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اظهارات آقاي دكتر پزشکیان نایب ریایس اول مجلاس    (4

 :شوراي اسالمي

ما امروز راجع به موضوعی که کشور و کل  جالار را گرر لر     -

کرگه یعنی کرونا صحبت خلوای   کلرگ و گر ینل ا را لزا از     

وزرای کشور و باداشت و معاور ری س جناور گعوت شده که 

ب ناری، شلرای   حضور گاشزه باشند و رزارشی از وضع ت ایا 

اقزصاگی و اتفاقاتی که گر منطقه افزلاگه اراهله کننلد و بعلد از     

 .ای را خوای   گاشت بندی صحبت آناا ن ز ما جنع

باید از زحنات ینه عزیزار، ملرگ،، صداو ل نا، گو،لت،  ل اه،     

بسلل  ، ارتللن و ن للروی انزرللامی گر مبللارزه بللا ایللا ویللرو  

الش گر ایللا بللاره قللدرگانی کللرگا صداو لل نا ن للز بللا تنللا، تلل

آنچه ما  ا ت ایا ا ت که ارر یل  ملاه بلا    .ر انی کرگ اطالع

ر لر کنل   و بلا     توان   ویلرو  را زمل ا   قدرت عن  کن   می

مشارکت ینه مرگ، و به صورت عا،نانه و گ ت به گ ت ی  از 

 .بحرار عبور کن  

پزشک ار پس از اتنا،  خنانن از وزرای کشلور و  آقای  گکزر 

ی س  ازمار برنامه و بوگجه خوا ت کله رلزارش   باداشت و ر

خوگ را اراهه کنند، اما ،حراتی بعد رفت که آناا ینوز گر جلسه 

 .مجلس حاضر نشدند

خطلا  بله آقلای گکزلر ام لری معلاور        نایب ریل س مجللس  

از عد، حضور اعضلای گو،لت گر ایلا    پار،نانی ری س جناور ، 

شلت و آقلای   جلسه انزقاگ کرگ و رفت: آقای ننکلی وزیلر بادا  

نوبخت ره س  ازمار برنامله و بوگجله کله قلرار بلوگ گر ایلا       

جلسه حضور گاشزه باشند، ن امده اند که جای  وال ا ت و به 

قلرار بلوگ     .نرر می ر د چندار موضوع را جدی نگرفزله انلد  

یا ی  که خللوت   گر جلسه حضور گاشزه باشندا جاگه ۹ اعت 

آقلای  خطلا  بله   ینچنل ا   وی .ا ت و تراف کی نبوگه ا لت 

جنالور رفلت: رویلا گو،لت      ام ری معاور پار،نانی ره سگکزر 

مسئله حضور گر مجلس را جدی نگرفزه ا ت، ایا رفزار گو،ت 

 . به ی چ وجه گر ت ن ست

ررسي گزارشي از وضعیت كرونا در كشور باا ضواور   ب( 0

وزراي بهداشت و درمان و كشور، رییس سازمان برناماه و  

ي مجلاس شاوراي    هاا  ز پاووه  بودجه و سرپرست مرك

ذي ربا  و تعادادي از    اسالمي  و روساي كمیسایونهاي  

 نمایندگان مجلس در این خصوص

خالصه اظههارات روسهای کمیسهیونهای ، مجلهس شهورای      

 اسالمی:

 

 آقاي ضورتي رییس كمیسیون اقتصادي :

ی اول رالیه از ی لات ری سله ا لت کله چلرا مجللس        نکزه -

عط   بوگه و اینقدر با تاخ ر شروع بله  شورای ا المی تا االر ت

کار کرگه ا ت؟ گر ت که  زاگ مرکزی مبارزه با کرونلا اجلازه   

شلد بلا رعایلت تنلامی اصلو،ی       تشک   جلسه را نداگ، املا ملی  

پروتک  باداشزی جلسه را بررزار کرگا گر اگاره منلکت باید یر 

کسی مسئو، ت خوگ را انجا، گید؛ به ین ا گ،   او، ا اقلدا،  

اقص و رالیه از مجلس شورای ا المی ا ت که چرا جلسه بلا  ن

 ؟تاخ ر بررزار شده ا ت

یلا بلوگ و    قب  از بحرار کرونا کشور زیر بار شدیدتریا تحری  -

توانسلللت گر مقابللل  کشلللوریایی کللله اگعلللای ابرقلللدرتی و 

بوگر را گارند گق ق و منسج  عن  کندا ضلد انقلال     پ شرفزه

ناکارآملدی حکوملت را بله ر      کنلد  گر روزیای اول تالش می

جاان ار بکشد با ایا ا زدالل که مسئوالر ایرار مریض شدند 

اما امروز ینه پای کار یسزند و ی  ذره گل مرگ، نگرار نشلد  

 .یا باشد و نگذاشزند کنبوگ مایحزاج گر فروشگاه

یا و کسانی کله شل   بابلت نداشلزه و مشلنول       نش ا حاش ه-

حال نابوگی یسزند، ارر حکوملت  گرآمدیای روزمزگ بوگند گر 

برای آناا به عنوار  طح اول گر خطر بوگر ماجرا فکری نکنلد  

شوند؛ باید و،و گر حد ی  وعلده ذلذای کل  بله آنالا       نابوگ می

یا را با گقت شنا ایی  نش ا یا و حاش ه خوا  کن  کرگ، کارتا

 .کرگ و به یاری آناا ر  د

پ ل  موتلوری،    افراگی که روزانله گرآملد گاشلزند ینچلور     -

کارررار ر لزورار و  لاخزنار و حزلی ،بلوفروش بلا مشلک        

مواجه شدند و حزی ینار گرآمد مخزصر را ندارندا کسانی کله  

شلار ب کلار    یای کوچ  گاشزند تعط   شده و کارررار کارراه

نفلره یل  بلا مشلک       ۰۲۲یلای   شدندا افراگ شاذ  گر کارخانه

کرگ چور یلد  او، له   مواجه شدند باید برای ینه ایناا فکری 

ویرو  منحو  کرونا، اشز ال جامعه و رکوگ اقزصلاگی ا لتا   

یلای   امروز باید مجلس شورای ا المی تدب ر کند و کن سل ور 

 .تخصصی فعال شوند

کن د الز، ا لت   حضرتی خطا  به پزشک ار رفت: ارر فکر می

زگر ما   را به عنوار ی  قانور اجباری اعلال، کن لد چلور    

گرصلد   ۹۹توار  رویند با زگر ما   می رار مینر اکثر صاحب

 .انزقال بزاق گیار را کنزرل کرگ

یلا گر نرلر    که گو،ت تسا التی برای تعلداگی از خلانواگه   ایا -

ررفزلله خللو  ا للت، امللا مللا از گو  للال قبلل  گر کن سلل ور  

ای  که کوپا تا له شلوگ تلا     اقزصاگی تاک د کرگه و نامه نوشزه

ار بابت گر اخز ار مرگ، قرار ر لرگ  اقال، ضروری با ق نت و مقد
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که ایا اتفاق ر  نداگه ا ت؛ از طر  گیگر موضوع گرآملدیای  

یای نفزی ا ت کله بلا مشلک      حاص  از فروش نفت و فرآورگه

مواجه شده ا تا گرآمد گو،ت به شدت افت کرگه بلا تعط للی   

صنو  و مراکز تو، دی ی  حداق  تا خرگاگماه امکلار رلرفزا   

بایللد مجلللس یلل  تصللن   ا ا للی بگ للرگ؛  ما، للات ن سللتا 

تریا راه آر ا ت که به   سلز  بلانکی فشلار آورگه کله       اگه

اوراق منزشر کرگه و بخشی از نقدینگی از مرگ، جذ  شوگ تلا  

 .گ ت گو،ت برای ایجاگ خدمات و انجا، وظ فه بازتر شوگ
 

 آقاي عزیزي رییس كمیسیون اجتماعي:

ی تبللدی  شللده و ینلله مزا للفانه امللروز کرونللا بلله پانللدوم  -

کشوریای جاار را از جنله ایرار گر بر ررفزله ا لتا بنلده از    

زحنات گو،ت، کاگر گرمانی،  ل اه، بسل   و ن رویلای مرگملی     

 .توانسز   بازر از ایا عن  کن   کن  و،ی می تشکر می

برای اینکه بزوان   ایا ویرو  را شکست گیل   بایلد ماننلد     -

گاگ پ ن رویل ا چل ا نرلامی     کاری که چ ا گر وویار انجا،

عن  کرگ ما ن ز باید اینگونه پ ن روی ا چ ا بله ملرگ، رفلت    

 .یای خوگ بنانند و،ی برای آنار آذوقه برگ باید گر خانه

روی   گر خانه بنان د، و،لی تلدب ری بلرای     اما ما به مرگ، می -

مع شت آنار نداری ا باید برای کارررار و اقشاری که مع شلت  

ای اندیش ده شلوگا   ب ر قرار ررفزه ا ت تداب ر ویژهآناا تحت تا

چ ا با عنلکرگ نرلامی توانسلت ویلرو  را گر جنع لت یل       

م ل لور   ۰۲م ل لونی کنزلرل کنلد آیلا ملا بلا        ۰۲۲م ل ارگ و 

 توان   ایا کار را کن  ؟ جنع ت ننی

بدر ینه ملرگ، بلا یل  مزحلد شلدند و بلازخورگ        ۳۱گر روز  -

ای بلرای اشلز ال و کسلب و     ید چارهخوبی گاشتا اکنور ن ز با

کاریای آ  ب گیده اندیشل ده شلوگ تلا از ملرگ، بخلوای   گر      

خانه مانده و به قطع زنج ره ایا ویرو  کن  کنندا مجلس و 

یای آینده جلور ری کنندا  ای از آ  ب گو،ت باید با تداب ر ویژه

قطعا یزینه پ شگ ری کنزر از گرمار ا ت و ینواره پ شگ ری 

 .ا تمقد، 
 

 :ملي  ویوه ضمایت از تولیدآقاي فوالدگر رییس كمیسیون  

ینزمار با کن س ور تلف ق کلارررویی گر   ۹۰گر اواخر  ال  -

کن س ور ویژه تو، د ملی برای برر ی آبار اقزصلاگی ویلرو    

کرونا تشک   شدا ابزدای  لال کله مقلا، معرل  ریبلری نلا،       

ا لت مجللس   انزخا  کرگنلد ری  ۹۹جان تو، د را برای  ال 

اند که کن س ور ویژه تو، د  ای آماگه کرگه و گ زور گاگه ابالذ ه

یای مجلس روی موضوع جان تو، د کار  ملی و مرکز پژوین

 .کنند

گو زار فناوری اطالعات گر مجللس کلاری بله یلاگ مانلدنی       -

کرگند و جلسات را به صورت مجازی بررزار کرگندا آماگری ملا  

علنی یل  امکلار بررلزاری بله      گر ایا حد بوگ که حزی صحا

نفر از کن س ور ویژه تو، د ملی گر  ۳۲شک  مجازی را گاشتا 

گو یفزه یفت جلسه بررزار کرگند و آبار اقزصاگی کرونلا را بله   

 .بحث جان تو، د مزص  کرگند

تو ل   « جان تو، د»با اشاره به نامگذاری  ال جدید به  وی

ی کرونا ب کلاری  مقا، معر  ریبری رفت: مانزریا ابر اقزصاگ

آیلد و بلر رکلوگ تلورمی      ا ت که به گنبال آر رکوگ تورمی می

شوگا بازریا رایکار برور رفت از رکلوگ تلورمی     ابق مزید می

 .جان تو، د ا ت

آبار اقزصاگی کرونا نرر بخلن خصوصلی، اتلاق    »گر برر ی  -

ما آبار اقزصلاگی کرونلا را   « ای  اصنا  و اتاق بازررانی را ررفزه

حا،لت خلوش ب نانله، بدب نانله و واقلع ب نانله برر لی        گر  ه 

اند رصد کلرگی    کرگی ا ما کاریایی را که کشوریای گیگر کرگه

و نقدیایی به عنلکلرگ و تصلن نات گو،لت رلرفز  ا گر بحلث      

ر ل دی  کله شلزابار     جان تو، د باید به تعریف واحلدی ملی  

کرگر رشد اقزصلاگی، ر ل در بله رشلد پایلدار و ا لزفاگه از       

 .یا از ا،زامات جان تو، د ا ت  تظرف

بخن صنعت، معلدر، نفلت،    ۳۲ما ظرف ت جان تو، د را گر 

راز، پزروش نی، مسکا و  اخزنار، انرژی، کشاورزی و صنایع 

ذذایی، تو عه رو زایی، ررگشگری و حنل  و نقل  و فنلاوری    

اطالعات را برر ی کرگی  و آ  ب شنا ی کلرگی  کله چلرا از    

 .شوگ یا به گر زی ا زفاگه ننی یای ایا بخن ظرف ت

 آقاي قرباني رییس كمیسیون بهداشت و درمان:

مواجه ا ت و ایلا موضلوع    ۳۹امروز ایرار و جاار با کووید  -

بر کسی پوش ده ن سلت و خوشلبخزانه او،ل ا جلسله مجللس      

شورای ا المی ن ز به ین ا موضوع اخزصاص گاگه شلد، چلرا   

 .ا گارندکه ننایندرار بر اوضاع توجه الز، ر

گر بحث مقاومزی تناا  ازمانی که پ شگا، مسا،ه بلوگ وزارت   -

یا بوگ که ارر مجلس نا   باداشت و گرمار گر بحث زیر اخت

کرگ شاید امروز حوزه باداشلت و   و گی  ی  از آر حنایت ننی

یایی را به گ ت  توانست گر چن ا شرایطی موفق ت گرمار ننی

 .آورگ

تواند گرآمدزا ی  باشد    عاگی میباداشت و گرمار گر شرای -

و گرصدی از بوگجه عنومی  االنه را تام ا کنلدا ایلا بحلرار    

یا، بخن تعلل     نشار گاگ که باید به صورت ویژه به زیر اخت

و ترب ت ن روی مزخصص گر حلوزه باداشلت و گرملار توجله     

 .شوگ
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گر جلسلله پللنج  ا للفندماه کن سلل ور باداشللت و گرمللار   -

