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 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 
 اولسال  – یازدهمدوره 

 

 3/4/9399 نبهشسه  روز– (9) نهم  جلسه علني
 

و اظهارات  آقای دکتر قالیباف  درباره وضعیت اقتصادی کشور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گزارش( 1

 پیرامون گزارش مزبور
 

و اظهاارات ععادادی از    ( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی22( ماده )8ند )در اجرای بکشور محترم گزارش وزیر (2
 نمایندگان پیرامون گزارش های مزبور

 

 جعفري، عنابستاني، علیپور و علیرضابیگي( آقایان:خانم مقصودي و ) ناطقین جلسه علنی مجلس(3
 

 ( اظهارات آقای قاضی زاده هاشمی نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی4
 

 (فقره طرح14(اعالم وصول )5
 

 بیانیه (1نامه و ) (1(قرائت )6
 

 ( عذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین اجرایی کشور7
 مورد(94)عذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

 مورد(57)عذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب
 

 شفاهی (عذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و عذکرات8
 

 صبح 8ساعت   97/4/9399مورخ یکشنبه  روز  اعالم ختم جلسه ، جلسه آینده(9
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دکتر محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستترر  آقای  توضیح:

صتب  بتا ورترر     8خرد گفت: جلسه غیرعلنی امروز از ساعت 

امیروتاممی در ایتج جلسته     وزیر دفاع در مجلس برگتاار دتد   

ی و صتتن ت نمتتامی کبتترر بتته گااردتتی دربتتارز وتترزز دفتتاع

نمایندگان ارائه کرد همچنیج برخی از نمایندگان نکامی دربتارز  

  مسائل ورزز دفاعی در نبست غیرعلنی مطرح کردند

 رییس كمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گزارش(9

آقااي دكتار    و اظهاارات   درباره وضعیت اقتصادي كشور

 :پیرامون گزارش مزبور قالیباف

ظهارات آقاي دكتر پورابراهیمي رییس كمیسیون اقتصادي خالصه ا

 مجلس:

