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 43/4/9311 نبهشسه  روز–جلسه علني  (248) شتمه و  بیست و  چهارصد

 (اظهارات آقای دکتر پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی1

تولیر  چاراراو    سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی )آقای دکترر قاسر(ی( در مرورد  هر      گزارش  (2

 مفهومی و نظری  الگوی راهبردی  ح(ایت از تولی  در ایران 

ماده واحده به شرر   )-(صنعتی انزلی)ار اع از  لسه علنی-( ادامه رسی گی به الیحه توسعه مح وده منطقه آزاد تجاری3

 .(ذیل به تصویب رسید

اصالحات كمیسیون  جهت ترامی   )-(9ده از شوراي نگهبان )اعاده ش (رسی گی به طرح  دو فوریتی  تقلیل  مجازات حبس تعزیری4

 (نظر شوراي نگهبان، عیناً به تصویب رسید.

)اعاده شده  (رسی گی به طرح مستثنی ش ن بانک رفاه  کارگران از سقف  مجاز ت(لک سهام بانکهای  تجاری غیر دولتی 5

 .(اصالحیه كمیسیون به تصویب رسید)-(4از شوراي نگهبان 
ک(یسیون اقتصادی  در مورد تحقیق و تفحص  از بررسی سیاست های  دولرت در مقابلره برا قاارا   و دالیرل       (گزارش 6

آیری    492گزارش كمیسیون قرائت و با راي نمایندگان به قوه قضاییه ارجاع گردید.)طبق مراده  )ناکارآم ی  آن در دولت های مختلف

 نامه داخلي مجلس(

 .(اصالحیه كمیسیون به تصویب رسید)-(3)اعاده شده از شوراي نگهبان فال و نو وانان (رسی گی به الیحه  ح(ایت از اط7

(قرانون اساسری  در مرورد درآمر زایی و     44(گزارش ک(یسیون ویژه  ح(ایت از تولی  ملی  و نظارت بر ا ررای اصرل )  8

 خصوصی سازی باشگاههای ورزشی

له با اقدامات خصمانه رژیم جعلي  و نامشروع صهیونیسرتي  علیره صرلو  و    طر  مقاب")(فقره طرح با قی  دو فوریت 1(اعالم وصول )9

 (قید دو فوریت به تصویب رسید. -"امنیت منطقه اي  و بی  المللي
،  251،  258،  254مرواد  اصالحات كمیسریون در  ) -(4)اعاده شده از شوراي نگهبان  -(رسی گی به الیحه تجارت )کتا  سوم(11

 .(، به تصویب رسیدای  الیحه  4از فصل  265و  262،  263، 264،  269،  264

اصرالحات كمیسریون بره تصرویب     )-(4)اعاده شده از شوراي نگهبان ( رسی گی به الیحه ح(ایت از محیط بانان  و  نگل بانان 11

 .(رسید

 )خانم سعیدي مباركه و آقایان : خجسته، گلمرادي، احمدي الشکي و قوامي( ناطقین  لسه علنی (12

 (قرائت بیانیه13

 ( تذکرات کتبی ن(این گان به رییس  (هور و مسئولین ا رایی کشور14

 ورد(م2)تذکرات کتبی به رییس  (هور -الف

 مورد(34)تذکرات کتبی به مسئولین ا رایی کشور - 

 شفاهی تذکرات آیین نامه ایچ اخطار قانون اساسی و تذکرات(15

 صبو 1ساعت   41/4/9311وشنبه مورخ دروز سه آینده جل اعالم ختم  لسه  چ (16
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اظهارات آقاي دكتر پزشکیان نایب ریریس اول مجلرس   (9

 شوراي اسالمي

ای ناگوار و دلخراشی که برای یک فروند شناور ارتش    سانحه -

گشوی  کشه    جمهوری اسالمی ایران به وجود آمد را تسلیت مشی 

باعث شهادت و مجروح شدن جمعی از دریشادنن ارتش  ششد     

در حین رزمای  دریایی در راستای افزای  امنیت ملشی و  آنها 

ایشن سشانحه باعشث     حفظ و تقویت آمادگی دفاعی کشور بودند؛

 .اندوه و تاثر عمیق گردید

وی با تجلیل از خدمات این مدافعان وطن، ضشایعه وارده را بشه   

ارتشیان غیور و خانواده داغدیده آنها تسلیت گفت و در این ماه 

ی این حادثه علشو درجشات و بشرای مجروحشان     عزیز برای شهدا

 .سالمتی و شفای عاجل از خداوند درخواست کرد

همچنین با اشاره به دو گزارش قرائشت ششده در جلسشه امشروز     

ها و همچنشین   جه  تولید توسط مرکز پژوه   مجلس درباره

تفحص از وضعیت قاچاق در کشور، اظهار کرد: امشب شب قدر 

گیری  و دسشت و گشوش و زبشان را از     است  ما یک ماه روزه می

کنشی     همه چیز جز در جهت راسشتی و حقیقشت محشروی مشی    

امشب و چند شب آینده شب قدر است، قدر ما مسلمانان ایشن  

نیست که در کشورمان قاچاق، رانت و رشوه و مششالالت دیرشر   

باشد  قدر ما این نیست که تولیدمان به ایشن ششالل در جامعشه    

 .باشد

بنشدی    مانی  و با خداوند پیمان مشی  را بیدار می اگر ما شب قدر

باید پیمانمان این باشد کشه بشا قاطعیشت بتشوانی  قشدری بشرای       

بودن و جامعه   خودمان تعیین کرد که برازنده مسلمانی و شیعه

سال قدرمان اینی باشد کشه در آن   04مان باشد  بعد از  اسالمی

ونشد راز و نیشاز   مشانی  و بشا خدا   ایش  اگشر بیشدار مشی     قرار گرفتشه 

کنی ، راز و نیازی انجای دهی  که فساد و ظل  و نشابرابری و   می

انصافی و بداخالقی از ریشه از جامعه برود آن وقت است که  بی

با خدای خود راسترو بودی  و راست گفتی   امیدواری خدا به ما 

کمک کند و لیاقت داشته باشی  که بشه قشدر واقعشی خودمشان     

 .برسی 

  مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالميرپرست س گزارش(4

در مورد جهر  تولیرد ،چرارچو     )آقاي دكتر قاسمي( 

الگوي راهبرردي  حمایرت از تولیرد در     مفهومي و نظري 

 ایران

 : گزارش خالصه 

محمدقاسمی سرپرست مرکشز پشژوه  هشای مجلشس بشا      آقای 

اشاره به نامرذاری امسال بشه نشای جهش  تولیشد توسشط ره شر       

 ب گفت: بعد از این نامرذاری دکترنریجانی رئشیس  معظ  انقال

مجلس ماموریتی را بشه مرکشز پشژوه  هشا و کمیسشیون ویشژه       

حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاسشت هشای کلشی    

دادند تا ما به صورت ماهانه گزارششی را دربشاره ششعار     00اصل 

 جه  تولید تهیه و به مجلس ارائه کنی  

دای اساسشی انجشای ششد، سشازمان برنامشه و      در این راستا سه اق

بودجه کارگروه ویژه ای برای بررسی شعار جه  تولید تشالیل 

داد که در آن مجموعه ای از برنامه های ارائه شده دستراه هشا  

بررسی، اولویت بندی و تدوین ششد بنشابراین اولویشت سشازمان     

برنامه و بودجه بر اولویت بندی دستراه های اجرایی در جهشت  

 ملیاتی ساختن جه  تولید بود ع

کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر حسن اجرای اصل 

قانون ه  در این راستا جلساتی را تشالیل و حج  عظیمی  00

از اسناد دستراه ها را در ایشن رابهشه بررسشی و پیششنهاداتی را     

تهیه و قرار است هفته آینده آقای فشوندگر ایشن گشزارش را در    

 کند  مجلس ارائه

دهه گذشته شعارهای م تنی بر حمایت از تولید در  2در طول 

کشور ارائه شد اما متاسفانه جای یک بررسی و تهیشه گزارششی   

در این میان خالی بود که روشن شود هدف از تخصیص بودجه 

ساننه و برنامشه هشای پنجسشاله بشرای عملیشاتی سشاختن ایشن        

 شده یا خیر  شعارها چه شده است؟ آیا این شعار عملیاتی

هیچ کسی منالر زحمات کشیده شده و دستاوردهای کشور بشه  

ویژه درحوزه سخت افشزاری ماننشد آ ب، بشرق و زیرسشاخت هشا      

نیست  حج  عظیمی از زیرساخت ها در کشور فراه  شده امشا  

تحولی در ساختار و سازمان تولیدی و صنعتی کشور طی ایشن  

 مدت انجای نشده است 

ه اهش  دسشتاوردهای مرکشز پشژوه  هشای      با اشاره به اینال وی

مجلششس در سششوالی م نششی بششر اینالششه الزامششات و روش مهلششو ب 

حمایت از تولید توسط قوای سه گانه چیست، پاسخ داده ششده  

است، گفت: ما دان  اقتصاد و سیاسترذاری را مششخص کشرده   

 تا بتوانی  به یک سیاست خاص برسی  

ننشد ااپشن، کشره    در این راستا تجربشه کششورهای بسشیاری ما    -

جنوبی، آمریالا، برزیشل و     را بررسشی و گشزارش آن را منتششر     

کرده ای   درباره نقض حقوق مالالیت با مجموعه ای از فعشانن  

اقتصادی کارهای مفیدی انجای داده و محشیط کسشب و کشار را    

توسط اتاق بازرگانی پای  کشرده و همچنشین موضشوم امنیشت     

ماه یال ار پای  و نتیجشه آن را   3سرمایه داری را به صورت هر 

 مورد استفاده قرار داده ای  
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راه رد توسعه صنعتی و روش نوین بخش  هشای پیششتاز در     -

