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 سال اول –دوره یازدهم 

 

 8/3/9311روز پنجشنبه  –( 2جلسه علني دوم )

 

 

 ( اظهارات آقای سید رضا تقوی رئیس هیات رئیسه سنی مجلس شوای اسالمی1

اي اجالسریه اول  )با راي نمایندگان اعضاي هیات رییسه دائم مجلس برر ( انتخاب هیات رئیسه دائم مجلس شورای اسالمی 2

 دوره یازدهم مجلس انتخاب شدند( 

نامقه  گانه درمورد انتخاب اعضاء هیات رئیسه آنها و اعضای كمیسیون تحقیق  و كمیسقیون آئقی    (گزارش شعب پانزده3

 داخلی مجلس شورای اسالمی

مجلس شروراي اسرالمي   ) اعضاي هیات رییسه دائم ( انجام مراسم تحلیف اعضاء هیات رئیسه دائم مجلس شورای اسالمی4

 مراسم تحلیف را به جا آوردند(
 

 )ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي(( اظهارات جناب آقای دكتر محمدباقر قالیباف 5
 

 ( تذكرات آیی  نامه ای و شفاهی نمایندگان6

 صبح 8ساعت  99/3/9318یكشنبه مورخ  (اعالم ختم جلسه، جلسه آینده روز7
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رضا تقوي رییس هیرات رئیسره   ( اظهارات آقاي سید 9
 سني مجلس شواي اسالمي

 

با تأکید بر   ، سیدرضا تقوی رئیس هیأت رئیسه سنی مجلس 

 اارد، نفرر     ای کره اااننردناق ا ائرر کر د      مفاد سروننداامه 

 را آق روز هر   و باشد ااانندناق ب ای  سوننداامه باند تذک ی

و خرود   خود ا ار دهند و به آق متعهد باشند اادامات س لوحه

 را با مفاهیم انن متن اوی، عجین کنند.

ارااوق اساسری اسرر، مرا      76متن سوننداامه ب  اساس اصل 

ااانندناق در م اسم افتتاحیه تعهد دادنم و کرار سرننینی را   

ب  عهد  ن فتیم که هاااا پاسداری از ح نم اسالم و انهرداری  

 های اسالمی اسر. از آرماق

می، پاسداری از ودنعره ملرر،   انهباای از مباای جاهوری اسال

رعانر اماار و تقسیم وظانف، دفاع از اااوق اساسی، پانبندی 

به استقالل و اعتالی کشور، حفظ حقوق ملرر، پانبنردی بره    

خدمر به م دم و مد اظ  ا ار دادق استقالل کشرور و ترأمین   

مصالح از جاله مواردی اسر که ما ااانندناق باند بر  اسراس   

 توجه کنیم. سوننداامه به آق

ما به خداواد سونند ناد ک دنم تا به مفاد سروننداامه وفرادار   

های کشور ب طر     باشیم، ان  به انن موارد توجه کنیم ضعف

شود، هاچنین بانرد مجلرس تر از اسرالمی را بره ااران         می

هررای آق ارزشررن انی و ااقالبرری بررودق،  بنررذارنم کرره شاخصرره

شکالت معیشرتی و  شناسی و توجه به م شناسی و دشان زماق

 مح ومیر زدانی اسر.

و برود   ای ب ای خردمر   ااتخابات هیأت رئیسه مجلس مسابقه

ما ب ای خدمر ک دق باند از خودماق شر وع کنریم و برداایم    

اف ادی که از ط نق هیأت رئیسه خردمر مری کننرد وظیفره     

 سننینی ب  عهد  خواهند داشر.

ه مر دم انرن   پسر و مقام های انن دایا موار و اماار اسر ک

 اماار را به ما داداد و امیدوارم اماار دار خوبی باشیم.

مجلس در ت از اسالمی اول از خودش ش وع می کند بعرد بره   

در مجلرس تر از اسرالمی اخرالق      ،دنن  مسئوالق می پر دازد 

 حاکم اسر.

 اطق های ااانندناق در جامعه ف هنگ ساز اسرر و بانرد بره    

 م کر  سیاسرتنذاری اسرر    آاها توجه داشته باشریم، مجلرس   

و ف آننررد سیاسررتنذاری را بانررد اخالارری کنرریم و از درو ،    

تخ نب، تهار و شانعه پ اکنی بپ هی نم و ب ای خارج کر دق  

 رایب به ه  وسیله ای متوسل اشونم.

مجلس به ف مود  امام خاینی )ر ( ب آمد  از اهلل اکبر  مر دم و   

 ی و امرام  عصار  ملر اسر ب خی سخناق برا ف مانشرات رهبر   

 سازنار ایسرر و از ابتردای مجلرس بانرد سرعی کنریم اخرالق        

 و ح نم دنن اق را حفظ کنیم.

هیات رئیسه مجلس که ام وز ااتخاب مری شرواد نرا  نراهی     

اساتید اخالق را دعوت کنند تا ب انااق درس اخالق بنوننرد و  

روحااق لطیف شود، ناهی ااازماق را آخ  وار مری خرواایم   

ید رجانی باند به کار بنونیم وار ااراز اسرر   که به نفته شه

 اه اننکه به اااز بنونیم وار کار اسر.

پانه صندلی هانی که بر  آق اشسرته انرم بر  خروق شرهیداق       

اااننرد  مجلرس    76استوار اسر. افتخار می کنیم که حردود  

 فعلی از مجاوع انثارن اق و خااواد  شهدا هستند.

