(رسیدگي به طرح الحاق یک تبصره به ماده )2

 مدیریت خدمات كروري

ل صر پ  از قرائت گزارش کش س ون و ا(طار قانون اساسری اا 

ا و وارد دانست  ا(طار مزبور از سوی مج  ، قانون اساسی 57

 گردید.الرح به کش س ون ارااع 

 

 

 ار قانون اساسي:اخر

در هش   رابطه برا ا(طراری مسرتند بره     : غالمرضا کاتبی آقا

قانون اساسی گفت: ای  الرح برار مرا ی دارد و قطسرا     57اصل 

شورای نگهبان آن را رد (واهد کرد مگر ای  که دو ت بار ما ی 

 .آن را بپذیرد

ای  ا(طار را به رای گذاشت کره پر  از    :الریجانیآقای دکتر 

ایندگان با ای  ا(طار گفت: ای  الرح قاب  ت مطررح  مواف ت نش

شدن ندارد مگر ای  که راهی بررای ترام   منراب  آن در ن رر     

 .گرفته شود

رئ   مج ر  شرورای اسر)می در ادامره ایر  الررح را بررای        

 .بررسی ب شتر به کش س ون ااتشازی ارااع کرد

تقاضاي تغییر دستور و رسیدگي به یک فقدره طدرح بدا    (3

 اولویت

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری44طرح اصالح ماده )-

مخا فاآقرای   ا،آقای مفرت  پ  از اظهارات یکی از مت ایر انا 

ا، ت ایای او ویت به تصویب رس د آقای کامرانموافقارابیا، 

 و سپ  ماده وا ده مطرح و به تصویب رس د:

 (ردمات  مردیریت  قرانون ا ۲۲امراده  انتهرای  بره   -ماده واحده

 اش ه بسدی ا حاقات و اص) ات با ۹/5/۱.۹1 مصوب کشوری

 بررای  اسرت  مک ف مدیریت توسسه شورای»:شود می ایافه ذیل

ن ک) تهران شهر استثنای به شهرستانی بومی داوال بان اذب

 «ها او ویت قائل شود. شهرها و مراکز استان

االاراء اسرت و شرامل    ای  قانون از تاریخ تصویب، الزم -تبصره

نرام بره پایران رسر ده و ری هنروز        ه ت ثبتک  ه مواردی که م

 شود. نت جه نهایی از)م نشده است ن ز می

(فقره  اصدالحیه  4(فقره الیحه عادي و )4)(اعالم وصول 1

 . فقره الیحه با قید دوفوریت (4الیحه و )

الیحه اص)ح الیحه قانونی اصر)ح قسرشتی از قرانون تجرارت     -

 رد(ُ به من ور  شایت از سهامداران ۱.۲5مصوب 

الیحه مواف تنامه ب    دو ت  اشهوری اس)می ایرران    توضیح:

و کش سرر ون اقتصررادی و ااتشررازی آسرر ا و اق انوسرر ه برره    

نشایندگی از سازمان م ل متحد در باره تاسر   مرکرز آسر ا و    

اق انوس ه  برای توسسه مدیریت اال)زرات ب)یرااای  الیحره بره     

نگهبان قرار گرفتره  تصویب مج   رس ده و مورد ایراد شورای 

است  ذا اص)  ه ای  الیحه اهت رف  ایرراد شرورای نگهبران    

 ،از)م وصول گردید.ا

تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شیوراهای حیل    الیحه-

 اختالف)قید دو فوریت (
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پ  از اظهرارات نشاینرده دو رت اآقرای دکترر ام رری مسراون        

ور ، ااسشیا پار شانی ری   اشهورا، مخا ف   اآقایان قایی پ

،مواف   اآقایرران محبرری ن ررا، ام رآبررادی فراهررانی ا ، ق ررد دو  

 فوریت به تصویب رس د.
 : اظهارات آقاي دكتر امیري)معاون پارلماني رییس جمهور(

ام ری در توی   در(واست دو ت برای دو فوریت آقای دکتر -

، تشدید مه ت اارای آزمایشی قانون شروراهای  رل ا(رت)     

کی از مشک)تی که دستگاه قضرایی در سرنوات   ی: اظهار داشت

گذشته با آن موااه بود االا ه دادرسری درمحراکم دادگسرتری    

بود. برای  ل االا ه دادرسی در دستگاه قضایی و تراکم پرونده 

در شسب دادگاهها و دادسراها شورای های  ل ا(رت)  را بره   

مواب قانونی کره در مج ر  شرورای اسر)می تصرویب شرد،       

الیحره تشرک ل    ۱.۸۲قضرایی تشرک ل داد. در سرال    دستگاه 

شوراهای  ل ا(ت)  ت دیم مج   شد که ای  قانون براساس 

به شکل موقت به تای رد شرورای نگهبران رسر د. و از      ۹7اصل 

تاکنون شوراهای  ل ا(ت)  به کشک دادگاههای  ۱.۸۲سال 

دادگستری ز شت رس دگی به سراالنه سره م   رون هشتصرد     

% پرونرده هرای   ۲4ا بر زهده دارند، کره در واقر    هزار پرونده ر

وارده به دادگاههای دادگستری که  دوداً یک اهارم ک فری و 

سه اهارم پرونده ها   وقی است در شروراهای  رل ا(رت)     

رس دگی می شود. به  حاظ اینکه ای  قانون ، قانون موقتی بود 

 و قوه قضای ه در سال گذشته به  حاظ تغ  رر مردیریت موفرق   

نشد الیحه دائشی شدن قرانون شروراهای  رل ا(رت)  را بره      

دو ت و متساقباً به مج   شورای اس)می ت دیم کن م، بنابرای  

مردت ایر  قرانون     ۴۲/۱۱/۸۹ای  قانون اون موقت اسرت در  

آزمایشی و غ ر دائم به اتشام می رسد. با زنایت بره اینکره االن   

رح و در  رال  پرونده های زیادی درشوراهای  ل ا(ت)  مطر 

رسرر دگی اسررت و اناندرره مرردت ایرر  قررانون من ضرری شررود 

مشک)تی دررابطه با   وق مرردم و تضر      روق مرااسران     

مشک  است صورت بگ رد و از الر  دیگر قروه قضرای ه الیحره    

دائشی کردن را در هش   هفته های ا( ر به دو رت فرسرتاده و   

 را  در کش س ون های دو ت در  رال رسر دگی اسرت و زمرانی    

ال بد که در کش سر ون هرای دو رت مطررح ، رسر دگی و      ی م

تصررویب شررود، ت ایررا داریررم از مج رر  شررورای اسرر)می و   

نشایندگان ززیز ، به دوفوریت ای  الیحه ت دیشی بررای تشدیرد   

به مدت یکسال برای قانون شوراهای  ال ا(رت)  رای دهنرد   

اها که انشاء اهلل مررااس   محتررم و کسرانی کره االن در شرور     

 پرونده رس دگی دارند با مشکل و () قانونی موااه نشوند.

 (فقره طرح با قید یک فوریت 4( اعالم وصول )7

طرح پیگرد حقوقی علیه دولت انگلسیتان بیرای جبیران     -

 خسارات وارده به اتباع ایرانی

پرر  از اظهررارات یکرری از الرا رران اآقررای  رراای د  گررانیا، 

ق د یرک  ، اآقای ساداتی نوادا ،موافقاآقای آزادی (واها مخا ف

  فوریت به تصویب رس د.
 

آقایان حسیني شاهرودي، شریف پور، ) ناطقین جلسه علني( 6

 : (ابراهیمي، ذوالنوري و دهمرده

 :شاهرود نماینده سیدحسن حسیني شاهرودي آقاي -الف

برای شهادت م  ومانره برانو دو زرا م     تس  ت زرض یش  وی

 ضرررت فاالشرره مریرر هاسا، گفررت: در روزهررا و مرراه هررای   

پرماارایی که گذشت، م ت کارآزموده ایرران اسر)می اتفاقرات    

 رینی را تجربه کردند که بس اری را در سراسر اهران  ت خ و ش

 بهت زده کرد.

