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 آقاي دكتر قالیباف ریاست مجلس شوراي اسالمي:اظهارات  (1
رئیس مجلس در نخستین نطق پیش از دستور خود گفت: 

سلطه با همه ابزارهای نگاهی به حجم و شدّت دشمنی نظام 

قدرتمند رسانه ای، اقتصادی و سیاسی و اطالعاتی خود، به 

خوبی گواه این مساله است، که امروز انقالب اسالمی توانسته، 

 مهمترین الگوی رقیب برای نظام سرمایه داری جهانی باشد.

 مقدّس نظام بنیانگذار راحل، امام با سالم بر روح پر فتوح  وی

ایران و رهبر فرزانه و حکیم انقالب، هادی  یاسالم جمهوری

 های سهمگین، حضرت  کشتی انقالب در طوفان

آیت اهلل العظمی خامنه ای، شهیدان گلگون کفن اسالم از 

 و خدمت شهدای مقدس، دفاع شهدای شهدای انقالب تا 

 و مقاومت مظلوم شهدای خصوص به و سالمت، شهدای

سالم و درود بی پایان  و اسالمی بالد درتمامی حرم مدافعان

خداوند بر سیّدالشهدای مقاومت، نماد ایستادگی در برابر 

زورگویان، مظهر اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَمآءُ بَینَهُم، یار صدیق و 

مطیع و راستین رهبر معظّم انقالب، سردار سرافراز اسالم، 

 را خود دستور از پیش نطق سلیمانی قاسم شهید سپهبد حاج 

 ز کرد.آغا

دکتر قالیباف با اشاره به آغاز دوره جدید مجلس تصریح کرد: 

مجلس یازدهم در بُرهه حساسی از تاریخ انقالب اسالمی ایران 

و در آغاز برداشتن گام چهل ساله دوّم آن، و در حالی که 

جمهوری اسالمی با مجموعه ای از قوّت ها، ضعف ها ، فرصت 

لی و وحدت میان نمایندگان با همد  ها و تهدیدها روبرو است،

 مردم، برای حل مشکالت آنها، آغاز به کار می کند.

نگاهی کالن به گذشته چهل ساله و جایگاه فعلی جمهوری 

اسالمی، نشانگر این است که علی رغم ضعف های کارکردی و 

رفتاری، و کاستی های مرتفع نشده، توانسته گام اوّل خود را 

ک واقعیت انکارناپذیر است که محکم و مقتدر بردارد. این ی

جمهوری اسالمی، در برابر هجمه های گسترده دشمن، در 

همه عرصه های نظامی، سیاسی، اقتصادی، بین المللی، امنیتی 

و فرهنگی ایستادگی و مقاومت کرده ، بدون اینکه از آرمانهای 

اصلی خود، ذرّه ای عقب نشینی کند. نظام اسالمی در سطوح 

ه روز قوی تر از گذشته، به راه خود ادامه داده، راهبردی، روز ب

ای که امروز به عنوان یک قدرت مهم منطقه ای،  به گونه

 تبدیل به یک بازیگر تاثیرگذار و پرنفوذ در عرصه ی 

 بین المللی شده است.

نگاهی به حجم و شدّت دشمنی نظام سلطه با همه ابزارهای  -

اطالعاتی خود، به ای، اقتصادی و سیاسی و  قدرتمند رسانه

خوبی گواه این مساله است، که امروز انقالب اسالمی توانسته، 

مهمترین الگوی رقیب برای نظام سرمایه داری جهانی باشد. 

این دستاورد بزرگ، تنها بر اساس حرکت بر مدار مکتب امام 

)ره( و هدایت رهبری حکیم انقالب و مجاهدت مردانی چون 

ت؛ مردانی که با والیت پذیری، حاج قاسم ها بدست آمده اس

عقالنیت و کارآمدی، خطوط طراحی شده توسط رهبری را 

 تحقق بخشیده اند.

در کنار این توفیقات عظیم، ندیدن ناکامی های بزرگ، باعث از 

دست رفتن سریع دستاوردهای بدست آمده خواهد شد، چرا 

که نداشتن تصویر درست از واقعیت های موجود، باعث اشتباه 

های  های گوناگون در عرصه شود. ناکامی تصمیم و اجرا می در

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متاسفانه به سرمایه اجتماعی 

نظام آسیب وارد کرده است. بر این اساس، انقالب اسالمی در 

آغاز گام دوّم خود، برای رسیدن به هدف ایجاد تمدن نوین 

 روبرو است.اسالمی با مجموعه ای از تهدیدها و فرصت ها 

با بیان اینکه مهم ترین فرصت، رهبری حکیمانه و  ایشان

هوشمندانه حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای است، که 

کشتی نظام را از طوفان های سخت به سالمت عبور داده 

است، گفت: فرصت دیگر، باور دینی عمیق مردم، بویژه جامعه 

ن حرم و ایثارگری و خانواده شهدای دفاع مقدس و مدافعا

اعتقاد آنها به آرمان های انقالب اسالمی است که زمینه ساز 

 .شود می بزرگ  امدادهای الهی در دشواری های

از سوی دیگر قدرت منطقه ای فزاینده جمهوری اسالمی، که  -

باعث گسترش عمق راهبردی و نفوذ ژئوپلتیکی جمهوری 

ه اسالمی شده، فرصت مغتنمی است که جمهوری اسالمی را ب

نماد مقاومت در برابر مستکبرین تبدیل کرده و همچنین با 

افزایش توان بازدارنده نظامی، جرات دست درازی به این 

 سرزمین را، از دشمن سلب نموده است.

قدرت علمی و پیشرفت فنآورانه پرسرعت کشور به دست 

نخبگان فرصت دیگری است که زمینه ی الزم جهت هر گونه 

ده است. بدنۀ وسیع و گستردۀ نیروهای پیشرفت، را فراهم کر

جهادی و مردمی در سراسر کشور نیز، فرصت بی نظیری است 

که می تواند در صورت انسجام و مدیریت مطلوب و مبتنی بر 

 الگوی عمل جهادی، سبب غلبه بر ناکامی های گوناگون شود.

من و انقالبی فرصتی برای مجلس  وجود طیفی از جوانان مو

 است

صت های پیش روی انقالب اسالمی اشاره و بیان وی به فر

من و انقالبی  کرد: فرصت بعدی ما وجود طیفی از جوانان مو

است، که با استقامت مومنانه خود، موتور محرکه این کشتی 
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پرتالطم شده اند؛ و در کنار تمامی این موارد، سرمایه انسانی 

ابع جوان و توانمند ایرانی، ثروت های عظیم خدادادی و من

فراوان طبیعی نیز از جمله ظرفیت ها و فرصت های دیگری 

تواند بستر شکل گیری جهشی بزرگ در عرصه  است که می

 های گوناگون را فراهم آورد.

با بیان اینکه در کنار فرصت های یاد شده، تهدیدهایی نیز  وی

در کمین نظام اسالمی است، گفت: تهدید نخست، کاهش 

است که در نتیجه ناکارآمدی اشباع سرمایه ی اجتماعی نظام 

شده مدیریتی کشور و فاصله گرفتن مسئوالن از اصول انقالب 

ایجاد شده و متاسفانه بحران اقتصادی را بوجود آورده که 

 زمینه ساز بیکاری و آسیب های اجتماعی فراگیر شده است.

ای که در تاروپود ساختارهای مختلف  کننده فساد، تهدید نگران

 ه استنفوذ کرد

دکتر قالیباف تهدید دیگر را فساد نگران کننده ای دانست که 

در تاروپود ساختارهای مختلف نفوذ کرده و موجب افزایش 

 تبعیض و نارضایتی، و عدم تحقّق عدالت شده است.

اجرایی به هم ریخته کشور، تهدید -همچنین نظام اداری

دیگری است که امکان حکمرانی خوب را سلب کرده است. 

ضعیف نهاد بسیار مهم خانواده، از طریق گسترش روز افزون ت

سبک زندگی غربی نیز، تهدیدی نگران کننده تلقی می شود 

 که نیاز به توجه ویژه و فوری دارد.

وی گسترش نفوذ جریان غرب زده، که با امید بستن به 

دشمن، مانع خودباوری ملّی و توجه به ظرفیت های عظیم 

مهم دیگری دانست که باید درباره ی داخلی شده را، تهدید 

 آن به طور جدی هشیار بود.

اینکه اگرچه مواردی که برشمردیم، می تواند تهدیدی جدّی 

برای حاکمیت ملّی ایران اسالمی باشد، امّا تجربه های پیشین 

انقالب اسالمی در وضعیت های بحرانی، نشان داده است که 

وزی انقالب اسالمی، اگر الگوهای موفق گذشته، بویژه در پیر

دفاع مقدس، و در تقویت توان نظامی و توسعه قدرت منطقه 

ای، مبنای عمل قرار بگیرد، از تهدیدهای موجود نیز می توان 

 فرصت های بزرگ ساخت.

از دید من، و بر اساس نظام فکری رهبر معظّم انقالب اسالمی، 

ری برای استفاده از فرصت های یاد شده و جلوگیری از اثرگذا

و تشدید تهدیدها، تنها راه این است که الگوی مدیریت 

جهادی در پیش گرفته شود، به تشریح اصول این الگوی 

این الگوی مدیریتی جهادی بر اصولی  ،مدیریتی پرداخت 

استوار است که نخست باور به مبانی قرآنی و سنت های الهی 

ت و استعانت مستمر از آنهاست، که امروز برای ما در والی

مطلقه ی فقیه و مردم ساالری اسالمی متبلور است و می تواند 

 سبب گشایش هر بن بستی شود.

دومین الگوی مدیریتی عبارت است از؛مردمی سازی -

حکمرانی، به ویژه مردمی کردن اقتصاد، که ظرفیت های 

عظیم انسانی، مادی و معنوی را وارد عرصه ی مدیریت می 

 کند. 

و کوشش مجاهدانه و امیدوارانه است سومین الگو نیز تالش -

که کمبودها و نقص های ساختاری و کاستی ها را جبران می 

 کند.

وی چهارمین الگو را توجه ویژه به معنویت و اخالق اسالمی -

دانست که زمینه ساز توجهات ویژه ی حضرت ولیّ عصر )عج( 

 .و رِزق الیَحتسب می شود 

ت: وحدت کلمه مردم و در توضیح پنجمین الگوی مدیریتی گف

و همگرایی نخبگان که به تعبیر امام)ره( بزرگوار، رمز پیروزی 

 و بقای جمهوری اسالمی است.

ششمین الگو توجه و میدان دادن به نسل جوان پر انگیزه و  -

توانمندسازی آنان، که می تواند هر مانعی را از سر راه بردارد و 

اولویت دادن به  هفتمین مورد توجه ویژه به عدالت است، با

محرومین و مستضعفین و همچنین طبقه متوسط ضعیف 

 شده، که صاحبان اصلی انقالب هستند و خواهند بود.

با یادآوری اینکه اکنون که مجلس در آغاز راه خود قرار  ایشان

کند، الگوی مدیریتی  دارد، آنچه شرایط را خطرناک تر می

ارآمدی و آشفتگی دستگاه اجرایی کشور است، که عالوه بر ناک

مدیریتی، و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و 

مولفه های الگوی مدیریت جهادی نیز باور ندارد، گفت: در 

چنین شرایطی است که مجلس یازدهم می تواند، با رویکردی 

منطقی و انقالبی نسبت به دولت، و با استفاده از ظرفیت های 

خود، در چارچوب پیام رهبر تقنینی و به خصوص نظارتی 

 انقالب، دولت را به سمت مطلوب هدایت کند.

مجلسِ یازدهم، نقشه راه خود را پیام رهبر حکیم انقالب قرار 

می دهد و به عنوان یک نهاد مردمی و انقالبی که هدف خود 

را تشکیل مجلسی قوی و کارآمد قرارداده، حلِ مسائلِ ملّی و 

ک وظیفه انقالبی و مطلوب، وجهه محلّیِ مردم را به عنوان ی

همّت خود قرار خواهد داد و با این شاخص، تعامل خود با 

 دولت فعلی و دولت آینده را تنظیم می کند .

مجلس یازدهم، نه بنای تقابل و مچگیری دارد و نه در  -

کند، مجلس یازدهم  پیگیری منافع و حقوق مردم مسامحه می
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، در مسیر خدمت رسانی به تالش می کند، موانع قانونی دولت

مردم را حذف و اصالح کند، اما در عین حال، اجازه نخواهد 

داد، دولت در اجرا و پیاده سازی قوانینی که حل کننده ی 

 مسائل مردم است، سهل انگاری کند.

دکتر قالیباف با اشاره به اینکه رهبری در پیام روشنگرانه خود 

بقات ضعیف و تحقق در حوزه اقتصادی بر توجه به معیشت ط

عدالت تاکید داشتند، افزود: رهبری در پیام خود اشاره 

فرمودند که مطابق نظر صاحب نظران، این هدف با اصالح 

خطوط اصلی اقتصاد ملّی محقّق می شود. امروزه امراض اصلی 

اقتصاد ملّی ما مانند رشد نقدینگی، بهینه نبودن قیمت های 

هیچ صاحب نظری پوشیده نسبی و تخصصی نبودن تولید، بر 

نیست. از مهمترین دالیل آن هم، حذف حضور موثر مردم، 

مداخالت غیرمنطقی دولت، انحصارات، امضاهای طالیی، پولی 

 سازی کسری بودجه و نظام مالیاتی معیوب است.

 مردمی اقتصادِ به ما مردمی انقالب بپذیریم باید متاسفانه

متعالی انقالب،  ایه آرمان که بود این هم علت. نشد منجر

مانند پیشرفت و عدالت را در ظرف دیوان ساالری یک صد 

ساله کشور ریختیم و چنانکه رهبری هم اشاره کردند، نمره 

قابل قبولی نگرفتیم. این رخداد، بیش از همه، محصول نبود 

 تفکّر جامع، منسجم و نظام مند به اقتصاد ملّی است.

ا اراده و حضور و سرمایه و اقتصاد مردمی، مردم بنیاد است و ب

فعالیت مستقیم مردم تحقق پیدا می کند و دولت در آن تنها 

نقش زمینه سازی، ظرفیت سازی و نظارت دارد. در این 

اقتصاد، هدف، تنها کسب سود بیشتر و رشد اقتصادی به هر 

قیمتی نیست، بلکه اقتصاد وسیله ای است برای تحقق 

قی، که یکی از آنها تحقق عدالت آرمانهای واالتر انسانی و اخال

 است.

مجلس مردمی، قوی و انقالبی یازدهم، با همه توان، امکانات  -

و ظرفیتهای قانونی خود و با یاری خداوند متعال تالش خواهد 

کرد تا بارهای بر زمین مانده انقالب اسالمی، که در راس آن، 

حل مشکالت و سختیهای زندگی محرومین و مستضعفین 

، از زمین بردارد و آسیب های اجتماعی ناشی از فقر و است را

 محرومیّت را، به حداقل برساند.