یللا شللدا گر کن سلل ور  مللدار  و گانشللگاهخوا للزار تعط لللی 

یای تخصصلی کنلار    باداشت عزیزانی مامور شدند که گر حوزه

وزارت باداشت و گانشگاه علو، پزشلکی تلالش الز، را گاشلزه    

باشندا چاار نفر از اعضاء ن ز گر کن زه مرکزی  زاگ مبارزه بلا  

 کرونا حضور گارندا اکنور که با اذر ریبری ی  م ل ارگ گالر از

گرصد از  ۰۲شوگ پ شنااگ گار،  صندوق تو عه ملی گریافت می

ایا منابع را به زیر اخت حوزه باداشلت و گرملار اخزصلاص    

 .گی  

حاکن ت وظ فه گارگ گر مقاب   المت جامعه حسا  باشلدا   -

شوگ تلا زملانی کله از  لوی  لازمار باداشلت        گرخوا ت می

ا،زاملا  جاانی پروتکللی بلرای کنزلرل ایلا ویلرو  گاگه نشلد       

ر لرار گر   قرنط نه گر گ زور کلار باشلد بله خصلوص تصلن       

مجلس شورای ا المی، گو،ت و قوه قضای ه موضوع قرنط نه را 

تا زمانی که واکسا مورگ قبول به گ ت ن امده گر گ لزور کلار   

 .قرار گیند

رلذاری   آنچه امروز قابل  توجله ا لت بحلث رعایلت فاصلله       -

ز ینچنلار بایلد تعط ل     اجزناعی ا تا گانشگاه و مدار  ن ل 

که بعد از انقال   لابقه گو   باشندا پ شنااگ گار، با توجه به ایا

یلا یل  تلر،     بار ن ز گانشگاه یا را گاری  ایا بار تعط لی گانشگاه

تعط   شوندا ینچن ا از مرگ، گرخوا لت گاریل  کله رعایلت     

اصلول باداشلزی و بلله رعایلت قرنط نلله توجله الز، را گاشللزه     

 .باشند

 اهدي رییس كمیسیون آموزش و تحقیقات  :آقاي ز

ضنا تبری  اع لاگ شلعبان ه و ررام داشلت یلاگ شلادای       وی

ای و شا د  رگار قا    لل نانی بلا توجله بله  لا،روز       یسزه

ای رفلت: شلرای  پسلاکرونا تادیلد اجزنلاعی،       فناوری یسلزه 

امن زی،   ا ی و اقزصاگی بلرای کشلور ا لت کله مزن لفانه      

 لت و ذفللت از شلرای  پسلاکرونا تبعلات      ناگیده ررفزه شده ا

 نگ نی برای کشور گارگ ،ذا مجلس گی  باید برای ایا شرای  

وقت رذاشزه و تصن نات الز، را اتخاذ کند گر ذ ر ایا صورت 

 بخشندا آیندرار ما را ننی

ضنا تشکر از وزارت باداشت و کاگر گرملانی و ب نار لزانی    -

زارت باداشلت و عللو، و   افزوگ: گر حوزه علل  و فنلاوری ن لز و   

معاونت عل  و فناوری ریا ت جناوری اقدامات بزرری را انجا، 

یای گانن بن ار، مراکز رشد و مو سات فناوری  گاگند، شرکت

یای مذکور، فعال و بس اری از ،واز، ملورگ   زیرمجنوعه گ زگاه

یای تلنفس   ن از گر حوزه  اخت ک ت تشخ ص کرونا، گ زگاه

 ضدعفونی و تو، د ما   را تا ه کرگندامصنوعی و ا زری  و 

وی با اشلاره بله جلسلات چنلد  لاعزه کن سل ور آملوزش و        

تحق قات مجلس با وزیر آملوزش و پلرورش، عللو، و رهل س و     

معاونار گانشگاه آزاگ رفت: گر ایا جلسات به تنامی مسلئوالر  

یلای آموزشلی بایلد     تنک د شد که اص  و ا ا  تنلا، فعا، لت  

آموزار، گانشجویار، فرینگ لار، ا لات د و    حفظ  المزی گانن

تنک د شد کله پروتکل  وزارت باداشلت ملال      و پر ن  باشدا

یلای آموزشلی قلرار ر لرگ ا،بزله       یلای گ لزگاه   ر لری  تصن  

مشللکالت وزارت آمللوزش و پللرورش کنزللر از وزارت علللو، و  

باداشت گر حوزه آموزشی ا ت به نوعی کله وزارت آملوزش و   

یای گر ی را گر ایا  گرصد  رفص  ۰۲ پرورش توانسزه تقریباً

آموزار اراهه کند بنابرایا تنک لد شلد کله نبایلد      مدت به گانن

 یا را گایر کنندا گرصد باقی کال  ۰۲برای اراهه 

گر صورتی که تصن   برای آزمور ررفزه شوگ بایلد بلر ا لا     

گرصلدی اراهله شلده باشلد، ینچنل ا       ۰۲یای  ینار  رفص 

باید مال  آزمور کنکلور قلرار ر لرگا    یا  ین ا م زار  رفص 

یلای   ینچن ا قرار شد تا یفزه آینلده زملار بررلزاری آزملور    

ا زاندارگ بنابر گ زور وزارت باداشلت بلرای کنکلور مشلخص     

شوگاینچن ا ضروری ا ت تا تاریخ گق ق از  لوی آملوزش و   

یای گر ی اعال، شوگ، گر ارتبلا  بلا    پرورش برای اتنا، آزمور

،ی شللایار ذکللر ا للت کلله مو سللات   وضللع ت آمللوزش عللا 

یلای آزاگ گچلار    ذ رانزفاعی وابسزه به وزارت عللو، و گانشلگاه  

خسارت  نگ ا اقزصاگی شدند ،ذا اراهه تسا الت الز، به ایا 

یا ضروری ا ت، گر واقع یارانله خلاص بایلد بله ایلا       مجنوعه

 امراکز اخزصاص یابد

 آقاي اكبریان رییس كمیسیون صنایع و معادن:

زارت باداشت و گرمار، یالل احنلر، ن رویلای مسللح و    از و -

کلن ا املروز مسلئوالر     ینه مسئوالر گر بحث کرونا تشکر می

گیند کله قلدرگار آنالا     وزارت باداشت جااگ بزرری انجا، می

 .یسز  

جار کشور تعط   شلده،   روز ا ت که صنعت ن نه ۰۲حدوگ  -

رف لت کلار   صنعت ما پویا و قدرتنند نبوگ که بگوی   با ینه ظ

کرگ و امروز با تعط لی مشکلی ندارگا اگامه تعط لی صلنایع   می

یای باداشلزی ابلال     ی     بزرگ ا تا باید یکسری پروتک 

شده و صاحبار مشاذ  و صنایع را واگار به رعایت آر کلرگ تلا   

 .کشور از ایا حا،ت ب رور آید

که  یاشد نه ا ارر قرار به قرنط نه بوگ باید گوماه پ ن انجا، می

تازه امروز صحبت از قرنط نه ی  مایه کن   ایا کار گر آینلده  

و گر پسا کرونا مشکالت ذ رقاب  جبرانی را برای کشلور ایجلاگ   

کندا ما  آر ا ت که مساه  باداشزی رعایلت شلوگا کنلا     می
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یلا   که اکنور ی  به کوری چش  گشنا ما با وجلوگ تحلری    ایا

 ایر گن ا وضع ت را کنزرل ای  گر مقایسه با کشوریای  توانسزه

 .کن  

یایشلار بررشلت    بس اری از صلاحبار صلنایع و کسلبه چل     -

خللورگه ا للت، ینلله بسلل اری از کسللبه و صللاحبار صللنایع را 

م ل ور گر طی گو ماه رذشلزه   ۱۲۲تا  ۰۲و  ۳۲ای  که از  گیده

خوای لد ایلا وضلع ت را     طلور ملی   چ  بررشزی گاشزند چله 

س شورای ا المی فکری بلرای  جبرار کن د؟ باید گو،ت و مجل

کله رفزله شلده وا، یل  م ل لور توملانی        پساکرونا کنندا ایا

ای گارگ که گو روز ا ت کله تلویزیلور یل      گیند چه فایده می

زند؟ ارر ین ا ی  م ل لور توملار    ی آر حر  می مدا، گرباره

کنلد ایلا مقلدار     را به بچه ری س بان  مرکزی بدیند قار ملی 

صر  خرید مایحزاج چند روز خانواگه شلوگا  تواند  پول تناا می

 .باید چرخه تو، د، اقزصاگ و صنعت کشور را به حرکت گرآورگ

ارر چرخه تو، د، اقزصاگ و صنعت کشور به مرور فعال نشوگ گر 

شوگ اکنور بس اری از کارخانجلات   آینده به نابوگی کش ده می

ماه  توانند  ه و کسبه با کارررار مزعدگ یسزند که حداکثر می

یلای ا لز جاری    با ایا وضع ت حقوق گیندا آناایی که م لازه 

اند، صاحبار املال  حلداکثر گوملاه     گاشزند گچار مشک  شده

اجاره نگ رند و،ی آناا ی  زنلدری گارنلد بایلد گو،لت یکسلری      

ر ری کند تا کشور به زوگی  یایی را اراهه گید و تصن   پروتک 

ت فعال شدر رویل ا ملا   از ایا وضع ت عبور ننایدا باید به  ن

گر  ال جان تو، د یسز   نباید از ینار ابزدای  ال ینلن  

 .بگوی   ینه چ ز تعط   شوگ

 لازار   با اشاره به وضع ت خوگرو ازار اظاار کلرگ: قطعله   وی

گینللد  م ل للارگ حقللوق مللی  ۱۲۲خللوگرو گر مللاه بللا،  بللر   

م ل للارگ پرگاخللت   ۰۲۲تللا  ۰۲۲خوگرو للازار یلل  گر مللاه  

خوایند از کجا پول ب اورند؟ تعط   کرگر بله   اا میکنند، آن می

بالره بلا    یلای کل    زند پ شنااگ آر ا ت که وا، تو، د ضربه می

 .تسا الت منا ب به کسبه و تو، د کنندرار گاگه شوگ

گیلی را گارنلد تلا     کارکنار گو،ت ب شزریا ن رو با کنزریا باره

 لار  پایار رمضار با ی  گو، ظرف ت و به صورت ی  روز گر م

کار کنند و به جای آر کارررار کارخانجات با ظرف ت کام  به 

 .کار خوگ اگامه گیند

 آقاي كیخا رییس كمیسیون كشاورزي:

 آحلاگ  ینله : رفلت  پزشکی کاگر جااگررار از تشکر ضنا وی

باید تابع مدیریت فنی مقابله بلا شل وع ویلرو  کرونلا از      ملت

 به کن  ا وی کاگر پزشکی کشور باش   تا بر بحرار ذل

نناینده مرگ، زاب ، زی ، ی رمند گر مجلس شلورای ا لالمی   

گر اگامه با اشاره به نقن کشاورزی و مشلکالت ایلا حلوزه گر    

زمار ش وع ویرو  عنوار کرگ: گر حال حاضر مدیریت بخلن  

برانگ ز ا ت که بایلد گو،لت و    کشاورزی و ناپایداری آر چا،ن

ا وزارتخانه حضلور  مجلس فرگا برای تع  ا تکل ف مدیریت ای

قوی گاشزه باشند تا تبعات منفی بخن کشاورزی بله حلداق    

 بر دا

بابت شد پایدارتریا بخن اقزصاگی کشور، بخن کشلاورزی   -

یلا   ا ت که تنم ا کننده ذذا و ضروریات مرگ، ا ت کله  لال  

 نسبت به آر ذفلت شده ا تا

کاین صاگرات بله گ، ل    ،یکی از تبعات ش وع ویرو  کرونا -

مننوع ت صاگرات محصوالت بخلن   می باشد ، نوع ت آر من

کشاورزی بر روی تو، د ایا بخن تنب ر رذاشزه و آبلار منفلی   

آر چند ملاه آینلده مشلخص شلده و کشلور را گچلار چلا،ن        

 کندا می

 ۱۲۲گر اگامه با اشاره به ق نت جوجله یل  روزه کله بله     وی 

تومار ر  ده ا لت، عنلوار کلرگ: بله گ، ل  کلاین تقاضلای        

رو  وشت مر ، گر روزیلای اخ لر بلا کلاین ق نلت آر روبله      ر

ای  که ارر گو،ت به ایا موضوع توجله نکنلد گر ایلا، ملاه      بوگه

 شوی ا رو می مبار  رمضار با مشک  تنم ا مر  روبه

بللری  کلله ارللر ایللا  یلل  اکنللور گر فصلل  کللوم بلله  للر مللی 

ریلزی نباشلد، بله     یا با حنایت گو،ت و طبلق برنامله   جایی جابه

ب ناری کرونا کن  کلرگه و تو، لدات عشلایر را ن لز      رسزرش

 کندا گچار گرگ ر می

وی ینچن ا با اشاره به مننوع ت صلاگرات محصلول بلرن  از    

کشوریایی مانند یندو زار ابراز گاشت: ایا مننوع لت کشلور   

کند که باید بلرای تلنم ا    را گر روزیای آینده گچار مشک  می

 ریزی شوگا برن  ن ز برنامه

گرصلد   ۳۰ذ  بارندری خو  گر روزیلای اخ لر حلدوگ    عل ر -

ای ،ینچنل ا   رو بلوگه  نسبت به  ال رذشلزه بلا کلاین روبله    

مصر  آ  گر ایا روزیا باال بوگه ا ت که ن از به مدیریت گارگ 

و حوزه فاضال  و پسناند ن ز باید به گر زی مدیریت شلوگ تلا   

 احوزه مح   زیست را گچار مشک  نکند
 زیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي:آقاي دكتر نمکي و