، (برری از فرودگراه بغرداد بره     ۸۹دی مراه   .۱بامداد اشسه  -

سراسر اهان مخابره شد، سرردار رشر د اسر)م سرپهبد  را       

قاسم س  شانی در یک  ش ه بزدالنه و به دسرتور شرن   ترری     

شرهادت ایر    افراد به شهادت رس د اگرر اره داغ ز  شری از    

سردار سرافراز بر دل م   ون ها انسان زاشق نشسرت و ابهره   

 ق و م اومت اس)می را در اای اای اهان اندوهگ   کرد و 

ابهه استکبار را از ترور تاث رگذارتری  و قدرتشنردتری  ننررال   

ارت  های مواود دن ا در صده های ا( ر منصور سا(ت اما به 

)  موازی  بر   ا ش ری رئر      ی    ای  اقدام غ ر قانونی و(

اشهررور فاسررد آمریکررا تشررام موازنرره هررای س اسرری و روابررط  

 دیپ شات ک کشورها را تحت تاث ر (ود قرار (واهد داد.

بی شک (ون پاک شهدای مداف   رم و مردافس   والر  و در   

 سر  شانی  قاسرم   را   ش هد م اومت ا شهدای ش د آنها  رأس

ه های پایگا از آمریکا ریستترو ن ام ان ذ  )نه (رو  به منجر

(ود در ای  منط ه می شود کره بره فضرل ا هری نویرد بخر        

روزهای بهتر و آزادی م رت هرای م  روم منط ره غررب آسر ا       

 (واهد بود.

 ضور اششگ ر و بی ن  ر مردان و زنان قهرمان پرور، ان )بری  

هرا م   رونی پ گرر     ۱4و قدرشناس ایران اسر)می در تشر      
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  شانی برای دن ای زر، زور و تزویرر  ادثره   مطهر  ا  قاسم س

 هرای  آرمان با زش ی ازت اد ان   ای پر مسنا بود،  ضوری از

 انراح  و  رزب   هر    بره  وابسرتگی  بدون اس)می ن ام اص ل

 .س اسی

 ت رخ  را صربور  مرردم  گرام   در ای  م ان یک فااسه غ رمنت ره

که با یک (طرای انسرانی    مسافری هواپ شا س وط  ادثه کرد،

داغ پاره های تر  ایرران را برر اران مران نشراند امرا پرذیرش         

 هوا سازمان دالور فرمانده سوی  مس و  ت ای  اشتباه بزرگ از

 ایر   دار داغ هرای  دل برر  مر شری  ن ز پاسداران سپاه فضای و

 ای  در پذیری مس و  ت بزرگشردان هنوز داد نشان و شد مردم

 .اند زنده کشور

ب فرمودند،  ا  قاسم س  شانی یک هشانگونه رهبر مس م ان )

 هرای  انراح  از یرک  هر     فرد نبود ب که یک مکتب برود کره  

 مکترب  بره  واقسری  مست د یک او ب که نکرد ا االه را او س اسی

ره ذ کاش ای مکتب، ای  پ روان بس ارند اه که بود را ل امام

  کره  برود  ای مانده در مس و    بسضی  ای از (ون او در واود

 نگراه  و زننرد  مری  انایتکار آمریکای مذاکره از  ر  هم هنوز

 شران  انفسا ی زش کرد و تنب ی با و است مرزها از (ار  به شان

 .اند شده (ود به مردم ازتشادی بی و ب نی بد مواب

اگر زده ای از مرردم از افرزای  ناگهرانی و غ رمدبرانره ق شرت      

بنزی  رنج ده و به ( ابران هرا ریختنرد و برا تحریرک زناصرر       

وب گر، آموزش دیرده و مسر   بره انحررا  کشر ده شرد و       آش

م   اردها تومان به ب ت ا شال (سارت وارد آمد نت جه س است 

های غ ط دو تشردانی است که در زمان (ود به قانون افرزای   

پ کانی بنرزی  زشرل نکردنرد و برر مویر  غ رر منط ری (رود         

 پافشاری کردند و بازث شدند تا براز هرم رهبرر مس رم ان ر)ب     

 .بپردازند را نسج ده  هزینه ای  اقدام

به وهلل قسم در ای  اهل سال ا( ر ان )ب اس)می هرر زمرانی   

که از دششنان دل بریدیم و به ذات اقدس ا هی اتکا کرردیم در  

 و کرردیم  م اومت و کردیم پافشاری  دفاع از اس)م و م  وم  

 درون هرای  ظرف ت به را مان نگاه  ایستادیم، (ود پای روی بر

 ما متسال قادر (داوند کردیم ازتشاد اوانان به و دو(ت م کشور

 .گردان د پ روز را

 تر)ش   در ای  م ان هستند مس والن د سوز و توانشندی که با

 مرردم  بره  (ردمت  در و اسرته  دوری تراشری  بهانه از اهادی

 ت ردیر  ززیزان ای  م ی نگاه از (ود سهم به که هستند پ شگام

 .کنم می تشکر و

به  طف ا هی و  شایرت مرردم  روزه انتخاب ره ام و برا هشرت       

 ریاسرت  سفر در ت)ش پر و د سوز  نخبگان ای  (طه و مدیران

 و تومران  م   ارد ۲44 با غ زشرانی الرح ۴۴ تصویب اشهوری

 ز ر م  کار(انره  اش ره  از صنستی بزرگ پرونه اند زنی ک نگ

 فروالد  فاز توسسه و ادید آه  ذوب آهک، سنگ از کاغذ تو  د

ه بر   از  آیند سال در که مسدنی فرآوری کار(انه 1 و شاهرود

هررزار شررغل در شرررق اسررتان ایجرراد (واهررد کرررد و رونررق   ۴

اقتصادی و کاه  ب کاری را در ای  منط ه بره دنبرال (واهرد    

داشت دستور ویوه برای تخص ص ازتبارات و تسری  در اارای 

 ت.بخ  باق شانده از مصوبات سفر مورد انت ار اس

یش  تشکر از وزیر بهداشرت و درمران بره اهرت ایجراد زیرر       

 شررق  درمران  و بهداشرت   روزه  ارت ا و ن از مورد های  سا(ت

 ق رب،  مرکرز  کشرور،  شررق  اورنانر   بزرگتری  افتتاح و استان

 پ  پزشکی دندان دانشکده  ایجاد مجوز صدور ناباروری، مرکز

 دسرتور  ن؛شهرسرتا  دو بره  (ود ا( ر سفر در انت ار ها سال از

داشررت و ب شارسررتان م ررامی و  به مرکررز تجه ررز در تسررری 

تختره (روابی    ۱44درمانگاه، مرکرز ارام  سررالان و توسرسه     

 ب شارستان امام  س   مورد انت ار است.

از وزیر راه و شهرسازی به اهت انت رال ادارات کرل مسرک  و    

 شل و ن ل ااده ای از مرکز اسرتان بره شراهرورد و تاسر       

دید راه و شهرسازی، راه داری و  شل و ن ل اراده  اداره کل ا

ای شرق استان تشکر کرده و ام ردوارم برا اقردامات اهرادی و     

سرا ه شررق اسرتان     ۲4 شایت آن وزارتخانره ز رب مانردگی    

 ابران شود.

هشدن   از وزیر راه و شهرسازی و مدیرزامل شرکت فرودگراه  

ی، ها به اهت تکش ل برر  مراقبرت و نصرب تجه رزات نراوبر     

تسریض و تسش ر روک  باند، ایجاد سا   ترم نال بر   ا ش  ری   

شاهرود که با مشارکت و  شایت تشام مرردم بره ثشرر نشسرت     

 اقردام  م ری  برزرگ  پررونه  ایر   افتتاح  تشکر کرده و نسبت به

 .کنند

از وزیر آموزش و پرورش، رئ   دانشرگاه فرهنگ ران و رئر      

 مجروز  دورصر   سازمان نوسرازی و تجه رز مردارس بره اهرت     

 تجه رز  و سرا(ت  ادید  های پرونه ایجاد و فرهنگ ان دانشگاه

 .کنم می تشکر م امی و شاهرود های شهرستان سط  مدارس

اندی  سال متوا ی است که محصوالت کشاورزان و باغرداران  

ازمحرل  رواد     ازتباری تنها نه  و  داار سرمازدگی می شود

 از ن رز   وام برانکی  به انها پردا(ت نشده ب که بخشودگی ارایم
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 شرده  دریرغ  کننردگان  تو  رد  دیگرر  و اقتصادی اهادگران ای 

 .است

 گ رنردگان  وام بانکی ارایم و مرکب سود  ذ   با ارااع الرح

ن رام   مصر حت  تشرخ ص  مجشر   در تصویب و مج   توسط

 ام دوارم اارای سری  ای  مصوبه مر شی برآالم آنها باشد.