مجلس یازدهم، به عنوان یک مجلس مردمی و انقالبی، در 

کنار مسائل ملّی، به حل مسائل محلّی مردم نیز توجه دارد، و 

بویژه اینجانب، به عنوان رئیس مجلس، خود را متعهد می دانم 

وع، با حضور میدانی، پشتیبان نمایندگان باشم. که در این موض

این امر مهم، از طریق هم افزایی نیروهای جهادی و مردمی، 

متخصصان و نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان نهادهای 

عمومی و حاکمیتی، و نمایندگان دستگاه های اجرایی با 

محوریت نماینده ی مجلس، محقّق خواهد شد و هدف از آن 

که هر نماینده در حوزه انتخابیه ی خود، به یک این است، 

کنشگر فعّال در حوزه ی حل مسائل مردم و پاسخ به مطالبات 

آنها تبدیل شود و با اجرایی سازی قوانین از طریق نظارت 

هوشمند و موثر، و هم افزایی ظرفیت ها و امکانات، معضالت 

ستان حوزه انتخابیه ی خود را برطرف کند. این الگو در سطح ا

و سپس در سطح ملّی با تشکیل کارگروه های موضوعی دنبال 

 خواهد شد.

موضوع دیگر که اهمیت فراوان دارد، مقوله فرهنگ است.  -

فرهنگ، همیشه از مهمترین اولویت ها بوده، اما با آن برخورد 

شعاری شده است. مجلس یازدهم، تقویت نهاد خانواده و ترویج 

ایرانی در برابر سبک  -اسالمی و تقویت فرهنگ و سبک زندگی

زندگی غربی را، اولویت اصلی خود قرار می دهد و اجرایی 

شدن سند تحوّل آموزش و پرورش، و اصالح و تقویت کمّی و 

 کیفی رسانه ملّی را پیگیری خواهد کرد.

 همچنین تالش خواهیم کرد با شتاب دادن به روند 

بر عملکرد شکل گیری شبکه ملّی اطالعات، و نظارت دقیق 

مسئولین این حوزه، ضمن قانونمندسازی فضای مجازی، 

دستگای مسئول را مکلّف کنیم، که با بهترین کیفیت ممکن، 

خدمات زیرساختی و محتوایی در حوزه فضای مجازی را، به 

 مردم عرضه کنند.

داند،  مجلس یازدهم، خود را نماینده همه مردم ایران می

نی که به هر دلیل سیاسی، مجلس حتی خود را نماینده کسا

یا نارضایتی از شرایط کشور، به آن رای نداده اند، و بر اساس 

نگاه بلند رهبرحکیم انقالب، معتقد است که تمام دستگاه های 

حاکمیتی، باید مثل خورشید، بدون تبعیض بر همه ی 

 شهروندان ایران عزیز بتابند و به آن ها خدمت کنند.

ه نقشی که برای خود در جایگاه مجلس یازدهم با توجه ب -

تمدن ساز انقالب اسالمی قائل است، بر سر آرمانهای اصلیِ 

انقالب، هیچ مسامحه ای را نمی پذیرد و مقابله مقتدرانه در 

برابر دشمن خارجی، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را 

جزو اصول اساسی خود قرار می دهد، و در مرزبندی با جریان 

افق داخلی، تعارف نمی کند، و البته دایره ی معاند و من

نیروهای انقالب را مطابق راهبرد رهبر انقالب گسترده می 

داند، و با طرد نیروهای انقالبی، به دلیل اختالف سلیقه های 

  سیاسی یا کارشناسی، با جدیّت مخالفت خواهد کرد.
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همچنین، مجلس یازدهم، توجه به واقعیّت ها را، در راه 

به آرمانها، مدنظر قرار می دهد، تا آرمانگرایی به توّهم رسیدن 

نیانجامد. بر اساس تبیین رهبر فرزانه ی انقالب اسالمی، 

عد عدالت، معنویت و عقالنیت مکتب امام )ره( شامل سه بُ

است و مجلس یازدهم بر این باور است که تمرکز و توجه 

یکی از این یکسان بر تمامی این ابعاد، ضروری است و تاکید بر 

ابعاد و بی توجهی به ابعاد دیگر، منجر به انحراف جامعه و 

 حکومت می شود.

مجلس یازدهم خود را متعهّد به ادامه دادن راه شهید  -

سلیمانی، در افزایش توان محور مقاومت، به عنوان راهبردی 

غیرقابل تغییر دانسته و حمایت از ملت فلسطین، حزب اهلل 

قاومت، حماس، جهاد اسالمی و مردم لبنان، گروه هایِ م

 مظلوم یمن را وظیفه ی انقالبی و ملّی خود به حساب 

می آورد، مجلس یازدهم همیشه خود را کنار مردم، دولت و 

 مرجعیت عراق و آماده هرگونه همکاری با آنها خواهد دانست.

وی با اشاره به راهبرد مورد نظر مجلس در حوزه سیاست 

مجلس یازدهم، استکبارستیزی را، هم خارجی، تاکید کرد: 

آرمانی اعتقادی و هم منفعتی راهبردی می داند و مذاکره و 

سازش با آمریکا به عنوان محور استکبار جهانی را، بی حاصل و 

پرضرر ارزیابی می کند. راهبرد ما در برخورد با آمریکای 

تروریست، تکمیل زنجیره انتقام خون شهید سلیمانی است. 

با حمله بی سابقه به پایگاه عین االسد شروع شد و با کاری که 

شکسته شدن هیبت پوشالی آمریکا در عدم توان پاسخ به 

اقدام جمهوری اسالمی ادامه یافت و با اخراج کامل ارتش 

 تروریست امریکا از منطقه تکمیل خواهد شد.

مجلس یازدهم، در عین باور به درون زایی و مردم باوری،  -

ا نیز مد نظر قرار می دهد، گفت: مجلس اما معتقد برونگرایی ر

است برونگرایی باید با تمرکز بر کشورهای منطقه بویژه 

همسایگان، و در کنار آنها قدرت های بزرگی باشد که در 

سختی ها با ما دوستی کردند و منافع راهبردی قابل توجهی با 

ه ما دارند. البته مجلس یازدهم، حامی گسترش ارتباط با هم

جامعه جهانی است، اما اعتماد به حکومت هایی که چه در 

سابقه ی تاریخی خود و چه در تجربه ی دوران جمهوری 

 اسالمی، کارنامه ی سیاهی دارند را، خطای راهبردی می داند.

طبیعی است که تحوّل در مجلس و احیای جایگاه و شان 

شور و مجلس، الزام اولیه برای هر اقدام موثّر در حل مسائل ک

مشکالت مردم است. مجلس باید تغییر را از خود آغاز کند. 

شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی، 

 چهار رویکرد اصلی در تحوّل مجلس خواهد بود.

در یک جمله، مجلس یازدهم، تمام تالش خود را خواهد کرد 

تا با استمداد از حضرت باری تعالی و تحت راهبری های رهبر 

فرزانه انقالب، مجلسی قوی، کارآمد، مردمی و انقالبی بسازد، 

 از قدرتمند دفاع و تا با محور قراردادن حل مسائل مردم، 

 های سال در اساسی، قانون در آنها مصرح منافع و حقوق

 به حرکت و تقویت را نظام اجتماعی سرمایه دوّم، گام آغازین

 .تمدن نوین اسالمی را تسریع کند ایجاد سمت

برای ساخت تمدّن نوین اسالمی، باید ایرانی قوی ساخت، 

ایرانی که در آن تک تک مردم ایران، با هر سلیقه ای و در هر 

 .گوشه ای از کشور، قوی باشند

رئیس مجلس تصریح کرد: باخبر شدیم همکار و همسنگر 

عزیزمان آقای کرمی نماینده مردم تنگی و دشتستان در غم از 

اند لذا برای  گوار خود به سوگ نشستهدست دادن پدر بزر

ایشان و خانواده محترمشان از خداوند متعال آرزوی صبر و 

 .شکیبایی داریم

گانه در مورد اعتبارنامه هاي ارجاعي به آنها 15گزارش شعب  (2

 آیین نامه داخلي مجلس 21در اجراي ماده 

 گزارش شعبه یکم:

که پس از انجام اعتبارنامه منتخبین حوزه های انتخابیه ذیل 

 9911خرداد  7مراسم تحلیف در جلسه روز چهارشنبه مورخ 

 11خرداد  91به این شعبه ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 

مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر اعالم می 

 :شود

رضا حاجی پور منتخب -2غالمرضا مرحبا منتخب آستارا،  -1

-4ی منتخب ابهر و خرمدره، حسن شجاعی علی آباد-9آمل، 

علی اکبر کریمی -5  محمد حسن آصفری منتخب اراک،

سید  -7روح اهلل حضرت پور منتخب ارومیه،-6منتخب اراک، 

سید مجتبی محفوظی -8محمد مولوی منتخب آبادان، 

رحیم زارع -91جلیل مختار منتخب آبادان،  -1منتخب آبادان،

سید  -92ردکان،محمدرضا دشتی منتخب ا-99منتخب آباده، 

علی نیکزاد منتخب اردبیل، -99سلمان ذاکر منتخب ارومیه، 

صدیف بدری  -95سید کاظم موسوی منتخب اردبیل،-94

سید صادق طباطبایی نژاد منتخب -96منتخب اردبیل، 

وحید  -98قدرت اهلل حمزه نماینده اردل،-97اردستان، 

 . زاده منتخب ارومیه تأیید شد جالل

 :دومگزارش شعبه 
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اعتبارنامه منتخبین ذیل الذکر پس از انجام مراسم تحلیف به 

شعبه ارجاع شد و در جلسه اخیر مورد رسیدگی قرار گرفت.بر 

 :این اساس اعتبارنامه 

امان اهلل -2کیومرث سرمدی از حوزه انتخابیه اسدآباد، -9

امیرحسین بانکی -9حسین پور از حوزه انتخابیه اسفراین، 

زهرا شیخی مبارکه از حوزه  -4ابیه اصفهان،پورفر از حوزه انتخ

عباس مقتدایی از حوزه انتخابیه اصفهان،  -5انتخابیه اصفهان،

حسین میرزایی  -7مهدی طغیانی از حوزه انتخابیه اصفهان،-6

مسلم صالحی از حوزه انتخابیه -8از حوزه انتخابیه اصفهان، 

ریدون محمد خدابخشی از حوزه انتخابیه الیگودرز، ف -1اقلید،

احمد محرم زاده یخ -91حسنوند از حوزه انتخابیه اندیمشک، 

سید کریم حسینی -99فروزان از حوزه انتخابیه اهر و هریس، 

مجتبی یوسفی از حوزه -92از حوزه انتخابیه اهواز و باوی، 

عبداهلل ایزدپناه از حوزه انتخابیه  -99انتخابیه اهواز و باوی،

از حوزه انتخابیه ایرانشهر، عبدالناصر درخشان  -94باغملک،

علی اکبر بسطامی  -96سارا فالحی از حوزه انتخابیه ایالم،-95

 از حوزه انتخابیه ایالم به اتفاق آرا تایید گردید. 

 :سومگزارش شعبه 

اعتبارنامه منتخبین ذیل الذکر پس از انجام مراسم تحلیف در 

و در خردادماه به این شعبه ارجاع شده بود  7روز چهارشنبه 

خرداد مورد رسیدگی قرار گرفت.بر این اساس  91جلسه روز 

 :اعتبارنامه 

علی  -2مهدی سعادتی بیشه سری از حوزه انتخابیه بابل،-9

علی اصغر باقرزاده  -9کریمی فیروزجایی از حوزه انتخابیه بابل،

صمداهلل محمدی از -4از حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار، 

سیدمحمد پاکمهر از حوزه -5و رامهرمز،  حوزه انتخابیه بافق

-7محمد وحیدی از حوزه انخابیه بجنورد، -6انتخابیه بجنورد، 

فاطمه مقصودی از  -8عباس گودرزی از حوزه انتخابیه بروجرد،

امیرقلی جعفری بروجنی از حوزه  -1حوزه انتخابیه بروجرد،

غالمرضا نوری از حوزه انتخابیه بستان -91انتخابیه بروجن، 

محمد -92موسی غضنفرآبادی از حوزه انتخابیه بم، -99آباد، 

احمد دنیامالی از حوزه  -99باقری از حوزه انتخابیه بناب،

منصور آرامی از حوزه انتخابیه -94انتخابیه بندر انزلی، 

محمد آشوری تازیانی از حوزه انتخابیه -95بندرعباس و قشم، 

تخابیه احمد مرادی از حوزه ان-96بندرعباس و قشم، 

احمد جباری از حوزه انتخابیه بندر -97بندرعباس و قشم، 

حبیب آقاجری از حوزه انتخابیه بندرماهشهر و -98لنگه، 

روح اهلل عباسپور از حوزه انتخابیه بوئین زهرا به -91امیدیه 

 اتفاق آرا تایید گردید. 

 :چهارم گزارش شعبه 

س از انجام اعتبارنامه منتخبین حوزه های انتخابیه ذیل که پ

 9911خرداد  7مراسم تحلیف در جلسه روز چهارشنبه مورخ 

به این شعبه به ریاست مجتبی یوسفی ارجاع گردیده بود در 

مورد رسیدگی قرار گرفت که  11خرداد  91جلسه مورخ 

نتیجه بررسی این اعتبارنامه ها که به تصویب کمیسیون رسید، 

 به شرح زیر اعالم می شود.