او، ا رزارشات ب ناری کرونا را از شار وویار چ ا گریافلت   -

کرگی ، بالفاصله پس از اخلذ رلزارش بلا ینکلاری ینکلاران ،      

برنامه ای را برای مقابله با وروگ احزنا،ی ویرو  کرونلا ترت لب   

 گاگی ا
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  جدید وی با ب ار اینکه از ینار ابزدا مشخص بوگر که ویرو

با رویکرگ و رفزار منا ب، قطعاً ما را ررفزار خواید کرگ، افلزوگ:  

تحت عنوار ویرو   لار  کشلور    ۰۲۲۱او، ا مورگ گر  ال 

چ ا را ررفزار کرگ که منشلن آر خفلاش بلوگ کله بله انسلار       

کرونلای جدیلد گر خاورم انله بله      ۰۲۳۱منزق  شدا گر  لال  

عربسلزار شلاید    عنوار مِر  بروز کرگ که او،ل ا ملرگ را گر  

بوگی  که منشن آر ی  شزری بوگر که به و  له خفاش رزیده 

 شده بوگا

کرونای جدید با رفزار بس ار مزفاوت منجلر بله قزل  علا، گر      -

وویار چ ا شد، گر ینار روز اول ما با تشلک   جلسله بلرای    

پروازیای مسزق   از چل ا برنامله ریلزی الز، را انجلا، گاگه و     

 به گانشگاه یای علو، پزشکی ابال  کرگی ا توص ه یای الز، را

گر اوای  بانا ماه ما گر گانشگاه یا آماگری یای الز، را بلرای  

تخت ، امکانات و آزمایشلگاه یلای ملورگ ن لاز ایجلاگ کلرگی ،       

WHO ایلرار  بله  کرونلا  ویلرو   وروگ اینکله  از بعلد  یفزه گو 

مایشللگایی گر آز ک للت محللدوگی تعللداگ شللد، گاگه تشللخ ص

ایرار قرار گاگ، اما ملا از ینلار او،ل ا روز بلا ینکلاری      اخز ار 

انسز زو پا زور طراحی ک ت تشخ ص ب ناری را گر گ زور کار 

قرار گاگی  و گو آزمایشگاه را بلرای تشلخ ص ب نلاری گر نرلر     

 ررفز  ا

 را N۳H۳ مللا گر روزیللای ابزللدایی پ لل  پللای زه آنفللوالنزای -

بلوگی   B نلوع  سزانهزم پ   منزرر ما ا ا  ین ا بر گاشز  ،

که گر ایا شرای ، موارگی از شار ق  به عنوار آنفوالنزای حاگ 

 اشد گاگه تشخ ص B مورگ از آر نوع ۰رزارش شد که 

مورگ ب ناری با عالی  کرونا از ق  رزارش  ۰بانا ماه  ۰۹گر  -

شد، ینار موقع اعال، کرگی  که ایا رزارش مزفلاوت ا لت و   

بانلا   ۱۲انجلا، گاگه و گر جلسله   بالفاصله تست یای الز، را 

 ی ات گو،ت ایا موارگ را به اعضا اعال، کرگی ا

مورگ احزنال ابزال به ویرو  کرونا، تسلت یلای    ۰بعد از اعال، 

او، ه انجا، شد، بعد از اینکه نخسز ا آزمایشات مثبت بلوگ، بلا   

ینکاری انسز زو پا زور، آزمایشات بعدی ن لز انجلا، و جلوا     

 آناا مثبت بوگا

بعد از اعال، نزای  موارگ ابزال به ویرو  کرونلا، برخلی توصل ه    

گاشزند که اعال، ایا موارگ قبل  از انزخابلات گر لت ن سلت،     

بنده اعزقاگ، ینواره بر ایا ا ت که صلداقت و را لزگویی بله    

 مرگ،، بزررزریا  رمایه اجزناعی ا ت که باید حفظ شوگا

روز مبارزه تنا، ع لار  امروز، روز ریشه یابی منشن ن ست، امروز، 

با ویرو  کرونا ا ت که تنا،  لرزم ا ملا را ررفزلار کلرگه و     

یند،ی و وفاق و مشارکت ینگانی تناا راه کنزرل و ریشه کلا  

 کرگر ایا ویرو  ا تا

مبلد    ۱۰ما گر بانا ماه قب  از بروز نخسلز ا کل س یلا گر    

وروگی، کنزرل رذاشزه و تب  نجی کرگی ، از اوای  بانا ماه 

 ن ز خروج ما   از کشور را مننوع کرگی ا

وی مانزریا افزخلار کشلور را  لرررگار نشلدر ب نلارار گر      

گورار پ   ب ناری ناشی از ویرو  کرونا گانست و رفت: ایلا  

گر حا،ی ا ت که ایا ویرو  بس اری از کشلوریای اروپلایی و   

آمریکایی را به زانو گرآورگه، به طلوری کله ب نلارار گر چنلا     

رور ب نار زار یا  رررگار یسزند، ایا گر حا،ی ا ت یای ب 

تلا   ۰که م زار تخت ب نار زار یای اروپایی گر بدتریا حا،ت 

 برابر ایرار ا تا ۰

وزیر باداشت با قلدرگانی از حنایلت مقلا، معرل  ریبلری گر      

مبارزه با ویرو  کرونا تاک د کرگ: حنایلت یلای ایشلار قلوت     

از خدمات گو،ت،  ل اه، بسل  ،    قلبی برای ما بوگ، عالوه بر ایا

ن روی انزرامی،  ازمار یای مرگ، نااگ و  لایر گ لزگاه یلای    

مربوطه که ما را برای ر  در به نقطه مطللو  کنل  کرگنلد،    

 تشکر می کن ا

گر حال حاضر کشور گر مرحله مدیریت ب ناری ا لت و نبایلد   

گچار توی  شده و تصور کلرگ کله بله مرحلله مالار و کنزلرل       

 ی اا ر  ده

یلای   برای وارگات ما   و ،با  پر زارار با توجه به تحری  -

رو بوگی ،  ازمار  اعنال شده عل ه ایرار با مشکالت بس ار روبه

جاانی باداشت با برقراری ویدهوکنفرانس خوایار اراهه تجربله  

 آم ز ایرار گر مبارزه با کرونا به  ایر کشوریا شدا موفق ت

معر  ریبلری موجلب شلد بلرای      یند،ی ملی با پشزوانه مقا،

یا، حلر، مقلد     نخسز ا بار ننازیای جنعه، مدار ، گانشگاه

اما، رضا )ع(، اعزکا  و  فریای رای ار نور گر کشلور تعط ل    

 شوگا

وی ذربا،گری عنومی که به عنوار بس   ملی مبارزه با کرونا از 

شوگ را یکی از رایکاریای اصلی کشور برای مبارزه با  آر یاگ می

یا ویرو  توصل ف کلرگ و اگامله گاگ: بلا اجلرای ایلا طلر         ا

شنا ایی ب نارار گر مراح  او، ه انجا، ررفت به ین ا گ، ل   

 یا و تعداگ مرگ و م ریا کاین یافتا آمار ب نار زار

تر  ننکی اضافه کرگ: با اجرای ذربا،گری عنومی، ب ناریابی فعال

 شللد و ینلل ا امللر موجللب کللاین فشللار بلله کللاگر گرمللار و 

 یا شدا ب نار زار
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م ل ور نفر گر بسزر پرونده ا،کزرون ل  گر طلر     1۳تاکنور  -