ندنی م دم را ب عهد  سال در ساختااق مجلس وظیفه ااان 4

دارنم باند توجه داشته باشیم که مجلس و سرازماق اداری آق  

کارمند دارد که هاه آق هرا بر ای خردمات دهری بره       0066

 ااانندناق بسیج شد  ااد.

 رئیسرره هیررات هسررتند، مجلررس در ادرتانرردی کارشناسرراق

 بی وق از و کند استفاد  مقننه او  دروق کارشناساق از مجلس

 کشور در ارزشاند کارکناق انن از بعضی زن ا شودا لشک کشی

 آق تخصر   و شرود  داد  بها ها آق به باند و هستند اظی  بی

 فاد  ا ار نی د.است مورد ها

ه ار  7اااوق تصونب شد  که  0066سال اخی   004در طول 

به نفته آارای می محارد   ، اااوق م بوط به بعد از ااقالب اسر

ارااوق مصروب در مجلرس     766صادای معاوق اوااین مجلس 

دارنم که در رناسر جاهوری منتظ  تهیه آئین اامره اج انری   

آق ها هستیم امیدوارم هیات رئیسه مجلس به اظرارت بهرای   

 بیشت ی بدهد و تنقیح اوااین را ای  مورد توجه ا ار دهد.

خر داد رحلرر    04با اشار  به ف ا رسریدق انرام    وی هاچنین

 أَفْلَرح   اَرد   "می نفر  امام مصرداق  بنیاانذار کبی  ااقالب اسال

 در. بود "ع ظیمٍ خُلُقٍ ٰ  لَع لى و إِاََّک  " زنبای اسو  و "ز کََّاها م نْ

ون  ، جرواه  الحکرم را یخیر   داشرر، و     خر  سرینه  صندوق

درنای دل  بحار االاوار بود، الار  کیایرای سرعادت برود و     

د دستورالعال هان  جامع السعادات. سخناا  کافی به مقصو

بود و اافیه به م اد، شخصیتی که ه ن  ال زند ج  ب ای خردا،  

ه ن  چی ی اخواسر ج  از خدا، ه ن  نامی ب اداشر ج  در 

مسی  خدا، ه ن  کالمی ب  زباق ایاورد جر  بر ای خردا. دایرا     

باتاام ف نبکاری هان  اتوااسر او را به زااو درآورد. مقرام برا   

دام خرود ن فترار سرازد.    تاام طنازی هان  اتوااسر او را در 

جهاق با تاام وسعت  اتوااسر ظ فی ب ای شخصیر انشراق  
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 باشد.

رئیس سنی مجلس نازدهم شورای اسرالمی ادامره داد  ف نراد    

رعدآسای امام بر  ااردام رعرد رعشره مری اارداخر، آ وشر         

پناهنا  تاام بی پناهاق بود، اناه  ا مت  از اور می راصرید،  

ضای زادنی پ  می ک د. صرالبر  کالم  عط  معنونر را در ف

اب اهیم خلیل)ع( را داشرر و رضرانر اسرااعیل)ع (یبریح را.     

هیبررت  را از موسرری)ع( ن فترره بررود و اررر  افسرر  را از     

عیسی)ع(، ااتدارش ااادی از ااتدار سلیااق )ع(بود و آهنرگ  

کالمرر  برره اعارره داود )ع(مرری مااررد و حبسررن جاررال  برره  

وی و شرور عاشرورانی   نوسف)ع(. اخالق ابوی و شرجاعر علر  

داشر، اه آق روز که در ام که طلبره ای سراد  برود و اره در     

دوراای که در ک سی تدرنس با هیبرر اسرتادی بر رل جلرو      

می ک د و اه هننامی که به زاداق و تبعیدش ب داد و اه آاکره  

زماای که رهب ی مقتدر اهضر عظاری را ب عهرد  ن فرر. در    

التی در انشاق ظاه  اشد. هیچیک از انن ش انط هیچ تغیی  ح

سخن روز اول امام و کالم لحظات آخر  زاردنی انشراق نکری     

 بود.

 توضیح :
  نفر مجلس سنی( رئیسه هیأت )رئیس تقوی سیدرضا

 بره  و تکثیر   بانرد  را هرا  اعتباراامه فه سر شعب رئیسه هیأت

 توااند می اعت اض صورت در ااانندناق کنند، ارائه ااانندناق

کتبری بره    صورت به اامه اعت اض ارائه به سبرا روز 3 مدت تا

های اااننردناق در جلسره    ررسی اعتباراامه، شعب اادام کنند

 شود. آتی مط ح شد  و تصونب می

 

 ( انتخاب هیات رئیسه دائم مجلس شوراي اسالمي 2

 اسامی منتخبین هیات رنیسه دائم به ش ح ینل می باشد 
 

 

 
 

 رییس مجلس:
 

 منتخب ردیف
حوزه 

 ابیهانتخ
 تعداد كل آراء

تعداد آراي 

 ماخوذه

0 
محادباا  

 االیبا 
 رای036 رای 076 ته اق
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 اسامي نواب رییس مجلس:
 

 تعداد كل آراء حوزه انتخابیه منتخب ردیف
تعداد آراي 

 ماخوذه

0 
سید امی  حسین 

 ااضی زاد  هاشای
 رای 062 رای 064 مشهد 

 رای  097 رای 064 اردبیل علی ایک اد 0

 
 

 اسامي ناظران)كارپردازان(:

 
 

 اسامي دبیران:
 

 منتخب ردیف
حوزه 

 انتخابیه
 ل آراءتعداد ك

تعداد آراي 

 ماخوذه

 رای  060 رای  060 فالورجاق سید ااص  موسوی الرناای 0

 رای 071 رای  060 ام  احاد امی  آبادی ف اهاای 0

 حسینعلی حاجی دلیناای 3
شاهین 

 شه 
 رای 049 رای  060

 رای  042 رای  060 تب ن  روح اهلل متفک  آزاد 4

 رای 006 رای  060 بابل علی ک نای فی وزجاای 1

 رای  009 رای  060 ته اق سید محسن دهنوی  7
 

 

گانه درمورد انتخراب اعضراء   (گزارش شعب پانزده3 

هیات رئیسه آنها و اعضاي كمیسیون تحقیق و كمیسیون 

در اجرراي  نامه داخلي مجلس شوراي اسرالمي) آئین

 (آیین نامه داخلي 23و  22، 22مواد 
 

  :اعضاي هیأت رئیسه شعبه یكم

رأی به عنرواق رئریس، رمضراق علری      02ابوالفضل ابوت ابی با 

سنندوننی با و محادعلی محسنی بندپی به عنواق ارواب اول  

و اواب دوم و رحار اهلل اوروزی به عنرواق سرخننوی شرعبه    

 نکم ااتخاب شداد.

رضا حاجی پور و کیوم ث س مدی به عنواق دبی  اول و دبیر   

  ند  شداد.دوم شعبه نکم از سوی اعضا ب ن

منصورعلی زارعی به عنواق عضو اصلی و  المحسین ک می به 

البردل کایسریوق تحقیرق و محادحسرین      عنواق عضرو علری  

اامره داخلری مجلرس     ف هننی به عنواق عضو کایسیوق آنرین 

 ااتخاب شداد.

 :اعضاي هیأت رئیسه شعبه دوم 

سیدجواد ساداتی اژاد به عنواق رئیس، نوسرف داوودی اانرب   

ول، حسین حسین زاد  اانب رئیس دوم، عباس نلر و  رئیس ا

سخننو، الهام آزاد دبی  اول و  المعلی کوهسراری بره عنرواق    

 دبی  دوم ااتخاب شداد.

ع ت اهلل اکب ی تاالرپشتی بره عنرواق عضرو اصرلی و ابر اهیم      

البدل کایسیوق تحقیق ااتخاب  ع ن ی ای  به عنواق عضو علی

 شداد.

ه عنواق عضو کایسیوق آنین اامه سید کاظم دلخوش ابات ی ب

 .داخلی ااتخاب شد

 : سوماعضاي هیأت رئیسه شعبه 

جبرار  "رأی رئریس شرد و هاچنرین     06با   "علی ضا زاکاای"

رأی، بره   07با  "محادصالح جوکار"رأی و 06با  "اژاد کوچکی

 ااتخاب شداد. 3عنواق اواب اول و دوم هیأت رئیسه شعبه 

حسرین  "رأی به عنواق سخننو   06با  سید احاد رسولی اژاد

رأی ایر  بره    06برا   "عبداهلل ان دپنرا  "و  رأی  02با  "بامی ی

 ااتخاب شداد. 3 عنواق دبی اق اول و دوم شعبه

رأی برره عنررواق عضررو اصررلی  01بررا  "کاررال حسررین پررور "

رأی به عنواق عضو  00کایسیوق تحقیق و احد آزادی خوا  با 

شداد. با رأی ااانندناق  علی البدل کایسیوق تحقیق ااتخاب

رأی بره عنرواق عضوکایسریوق     1برا   "علی اصغ  عنابستاای"

 .تعیین شد 3تدونن آنین اامه داخلی مجلس از سوی شعبه 

 : چهارماعضاي هیأت رئیسه شعبه 

رأی به عنواق رئیس، م تضی محاودوارد   2مجتبی نوسفی با 

ل و رأی بره عنرواق ارواب او    9رأی و مهدی ش نفیاق با  00با 

رأی بره عنرواق سرخننوی     2اواب دوم و سلااق اسرحاای برا   

 شعبه چهارم ااتخاب شداد.

رأی بره   06رأی و  الم ضا م حبرا برا    01فاطاه ااسم پور با 

عنررواق دبیرر  اول و دبیرر  دوم شررعبه چهررارم از سرروی اعضررا  

 ب ن ند  شداد.

 منتخب ردیف
حوزه 

 انتخابیه
 تعداد كل آراء

تعداد آراي 

 ماخوذه

 رای 076 رای072 تب ن  محاد حسین ف هننی  0

 رای  009 رای072 محالت  علی ضا سلیای  0

 رای 002 رای072 ته اق  محسن پی هادی  3
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رأی بره عنرواق عضرو اصرلی و      03ااور حبیب زاد  بوکاای برا  

البردل کایسریوق    رأی به عنواق عضو علری  9با محاد صف ی 

رأی بره   06تحقیق و محادحسین حسرین زاد  بح ننری برا    

 اامه داخلی مجلس ااتخاب شداد. عنواق عضو کایسیوق آنین

 : پنجماعضاي هیأت رئیسه شعبه 

رأی بره عنرواق رئریس، جرالل      00علی ضا منادی سفیداق برا  

مهردی اسرااعیلی    رأی به عنواق اانب اول، 07محاودزاد  با 

رأی به عنواق  7رأی به عنواق اانب دوم، علی حدادی با  07با 

رأی به عنرواق دبیر     07سخننو، محادرضا دشتی اردکاای با 

رأی به عنرواق دبیر     04اول و هاچنین محادرضا احادی با 

 دوم هیأت رئیسه انن شعبه ااتخاب شد.