 جمیری از حوزه انتخابیه بوشهرعبدالکریم  -9

 انور حبیب زاده از حوزه انتخابیه بوکان -2

 محمد روشن فکر از حوزه انتخابیه بویراحمد -9

 عیسی جعفری از حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ -4

 محمدطال مظلومی از حوزه انتخابیه بهبهان -5

 غالمرضا شریعتی از حوزه انتخابیه بهشهر -6

 ی از حوزه انتخابیه بیرجندحسین خسرو -7

 عباس جهانگیرزاده از حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار -8

 فرهاد بشیری از حوزه انتخابیه پاکدشت -1

 آرش زره تن از حوزه انتخابیه پاوه -91

 سیدحمیدرضا کاظمی از حوزه انتخابیه پلدختر -99

 کمال حسین پور از حوزه انتخابیه پیرانشهر -92

 ب رحمانی از حوزه انتخابیه تاکستانرج -99

جلیل رحیمی جهان آبادی از حوزه انتخابیه تربت جام،  -94

 تایباد و باخرز

 محسن زنگنه از حوزه انتخابیه تربت حیدریه -95

 سید جلیل میرمحمدی از حوزه انتخابیه تفت و میبد -96

 سید شمس الدین حسینی از حوزه انتخابیه تنکابن -97

 :پنجم گزارش شعبه 

اعتبارنامه منتخبین ذیل الذکر پس از انجام مراسم تحلیف در 

خردادماه به این شعبه ارجاع شده بود و در  7روز چهارشنبه 

خرداد مورد رسیدگی قرار گرفت. بر این اساس  91جلسه روز 

 :اعتبارنامه

محمدحسین فرهنگی از حوزه انتخابیه تبریز، آزادشهر و  -9

 اسکو، 

کر آزاد از حوزه انتخابیه تبریز، آزادشهر و اسکو، روح اهلل متف-2

محمدرضا میرتاج الدینی از حوزه انتخابیه تبریز، آزادشهر و -9

علیرضا منادی سپیدان از حوزه انتخابیه تبریز، -4اسکو، 

مسعود پزشکیان از حوزه انتخابیه تبریز، -5آزادشهر و اسکو، 
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انتخابیه تبریز،  احمد علیرضا بیگی از حوزه-6آزادشهر و اسکو، 

محمدمهدی مفتح از حوزه انتخابیه -7آزادشهر و اسکو، 

ذبیح اهلل اعظمی ساردویی از حوزه انتخابیه -8تویسرکان، 

معین الدین سعیدی از حوزه انتخابیه -1جیرفت و عنبرآباد، 

حسین عباس زاده از -91چابهار، کنارک، نیکشهر، قندشهر، 

اسماعیل حسین زهی از -99 حوزه انتخابیه چناران و بینالود،

سید  -92حوزه انتخابیه خاش، میرجاوه، نصرت آباد و کورین،

مهرداد ویس -99البرز حسینی از حوزه انتخابیه خدابنده، 

مرتضی -94کرمی از حوزه انتخابیه خرم آباد و چگینی، 

سید لفته -95محمودوند از حوزه انتخابیه خرم آباد و چگینی، 

سید علی نظری -96خابیه خرمشهر، احمد نژاد از حوزه انت

علیرضا نظری از -97خانقاه از حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، 

کوچی از رضایی رضا محمد آقای -98 حوزه انتخابیه خمین

 به اتفاق آرا تایید گردید.جهرم حوزه  انتخابیه 

 :ششم گزارش شعبه 

اعتبارنامه منتخبین حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، 

مشهر و پردیس که پس از انجام مراسم تحلیف در جلسه اسال

به این شعبه به ریاست  9911خرداد  7روز چهارشنبه مورخ 

خرداد  91رضا باقری بناب ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 

مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه بررسی این اعتبارنامه  11

 می شود.ها که به تصویب کمیسیون رسید، به شرح زیر اعالم 

 سمیه رفیعی -1

 عبدالحسین روح االمینی نجف آباد -2

 مجتبی توانگر -9

 غالمحسین رضوانی -4

 عزت اهلل اکبری تاالرپشتی -5

 سیداحسان خاندوزی -6

 بیژن نوباوه وطن -7

 محمدباقر قالیباف -8

 سیدعلی یزدی خواه -1

 زهره سادات الجوردی -91

 فاطمه قاسم پور -99

 ییابوالفضل عمو -92

 سیدنظام الدین موسوی -99

 زهره الهیان -94

 احمد نادری -95

 روح اهلل ایزدخواه -96

 علی خضریان -97

 مالک شریعتی نیاسر -98

 سیدمحسن دهنوی -91

 رضا تقی پور انوری -21

 سیدرضا تقوی -29

 مهدی شریفیان -22

 الیاس نادران -29

 سیدمصطفی آقامیرسلیم -24

 مرتضی آقاتهرانی -25

 قبال شاکریا -26

 مجتبی رضاخواه -27

 محسن پیرهادی -28

 سیدمحمود نبویان -21

 :هفتمگزارش شعبه 

اعتبارنامه منتخبین ذیل الذکر پس از انجام مراسم تحلیف در 

خردادماه به این شعبه ارجاع شده بود و در  7روز چهارشنبه 

خرداد مورد رسیدگی قرار گرفت. بر این اساس  91جلسه روز 

 :هاعتبارنام

اکبر  -2محمدتقی نقدعلی از حوزه انتخابیه خمینی شهر، -9

عادل نجف -9احمدپور از حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار، 

محمدجواد عسکری -4زاده از حوزه انتخابیه خوی و چایپاره، 

علی اکبر علیزاده -5از حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت، 

ان مقدم از حوزه حسن رزمی-6برمی از حوزه انتخابیه دامغان، 

-8سید احمد آوایی از حوزه انتخابیه دزفول، -7انتخابیه درگز، 

 -1قاسم ساعدی از حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه،

غالمحسین -91ابراهیم رضایی از حوزه انتخابیه دشتستان، 

سید احمد -99کرمی از حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان، 

حسین -92ماوند و فیروزکوه، رسولی نژاد از حوزه انتخابیه د

ابراهیم متینیان از -99گودرزی از حوزه انتخابیه دورود و ازنا، 

غالمعلی کوهساری از -94حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر، 

حسن نوروزی از حوزه -95حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر، 

حسن لطفی از حوزه انتخابیه رزن به -96انتخابیه رباط کریم، 

 آرا تایید گردید.اتفاق 

 هشتم : گزارش شعبه 

شعبه اسامی نمایندگان که اعتبارنامه های آن ها به تائید 

 گردید: رسیده است به شرح زیر قرائت هشتم 

 علی آقازاده از حوزه انتخابیه رشت -9

 محمدرضا احمدی از حوزه انتخابیه رشت -2

 جبار کوچکی نژاد از حوزه انتخابیه رشت -9
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 ی از حوزه انتخابیه رفسنجان و انارحسین جالل -4

 مهرداد گودرزوند از حوزه انتخابیه رودبار -5

 محمد صفری از حوزه انتخابیه رودسر -6

 حبیب اهلل دهمرده از حوزه انتخابیه زابل، زهک، هیرمند -7

 محمد سرگزی از حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند -8

 هدانحسینعلی شهریاری از حوزه انتخابیه زا -1

 عفت شریعتی از حوزه زرند وکوهبنان -91

 مصطفی طاهری از حوزه انتخابیه زنجان -99

 منصورعلی زارعی از حوزه انتخابیه ساری و میاندرود -92

 علی بابایی از حوزه انتخابیه ساری -99

علی حدادی از حوزه انتخابیه ساوجبالغ، نظرآباد و  -94

 طالقان

 یه ساوهمحمد سبزی از حوزه انتخاب -95

 بهروز محبی از حوزه انتخابیه سبزوار -96

 . علی اصغر عنابستانی از حوزه انتخابیه سبزوار -97

 :نهم گزارش شعبه 

 در تحلیف مراسم انجام از پس الذکر ذیل منتخبین اعتبارنامه 

ه این شعبه ارجاع شده بود و در ب خردادماه 7 چهارشنبه روز

رار گرفت. بر این اساس خرداد مورد رسیدگی ق 91جلسه روز 

 :اعتبارنامه

یوسف داودی  -2محسن علیزاده از حوزه انتخابیه سپیدان، -9

ملک فاضلی از حوزه انتخابیه -9از حوزه انتخابیه سراب، 

عبدالعلی رحیمی مظفری از حوزه انتخابیه -4سراوان، 

-6بهزاد رحیمی از حوزه انتخابیه سقز و بانه، -5سروستان، 

عباس گلرو از  -7از حوزه انتخابیه سلماس،یعقوب رضازاده 

سید جواد حسینی کیا از حوزه -8حوزه انتخابیه سمنان، 

-91محسن فتحی از حوزه انتخابیه سنندج، -1انتخابیه سنقر، 

شهباز  -99سید مهدی فرشادان از حوزه انتخابیه سنندج،

-92حسن پور بیگلری از حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر، 

محمود -99نژاد از حوزه انتخابیه شادگان، مجید ناصری 

علی اصغر خانی از -94احمدی بیغش از حوزه انتخابیه شازند، 

حسن همتی از حوزه انتخابیه -95حوزه انتخابیه شاهرود، 

حسینعلی حاجی دلیگانی از حوزه -96شاهین دژ و تکاب، 

 از راستی جعفر-97  انتخابیه شاهین شهر، برخوار و میمه،

 انتخابیه حوزه از عمیر کعب محمد-98 شبستر، ابیهانتخ حوزه

 . گردید تایید آرا اتفاق به شوش

 :دهمگزارش شعبه 

اعتبارنامه منتخبین حوزه های انتخابیه ذیل که پس از انجام 

 9911خرداد  7مراسم تحلیف در جلسه روز چهارشنبه مورخ 

به این شعبه به ریاست غالمرضا تاجگردون ارجاع گردیده بود 

مورد رسیدگی قرار گرفت که  11خرداد  91ر جلسه مورخ د

نتیجه بررسی این اعتبارنامه ها که به تصویب کمیسیون رسید، 

 به شرح زیر اعالم می شود.

 سهراب گیالنی از حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند -9

مصطفی رضاحسینی قطب آبادی از حوزه انتخابیه  -2

 شهربابک

 خابیه شهررضا و دهاقانسمیه محمودی از حوزه انت -9

 احمد راستینه از حوزه انتخابیه شهرکرد، بن و سامان -4

حسین حق وردی از حوزه انتخابیه شهریار، شهرقدس و  -5

 مالرد

 جعفر قادری از حوزه انتخابیه شیراز -6

 علیرضا پاک فطرت از حوزه انتخابیه شیراز -7

 ابراهیم عزیزی از حوزه انتخابیه شیراز -8

 اهلل نجابت از حوزه انتخابیه شیرازروح  -1

 علی جدی از حوزه انتخابیه شیروان -91

حسن محمدیاری از حوزه انتخابیه طوالش، رضوانشهر و  -99

 ماسال

 رحمت اهلل نوروزی از حوزه انتخابیه علی آباد کتول -92

مجید نصیرایی از حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و  -99

 بشرویه

اضی زاده هاشمی از حوزه انتخابیه فریمان و سیداحسان ق -94

 سرخس

 حجت اهلل فیروزی از حوزه انتخابیه فسا -95

 سیدناصر موسوی الرگانی از حوزه انتخابیه فالورجان -96

 خلیل بهروزی فر از حوزه انتخابیه فومن و شفت -97

 :یازدهمگزارش شعبه 

ف در اعتبارنامه منتخبین ذیل الذکر پس از انجام مراسم تحلی

خردادماه به این شعبه ارجاع شده بود و در  7روز چهارشنبه 

خرداد مورد رسیدگی قرار گرفت.بر این اساس  91جلسه روز 

 :اعتبارنامه 

محمدمهدی فروردین از حوزه انتخابیه فیروزآباد، فراشبند و -9

کمال علیپور خنکداری از حوزه انتخابیه قائمشهر، -2کارزین، 

کیوان مرادیان  -9وادکوه شمالی و سیمرغ،سوادکوه، جویبار، س

کوچک سرایی از حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، 

سلمان اسحاقی از حوزه انتخابیه  -4سوادکوه شمالی و سیمرغ،
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پرویز اوسطی از حوزه انتخابیه قروه و -5قائنات و زیرکوه، 

و فاطمه محمدبیگی از حوزه انتخابیه قزوین، آبیک -6دهگالن، 

لطف اهلل سیاهکلی از حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و -7البرز، 

حیدری از حوزه اتخابیه قصیرشیرین، سرپل -8البرز، شهریار 

مجتبی ذوالنوری از حوزه انتخابیه قم، -1ذهاب و گیالنغرب، 

علیرضا  -99احمد امیرآبادی فراهانی از حوزه انتخابیه قم،-91

علی آذری از حوزه انتخابیه -92زاکانی از حوزه انتخابیه قم، 

فریدون عباسی دوانی از حوزه انخابیه -99قوچان و فاروج، 

محمدجواد ساداتی نژاد از حوزه -94کازرون و کوهچنار، 

جواد نیک بین از حوزه -95انخابیه کاشان، آران و بیدگل، 

محمد عسگری از -96انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد، 

 هارد و فردیس به اتفاق آرا تایید گردید.حوزه انخابیه کرج، اشت

 گزارش شعبه دوازدهم :

اعتبارنامه منتخبین حوزه های انتخابیه ذیل که پس از انجام 

 9911خرداد  7مراسم تحلیف در جلسه روز چهارشنبه مورخ 

به این شعبه به ریاست سیدناصرموسوی الرگانی ارجاع گردیده 

رسیدگی قرار گرفت مورد  11خرداد  91بود در جلسه مورخ 

که نتیجه بررسی این اعتبارنامه ها که به تصویب کمیسیون 

 رسید، به شرح زیر اعالم می شود.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی از حوزه انتخابیه کرمان و  -9

 راور

 محمدمهدی زاهدی از حوزه انتخابیه کرمان و راور -2

 عبدالرضا مصری از حوزه انتخابیه کرمانشاه -9

 محمد رشیدی از حوزه انتخابیه کرمانشاه -4

 حسین حاتمی از حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و هوراند -5

 موسی احمدی از حوزه انتخابیه دیر، جم و عسلویه -6

 علی رضایی از حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین -7

 محمدرضا مبلغی از حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان -8

 حد از حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرامسیدمحمد مو -1

منصور شکراللهی از حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان،  -91

 رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب

 غالمرضا منتظری از حوزه انتخابیه گرگان و آق قال -99

 رمضانعلی سنگدوینی از حوزه انتخابیه گرگان و آق قال -92

 تخابیه گرمسار و آراداناردشیر مطهری از حوزه ان -99

 ولی اسماعیلی از حوزه انتخابیه گرمی -94

 سیدمسعود خاتمی از حوزه انتخابیه گلپایگان -95

 محمد صفایی درویی از حوزه انتخابیه گناباد و بجستان -96

 امان قلیچ شادمهر از حوزه انتخابیه گنبدکاووس -97

 

 گزارش شعبه سیزدهم:

نامه آنها در این شعبه به تصویب  اسامی نمایندگانی که اعتبار 

 :رسیده به شرح زیر است

 پور از حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد شیوا قاسمی-9

 بهرام از حوزه انتخابیه مرند و جلفا معصومه پاشایی-2

 مبارکه از حوزه انتخابیه مبارکه پروین صالحی -9

 محله از حوزه انتخابیه لنگرود نژاد قاضی پرویز محمدی -4

 رسول فرخی میکال از حوزه انتخابیه الهیجان و سیاهکل -5-

 سیدموسی موسوی از حوزه انتخابیه المرد و مهر -6

 زاده از حوزه انتخابیه الرستان، خنج و گراش حسین حسین-7

 حسین بامیری از حوزه انتخابیه لردگان-8

 سیدمرتضی خاتمی از حوزه انتخابیه ماهنشان-1

 ه انتخابیه محالت و دلیجانعلیرضا سلیمی از حوز-91

 محمد علیپور از حوزه انتخابیه ماکو و چالدران -99

 شیر علی علیزاده از حوزه انتخابیه مراغه و عجب-92

  جالل رشیدی از حوزه انتخابیه مرودشت-99

 علیرضا ورناصری از حوزه انتخابیه مسجدسلیمان-94

  شهر زاده از حوزه انتخابیه مشکین محمود عباس-95

  احد آزادیخواه از حوزه انتخابیه مالیر -96

  نژاد از حوزه انتخابیه مالیر هادی بیگی-97

 گزارش شعبه چهاردهم:

اسامی منتخبانی که اعتبارنامه نمایندگی مجلس آنها به تایید 

 گردید:به شرح زیر قرائت ه و تصویب رسید 

 سیدعلی موسوی از حوزه انتخابیه ملکان -9

 از حوزه انخابیه مشهد جواد کریمی قدوسی -2

 فاطمه رحمانی از حوزه انخابیه مشهد -9

 امیرحسین قاضی زاده هاشمی از حوزه انخابیه مشهد -4

 نصراهلل پژمان فر از حوزه انخابیه مشهد -5

 محمدحسین حسین زاده بحرینی از حوزه انخابیه مشهد -6

 مجید انصاری از حوزه انخابیه ممسنی و رستم -7

 زاده از حوزه انتخابیه مهابادجالل محمود -8

محمدرضا صباغیان بافقی از حوزه انتخابیه مهریز، بافق و  -1

 ابرکوه

 مهدی عیسی زاده از حوزه انتخابیه میاندوآب -91

 مهدی اسماعیلی از حوزه انتخابیه میانه -99

 حسین رئیسی از حوزه انتخابیه میناب -92

 ترضا آریانپور از حوزه انتخابیه مینودش -99
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 الهام آزاد از حوزه انتخابیه نائین و خور و بیابانک -94