انلد، گر حلال حاضلر     بس   ملی مقابله با کرونلا شلرکت کلرگه   

یای ایرار خلا،ی   یای ب نار زار گرصد تخت ۰۲تا  ۱۲حداق  

یلا   یزار تخت گر نقایزگلاه  ۳۰ا ت، عالوه بر ایا تعداگ حدوگ 

 آماگه ا تا

طر  بس   مقابله با کرونا، ب ناریابی افلزاین یافلت   با اجرای  -

یابد املا   به ین ا گ،   آمار ب نارار کرونایی روزانه افزاین می

باید به ایا نکزه توجه کلرگ کله بلا اجلرای طلر  ملذکور بلار        

 یا کاین و ر  دری به ب نارار افزاین پ دا کرگا ب نار زار

بلله بلا کرونلا    گر روزیای آینده شلاید ننلاین زیبلاتری از مقا   

خوای   بوگ، فاصله ب ا مرگ و م ر و تعداگ افراگ آ،وگه کلاین  

ای که از نرلر ابلزال گر گن لا گر     چشنگ ری یافزه ا ت به رونه

  که ایا عدگ گر یسز  شش  م ر و  مرتبه یفز  و از نرر مرگ

 شوگا روزیای آینده مطلو  تر می

رلذاری   لهرذاری اجزناعی و را، گو، فاصل  گر را، نخست فاصله

یوشنند را اجرایی کرگی  بر ا لا  نرلر تنلامی کارشنا لار     

رلذاری ا لزنرار    برای مبارزه و ماار کرونا بایلد اجلرای فاصلله   

گاشزه باشد اما باید به ایا امر ن ز توجه شوگ که کشور گر حال 

 رو ا تا حاضر با حصر و جنگ اقزصاگی روبه

 حلال  بله  تلوان    ننلی  را ا ت فروشی جورا  او ش   که فرگی

کنل  ، گو رایکلار وجلوگ گارگ نخسلت آر کله بایلد        ریلا  خوگ

یای ما،ی به ایا افراگ پرگاخت شلوگ و گو، آر کله بایلد     کن 

 اجازه اگامه فعا، ت گاشزه باشندا

توار تو، د و صنعت را تعط   کرگ، باید با گر نرلر رلرفزا    ننی

کلرگه و  یای باداشت از فروپاشی اقزصلاگی جللور ری    پروتک 

ای بلرای اقزصلاگ کشلور     کرونا را مدیریت کنل  ا یل چ پدیلده   

تر شدر مدیریت ب نلاری کرونلا ن سلتا     تر از طوالنی  انگ ا

 باید ایا ویرو  گر حداق  زمار ماار شوگا

وی گر پایار از گکزر الریجانی، ره س مجلس شلورای ا لالمی   

 س یای مکرر و پ گ ری امور، پزشک ار نایب ره به گ،   تنا 

مجلس شورای ا المی،  ایر ننایندرار، کاگر گرمانی،  ل اه و  

 ان رویای مسلح تشکر کرگ

آقاي دكتر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برناماه و  

 بودجه كشور:

گر خصوص گو،ت باید عرض کن  کرونلا تلا االر روی منلابع     -

ای یل  که یکی از مو،فله  گو،ت ابررذار بوگه ا تا با توجه به ایا

یلا   تام ا منابع گر بوگجه  ال جاری فلروش نفلت و فلرآورگه   

بوگه و با عنایت به کاین تقاضای جاانی و افلت ق نلت نفلت    

توار رفت گر ایا زم نه به شدت بلر منلابع ریلا،ی و  لا       می

 .نفت ابر منفی گاشزه ا ت

مو،فلله بعللدی ما، للات ا للت؛ بللا توجلله بلله شللرای  رکللوگی و 

یلای تو، لدی،    نگی بلا بنگلاه  تصن نی که گو،لت بلرای ینلای   

وکاریای خرگ گاشلزه، یل  امحلال  له مایله       مشاذ  و کسب

صورت ررفت ،ذا ما از نرر گرآمدی از محل  ما، لاتی بلا علد،     

تحقق مواجه شدی  و گر ایا م ار مخارج ذ رقاب  اجزنابی ی  

 .وجوگ گارگ

گر واقع ایا بحرار نه تناا بر خزانه ملا ابررلذار بلوگه بلکله گر     

ب نلی شلده    یگری از منابع که گر قلانور بوگجله پل ن   بخن گ

که باید تعاداتی مثل  پرگاخلت    تاب ررذار بوگه ا ت؛ ضنا ایا

یزار م ل ارگ تومار حنایلت   ۱۳یزار تومانی، ب ن از  ۰۰یارانه 

یزار م ل لارگ توملار خریلد تضلن نی رنلد،،       ۳۰۲۰مع شزی، 

 ۰۰۲یلزار و   ۳۰م ل ارگ تومار طر  تحلول  لالمت و    ۰۳۲۲

م ل ارگ تومار  انی که باید به نااگیلای حنلایزی گاگه شلوگ    

م ل ارگ تومار  ۰۰۲۲ماه باید  فرورگیا ۰۲ن ز محقق شوگا فرگا 

یا پرگاخلت شلوگ؛ ملا یل  پرگاخلت ن لز گر گیل          برای یارانه

 ۹۲که مصر  بنزیا از بل ن از   ماه گاشز   ضنا ایا فرورگیا

ر  ده و آنچه از محل   م ل ور ، زر گر روز  ۰۰م ل ور ، زر به 

شد عرضه کرگ با توجه به کلاین تقاضلا    جویی بنزیا می صرفه

 .گر کشوریای ینسایه مشکالت خوگ را گارگ

تریا مراح  مدیریت منابع خوگ ا ت  گو،ت گر یکی از حسا 

یا به تاخ ر ب فزد  تا به حال گر خاطر ندارید که پرگاخت حقوق

 فه گو،ت ایا ا ت که ینلر  یا با تاخ ر مواجه شوگا وظ یا یارانه

مللدیریت خللوگ را روی مللدیریت منللابع و مصللار  بگللذارگ و   

 .شوگ آماگه کند یای عنرانی را ی  تا جایی که می طر 

ما گر حوزه  المت تالش کلرگی  اعزبلارات بخلن  لالمت را     

پرگاخت کن  ا به خصوص که ب نه  لالمت ارلر تخصل ص را    

ر زار را پرگاخلت کنلد؛   تواند کارانه کاگر ب نا گریافت کند می

گرصد اعزبارات ب نه  المت   ا ت گو،لت   ۳۲۲،ذا پرگاخت 

یلای حلوزه    گرصد اعزبار حوزه رگیف ۳۲۲ا ت و امروز یا فرگا 

 ۱۰۰۲شوگا از ایلا جالت تلا االر     باداشت و گرمار تسویه می

م ل ارگ تومار ویژه تقویت  لزاگ مللی،  لزاگ تالرار بلزرگ و      

 ۰۲۲ه اخزصاص پ دا کلرگه ینچنل ا   یا به عنوار تنخوا ا زار

یا که ن لاز بله تنخلواه     م ل ارگ تومار گیگر برای برخی گانشگاه

م ل لارگ توملار بلرای     ۰۲۲یلزار و   ۳۰گارگ گر نرر ررفز   و 

یلا جالت مقابلله بلا کرونلا، گارو، ا،بسله،        تجا زات ب نار زار

یلای آزمایشلگایی و جبلرار     پوشا  ویژه کاگر گرملار، ک لت  
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یلای آینلده    یلا گر ملاه   مدیای اخزصاصلی گانشلگاه  کنبوگ گرآ