 انتخاب ره   روزه  صربور  و اسقدرشرن  در پایان از مردم (ونگرم،

 هرای  بخر   و م رامی  و شراهروی  مرکزی های بخ  در (ود

  ضور با مس شتی و اقتصادی زدیده واودمشک)ت با که دیگر

 (رود  د دادگی و ص رت  و ان )ب مخت ف های صحنه در (ود

 کر)م  برا  و انرد  گذاشته  به اس)م و ن ام و رهبری به نشای  را

 تشکر اند گرفته نام ا()ق و دی  نمس شا شهر رهبری بار گوهر

 و االهرار  ائشره  و (ردا  با که زهدی بر دارم می از)م و کنم می

 ام بسرته  مرردم  بره  (دمتگرذاری  در شه دم دوستان و برادران

 .بشانم پایدار

 :چالدران ماكو، نماینده عین اهلل شریف پورآقاي  -ب

 سرردار  شرهادت  و فاالش ره  سروگواری  ایام تس  ت یش  وی-

ه مصاد  برا  ک بهش  ۴۴ راهپ شایی است ام د: گفت س  شانی،

اربس   شهادت  ا  قاسم سر  شانی و هشرزمران  اسرت، ت رر     

اشد بر دل مستکبری  ترا اشرم الشر  از کشرورهای     ()صی ب

 منط ه برداشته و اینجا را ترک کنند.

هشه باور کردیم امروز ابهه م اومت نه به زنوان یرک ن رروی   

ن امی ب که به زنوان یک مکتب در م ران آزادگران اهران بره     

یک باور زش ق دینی تبدیل شده و دان  آمو(تگران دیرروز و   

ها در ای  دانشگاه نره از یرک کشرور و    دانشجویان امروز و فردا

منط ه ب که از هشه اای کره (اکی در آن ترب ت شده انرد ترا   

به مصا  ش طان بزرگ آمریکرای انایتکرار برا (صرائص ریرا،      

 بد(  ی و ظا شانه بروند.

وی در ادامه با اشاره به شروط رس دن به وزده ا هی و پ روزی 

ه (دا باید (ودباوری بر مستکبری  اظهار داشت: بسد از توکل ب

داشت به ای  مسنا که درون زایی را در زرصه ادیرد اقتصرادی   

یسنی تحریم های ظا شانه نصب ا س   قرار ده م کره هشرد ی،   

هشسویی و یکنوایی می تواند ما را در رسر دن بره ایر  هرد      

 م دس یاری کند.

سال دفراع   ۹دهه از ان )ب اس)می به (صوص  ۲الی ب   از 

ت م، ان ر)ب را صرادر کررده و در آن م  وم رت     م دس توانسر 

(وی  را به اثبات برسان م و پررده از اهرره کریره اسرتکبار را     

کنار زدیم و توانست م دششنان اسر)م و ان ر)ب را بشناسر م و    

یاد گرفت م باید روی پای (ود ایستاده و ثابت کرردیم سرا  ان   

 سال می توان با ظا شان مبارزه کرد.

س ذ ت از سوی مستکبری  را  شر  کررده و   دهه ا سا ۲الی 

در نهایت رسر دن بره (ودکفرایی در زرصره هرای مخت رف را       

 تجربه کردیم.

وی در ادامه (طاب به مهندس کشاورز ابراز داشت: الررح سرد   

 7درصد پ شرفت هنروز راکرد اسرت کره بایرد       ۸7ا شد با  بابا

م   ارد تومران ازتبرار بررای اتشرام تخصر ص یابرد هشدنر          

م تذکرات کتبی و شفاهی در ارتباط برا اتشرام و تحویرل    ز  رغ

زم   های زرازی در دشت زنگنه از تواب  ماکو و پ دشرت بایرد   

 نسبت به تحویل اسناد اقدام زاال شود.

تس    تک  ف ارایی واق  در باالدست و پای   دست سد کریم 

درصد تکش ل، باید به اوانان و روستای ان که مسطل  ۹7آباد با 

م ای  پرونه بزرگ هستند تحویرل شرده و بره غ رسراکن       اتشا

داده نشود یرش  اینکره پ گ رری اتشرام الررح دشرت زیترون        

شهرستان پ دشت باید با او ویت روستای ان و زشایر منط ه در 

 دستور کار واق  شود.

صدور دستورات زاال در (صوص تأم   نهاده هرای دامری از   

ی را (واسرتاریم و  اش ه او و سبوس از الریق شرکت پشت بان

از استاندار آذربایجان غربی می (رواهم مویروع ا حراق زمر       

های شهر ماکو که ب   از هزار زضو دارد در دستور کرار قررار   

 دهد.

وی در ادامه (طاب بره وزیرر کشرور (واسرتار مسرت ل شردن       

 مرزبانی اا دران شد.

(طرراب برره وزیررر آمرروزش و پرررورش گفررت: تس رر   تک  ررف   

سروادآموزی و  رق ا تدریسری هرا، بررسری       ااماندگان نهضت

مجدد رتبه بندی فرهنگ ان و رف  تبس ض که بر اساس مصوبه 

زشل نشده اسرت را (واسرتاریم اررا کره مشرخص ن سرت برا        

استناد به کدام مصوبه، هشکراران ادارات آمروزش و پررورش از    

 ای  رتبه بندی بی نص ب مانده اند.

کررد: ترأم   ازتبرار     در پایان (طاب به وزیر ن ررو (االرنشران  

روسرتایی پ دشرت، تسرری  در ااررای      ۱41اارای پرونه های 

الرح ب ندآب اا ردران و تسرری  در اتشرام مطا سرات سردهای      

 .کوتاه و (اکی و سدهای ب ند  وزه انتخاب ه را (واستاریم

 :شازند نماینده علي ابراهیميآقاي  -ج

یش  تس  ت فرارس دن ایام فاالش ه و شهادت  ضررت  ایشان 

یران محضرر   زهرا اس)م اهلل ز  هاا،گفت: با س)م و درود بری پا 

م ت بزرگ ایرانو مردم شریف شهرستان شرازند یراد و (راالره    
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سردار بزرگ شه د  ا  قاسم س  شانی و هشرزمان شه دش را 