اقتصادها بررسی شده، روش های نوین قوانین حمایت از تولید 

در برنامه های پنجساله و بودجه بررسی کرده ای  اما آن چیزی 

اسشت کشه پشول هشا     که در کشورمان تاکنون مغفول مانده ایشن  

 عمال به سمتی می رود که منجر به تولید نمی شود 

با اشاره به دنیل ایناله چرا پشول هشا در کششور منجشر بشه       وی

تولید نمی شود، گفشت: در همشه کششورهای نشام رده ششده در      

فرآیند صنعتی و علمی شدن تولید، دولت به طور حشت  نقش    

حمایشت هشای   داشته است، دیرر آناله در تمامی این کششورها  

مالی، تعرفه ای و نظای پای  برای دستیابی بشه اهشداف وجشود    

 داشته و راه رد پیشرفت صنعتی تقویت شده است 

در همه این کشورها فرهنگ تولیشد و سشرمایه گشذاری تقویشت     

شده و در مقابل برای فعالیت هایی که منجر به رانت جویی، به 

سشا  رابهشه،   دست آوردن درآمدهایی از راه های راحشت و برا 

محدودیت های فراوانی ایجشاد ششده، سشاز و کشار مشالی تولیشد       

تدوین شده و دولت در چارچو ب توسشعه صشنعت رانشت مولشد،     

 هدفمند و مقید به زمان داشته است 

براین اسا  اگر آسشیب شناسشی کنشی  خشواهی  دیشد کشه در       

حمایت های ما عمدتا چنین معیارهایی رعایت نشده و نتیجشه  

میلیاردها دنر از منشاب  بشانالی را صشرف حمایشت      این شده که

کرده اما ساختار و سازمان صشنعتی کششور و سشاختار تولیشدی     

کشور هنوز کهنه، درمانده و براسا  روش های قدیمی تولیشد  

 و تامین مالی و     انجای می شود 

اکنون شاهدی  که کیفیت محصونت تولیدی در کشور آنچنان 

ای از ارزش افشزوده ای کشه تولیشد     مناسب ن وده و حج  عمده

می شود به رانت ارزان قیمت نفت و گازی که به ایشن صشنعت   

تزریق می شود، وابسته است  همچنین صدور مجوزهشایی کشه   

 نتیجه آن تنها توزی  رانت است 

عمال در ذهن سیاسترذار ایرانی یک آموزه های نادرستی برای 

ید از این آموزه هشای  حمایت از تولید شالل گرفته است، ابتدا با

 غلط گذر کند و بعد روش درست را انتخا ب کند 

قاسمی با اشاره به آموزه های نادرست ذهن سیاسترذار ایرانی، 

بیان کرد: آن ها خیال می کنند که تولید یعنشی پشول پاششی و    

تزریق پول به صنعت، معدن، کشاورزی و     که بایشد ایشن بشاور    

کنند باز ه  بایشد زیرسشاخت    حذف شود  دیرر ایناله خیال می

بسازند و به اندازه تمای فعانن اقتصادی معتقدند حج  بسیاری 

از جاده، نیروگاه، سد و     باید وجود داشته باشد که نمی دانند 

 این ها وجود دارد 

باور غلط سوی این است که گمان می کنند قانون باید تصشویب  

م شارزه ششود    شود، دیرر آناله خیال مشی کننشد اگشر بشا فسشاد     

سرمایه ها از کشور فرار می کنند  همچنین فالر می کنند کشه  

می توانند یک حدی برای اش ام بشازار در نظشر گرفتشه و دیرشر     

بعد از یک حدی ورود به آن بازار ممنوم است و عقشل خشود را   

 جانشین عقل سرمایه گذار می کنند 

اگر بخواهی  به سمت وضعیت مهلو ب حرکشت کنشی  بایشد دو    

قدای اساسی انجای شود، راه رد توسعه صنعتی کشور و توسعه ا

تولید باید تهیه شود و دیرشر آنالشه محشیط کسشب و کشار بایشد       

به ود یابد، هر عاملی که منجر به انحراف از این دو حرکت می 

شود یعنی توزی  رانت، پول پاشی و تنفس مصشنوعی دادن بشه   

 تولیدی که اساسا ن اید انجای می شده است 

اقدای مهمی را که برای عملیاتی شدن شعار جه  تولیشد   8ا م

محشور   8نزی است را تدوین کرده و اگر تمامی موارد بشر ایشن   

انجای شود انتظار داری ، ان شاءاهلل این نامرذاری به هدف خود 

 در میان مدت برسد 

ابتدا بحث راه رد صنعتی کشور و انتخا ب پی  ران هشا اسشت،   

م نس ی درباره تاثیر توسعه کششور در بشین   متاسفانه هنوز اجما

مسئونن حاصل نشده یعنی نمی دانی  که کشور قرار است بشه  

کدای سمت حرکت کند، چون این اجمام نس ی دربشاره مسشیر   

توسعه کشور وجود ندارد در عمل تمای اقدامات پراکنده خواهد 

بود و نمی دانی  چرونه باید از مزیت ها استفاده کرده و از چشه  

 تولیدی حمایت و چرونه حمایت شود 

حتی همین سردرگمی در رابهه با توسعه کشور موجشب ششده   

مسیر سیاست خارجی کشور ه  روشن ن اشد یعنی سردرگمی 

در سیاست خارجی نتیجه عدی اجمام نس ی در مسشیر توسشعه   

 داخلی کشور است 

اگر قرار است فرصتی که روسشیه در اختیشار مشا بشرای توسشعه      

 یشک  یلی قرار داد را در جای خود اسشتفاده نالنشی  یشا   ناوگان ر

 مشی  تولیشد  از حمایشت  بشرای  لحظشه  آن در ن اید که را شعاری

  و شششدی  آن اصششلی توسششعه از مششان  حمایششت نششای بششا و دادیشش 

 قشرار  ما اختیار در اروپا و چین که هایی فرصت از اگر همچنین

 موقشش  نتوانسششته ایشش  اسششتفاده کنششی  تنهششا     بششه دهششد مششی

ی دانسته ای  که در داخل کشور باید کدای مسیر را انتخشا ب  نم

 کنی  

مه  ترین خاصشیت تشدوین رویالشرد بشرای اسشتراتژی توسشعه       

صنعتی و حمایت از تولید در داخل کشور این است که بتوانی  
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یک اجماعی را در کشور میان تمامی دستراه هشا ایجشاد کنشی     

 ولت است که براسا  قانون ایجاد این اجمام برعهده د

وی ادامه داد: براین اسا  ما تمامی دسشتراه را یشک بشه یشک     

فراخوانده و گزارشات آن ها را مشورد بررسشی قشرار دادیش  کشه      

متاسفانه هیچ کدای از این دستراه ها از اسناد یالشدیرر دربشاره   

این اجمام اطالعی نداشتند در نتیجه زمانی کشه ایشن پراکنشده    

 شاهد عدی پیشرفت هستی   کاری در کشور وجود دارد عمال

قاسمی گفت: بحث دیرر ضرورت شفافیت، رقابت و تسهیل در 

کسب و کارهاست، ما بشه زور نمشی تشوانی  مشردی را کشارآفرین      

کنی ، براسشا  مهالعشات در کششورمان عمشده کارآفرینشان در      

ایران از ط قه متوسط برخواسته اند و هر اقدامی که منجشر بشه   

شود یعنی کارآفرینی در میان آن  تضیی  حقوق ط قه متوسط

ها نابود شده است بنابراین بشرای تششویق کارآفرینشان نیشاز بشه      

تقویت ط قه متوسط در جامعه داری  ماننشد سشهولت دریافشت    

مجوزهای کسب و کار که درباره آن به اندازه کافی قانون وجود 

دارد اما تنها م احث مربشو  بشه حشوزه قضشایی و انتظشامی در      

 ای ضعف است کشور دار

وی با اشاره به ضرورت سهولت دریافت مجوزهای کسب و کشار  

عنوان کرد: در این رابهه به اندازه کافی قوانین و مقررات وجود 

ها نیشاز بشه اعمشال اصشالحاتی وجشود       دارد ال ته در برخی حوزه

 دارد 

وی بششا انتقششاد از اینالششه امششروز هششیچ دادگششاه تخصصششی بششرای -

گشذاری و اقتصشادی وجشود نشدارد،      یهرسیدگی به دعاوی سشرما 

گشذاری ششود    اظهار کرد: محور سومی که باید روی آن سرمایه

دار کششردن  کششاه  هزینششه فرصششت تولیششد از طریششق هزینششه   

های نامولد رقیب تولید است  اولین اصلی که در اقتصاد  فعالیت

 دهند این است که مردی باید عاقالنه رفتار کنند  به ما یاد می

های مجلس شورای اسالمی تأکید کرد:  ز پژوه سرپرست مرک

کننشد سشود    رفتار عاقالنه به این معناست که مردی ارزیابی مشی 

گششذاری  چششه فعششالیتی زیششاد اسششت و در آن فعالیششت سششرمایه  

سال است کشه فعالیشت هشای     04در کشور ما بی  از  کنند  می

هشای   پس چشرا بایشد سشرمایه    نامولد و رانتی سود بیشتری دارد

به سمت تولید روانه ششود بنشابراین در چنشین ششرایهی     مردی 

توان افراد را مته  کرد چرا که این حاکمیت است که بایشد   نمی

هشایی را مهشار    در حوزه ارتقاء نظای مالیاتی بتواند چنین فعالیت

 کند 

چرا در کشور ما ن اید مالیات بر دارایی وجود داشته باشد، نظای 

هشای   این مسئله یالی از ضرورت مالیاتی نیازمند اصالح است و

 امروز برای جه  تولید است 

گشذاری و کشاه  هزینشه م ادلشه را      وی تأمین امنیشت سشرمایه  

مسئله دیرری خواند که باید به آن توجه ششود و اضشافه کشرد:    

و  گشذاری اصشهالاو وجشود دارد    در بحث امنیت سشرمایه  امروز

 ضروری است کشه در حشوزه قضشایی آن بایشد توجشه بیششتری      

 صورت گیرد 

های مجلس شورای اسالمی ارتقاء نظای  سرپرست مرکز پژوه 

تأمین مالی تولید را موضوم دیرر بشرای تحقشق جهش  تولیشد     

های سنتی بشرای تشأمین    ها از روش برشمرد و گفت: امروز بانک

گیشری و   کننشد و از طریشق وثیقشه    مالی حوزه تولید استفاده می

نده ایشن حشوزه را حمایشت    بازگشت وای و تسهیالت به تولیدکن

 کنند در حالی که این روش مخر ب است  می

 نظشای  جشایرزین  دنیشا  در گیرنشده  وای اعت ار سنج  نظای امروز

؛ اگشر اعت ارسشنجی در میشان فعشانن     اسشت  ششده  گیشری  وثیقه

اقتصادی وجود نداشته باششد نتیجشه نهشایی تغییشری نخواهشد      

 داشت 

سایر بازارها نیز مسشئله   بینی پذیری وی ادامه داد: ث ات و پی 

مه  دیرری است که باید به آن توجشه داششت، تشا زمشانی کشه      

ث ات اقتصاد کالن در کششوری وجشود نداششته باششد، در ایشن      

 کشور تولید رونق نخواهد گرفت 

هشای مجلشس ششورای اسشالمی افشزود:       سرپرست مرکز پژوه 

بخشی از ث ات اقتصاد کالن بشه اسشتراتژی صشنعتی و تولیشدی     

گشردد کشه یشک     گردد و بخشی دیرر به ایشن برمشی   ور بازمیکش

بینشی کنشد     ماه آینده بازار را پی  6تا  3فعال اقتصادی بتواند 

گشذاری داخلشی و ث شات     تحقق این مسئله نیاز به ث ات سیاست

طل د؛ چنانچه این دو وجه وجود نداشته  الملل را می روابط بین

 گیرد  باشد رونق تولید شالل نمی

الیحه توسعه محردوده منطقره آزاد   رسیدگي به مه ادا( 3

 صنعتي انزلي)ارجاع از جلسه علني(-تجاري

 ماده واح ه به شرح ذیل به تصویب رسی :

صشنعتی انزلشی بشه     –محدوده منهقه آزاد تجاری -ماده واحده 

بر ط ق نقششه پیوسشت کشه بشه تصشویب       هالتار8648مساحت 

 هیات وزیران رسیده است تعیین می گردد 

به دولت اجازه داده می شود عالوه بشر محشدوده فشوق     -صره ت 

الذکر، حداکثر به میزان دو هزار هالتار در نقشا  دارای توجیشه   
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شهرستان های استان گیالن بشا اولویشت انزلشی را بشه محشدوده      

 اضافه نماید 

(رسیدگي به طر   دو فوریتي  تقلیرل  مجرازات حربس    2

 (9تعزیري )اعاده شده از شوراي نگهبان 

 هت تامین نظر شرورای نگهبرانچ    اصالحات ک(یسیون 

 عیناً به تصویب رسی .