 .یابد اخزصاص می

گو،ت از جات منابع گر معرض آ  ب  خزی قرار ررفت، ما به 

بن ار ، ست ن ازیای وزارت باداشلت   یای گاخلی گانن شرکت

یلا اراهله    اع  از تجا زات، ا،بسه، گارو و موارگ ویژه ب نار لزار 

زوانند آر را تام ا کنند یای گاخلی ی  ب کن   و ارر شرکت می

کن  ا ینچنل ا یل  م ل لارگ     ی   نت ی  از خارج وارگ ننی

یلای آینلده جالت مقابلله و      یورو برای وزارت باداشت گر ملاه 

 .مدیریت ب ناری کرونا اخزصاص خواید یافت

یا خوگ را موظف کرگ که جامعله یلد  را    گو،ت با ینه  خزی

او،ل ا شنا لایی    شنا ایی و گر حد مقدور به آناا کن  کنلد 

 ه م ل لور نفلر کسلانی بوگنلد کله حقلوق بابلت و ما،ک لت         

تلا   ۰۲۲نداشزند که به ایا افراگ )حدوگ  له م ل لور نفلر( از    

یزار تومار گر ا فندماه پرگاخت کرگی  و ی  بسزه یل    ۰۲۲

گر چند روز آینلده پرگاخلت خوایلد شلدا رلروه گو، کسلانی       

و حلدوگ چالار    یسزند که گرآمد فصللی یلا روزملزگ گاشلزند    

شار ی  تا گو  م ل ور نفر یسزند که برای ایناا گر کارت یارانه

کن   و با تنفس چند مایه طی گو  ال  م ل ور تومار شارژ می

شار کسر خوای   کرگ کله یشلت گرصلد  لوگ      آر را از یارانه

تسا الت آر را  ازمار برنامه و بوگجه به عاده خواید ررفتا 

م ل ور نفلر گر صلورت تقاضلا گر     1۰ینچن ا مقرر شد برای 

گرصلد شلارژ    ۳۰کارت خریدشار ی  م ل ور تومار بلا  لوگ   

 .کن  

یا ن ز منکا ا ت ارر حنلایزی صلورت    گر مورگ کسبه و بنگاه

یلزار   1۰شلار را اخلراج کننلد ،لذا مقلرر شلد        نگ رگ کارررار

م ل ارگ تومار تسا الت برای حنایت از تو، لد اخزصلاص گاگه   

ال مدیریت ا ت که خوگش به تعالداتی کله   گو،ت گر ح.شوگ

یلای عنرانلی را    به کارررار و کارمندار گارگ عن  کند و طر 

 رپا نگه گارگ چرا که گر ذ لر ایلا صلورت برخلی مشلاذ  از      

گ ت خوایند رفتا ام دواری  که بزوان   با کنل  یل  از ایلا    

 .گوره  خت عبور کن  

 :كشور آقاي دكتر رضماني فولي وزیر 

اینگی که گر  طح مللی و ا لزانی نسلبت بله موضلوع      با ین-

مبارزه با کرونا ب ا مسئو، ا انجا، شده، آنچه االر گر آر واقع 

یسز   و می توان   ی  ارزیابی نسبت به آر گاشزه باش   ایا 

ا ت که ینه مسئو، ا و گ زگاه یای اجرایی نسبت به مسا،ه 

 .و  ا تتوج ه، شناخت مکفی گارند و یناینگی یا بس ار خ

وزیر کشور با اشاره به وجوگ ضعف یلایی گر روزیلای ابزلدایی    

مبارزه با ب ناری کرونا، رفت: گر شلرای  کنلونی بلا توجله بله      

ضعفی که گر روزیای ابزدایی گر تلام ا امکانلات، تجا لزات و    

شرای  بسزری شدر گر ب نار زار یا، مشک  احزنا،ی تخت و 

 ملا   زارار عزیلز گاشلزند،  یا گذدذه و نگرانی که پزشکار و پر 

 کام  آماگری گر ما باداشت وزارت که ایسزاگی  جایی گر االر

 قلرار  کام  تجا زات و امکانات تام ا گر و منا ب شناخت گر

 .گارگ

ایا موضوعات با یناینگی ینه گ زگاه یای اجرایی گر کشور 

انجا، شد و نز جه آر شده که ما امروز گر مدیریت ایا مسلا،ه  

که گر پ ن ررفز   کامال بلرای مسلئو، ا و ملرگ،     مس ری را

مشخص ا ت؛ مرگ، عزیزمار گر ایلا ایلا، بلا افلزاین  لطح      

آرایی و خوگ کنزر،لی و ملدیریت خوگشلار توانسلزند بله ملا       

 .کن  یای عر نی کنند

یکی از مباحثی که از روزیای اول مطر  بوگ ایا بوگ که ملا بلا   

قلداماتی ینچلور   توجه به ایا طر  کاین فاصلله اجزنلاعی ا  

تعط لی مدار  و گانشگاه یا و مراکز تجنلع جنع زلی انجلا،    

شللد، و گر مرحللله گو، ایللا طللر  از یفللز  فللرورگیا شللدت  

 .ب شزری پ دا کرگ

ینه مسئو، ا و مرگ، با یناینگی و ینکاری بس ار خوبی کله  

گاشزند باعث شد، شرای  مطلو  تری گاشزه باش   که ین ا 

روی انزرللامی، بسلل  ،  لل اه، وزارت جللا الز، مللی گانلل  از ن لل

 .باداشت، فرماندارار، ا زاندارار و بخشدارار تشکر کن 

شار گاری  که شارگارار گر زم نه ضلد   ۳۱۰۰تا  ۳۱۰1حدوگ 

  .عفونی کرگر شار و کن  یای مخزلف فعا، ت گاشزند

ما گر کنار انجا، فعا، ت و یناینگی پ گ ری و انجلا، اقلدامات   

اشت تشخ ص گر حوزه امن زی،اقزصلاگی و  الز، که وزارت باد

اجزناعی تشخ ص می گاگ وطارت کشور با مسلاه  بحرانلی گر   

شار زار یای مخزلف مث  مسئله     روبرو بوگی  و ینل ا  

 بوگی  روبرو اقداماتی با ن ز مرزی موضوعات گر مساهلی با  طور

 . شد می اقدا، باید که

ید ایلا وظلایف را   وزارت کشور گر کنار انجا، مساه  خوگش با

 .ن ز انجا، می گاگ

 :سرپرست مركز پووهشهاي مجلس محمد قاسميآقاي 

 ۰۲یلای مجللس گر طلول ایلا ملدت حلدوگ        مرکز پژوین -

رزارش تا ه کرگه ا ت بنده از ریا ت مجلس که گر طول ایا 

 .مدت جلسات مزعدگی را با کارشنا ار بررزار کرگند مزشکر،
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 جه حاص  شده ا ت؛ گر رلا،  از گیدراه ش وع شنا ی چند نز

اول کشور ینوز گر بازوی صعوگی ایا ب ناری ا لت؛ گر ویلله   

یایی کله مرکلز پلژوین یلا بلا ینکلاری        گو، بحث ا،گو ازی

گانشگاه یا انجا، گاگه نشار ملی گیلد کله شلر  موفق لت گر      

مقابله با ایا ب ناری فاصله رذاری اجزناعی و انجا، حلداکثری  

 .ه گنبال آر ایزو،ه کرگر ب نارار ا تیای ب ناریابی و ب تست

به احزنال زیاگ تا پایار  ال با ایلا ویلرو  گرر لر یسلز   و     

تاریخ مشخصی برای نابوگی ایا ویرو  وجوگ ندارگ باید بلرای  

تبعات اجزنلاعی،   ا لی و اقزصلاگی ایلا ویلرو  تلداب ری       

 ۳۰/ ۰اندیش ده شوگا از گیدراه اقزصاگی ایا ویلرو  بلرروی   

تو، د ناخا،ص گاخ  به طور مسزق   و ذ لر مسلزق      گرصد از

م ل لور نفلر از شلاذالر را تحلت      ۰/ ۰تاب ر رذاشزه و حلدوگا  

تاب ر قرار می گید ایا بزررزریا بحرار بشریت بعلد از جنلگ   

 .جاانی گو، ا ت

عنده تاب ر ایا ویرو  بر روی بخن خدماتی کشور ا لت گر  

یلایی   شده گر کاررلاه   ال اخ ر تنا، اشز ال یایی که ایجاگ ۰

ای گاشلزه و نله بله     نفر بوگه ا ت که نله پوشلن ب نله    ۰زیر 

راحزی قاب  شنا ایی یسزندا ما ننلی تلوان   بلا پلول گاگر از     

ایا کسب و کاریا حنایت کن  ؛ بلکه باید به طلور مسلزق   از   

یای بزرگ ا ت  خانواریا حنایت شوگا ارر قرار حنایت از بنگاه

ت قبلی بازر ا ت به شک  مسزق   نبلوگه و  با توجه به تجرب ا

از طریق پرگاخت گرصدی از یزینه گ لزنزگ، ما، لات، ب نله و    

یلا گرگی   یای آنار باشدا با تزریلق پلول بله بنگلاه      ایر یزینه

 .گرمار ننی شوگ

یلا گر   یزار م ل ارگ تومار جات حنایت از بنگاه 1۰گو،ت رق  

  نر  ذخ ره قانونی نرر ررفزه ا ت، اما نحوه تام ا آر از مح

گانل   کله    از نرر کارشنا ار منا ب ن ست؛ چلرا کله ملا ملی    

منکا ا ت گر ن نه گو،  ال برای جبلرار کسلری بوگجله از    

بان  مرکزی کن  بگ ری ا به جای کاین نر  ذخ ره قلانونی  

 .رائه کندبازر ا ت بان  مرکزی مسزق   خ  اعزباری ا

 خالصه اظهارات تعدادي از نمایندگان:

از پزشکار، کاگر گرمانی، وزیلر باداشلت،  لزاگ     خانم ذوالقدر:

مبارزه با کرونا، وزیر کشلور، ا لزاندارار و فرمانلدارار و آقلای     

ای که اخزصاص گاگه شد و به گ،   تنلامی   نوبخت برای بوگجه

تداب ر خوبی که گر ایا زم نه از  وی عزیزار اتخاذ شد تشلکر  

 .کن  می

سی حیثیت، جان، مال، مسکن و شهلل  قانون اسا 22براساس اصل 

اشخاص باید از تعرض در امان باشد مگر مواردی که قهانون بهه آن   

کند. دولت هم مکلف است که این شرایط مذکور را بهرای   اشاره می

مردم تامین کند. البته کارهایی در این حوزه انجام شده ولهی بایهد   

اهمیهت   تدابیر بیشتری اندیشیده شود. موضوعی که بسهیار مهورد  

گذاری اجتماعی اسهت،   است توجه الزم به موضوع قرنطینه و فاصله

ولی متاسفانه با آغاز هفته و در این چند روزه شاهد ازدحام وسهائل  

ایم و شهاهد آن هسهتیم کهه الزامهات      نقلیه، بی آر تی و مترو بوده

شود. در واقع به گفته وزیر بهداشت ما در حال مدیریت  رعایت نمی

 .م ولی این موضوع هنوز مهار نشده استکرونا هستی

های مجلس شورای اسالمی که اکنون  براساس گزارش مرکز پژوهش

قرائت شد آمارها صعودی است. باید براساس این گزارش آمارهها را  

کاهش دهیم پس باید این طرح سه فوریتی که در این خصوص است 

با جهدیت   گذاری اجتماعی و قرنطینه مورد توجه قرار گیرد و فاصله

 .رعایت شود

گویند که از سوی روسهای خهود    گیرند و می کارمندان زن تماس می

گیرند اما ایهن درسهت    برای حضور در محل کار تحت فشار قرار می

نیست که کارمندان را در ایهن شهرایط تحهت فشهار قهرار دههیم.       