اکنرون کره مج ر  شرورای اسر)می بررسری       .گرامی می دارم

الیحه بوداه سال آینده را در دستور کرار (رود دارد برر (رود     

 سر ون ت ف رق   دانم که نکاتی را به هشکاران زضرو کش  الزم می

 .بوداه و هشدن   دو ت متذکر شوم

 مراه  دو  دود اینکه اول .بساط بنزی  دو نر(ی باید اش  شود

 بنرزی   ق شرت  شردن  نر(ری  دو و افرزای   انجا ی ماارای از

 زنردگی  بر آن هشدنان تصش م ای  از ناشی تبسات که گذرد می

 فساد ای، سهش ه روند ادامه الرفی از و کند می سنگ نی مردم

نون آثار آن ن ز مشهود اک هم که داشت (واهد درپی را رانت و

است. بهتری  راه ای  است که بسراط بنرزی  دو نر(ری اشر      

شود و با ق شتی منط ی تک نر(ی شود، زیرا اند نر(ی شدن 

 .ها فسادآور است در تشام زم نه

 ۲۴44افزود:در شرایطی دو ت هشدنران بره تخصر ص ارز     وی

که پ  از گذشت دو سال از ای  ق شرت   تومانی ادامه می دهد

درآوردی، مس وم ن ست اه م زان از ای  ارز به اه کسانی و  م 

برای اه ا زی پردا(ت شده است؛ اما کام) مشخص است که 

اهدا  دو ت از توزی  م   اردها دالر ارز دو تری مح رق نشرده    

است و فشار مس شتی در  دی است که رئ   اشهرور ازر)م   

م   ون نفر یسنی سه نفر از هر اهار ایرانری   14ه کرده است ک

 .برای گذران مس شت ن ازمند کشک دو تی هستند

دو رت ادامره داد: از دیرد مر       یارانه معیشتی وی با اشاره به

ان   اقدامی اگر انجرام شرود،کشک دو رت نبروده ب کره پرول       

متس ق به هش   م ت و مش کت است که فس)ً به ش وه درسرت  

ود؛  ذا پ شرنهاد ایر  اسرت کره بره ارای ایر         توی   نشی ش

اقدامات بی اثر ،مردم به صورت مست  م  شایت شده و قردرت  

 .(رید آنها را باال ببریم

تاک د کرد: نکته سروم اینکره دو رت بردون ارزیرابی نترای         وی

سازی های گذشته، هشدنان اصرار برر ایر      اصل از (صوصی

وه اسرت.  رال سروال    مویوع دارد و به دنبال درآمد از ای  ش 

هرا   ای  است که آیا اهدا  اقتصرادی ،ااتشرازی ایر  واگرذاری    

سازی به ای  روش منجر  مح ق شده است یا ( ر؟آیا (صوصی

وری شده اسرت یرا ( رر؟ آیرا      به بهبود مدیریت و افزای  بهره

استفاده از متخصص   در مدیریت بنگاه های واگذار شده اای 

ی که زاریه مردیریت دو تری   انتخاب های س اسی و زدوبندها

بوده را گرفته است یا ( ر؟ می دان د که پاسرخ هشره سرواالت    

 .منفی است

پاالیشررگاه  بررا اشرراره برره مویرروع (صوصرری سررازی   ایشرران

،ادامه داد: پروای  است که اصررار برر (صوصری سرازی     شازند

پاالیشگاه امام (ش نیارها شرازند و یرا تبردیل آن بره گوشرت      

ه زنوان سهام زدا ت و به کام مدیران؛ که قربانی و س اسی را ب

به پایگاهی برای پاتوق های س اسی و بازنشستگی تبدیل شرده  

است و ادامه هشان راهی است که منجر به نرابودی آن (واهرد   

 .شد

 فداکار پرسنل کوش   اصل شازند پاالیشگاه امام (ش نیارها

 انزنرو  بره  تنها نه م  است، م ی های سرمایه از شده سا(ته و

 م رت  آ راد  نشاینده زنوان به ب که شازند، شریف مردم نشاینده

آن بر توقرف   واگذاری با (ود صری  مخا فت از)م یش  ایران

الررح رتبره بنردی     است قرار اگر.ان   اقدامی تاک د می کنم

به درستی انجام شود، هم اکنون باید ازتبرار الزم در   فرهنگ ان

 ر ایر  صرورت ااررای    بوداه سال آینده پ   ب نی شود؛در غ

شود و شررمنده فرهنگ ران (رواه م     ای  الرح داار مشکل می

 .شد

 (ررراتم سرررازندگی قرارگررراه و شهرسرررازی و راه وزارت از -

-برزرگ آزادراه تهرران    پرونه اارای کار به آغاز در اصااالنب ا

بندر امام هشدن   سایر اقدامات وزارت راه در تکش ل و تجه ز 

وط ری ی استان تشکر و قدردانی کرده راه های مواص)تی و (ط

 .کنند تسری  مذکور های پرونه ای  اارای در و ت ایا دارم

وی ادامه داد: هشدن   از وزارت ن رو در (صوص آغاز زش  ات 

شهر هندودر،  .آبرسانی و ا  ای   آبه شهرستان شازند برای 

روسرتای مسر ر (رط انت رال آب از سرد       .۲شازند و آستانه و 

 .   و تام   آب شرب سا م سپاسگزاری می کنمکشال صا

 فنراوری  و ارتباالرات  وزارت از را (رود  قردردانی  مراترب  ایشان

دهری و اینترنرت در    آنرت   ک ف رت  ارت ای راستای در اال)زات

کرنم ایر     کرنم و ت ایرا مری    بر(ی ن اط شهرستان ازر)م مری  

اقدامات را برای تشام ن اط شهرستان اارا کنند. از وزارت نفت 

م   ارد تومران در راسرتای انجرام     ۱7در(صوص تام   ازتبار 

هرای   های ااتشازی توسط مساونت ن رارت برر الررح    مس و  ت

( رز قردردانی کررده و (واهران ااررای       زشرانی منراالق نفرت  

هررایی در راسررتای کرراه  آالینرردگی صررنای  نفترری و    پرررونه

 .پتروش شی منط ه هستم

ام (ش نی ارها شازند از مجتش  های پتروش شی و پاالیشگاه ام

در (صوص هشکاری و به کارگ ری ن روهای بومی در استخدام 

نفرر از   ۸44های سه سال ا( ر که منجر بره اشرتغال بر   از    

  .اوانان شهرستان شده است، قدردانی می کنم

Instagram.com/dotic.ir
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با اشاره به وزارت بهداشت مطررح کررد: وزارت بهداشرت و    وی 

 ره و مسر و  ت   درمان و آموزش پزشکی به انجام وظرایف محو 

مند هستم؛ آقای وزیرر    آن وزارت در قبال مردم شهرستان گ ه

شهرستان شازند تنها شهرستانی در کشور است کره از داشرت    

ب شارسررتان دو ترری محررروم اسررت و ز  رررغم فررراهم کررردن   

های تام   ازتبرار و محرل ا ردا  ب شارسرتان و انس راد       زم نه

ک نگ آن بره زمر     تفاهم نامه که  دود یک سال و ن م پ   

زده شد،ه   گونه اقدام مروثری از نا  ره آن وزارتخانره بررای     

 .زش  اتی شدن ای  مطا به به  ق مردم صورت نگرفته است

متذکر شد: هشه سا ه تسدادی از ب شاران ای  شهرسرتان   ایشان

به ز ت زدم دسترسی به موق  به مراکز درمانی اان (ود را از 

ران ن ز در ب شارستان های (ار  از دهند و اغ ب ب شا دست می

شهرستان بستری هستند؛ کوتاهی و قصرور وزارت بهداشرت و   

 .درمان در ای  (صوص بخشودنی ن ست

با ب ان اینکه گ)یه ادی بنرده و مرردم از زش کررد بن راد      وی

کار(انره   !فتاح آقای مستضسفان در شهرستان است،تاک د کرد:

برر و محصرو ی بره نرام و     با داشت  اسم و رسرم مست  قند شازند

سال است که تسط ل و ب)اسرتفاده   ۸زش کردی مط وب؛  دود 

مانده است و ز ی رغم پ گ ری و امضای تفاهم نامه برای (رید 

هرای   هرا، تسراونی و ده راری    و راه اندازی آن توسط شرهرداری 

شهرستان هر دفسه با ق شت ادیرد و زردم هشراهری آن بن راد     

 .موااه هست م

 ویررس ت بهبررود برررای کار(انرره ایرر  ترراث ر کرره صررورتی در -

 برکسری  اشرتغال  و تو  رد  رونرق  ایجراد  و منط ه در کشاورزی

و ب)تک  فی و مسطل ماندن ای  سرمایه م ری از   ن ست پوش ده

سواالت ادی مردم است. هشدن   زدم انجام تسهدات شرکت 

بهنوش در شهرک صنستی آستانه ،ز  رغم دریافرت تسره )ت   

تاکنون زش کرد آن بن اد را  ۸4ی قابل تواه از سال ارزی و ریا 

زیر سوال برده است و مردم شهرستان ت ایای تس ر   تک  رف   

  .هر اه سریسترای  مویوزات را دارند

 قم: نماینده مجتبي ذوالنوريآقاي  -د

یرش  تسر  ت بره مناسربت فرارسر دن ایرام شرهادت        ایشان 

 ضرت فاالشه زهرا اسا، اظهار کرد: مردم ما در آستانه ( رق  

دو  شاسه بزرگ ادید هستند آنها با گرام داشت دهه مبارکه 

ی را در ماه پ ام ادیرد  بهش  ۴۴شک   فجر و راهپ شایی دشش 

های ان ر)ب   ها و با آرمان ب ست با رهبری مس م ان )ب با ارزش

کنند. هشدن   انتخابرات   و امام (ش نی ارها به دن ا مخابره می

پرشرروری از سرروی مررردم هش شرره در صررحنه و وفررادار ایررران 

 .(ورد اس)می رقم می

الور که در تش    پ کر مطهر سردار قاسم س  شانی مردم  هشان

سی (ود را به رخ اهان ان کشراندند. از دو تشرردان    ضور  شا

هرا را   کن م مراقرب باشرند کره ایر   شاسره      ززیز (واه  می

(اص ت نکنند. مردم تازه (شم (رود را نسربت بره سرتون      بی

ف رات ن ام س طه یسنی آمریکای انایتکار برا  ضرور انرد ده    

ها اثبات کردنرد و هنروز اه رم سرردار      م   ونی در کف ( ابان

فراز  ا  قاسم س  شانی سرپری نشرده برود کره شراهد آن      سرا

هست م وزیر امور (اراره دوبراره م و ره منحروس مرذاکره برا       

 .کنند آمریکا را مطرح می

واهلل ما مخا ف مذاکره با دن ا و مخا ف ارتباط با اهان ن سرت م  

راهه نروید و از کسی کره زامرل    گ  گوی م ب راهه و  ما ف ط می

  مردم است، با ا تشاس مرذاکره را گردایی   های ای هشه بدبختی

نکن د. در اایی که آمریکا با ا تشاس پای م رز مرذاکره برارام    

آمد ای  دسته گل را به آب دادیرد و ایر  بر) را برر سرر م رت       

(واه د با گدایی مذاکره را از آنها بگ ریرد   آوردید. امروز که می

 ای برای مردم (واهد داشت؟ اه نت جه

کرد هشسر او  رداقل ترا    مردی یا زنی فوت می زمان قدیم اگر

اش به نشرانه وفراداری ازدوا  مجردد     سا گرد هشسر فوت شده

داد ششا نگذاشت د اه م  ا  قاسم س  شانی بگرذرد   انجام نشی

و زبان ا تشاس مذاکره را به قات    او باز کردید بگذاریرد مرردم   

ر م ابرل  راه (ودشان را بروند به ای  م رزان تح  رر نکن رد و د   

دشش  از موی  وادادگی وارد نشوید. هش شه هر پ روزی را برا  

کن د. مردم زندگی زادی (رود را   یک (طا در کام م ت ت خ می

دهند اما با تغ  ر ق شت دالر زندگی مرردم را بره هرم     ادامه می

شران را تن ر م    ریزید. مردم برا ق شرت پرشری دالر زنردگی     می

ریزید.  ندگی آنها را به هم میکنند با افزای  ق شت بنزی  ز می

بگذارید ای  مش کت ثبات داشته باشد و مرردم زنردگی زرادی    

 .(ود را ادامه دهند

ششا قسم (وردید دی  رسشی کشرور را  ؛ آقای ری   اشهور -

شروید   ی فرهنگری مری   ت ویت کن د، اما هنگامی که وارد زرصه

وم را گوی د امام مسص برید و می مسصوم ت ائشه را زیر سوال می

توان ن د کرد، بحث فرهنگی و   رای مرردم کره بره م ران       می

شکنان و کسانی که ابتذال را  آید ششا از اراذل اوباش، قانون می

کن رد. مرردم پشرت سرر      کنند  شایت مری  در کشور تروی  می

گذارنرد و بره    رهبری و والیت هشه (اکریزها را پشت سرر مری  

رونرد ترا    ی پ   مری سوی اهدا  ب ند ان )ب با  ول و قوه ا ه
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امروزشان افتخارآم ز بوده و آینده را هم افتخارآم زتر در پ   

 .دارند

 :زابل ندهنمای حبیب اله دهمردهآقاي  -هد

اشاره به س است اص)ح ق شت بنزی  گفت: در منراال ی  وی با 

مثل س ستان که فاقد گاز است باید نسبت به افزای  سرهش ه  

ززت و شر  م ت ایران با هر    .بنزی  تجدیدن ر صورت گ رد

ا ز قابل مذاکره و مسام ه ن ست. مذاکره با شر طان برزرگ در   

ت ایران آنها را ارارو  هر سطحی ( انتی نابخشودنی است و م 

 .کند می

ای مثل  (طاب به وزیر امور (اراه، گفت: از ن روی باتجربه وی

ای کن رد ارای تسجرب     ششا (  ی بس د بود که ان   مصا به

تری  شرایط (رود بره سرر     داشت زیرا ش طان بزرگ در یس ف

برد  طفا مرده را زنده نکن د. ا(را  سف ر انگ ستان مطا بره   می

 .ست ارا ای  هشه انفسال و تا( ر داریدزشوم مردم ا

با اشاره به سر ل ا( رر س سرتان و ب واسرتان برا ب ران        ایشان

، اظهرار کررد: اقردام    «کننرد  سوزی می مس والن فرصت»که  ای 

بنردها و   ها، تررم م سر ل   زش  اتی در (صوص الیروبی رود(انه

شود، قریب به یک سرال اسرت کره     ساماندهی رودها انجام نشی

به آنها مصوب شده است. الب سی است که در انر    رس دگی 

 .شود شرایطی نسشت باران به ن شت تبدیل می

با اشاره به س است اص)ح ناگهانی ق شت بنزی ، گفرت: در   وی

مناال ی مثل س ستان که فاقد گاز است بایرد تجدیردن رهایی   

صورت گ رد. افزای  سهش ه بنزی  شهروندان ای  مناالق بایرد  

هرا،   بروس  اکنرون م نری   تا زدا ت برقرار شرود. هرم  افزای  یابد 

کنند سرهش ه   هایی که از بنزی  استفاده می ها و کام ون اتوبوس

 .کشی دارند

رغم  در مورد ویس ت مهاارت در ای  منط ه، گفت: ز یایشان 

مانردگی تراریخی و    گذاری در س ستان به ز رت ز رب    سرمایه

بر(وردار و کشترر   گستردگی استان روز به روز فاص ه ب   ن اط

شود. پ وسته شاهد کرو  مرردم ایر  دیرار      بر(وردار ب شتر می

 .هست م

هرا را غن شرت    دهشرده در پایان نطق (ود تاک د کررد: فرصرت  

 اصل پره ز کن م. باید  بادهای بی ششاریم از زنده بادها و مرده

در م ابل مستکبری  اهان با هش   روش بایست م که پ روزی 

 .از آن ماست

 اعالم وصول یک فقره سوال(7

سوال ز ی اکبر کریشری نشاینرده مرردم شهرسرتانهای اراک،      -

محس   اای م رزایی وزیر آموزش آقای (نداب و کش جان از 

ز ت به کارگ ری و اصرار بر ادامه فسا  ت »و پرورش با مویوع 

 «ا ست؟.بر(ی مدیران بازنشسته

ئولین ذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهدور و مسد  ت (8

 اجرایي كرور

 مورد(3)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

آقای ز ی اکبرر کریشری نشاینرده اراک:  رزوم ا روگ ری از      -۱

مصر  سو(ت مازوت در ن روگاه شازند اراک که بازرث ایجراد   

بوی نامطبوع و آ رودگی شردید هروا در شهرسرتان اراک شرده      

 است.

صردور مجروز    (انم ناه د تا  ا دی  نشاینرده اصرفهان:ز ت  -۴

واردات گوشت و ا روگ ری از صرادرات شر ر (شرک ، بازرث      

 آس ب زدن به صنست گاوداری شده است.

(انم س ده فاالشره ذوا  ردر بره هشرراه مجشر  نشاینردگان       -.