تمشای  »بدین شالل اصالح شد که یشک ت صشره ششامل     3ماده -

ح س های ابد غیر حدی مقرر در قانون به ح س درجشه یشک   

 به آن اضافه شد « ت دیل می شود

همچنین مقرر شد کلیه م الغ مذکور در قانون مجازات اسالمی 

رد تمای جرای  وتخلفات ازجمله مجازات نقدی به تناسب در مو

نرخ توری هر سه سال یال شار بشه پیششنهاد وزیشر دادگسشتری و      

 تصویب هیات وزیران تعدیل شود

قشانون   22براسشا  مشاده   :به این شالل اصشالح ششد    04ماده -

مجازات اسشالمی ، تعشدد جشرای  عمشدی کشه مجشازات قشانونی        

ک سشال حش س باششد ، مشان  از     حداقل یالی از آنها بی  از یش 

 صدور حال  مجازات جایرزین ح س است 

قشانون مجشازارت اسشالمی     040یک ت صره الحاقی بشه مشاده    -

 :اضافه شد 

حداقل و حداکثر مجازات ح س تعزیری درجشه  -ت صره الحاقی

 برای جرای  قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد 8تا درجه  0

طششرح مششذکور نیششز بششا رای   08و  00،  00،  03،  02مششواد  - 

 نمایندگان حذف شد 

(رسیدگي به طر  مستثني شدن بانک رفاه  كرارگران از  5

مجاز تملک سهام بانکهاي  تجاري غیر دولتي  )اعاده  سقف 

 (4شده از شوراي نگهبان 

 اصالحیه ک(یسیون به تصویب رسی :

 (الحاقی موضوم ماده واحده به شرح زیر اصالح شد:0ت صره )

حشداکثر سشقف سشهای سشازمان تشامین اجتمشاعی بشا        -0ت صره 

( بنشششد 3-2رعایشششت تعریشششف مالشششک واحشششد مهشششابق جشششزء )

( قشانون  00سیاست هشای کلشی اصشل چهشل و چهشاری )     «الف»

( این مشاده در بانشک   0اساسی جمهوری اسالمی ایران وت صره )

%( می باشد  سشازمان مزبشور   33رفاه کارگران سی وسه درصد )

ذاری سهای مازاد بر سی وسشه درصشد   ماللف است نس ت به واگ

 %( با رعایت شرایط ذیل اقدای نماید:33)

ظرف سه سال از تاریخ نزی انجرا شدن این ت صره نس ت -الف

به تامین شرایط پذیرش در بور  اوراق بهادار و یا فرابشور  و  

تعیین تاللیف دیون سازمان به بانک رفاه کشارگران و واگشذاری   

 های خود در آن بانک اقدای نماید %( س33سی و سه درصد )

%( باقیمانده سشهای سشازمان مشذکور    30سی و چهار درصد )- ب

در بانک رفاه کارگران حداکثر تا پایشان سشال چهشاری از تشاریخ     

 نزی انجرا شدن این ت صره واگذار شود 

آخرین صورت های مالی سشاننه تلفیقشی حسابرسشی ششده     -ج

پس از نزی انجشراء ششدن   سازمان تامین اجتماعی تا ش  ماه 

این ت صره و برای سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار 

 عمومی یابد 

سقف رشد مانده بدهی ساننه سشازمان تشامین اجتمشاعی بشا     -د

( این ماده بشه بانشک رفشاه    0تعریف مالک واحد موضوم ت صره )

%(عالوه بشر رعایشت   04کارگران در سهح حداکثری ده درصد )

 مقررات بانک مرکزی تعیین شود سایر 

(گزارش  كمیسیون اقتصادي  در مورد تحقیق و تفحص  از 6

بررسي سیاست هاي  دولت در مقابله با قاچرا   و دالیرل   

 ناكارآمدي  آن در دولت هاي مختلف

گزارش ک(یسیون قرائت و با رای ن(این گان به قروه قاراییه   

 مجلس( آیین نامه داخلی 214)طبق ماده ار اع گردی .

 خالصه گزارش:

در بخشی از این گزارش آمده که هیأت با تالیه بر متخصصشین  

مشاور خود به نقد و بررسی ستاد برخاسته و در ادامه در جهت 

سشازی روش آمشاری دیرشری را در     تر، پیاده آزمایی دقیق راستی

المللی شناخته شده مورد نظر قشرار داده اسشت کشه     ادبیات بین

میلیشارد دنر را بشرای قاچشاق     2050تشا   2050نتیجه آن میزان 

 80دهد  این در حالی است که آمار اعالمشی در سشال    نشان می

میلیارد دنر بوده است   0350حدود  86و در سال  0250حدود 

این اختالف فاح ، سؤانت و ش هات متعددی را در خصشوص  

 سازد شیوه برآورد میزان قاچاق مهرح می

مجلشس بشا اششاره بشه برخشی       سخنروی کمیسشیون اقتصشادی  

اشالانت در حوزه م ارزه بشا قاچشاق و ضشرورت برخشورد بشا آن      

خاطر نشان کرد: مسئوننی که نس ت به تالالیف قشانونی خشود   

انشد، اعمشال نظشارت و اعمشال      در م ارزه با قاچاق کوتاهی کرده

قانون خواهند شد، همچنشین بایشد بتشوان از رئشیس جمهشور و      

بشاره سشوال کشرد و بشه وضشعیت ضشعف       وزرای مربوطه در این 

ها از انجای تالالیف خشود رسشیدگی    عملالرد و استنالاف دستراه

تاللیف خود عمل نالرده  04ها به  کرد که در این زمینه دستراه

 .اند تاللیف را به صورت ناقص انجای داده 24و 
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م ارزه فرآیندی بشا پدیشده قاچشاق، اولویشت داششتن م شارزه بشا        

بشردن مخشاطره و هزینشه قاچشاق، لشزوی       های کالن، بشان  قاچاق

قاطعیششت و تخصششص در مقابلششه بششا مششرتال ین قاچششاق، ارتقششاء   

هششای نشوین، ایجشاد اشششتغال و    تجهیشزات و اسشتفاده از فنشاوری   

گذاری و اصالح الروی مصرف و مردمشی   های صحیح سرمایه راه

های م شارزه بشا قاچشاق     کردن م ارزه با قاچاق از جمله ضرورت

 .است

هرودی تصشریح کشرد: بایشد واکشاوی ابعشاد قشانونی،       حسینی شا

اجرایی، عملیاتی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنری درباره 

قاچاق مد نظر باششد تشا بتشوان بشر اسشا  آن اقشدای کشرد کشه         

ششود سشاز و کشار     شناخت مجموعه ایشن مولفشه هشا باعشث مشی     

پیشریری قاچاق ت یین ششده و م شارزه بشا آن طراحشی و اجشرا      

 .شود

در جریان جلسه علنشی امشروز    :حسینعلي حاجي دلیگاني آقاي 

 202مجلس شورای اسالمی در اخهشاری بشا اسشتناد بشه مشاده      

نامه داخلی مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی  آیین

های دولت برای م ارزه با قاچاق کان و ارز،  در خصوص سیاست

ت ششد بشا   بیان کرد: گزارشی که امروز در صشحن مجلشس قرائش   

در اختیار نمایندگان  03885358گزارشی که متن آن در تاریخ 

 .قرار گرفت فرق داشت و خیلی از موارد آن حذف شده است

هایی کشه اعشالی جشری علیشه      وی در ادامه اظهار کرد: چرا بخ 

افرادی که این بالی خانمان سوز را بر سشر کششور آورده اسشت    

ه افشراد مجشری   بنشدی کش   حذف شده است، چرا در بخ  جمش  

شناخته شده و باید به مرج  قضشایی شناسشایی ششوند حشذف     

 شدند؟

 80میلیارد دنر کانی قاچاق وارد کششور ششده اسشت کشه      20

درصد آن از م ادی رسمی به کشور وارد شده، چشرا در جشدول   

گزارش که ضعف دستراه اتاق بازرگانی، گمشرو، صداوسشیما و   

و  250نمشره   24ازرگشانی از  ها آمده است و به اتاق ب سایر بخ 

داده شده است از گزارش کنونی حذف ششده   3به گمرو نمره 

است  دستور دهید تا پیریری شود چه کسشی ایشن گشزارش را    

 .حذف کرده است

در پاسشخ بشه تشذکر وی بیشان کشرد:       :پزشرکیان  آقاي دكتر 

گزارش اصالحی داده است و در سشامانه   04کمیسیون در برج 

  لذا اخهار شما وارد نیست نیز موجود است و

(رسیدگي به الیحه  حمایت از اطفال و نوجوانان )اعراده  4

 (3شده از شوراي نگهبان 

 اصالحیه ک(یسیون به تصویب رسی :

بشه ششرح ذیشل     نیحه حمایت از کودکان و نوجوانشان  02ماده 

 اصالح شد:

هر کس از وقوم جری یا شروم آن یا خهشر ششدید و    - 02ماده 

وم علیه طفل یا نوجوان مهل  بوده یا شاهد وقشوم آن  الوق قریب

باشد و با وجود توانایی اعالی و گزارش بشه مراجش  و مقامشات و    

کمک طل یدن از آنها از این امر خودداری کنشد یشا در صشورت    

عدی دسترسی به این مقامات و یا عشدی تشأثیر دخالشت آنهشا در     

وگیری از رف  تجاوز و خهر از اقدای فوری متناسشب بشرای جلش   

وقوم خهر و یا تشدید نتیجه آن امتنام کند، مشرو  به اینالشه  

با این اقدای خهری مشابه یا ششدیدتر و یشا خهشر کمتشر قابشل      

هشای   توجهی متوجه خود او یا دیرران نشود به یالی از مجازات

 .شود اسالمی محالوی می  قانون مجازات 6درجه 

و نظرارت   (گزارش كمیسیون ویژه  حمایت از تولید ملي 8

(قانون اساسي  در مورد درآمدزایي و 22بر اجراي اصل )

 خصوصي سازي باشگاههاي ورزشي

 خالصه گزارش:

در بخ  هایی از این گزارش آمده است کشه تجربشه خصوصشی    

سششازی در کشششورهای مختلششف جهششان و داخششل کشششور نشششان  

سششازی و کششاه   رویالششرد واحششدی بششرای خصوصششی دهششد  مششی

دارد، بلاله اجرای موفشق ایشن برنامشه    گری دولت وجود ن تصدی

هشای خاصشی دارد     تاب  عوامل و شرایط متعددی بشوده و الشزای   

هشای   توان گفت بشدون فشراه  ششدن زیرسشاخت     دراین باره می

ها و تعیشین ضشوابط حفشرف و مششاغل ورزش      درآمدزایی باشراه

ای و مالیاتی، نوم و روش واگشذاری، بشه    ای و ضوابط بیمه حرفه

سشازی در ورزش   خصوصشی  توانشد ضشامن موفقیشت     یتنهایی نم

های درآمدزا  فقدان زیرساخت ای کشور باشد  برای نمونه،  حرفه

مندی آنها از درآمدهای ناششی   ها از جمله عدی بهره برای باشراه

ای اسششت کششه بششا   مسششئله مسششابقات ورزشششی نیششز   از پخشش  

 .های ورزشی گره خورده است سازی باشراه خصوصی

تواند مشتمل بشر   دزایی باشراه های فوت ال ایران میمناب  درآم

فعالیت تجاری )حق نای گذاری باشراه، فروش لوازی ممهور بشه  

آری باشراه، پرورش بازیالن و فروش آنها، نقل و انتقال بشازیالن،  

احداث فروشراه، رستوران و هتل بشه نشای باششراه و راه انشدازی     

صلی، حامی ل ا  تورهای گردشرری(، حامیان )حامیان مالی ا

و تجهیزات(، رسانه )حق پخ  تلویزیونی، حق پخ  اینترنتی 

و رادیویی، موبایل رایت(، ت لیغات )ت لیغات محیهی، ت لیغشات  

روی ال سه، صحه گذاری(، درآمد روز مسابقه )بلشیط فروششی،   

درآمد جن ی استادیوی )بوفه، فروش پیراهن، پرچ ، فروش غذا 
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ه پارکینگ(، هواداران )حق عضویت و نوشیدنی و فروش و اجار