 ابوافضل ابوترابی از حوزه انتخابیه نجف آباد -95

 رحمت اهلل فیروزی از حوزه انتخابیه نطنز و قمصر -96

 علی زنجانی از حوزه انخابیه نقده و اشنویه/ -97

 گزارش شعبه پانزدهم:

ذیل که پس از انجام منتخبین حوزه های انتخابیه اعتبارنامه 

 9911خرداد  7مراسم تحلیف در جلسه روز چهارشنبه مورخ 

به این شعبه به ریاست سیدمصطفی آقامیرسلیم ارجاع گردیده 

مورد رسیدگی قرار گرفت  11خرداد  91بود در جلسه مورخ 

که نتیجه بررسی این اعتبارنامه ها که به تصویب کمیسیون 

 د.رسید، به شرح زیر اعالم می شو

 ولی اهلل فرزانه از حوزه انتخابیه نور و محمودآباد -9

محمدعلی محسنی بندپی از حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس  -2

 و کالردشت

 علیرضا شهبازی از حوزه انتخابیه نهاوند -9

 مصطفی نخعی از حوزه انتخابیه نهبندان وسربیشه -4

 فرهاد طهماسبی از حوزه انتخابیه نی ریز و استهبان -5

 احسان ارکانی از حوزه انتخابیه نیشابور و فیروزه -6

 هاجر چنارانی از حوزه انتخابیه نیشابور و فیروزه -7

حسین نوش آبادی از حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و  -8

 قرچک

  اهلل وردی دهقانی از حوزه انتخابیه ورزقان -1

 سیدحمزه امینی از حوزه انتخابیه هشترود -91

 حاجی بابایی از حوزه انتخابیه همدان و فامنینحمیدرضا  -99

 احمد حسین فالحی از حوزه انتخابیه همدان و فامنین -92

 محمدصالح جوکار از حوزه انتخابیه یزد -99

شارلی انزیه تکیه حائز از حوزه انتخابیه مسیحیان آشوری  -94

 کلدانی

روبرت بیگلریان از حوزه انتخابیه مسیحیان ارمنی جنوب  -95

 یرانا

آرا شاوردیان از حوزه انتخابیه مسیحیان ارمنی شمال  -96

 ایران

 اسفندیاری اختیاری کسنویه از حوزه انتخابیه زرتشتیان -97

 همایون سامه یح از حوزه انتخابیه کلیمیان -98

 به اتفاق آرا تائید شدند.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس که در 

سه را برعهده داشت، گفت: اعتبارنامه غیاب رئیس اداره جل

 های منتخبین قرائت شده تصویب می شود.

وی ضمن تبریک به تمامی منتخبان تصریح کرد: اکنون 

 .اکثریت کافی برای وارد شدن به سایر دستورات را داریم

پس از قرائت گزارش تک تک شعب در صحن علنی  توضیح:

قر قالیباف رئیس محمدباآقای درباره تائید اعتبارنامه ها، 

مجلس شورای اسالمی تصویب اعتبارنامه منتخبان در صحن 

علنی را اعالم کرد و بدین ترتیب کار این نمایندگان رسمیت 

 .یافت

 گزارش شعبه نهم در مورد عضوو جییوی كمیسویون تویوین    (3

 33آیین نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي در اجوراي مواده    

 آیین نامه داخلي مجلس
ی طغیانی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مهدآقای 

مجلس شورای اسالمی در گزارشی به نمایندگان گفت: با توجه 

به اعالم انصراف آقای سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی از 

عضویت در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی رای گیری 

 پورابراهیمی رضا محمد آقای و شد انجام شعبه این در  مجددا

 تدوین کمیسیون در ایشان جایگزین حاضران آرای فاقات با

 .شد نامه آیین

، پوور  ورناصوري،فیروزي  ناطقین جلسه علني مجلس)آقایان:3

 عباس زاده ،دهمرده و گودرزي(:

 :علیرضا ورناصري نماینیه مسجیسلیمان -الف

ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید سردار قاسم  وی

ر مجلس یازدهم در آستانه سلیمانی گفت: تقارن آغاز به کا

چهل سالگی انقالب اسالمی، یادآور این واقعیت است که 

بست برای ایران و ایرانی معنایی ندارد، چنانچه با استراتژی  بن

دفاع در شرایط نابرابر در جهاد مومنانه تحسین برانگیز 

همبستگی در خط مقدم مبارزه با کرونا ویروس علی رغم 

 .ه ایثار و موفقیت را معنا بخشیدندتحریم های ناجوانمردان

قطعا مفتخر شدن ما به کسوت خدمت برایند اعتقاد کریمانه 

ای است که مردم آزاده ایران به تحول گرایی انقالبی دارند، 

فطرت راستین انقالب اسالمی منعطف است و آمادگی دارد 

تصحیح اشتباهات را سرلوحه برنامه های خود قرار دهد، 

یشات تعهد برانگیز رهبر معظم انقالب مبنی بر مطابق با فرما

ضرورت اهتمام دوچندان جهت تحقق عدالت و بهبود معیشت 

مردم، نهایت تالش ما در مجلس یازدهم باید این باشد که 

ساختار و کارکرد مجلس را تقویت کنیم و به دنبال تقویت فرد 

و جناح نباشیم زیرا مردم تفاوت سیاست بازی را با تدبیر 

 .دیشی به راحتی تشخیص می دهندان

ما نمایندگان مجلس یازدهم که ادعای مجلس انقالبی داریم و 

مبارزه و مصلح می بینند مطابق با   مردم هم ما را در سلوک
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گفتمان بیانیه گام دوم انقالب مبنی بر ضرورت تعمیق 

پیوستگی ملت و مسئوالن، نباید اشتیاق عمومی موکالنمان 

ع فراگیر و گذر از تنگناهای کنونی را به برای تغییرات سری

یاس تبدیل کنیم، از ابتدای کار در قالب مدیریت جهادی 

متحد شویم، طرحی نو برای مردم شریف ایران و حوزه های 

انتخابیه خود ایجاد کنیم، از حقوق و کرامت آن ها صیانت 

کنیم و نهضتی را برای بازگشت مجلس به خویشتن و قرار 

امور ضمن تعامل با دولت و دولت آینده خلق  گرفتن در راس

 .کنیم

با اشاره به مسائل حوزه انتخابیه خود عنوان کرد: زخم  وی

های التیام نیافته مردم مقاوم حوزه انتخابیه بر دوش من 

سنگینی می کند، سالهاست که مردم حوزه انتخابیه حجم 

شهرستان از آب شرب  4عظیمی از معظالت را تاب آوردند،

وم محروم است، حوزه انتخابیه دچار ابرچالش های بیماری مدا

هنوز  درصد، فقر زاینده و افزایش خودکشی است، 41بیش از 

در قرن بیست و یکم مردم حوزه انتخابیه بر اثر عقرب گزیدگی 

 .و نبود امکانات پزشکی جان می دهند

 :رحمت اهلل فیروزي پوربادي نماینیه قمصر -ب

 انقالب شهدای و( ره)خمینی امام ادی گرامیداشت وی ضمن 

اد و شهید حاج قاسم خرد 95 شهدای ویژه به اسالمی

سلیمانی، اظهار داشت: همانگونه که مستحضرید در روزهای 

نخست حضور در سنگر قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای 

قانون، در مجلس یازدهم قرار داریم، خداوند را شاکریم که با 

وزه انتخابیه مردم نطنز، قمصر و بادرود حسن اعتماد مردم ح

این موهبت گران بها در اختیار بنده قرار گرفت تا بتوانم در 

های انقالب و منویات مقام معظم رهبری و در  پیشبرد آرمان

راستای مطالبات به حق ملت ایران کوشا باشیم، امیدوارم قدر 

ا روزی گذرد را بدانیم تا در فرد لحظاتی که چون برق و باد می

رسد، در پیشگاه خداوند و مردم  که با چشم برهم زدنی فرا می

 و شهدا روسفید باشیم.

تواند فتح الفتوحی باشد در عرصه  آغاز مجلس یازدهم می -

قانون گذاری و طرحی نو در عرصه نظارت بر حسن اجرای 

شود مگر اینکه با پیگیری انقالبی  قانون، این امر محقق نمی

هایی از نگاه لیبرالیستی درحوزه قانون گذاری خادمان ملت و ر

و نظارت بر اجرای قانون، ترجیح دادن منافع ملی کشور بر 

 ای. ای و منطقه منافع فردی، قومی، قبیله

های اقتصادی و بی   شک بسیاری از مشکالت و نابسامانی بی

های موجود ناشی از عدم توجه کافی به  ها و تبعیض عدالتی

جرای قانون بوده است. آن جا که معمار کبیر حوزه نظارت بر ا

و فقید انقالب اسالمی از مجلس به عنوان راس امور یاد 

کند و یا مجلس را عصاره فضائل ملت می داند. پس باید  می

برای اصالح قانون و ریشه کنی فساد و ناکارآمدی در کشور 

الفتوحی در مجلس صورت گیرد تا این قوه تقیین لقب  فتح

 شهر دیگر را به خود گیرد.فتح خرم

امروز این ماموریت سنگین بر عهده همه ما نمایندگان مجلس 

گری پا به  است که اکثریت آن با شعار انقالبی و با تفکر انقالبی

ایم و باید ما نمایندگان، این مهم را اولویت  عرصه گذاشته

کاری و دغدغه اصلی خود بدانیم. امروز بایستی در این شرایط 

جامعه با حفظ روحیه انقالبی و در راستای منویات حساس 

 مقام معظم رهبری گام های اساسی برای مردم برداریم

مقام معظم رهبری در پیام خود برای مجلسیان تاکید بر دو  -

رسالت اصلی مجلس؛ یعنی قانون گذاری و نظارت بر اجرای 

قانون داشتند و فرمودند این دو مسئولیت سنگین باید در 

های اصلی جامعه یعنی اقتصاد و فرهنگ  تحقق اولویت مسیر

باشد. اقتصاد مبتنی بر عدالت با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی 

و جهش تولید و فرهنگی و برخاسته از فرهنگ غنی ایرانی و 

اسالمی، که امیدوارم در این مسیر سربلند باشیم تا به تعبیر 

راس امور  رهبر معظم انقالب با دست خویش مجلس را به

 بازگردانیم.

بیش از چهار دهه از عمر انقالب اسالمی ایران می گذرد، 

مردمی این چنین قدرشناس و وفادار شایسته رفاه بیشتری 

هستند و ما نمایندگان مردم باید آرامش، رفاه و عزت را به 

ها  ایرانیان عزیز هدیه کنیم. امروز مردم عزیز ایران از باند بازی

اند ولی وفادار به اصول  سیاسی خسته شده و شعارهای پوچ

انقالب و نظام بوده و مطالبات جدی در حوزه اشتغال، 

توان با تکیه بر عقالنیت  معیشت، اقتصاد و سالمت دارند که می

توأم با مدیریت جهادی و با استفاده از دانش، تخصص و تعهد 

نیروهای جوان انقالبی و تجارب نیروهای گراسنگ، رسالتمان 

 ا به مردم و نظام ادا کنیم.ر

های اصلی  خواری، فساد اداری و اقتصادی یکی از آفت رانت

های حکومتی است که متاسفانه برخی فسادها و قانون  سیستم

اعتمادی بخشی از  ها در سال های گذشته باعث بی گریزی

مردم و سوء استفاده معاندین و مخالفان انقالب و نظام شده 

 است.

ظیمی از جوانان تحصیلکرده و مومن این روزها امروز خیل ع -

به تصمیمات و تدابیر سه قوه چشم دوخته اند، پس باید با 
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تمام توان در راستای ساماندهی اقتصاد و مقابله با فساد و 

 نظارت دقیق بدون حب و بغض تالش کنیم.

همکاران ارجمند بنده از حوزه انتخابیه نطنز، بادرود و قمصر  -

ای سرشار از  ام، منطقه ندگی مردم را به دست آوردهافتخار نمای

های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و  ها و پتانسیل ظرفیت

مذهبی و با اقلیمی متفاوت کوهستانی و کویری و با مردمانی 

وفادار به نظام مقدس جمهوری اسالمی که به لطف استقرار 

ها و  این نظام مقدس، در چهار دهه گذشته پیشرفت

ایم،  های چشمگیری در این حوزه انتخابیه شاهد بودهدستاورد

اما همچنان مردم درگیر برخی تنگناها و موانع و مطالبات 

باشند که نیازمند حمایت جدی  های مختلف می جدی در حوزه

 مسئولین اجرائی در سطح ملی و استانی هستند.

ضمن تقدیر و تشکر از اسالمی وزیر راه و شهرسازی و  در ادامه

های مواصالتی حوزه انتخابیه،  از وی جهت بازدید از راه دعوت

ها بویژه تکمیل  ادامه داد: از وزیر مربوطه تقاضای بهسازی راه

باند دوم جاده ترانزیت بادرود به کاشان )معروف به جاده 

 مرگ( و تقویت و تجهیز ایستگاه راه آهن بادرود را دارم.

ز و بادرود و به های اصلی مردم شهرستان نطن یکی از دغدغه

طور کلی استان اصفهان، استفاده از آب شرب سالم بوده که 

متاسفانه بیش از ده سال از این پروژه انتقال آب اصفهان به 

نطنز نیمه تمام مانده که نیازمند حمایت ویژه وزارت نیرو و 

 باشد. سازمان برنامه و بودجه جهت تکمیل این پروژه می

های حوزه انتخابیه، افزود: ایجاد  وی با اشاره به نیازمندی

زیرساخت مناسب جهت تقویت حوزه گردشگری در شهر 

قمصر پایتخت گل و گالب و شهرهای کامو و جوشقان و 

حمایت از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این بخش، 

تکمیل پروژه ملی فاضالب شهری جوشقان و کامو که از 

نین احداث مخزن آرزوهای دیرینه این مردم می باشد و همچ

ذخیره آب شرب کامو و چوگان، تقویت زیرساخت گردشگری 

و توریست مذهبی و اقلیمی در باغ شهر تاریخی نطنز، بادرود، 

های  خالدآباد و امامزاده آقا علی عباس)ع( از جمله نیازمندی

 حوزه انتخابیه است.

ضمن تقدیر و تشکر از مدافعان سالمت در زمان شیوع ویروس 

ادامه داد: خواستار توجه جدی وزارت بهداشت به حوزه کرونا، 

سالمت در کل حوزه انتخابیه هستم، تکمیل، تجهیز و 

برداری از بیمارستان خاتم االنبیاء نطنز، تجهیز بیمارستان  بهره

فاطمیه بادرود و تجهیز مراکز درمانی خالدآباد، قمصر، کامو، 

بویژه  های بهداشتی روستاها جوشقان، طرق رود و خانه

های مردم حوزه انتخابیه  آباد از خواسته روستای آریسمان و ده

 است.