 تهران: تسری  در مسرفی وزیر اهاد کشاورزی

مجش  نشایندگان تهران  غو مجروز و توقرف زش  رات سرا(ت     -

 مرکز پرورش م گو

 مورد(8)ت کتبی به مسئولین اجرایی کشورتذکرا -ب

 تسداد دستگاه اارایی تسداد دستگاه اارایی

 . کشور  ۱ دادگستری 
 ۴ ن رو ۱ (اراه 

   ۱ راه و شهرسازی

 

تذكرات آیین نامه اي ، اخرار قانون اساسي و تدذكرات  (1

 شیاهي

در تذکری شفاهی (طاب بره   :سید محمدجواد ابرحيآقاي 

(رواهم الررح دو فروریتی     کرد: از ششا مری ری   مج   ب ان 

کاه  روابط س اسی با انگ ستان زودتر در دستور قرار گ ررد و  

هرا هرر    تا قبل از ورود به بوداه بررسی شود تا دیگر انگ  سری 

 .(واهند انجام ندهند کاری که می

وی تصرررری  کررررد: مسررر والن دیپ شاسررری ن رررز مواظرررب   

هرا   (ری از صرحبت  هایشان باشند و ااازه ندهنرد برا بر   صحبت

 .استفاده کنند دششنان از آن سوء

 ا( رراً : گفرت  (اراه امور وزیر ا( ر اظهارات به اشاره باایشان 

 مطررح  را مطرا بی  اشرپ گل  روزنامه با مصا به در ظریف آقای

 ترامر   وقتری . اسرت  شده دغدغه مواب مویوع ای  که کرده

او ، اگونه مری تروان برا    است تروریست که کند می از)م (ود

مذاکره کرد.وقتی م ام مس م رهبری به صرا ت مری فرماینرد   

که هر ک  دم از مذاکره با آمریکا بزند یا (ائ  بوده یا  شاقت 
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دارد، اگونه می توان در ای  شرایط دم از مرذاکره زد؟ از ایر    

 رو آقای ظریف باید هر اه سریستر سخنان (ود را اص)ح کند.

ه وزیرر امرور (اراره    بر  ترذکری  در :عباس گدودرزي آقاي 

کشورمان گفت: امروزه در برابر آمریکا با مویر  یرسف موااره    

ن ست م.ایران اس)می در شرایط اقتدار است و توانسته مهتری  

های (رود   ه ن امی آمریکا در منط ه را مورد هد  موشکپایگا

 قرار دهد.

وی افررزود: ایرراالت متحررده رسرروای زررا م اسررت و برره هشرره    

 آزادیخواهان دن ا ثابت کرد که تروریست به تشام مسنا است.

زضو کش س ون ااتشازی مج   شرورای اسر)می (االرنشران    

یکرای  کرد: متأسفانه به اای محکوم ت و قطر  ارتبراط برا آمر   

 کنند. (ب ث، بر(ی با موی  یسف صحبت می

در مورد ز ت تکرار  واد  هوایی بره وزیرر    :علي ساريآقاي 

راه و شهرسازی تذکر داد و (طاب بره وزیرر م ررا  فرهنگری     

متاسفانه  فظ، مرمت و ثبت مح ه زرامری کره یکری از     گفت:

مح)ت قدیشی شهر اهواز است، مورد بی تواهی قررار گرفتره،   

ن از است به ای  مویوع رس دگی و توی   داده شود که آمرار  

ثبت آثار در اهواز، کارون و  ش دیه نسبت به سایر شهرسرتان  

 ها ا در است.

گفت: نشی شود که در تذکری در(صوص روابط (ارای  ایشان

اندصدایی در  وزه روابط (رارای داشرته باشر م؛ متاسرفانه     

بر(ی  وای  در ب)تک  فی مانده اند و هشدن   روابط بانکی مرا  

با مشکل موااه است، بنرابرای  ن راز اسرت در ارتبراط برا ایر        

مویوع تک صدایی داشته باش م و اندصدایی نداشته باش م و 

 ت)فات ا وگ ری کن م.هشدن   از دام  زدن به ا(

 شرشا : گفرت  اشهرور  رئ   به تذکری در :اصغر سلیميآقاي 

شرود امرا    مری  داده مردم به بنزی  گرانی از  اصل مناب  گفت د

دهد، مردم روستایی اه دارنرد کره    را نشان نشی ها ای  گزارش

یارانه مس شتی به آنها پردا(ت نشده است ا بته بره ازترایرات   

آنها هم پاسخی داده نشی شود و کسی در مورد یارانه مس شتی 

 پاسخگو ن ست.

م   ون نفرر بایرد بسرته مس شرتی      14افزود: به گفته ششا  وی

ششا گفت د پ  از گرانری  گرفتند، آنها را به ما نشان ده د،  می

یابد اما افزای  یافته  بنزی  ق شت کاالهای اساسی افزای  نشی

ها افزای  یابرد   ال بد ن ارت است.شب ز د پ   رو است و می

 ها موااه نشویم. تا با افزای  ق شت

 برا  انتخاب ره   روزه  روسرتایی  هرای  راه اینکره  از انت اد با ایشان

 سرریستر  اه هر است  ازن: گفت شود، می مسدود بر  کشتری 

 راهرداری  ا(ت رار  در گریردر  و  ودر مانند روب بر  های ماش  

 دنرا  مرکزی های ق ه کنار در که مناال ی راه گ رد؛ قرار سش رم

شود و  تی (رودروی  امرل    سازت مسدود می ۲۹ند دار قرار

ال برد وزارت کشرور و راهرداری     ب شار در بر  گرفتار شد. مری 

  ار  وزه انتخاب ه قرار دهد.ا(ت روب در ماش   بر 

ترذکر شرفاهی (رود     در :حسینعلي حاجي دلیگداني  آقاي 

زیر امور (اراه گفرت: س اسرت (رارای ایرران در     (طاب به و

گفتشان راهگشای م ام مس م رهبری ززت،  کشت و مص حت 

ناک انابسا ی نه تنهرا   است اما اناب آقای ظریف موای  شبهه

با مث ث ززت،  کشت، مص حت تناسبی ندارد ب که در مغایرت 

با آن است ارا که موارب گسرتا(ی دشرش  و ترامر  اشرغل      

 .است شده االش  ا

بره زنروان وزیرر امرور (اراره اگرر درک        ؛ اناب آقای ظریف

صح   از شررایط کنرونی و بره ویروه پر  از شرهادت شره د        

س  شانی ندارید که وای بر ششا و اگر دارید و باز هم ای  موی  

 اید، اای بسی تأسف دارد. ناصواب را گرفته

در تذکری شفاهی یش  تس  ت شهادت  :احمد مازني آقاي 

 ضرت زهرا اسا گفت: اهلل اهلل در مورد انصا  و زدا ت؛ تذکر 

م  در(صوص دوستانی اسرت کره از هشره ظرف رت هرا بررای       

ه مری کننرد.   افزای  تن  در روابط دا( ی و (رارای اسرتفاد  

 انصا  و زدا ت را به هشگان یادآوری می کنم.

اه کسی فرصت پدیده آمده با شهادت سردار سر  شانی را بره   

کام مردم ت خ کرد و آن را بره تهدیرد تبردیل کررد؟ آیرا آقرای       

ظریف به هواپ شای مسافربری ش  ک کررد؟ آیرا آقرای ظریرف     

کررد؟ آیرا   اص)ح ال بان را به تکه تکه کردن در ( ابان تهدید 

آقای ظریف (ون شهدا را به زنوان واه ا شسام ه برا غربری هرا    

در رسانه ها مسرفی و به ززیزان سرپاه اهانرت کررد؟ ام ردوارم     

 قدری انصا  داشته باش د.