هواداران، خرید محصشونت باششراه توسشط هشواداران، هشدایا و      

 کمششک هششای بالعششوا هششواداران و خیششرین( و سششایر منششاب     

)کمک های دولت )واگذاری استادیوی، وای و    (، شرکت مادر و 

هشای بشین    های مالی کنفدراسیون فوت ال آسیا و سازمان کمک

 .( باشدالمللی مثل فیفا

باشششراه اسششتقالل و پرسشش)ولیس )بششه عنششوان  لششذا، واگششذاری دو 

بخشی از هویت فرهنری و ورزشی کشور(، تنها بخششی از ایشن   

مربشو  در قالشب    مسئله مه  می باشد و نزی است سایر ابعشاد  

بشه  « داری کششور  ای کشور و یا نظای باشراه نظای ورزش حرفه»

مش  هشذا، ایشن نیشز بشه      تصویب نهاد قانونرذاری کششور برسشد    

سرانجای نخواهد رسید مرر آناله دولت یک گای برداششته و بشه    

واگذاری باشراه ها اقدای کند و در گامی دیرر، قانونرذار نس ت 

هشا و   به تسهیل شرایط و بسترسازی فعالیت اقتصشادی باششراه   

 .ای کشور اقدای نماید داری ورزش حرفه نظای باشراه

 طر  با قید دو فوریت (فقره 9(اعالم وصول )1

مقابله با اق امات خص(انه رژیرم  علری  و نامشرروع     طرح-

 صهیونیستی  علیه صلح  و امنیت منطقه ای  و بین ال(للی

پششس از اظهششارات یالششی از طراحان)آقششای ذوالنششوری(  قیششد دو 

 رسید  فوریت به تصویب

)اعاده شوراي -الیحه تجارت )كتا  سوم((رسیدگي به 94

 (4نگهبان

چ  461چ  461چ  459چ  458چ  457مواد الحات ک(یسیون در اص

چ به شرح ذیرل  این الیحه  2از فصل  465و  464چ  463چ 462

 به تصویب رسی :

تاجر شخصی است که نشای خشود را در دفتشر ث شت      -002ماده 

 تجارتی مهابق مقررات مربو  ث ت کرده باشد 

زیشر   هر شخص حقیقی یا حقوقی که واجد ششرایط  -008ماده 

 باشد، می تواند نای خود را در دفتر ث ت تجارتی ث ت کند

دارای مجوز قشانونی بشرای یالشی از فعالیشت هشای تولیشدی،        -0

 توزیعی و یا خدماتی باشد 

رت ه اعت اری وی در سامانه یال)ارچه اعت ارسشنجی و رت شه    -2

بندی اعت اری از حداقلی که هر سه سال یک بار بشه پیششنهاد   

معدن و تجارت به تصشویب هیشأت وزیشران مشی     وزارت صنعت، 

 رسد، کمتر ن اشد 

خود و یا اشخاصی که به عنوان مشدیر یشا مشدیران و مشدیر      -3

عامل آن یا عناوین مششابه اداره ششخص حقشوقی را بشر عهشده      

 دارند، سوء پیشینه کیفری مؤثر نداشته باشند 

ورشالسته یا سفیه، اعالی نشده یا در صورت ورشالسشتری یشا    -

به موجب حال  قهعی اعاده اعت ار کرده یا رف  حجر ششده   سه

 باشد 

به موجب قانون یا حال  قهعی مرج  صالح از ث شت نشای در    -0

دفتر ث ت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، صنای ، معادن و 

کشاورزی ایران که از این پس در این قانون بشه اختصشار اتشاق    

 محروی ن اشد بازرگانی نامیده می شود( ممنوم یا 

سازمان ث ت اسناد و امالو کشور به عنوان مرج   - 008ماده 

ث ت، ماللف است کلیه فرآیندها و مراحل ث ت نای متقاضیان را 

به صورت الالترونیک انجای دهد و اطالعات دفتر ث شت تجشارتی   

 را به صورت روزآمد نرهداری کند 

جشارتی  به هر شخص که نای خود را در دفتر ث شت ت  -064ماده 

ث ت می کند شناسه انحصاری اختصاص می یابد  هر تاجر باید 

در همه اسناد، صورتحسا ب ها، آگهیها، تابلوها و سایر مالتوبات 

خود، اع  از دست نویس، چاپی یا الالترونیک، شماره انحصاری 

خود را درج کند و در غیر این صورت به جشزای نقشدی درجشه    

 ش  محالوی می شود 

ات دفتر ث ت تجارتی غیر محرمانه محسشو ب  اطالع -060ماده 

می شود و مرج  ث ت باید به صورت برخط، روزآمد و مهمشئن  

تمای اطالعات تشاجران ث شت نشای ششده را بشه اتشاق بازرگشانی و        

روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران و هویت افراد مشذکور را  

 به سازمان ث ت احوال کشور ارسال کند 

( بایشد بشه صشورت    060ج در مشاده ) اطالعات منشدر  -062ماده 

برخط، روزآمد و مهمئن در سامانه الالترونیک روزنامه رسشمی  

جمهوری اسالمی ایران آگهشی ششود بشه نحشوی کشه اششخاص       

بتوانند به هزینه خود تصشویر گشواهی ششده آن اطالعشات را از     

 سامانه مذکور دریافت کنند 

در صورت فوت، صشدور حالش  جنشون یشا سشفه یشا        -063ماده 

ورشالستری، محالومیت کیفری مؤثر و محرومیت یا ممنوعیت 

تاجر از ث ت نشای در دفتشر ث شت تجشارتی یشا عضشویت در اتشاق        

بازرگانی، نای وی از دفتر ث شت نشای تجشارتی حشذف مشی ششود        

ابهال پروانه کسب یشا مجشوز قشانونی فعالیشت، موجشب تعلیشق       

کسب  عضویت تاجر در اتاق بازرگانی تا زمان أخذ مجدد پروانه

است، مراج  قضائی و اداری باید نسخه ای از آراء و تصشمیمات  

قهعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجشارت بشا تشاجر ماننشد     

حجر، ورشالستری و لغو مجوز فعالیت را به صورت الالترونیشک  

به مرج  ث ت ارسال کنند  سازمان ث ت احوال کشور نیز بایشد  
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مهمئن به مرج  ث ت فوت تاجر را به صورت برخط، روزآمد و 

 اعالی کند 

چنانچه تاجر ط ق منشدرجات دفتشر روزنامشه خشود در      -ت صره

( قششانون 044طششول یششک سششال مششالی، مشششمول ت صششره مششاده )

گشردد، بشا اعشالی     0380تیرمشاه   30مالیاتهای مستقی  مصو ب 

سازمان امور مالیاتی کشور به مرج  ث ت نای وی از دفتر ث شت  

 تجارتی حذف می شود 

مقررات مربو  به دفتر ث ت تجشارتی و موضشوعاتی    -060ه ماد

که باید در دفتر مذکور به ث ت برسد و اطالعاتی که به موجشب  

( باید آگهی شود به موجب آیین نامه ای اسشت کشه   062ماده )

ظرف مدت سه ماه پس از نزی انجشراء ششدن ایشن قشانون بشه      

د و بشه  وسیله سازمان ث ت اسناد و امالو کشور تهیه مشی ششو  

 تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد 

ارائه گواهی ث ت نای در سامانه ابالغ الالترونیک قضائی  -ت صره

 برای ث ت نای در دفتر ث ت تجارتی الزامی است 

متقاضی ث ت باید اطالعشات واقعشی و کامشل را بشه      -060ماده 

مرج  ث ت ارائه و در صشورت تغییشر اطالعشات مشذکور، ظشرف      

ز مراتب را اعشالی کنشد  متخلشف از اجشرای ایشن      مدت پانزده رو

 حال  به جزای نقدی درجه ش  محالوی می شود /

( رسیدگي به الیحه حمایت از محیط بانان  و جنگل بانان 99 

 (4)اعاده شده از شوراي نگهبان 

 اصالحات ک(یسیون به تصویب رسی :

به شرح زیر اصالح شد و شماره ت صره آن به ت صشره   0ماده - 

ییر یافت و یک ت صره به عنوان ت صره یک به شرح زیر به تغ 2

 آن الحاق شد:

ماموران یران حفاظت محیط زیست و جنرل بانی که  -0ماده 

در قالب دستورالعمل تشالیل یران هشای حفاظشت در دسشتراه    

های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسو ب می ششوند،  

ون بششه قششان 3مششاده  3و  2صششرفا در خصششوص بنششدهای یششک،  

کشارگیری سشالح توسشط مشامورین نیروهشای مسشلح در مششوارد       

حق به کارگیری سالح  0323دی ماه سال  08ضروری مصو ب 

 در انجای وظایف و ماموریت های سازمانی خود را دارند 

مششاموران مزبششور از حیششث تالششالیف، وظششایف و مسششئولیت هششای 

کیفری و مدنی ناشی از به کشارگیری سشالح در مشوارد مشذکور     

 شمول قانون فوق الذکر می باشند م

دستراه اجرایی مربوطه از حیث تالالیف خود در ق ال مشاموران  

موضوم این مشاده از جملشه پرداخشت دیشه و ج شران خسشارت،       

 مشمول قانون مذکور است 

قشانون   3مشاده   0به کارگیری سالح در خصوص بند  -0ت صره 

وارد به کارگیری سالح توسط مشامورین نیروهشای مسشلح در مش    

در صورتی مجاز اسشت   0323دی ماه سال  08ضروری مصو ب 

و  3مشاده   3که ضمن رعایت تمای ضوابط مقرر از جمله ت صره 

قانون مذکور از هیچ طریق دیرری مانند بشه کشارگیری    2ماده 

سالح غیر کشنده، امالان دستریری و متوقف نمودن مرتال شان  

 وجود نداشته باشد 

اه ها ماللفند پرونده هشای موضشوم   دادسراها و دادگ - 2ت صره 

 این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند 

 این نیحه را حذف کردند  2ماده  2ت صره  -

خرانم سرعیدي مباركره و آقایران :     )ناطقی  جلسه علني(94

 :(خجسته، گلمرادي، احمدي الشکي و قوامي

 خانم زهرا سعیدي مباركه نماینده مباركه:-الف

هار)م( به مشا رسشیده ع شادتی عظشی  بشه نشای       اط آنچه از ائمه -

خدمت به مردی پس از انجای واج ات است و اکنشون هشر کشس    

نزد وجدان خود و خشدای خشود مشی دانشد کشه از ایشن فرصشت        

گرانقدر معنوی چرونه و به چه میزان بهره برده و اکنون زمشان  

 .نمره دادن به خود است

پذیرش نقا  ضشعف  در تحویل این امانت به امانتداران بعدی با 

مجلس ده  باید بروی  در شرایهی مجلس ده  را آغاز کردی  

که کشور در آستانه ظالمانه ترین و بی سابقه ترین تحشری  هشا   

زای مردی بر قدرت  طی تاریخ معاصر بود، اما قدرت ایمان درون

زای زورگویان درحال غل ه اسشت و پشرچ  انسشانیت بشرق      برون

 .ت ایران قرار داردهای اخالق در دست مل قله

در بحران کرونا نه فروشراهی غارت و نه آشوبی نظیر آنچشه در  

کشورهای مرفه دنیا دیده شد چرا که اینجا هدف مردی غشارت  

هشا   و بردن نیست بلاله بخشیدن اسشت، ایشن مشردی از ت عشیض    

ها برای ملت ایران اسشت و جهش     رنجد، امروز زمان فرصت می

زمان و ال ته شایسته سشانری مزیشت   تواند با مدیریت  تولید می

رقابت در عصر جدید باشد اما به شر  نراه ویژه به قشر کارگر، 

 .اصناف، کشاورزان، دامداران، مقنیان و جوانان

به عنوان یک جوان دهه شصتی و دارای خالصه سوابق مه  از  

نظر علمی و شفاف و مشخص از نظشر عملشی بشا دعشوت تعشداد      

فرصت رسشیدگی بیششتر بشه مششالالت     زیادی از اصناف جهت 

صنوف با قدرت چانه زنشی از مرکشز از شهرسشتان اصشفهان بشه      

 .میدان انتخابات آمدی

هشای   اما در اقداماتی عجیب و مورد دخالت مسشتقی  و هجمشه   

دروغ و ناجوانمردانششه پنهششان و پیششدا از سششوی برخششی دسششت   
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و افراد حقشوقی بشا سوءاسشتفاده از موقعیشت ششغلی        اندرکاران