علری  رأی به عنرواق عضرو اصرلی و     00علی ضا پاک فط ت با 

البدل کایسیوق تحقیرق   رأی به عنواق عضو علی 6حدادی با 

 ااتخاب شداد.

رأی به عنواق عضو کایسیوق  2ابوالفضل عاونی ای  با کسب 

 .اامه داخلی مجلس ااتخاب شد تدونن آنین

 ششم: اعضاي هیأت رئیسه شعبه
محاد باا ی بناب به عنواق رئیس، عادل اجف زاد  و روح اهلل 

عنررواق اررواب اول و اررواب دوم و علرری اصررغ   متفکرر  آزاد برره

 باا زاد  به عنواق سخننوی شعبه ششم ااتخاب شداد.

حسین حاتای و سید محاد پاک مه  بره عنرواق دبیر  اول و    

 دبی  دوم شعبه ششم از سوی اعضا ب ن ند  شداد.

موسی احادی به عنواق عضو اصلی و حسرن محاردناری بره    

قیرق و سرید مهردی    البردل کایسریوق تح   عنواق عضرو علری  

اامره داخلری مجلرس     ف شاداق به عنواق عضو کایسیوق آنین

 ااتخاب شداد.

 هفتم:  اعضاي هیأت رئیسه شعبه
سید جلیل  "رأی به عنواق رئیس، 06با  "حسینعلی شه ناری

 "محاود احادی بیغ  "رأی اانب اول و 00با  "می محادی

رأی  02رأی اانرررب دوم، عبررراس مقتررردانی برررا     06برررا 

رأی دبیرر  اول و  02بررا  "معصررومه پاشررانی بهرر ام"و،سررخنن

علری   "رأی دبیر  دوم، هاچنرین   04برا   " مجتبی رضراخوا  "

رأی عضو کایسیوق تحقیق و معصومه پاشرانی   06با  "جدی 

 00برا   "سرایه محارودی  "رأی عضو علی البدل و 03به ام با 

رأی به عنواق عضوکایسیوق تدونن آنین اامه داخلی مجلرس  

 .تعیین شداد ه هفتماز سوی شعب

 هشتم:   اعضاي هیأت رئیسه شعبه
احاد امی آبادی ف اهاای به عنواق رئیس، محادرضا صبا یاق 

بافقی و مه داد نودرزواد چنینی به عنواق اواب اول و اواب 

دوم و علی اکب  ک نای به عنواق سخننوی شعبه هشتم 

 ااتخاب شداد.

ه عنواق دبی  مه داد ونس ک می و احاد راستنه هفشجاای ب

 اول و دبی  دوم شعبه هشتم از سوی اعضا ب ن ند  شداد.

جواد ایک بین به عنواق عضو اصلی و سید سلااق یاک  به 

البدل کایسیوق تحقیق و اص اهلل پژمااف   عنواق عضو علی

اامه داخلی مجلس  بح ننی به عنواق عضو کایسیوق آنین

 .ااتخاب شداد

 نهم:  اعضاي هیأت رئیسه شعبه
رأی،  2مجتبی یوالنروری بره عنرواق رئریس شرعبه برا اخرذ        

رأی به عنرواق اانرب رئریس اول،     06فداحسین مالکی با اخذ 

رأی به عنواق اانرب رئریس    06سید جواد حسینی کیا با اخذ 

رأی بره عنرواق سرخننوی،     07دوم، مهدی طغیراای برا اخرذ    

رأی برره عنررواق دبیرر  اول و  06 الم ضررا ورااصرر ی بررا اخررذ 

رأی به عنواق دبیر  دوم هیرأت    06ال مظلومی با اخذ محادط

 رئیسه شعبه اهم ااتخاب شداد.

رأی به عنواق عضو اصلی و احساق  03علی اصغ  خاای با اخذ 

البردل کایسریوق    رأی به عنواق عضرو علری   06ارکاای با اخذ

 تحقیق ااتخاب شداد.

رأی به عنواق  00  سید امی حسین ااضی زاد  هاشای با اخذ

 اامه داخلی مجلس ااتخاب شد. کایسیوق آنینعضو 

 دهم:  اعضاي هیأت رئیسه شعبه
رأی برره عنررواق رئرریس، محاررد  06 الم ضررا ترراجن دوق بررا 

رأی بره عنرواق    03رأی و ف هاد طهااسبی برا   04وحیدی با 

رأی برره عنررواق  7ارواب اول و اررواب دوم و کاررال علیپرور بررا   

 سخننوی شعبه دهم ااتخاب شداد.

رأی به عنواق  01رأی و  02با  ری و محسن فتحی مجید ااصا

 دبی  اول و دبی  دوم شعبه دهم از سوی اعضا ب ن ند  شداد.