 سروزاندن : گفرت  (ود شفاهی تذکر در :اصغر مسعوديآقاي 

کنرد،   برا (وانردن آغراز مری     را رسرا ت   کره  مکتبی در کتاب

سازگاری ندارد. از الر  دیگرر تضرس ف قروا، تضرس ف ن رام و      

 و تضس ف مج سی که باید در رأس امور باشد، به صر)ح مل رک  

 را (رود  رتین را  ا(ت)فرات  قروا  سران رو ای  از ن ست مش کت

 سر ل  ن رز  سر شا  سرران  و کنند  ل (صوصی ا سات در باید

ازتشرادی از سر ل    ه الغ ران بری  ک نسازند ااری را ازتشادی بی

 تر است. ویران

داری را  تش    بی ساب ه سردار آسشانی شکوه، ا()ص و مرردم 

به نشای  گذاشت، مج ر  هشرواره  رامی م اومرت و زاشرق      
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گرری   ی کره الومرار افراالری   هرا بروده، سرردار    سردار سر  شانی 

االسرد اشرم و    تکف ری را در هم پ د د و سپاه قدسی در ز  

اششه ش ر پوشا ی را کور کرد.قطسا مسر والن نبایرد تفرقره و    

تهشت را اشازه دهند زیرا بدا()قی زاقبرت (وشری نردارد. از    

الر  دیگر در شرایط کنونی دل مسر والن بررای محرومران و    

زای  ق شت و کاه  قردرت (ریرد،   تپد، اف رف  محروم ت نشی

مردم را داار ایطراب کرده است و تبسر ض در توزیر  منراب     

 زشومی قطساً ظ م است.

بر  زوم ارائه گزارش دو ت در رابطه برا رونرد واریرز کشرک      وی

 م   ون ایرانی تأک د کرد. 14مس شتی به 

در ترذکری شرفاهی یرش      :احمد امیرآبادي فراهانيآقاي 

تس  ت شهادت  ضرت زهرا اسا گفت: آقای ظریف در پاسرخ  

ت سرردار سر  شانی   سوا ی که پرس ده شده بود، بسرد از شرهاد  

توسط ایاالت متحده مذاکره را منتفی می دان رد؟ گفتره اسرت    

( ر و هرگز ای  ا تشال را منتفی نشی دانم که افرراد رویکررد   

(ود را تغ  ر دهند و واقس ت را بپذیرند. بررای مرا فرقری نشری     

کند اه کسی در کاخ سف د  ضور دارد و دو رت ترامر  مری    

 ند.تواند گذشته (ود را اص)ح ک

با اشاره به اینکه آقای ظریرف شرهادت مرردی برزرگ کره       وی

یام  امن ت مردم ایران و امت اس)م بود، اگونه اصر)ح مری   

شود؟ ادامه داد: آمریکا فرمانده سپاه قدس را بره تررور تهدیرد    

کرده است؛ آقایان رو انی و ظریف  تح  ر را بر  کن رد، ایر     

 ه شد؟هشه از مذاکره و براام گفت د نهایتاً ا

با تاک د بر اینکه آمریکا از برارام (رار ، تحرریم هرا را      ایشان

افزای ، سردار ایران را ترور و م ت ایران را به  ش ره ن رامی و   

اثر م ی و فرهنگی تهدید مری کنرد، زنروان کررد:      7۴تخریب 

مج   الرح سه فوریتی تصویب کرد تا ززت مردم ایران براقی  

ر م ری آن هرم پر  از بدرفره     بشاند. ای  هشه اصرار برای تح  

اندی  م   ونی و هشدن   انهردام پایگراه زر   االسرد بررای      

 ا ست؟

ب ان کرد: آقای ظریف ششا وزیر (اراه کجا هسرت د؟ اگرر   وی 

ذره ای (ون و غ رت ایرانی دارید هنوز اه م شه د سر  شانی  

نگذشته، ارا پاس تح  رر و سرازش مری ده رد. م رام مس رم       

 س  شانی یک مکتب است.رهبری فرمودند شه د 

تذکر م  به وزیر تساون، کار و رفاه ااتشازی در(صوص یارانره  

مس شتی افراد ن ازمند و کارگران و افراد تحت پوشر  کش تره   

امداد امام (ش نی ارها است، رئ   اشهور گفتره مرردم بایرد    

مطش   شوند که رأی آنها کم و زیاد نشری شرود، صرندوق هرا     

کشرور و بخشرداران اسرت، مج ر      دست رئ   اشهور، وزیر 

 فس ی ن ز نوش اان ششا و وزیران ششا.

گفرت:   (ود فاهیش تذکر در :حسن كامران دستجرديآقاي 

های  درشرایط کنونی فرزندان اانبازان متوفی مشک)ت و گ)یه

بس اری دارند، آنها نسبت به بروز تبس ض و زدم ااررای قرانون   

هایشرران بسرر ار  منت ررد هستند.متأسررفانه ایثررارگران و (ررانواده

اند، روز گذشته در ذوب آه  یک فرزند شه د  م  وم واق  شده

های تهران  ، هشدن   در یکی از (وابگاهرا اتوبوس پ اده کردند

 اند. که (انه ایثارگران است، یک فرزند شه د را راه نداده

وی افزود: مردم هش شه (ار  از رویکررد و زش کررد سره قروه     

کنند از ای  رو باید مرا افکرار مرردم را در     مسائ ی را مطرح می

 مبا ث دا( ی و (ارای زش  اتی کن م.

در ترذکری شرفاهی یرش  تسر  ت      :هداجر چنداراني  خانم 

شهادت  ضرت زهرا اسا گفت: اگر دست آرمان زنان به گررد  

گام های  ضرت زهرا اسا می رس د، اهان گ ستان می شد، 

 داوندا گ ستانم آرزوست.(

با تبریک به مناسبت فرارس دن اهل و یکش   سرا گرد  ایشان 

پ روزی ان )ب اس)می افزود: آقایان مدز ان رفاقت؛ زده ای تا 

مرز منفست، زده ای تا مرز مال و زده ای تا مرز آبرو رفته انرد،  

و ی زده ای تا مرز اان و مال و آبرو پ   رفتره انرد، در ایر     

نکنرد، آنهرا کره نشران ایثرار و افتخرار ایرران هسرتند را         م ان 

فراموش کن د. از الر  دیگر   وق بازنشستگی (رانواده هرای   

شهدا یا پردا(ت نشده یا آنهایی که پردا(ت شده، ت ریباً هشره  

نارایی هستند، از ای  رو باید به ای  مس  ه به الور ویروه ورود  

 کرد.

بره بحرث دارو و درمران    وی ادامه داد: در شرایط کنرونی بایرد   

اانبازان، ایثارگران و (انواده شهدا ورود کرد، زیرا ای  مسر  ه  

به ک ی رها شده و ه دک  پاسخگو ن سرت، از ایر  رو دو رت    

باید نسبت به پردا(ت بردهی ب شره هرا و  رل مشرکل ب شره       

ایثارگران اقدام کند. در اینجرا بایرد بره (راالر تس ر   تک  رف       

 پ   دبستانی از دو ت تشکر کنم.ن روهای  ق ا تدریسی و 

در تذکر شفاهی (ود گفت: پردا(ت :سیدقاسم جاسمي آقاي 

و ترأم     مزایای انگی برای بازنشسرتگان کشروری،  شرکری   

ااتشررازی در مج رر  شررورای اسرر)می تصررویب شررد  ررذا از   

برر ایر     کرنم.  نشایندگان بابت تواه به ای  مویوع ت ردیر مری  

شود با تواره بره اینکره     اساس از شورای نگهبان در(واست می

ا قرانون برنامره توسرسه    ۱۱۴مویوع مذکور ازو بند ا ا ماده ا

 کند. شود آن را هر اه سریستر تصویب ششم محسوب می
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وی افزود:مس  ه منط ه انگی ب  وار و کوزران استان کرمانشاه 

ن ز مطرح است که با تواه به مسرازدت سرتاد کرل ن روهرای     

 مس   ام دواریم هر اه سریستر برالر  شود.

 قروق  پردا(ت نامناسب ویس ت شاهد اکنون همایشان گفتند 

 ویررررس ت تبرررردیل و فرهنگ رررران کارمنرررردان، کررررارگران،

 شررود مرری در(واسررت رو ایرر  از هسررت م هررا ا تدریسرری  ررق

های اارایی نسبت به اارای وظایف (ود و رف  دغدغه  دستگاه

 مس شتی ای  افراد اقدام کنند.