های بهداشتی، ماسک و دستکش نیهز   متاسفانه از سوی دیگر بسته

 .ید به تمام این موارد توجه شودموجود نیست با

یلا پلار     شاید بوگ، که اتوبو  ۰گر مقاب  شارگاری منطقه 

شللده و کارمنللدار بلله صللورت حللداکثری حضللور گارنللد و     

شوگا ایا موضوعی ا ت کله   رذاری اجزناعی رعایت ننی فاصله

 .با جدیت باید به آر توجه شوگ

و کارررار گر  ال جان تو، د باید به حنایت از تو، دررار  -

یلا، ب نله و مسلاهلی از ایلا      توجه کن  ا باید به موضوع ما، ات

قب   برای تو، دررار توجه الز، را گاشزه باشل  ا بلرای اقشلار    

یای مع شزی را گر او،ویت قرار گی  ا برخلی از   مرگ، ن ز بسزه

رویند ما مجبور یسز   خلارج از خانله حضلور پ لدا      مرگ، می

ای مخارج آر روز بله گ لت ب لاوری ا    کن   تا گرآمد خوگ را بر

باید توجه کن   که مرگ، مجبور یسزند وررنه جار خوگ را بله  

اندازندا گر مجنوع الز، ا ت گر وضع ت کنلونی بله    خطر ننی

ینرمندار، ورزشکارار، ایا،ی مطبوعات و ر لانه توجله الز، را   

 .گاشزه باش   تا گچار مشک  نشوند

ل یا با جنگ اقزصلاگی مواجله   گر ایا  ا  فرمند: فردین آقاي

بوگی ، حال کرونا ن ز به ما تحن   شدا ارر گقت کن   خداوند 

چه حکنت یایی گر زندری بله ملا نشلار ملی گیلدا گر حلال       

حاضر آمریکا و تنا، مزحدانن مش ول کنزلرل ب نلاری کرونلا    

یسزند و ما فرصت گاری  خوگمار را از کرونلای اقزصلاگی کله    

به منلابع نفزلی بله وجلوگ آملد، نجلات        ال یا به گ،   توجه 

 گی  ا

گر رابطه با مشکالت تام ا روشت مر  رفت: ارر بله ایلا    وی

روز آینلده بلا پایلار ملاه مبلار        ۰۰موضوع توجه نشلوگ، گر  
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رمضار با مشک  جدی تام ا مر  مواجه خوای   شد کله ایلا   

موضللوع بللر طبقلله ضللع ف جامعلله کلله تناللا منللابع گریافللت  

 ، ابر منفی گارگاپروتئ نن مر  ا ت

باید به کشوریای گرر ر با ب ناری کرونا توجه کن   کله کلدا،   

موفق بوگه اند، ترامل  پلس از رلا  بزررلی کله گر رابطله بلا        

ب ناری کرونا و مدیریت آر گر کشورش گاگ، از کره جنوبی که 

کشوری موفلق گر ملدیریت ایلا ب نلاری بلوگه ا لت، کنل         

 خوا تا

فکری برای شلرای  فعللی کشلور     ما گر مجلس حاضر شدی  تا

کن  ، گر حال حاضر طرحی  له فلوریزی مبنلی بلر تعط للی      

کام  کشور به مدت ی  ملاه از  لوی نناینلدرار اراهله شلده      

ا ت ، اما ی چ فکری بلرای گرآملد و مع شلت اقشلار ضلع ف      

 جامعه نشده ا تا

مرگ، انزرار گارند گو،ت مبل ی را برای بابوگ وضع ت اقزصاگی 

اص گید، اما ی چکس ننی پر د که ایا پول از چه شار اخزص

 طریقی باید تام ا شوگا

مشک  اصلی گر کشور ملا شلفاف ت ا لت، مزا لفانه ملا یل        

جلسه نزوانسز   برای برر ی الیحه بوگجه کشور بررزار کن  ، 

چرا باید بوگجه  االنه کشور گر ایا وضع ت قلرار بگ لرگ؟ آیلا    

ا وجلوگ مشلکالتی کله گر    منابع گرآمدی بوگجه  ال آینلده بل  

فروش نفت گاری ، قابل  تحقلق ا لت و پلو،ی بلرای پرگاخلت       

 حقوق گاری ؟

توقع مرگ، باال رفزه، چرا که گو،ت گر رابطله بلا م لزار منلابع     

موجوگ خوگ شفا  نبوگه ا ت، حلال گو،لت گر شلرای  فعللی     

باید تنامی گارایی و موجوگی خوگ را به صورت شفا  با ملرگ،  

گا ملا گر ایلا انقلال  قلول رفلع محروم لت و       گر م ار بگلذار 

 ا زقرار عدا،ت گاگی  و باید به آر عن  کن  ا

بلار   ۳۲نناینده مرگ، م انه گر مجلس گر پایار رفت: ما روزانه 

 ارر پس کن  ، می قراهت را « ایّا َ نَعْبُدُ وَ ایّا َ نَسْزَع ا»ذکر 

 ابخوای   کن  او از باید گاری ، اینار خدا به

انزقاگ، به ی لات ره سله آر ا لت    :  روح اهلل بابایي صالحآقاي 

که چرا مسئوالر قب  از شن در نرلرات نناینلدرار، جلسله را    

یایشار را زگند و رفزندا پلس ملا بلرای     تر  کرگندا آناا حر 

 .کن  ؟ خوگمار صحبت می

وی گر اگامه با تبری   ال نلو و اع لاگ شلعبان ه و قلدرگانی از     

قابللله بللا کرونللا، پزشللکار و پر للزارار و مسللئوالر گر  للزاگ م

شار  ینچن ا پرتونگارار رفت: ایناا کسانی یسزند که زحنات

کنزر گیده شده ا تا آناا مسئول مسزق   ررفزا عکس ریله  

 .باشند از مبزالیار به کرونا می

یلای گرملانی کسلانی کله مبلزال بله         وال ایا ا ت یزینله  -

شلوگ؟ا بلا توجله بله      انلد چطلور تلام ا ملی     ویرو  کرونا شده

یای ر  ده بس اری ب کار شده و حزی قریلب بله یل      رزارش

م ل ور نفلر کلار ندارنلدا ایلا باعلث وارگ شلدر خسلارات بله         

شوگا گر کنار ایا گو،ت بایلد از اصلنا ، کلارررار     یا می زندری

یلای   روزمزگ، یزل  گارار و ررگشلگرار و بسل اری از  لازمار    

کارشلار تعط ل  شلده     تو، دی کوچ  حنایت کند که عنلال 

 .ا ت

یلا و   امکانات و و ای  مراقبزی و باداشلزی گر بل ا خلانواگه    -

شوگ؟ا برخی از آناا امکاناتی  شاریا و رو زایا چطور توزیع می

ندارند که خریداری کنندا وظ فه گو،ت و مجلس آر ا ت کله  

یای مرگ، به مجللس و گو،لت    تصن   ا ا ی بگ رند ینه نگاه

 .ا ت

یا تجنعات را ک  کرگند که گر آنجا آمار  شار زار گر برخی از

توان   ایا کلار را انجلا،    مبزالیار ک  شدا پس ارر بخوای   می

یا بناننلد و بلا ایلا     گی  ا از مرگ، گرخوا ت گار، که گر خانه

 .ویرو  منحو  مقابله کنند

خوشبخزانه امروز وضع ت بحرانی  : مهرداد بائوج الهوتيآقاي  

ا زار ر الر با اقدامات انجا، ررفزه تا حدوگی بابلوگ یافزله و   

ن و  ل اه و  تخت ب نار زانی خا،ی ا تا گو،ت، ارت ۰۲تا  ۰۲

کاگر گرمانی تالش بس اری کرگند که بایلد از آر یلا قلدرگانی    

 شوگا

با اشاره به پ شنااگ نایب ره س مجللس مبنلی بلر حضلور      وی

 ۰ننایندرار گر مجلس برای تشک   جلسات صحا علنی طی 

یفزه آینده، افزوگ: ننایندرار آماگری گارند تا گر مجللس   ۱یا 

یفزه آینده  ۱برنامه مجلس تا  بنانند اما باید مشخص شوگ که

 چ ست و چگونه می تواند به شرای  کنونی کشور کن  کندا

گر شرای  رکوگ تورمی قرار گاری ، ش وع ویرو  کرونا موجلب  

تشدید رکوگ تورمی شد بنابرایا منابعی الز، ا لت کله طبلق    

یلزار م ل لارگ    ۱۲۲تا  ۰۲۲رزارش مرکز پژوین یای مجلس 

ریت فضای فعللی کشلور بایلد تخصل ص     تومار منابع برای مدی

 گاگه شوگا

یللزار م ل للارگ را از کللاین ذخ للره  1۰گو،للت پ شللنااگ گاگه 

 وخت می توار تام ا کرگ اما ایا خال  قانور پو،ی و بلانکی  

 ا ت بنابرایا مجلس باید مشک  را ح  کندا
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یزار م ل ارگ تومار با توجه به شلرای  کشلور گر امسلال     ۳۲۲