رأی به عنواق عضو اصرلی   06سیدمحادرضا می تاج الدننی با 

البردل   رأی بره عنرواق عضرو علری     01و  الم ضا رضرواای برا   

رأی به عنرواق عضرو    2کایسیوق تحقیق و علی ضا سلیای با 

 .اامه داخلی مجلس ااتخاب شداد سیوق آنینکای

 یازدهم:   اعضاي هیأت رئیسه شعبه
 "و"علری آیری  "به عنواق رئیس و هاچنین  "سیدرضا تقوی

به عنواق اواب اول و دوم هیأت رئیسه  "سیدصادق طباطبانی

 ااتخاب شداد. نازدهمشعبه 

ایر  بره عنرواق     "شارلی ااونه تکیره "و  "الدنن سعیدی معین"

 عنررواق برره "اصرری انی مجیررد "ق اول و دوم و بنررد  دبیرر ا

 شداد. ااتخاب   00 شعبه سخننوی
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 "بره عنرواق عضرو اصرلی کایسریوق تحقیرق و      "علی آیری "

به عنواق عضو علی البدل کایسیوق تحقیرق  "مجید اصی انی 

به عنواق عضوکایسیوق تردونن   "شهباز حسن پور بینل ی"و 

 تعیین شداد. 00آنین اامه داخلی مجلس از سوی شعبه 

 دوازدهم:   اعضاي هیأت رئیسه شعبه
رأی به عنواق رئیس، منصور  02سید ااص  موسوی الرناای با 

رأی به عنرواق ارواب    9رأی و مصطفی طاه ی با  00آرامی با 

رأی برره عنررواق   02اول و اررواب دوم و محاررد علیپررور بررا   

 سخننوی شعبه دوازدهم ااتخاب شداد.

 بره  رأی 00 و رأی 06 برا  منصور شک الهی و پ ونر  اوسرطی   

دبیر  اول و دبیر  دوم شرعبه دوازدهرم از سروی اعضرا        عنواق

 ب ن ند  شداد.

رأی به عنواق عضو اصلی و جعف  راسرتین   04احاد م ادی با 

البدل کایسیوق تحقیق و علری   رأی به عنواق عضو علی 00با 

اامره داخلری    یوق آنینرأی به عنواق عضو کایس 00ایک اد با 

 .مجلس ااتخاب شداد

 سیزدهم:   اعضاي هیأت رئیسه شعبه
رأی برره عنررواق رئرریس، سررید  07سررید محاررود ابونرراق بررا 

رأی به عنواق اانرب اول، محادرضرا    07الدنن موسوی با  اظام

اهلل  رأی برره عنررواق اانررب دوم، روح  01رضررانی کرروچی بررا  

اق م ادنرراق رأی برره عنررواق سررخننو، کیررو 07پررور بررا  عبرراس

اهلل  رأی برره عنررواق دبیرر  اول و امررین 07سرر انی بررا  کوچررک

رأی به عنواق دبی  دوم هیأت رئیسره شرعبه    07پور با  حسین

 .ادااتخاب شدسی دهم 

رأی به عنواق عضرو اصرلی و مهردی     06اهلل فی وزی با  حجر

البردل کایسریوق    رأی بره عنرواق عضرو علری     01عسن ی برا  

 تحقیق ااتخاب شداد.

رأی بره عنرواق عضرو     06 ضنف آبادی ایر  برا کسرب     موسی

 اامه داخلی مجلس ااتخاب شد. کایسیوق تدونن آنین

 چهاردهم:   اعضاي هیأت رئیسه شعبه
 "بره عنرواق رئریس و هاچنرین      "عبدالحسین روح االمینی"

بره عنرواق ارواب اول و     "سارا فالحی  "و"عباس جهاانی زاد 

 ب شداد.ااتخا چهاردهمدوم هیأت رئیسه شعبه 

 اول دبیر اق  عنواق به ای  "حیدری شه نار" و "علی اد  علی"

  04 شرعبه  سرخننوی  عنرواق  بره  "اوروزی حسن "  و دوم و

 ااتخاب شداد.

به عنواق عضو اصلی کایسریوق تحقیرق   "مجید ااص ی اژاد "

به عنواق عضو علری البردل کایسریوق    "م تضی آااته اای  "و

نرواق عضوکایسریوق   بره ع  "جواد ک نای ادوسری "تحقیق و 

 شداد.ااتخاب تدونن آنین اامه داخلی مجلس 

 پانزدهم:   اعضاي هیأت رئیسه شعبه
سید مصطفی آاامی ی بره عنرواق رئریس، ولری اسرااعیلی و      

حسن شجاعی علی آبادی به عنرواق ارواب اول و ارواب دوم و    

بیژق اوباو  وطن به عنواق سخننوی شرعبه پراا دهم ااتخراب    

 شداد.

و محادجواد عسک ی به عنواق دبی  اول و دبی  عفر ش نعتی 

 دوم شعبه پاا دهم از سوی اعضا ب ن ند  شداد.

سیدحایدرضا کاظای به عنواق عضو اصلی و کراظم موسروی   

البرردل کایسرریوق تحقیررق و مصررطفی  بره عنررواق عضررو علرری 

اامه داخلی مجلس  آاامی سلیم به عنواق عضو کایسیوق آنین

 ااتخاب شداد.

سم تحلیف اعضاء هیرات رئیسره دائرم    ( انجام مرا2

 مجلس شوراي اسالمي

اعضای هیات رنیسه دائرم مجلرس شرورای اسرالمی، م اسرم      

 تحلیف را به جا آورداد.
 

( اظهارات جناب آقاي دكتر محمدباقر قالیباف )ریاست 2
 محترم مجلس شوراي اسالمي(

روز اخی  ادار  جلسه را ب عهد   0از هیات رئیسه سنی که در 

د تا هیات رئیسه دائای مشخ  شرود، تقردن  و تشرک     داشتن

 می کنم.