حمایت از بخش کشاورزی و دامپروری به عنوان یکی از  

های مهم تولیدی و حمایت از توسعه کشاورزی مدرن با  قطب

ی و الیه روبی و ا استفاده از تغییر الگوی کشت و آبیاری قطره

بهسازی قنوات و ایجاد زیرساخت صنایع تبدیلی کشاورزی و 

دامپروری که از مهمترین مطالبات مردم حوزه انتخابیه 

 باشد. می

ها و نواحی صنعتی شجاع آباد ، اوره ، سرآسیاب  تقویت شهرک

، بادرود ، قمصر ، کامو و جوشقان محل حوزه انتخابیه در 

ایدار و رونق تولید از دیگر انتظارات راستای ایجاد اشتغال پ

 حوزه انتخابیه است.

در پایان ضمن تقدیر و تشکر از حضور حماسی مردم در -

، گفت: از کلیه 18ایجاد وخلق حماسه دوم اسفند 

اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از وزارت کشور، هیات  دست

 های اجرائی، بازرسی، نظارت و نیروهای نظامی و امنیتی به

 .کنم ویژه شورای محترم نگهبان تشکر می
 :حسین عباس زاده امامي نماینیه چناران -ج

جای خالی فراکسیون مبارزه با فساد در » با بیان این که  وی

خود را مصمم به تشکیل « ادوار مجلس محسوس است

فراکسیونی به نام مبارزه با فساد اعالم کرد و گفت: از دغدغه 

 .خواهم ک میمندان در این زمینه کم

با تبریک به محمد باقر قالیباف، به مناسبت ریاست مجلس  وی

شورای اسالمی، سالروز رحلت امام خمینی را تسلیت گفت و 

اظهار کرد: چندی پیش رهبری فرمودند که خرمشهرها در 

پیش است نه در میدان جنگی در میدانی از که جنگ نظامی 

ی و در رکاب سخت تر است. در نظام مقدس جمهوری اسالم

والیت هر روز باید در آماده باش کامل بود. یکی از خرمشهرها 

سنگر مجلس شورای اسالمی است که به فرمایش امام عصاره 

 .فضائل ملت و در راس امور است

های قطرات خون شهیدان بنا شده است، بدون  مجلس بر پایه

 شک خرمشهر را باید با فرمانده فتح کرد. اما مفتخریم که در

ای از جنس  هشتم خرداد برادری از جنس خاکریز و فرمانده

 .سلیمانی برای ریاست مجلس انتخاب کردیم

سال از انقالب اسالمی گفت:  41با اشاره به سپری شدن  وی

های باطل دشمنان قسم خورده،  با تمام فراز و فرودها و گمان

ایم. از ابتدای  مقتدرانه قدم در دهه پنجم حیات خود نهاده

ها، افتخارات و دستاوردهای  نقالب تاکنون کسب فرصتا

چشمگیر و خیره کننده متاسفانه تهدیدها و چالش هایی نیز 
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های غرور آفرین  ایم. در کنار تمامی پیشرفت در پیش رو داشته

های دور برد  انهدام و سرنگونی پهپاد آمریکایی، ساخت موشک

وقیف نفتکش های آمریکایی در عراق، ت و موشک باران پایگاه

انگلیسی با اسکورت ناوچه جنگی بریتانیایی، پرتاب چند 

های ایرانی در  منظوره ماهواره نور، اعزام و پهلوگیری نفتکش

ونزوئال در حالی که پرچم کشورمان با اقتدار بر فراز این 

نفتکش ها در اهتزاز بود و آمریکا جرات نفس کشیدن نداشت، 

ت که به خاطر برخی سوء ای از افتخارهایی اس تنها گوشه

ها به فرمایشات حضرت آقا در باب اقتصاد عالوه بر  مدیریت

مشکالت مشهود نمره مطلوبی در باب عدالت به دست 

 .نیاوردیم

ضمن انتقاد از روند مبارزه با فساد گفت: در مبارزه با  در ادامه

فساد، کمیتمان لنگ است و در بهبود معیشت مردم، هزار راه 

یش داریم. در چندین سال گذشته برخی رفتارهای نرفته در پ

ها و  افراد مرفه بی درد با خوی پلید اشرافی گری لطمه

توان جبران کرد مگر  هایی به کشور زد که آنها را نمی خسارت

 .با گذر روزگار

درخواست از ریاست قوه قضاییه در مورد مبارزه با فساد  با وی 

جدی با مفسدان و کسانی  گفت: انتظار داریم عالوه بر برخورد

اند به این اکتفا نکند و در  که با غارت اموال ملت دست یازیده

زمینه برگشت اموال های نامشروع این افراد به صاحبان حق با 

 .بیت المال اقداماتی انجام شود

 تاکید «نداریم مشکلی سازی خصوصی با » که این بیان با  وی

 شرکت تپه، فته کشور، غرب پتروشیمی واگذاری: کرد

 است سازی خصوصی در فساد عمق نشانه تبریز، سازی ماشین

 .ر آن ایستادبراب در تمام قاطعیت با باید

ضمن انتقاد از وابستگی به نفت تصریح کرد: تا زمانی که در 

وزارت نفت، تفکر مسووالن و اصرارشان معطوف به خام 

ته فروشی و عدم شفافیت باشد و به نفت وابستگی وجود داش

گیرد و نه کشور بوی جهش  باشد نه اشتغال سر و سامان می

کند. برخی دولتمردان نیز باید پاسخ این  تولید را استشمام می

 روابط به داشتن امید چشم با چرا که  اشتباه را بدهند

 مثل سنتی شرکای با ما روابط متاسفانه اروپا با اقتصادی

 .شد مخدوش روسیه و پاکستان هند، چین، کشورهای

این مجلس در برابر فساد بدون هیچ مالحظه و اغماضی  -

ایستد و فساد بسان اختاپوسی به جان نظام افتاده و بعد از  می

گذشت نزدیک به دو دهه از زمان پیام هشت ماده رهبری 

همچنان شاهد فساد روز افزون و بعضا سازمان یافته در 

 .های مختلف اقتصادی و اداری کشور هستیم بخش

از عزم خود مبنی بر تشکیل فراکسیون مبارزه با فساد خبر  وی

داد و گفت: جای خالی این فراکسیون در ادوار مجلس 

محسوس است این جانب مصمم به تشکیل فراکسیون مبارزه 

 کمک  با فساد در این مجلس هستم و از دغدغه مندان

ی به مجلس متفاوت نگاه مردم هم و رهبری هم. خواهم می

 از فراتر انتظاراتی متفاوت، نگاه این تبع به و  رندیازدهم دا

 به باید گانه سه قوای. دارد وجود مجلس این از قبلی مجالس

 روی پیش های چالش و بپوشاند عمل جامه رهبری، خواست

 .کند مرتفع را  اقتصاد و فرهنگ

در پایان نطق خود درباره رویکرد مجلس یازدهم به سیاست 

 و تعامل بر بنا  هم برای پیشرفتخارجی گفت: مجلس یازد

 ها عربده یکی آید نمی کوتاه چیز دو برابر در اما دارد، همکاری

 خود عناصر های وادادگی دیگری و خارجی های خواهی زیاده و

 .گرای غرب یا فروخته

 :حبیب اهلل دهمرده نماینیه مردم زابل، زهک و هیرمنی -د

 جمهوری نیانگذارب شهیدان؛ امام شهیدان، پاک روح به سالم

 که سلیمانی قاسم حاج سپهبد بزرگوار؛ شهید سردار و اسالمی

 مقام برای همچنین آفریبد، افتخار بشریت آزادیخواهان برای

هبری؛ ولی امر مسلمان جهان حضرت آیت اهلل امام ر معظم

ای، آرزوی سالمتی دارم، خدا را بسیار شاکر بوده و به  خامنه

ن چنین رهبری، همچنین خدمت بالیم برای داشت خود می

ها آرزوی موفقیت  هیات رئیسه محترم تبریک گفته و برای آن

 کنم. می

در ادامه در تذکری به وزارت امور خارجه افزود: در رابطه با 

شیطان بزرگ، فرانسه و انگلستان که با مردمان خود به 

کنند به وظیفه ذاتی خود  های قرون وسطایی برخورد می روش

 ، چرا این همه انفعال؟عمل کنید

وی با بیان اینکه مردم از این مجلس والیی انتظار دارند که به 

ها رسیدگی شود، ادامه داد: ضرورت  مشکالت انباشته شده آن

های علمی، تعامل و همدلی و به دور از زنده باد و  دارد؛ با روش

حاصل از این فرصت الهی در مسیر خدمت  مرده بادهای بی

 ردم که بهترین عبادت است استفاده کنیم.منت به م بی

گرانی امان مردم را بریده است، قیمت سر به فلک کشیده  -

رسد  خودرو، اجاره مسکن و... چه توجیهی دارد، به نظر می

 برخی از مسئوالن برای ناامید کردن مردم به نظام برنامه دارند.

وزراء این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مسئوالن و 

در صحن مجلس حضور پیدا کرده و ضمن ارائه گزارش از 
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عملکرد خود، جوابگوی مردم باشند، اضافه کرد: همکاران 

بزرگوار بپذیریم که اگر مجلس به وظیفه ذاتی خود عمل 

 توجهی از مشکالت حل خواهد شد. نمایند قطعا درصد قابل

وی مسائل فرهنگی، پیر شدن جمعیت خانواده و سبک 

گری و توزیع  نشینی، تبعیض، اشرافی ت زندگی، حاشیهنادرس

 های جدی امروز کشور دانست. ناعادالنه منابع را از چالش

خوران ضمن تشکر از قوه قضاییه،  دهمرده در رابطه با حرام

گفت: ضرورت دارد با چند دانه درشت مفسد اقتصادی مانند 

 مرحوم خلخالی برخورد جدی شود.

ت حوزه انتخابیه خود توضیح داد: طرح وی در رابطه با مشکال

هزار هکتار از اراضی دشت سیستان، به صورت  46آبرسانی به 

دنبال شد البته مطابق  ناقص افتتاح شد که اعتراض مردم را به

برای رفع نقص فرصت  9411تذکرات، دولت تا شهریور سال 

دارد، چرا با ایجاد نواقص در طرح، فرصت را به تهدید تبدیل 

 .کنیم

این نماینده خطاب به وزاری کشور و راه شهرسازی بیان کرد: 

تقسیم استان سیستان و بلوچستان یک فرصت است چرا این 

همه تاخیر؟ همچنین گذرگاه های مرزی سیستان یک ظرفیت 

است اما به دلیل سوءمدیریت به تهدید تبدیل شده است. 

 رگراهبز و آهن راه تکمیل چرا شهرسازی؛ و راه محترم وزیر 

 .است شده مواجه کندی با زاهدان زابل

خطاب به وزرای نیرو و آموزش و پرورش، گفت: انتقال آب از 

دریای عمان، فاضالب سیستان و... طبق قول داده شده اجرا 

شود، همچنین وزیر آموزش و پرورش به تبدیل مدارک 

 فرهنگیان نهضتی و.. توجه کنید.

به دلیل کمبود  وی همچنین از وزیر بهداشت و درمان

های استان و عدم توجه به حق و حقوق و  تجهیزات بیمارستان

 های استان انتقاد کرد. معوقات پرسنل بیمارستان

دهمرده به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 

گفت: متاسفانه آثار میراثی سیستان در حال از بین رفتن است 

ازمان میراث فرهنگی، در حالی که به دنبال وزراتخانه شدن س

 انتظار رسیدگی بیشتر به آثار باستانی را داشتیم اما افسوس...

نماینده مردم زابل، زهک ، هیرمند نیمروز و هامون در مجلس 

شورای اسالمی در پایان از دولت خواست با افزایش حقوق 

 .بازنشستگان به این تبعیض پایان دهید

 :بارمهرداد گودرزي چگیني نماینیه رود -هو

از همه ملت ایران به ویژه مردم حوزه انتخابیه خود یعنی 

درصدی در انتخابات داشتند سپاسگزارم.  72رودبار که حضور 

 .گویم به هیات رییسه مجلس شورای اسالمی نیز تبریک می

امروز هیبت استکباری آمریکا و نژادپرستی آن بر هیچ کسی 

هند که د های بیدار گواهی می پوشیده نیست و وجدان

طلب و خودخواه در دل  سازی برای آمریکای منفعت هویت

خواهی کتاب الهی است  ها جایی ندارد مسیر حق و عدالت ملت

های  خواهی برای ملت و قرآن کریم منشاء هدایتگری و آزادی

جهان است. امیدوارم همه کسانی که امید به آمریکا چه به 

سته بودند، فهمیده دولت اوباما و چه به دولت دونالد ترامپ ب

 .باشند که این ره پایان خوشی ندارد

امروز شاهد تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از صنایع کشور به 

دنبال شیوع ویروس کرونا بوده که مشکالت زیادی را برای 

مردم ایجاد کرده است. از رییس جمهور انتظار داریم هرچه 

ای تصدی تر وزیر توانمند، کاردان و متخصصی را بر سریع

وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسالمی 

 .معرفی کند تا مشکالت این حوزه بر روی هم تلنبار نشود

تر وزیری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت  باید هرچه سریع

انتخاب شود تا بتواند مشکالت ایجاد شده در حوزه صنایع را 

واگذار شده  سامان دهد. از سوی دیگر بخش زیادی از صنایع

از طریق رانت واگذار شده است و لذا الزم است که دولت 

گروهی را مامور کند تا با بازنگری و بازبینی تعهدات واگذار 

ها در صورت تضییع حقوق ملت اموال برده شده به  کننده

 .المال بازگردد بیت

خواری و واگذاری معادن که منابع اصلی  از سوی دیگر کوه

یگر مشکالت امروز کشور است. دولت باید کشور هستند از د

ای به معادن داشته و آنها را ساماندهی کند. همچنین  نگاه ویژه

 .های دولت باشد ای نیز باید در راس برنامه دیپلماسی منطقه

گزارش سرپرست مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسوالمي   (5

  22مواده   1در مورد مسائل اقتصوادي كشوور در اجوراي بنوی     

 نامه داخلي مجلس آیین

 خالصه گزارش:
محمد قاسمی در جلسه علنی امروز )یکشنبه( مجلس شورای  

ی وضعیت  ها درباره اسالمی در توضیح گزارش مرکز پژوهش

های رسمی  اقتصادی کشور، گفت: این گزارش براساس داده

های اجرایی منتشر شده لذا هیچ  کشور است که توسط دستگاه

 .ندارد که غیرمستند باشد ای در گزارش وجود نکته

همانطور که مقام معظم رهبری در مجلس یازدهم و در بیانیه 

گام دوم تاکید داشتند اقتصاد نکته کلیدی تعیین کننده است 

های مدیریتی در اداره  سال گذشته شاهد ضعف 41که در 

های ساختاری همچنان وجود  اقتصاد کشور بوده که این ضعف

ها بر مبنای الگوی کامال معقول  شدارد. گزارش مرکز پژوه
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های  اقتصاد است. از دیگر متغیرهای اقتصاد کالن ضعف

ساختاری و عیوب مدیریتی توان خلق ثروت در اقتصاد ایران را 

گرفته که این توان به تدریج در طول زمان کاهش پیدا کرده 

است. در روند رشد اقتصادی کشور شاهد نرخ رشد کاهنده با 

 .ایم وابسته به نفت بوده نوسان زیاد و

وی ادامه داد: اگرچه از برنامه چهارم تاکنون تاکید شده که 

باید میانگین رشد اقتصادی هشت درصد باشد، اما عملکرد 

گذاری بسیار فاصله دارد. در اقتصاد زمانی  نسبت به این هدف

گذاری کافی وجود   توان رشد اقتصادی داشت که سرمایه می

ظرفیت رشد اقتصادی که از طریق  9911ال داشته باشد. از س

شود، در حال کاهش  آالت و ساختمان بیان می سرمایه ماشین

بینی کرد که اگر همین وضعیت ادامه داشته  توان پیش بوده می

باشد در سنوات آتی رشد کاهنده اقتصاد را شاهد خواهیم بود. 