تذکری گفت: تذکر اول م  به آقای  در  :حسن نوروزيآقاي 

ر شانی فض ی وزیر کشور است، شهر ادید پرنرد برا اشس رت    

 هزار نفری ن از به فرماندار دارد. ۲44

ادامه داد: از وزیر راه و شهرسازی انت ار داریرم نسربت بره     وی

سراوه اقردام الزم را انجرام دهرد و      -ایجاد روک  اتوبان تهران

هرزار نفرر    744یم و بهارستان برا  برای شهرستان های رباط کر

 اشس ت انت ار مدن ر قرار دادن  ق ایاب و ذهاب را داریم.

افزود: افرادی که می گویند هواپ شای مسافربری را مورد  ایشان

هد  قرار داده اند، باید بدانند زمرانی کره هواپ شرا از فرودگراه     

 شرا  زبور می کند، زبور هواپ 1ب   ا ش  ی ب ند می شود، از فاز 

مرکز ن امی کشور و منط ه ب دگنه با ارتفاع  ردوداً   5از روی 

هزار پرا     رت مسر  ه بسر ار  رادی برود کره در آینرده          ۹

 دانشکده دفاع م ی درباره آن توی   می دهد.

: گفرت  (ود شفاهی تذکر در :محمدرضا پور ابراهیمي آقاي 

 س  شانی قاسم  ا  شه د سردار شهادت روز اه ش   به هنوز

 مردم هشه اه(ار امور وزیر سخ ف اظهارن رهای که نرس دیم

 سر د  شرهادت  مراتم  در کره  کرمران  ززیرز  مردم ویوه به ایران

و ایستادگی هستند را بسر ار نارا رت و    م اومت ابهه شهدای

 زصبانی کرد.

آقای ظریف ششا وزیر (اراه ایران هست د یا کشور دیگرر؟ مرا   

ها را به (االر شهادت سرردار شره د  را      قرار است آمریکایی

گوی د که  حاکشه بکشان م  ال ششا میقاسم س  شانی به م ز م

(واه د مذاکره کن د، آقای رئ   اشهور ای  اره ویر  و    می

 کن د. س است (ارای است که ششا پ گ ری می

(طاب به پزشک ان، رئ   ا سه ز نی گفت: با تواه به  ایشان

اظهارات وزیر امور (اراه، مویروع است ضراح ظریرف بایرد در     

 قرار گ رد. دستور کار ه أت رئ سه مج  

در ترذکر شرفاهی    :سیدامیرحسین قاضي زاده هاشمي  آقاي

(ررود گفررت: بررا آمرردن ترامرر  آمریکررا از براررام (ررار  شررد،  

های ظا شانه ز  ه کشورمان تشدید شد و سپاه پاسداران  تحریم

 فداکار ایران به زنوان گروه تروریستی از)م شد.

رمانده اسرتراتویک  بر ای  اساس سردار سپهبد قاسم س  شانی ف

هرا ایرانری و    سپاه قدس و هشراهان  که محبوب ق ب م   رون 

آزادیخواهان دن ا بود و هشدنر   ابومهردی مهنردس فرمانرده     

ارشد  شدا شرسبی را تررور کردنرد و برا وقا رت گفتنرد آنهرا        

 تروریست بودند.

ای  مهم در  ا ی است که فرمانده ادید سپاه قدس را تهدید  

های دیگری را ز  ه کشرورمان   ند و مجدداً تحریما به ترور کرده

 ازشال کردند.

مردم ایران و هشره آزادیخواهران یکپاراره فریراد انت رام ز  ره       

اند، مج   شورای اس)می ن ز به تبس رت از   ظا شان را سر داده

(واست مردم ترام  و اذناب  را تروریست از)م کرد و بر ایر   

 قرار داد. اساس آنها را مورد پ گ ری قانونی

رهبر ان )ب راهبرد مرذاکره را تغ  رر دادنرد و مرذاکره بر         -

ایران و آمریکا را اینطور تب    کردند مبنی بر اینکه مذاکره برا  

 آمریکا منتفی است و در ه   سطحی مذاکره نخواهد شد.

بر ای  اساس درب مذاکره با هر   کشروری بره ارز آمریکرا و      

 اسرائ ل بسته ن ست.

ای  است که آقای ظریف، وزیر (اراه ایرران اسرت    ال سوال 

یا  افظ مناف  آمریکا و زامل پرگرویی ترامر  و تر)ش بررای     

 تح  ر م ت ایران؟

آیا بهتر ن ست مج   دهم برای زاقبت بخ ری و  س  (تام  

دار شده مردم از ایر    با یک اقدام مثبت برای آالم ق ب اریحه

ست بال مساندی  اشهوری پ ام تح  رآم ز آقای وزیر که مورد ا

اس)می قرار گرفت و به ا ترام (ون شره د قاسرم سر  شانی و    

هشراهرران  و  شایررت از راهبرررد رهبررری در مویرروع مررذاکره 

 بر(ورد کند؟

 موا(ذه، فرآیند به قانون وفق بخواه م قضائ ه  هشدن   از قوه

 آورد؟ فراهم را (اراه وزارت از وی ا(را   تی و تنب ه

هرای انایتکرار و    )قشند به دورهشی برا آمریکرایی  ظاهراً وی ز

تروریست است و ایر  در  را ی اسرت کره ق رب م رت ایرران        

 .دار شده است اریحه

در ترذکری شرفاهی یرش  تسر  ت        :علیرضا سلیميآقاي 

 ۲  شهادت  ضرت زهرا اسا گفت: اناب آقای ظریرف، شرشا  

 تضرس ف  را (اراره  امرور  وزارت اایگراه  -۱ دادید؛ انجام (طا

 ماننرد  پسرتی  موارود  زبران  شردید  بازث انابسا ی -۴. کردید

و ششا را به سخره گ رد، در واقر    شده باز ایران م ت به ترام 
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ا به مسنای بازی با   ث ت م ی مرا اسرت،   به سخره گرفت  شش

شرشا برا نرص سرخنان      -.ششا منشأ ای  (بط و (طا هست د. 

م ام مس م رهبرری کره صررا تًا فرمودنرد مرذاکره برا آمریکرا        

آقای ظریرف شرشا برا قرانون      -۲مشنوع است، مخا فت کردید. 

مصوب مج   که ا( راً تصویب شد، ن ز مخا فت کردیرد،  رذا   

 ضائ ه به ای  مس  ه رس دگی کند؟آیا نباید قوه ق

اناب آقای رئ   اشهور؛ به تازگی گفت د نگران رد کره مبرادا    

رأی ها اابجا شود، اما مثل اینکه فراموش کردید ششا مجرری  

  انتخابات هست د، نکند در سر، مس  ه ای دارید

 (اراره  امرور  وزیر به تذکری در  :حمدجواد كولیوندمآقاي  

 س اسرت  و ا ش ل ب   امور ن ام؛ اص ی اهدا  راستای در: گفت

 از و  فرظ  م ری  و ردت  ترا  گ رد قرار باید مس ری در (ارای

  ری شود.ا وگ تفرقه ایجاد

ا ش  ری مرا کره     در مس ری که س است (رارای و فضرای بر     

رهبری مس م و دیگر مس والن در کشور تن  م کردند به الرور  

 تم باید در س است (ارای رزایت و دت م ی  فظ شرود و  

 شود، پره ز کرد. از سخنانی که مواب د خوری مردم می

ر وی در تذکری به وزیرر راه و شهرسرازی گفرت: مشرکل مرا د     

های قزل  صار و ش خ آبراد   نشستی که برگزار شد در مورد پل

و زیرگذر مهروی) هشدنان  ل نشده و مردم گرمدره با مشکل 

رود بره ایر     آه  موااره هسرتند. انت رار مری     توسسه  ریم راه

 مسائل رس دگی شود.

رود  ل  مشکل ب شه ایثارگران هشدنان  ل نشده و انت ار می

 .گیرد ن ذیربط قرارآن در دستور کار مس وال
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