وی خطاب به منتخبین مجلس نازدهم اف ود  بر  بنرد  منرر    

نذاشتید و توفیق خدمر نذاری را به من و به بقیره اعضرای   

 هیات رئیسه اعطا ک دند تا در خدمر م دم و ااقالب باشیم.

اق، از هاه اااننردناق، کارکنراق مجلرس، کارشناسراق، مردن      

روز اخیر  ترالش    0ای وهای مسئول امنیر و خدمات کره در  

 ک د  ااد، تشک  می کنیم.

اطقی خواهم داشر و مطالرب اصرلی    ،در جلسه بعدی مجلس

 .را در آق روز اعالم خواهم ک د

 
 ( تذكرات آیین نامه اي و  شفاهي نمایندگان6
 

 نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكومحمدرضا میرتاج الدیني 

 داخلي مجلس(: نامه  آیین 22ماده  )به استناد

ااانندناق موظف به رعانر شأق مجلس هسرتند. بر  هارین    

 4اساس روز نذشرته در ف اکسریوق ااقرالب اسرالمی پرس از      
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سرراعر ب رسرری برر ای کاادنررداتوری رئرریس مجلررس شررورای 

 نی ی شد و اف ادی مشخ  شداد. اسالمی و اواب رأی

 کره  اف ادی که شد نی ی تصایم در ف اکسیوق ااقالب اسالمی

 برر ای امر وز  مجرددا   ابانرد  ایاوردارد  رأی ف اکسریوق  انرن  در

اشواد اما متأسفااه ب خی  کاادند رئیس اائب و مجلس رناسر

 اف اد ب  تعهد خود پانبند ابوداد.

( در پاسخ به هیأت رئیسه سني مجلس )رئیسسیدرضا تقوي آقاي 

 این تذكر گفت:

کسرری مانرروع اشررد  و  ری هرریچدر مجلررس حررق کاادنررداتو

ااانندناق مختاراد ب ای هیأت رئیسه کاادند شواد. حال انر   

نی ی ف اکسیوق معتقد اسر به خرود او م بروط    ف دی به رأی

 شود بناب انن حق ااانندناق در مجلس محفوظ اسر. می
 

 (:آئین نامه داخلي مجلس 22استناد به ماده  )بهولي اسماعیلي 
ختیرراراتی اسررر کرره از آق جالرره ادار  هیررات رئیسرره دارای ا

جلسه اسر بناب انن به جهر ب ن اری ااتخابات هیات رئیسره  

 حفظ اظم جلسه ض وری و ب عهد  هیات رئیسه اسر.

آئین اامه داخلی، در زمراق اخرذ    91استناد ماد   هاچنین به

 بر ای  لرذا  شرواد   رأی نی ی ااانندناق اباند از صحن خرارج 

 در کره  بخواهیرد  اااننردناق  از یسهرئ هیات جلسه اظم حفظ

 .باااند صحن

   :محمدرضا پور ابراهیمي داوراني

ضان تشک  از رئیس هیرأت رئیسره سرنی و تب نرک بره      وی 

محادباا  االیبا  و اواب هیأت رئیسره مجلرس نرازدهم کره     

ام وز ااتخاب شداد، در تذک ی اسبر به عالکر د دولرر کره    

حد فاصل پاناق مجلرس دهرم و آ راز مجلرس کنروای شرکل       

اسرر صرحن را ب عهرد     ن فته اسر، خطاب به تقروی کره رن  

اامه داخلری مجلرس شرورای     داشر نفر  ب  اساس مواد آنین

اسالمی و طبق اوااین و مق رات معاروال ابتردای هر  جلسره     

کنرد هر  چنرد شراا در      رئیس مجلس مطالبی را مطر ح مری  

جلسه روز نذشته مواضع ااقالبی مطلروبی را در جارع سر اق    

ای اردرداای  اوا و مسئوالق ارشد کشوری مط ح ک دند که ج

رفرر کره در انرن جلسره ایر  مطرالبی را        دارد اما ااتظار مری 

 پی اموق موضوعات روز کشور مط ح کنید.

هم اکنوق دولر در انن فضای انجاد شد  بین پانراق مجلرس   

دهم و آ از مجلس نازدهم تصایااتی را بعد از ب داشرر نرک   

میلیوق نورو از صندوق توسعه ملی اتخای ک د  کره هر  چنرد    

ن اادام با ایق رهب ی صورت ن فته اسر اما متأسفااه ساز و ان

ک د و چارچوب اظارتی مجلس ب  اسراس ارااوق در    کار ه ننه

انن زمینه مشخ  اشد  اسر و در انرن شر انط دولرر حرق     

حتی نک رنال خ ج ک دق در انن زمینه را ادارد منر  اننکره   

 انن مهم با اظارت مجلس صورت نی د.

صوص ااتشار اوراق ا ضه مط ح ک د  که دولر مباحثی در خ

تواارد در   باند به آق تذک  داد  شود چ ا کره دولرر تنهرا مری    

چارچوب اااوق بودجه انن ااتشار را ااجام دهرد در  یر  انرن    

صورت انجاد بدهی ب ای کشرور خرارج از ضرابطه منردرج در     

 اااوق ب اامه ششم توسعه اطعا  به صالح کشور ایسر.