به زمان زیادی نیاز  9911برای برگشت به درآمد سرانه سال 

 .داریم

ی  های مجلس شورای اسالمی درباره سرپرست مرکز پژوهش

های دو رقمی  نرخ تورم نیز اظهار کرد: تقریبا همه ما با رقم

بینیم این وضعیت نامناسبی است که  تورم متولد شده می

باشد. نرخ تورم در ایران  ظاهرا این پدیده در کشور ما عادی می

 .ها در دنیا است جزو باالترین نرخ

، سه میلیون نفر به تعداد 9918تا  9914ه گفته وی از سال ب

فروش و  فروش، عمده شاغالن اضافه شده که آنها عمدتا خرده

در حوزه حمل و نقل و تعمیرات و غیره بودند و آنچنان معنای 

رغم ایجاد این  دهند. به همین دلیل علی بنگاه اقتصادی نمی

ت و یکسان هم در سطح از اشتغال همچنان نرخ بیکاری باالس

ها نیست. نرخ بیکاری در استانی هشت درصد و استان  استان

 .درصد است 91دیگر 

( تذكرات كتبي نماینیگان به رییس جمهوور و مسولولین   6

 اجرایي كشور

 رد(مو5 )تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

آقای عبااس گاودرزی نمایناده بروجارد: متاسافانه پاس از       -9

هنوز افازایش حقاوق بازنشساتگان     11گذشت سه ماه از سال 

تامین اجتمااعی اعاالم نشاده ضارورت دارد در ایان خصاوص       

 شخصاً پیگیری فرمایید.

یلویاه و باویر احماد:    آقای سید محمد موحاد نمایناده کهگ  -2

 یلویه و بویر احمدجنگل ها و منابع طبیعی استان کهگ درباره

د یاک  آقای پور ابراهیمی : درباره لازوم گازارش هزیناه کار    -9

اشته از صندوق توسعه ملی مای باشاد باه    دمیلیارد یورو که بر

 مجلس شورای اسالمی

خانم رفیعی نماینده تهران: درباره بی تدبیری در مهار آتاش  -4

 های زاگرس سوزی در جنگل

آقایان عبااس مقتادایی ، زاهادی ، میرزایای ، متفکار آزاد:      -5

دجاه ساال   قانون بو 92تبصره « ها»درباره ضرورت اجرای بند 

درباره پرداخات حقاوق ماهیاناه و حاق الزحماه نیروهاای        11

خرید خدمت وحق التدریس و نیروهای موقت آموزش وپرورش 

 که چندین ماه است پرداخت نشده است .

 مورد(31)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب 

 تعداد دستگاه اجرایی تعداد دستگاه اجرایی

 5 تعاون 4 جهاد
 5 وزش و پرورشآم 9 کشور

 5 راه وشهرسازی 5 نیرو
 9 اقتصاد 9 صنعت
 9 نفت 9 خارجه

 

 (تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تذكرات شفاهي7

طی تذکری اظهار داشت:   :سیی محمیرضا میر تاج الییني آقاي 

روال این است که در مراسم افتتاحیه مجالس پس از قرائت 

و مراسم سوگند، در پایان جلسه  پیام رهبر معظم انقالب

وکالی ملت برای بزرگداشت مقام امام راحل و شهیدان برای 

ادای احترام و تجدید عهد در حرم مطهر امام راحل)ره( و 

 .بهشت زهرا حضور یابند

البته که این ایراد به هیأت رئیسه سنی مجلس وارد است؛ 

روز چراکه هیأت رئیسه مجلس مستقر نشده بودند، چرا در 

افتتاحیه مجلس در حرم مطهر حاضر نشدیم. بنابراین انتظار 

 .داریم این موضوع جبران شود

با بیان این که شرایط کرونایی در کشور به وضعیت  وی

مطلوب و عادی بازگشته و بسیاری از امور به وضعیت عادی 

 .شود جبران موضوع این باید بنابراین رسیده است. 

اد مقابله با کرونا گفت: عملکرد ضمن تشکر از ست در ادامه

ایران در مبارزه با ویروس کرونا به الگوی مثبت تبدیل شده 

اند.  درصد از مبتالیان به این ویروس بهبود یافته 81است و 

 .بریم بنابراین در شرایط مطلوبی به سر می

وی همچنین خطاب به هیأت رئیسه مجلس پیشنهاد داد تا 

ای برای زیارت قبور شهدا و حرم  برای روزهای آینده برنامه

 .امام راحل)ره( انجام شود
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در پاسخ به این تذکر اظهار  :محمی باقر قالیبافآقاي دكتر

داشت: مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با کرونا قانون است و باید 

 .بر همه اجرا شود

وی افزود: حرم امام راحل بسته است و کسی در آنجا حضور 

اجرا کنیم و            یعی است که نتوانیم مراسم رابنابراین طب یابد، نمی

همگان شاهد هستند ما در روز افتتاحیه بر سر مزار شهدا 

قطعا در فرصت ممکن تجدید پیمانی با امام .حاضر شدیم

راحل و شهدا خواهیم داشت اما پس از این که شرایط فراهم 

 .شود

 29و  22در تذکری مستند به مواد  :محمیرضا صباغیان آقاي 

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: من دو  آیین

که فرمایشات حضرتعالی )قالیباف( چاپ  پیشنهاد دارم یکی این

که وظایف هیات  شود و به نمایندگان داده شود و دیگر این

رییسه نیز در یک نسخه چاپ و در اختیار نمایندگان قرار 

 .گیرد

های نمایندگان به  سیستم همچنین با اشاره به عدم اتصال وی

دهی خواستار تسریع در  مرکز و همچنین عدم امکان رای

 .ها شد اتصال این سیستم

وی ضمن تبریک به محمدباقر قالیباف و هیات رییسه مجلس 

 مجلس رییسه هیات دستور از پیش نطق از  شورای اسالمی،

 .کرد تشکر و تقدیر نیز الریجانی علی و دهم

ه علنی امروز )یکشنبه( مجلس در محسن زنگنه در جلس

نامه داخلی درباره حفظ شأن  آیین 22تذکری با استناد به ماده 

و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی 

نمایندگان گفت: ظرف چند روز اخیر برخی دوستان براساس 

شان احساس کردند باید در فضای مجازی مواردی را در  تکلیف

نمایندگان در مجلس یازدهم مطرح کنند که  خصوص مسائل

ها مربوط به تسهیالتی است که در مجلس دهم در  برخی از آن

اختیار نمایندگان قرار گرفته که هنوز هیأت رئیسه در مجلس 

یازدهم قانونا در این باره تصمیمی نگرفته اما موضوع به 

ای در فضای مجازی مطرح شده که گویا مجلس یازدهم و  گونه

ایندگان چنین تسهیالتی را دارند لذا باید مراقب آنچه در نم

 .شود، باشیم فضای مجازی گفته می

ای  این نماینده مجلس افزود: نمایندگان بدانند هر حرف و نکته

تواند برای کل مجلس و سایر  زنند می که در فضای مجازی می

نمایندگان تبعاتی داشته باشد. مجلس یازدهم مجلس ضد 

ه نظارت را از خودش شروع خواهد کرد. همه فساد است ک

نمایندگان مردمی هستند و اثبات کردند که نظارت را از خود 

آغاز کردند اما باید مراقب باشیم چهره مجلس یازدهم طور 

 .دیگری جلوه نکند

در پاسخ به این   :زاده نایب رئیس مجلس امیرحسین قاضيآقاي 

را رعایت کرده و  تذکر از نمایندگان خواست که این موضوع

 .حرمت امامزاده را دست جمعی حفظ کنند

وی در عین حال توضیح داد که تذکرات مربوط به دستور 

مجلس داده شود و این گونه تذکرات را باید به پایان جلسه 

 .مجلس موکول کرد

نامه  آیین 96و  22با استناد به مواد   :نژاد جبار كوچکيآقاي 

مه باید معاونت قوانین سوابق نا در تذکری گفت: طبق آیین

ها را چاپ و در اختیار  نمایندگان برای عضویت در کمیسیون

 .نمایندگان قرار دهد که چنین اتفاقی رخ نداده است

وی همچنین در تذکر دیگری گفت: برخالف قانون برنامه، 

ای نیست  بازنشستگان و شاغالن به گونه  میزان افزایش حقوق

درصدی حقوق  95ر معاش کنند. افزایش ها بتوانند امرا که آن

دهد. بازنشستگان قشر محرومی هستند و  کفاف زندگی را نمی

به حمایت دولت نیاز دارند که چنین اتفاقی را شاهد نیستیم. 

 .اوضاع اقتصادی کشور بهم ریخته و دولت هم توجهی ندارد

این نماینده مجلس افزود: آن زمان که به تازگی کرونا وارد 

کرد. بعد از  ده بود دولت جلسات آنچنانی برگزار نمیکشور ش

تذکر رهبری تازه ورود کردند ولی االن همه جلسات معطوف 

 .به کرونا شد و اقتصاد را رها کردند. مردم به شدت گالیه دارند

در پاسخ به این   :زاده نایب رئیس مجلس امیرحسین قاضيآقاي 

در سیستم ثبت  تذکر گفت: تمامی اسامی و سوابق نمایندگان

شده و برای پرهیز از اسراف به صورت کاغذی چاپ نشده 

 .است

در تذکری گفت: ابهامی وجود دارد. :ولي اسماعیليآقاي 

دیشب جلسه ای برای اصالح آیین نامه داخلی مجلس برگزار 

شد، باید اعالم شود که آیا این اصالح نیاز به رأی مجلس دارد 

است و نیازی به رأی گیری یا خیر؟ یا صرفاً دستورالعمل 

 نیست. این موضوع را برای مجلس و مردم شفاف کنید.

صحبت هایی درخصوص اینکه مجلس باید در رأس امور باشد، 

مطرح می شود. ضمن تشکر از نطق دکتر قالیباف در ابتدای 

نشست علنی امروز باید گفت در رأس امور نبودن مجلس باعث 

د شود، باید به سمتی شده مشکالت معیشت و فرهنگ ایجا

حرکت کنیم تا مجلس در رأس امور قرار گیرد و مشکالت حل 

 شود.
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در پاسخ به   :زاده نایب رئیس مجلس امیرحسین قاضيآقاي 

تذکر اول گفت: اصالح آیین نامه درخصوص دستورالعمل 

است، جلسه مشترکی بین هیات رئیسه و کمیسیون آیین نامه 

آقای امیرآبادی جزئیات آن را برگزار شد که مصوباتی داشت. 

 مطرح می کند.

در رأس امور بودن مجلس از موضوعات بسیار مهم است، هیات 

رئیسه وظایفی در این زمینه دارد که باید رویکرد و فرآیند را 

مورد توجه قرار دهد، موضوع اصالح فرآیند است که الزم می 

ورود  دانیم کمیسیون آیین نامه داخلی با قدرت به این موضوع

 .کند تا مجلس پرقدرت پیش رود

دشتی اردکانی در تذکری در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه 

مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت حفظ نظم و انضباط 

جلسات مجلس گفت: متاسفانه این موضوع اصال رعایت 

شود من صبح هم به یکی از اعضای هیات رئیسه این  نمی

 .گفت مجلس همین استموضوع را گفتم و ایشان 

وی افزود: خواهش من این است که اهتمام ویژه به حفظ نظم 

 .مجلس داشته باشیم ما باید با مجالس دیگر متفاوت باشیم

امیر حسین قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این تذکر گفت: 

خواهیم در زمان جلسه  این تذکر وارد است از همکاران می

د گوش کنند و با آرامش به شو علنی به مطالبی که مطرح می

وی اضافه کرد: به هر حال جمع جمع همکاران .تصمیم برسند

 .ای جز خواهش نداریم است و ما چاره

در تذکری شفاهی در جلسه علنی   :محمود احمیي بیغشآقاي 

امروز مجلس شورای اسالمی بیان کرد: بنده امروز از ابتدای 

فانه کسی توجهی جلسه چندین بار قصد تذکر داشتم اما متاس

های ما این بود  نداشت. در مجلس هشتم نیز یکی از مصیبت

کرد و تنها زمانی که مایل  که رییس وقت به تذکرات توجه نمی

داد. در حالی که اینگونه نباید باشد و رییس  بود اجازه می

 .جلسه باید اجازه دهد که تذکرات به موقع مطرح شود

قانون اساسی،  65ساس اصل وی در ادامه نیز اظهار کرد: برا

مجلس شورای اسالمی باید با حضور دو سوم نمایندگان 

شنبه که ما هیات رییسه را  رسمیت پیدا کند، اما در روز پنج

با عجله انتخاب کردیم همه حاضرین منتخب مردم بودند و 

ها تایید شد. در اصل  حدود یک ساعت پیش بود که اعتبارنامه

 .نامه کسی تایید نشده استشنبه اعتبار در روز پنج

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد که 

شنبه در شرایطی که همه منتخب بودند هیات  در روز پنج

رییسه را با عجله انتخاب کردیم سوال من این است آیا خالف 

ایم؟ افکار عمومی از ما  قانون اساسی عمل نکرده 65اصل 

را رعایت کرده و خواستار قانون باشیم.  انتظار دارند تا قانون

  ها نیز امروز به صورت گروهی خوانده شد و هیچ اعتبارنامه

کسی به آن توجهی نداشت در صورتی که باید به صورت فردی 

 .شد این کار انجام می

در پاسخ به   :زاده نایب رئیس مجلس امیرحسین قاضيآقاي 

تید تفسیر قانون طور که مطلع هس تذکر وی بیان داشت: همان

نامه جدید نیز اصالحاتی  اساسی با شورای نگهبان است و آیین

ها داشته  در بخش انتخابات هیات رییسه و قرائت اعتبارنامه

نامه آمده و به تایید شورای  است که در متن قانون آیین

نگهبان رسیده است، یعنی خالف قانون عمل نشده و براساس 

 .وارد نیستنامه  ه آییننظر شورای نگهبان ایرادی ب

طی تذکر شفاهی خود، گفت: دیروز :  محمیحسن آصفريآقاي 

ظاهرا هیات رئیسه مجلس جلسه ای تشکیل داده در خصوص 

امتیازبندی نمایندگان برای عضویت در کمیسیون ها 

تصمیماتی گرفته اند در حالی که هنوز اعتبارنامه های آن ها 

 تائید نشده است.