جهت مخدوش کردن چهره من در اذهان مردی با صشدور نامشه   

ها رسمی و جعلی جلوه دادن و مجری دانستن مشن و دکتشرای   

ای در سششه روز منتهششی بششه انتخابششات و انتشششار آن در  تخصصششی

هشا مواجشه    رسانه ملی و برخی مساجد و هیئت  فضای مجازی،

 . شدی که محل تامین هزینه آنها جای سوال است

های مهرح شده چندین بار ت لیغات محیهی اینجانشب   به بهانه 

را جم  آوری کردند کشه قهعشاب بشرمال ششدن ایشن دروغ و بشی       

ایی برخی افشراد خشاص و بشازی بشا آبشروی یشک کاندیشدای        تقو

های مظلوی و از جشنس بشانوان    مستقل و از جامعه دهه شصتی

 .قهعاب تا اکنون این از چش  تیزبین مردی دور نمانده است

جهت دهندگان به سناریوهای تخریب چه آنهایی که سشالوت   

نیشا و  اند بایشد در ایشن د   کردند و چه آنهایی که اقداماتی داشته

دیار باقی پاسخرو باششند اکنشون خرسشندی بشرای خشدمت بشه       

خلق  بسیار در پی  خدای  زانو زده ای اما در مقابشل منفعشت   

 .ای ای و در خدمت مناف  آنها ن وده طل ان سر خ  نالرده

ها هزار نفر مردمی که دل در گرو عملالشرد حقیشر در آن    از ده 

ورد اعتمشاد قشرار   فضای تردید و شک آلود داششته و بنشده را مش   

های شخصی خود  خواه  رفتار این افراد را که بغض اند می داده

را با سوءاستفاده از جایراه و هزینه کردن از سازمان متعلق بشه  

 و نظای پای را  اند این نظای با انتشار نامه های کذ ب برمال کرده

ه خدا ب را آنها  ننویسند ایران اسالمی جمهوری مسئولین دیرر

هشایی داری کشه بشا مشن      ر می کن  و در این خصوص حرفواگذا

 .شود ماند و با من دفن می می

وی با بیشان اینالشه نماینشدگی را صشرفاب در سشاختمان مجلشس        

دان  و در هر جایراهی که باش  مداف  مناف  مردی هسشت ،   نمی

دهشد؛ آیشا    افزود: به راستی در استان اصفهان چه اتفاقی رخ می

ی در م تالیان به کرونا و رت شه سشوی مشر  و    دارا بودن رت ه دو

میر در بین استان های کشور ضمن تششالر از کشادر درمشان در    

این استان، برازنده اصفهان است؟ چه تصشمیمات بشه هنرشامی    

گرفته نشد که این اتفاق در مرکز ثقل سیاسی و امنیتی کشور 

ادیشده  اتفاق افتاد تا مردی و کادر درمان تاوان آن را بدهند  آیا ن

گرفتن و به خهر انداختن سشالمت مشردی اسشتان در تشرخیص     

ذرت های آلوده از سشوی اسشتاندار اسشتاندار اصشفهان پاسشخی      

 دارد؟

اتفاقات خارج از چارچو ب استاندار اصفهان به صورت مثال در  

ماه تا موعشد بازنشسشتری وی    6انتصا ب فرماندار نهنز به مدت 

مردی در خصوص سالمت  بدون سابقه وزارت کشوری و بازی با

و جالب تر تحت فششار قشرار دادن رسشانه هشا در نقشد عملالشرد       

ها در گروه کدامین فشارها و آلوده به بدهی کدامین  ضعیف آن

 ؟افراد است

  
به عنوان پیشنهاد دهنده و طراح اول طرح اصالح قشانون منش    

کشن  آیشا هشدف ایشن قشانون       بالارگیری بازنشستران سوال مشی 

ودن استاندار سابق و انتصا ب اسشتانداری بشا سشنی    بازنشسته نم

 بانتر و عملالردی که سه مورد آن را اعالی کردی بود؟

وی ضششمن درخواسششت تششامین آ ب مششورد نیششاز کشششت بهششاره    

کشاورزان از وزیر نیرو، ادامه داد: عالوه بشر وظشایف نماینشدگی،    

نظیر سه ردیف اعت شار ملشی بشرای یشک شهرسشتان و       جذ ب بی

های ملی که بشی سشابقه بشود و گشزارش آن را بشه       جذ ب بودجه

مردی میده  میسر ن ود جشز بشا لهشف خشدا و همراهشی مشردی       

 .ص ور

ضمن ت ریک به همه منتخ ین مجلس یازده  امیدواری طشرح   

م ارزه با سوداگری بازار مسالن که نمایندگان مردی در مجلس 

و کمیسیون اقتصادی برای آن بی  از دو سشال تشالش کردنشد    

ا به صحن علنی نرسشید مشورد جمایشت مجلشس آینشده قشرار       ام

 .دهد بریرد زیرا فاصله غنی و فقیر را کاه  می

از مردی شریف ایران، همالاران و تمامی افشرادی کشه در طشول     

اند و بی   سال با مردی شهرستان م ارکه همراهی داشته 0این 

هزار نفر مردمی که در فضای شک و تردید نس ت  84از حدود 

مجری بودن حقیر پای صندوق ها آمدنشد و کسشانی کشه رای     به

کن  که من را مشورد   ندادند اما حرف هایی دارند درخواست می

عفو قرار داده و حالل کننشد  از ایشن تری شون اعشالی مشی کشن        

خداوند از من نرذر اگر جایی از حق و رای مردی گذششت  و یشا   

 .برذری

 آقاي امیر خجسته نماینده همدان:-  

ویرو  کرونا و سشوء مشدیریت اسشت؛ در    2امروز کشور درگیر -

این میان ویرو  سوء مدیریت اقتصادی و اهمال در نظارت بشر  

بازار با توری لجای گسیخته آنچنان معیششت را بشر مشردی تنشگ     

 کرده که ت عات ویرو  کرونا در ق ال آن ناچیز است 

  متاسفانه منهق این بیماری اقتصادی ماننشد ویشرو  منحشو   

بخ  های ضعیف جامعه را نشانه گرفته و هیچ مشدیریتی هش    

نه ششیوم آن را کنتشرل و نشه تمشایلی بشه مهشار آن دارد؛ مرشر        

درصشدی   044تشا   34شود چشمانمان را ب ندی  و افشزای    می

 قیمت ها را ن ینی  

گویند وزیر صمت را  وی خها ب به رئیس جمهور ادامه داد: می

 044برای افزای  ؛برکنار کردید  برای عدی کنترل بازار خودرو
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درصشدی   044تشا   34درصدی قیمت مسالن و لوازی خشانری و  