اق اراظ  مجلرس در شروراهای تخصصری     عدم حضور ااانندن

هاچوق پول و اعتبار، ااتصاد کشور و بورس مشکالتی را ب ای 

م دم انجاد ک د  اسر کاا اننکره تصرایاات اخیر  در مرورد     

سهام عدالر مصداق بارز انن موضروع اسرر. هاچنرین نر و      

مدن نر سهام عدالر بدوق اظهاراظ  مجلس تشرکیل شرد  و   

نن بعضی از انن اوااین بازار س مانه کند که ا نی ی می تصایم

 و احو  ادار  آق را دچار چال  خواهد ک د.

تقوی که رناسر جلسره را ب عهرد  داشرر    جناب آاای از وی 

 .خواسر که در انن زمینه به دولر تذک  دهد

( در پاسخ به هیأت رئیسه سني مجلس )رئیسسیدرضا تقوي آقاي 

 این تذكر گفت:

توجه اسرر بنراب انن بانرد بعرد از     تذک ات مط ح شد  درخور 

استق ار هیأت رئیسه مجلس بره سر عر انرن موضروع مرورد      

 پینی ی ا ار نی د.

 :محمدعلي نقدعلي 

خدا را شاک نم اصه ااتخابات هیات رئیسره مجلرس شرورای     

 اسالمی به پاناق رسید و دوستاق با اوت ااتخاب شداد.

تی بره  انن روزها م تب مشاهد  می کنیم کره هاکراراق لیسر   

دسر ن فته و اادام به تشکیل ف اکسریوق هرای متعردد مری     

کنند، در صورتی که سازوکار کایسیوق هرای مجلرس کرامال    

مشخ  بود  و ب اسراس تخصر  ن انری و بره منظرور رفرع       

مشکالت کشور تهیه شد  اسر، ب  هاین اسراس تقاضرا دارم   

هاکاراق به جای صنفی ان ی و منطقره انر ی بره مشرکالت     

اعرم از مشرکالت ااتصرادی، معیشرتی و فضرای       کالق کشرور 

 کسب و کار توجه کنند.

اعاال محدودنر های متعدد اجتااعی به دلیل شریوع ک وارا   

باند ب اساس اااوق در مجلس تصونب می شرداد، در صرورتی   

مجلرس شرورای اسرالمی در اولرین      ،که انن اادام ااجام اشرد 

در  جلسه خود بحر  بازنشرانی امراکن متب کره و مسراجد را     

 .دستور کار خود ا ار دهد

Instagram.com/dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/9660/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9660/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://instagram.com/dotic.ir
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 :سیدكاظم دلخوش اباتري

متاسفااه ما در دور  های نذشته ای  با موضوع البی ن ی در 

ع صه ب ن اری ااتخابات ها مواجه بودنم. انن البی ن ی ها 

بعضا   ی ش عی و  ی اخالای اسر. از انن رو اعضای هیات 

باشند ،  کایسیواها ان  می خواهند مورد اعتااد ملررئیسه 

 کار کارشناسی ، تخصصی ، ها ا  با تقوا مالک ا ار نی د. 

متاسفااه در دور  های نذشته شاهد بودنم که بعضا  البی 

ن ی جای کارهای اصولی را ن فر و دن وز ای  انن اتفاق رخ 

داد، حال ان  بنا باشد مجلس با البی ن ی پی  ب ود، اطعا  

ز  ااتصادی، اجتااعی و اای تواق ب اامه های پی  رو در حو

 سیاسی را محقق ک د.

( در پاسخ به هیأت رئیسه سني مجلس )رئیسسیدرضا تقوي آقاي 

 این تذكر گفت:

اطعا  باند اسبر به ب وز ضعف ها تذک  دهیم، البته البی ن ی 

در تاام ااتخابات ها وجود دارد، اما روش ها باند اخالای 

ااد ب اامه های خود را باشد، زن ا کاادندای مورد اظ  اای تو

 به اف اد ارائه اکند.

 :علیرضا سلیمي

هنوز مجلس نازدهم کار خود را ش وع اک د ، عد  ای به 

تخ نب مجلس را ش وع ک د  ااد و صورت سازماادهی شد  

 توپخااه آق ها فعال اسر.

حفظ شأق مجلس نکی از وظانف هیات رئیسه اسر و اباند 

اجاز  دهد نک عد  با تخ نب های خود یهن مجلس را 

 مشغول کنند و موجب ااح ا  افکار عاومی شواد.

وی با اشار  به پیام مقام معظم رهب ی که به مناسبر 

ازدهم روز نذشته در صحن ا ائر شد، افتتاحیه مجلس ن

اف ود  مقام معظم رهب ی به درستی اولونر مجلس نازدهم را 

در راستای توجه به ااتصاد ، وااتصاد و ف هنگ مع فی ک داد

 ف هنگ رئیس سنی مجلس نازدهم تذک ات الزم را بدهند.

به دلیل شیوع ون وس ک واا بسیاری از کارخااجات تعطیل 

 . هنگ ای  با مشکالت ف اواای روبه رو اسرهستند و مسئله ف

آیرین نامره داخلري     26ماده  9تبصره  )به استنادمحسن زنگنه 

 (:مجلس

هاااطور کره مری داایرد در انرن مراد  از آنرین اامره داخلری         

دستورالعال اج انی و امتیاز عضونر ااانندناق در کایسیوق 

 انری  ها آمد  اسر، بسیاری از ااانندناق انن دستورالعال اج

 را مغان  اصول عدالر می دااند.