گاشلت، گر بوگجله بلرای فلروش نفلت       کسری بوگجه خوای  

پ ن ب نی یایی شده اما شرای  فعلی صاگرات فلروش نفلت را   

 با مشک  مواجه کرگه ا تا

گر مجنوع باید مشخص شوگ که ملدیریت فضلای کنلونی بله      

طور کام  به گو،ت باید   رگه شوگ یا مجلس ن لز ملی توانلد    

 انقن آفرینی کند و گر تصن   ر ری یا  ا   باشد

 یشلداریای  رلرفزا  ناگیده از انزقاگ ضنا :بهرام پارسایي آقاي

 بعضللی پا للخگویی عللد، و جاللانی باداشللت  للازمار جللدی

رار ش وع ویرو  کرونا می شوگ، الر که باعث تشدید بحمسئو

 رفت: نباید ایا موضوع   ا ی شده و باید واقع ات رفزه شوگا

نناینده مرگ، ش راز گر مجللس شلورای ا لالمی گر اگامله بلا      

اشاره به ضرورت ا زفاگه از برخلی ذخلایر مللی نااگیلا بلرای      

مقابله با ایا بحرار، اظاار گاشت: الز، ا ت از منلابع صلندوق   

و نااگیایی که امز لاز خلاص و معاف لت گارنلد بله       ذخ ره ملی

ماه بلرای خلدمت رلذاری بله ملرگ، ا لزفاگه شلوگ و         ۰مدت 

نااگیایی ینچور آ زار قد ،  لازمار مسزضلعف ا و  لزاگ    

 اجرایی فرمار اما، )ره( گر ایا زم نه ینکاری کنندا

 ۰۲نباید آمار ذل  از  وی مسئوالر اراهه شلوگ، اعلال، وجلوگ    

،ی ب نار زانی گر کشور ی  موضوع وایی ا لت  یزار تخت خا

و نباید باعث شد قشلر ملرگگ جامعله ویلرو  کرونلا را جلدی       

 نگ رگا

ینچن ا نباید برای گرمار ب ناری کرونا تحق قلات خلوگ را از   

صفر شروع کن   بلکه می توار بلا ا لزفاگه از تجرب لات  لایر     

 کشوریا از گارویای تست شده ا زفاگه کن  ا

ار مبزالیار و تلفات ناشی از ویرو  کرونلا از کلاگر   ب شزریا آم

پزشکی ا ت، گو،ت باید برای جبلرار ایلا موضلوع پر لزار و     

کاگر پزشکی ا زخدا، کند تا فشار از روی کاگر گرمار برگاشزه 

 اشوگ

 :نایب رییس اول مجلس اظهارات آقاي دكتر پزشکیان

ت مسؤوالندو،زی برای حضلور گر نشسل   ضنا تشکر از ایشار -

امروز مجللس اظالار گاشلت: از خداونلد مزعلال بلرای شلفای        

ریا ت مجلس که گر حال حاضر گر خانه گر قرنط نه یسلزند  

 .آرزوی شفای عاج  گاری 

آقای الریجانی صلبح و ظالر و شلب پ گ لر موضلوع شل وع        -

بوگ و ینواره گر حال بازگید از مراکز مخزللف گر   کرونا ب ناری

یلا اکنلور ررفزلار ایلا      ن ا تلالش ایا رابطه بوگ و به خاطر ی

ویرو  گر قرنط نه ا لت کله از تلالش وی قلدرگانی و بلرای      

 . المزی ایشار آرزوی شفای عاج  گاری 

کننلد و   روز بلا جلار خلوگ بلازی ملی      از کاگر گرمانی که شبانه

آناا مثبت شده گرر ر یسزند   کرونا ینواره با کسانی که تست

خوگ را گر ایا راه از گ ت کن   تعداگی ی  جار  ن ز تشکر می

 .گاگند

از خداونللد مزعللال بللرای کسللانی کلله جللار خللوگ را گر راه   -

خوای   بلا معصلومار محشلور     از گ ت گاگند می کرونا ب ناری

 .شوند و برای خانواگه آناا ن ز آرزوی صبر گاری 

اینجلا   وی گر بخن گیگلری از  لخنانن ب لار کلرگ: ملا کله      

تالش خوای   کلرگ کله یل چ     شوی  که قس  می ی  ای  نشسزه

عزیزی جار خوگ را از گ ت ندید و ارر حزی ی  نفر گر ایلا  

 .ا ت فاجعه راه جار خو را از گ ت گاگ

وی با اشاره به گ زورات و فرمایشات ریبر انقلال  گر را لزای   

منویلات و    ب لار کلرگ: ارلر گ لزورات،     کرونلا  مقابله با ب ناری

یلا   نناز جنعه  یا، زیارتگاه  یفرمایشات ایشار نبوگ به ایا  اگر

شد و مرگ، ن ز به اطاعت از  لزاگ   و امکار مذیبی تعط   ننی

آمدند وبه ایا راحزی برخی گ لزورات را   گر ننی کرونا مقابله با

یای ریبری ناایت قدرگانی  کرگند بنابر ایا از توص ه قبول ننی

 .و تشکر را گاری 

و سیما در جبران  رسانی صدا وی همچنین از همراهی و اطالع

از کلیهه نیروههای     تشکر کرد و گفت: کرونا مقابله با ویروس

هها   انتظامی اعم از ارتش، سپاه، مردم و کلیه دستگاه  نظامی،

  کنیم البته به دولت و به ویهژه نماینهده وی آقهای     تشکر می

کنهیم تها نهایتها     امیری که در جلسه حضور دارند توصیه می

را بهه مجلهس    کرونا لی مبارزه با بیماریم  هفته آینده برنامه

ای باشد که مشخص کند اگر این  گونه به ارائه کند و این برنامه

بیماری توسعه پیدا کرد چه کسی کجا و چگونه باید پاسخگو 

 .بوده و مقابله کند

دولت باید پاسخ دهد که چرا در مصوبه مجلس در رابطهه بها   

سال گذشته مصوب قانون مدیریت بحران که در شهریور ماه 

 .کردیم را قصور داشته است

جمهور برای حضور در جلساتی کهه   وی ضمن تشکر از رئیس

شهد، گفهت:    تشهکیل مهی   کرونا در راستای مقابله با بیماری

تهر برنامهه ملهی مبهارزه بها       جمهور ههر چهه سهریع    رئیس

را به صحن مجلس بیاورد و نهایتا هفتهه آینهده    کرونا بیماری

 .ارش را کتبا و شفاها به مجلس ارائه کندچهارشنبه این گز

یای مجلس ن ز گر  ینه کن س ور وی گر اگامه خاطرنشار کرگ:

عرض یفزه آینده پ شنااگات و نررات کارشنا انه خلوگ را گر  
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بنلدی کلرگه و بله ی لنت      جنع کرونا خصوص مقابله با ویرو 

یا اراهه کند ما گر ی نت ره سه بلا   ره سه و یا رو ای کن س ور

کنل     یا گاشزه ینفکلری ملی   جلساتی که با رؤ ای کن س ور

 .بندی مطلو  بر    تا به جنع

گر خاتنه به ینه ننایندرار و مرگمی که جلار عزیزانشلار گر   

 .اند تسل ت رفت از گ ت گاگه کرونا جریار ویرو 

 ( فقره طرح با قید سه فوریت 0(اعالم وصول )3

  ی یک ماهه کشورتعطیلطرح -

 (، مخلا،ف آقلای حسل ا زاگه  ارات یکی از طراحار )پس از اظا

و اخطار قانور ا ا لی )آقلای اگیلانی(و وارگ    ( آقای:کاظ  زاگه)

گانسزا اخطار مزبور از  وی ننایندرار ، طر  از گ لزور کلار   

 مجلس خارج ررگیدا

موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای طرح اصالح -

 ( 111و  1اسالمی)مواد 

ار )آقایل  ا مخا،فارات یکی از طراحار )آقای تابن(،پس از اظا

محنلوگی و  ار : )آقایل  ا ( و موافقمو وی الررانیو  کو، وند :

 نر  دا ، ق د  ه فوریت به تصویب ( جالل محنوگ زاگه

 (قرائت بیانیه1

ننایندرار مجللس شلورای ا لالمی گر نشسلت علنلی املروز       

ای از  ن لله( پار،نللار طللی ب ا۹۹فللرورگیا مللاه  ۳۹شللنبه )  لله

 .زحنات کاگر گرمانی کشور تقدیر کرگند

 زا ب ان ه بدیا شر  ا ت:م

ایللرار ا للالمی بلله خللوگ مللی با،للد کلله افللراگی پللا  ناللاگ و  

ن کو رشت با پشزوانه توانایی و گانایی، توشله ررفزله و از ارق   

ملی، گینی و م انی گر  وگای تام ا  المت و گفلاع از جلار   

کار ررفزه و مجدانله تلالش ملی    انسار یا، ینت خوین را به 

 ننایندا

ما امضا کننلدرار ذیل ، نناینلدرار مجللس شلورای ا لالمی       

ضنا تبریل   لال جدیلد و اع لاگ شلعبان ه و تبریل  یفزله        

 المت و روز جاانی باداشت، بر خوگ فرض ملی گانل   کله از    

زحنات و خدمات شبانه روزی و ارزشنند و فداکارانه عزیزار و 

معه پزشکی و پر زاری گر گفاع از جلار  مزخصص و مزعاد جا

مرگ، شریف ایرار و مبلارزه بلا ویلرو  کرونلا کنلال تشلکر و       

 اقدرگانی را گاشزه باش  
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