خوراو و پوشاو و عدی افزای  حقوق کشارگران، کارمنشدان و   

 چه کسی را برکنار می کنید؟ بازنشستران 

با مورد خها ب قرار دادن رئیس جمهور با بیان ایناله بشازار   وی

از این مخمصه نجات دهیشد،   و نرخ گذاری را کنترل و مردی را

 گفت: به تمشامی منتخ شان مشردی در مجلشس یشازده  ت ریشک       

می گوی  و نه در کسشوت یشک نماینشده بلالشه از جایرشاه یشک       

جان از و فدایی ره ری به منتخ شان مشی گشوی  کشه راه نجشات      

کشور همانهور که در فرامین مقای معظش  ره شری بارهشا ذکشر     

 ارزه با فساد، تقویت نظارت شد، بالارگیری مدیریت جهادی، م

 و شفاف سازی تمامی امور و شئون کشور است 

قدرت مجلس و در را  امور بودن آن با نظارت است اگشر چشه   

برای شما هزینه هایی را ایجاد خواهند کرد اگر این امر محقشق  

شود نه سه هزار میلیاردی و نه چهار و نی  میلیاردی گش  مشی   

ر در خانشه ملشت بشا ل یشک بشه      سال حضو 0شود؛ اینجانب طی 

تاکیدات ره ری تالش کردی تا ضمن انجای وظیفه تقنینشی بشا   

بیاری خانمان برانداز مفاسد اقتصشادی و اداری، قاچشاق کشان و    

ارز، اشرافی گشری، اخشتال ، رانشت خشواری، آقشازدگی و ویشژه       

خواری از جایراه نظارتی برخورد و در کمیسشیون اصشل نشود و    

با مفاسد اقتصشادی، شناسشایی گلوگشاه هشای     فراکسیون م ارزه 

 فساد را در دستور کار خود قرار ده  

اما در این میان تالش های اینجانب و سایر همالاران  در خانشه  

ملت در مسیر م ارزه با فساد بر مذاق بسیاری از آقایان خشوش  

نیامد و از آنجا که سشران مفاسشد اقتصشادی و غشارترران بیشت      

می  و تهدیدهای خود را ناکارآمشد دیدنشد   المال، وعده های ته

دست بشه دامشان رق شای سیاسشی و انحصشارطل ان ششدند و بشا        

استفاده از ابرازهای غیراخالقی و ایشراد تهمشت و افتشراء و نششر     

اکاذیب خواستند که مان  از ادامه مسیر در این م ارزه ششوند و  

به یاری پروردگار متعال تشوفیقی حاصشل نالردنشد و بنشده هش       

چراه از ادای تاللیف  به خون پاو شهدا و عمل بشه وظشایف   هی

 نمایندگی ای لحظه ای درنگ نالردی 

سشال در راسشتای    0با تشریح اقدامات انجای شده طی این  وی

م ارزه با مفاسد اقتصشادی، گفشت: تحقیشق و تفحشص از بنیشاد      

 شهید و امور ایثارگران کشه بشه بازگششت میلیاردهشا تومشان بشه       

صالحات بسیاری در سازمان های اقتصشادی ایشن   بیت المال و ا

نفر از بدهالاران بانالی و ارسال  30بنیاد انجامید، افشای اسامی 

لیست آن به سران قوا، کشف و افششاء هشزاران میلیشارد تومشان     

تخلف در صندوق ذخیره فرهنریان و بانشک سشرمایه، پیریشری    

 هالتشاری معلمشان در قلشب    244واگذاری غیر قشانونی اردوگشاه   

دستراه پورشه  044پایتخت، پرده برداری از واردات غیرقانونی 

هزار دسشتراه موبایشل چینشی، افششاء و اث شات یالشی از        020و 

بزرگترین تخلفات خشودرویی کششور بشه ارزش صشدها میلیشارد      

هششزار  020تومششان، کشششف و افشششاء تخلفششات عمششده در واردات 

 هشزار تشن   004خودرو لوکس خارجی، جلشوگیری از تشرخیص   

ذرت آلوده به کشور، ورود به واگذاری های غیر قانونی سازمان 

خصوصی سازی، افشاء واگذاری سیلو غله همدان به یک دهش   

قیمت از جمله اقدامات انجای شده برای م ارزه بشا فسشاد بشوده    

 است 

به حمد اهلل حداقل نتایج این اقدامات بازگشت میلیاردها تومان 

بخششی از عوامشل آن بدسشت    از اموال چ)اول ششده و سش)ردن   

قانون بشوده امشا در ایشن میشان تشالش هشای اینجانشب و دیرشر         

همالاران  در خانه ملت در مسیر م ارزه با فساد بشر بسشیاری از   

ناکسین خوش نیامد و از آنجا که وعده تهمی  و تهدیشد هشای   

خششود را ناکارآمششد دیدنششد بششا دسششت بششه دامششان خناسششان و     

ز ابزارهای غیر اخالقی و انسشانی  گران شدن و استفاده ا وسوسه

و تهمت و افتراء، مان  از ادامه مسیر این م ارزه ششدند بشا ایشن    

وجود هیچراه از اقدامات م تنشی بشر وظیفشه نماینشدگی خشود      

 .پشیمان نیست 

در دوران مشدیریتی  کششه شششیوه مشدیریت جهششادی را در پششی    

داشت  و حتی دوره اول حضشور در مجلشس کشه برخشی بانشدها      

ف  خود را در خهر می دیدند با هزاران حیله و دغل افتشراء  منا

های بسیاری زدند کشه همشه آنهشا را بشه دادگشاه کششاندی و در       

یشابی هشای از پششت پشرده      نهایت منجر به توبه نامه ها و ریشه

و امروز ه  در خانه ملشت و در حضشور    های افتراء زنندگان شد

کشن  درسشت اسشت     ینمایندگان ملت به افتراء زنندگان اعالی م

که خالهای قانونی انتخاباتی و تفسیرات شخصشی و سشلیقه ای   

شمارا به متامعتان رسانید اما اگر در ادعای خود صادقید، افتراء 

های خود را به دادگاه ارائه دهید تا سیه رو شود هر آناله در او 

  غ  باشد 

گیری که پیمانی که با شما مشردی بسشت  دسشت     خدا را گواه می

داشته و برای حضشور بشی حاششیه در کسشوت نماینشدگی و      برن

انتخابات به کسی باج نداده و در مقابشل هشیچ ظلمشی سشالوت     

سشازی   نالرده ای و اطمینان داری علی رغ  تخریب هشا و ششایعه  

تششر و  هششای صششورت گرفتششه کششه سششختی آن بسششیار دردنششاو  

های بعثی  ناجوانمردانه تر از دوران هشت سال اسارت  در زندان

ق بوده، گذشت زمان واقعیات را برای مردی فهشی  مششخص   عرا
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خواهد کرد؛ اگر که امروز پس از چند ماه نیز زبان به بیان ایشن  

گشای  بدان جهت است که اعتقشاد داری اگشر دیشروز     ها می ست 

طل یششد امششروز در  صششحنه دفششام مقششد  بششذل جششان مششارا مششی 

ی و سشو  هایی مانند انتخابات که مستعد التهشا ب اجتمشاع   بحران

سالوتی که بشه   طل ید استفاده دشمن است بذل آبروی ما را می

بود و چشون   تر از شالنجه های دوران اسارت می حق آزار دهنده

  شد  مداری بود، شیرین و گوارا می در مسیر ونیت

امروز به دور از فضای التها ب انتخاباتی هسشتی  و بشه جهشت     -

حرمت قشر ایششارگر،  حراست و دفام از اعتماد مردی و دفام از 

بر خود نزی دیدی که به بیان آن ب)ردازی اگر چه ارائه مصشادیق  

؛در انتهششا ضششمن  و مسششتندات آن در ایششن مجششال نمششی گنجششد

ت ریک توفیق خدمت بشه نماینشدگان دوره یشازده  و بشه اتالشا      

گشوی    تجربه هشت ساله خود در مجلس ششورای اسشالمی مشی   

رو  آقشازادگی، رانشت   امروز سرچشمه مشالالت این کشور ویش 

خواری و فسادهای اقتصادی است و اگر بتوانید م ارزه بشا ایشن   

موضوم را به نتیجه برسانید اقتصاد کشور خود به خود اصشالح  

شود و نه  شود و قهعا آن موق  نه سه هزار میلیاردی گ  می می

 .چهارو نی  میلیارد دنری

اهی پر مخشاطره  بدانید اگر تصمی  بر تغییر و اصالح دارید در ر

اید و برای ع ور از سد ناکسین شما نیز بایشد آبشرو    قدی گذاشته

خود را در ط ق اخالص برذارید؛ درود بر سید آزادگان، که بشه  

ما آموخت که در راه تدوای انقال ب باید پاو بود و خدمترشذار و  

شهید حسین همدانی که خدمت را سعادت دنیشوی و اخشروی   

 .دانست می

فرما تشا بتشوانی  در هشر جایرشاهی، در کسشوت       خداوندا مددی

سرباز انقال ب و ره ری کماکان ایشن اصشول را سشرلوجه کشار و     

  زندگی خود قرار دهی ؛ وَعَسَى أَنْ تَالْرَهُوا شَیْئبا وَهُوَ خَیْرٌ لَالُش ْ 

عْلَمُشونَ  وَاللَُّهُ یَعْلَ ُ وَأَنْتُ ْ لَا تَ  وَعَسَى أَنْ تُحف ُُّوا شَیْئبا وَهُوَ شَرٌُّ لَالُ ْ

لالن چه بسشیار ششود کشه چیشزی را مالشروه ششمارید ولشی بشه         

حقیقت خیر و صالح شما در آن بوده، و چه بسیار شود چیزی 

را دوست دارید و در واق  شرُّ و فساد شما در آن اسشت، و خشدا   

  )به مصالح امور( داناست و شما نادانید

 :  ماهشهر آقاي علي گلمرادي نماینده-ج

ت اساسششی در عششدی توسششعه کشششورمان نرششاه یالششی از اشششالان -

اسشت  در حشالی کشه بایشد      مسؤولین مدت از طرف برخی کوتاه

های بلندمشدت و راه شردی داششته باششی  ولشی همشین        برنامه

مدت وضشعیت آزاردهنشده امشروز را بشه وجشود       های کوتاه برنامه

 .آورده است

 نظای مسؤولین ای از وی خها ب به ملت بزر  ایران افزود: عده

کشند ولی در برابر آنها،  پای ند به اصول نظای بوده و زحمت می

مسششؤولیتی هشش  هسششتند؛ م ششادا مششردی  افششراد کشش  تعهششد و بششی

کشورمان ضعف فعلی در کشورمان را کشه بشه دلیشل ایشن کش       

های نظای نوششته   است را به پای آرمان مسؤولین تعهدی برخی

 .تفاوت شوند و نس ت به آن بی

آینشد و   هشا مشی   به دولت گفت: این دولت وی در تذکری خها ب

روند ولی اگر کاری برای ملت نالنند به خود خیانت کشرده و   می

کنند لذا مردی کشورمان ن ایشد از ایشن اتفاقشات ناامیشد      ظل  می

دولشت عملالشرد خشوبی نداششته اسشت در حشالی کشه در        .شوند

 .کشورمان ظرفیت بانیی وجود دارد

وانند مشاهواره نظشامی بشه فضشا     ت در ایران یک گروه و طیفی می

شود ماهواره بسشازی  و نتشوانی  خشودروی     پرتا ب کنند؛ مرر می

توانی  اسشت   مناسب برای مردی تولید کنی  که معنای  یا نمی

و یا نخواستن؛ نخواستن خیانت بزرگی است کشه دفشاعی بشرای    

 .آن وجود ندارد

؛ اعت اری فرهنگ تولید و خالقیت در کششور  نقدینری یعنی بی

هزار میلیارد تومان در کشور نقشدینری  044حدود  82در سال 

هشزار، هشزار میلیشارد     2وجود داشت که متأسفانه ه  اکنون به 

 .تومان رسیده است

گششری جششای خالقیششت و تولیششد را در   فضششای دنلششی و واسششهه

 .کشورمان گرفته است

وی خها ب بشه نماینشدگان مجلشس یشازده  خاطرنششان کشرد:       

ا موضوعات برخورد نالنی  و فالشر نالنیشد بشا    خیلی احساساتی ب

توانید مسشائل کششور را حشل کنیشد      گفتمان فعلی که دارید می

 .چرا که اینرونه نخواهد شد

وی در پایان گفت: ن اید به خوزستان به عنوان گاو شیرده نراه 

 .شود

 آقاي قاسم احمدي الشکي نماینده نوشهر:-د

ی علیه السالی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت حضرت عل وی

خها ب به مردی نوشهر، چالو  و کالردشت اظهشار داششت: در   

دانش  از   آخرین نهق خود در مجلشس دهش ، وظیفشه خشود مشی     

های نه  و  اعتماد شما برای انتخا ب من بعنوان نماینده در دوره

ده  مجلس قشدردانی کشن ، هیچرشاه لهشف ششما را فرامشوش       

ای، بشا تمشای    اد کشرده کن  اما بر اسا  دوبار سوگندی که ی نمی

توان سعی کردی خدمترزار شما باش ، استقالل در رای داششته  

گر ن اش  و به قانون، اسالی و ونیت فقیشه و   باش ، سوء استفاده

 .پای ند باش ، امیدواری نزد شما و خداوند پاسخرو باش 
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تشالر از حضور مشردی در انتخابشات دوی اسشفندماه،     در ادامه با 

ی آقشای دکتشر محسشنی منتخشب مشردی نوششهر،       بیان کرد: برا

چالو  و کالردشت در مجلس یازده  آرزوی توفیشق داری و از  

مردی حوزه انتخابیه می خواه  که قصورهای احتمالی بنشده را  

 .ب خشند

وی خها ب به منتخ ین مجلس یازده  ضمن ت ریک و آرزوی  

در درصد از مردی  04ها، گفت: یادمان باشد که  توفیق برای آن

این دوره از انتخابات پای صندوق رای نیامدند و این خود پیشای  

ها احیا ششود،   دیده آن مهمی است تا تالش کنی  اعتماد آسیب

خدمت باید برای هر دو طیف باشد؛ چشه آنهشایی کشه عاششقانه     

پای صندوق آمدند و چه آنهایی که شاید دلریر بودند یا ششاید  

ود و در انتخابشات حضشور   اعتماد آنها از مسئولین سلب شده بش 

نیافتند  م ادا انتخابات هیئت رئیسه مجلشس جدیشد، موج شات    

تان شود و باز هش  مشردی مشایو  ششوند       شالاف و اختالف بین

انتظار است شما منتخ ان جدید برای کاسشتن آنی مشردی گشای    

 .بردارید و آنها را به آینده کشور امیدوار کنید

ده، بیشان کشرد: ویشرو     خها ب به دولت و مجلس آین همچنین

های جشدی بشه کششور و دنیشا وارد کشرد و از همشه        کرونا آسیب

های اقتصادی بود که ایجاد کرد و باید دوران پسا  مهمتر آسیب

کششن  کمیسششیون مسششتقلی در  کرونشا را دریابیششد  پیشششنهاد مشی  

مجلس جدیشد در ارت شا  بشا ایشن موضشوم در مجلشس آینشده        

 .تشالیل شود

کند، ادامشه داد: یادمشان    تی که فقر ایجاد میبا اشاره به مشالال 

و نی   02باشد که برای دریافت وای یک میلیون تومانی، حدود 

میلیون نفر ث شت نشای کردنشد      04میلیون خانوار یعنی بی  از 

 .«خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل»