از انن رو خواستار اصالح انن دستورالعال هستیم، با توجه به 

اننکه ااانندناق اصد داراد مجلس نازدهم کار خود را با اوت 

آ از کند، از اعضای هیات رئیسه می خواهیم ام وز بعردازظه   

به ها ا  اعضای کایسیوق آنرین اامره داخلری جلسره ای در     

اااننرد  بر ای    066بنی اد تا ط ح آماد  شد  با امضرای   اظ 

امضررای دسررتورالعال اج انرری تشررکیل کایسرریوق هررا مررورد 

 ب رسی ا ار نی د.

ان  انن اصالح به تاخی  بیفتد عاال ااتخاب اعضای کایسیوق 

 .ها ای  با تاخی  ااجام می شود

( در پاسخ به هیأت رئیسه سني مجلس )رئیسسیدرضا تقوي آقاي 

 ن تذكر گفت:ای

از آاجانی که شعب ااانندناق خود در کایسیوق آنرین اامره   

داخلی را مشخ  ک د  ااد، ااتظار می رود که هیرات رئیسره   

ه  چه س نعت  انن جلسه را ب ای اصرالح آنرین اامره داخلری     

ب ن ار کند. اعضای هیات رئیسه می توااند امتیازات حضور در 

ه ایاز به ب رسری مروارد   کایسیوق ها را منظم کنند بدوق آاک

در صحن علنی باشد.انن موضوع در دستور کار هیرات رئیسره   

 .مجلس نذشته بود، اما اصالحات به اتیجه ا سید

 :جواد ساداتي نژاد یدس

با اشار  به ف مانشات مقام معظم رهب ی در پیام روز  وی

نذشته انشاق به مجلس نازدهم نفر  ااتظار دارنم رئیس 

ها دستور دهد تا راهکارهانی ب ای  مجلس به م ک  پژوه 

ک اج انی شدق تأکیدات مقام معظم رهب ی ارائه کند.الزمه ن

مجلس اوی، ارائه راهکار از سوی آق ب ای تحقق خواسته 

 .م دم اسر
 :عباس گودرزي

با توجه به اتاام ااتخابات هیات رئیسه مجلس موضوعات و 

ر های کشور باند در دستورکار مجلس ا ار نی د، ما اولون

اباند ف صر پی  رو تا ااتخابات رناسر جاهوری را از دسر 

بدهیم و ب ای حفظ شأق کشور مسائل ااتصادی را در اولونر 

 ا ار دهیم.

مجلس موضوع مسکن و معیشر م دم را باند در رأس مسائل 

اج ای  ااتصادی مورد توجه ا ار دهد، هاچنین اسبر به

اااوق اخذ مالیات از خااه های خالی و لوکس که در بودجه 

 تصونب شد، توجه ونژ  ای داشته باشد. 99سال 

متاسفااه انن اااوق هنوز اج ا اشد  و ان  به دولر وانذار 

کنیم تعلل خواهدک د بناب انن با توجه به وضعیر آشفته بازار 

Instagram.com/dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/2294/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/2294/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/11922/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9488/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/9488/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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اج ای انن مسکن و ااتظار م دم از منتخباق خود اسبر به 

 اااوق باند تذک ات الزم داد  شود و اظارت کنیم.

ف اکسیوق های مختلفی در مجلس در حال شکل نی ی 

اسر، انن در حالی اسر که ما اباند اصالر را از کایسیوق 

های تخصصی بنی نم بناب انن بهت  اسر ف اکسیوق های 

کوچک ینل ف اکسیوق ای وهای ااقالب اسالمی نا کایسیوق 

 تخصصی مجلس تشکیل شود.های 

 :علي بابایي كارنامي

کنم بعد از اتاام ااتخابات هیأت رئیسه، اعضای  پیشنهاد می

هیأت رئیسه با توجه به ف مانشات رهب ی مبنی ب  وحدت و 

اللهی و آرام در  ب هادلی ااانندناق و تشکیل مجلس ح 

های مجلس در  جاننا  خود ا ار نی اد و هاااند پاناق دور 

 ر سان  منتخباق عکس دسته جاعی ن فته شود.کنا

م دم باند آ از کار منتخباق خود را شاهد باشند تا نفتااق 

 .اللهی و وحدت و هادلی تحقق نابد ح ب

 سارا فالحي:

باند در کایسیواهای تخصصی اف اد متخص  حضرور داشرته   

باشند تا بتوااند به ب رسی ط حها و لوانح بپ دازارد اره اننکره    

 بی ن ی اف اد ب ای ورود به کایسیواها باشیم.شاهد ال

 ای اسرر کره   از سونی دنن  آنین اامره جدنرد ایر  بره نواره     

اای توااند اف اد متخص  وارد شواد و با انن وضعیر چیر ی  

 درسر اخواهد شد.  

درخواسر ما از هیات رئیسره انجراد سرازو کراری بر ای ورود      

نر ی  البری  ااانندناق متخص  به کایسیواها و جلونی ی از

 اسر. 

وی هاچنین با ااتقاد از  عدم رعانرر اظرم در جلسره علنری     

مجلس نفرر  برا ب خری از اااننردناق سرابق در مرورد عردم        

رعانر اظم در جلسه  علنی صحبر ک دم که آاها می نوننرد  

ان  ا ار ب  بی اظای باشد هیچ چیر ی   "مجلس هاین اسر"

 درسر اای شود. 

ینرده روز یكشرنبه مرورخ    (اعالم ختم جلسه،  جلسه آ2

 صبح. 8ساعت    99/3/9318
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