انون اساسی و اصل سوم آن در مورد رفع همچنین براساس ق

تبعیضات ناروا همه موظف به توجه و تالش برای اجرای کامل 

این اصل هستند و امروز استحضار دارید در شرایطی که تورم 

درصدی در جامعه وجود دارد و فشار به طبقه  41بیش از 

متوسط و پایین به بیشترین حد خود رسیده است توازن 

 یده نشده است.حقوق و مزایا د

مردم و بازنشستگان سوال می کنند که چگونه است حقوق 

درصد افزایش پیدا کرده اما حقوق  51کارکنان دولت 

 درصد و این با قانون اساسی مغایر است. 95بازنشستگان تنها 

نماینده مردم اراک در تذکر پایانی خود با اشاره به نامگذاری 

من درخواست می کنم  امسال به نام سال جهش تولید، گفت:

در اولین فرصت وزرای اقتصادی به مجلس دعوت شوند و 

برنامه های خود را برای تحقق شعار سال ارائه کنند، نباید 

شعار سال و تاکید رهبری تنها تبدیل به بنر و همایش شود و 

 باید هر چه مطلوب تر به شکل عملیاتی درآید.

در پاسخ به این   :سزاده نایب رئیس مجل امیرحسین قاضيآقاي 

تذکر، تصریح کرد: ما دیروز ابتدا جلسه مشترکی بین هیات 

رئیسه و کمیسیون آئین نامه داشتیم و موضوع تذکر شما مورد 

بحث قرار گرفت و مشخص شد کمیسیون مشترک صالحیت 

ورود به بررسی دستورالعمل را دارد و سپس وارد دستور و 

ز بین منتخب و موضوع شدیم در ضمن قانون اساسی نی
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نماینده تفاوتی قائل نیست و تصویب آئین نامه بخشی از آغاز 

 کار مجلس است.

وی افزود: در مورد بخش دوم تذکر و حضور وزرا در مجلس 

نیز قرار است در ابتدای مجلس و تا زمانی که هنوز طرح ها و 

لوایح در دستور قرار نگرفته به تدریج وزرا و مسئولین در 

 ی دعوت شوند تا گزارشات و عملکرد و جلسات متماد

 .برنامه های خود را ارائه کنند

ای با استناد به ماده  نامه در تذکر آیین:  الیاس نادرانآقاي 

آیین نامه داخل مجلس شورای اسالمی، گفت: معموال  994

نمایندگان در خصوص مسائل مختلف کشور اظهارنظرهایی 

 .ر به کلیت نمایندگان باشدها باید ناظ دارند از این رو بیانیه

آیین نامه داخلی مجلس  915در ادامه با اشاره به ماده  وی

اظهار داشت: طبق این ماده اگر نماینده ای تذکر می دهد، 

رئیس می تواند آن را وارد بداند یا نداند و نیاز نیست درباره هر 

 .تذکر توضیحات ارائه شود

آیین نامه داخلی  28در پایان با استناد به تبصره یک ماده 

مجلس عنوان کرد: بر اساس این ماده، اگر اعتبارنامه برخی 

منتخبان در مجلس به تصویب نرسد باید اسناد اعتراض آن به 

 .شورای نگهبان ارسال شود تا مورد بررسی قرار گیرد

در پاسخ به   :زاده نایب رئیس مجلس امیرحسین قاضيآقاي 

ین نامه گفت: توضیح جهت آی 915تذکر نادران درباره ماده 

اقناع ذهن نماینده تذکر دهنده، ایرادی ندارد و در این ماده 

ذکر نشده است که رئیس جلسه امکان پاسخگویی و توضیح به 

 .نمایندگان را ندارد

آیین نامه داخلی  28در توضیح تذکر تبصره یک ماده  وی

ی مجلس نیز تصریح کرد: بعد از اینکه نسبت به اعتبانامه برخ

منتخبان اعتراض صورت گرفت، پرونده های اعتراضی به 

شورای نگهبان ارسال خواهد شد که این روند در حال انجام 

 د.ها به شورای نگهبان ارسال می شو بوده و پرونده

در تذکر شفاهی ضمن سالم و عرض ادب به :  علي نظريآقاي 

به همکاران و تشکر از موضع انقالبی دکتر قالیباف، با اشاره 

تذکر احمدی بیغش گفت: نمایندگان؛ اینجا مرکز حقوقی است 

و تذکراتی که نمایندگان می دهند باید پشتوانه حقوقی داشته 

 باشد.

. امرکم نظم و اهلل بتقوی حضرت امیر )ع( می فرماید اوصیکم

 از مردم است، مهم مجلس انتظام و نظم حفظ خدا به را شما

 اگر ناله تو گوش اگر یعنی مباشی داشته نظم دارند انتظار ما

 مجلس اول روز اگر. است فریاد نرسد جایی به آنچه من، ناله

 شته باشد تا ثرویا می رود دیوار کج.ندا نظم و انتظام

دکترقالیباف گفتند مجلس تغییر و تحول را باید از خودش 

شروع کند و ما نمی توانیم روند غلط را به عنوان یک عرف 

 پذیرا باشیم.

امه قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس تاکید کرد: امر در اد

به معروف و نهی از منکر جمعی شما، ان شااهلل موثر واقع شود 

و جمع همکاران نظم را رعایت کند به خصوص برخی از 

 .همکاران جوان ما به این نکته توجه کنند

 942طی تذکری ناظر بر ماده  نادران الیاسهمچنین آقای  

اخلی مجلس گفت: گزارش مرکز پژوهش ها در آیین نامه د

جایگاه خود اهمیت دارد، اما مهمتر از آن تذکرات است و من 

متذکر می شوم این گزارش به جلسه روز سه شنبه صبح و 

 قبل از آغاز جلسه علنی موکول شود.

: در پاسخ به این تذکر   مجلس دوم  نیکزاد نایب رئیسآقاي 

است و سرپرست محترم مرکز بخشی از تذکر شما وارد گفت 

پژوهش ها آنچه که اقتضای جلسه علنی است را قرائت 

خواهند کرد. ضمن آنکه برای سه شنبه نیز پیش بینی هایی 

 اند.شده و میهمانانی به مجلس دعوت شده 

در تذکری شفاهی گفت: در پیام مقام معظم  :الهام آزاد خانم

قتصاد، فرهنگ رهبری همه ما مجلس یازدهمی ها به اولویت ا

 و عدالت رهنمون شدیم.

دو اتفاق غم انگیز در روزهای اخیر رخ داد که اگر  وی گفت

سال های قبل به فرمایشات رهبری عمل می شد، شاید از 

 وقوع چنین رخدادهایی پیشگیری می شد، ایشان در 

فرمایشات مهمی درباره بحث زن، خانواده  72و  61سال های 

اشتند که متاسفانه اجرایی نشد و و تعدی به حقوق زنان د

امسال هم در دیدار با دانشجویان فرمودند؛ در این حوزه کم 

 کاری های جدی انجام شده است.

همچنین رهبری درباره بحث عدالت هم فرمودند که نمره 

خوبی در کشور کسب نکرده است، آیا ما می توانیم پاسخگوی 

هنوز تخریب  مردمی باشیم وقتی فردی هزاران متر ساخته و

 و برخورد متر  5یا  2ا به دلیل تنه پناهی آسیه  نشده، اما با

 بحث کنار در مسائل این تمامی باید. شد وی فوت باعث

 .بگیرد قرار یازدهم مجلس اول اولویت عنوان به اقتصاد

گام دوم انقالب گام تمدن سازی نوین اسالمی است و باید 

 .برسانیم جهانیان  ندای حق را به
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با اشاره به قتل یک سیاهپوست در آمریکا و اعتراضات  یشانا

اخیر مردم آمریکا به این حادثه گفت: دستگیری خبرنگاران، 

تهدید به شلیک مستقیم توسط ترامپ قمارباز و قتل یک 

 سیاهپوست در روزهای اخیر در آمریکا اتفاق افتاده است

ه وزیر در تذکر شفاهی خود خطاب ب :اهلل وردي دهقاني آقاي 

بهداشت خواستار مبارزه با فساد در حوزه کاری این وزیر در 

استان آذربایجان شرقی شد و گفت: به وضعیت تعدیل و اخراج 

برخی از کارمندان حوزه وزارت بهداشت در این استان باید 

 رسیدگی شود.

در ادامه در تذکری خطاب به وزیر راه، تصریح کرد: مسیر  وی

ه انتخابیه به دلیل منافع شخصی و اصلی بزرگراه این حوز

محلی تغییر کرده که باید هرچه سریع تر به مسیر اصلی 

 بازگردد.

وی در ادامه خطاب به سرپرست وزارت صنعت و معدن درباره 

پیش فروش خودرو، عنوان کرد: شرایط پیش فروش باید به 

گونه ای باشد که تمام افرادی که متقاضی خودرو هستند 

مت مناسب صاحب خودرو شوند همچنین این بتوانند با قی

وزارت به وضعیت شهرک صنعتی ورزقان که نیمه کاره رها 

شده است رسیدگی کرده و کارخانجات پایین دستی مس را 

 تکمیل کند.

در پایان خطاب به وزرای نیرو و کشاورزی خاطرنشان کرد:  وی

سد بزرگی در منطقه احداث شده که باعث خروج آب های 

کشور می شود لذا باید به تامین آب شرب منطقه  مرزی از

 توجه جدی شود.

در تذکری شفاهی خود خطاب به وزیر  :محمیرضا دشتي آقاي

بهداشت گفت: بیماران دیابتی در استان یزد و به خصوص در 

شهر اردکان برای تامین انسولین مورد نیاز که یک نوع داروی 

این بیماران به  حیاتی برای آنهاست و در صورت عدم تامین،

کما می روند، دچار مشکل هستند. از وزیر محترم می خواهم 

 هر چه سریعتر این موضوع را پیگیری کند.

وی در تذکر دیگری خطاب به وزیر نیرو اظهار کرد: آب شرب 

شهر اردکان در خور شأن مردم نیست و الزم است هر چه 

مین آب سریعتر این موضوع مورد توجه قرار گرفته و مشکل تا

 شرب حل شود.

ضمن تسلیت سالروز عروج ملکوتی  :موسي غضنفرآباديآقاي 

امام خمینی )ره( از مردم شهرستان های شرق استان کرمان 

به دلیل اعتماد به خود تشکر کرد و خطاب به رئیس جمهور 

تصریح کرد: امروز افزایش قیمت کاالهای اساسی مردم به ویژه 

قرار داده است چرا نظارت قشر ضعیف را تحت فشار شدید 

 جدی در برخورد با محتکران وجود ندارد.

خطاب به وزیر کشور نیز، گفت: استان کرمان در آتش  وی

ضعف مدیریت می سوزد، با وجود اینکه از این مسئله اطالع 

دارید چرا هیچ اقدامی در این زمینه صورت نمی گیرد مردم 

 فراد شوند.نباید فدای جناح گرایی و باندبازی برخی ا

وی تاکید کرد: بنده هیچ شأنی برای خود به جز نوکری برای 

مردم قائل نیستم برهمین اساس دست همکاری وتعامل را 

برای حل مشکالت مردم به سمت دولتمردان دراز می کنم اما 

با مدیریت ضعیف و ناتوان، ضعیف و فرسوده نمی توان 

 مشکالت مردم را حل و فصل کرد.

یرو بابت پیگیری موضوع انتقال آب شرب از سد به وزیر ن وی

نسا به سمت بم و روستاهای در مسیر تذکر داد و همچنین 

خطاب به وزیر صمت عنوان کرد: خودروسازی بم نیز که 

 کرده باید مورد توجه قرار گیرد. جوانان بسیاری را بیکار

در تذکر شفاهی خطاب به رئیس  وی: سیی محمی موحی

ع طبیعی بویراحمد طعمه حریق شده و جمهور، گفت: مناب

 خسارات جبران ناپذیری به آن وارد شده است.

تصریح کرد: حضور جوانان با دست خالی برای  ادامه در وی

مبارزه با آتش، صحنه زیبای ایثارگری را ایجاد کرد اما به 

 خاطر نبود امکانات باعث تاسف بود.

حیات وحش وی در ادامه با بیان اینکه جنگل های بلوط و 

بویراحمد در شعله های آتش خاکستر شد، عنوان کرد: آتش 

همچنان زبانه می کشد و الزم است مسئوالن از خواب بیدار 

 شوند.

در پایان خطاب به رئیس جمهور خواستار دستور وی به 

سازمان مدیریت بحران برای اطفای حریق شد و از اقدامات 

 سپاه، ارتش و مدیریت استان تشکر کرد.

در تذکر کفت: مجلس مرکز حقوقی است، : علي نظريقاي آ

تذکر برخی دوستان فاقد پشتوانه حقوقی است؛ آقای احمدی 

 چنینی که دادند  تذکر 29ماده  99بیغش نسبت به بند 

 .یزی در آیین نامه وجود نداردچ

ام جایگاهم نیز  وی افزود: همانطور که از مناطق محروم آمده

صدایم نمی رسد؛ شما را به خدا توجه در اینجا محروم است و 

کنید که حفظ نظم و انتظام مجلس مهم است، مردم از ما 

انتظار دارند که در اینجا نظم داشته باشیم؛ آقای قاضی زاده 

هاشمی توجه کنید اگر من بی نظم باشم و شما نام مرا 

چندین بار قرائت کنید در حوزه انتخابیه به فرد بی نظمی 
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د؛ آقای قالیباف گفتند مجلس تغییر و تحول تبدیل خواهم ش

را باید از خودش شروع کند و ما نمی توانیم روند غلط را به 

 .عنوان یک عرف پذیرا باشیم

قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس در پاسخ به آقای 

مورد  23ماده  11نظری عنوان کرد: در مطلب اول احتماال بند 

دوستان جمع بیشتری از نظرشان بوده است؛ بعد از تذکرات 

همکاران سر جای خود نشستند؛ این امر به معروف و نهی از 

منکر جمعی شما ان شاءاهلل موثر واقع شود و جمع همکاران 

نظم را رعایت کنند؛ به خصوص برخی از همکاران جوان ما که 

 .اند به این نکته توجه کنند انتهای صحن ایستاده

ذکری شفاهی با استناد به ماده در ت :علي اصغر عنابستانيآقاي 

آئین نامه داخلی خواستار رعایت نوبت و بیان تذکرات در  22

 .شد خود زمان و  موقع

همچنین خواستار تذکر هیات رئیسه برای رعایت نظم در  وی

جلسه شد و عنوان کرد: بخشی از بی نظمی ها به دلیل رفت و 

ار می آمد و بی نظمی در جایگاه هیات رئیسه در صحن تکر

 شود.

وی همچنین تصریح کرد: ما نباید در تدوین دستورکار مجلس 

گرفتار روزمرگی ها شویم و باید به موضوعات اساسی از جمله 

شفافیت، مقابله با فساد و موضوع معیشت مردم که اولویت 

 های کشور هستند، بپردازیم.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که مدیریت جلسه را آقای 

ت، در پاسخ به بخش دوم این تذکر عنوان کرد: برعهده داش

ما نمی توانیم رفت و آمد در هیات رئیسه را منع کنیم لذا 

خود نمایندگان باید نسبت به نظم جلسه حساسیت داشته 

 باشند.