وی پیرامون احسا  خهر از رشد غیر مشوزون بشور  قیمشت     

سرمایه خها ب به مردی اظهار داشت: ایشن  سهای بخشی از بازار 

رشد بدون تردید ح ابی پی  نیسشت و نررانشی جشدی جهشت     

گشوی  بشه سشمت بشور       آینده سهامداران وجود دارد، من نمی

گوی  ن اید تمای تخ  مرغ ها را در یک س د چیشد    نروند اما می

های بور  در بخشی از بازار سرمایه متناسشب بشا    رفتار شاخص

نیست و می گوی  احتیا  شر  عقل است، ممالن  عل  اقتصاد

است این خوا ب به مردی خسارت وارد کند انتظشار داری دولشت   

محتری پیشنهاد آقایان پشورابراهیمی، ع شا  گشودرزی و اک شر     

هشا و تهدیشدهای بشازار سشرمایه را      رنج رزاده را پیرامون فرصت

ر بررسی و کارشناسی نماید و نالات مث ت و صحیح آن را به کا

 .بندد

خها ب به هیئت رئیسه مجلس، گفت: چرا طرح سه فشوریتی   -

نفر  004همسان سازی حقوق بازنشستران که با امضای حدود 

از نمایندگان به هیئت رئیسه محتری تقدی  شده اعشالی وصشول   

شود؟ آنها را درو کنی  و بشدانی  اردوگشاه بعشدی مشا نیشز       نمی

 .همان جاست

ان ماق ل حوزه انتخابیه خشود،  ضمن تشالر از همه نمایندگ وی

های نوششهر و چشالو     گفت: اداره آموزش و پرورش شهرستان

ها ساختمان جدیشد   ساله داشتند و برای آن 64هایی  ساختمان

مدرسه نوسازی و مقاوی سشازی ششد،    20ساخته شد و بی  از 

مدرسشه تجهیشزات و امالانشات آموزششی و      034حدود بشی  از  

و بسیاری از مردی شهر و روسشتا   کمک آموزشی دریافت کردند

از مشالل آ ب شر ب رنج می بردند اما امروز بسیاری از مشالالت 

 .آنها حل شده است

روستا  028امروز پرواه مجتم  بزر  آبرسانی به چند شهر و  

در حال اجرا است و دیروز پرواه مدل دوی تصفیه خانه نوششهر  

الل مرششاواتی سششی 064و چششالو  کلنششگ زنششی شششد و نیروگششاه 

ترکی ی افتتاح شد و منهقه آزاد نیز تصویب شد که از ششورای  

 .کندخواه  که آن را تایید  نره ان می

 آقاي هادي قوامي نماینده اسفرای :-هر

ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا ) ( و شهادت تعدادی وی 

سشاله   02از پرسنل ارت ، گفت: با توجه به بخشی از عملالشرد  

رصت در اختیشار بنشده گذاششته ششد،     اخیر و از زمانی که این ف

 اسشفراین  –های ملی مانند راه آهن جوین  پیریری ایجاد ردیف

 تومششان میلیششارد 004 از بششی  کششه 0388 سششال در بجنششورد –

 بهره به 0044 سال و 0388 سال در دولت و است شده هزینه

 استان در تحول موجب تواند می زیرساخت این  برساند برداری

  شود منهقه و

 0384جاد ردیف ملی دانشراه صنعتی اسشفراین کشه از سشال    ای

میلیارد تومان اعت ار در بودجشه گرفتشه اسشت و در     20تاکنون 

میلیارد تومان اعت ار دارد  ایجاد دانشراه علوی  22، 0388سال 

که بی   008-020و  002-020پزشالی اسفراین با دو ردیف 

 ار گرفته اسشت و  میلیارد تومان در این دوازده سال اعت 304از 

 میلیارد تومان اعت ار دارد  84، 0388در سال 

 34وی افزود: ایجاد سد میاندشت از دیرر اقشدامات اسشت کشه    

میلیارد تومان برای آن هزینه شده است و امیشدواری  هشر چشه    

زودتر به بهره برداری برسد  ایجاد ردیف متفرقه تسشویه بشدهی   

میلیشارد   36ه م لشغ  بش  0382و  0380فوند اسفراین در سشال  

 33درصد بشدهی فشوند اسشفراین از محشل      04تومان و تسویه 
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صشورت گرفشت کشه در     0384قانون برنامه و بودجه در بهمشن  

 میلیارد تومان هزینه شده است  002مجموم 

برای  02و  04میلیارد تومان از محل ماده  024پیریری جذ ب 

نتقال به پرواه های احداث خط پسا ب برای هفت روستا وخط ا

شهر صنعتی اسفراین، عالج بخشی سد بیشگ بشاز اسشفراین بشا     

میلیارد تومان 0میلیارد تومان و تخصیص  30هزینه کرد م لغ 

ها و چندین پرواه راه  به شهرداری اسفراین برای کنترل سیال ب

و بخش  کششاورزی شهرسشتان نیشز      04روستایی از محل ماده 

 انجای گرفته است 

 -بای جدید های ردیف احداث پیریری برای تومان میلیارد 24 

 امیشدواری   و اسشت  شده هزینه تاکنون جاجرد -میامی -قوچان

 پیریشری    برسشد  کامل برداری بهره به راه این سال چند ظرف

 سال که س زوار -اسفراین -بجنورد کردن چهارخهه راه احداث

ایشن   0388میلیارد اعت ار گشرفتی  و در سشال    2گذشته حدود 

میلیارد تومشان ردیشف اعت شار دارد  پیریشری ایجشاد       20بخ  

بشرای دسترسشی آن    044ردیف سد گرانه کشه یشک میلیشارد و    

 هزینه شده است 

میلیارد تومان  00ما برای استفاده از مناب  ردیف های مشترو 

 80جهت طشرح تالمیلشی فشوند اسشفراین اعت شار داده ششده و       

میلیارد تومان  34ه میلیون یورو از حسا ب ذخیره ارزی به همرا

مناب  سازمان گسترش هزینه شده اسشت  پیریشری گازرسشانی    

میلیارد تومان، پیریری احشداث   004روستاها و شهر صفی آباد 

 64کیلیومتر راه روستایی، همچنین طرح هادی بشی  از   064

میلیارد تومشان اعت شار و پیریشری احشداث      044روستا با حدود 

هشزار وای   04و بشی  از   0388مسالن روستایی در سشال   234

میلیشارد تومشان بشی  از     004مسالن شهری و روستایی حدود 

میلیارد تومان از مناب  ارزی و ریالی صندوق توسعه ملشی   204

 برای کشاورزی و عشایر شهرستان هزینه شده است 

کیلووات ص ا در بای صفی آباد،  032پیریری احداث سه پست 

تمشای طشرح فاضشال ب ششهر و     مراغه و کیمیای ص ا و پیریشری ا 

میلیشارد تومشان و پیریشری     004تالمیل تصفیه خانه اسشفراین  

 22احداث خط انتقال و تصفیه خانه آ ب شر ب ششهر اسشفراین   

روسشتا کشه بشا     000میلیارد تومان و پیریری انتقال آ ب ششر ب  

 میلیارد تومان در حال اجرا است  60اعت ار 

ویه بشدهی هشزار و   در توضیح اقدامات انجای گرفته بشه تسش   وی

خانوار شهر اسفراین و تسشویه بشدهی وای هشای کمتشر از      224

هزار خانوار و پیریری نوسازی مدار  بی   6تومن برای  044

ملیارد و سشالن هشای ورزششی روسشتای و      244مدرسه  024از 

پیریری کمک های مراکز خیریه و مساجد و انعقاد قشرارداد بشا   

اسفراین از دیرر اقشدامات  شرکت لوله گستر و مجمت  صنعتی 

 انجای گرفته است 

هفشت هشزار نفشر     0382بر اسا  آمار تامین اجتماعی سشال   -

ایشن میشزان    0388آمار بیمه شدگان شهرستان بوده و در سال 

هزار نفر بیمه شده رسیده که نشان دهنده اشتغال زایی  02به 

 34اسششت  هم)نششین پیریششری مهالعششات معششدن شهرسششتان و  

مان برای مهالعات زیرساخت های معادن و کتابخانه میلیارد تو

 مرکزی و مراکز فرهنری هزینه شده است 

در پایان از رئشیس مجلشس و همراهشی دولشت هشای یشازده  و       

 کرد دوازده  در اجرای پرواه ها تشالر و قدردانی 

 

 (قرائت بیانیه93

نفر از نمایندگان مجلس خها ب به ریشیس محتشری    260بیانیه 

معشاون پارلمشانی     تقدیر و تشالر از زحمشات صوص جمهور در خ

 ایشان، به شرح ذیل قرائت گردید:

 در پایششان دوره دهشش  مجلششس شششورای اسششالمی بششر خششود نزی 

مشی دانشی  از زحمشات  و تالششهای بشی وقفشه بشرادر مشومن ،          

 نا  آقرای دکترر حسرینعلی    پاکدست ، انقالبی و قانونمدار 

قشدردانی   امور مجلرس امیری معاون محترم رییس  (هور در 

نموده  و تعامل سازنده و ضابهه مند و فعالیت های بشی ششائ ه    

ایشان و همالارانشان در جهت تفاه   و همالاری بشین دولشت و   

 مجلس را ارج نهی  

حضور دائمی ایشان در صحن علنی مجلس و برخورد  تشوای بشا   

متانششت و سششعه صششدر و صششداقت  در گفتششار  و کششردار وی بششا   

ردی  و احسا  مسئولیت در حشل مششالالت حشوزه    منتخ ان م

انتخابیه نمایندگان  و حضور فعال و کارآمد  ایشان در فرآینشد  

تصویب  طرحها و لوایح  و مالات ات مشوثر بشا هیشات رییسشه  و     

 و شششورای نره ششان  و ایجششاد ارت ششا  بششا سششایر ارکششان  دولششت  

 و زارتخانه ها و سشازمانهای ذی ربشط و نیشز انتخشا ب همالشاران     

دلسورز و متعهد  در آن حوزه  از نقا  قوت دولت در تعامل بشا  

مجلس شورای اسالمی بود کشه در اذهشان نماینشدگان مجلشس     

 ده  به یادگار باقی خواهد ماند 

تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهور و مسروولی    (92

 اجرایي كشور

: تسری  در اعمال ضشریب  نماینده تهران آقای داود محمدی-0

و دو ده  پیرامون احالشای حقشوقی و کشارگزینی کارکنشان     یک 
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 88آموزش و پرورش اسشتثنایی کشه بشا کمشال تاسشف از سشال       

 تاکنون علیرغ  پیریریهای به عمل آمده اعمال نرردیده 

لزوی نظارت بر قیمتها و کنترل فرآیند لجشای گسشیخته بهشای    -

 ت ماشین و مسالن که تقری اب تمای مایحتاج مورد نیاز مردی اس

آقای شه از حسن پور نماینده سیرجان: علت وجود ششرایط  -2

 نابسامان در بازار خودروی داخلی

آقای سید محمدجواد ابهحی نماینده خمینشی ششهر: لشزوی    -3

توجه به معیشت مردی که افزای  بشی رویشه کانهشای اساسشی     

 زندگی آنها را مختل کرده است 

کارشناسششان آقششای نصششراهلل پژمششانفر نماینششده مشششهد:چرا   -0

معاهدات بین المللی در وزارتخانه های مختلشف پشی  نشویس    

معاهدات را به طور کامل مهالعه و کارشناسی نمشی کننشد کشه    

این بی دقتی باعث زیر سوال رفشتن داششته هشای تشاریخی مشا      

 شود 

 مورد(34) تذکرات کتبی به مسئولین ا رایی کشور - 

 تعداد دستراه اجرایی تعداد دستراه اجرایی

 3 میراث 3 کشور
 0 صنعت 2 آموزش و پرورش

 3 بهداشت 2 تعاون
 2 دفام 3 راه
 0 ارت اطات 2 نیرو

 0 اقتصاد 0 اطالعات
 0 دادگستری 0 خارجه
 0 فرهنگ 0 علوی
 0 ورزش 0 نفت

 

 تذكرات  ( تذكرات آیی  نامه اي، اخطار قانون اساسي و95
  شفاهي
ضشمن تسشلیت ششهادت مشولی     :  محمدمهردي زاهردي  آقاي 

الموحدین امیرالمومنین )م( و ت ریک و تسلیت شهادت جمعی 

روز  04از کارکنان کادر نیروی دریایی ارت  اظهار کرد: قریب 

است که کارگران معادن راور، زرند و کوه نان به علت ششرایط  

 اند  بد کاری اعتراضاتی را داشته

از مسئونن امر انتظار داری  که با سعه صشدر تمشای هش  و غش      

های این ط قه محروی به کار گیرند   خوی  را برای رف  نررانی

 متشری زمشین و در ششرایط    344تا  244کارگرانی که در عمق 

سخت اقتصادی مشغول رونق چرخ تولید هستند این استحقاق 

ای  را دارند که از وضعیت مناسب معیشتی و بهداششتی و بیمشه  

 مناس ی برخوردار باشند 

وی درباره موضوم بازنشستران نیز عنوان کرد: در برنامه شش  

توسعه نس ت به ه  ترازی حقوق آنان تأکید ششده ولشی هنشوز    

 ت دراین خصوص انجای نررفته است هیچ اقدامی توسط دول

رئششیس کمیسششیون آمششوزش و تحقیقششات مجلششس شششورای      

همچنین از نحوه رفتار رئشیس جمهشور در عشزل وزیشر      اسالمی

این روش نیشز    صنعت، معدن و تجارت انتقاد و تصریح کرد: آیا

  از تدبیر دولت است

در تذکر شفاهی خود خهشا ب    : حسینعلي حاجي دلیگانيآقاي 

به رئیس مجلس، گفت: شما چند بار به درستی دسشتور دادیشد   

 وسششط مرکششز تششا نقشش  مجلششس در بیانیششه گششای دوی انقششال ب ت 

پژوه  های مجلس آماده شود که با اتمای مجلشس دوی هنشوز   

 این اقدای صورت نررفته است 

در ادامه با تاکید بر ضرورت اصالح زیرساخت های بازار بور ، 

هشزار نفشر بشه     084عنوان کرد: این زیرساخت ها برای حضشور  

صورت آنالین بود که در روزهای اخیر به علشت حجش  افشزای     

میلیون نفر رسیده که باید زیرسشاخت   2این تعداد به  معامالت

 های الالترونیالی سازمان بور  برای عدی مشالل توسعه یابد 

در پاسخ به تشذکر نخسشت نماینشده     : دكتر علي الریجانيآقاي 

شاهین شهر، گفت: مرکز پژوه  هشا گشزارش خشود را دربشاره     

نق  مجلس ارائه کرده است کشه ابعشاد ایشن موضشوم بایشد در      

کمیسیون های تخصصی مجلس آتشی براسشا  مهالشب آمشاده     

 شده بررسی شود 

افشزود:   رئشیس مجلشس همچنشین در پاسشخ بشه تشذکر دوی وی      

 مسششئونن امششر در حششال تششدبیر بششرای گسششترش ظرفیششت      

زیرساخت های الالترونیالی بازار بور  هستند تا امالان خریشد   

  سهای خرد تا سه میلیون نفر ه  فراه  شود

در تذکر شفاهی خها ب به رئشیس جمهشور     : علي بختیارآقاي  

گفت: با توجه به شرایط سخت گرانی و توری کشه بشرای مشردی    

فشار شدیدی را به وجود آورده و قیمت های لحظشه ای بشرای   

آنها مشقت های بسیاری را ایجاد کرده است، از آقشای روحشانی   

 گرانی بریزند می خواه  دستور دهد تا یک آبی روی آت  

با اشاره به حادثه دیروز ناوچه کنارو و شهادت تعدادی از  وی

 نیروهششای دریششایی ارتشش  اظهششار کششرد: از مسششئونن خششواه   

می کن  تا در این مورد اطالم رسانی دقیقشی انجشای دهنشد تشا     

  باعث نشود رسانه های بیرانه از این موضوم سوءاستفاده کنند

در تششذکر شششفاهی گفششت: بششه    :محمدرضررا بررادام يآقرراي 

های شهدای دریادل سانحه تلخ کنارو تسشلیت عشرا    خانواده

Instagram.com/dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/6067/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C
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خود را بشه علشت کرونشا از    هایی که عزیزان  کرده و برای خانواده

 دست دادند، شالی ایی مسئلت داری 

از مدافعان سالمت کشور که بشرای ارتقشاء سشالمت و بهداششت     

 کن   کنند قدردانی می جامعه تالش می

هشا و در گشای دوی    ویرو  کرونا در گای نخست سالمتی انسشان 

ای که آمار بیالشاری بشه    اشتغال را هدف قرار داده است، به گونه

ن معضل جدی پشس از کرونشا افشزای  یافتشه اسشت  دوره      عنوا

انجامد و ممالن است  ها به طول می گیری کرونا ماه نخست همه

شششرایط بششدتر شششود بنششابراین ادامششه بیالششاری زنششدگی را بششرای  

 پذیر و کارگران روزمرد مشالل کرده است  های آسیب گروه

ه با شیوم کرونا بسیاری از کسب و کارها دچار رکود شدند، چش 

باید کرد که کشور از این منجال ب و گرفتاری رها شود  تقویشت  

های مستقل برای کارآمدسازی و اقدای بشه   جامعه مدنی و رسانه

هششای جامعششه از الزامششات پاسداشششت  موقشش  و بررسششی واقعیششت

 های کشور است  سرمایه

تضعیف حوزه قانونرذاری توسط سایر نهادها و مراجش  و تشوری   

ی از تحمیل خودتحریمی به مردی ایشران  افسارگسیخته که ناش

 ها است  به دلیل عدی تصویب پیوستن به کنوانسیون

در تشذکری اظهشار کشرد: در اوج کرونشا       :علیرضا سرلیمي  آقاي 

هایی برای به شود وضشعیت کارکنشان بهداششت و درمشان و       قول

ها داده شد که به آن عمل نشده است رییس مجلشس   قراردادی

یس جمهور تذکر دهنشد تشا اقشدامات نزی    شورای اسالمی به ری

 .انجای شود

وی همچنین در تذکر دیرری اظهار کرد: آقشای نوبخشت اخیشرا    

بیان کرده که موضوم بازنشسشتران تشامین اجتمشاعی بشه آنهشا      

ارت شاطی نشدارد اگشر اعتقادششان بشر ایشن اسشت پشس انتصششا ب         

مدیرعامل شسشتا هش  از دسشت آنهشا خشارج ششده و کشارگران        

هششای  کششه ن ایششد شششرکت را انتخششا ب کننششد یششا ایششنمششدیرعامل 

کردند، چون این کشار   زیرمجموعه شستا را در بور  عرضه می

 .به آنها ارت اطی ندارد

ی برکنشاری رضشا    سلیمی در تذکری دیرری با انتقشاد از نحشوه  

رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمشانی کشه   

گفتیشد بشه    کنی  می خواستی  موضوم استیضاح را مهرح ما می

طور است پس چرا رییس جمهور بحث  مصلحت نیست؛ اگر این

کشه   مصلحت را درو نالرد؟ ای کاش به جای توبیخ بشرای ایشن  

کردنشد کشه چشرا     کرد او را توبیخ می ن اید با نمایندگان نبی می

ها افسارگسیخته شده و برای جه  تولید کشاری نالشرده    قیمت

 .است

 .ستار پرداخت خسارت به گلالاران شددر پایان در تذکری خوا

خهشا ب بشه هیشات     در تشذکر ششفاهی    : محمد بیرانوندي آقاي

یشا ششک داریشد کشه     رئیسه مجلشس ششورای اسشالمی گفشت: آ    

بازنشسشتران همششان گرداننششدگان دیششروز چششرخ هششای مملالششت  

هستند؟ آیا شک دارید که بازنشستران همان کسشانی هسشتند   

 که مشا در ششعارهایمان آنشان را مایشه عشزت و افتخشار مملالشت       

 می دانی ؟ 

صدای شالستن استخوان بازنشستران نی چرخ های آدمخشوار  

کرده است  مجلس دهش    توری لجای گسیخته گوش فلک را کر

برنامششه شششش  دولششت را ماللششف کششرد تششا حقششوق   34در مششاده 

بازنشستران و شاغالن را متناسب سازی کنند، حال چرا اجازه 

نمی دهید طرح دوفوریتی و سه فوریتی متناسب سازی که بشه  

نفر از نماینشدگان مجلشس رسشیده اسشت، مهشرح       024امضای 

 شود 

سان سازی حقوق بازنشستران وی با بیان ایناله ن اید طرح هم

کنار گذاشته شود، بیشان کشرد: زمشان اجشرای      20به بهانه اصل 

 2سشال بشه    3قانون همسان سازی حقشوق بازنشسشتران آن از   

سال تغییر کشرده اسشت، حشال اعشالی وصشول ایشن طشرح را در        

 یالشن ه هفته آینده انتظار داری  

ماینده گفت: در پاسخ به تذکر این ن :دكتر علي الریجاني آقاي 

همانهور که ق ال بشه ششما توضشیح دادی در رابهشه بشا همسشان       

سشازی حقششوق بازنشسشتران قششانون وجشود دارد و براسششا  آن    

سال انجشای دهشد،    3دولت موظف است همسان سازی را ظرف 

بنابراین باید شما بر نحوه اجرای این قانون نظارت کنید تشا بشه   

 صورت کامل در موعد مقرر اجرایی شود 

با بیان ایناله تغییر بازه زمانی اجرای قانون همسان سشازی   وی

سشال بشار مشالی داششته و      2سشال بشه    3حقوق بازنشستران از 

غیرقابل طرح است، افزود: قانون همسشان سشازی بازنشسشتران    

باید توسط سازمان برنامه اجرایی شود، بنابراین مشالل قشانونی  

  در این خصوص وجود ندارد

  بششه اشششاره بششا شششفاهی تششذکر طششی : علیرضررا رحیمرري آقرراي 

از  اصشالحات،  دولشت  رئشیس آقشای خشاتمی    اخیر های صح ت

شتی ملی مواض  او در مورد لزوی روی آوردن به هم ستری و آ

 تشالر کرد 

وی در بخ  دیرری از صح ت های خود تصشریح کشرد: تشذکر    

نفر از نمایندگان برای سوال  04من به نمایندگان است، دیروز 

از وزیر امور خارجشه درخواسشت داده بودنشد و وزیشر خارجشه و      

معاونششان ایشششان نیششز در جلسششه کمیسششیون حاضششر شششدند امششا 
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گان در جلسشه حاضشر   متاسفانه حتی یک نفشر از سشوال کننشد   

  ن ودند و این در شأن مجلس و نهاد نظارت نیست
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