در تذکری شفاهی با بیان اینکه کرونا  :مولوي محمی آقاي سیی

شدن  در استان خوزستان بیداد می کند و مردم در حال پرپر

هستند، گفت: آمار هر روز نشان می دهد که استان خوزستان 

    در بحث بیماری کرونا در رتبه اول قرار دارد. 

تاکید کرد: سوال من از وزرای بهداشت و نیرو این است که  وی

آیا باید مردم استان خوزستان با این وضعیت درگیر آب شرب 

ئیه در این هم باشند؟ آیا دوست دارید مجدداً مشکل غیرا

 استان تکرار شود؟ کرونا گلوی مردم خوزستان را فشرده است.

وی ادامه داد: باز هم می خواهید خوزستان مادرخرج دیگر 

استان ها شود؟ آیا دیده اید که استانی به این ثروت و دارایی، 

 911به کیت های آزمایشگاهی مجهز نباشد؟ چرا آبادان با 

 استان دارد؟ PCR گاههزار نفر جمعیت، تنها یک دست

. برد می رنج ساز اکسیژن های دستگاه کمبود از خوزستان

 کرونای با مبارزه ستاد وقت اسرع در فرمایید توصیه لطفا

 .گیرد قرار خوزستان استان اختیار در قلباً و غالباً کشور

اظهار کرد: فاجعه انسانی در این استان در حال تکرار  وی

نفر بر  97می دهد که تنها دیروز  است. آمار همین هفته نشان

نفر رسیده  959هزار و  94اثر کرونا فوت کرده اند و آمار به 

که واقعا فاجعه است و انتظار داریم با دستور رئیس جمهور، 

 کنار استان خوزستان قرار گیرند. وزرای نیرو و بهداشت در

 آتش به اشاره با در تذکری شفاهی: محمیطال مظلوميآقاي 

 تاکنون پنجشنبه از: گفت زاگرس های کوه در خیرا سوزی

 .است گرفته آتش خاییز های کوه

تاکید کرد: ضمن تشکر از فرماندار و استاندار برای زحماتی  وی

که به منظور کمک و مدیریت اطفای حریق داشتند، اما الزم 

است مسئوالن باالدستی برای ارسال بالگرد آب پاش به سمت 

 انجام دهند.جنگل اقدام الزم را 

در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس : سیی كاظم موسويآقاي 

جمهور، گفت: وضعیت عمومی مردم به لحاظ معیشت در تنگنا 

است و به خصوص در بحران کرونا آن ها را با مشکل مواجه 

کرده که نیاز به ارائه لوایح قوی از سوی دولت در این خصوص 

 دارد.

به وضعیت کشت و صنعت  وی در ادامه خواستار رسیدگی

مغان و عدم ابقای قرارداد آن شد و گفت: مردم و قوه قضائیه 

به دنبال ابطال این قرارداد هستند؛ البته ما با اصل واگذاری که 

قانون اساسی و دستور رهبری است،  44همان اجرای اصل 

مخالف نیستیم اما غارت گری در کشت و صنعت مغان باعث 

 است. تضییع حقوق مردم شده

در پایان خطاب به وزیر راه خاطرنشان کرد: ساختمان  ایشان

ریشتری تخریب می شود و جان  5های اردبیل با یک زلزله 

 مردم در خطر است لذا الزم است برای اصالح وضعیت

 ساختمان ها، تسهیالت ارائه شود.

در تذکری شفاهی خطاب به  :سییناصر موسوي الرگانيآقاي 

رگ دولت روحانی این است که دیر از دولت گفت: مشکل بز

خواب بیدار می شود، ابتدای شروع ویروس کرونا کشور را رها 

کرد و اکنون در دوران پساکرونا اقتصاد را رها کرده، در سال 

 جهش تولید، معیشت و اقتصاد را به حال خود گذاشته است.

سال گذشته حجم نقدینگی در کشور  5عنوان کرد: طی  وی

رابر شده است. متناسب با افزایش نقدینگی، ارزش ب 9بیش از 

پول ملی کاهش یافته و نقدینگی به سمت بازار ارز، طال، 

 بورس و مسکن سرازیر شده است.
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وی ادامه داد: حجم معوقات بانکی و مشکوک الوصول بانک ها 

نشان از ضعف عملکرد بانک ملی و خودمختاری برخی بانک 

این مسائل مشغول انتصاب  هاست. دولت به جای رسیدگی به

 افراد معلوم الحال در پست های حساس است.

تاکید کرد: شنیده شده است افراد مشکل دار به عنوان  وی

سفیر در حال انتصاب هستند، از سوی دیگر صندوق 

بازنشستگی کشور و شستا به حیاط خلوت مفسدین اقتصادی 

ر می و سیاسی تبدیل شده است. به شریعتمداری شدیداً تذک

 دهیم که از این روند غلط دست بردارد.

با اشاره به موضوع آسیه پناهی گفت: از قوه قضائیه می  ایشان

خواهیم با سرعت و جدیت مرگ آسیه پناهی که جرمش دفاع 

از آلونک ساده و کپری اش در مقابل شهرداری کرمانشاه بود، 

رسیدگی کند، زیرا در نظام مقدس جمهوری اسالمی شایسته 

سال به جای رسیدگی به امور فقرا با آنها  41ست که بعد از نی

 برخورد شود.

تا با مدیران ناالیق برخورد وی همچنین از وزیر کشور خواست 

 شود.

 22در تذکر شفاهی، گفت: طبق ماده  :سییسلمان ذاكرآقاي 

اقتدار مجلس، دفاع از حقوق و جایگاه قانونی  99بند 

اقعا دولت حق و حقوق نمایندگان اقتضا می کند که و

 نمایندگان را رعایت کند چرا که ما نماینده ملت هستیم.

وی با تذکر به وزیر امور خارجه، تاکید کرد: امروز دیپلماسی 

بازارچه مرزی بسته شده است و  81اقتصادی کجا مانده است، 

یک بازارچه باز است، صادرکنندگان و واردکنندگان االن نمی 

 دانند چه کنند.

هزار تن هندوانه از ارومیه به وان ترکیه  21تاکید کرد:  وی

رفته است و واگن ها هنوز باز نشده اند و این محصوالت فاسد 

 و خراب شده اند.

وی در ادامه تاکید کرد: چه کسی باید پاسخ کشاورزان را بدهد 

و احقاق حقوق کشاورزان را چه کسی باید انجام دهد؟ به جز 

 ز وزیر امور خارجه؟نمایندگان مردم؟ به ج

میلیارد تومان و برخی یک میلیارد  2ادامه داد: برخی  ایشان

تومان هزینه گذاشته اند. دیپلماسی اقتصادی کجاست و چرا 

فعال نیست. آیا کشاورز باید رایزنی کند و با وزیر خارجه ترکیه 

صحبت کند؟ پس وظیفه شما چیست؟ خواهش می کنم حق 

و حقوق نمایندگان باید حفظ  حقو حقوق مردم را بدهید و 

 شود.

در تذکری شفاهی تاکید کرد:  :محمی صفایي دلویيآقاي 

همکاران توجه داشته باشند، قوه مقننه هویت جمعی دارد، اما 

برخی از نمایندگان به این هویت کمتر توجه کرده و هر چه به 

ذهنشان می رسد، وارد فضای مجازی و توئیتر می کنند. به 

یکی از همکاران از پس دادن کارت هدیه گفته طور مثال 

 است، این کار خوبی است، اما حتما باید ریا می کرد؟

ادامه داد: با اینکار در افکار عمومی ذهنیت نادرستی از قوه  وی

مقننه ایجاد شده است. تقاضا داریم همکاران به هویت جمعی 

 توجه کنند.

ی کنم، بلکه وی تاکید کرد: بنده به محافظه کاری دعوت نم

 تاکید به صیانت از هویت جمعی مجلس شورای اسالمی دارم./

ضمن تبریک به هیات رئیسه و آرزوی : فرهاد بشیريآقاي 

توفیق برای همکاران، گفت: مجلس یازدهم شروع شده است و 

ان شاءاهلل در تراز انقالب اسالمی از همه ظرفیت ها برای 

 ه کنیم.خدمت گذاری به مردم شریف کشور استفاد

رئیس جمهوری و نمایندگان باید  929وی افزود: طبق اصل 

در زمینه استقالل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ 

گونه اقدامی دریغ نکنند. آقای رئیس جمهور با عنایب به اینکه 

سوگند یاد کردید امروز ضرورت دارد که به این مسائل توجه 

 ار کند است.کنید. دولت در عرصه های مختلف بسی

تاکید کرد: ما نمایندگان مردم هم آمده ایم که برای حل  وی

مشکالت به دولت کمک کنیم و باید از حداکثر ظرفیت های 

کشور استفاده کرد، نباید در اقتصاد دچار خودباختگی شویم، 

 به ظرفیت های کشور باور داشته باشیم.

را علیرغم  ادامه داد: می توانیم تالش کنیم و اقتصاد کشور وی

تهدیدات و تحریم های ترامپ جنایت کار به سرانجام رساند، 

 می توان از حداکثر ظرفیت های کشور استفاده کرد.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس گزارش خوبی در 

ارتباط با حوزه اقتصاد، ارائه کرد و تقاضا دارم که تالش کنید 

 مشکالت اقتصادی کشور رفع شود.

سال  99ره به پروژه ملی کمربندی پاکدشت،گفت: از با اشا وی

پیش کمربندی جنوبی پاکدشت شروع شده و هنوز تکمیل 

نشده است ، از ظرفیت قرارگاه خاتم االنبیاء با همکاری وزارت 

شهرسازی و آقای نیکزاد استفاده شد ولی متاسفانه هنوز خیلی 

ارد میلی 4به این پروژه  11پیشرفت نکرده است، برای سال 

تومان اختصاص داده شده که این هم تحقق پیدا نمی کند و 

مشکالتی داریم، از وزیر راه و شهرسازی تقاضا دارم که برای 
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ه تالش کنیم مشکالت این پروژه با جدیت وقت بگذارید و هم

 مردم حل شود
 

 (قرائت بیانیه 1

 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با صدور  245 

شرط تحقق در راس امور بودن، نظم در انجام بیانیه ای بر 

 .اند وظیفه، طهارت اقتصادی و اولویت شناسی تاکید کرده

 :در این بیانیه آمده است

های کشور  امروز اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویّت

است که در این میان، رسیدگی به اقتصاد و معیشت طبقات 

مساله امروز  های عدالت فوری ترین ضعیف و ارتقای شاخص

 .ماست

 :متن این بیانیه به شرح زیر است

 هوالحکیم

ما نمایندگان ملت ایران با تقدیر فراوان از پیام حکیمانه رهبر 

معظم انقالب اسالمی به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم، با 

گرامیداشت ایام ارتحال امام خمینی )ره( و قیام پانزدهم 

ی دکتر قالیباف و خرداد، ضمن تبریک انتخاب آقا

 شریف ملت استحضار به را مهمی نکات محترم رئیسه هیئت

 :رساند می اسالمی ایران

خداوند متعال را بابت توفیق خدمت شاکریم و از مردم  .9

شریف و انقالبی ایران اسالمی به واسطه امیدواری و اعتماد به 

منتخبان خود سپاسگزاریم و با خدای خود عهد می بندیم که 

م همت خود را صرف خدمت به مردم و اعتالی نظام تما

 .مقدس جمهوری اسالمی ایران نماییم

های حکومتی و  ی دستگاه همه»بیان دقیق رهبرانقالب که  .2

ی آحاد، وظیفه دارند از مسیر ترسیمی مجلس  مردمی و همه

نشانه قطعی اعتماد ایشان به نمایندگان مجلس « حرکت کنند

اهلل از سوی همه ما نمایندگان جدی یازدهم است که ان شاء

های  گرفته خواهد شد. ما رابطه مجلس با قوای دیگر و دستگاه

فعال کشور را از نوع تعامل و برادری می دانیم و درعین حال 

معتقدیم باتوجه به اختیارات و وظایف مصرح در قانون اساسی، 

مجلس برادر بزرگتر قوای دیگر است. به راس امور بودن باور 

« ال یکلف اهلل نفساً اال وسعها»داریم و به مصداق شریفه ی: 

توان خود را برای به عهده گرفتن تکالیف باالتر مدنظر نظام در 

 .مجلس افزایش می دهیم

شرط تحقق در راس امور بودن، نظم در انجام وظیفه،  .9

طهارت اقتصادی و اولویت شناسی است. امروز اقتصاد و 

های کشور است که در این  ولویّتفرهنگ در صدر فهرست ا

میان، رسیدگی به اقتصاد و معیشت طبقات ضعیف و ارتقای 

های عدالت فوری ترین مساله امروز ماست. اما جبران  شاخص

عقب ماندگی در مقوله عدالت، با کار عادی میسر نمی شود و 

 .نیازمند جهاد شبانه روزی است

که ناشی از به هم  باور داریم در شرایط ناگوار اقتصادی مردم

پیوستگی ناکارآمدی های اجرایی و فشارهای زورگویان عالم 

است عالوه بر فعالیت جدی برای تقنین و نظارت در چارچوب 

اقتصاد مقاومتی باید به معنای واقعی کلمه مردمی شویم. 

مردمی شدن هم با حضور درمیان مردم و شنیدن دغدغه ها و 

هم با نزدیک کردن زندگی گالیه های آنان محقق میشود و 

 .نمایندگان به طبقات ضعیف تر مردم

معتقدیم پنج خصوصیت مهم ضامن موفقیت مجلس  .4

( انسجام 2( انقالبی بودن 9یازدهم در چهارسال پیش رو 

( 5( حرکت با برنامه تحول و 4( حفظ استقالل 9داشتن 

استفاده از ظرفیت تمام نمایندگان است که فقدان هریک از 

ی های فوق به تنهایی می تواند مجلس یازدهم را از طی ویژگ

 .مسیر درست منحرف سازد و عامل ناکامی شود

 دوم گام مجلس یازدهم، نخستین مجلس در .5

 دوم گام بیانیه تحقق به نسبت را خود لذا. است اسالمی انقالب

 ویژه نقش از میان این در و دانیم می متعهد رهبرانقالب

 .شد یمنخواه غافل جوانان

بحمداهلل تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس یازدهم را 

سال تشکیل می دهند که بعضاً دارای سابقه  45جوانان زیر 

نمایندگی نیز هستند، تالش خواهیم کرد درهم تنیدگی 

تجربه مجربان مجلس با شور و حرارت جوانی نمایندگان جوان 

هیات رئیسه  را در عمل پیاده کنیم همچنان که در انتخاب

رقم خورد. معتقدیم خط کشی های قومیتی، جناحی، 

 .جغرافیایی و سنی در مجلس باعث آفت خواهد شد

مجلس یازدهم ید واحده ای برای استعانت از خداوند متعال، 

برای بیعت با رهبری، برای گرفتن حق مردم و نوازش 

محرومان و برای دست رد زدن بر سینه دشمنان ملت ایران 

 .بود خواهد

 (فقره طرح  1(اعالم وصول )1

 طرح جمعیت و تعالی خانواده -

شونبه موورخ   سوه  اعالم خوتم جلسوه ، جلسوه آینویه روز     (11

 صبح 1ساعت    13/3/1311
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