 مجلتس  اقتصادی  کمیسیرن مکلیف م ییج از پس بالفاصله ما-

 و اقتصتادی  بحت   اهمیتت  به مرجه با رئیسه هیأت انتخابات و

ستات خترد را بتا    جل مقرلته  ایتج  بته  ویتهز  مرجته  به کبرر نیاز

ها  سایر بخشمسئرلیج وزارت جهاد کباورزی، وزارت خارجه و 

ای با رئیس مجلتس در خصتر     آغاز کردیم و امروز نیا جلسه

 درایط ارزی کبرر خراهیم دادت 

امیدواریم با هماهنگی و م امل با همه نمایندگان و کاردناسان 

مجلس یازدهم خروجتی مطلتربی در وترزز مستائل اقتصتادی      

 دادته بادد و بترانیم درایط را اصالح کنیم 

مرجهی دولت مران داخلی در عرصه اقتصاد  از بیبا انتقاد  ایبان

های اخیتر بته مباوت  اقتصتادی بته       گفت: نگاز دولت در سال

 اینستتکس  و SPV نحری بردز است که ایج مسائل با برجتا،، 

های داخلی غفلت کتردز   از ظرفیت دولت متأسفانه و خررد گرز

است و قط ًا با مغییتر ایتج نگتر  و امکتا  بته متران داخلتی و        

 صاد مقاومتی مسائل ارزی قابل مدیریت است اقت

ایتم، ی نتی    ای با نا، مراز مجتاری مراجته   در مرضرع ارز با مرلفه

میاان منابع ارزی و مصارف آن که عد، م تادل در ایتج زمینته    

ستال   01ها خراهد دد  به طرر مترسط در  باع  جهش قیمت

 میلیتارد د ر بتردز و   81اخیر درآمتد ارزی متا ستا نه وتدود     

میلیتارد د ر ی نتی یتو دو، درآمتدها      01مصارف متا مقریبتاً   

 ایم  مصرف دادته

درآمتدهای متا    78و  79هتای   ها در سال در درایط اوج محریم

جرابگری نیاز واردامی کبرر بردز و البته باید ایج روند مدیریت 

درد چرا که کبرر ما کبرری است که وتی اگتر نفتت صتادر    

ز غیرنفتتی بته نحتری استت کته      نبرد مران اقتصادی در وترز 

 جرابگری نیازهای داخلی است 

باید منابع ارزی انبادتته دتدز در ختارج از کبترر بته نحتری       

مدیریت درد که بترانیم آنها را مررد استفادز قترار دهتیم چترا    

که امروز بخش عمیمی از منابع ارزی چته در بختش دولتتی و    

و ستاز و  چه در بخش مردمی در خارج از کبرر انبادتته دتدز   

 کار دولت برای دسترسی به ایج منابع باید مغییر کند 

در ادامه اجرای پیمان هتای پترلی دوجانبته و چندجانبته را از     

مکالیف دولت دانست وگفت: استفادز از ایج ظرفیت ها یکتی از  

 راهکارهای مقریت منابع ارزی در کبرر است 

اظهتار  با ادارز به مرضرع رمتا ارزهتا رارزهتای دیجیتتال       وی

دادت: در جلسه کمیسیرن در گذدته استفادز از رما ارزهتا را  

به عنران یکی از راز های درآمدی مطرح کردیم اما دولت مصرر 

کرد منمرر ما سرمایه گذاری مرد، در ایج ورزز است دروتالی  

که م تقدیم رما ارز باید به صررت داخلی مرلید درد و هرگتاز  

صتررت گیترد امتا وزارت نیترو     ایج امفاق افتاد سرمایه گتذاری  

وجم کار را بدون مرلید رما ارز داخلی به جایی رساند کته بته   

 طرر کل مرضرع م طیل دد 

با ادارز به ادکا ت اساسی در وترزز بتازار متبتکل     همچنیج

ارزی، عنران کرد: مکانیامی برای عرضه و مقاضا وجرد نتدارد و  

  دد داهد بانو مرکای در ایج ورزز دخالت می کند که باع

مجمع واردکنندگان بادیم زیرا که سامانه نیما ایجاد ددز است 

اما بانو مرکای به م هدات خرد در ایتج زمینته عمتل نکتردز،     

همچنیج مبرق های نادی از صادرات بایتد عملیتامی دترد متا     

درایط به اوضاع عادی بازگردد و عملکرد سامانه نیما نیا نبایتد  

 انگیاگی صادرکنندگان درد  به گرنه ای بادد که باع  بی

به مرضرع مقاضای اسکناس در ورزز گرددگری، ستفرهای   وی

دانبجریی و اعاا، های درمانی به خارج از کبرر، عنتران کترد:   

ایج مرضرع باید از طریق سامانه انجا، درد و همچنتیج امتروز   

ایج امکان وجرد دارد که هر ایرانی در ایران ارز محریل دهد اما 

ن مترقتتف دتتدز استتت و نیازمنتتد ایجتتاد درگتتاز    مکتتانیا، آ

 الکترونیکی برای ایج مرضرع و صادرات خارجی است 

با ماکید بر ضرورت ایجاد ستازوکاری جهتت مبتریق    در ادامه  

میلیتارد د ر   01ورود منابع ارزی از خانه ها به بازار که ودود 

برآورد می درد، یادآور دد: ایج مرضرع به خاطر سیاست های 

انو مرکای امفاق افتاد که میر خال  به اعتماد عمترمی  غلط ب

کبرر برد که باع  ددز است وجم عمیمی از منتابع ارزی در  

 اختیار مرد، می بادد که نگران خروج آن از منال هستند 

نمارت آمریکا بر سرئیفت باعت  دتدز استت مبتاد ت ارزی      -

نیتا   کبررها با ادکال روبه رو درد از ایج رو جمهرری اسالمی
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مانند روسیه می مراند با ایجتاد یتو پیتا، رستان مبتتر  بتا       

کبررهای همسایه از سرئیفت خارج درد که راز برون رفتت از  

 محریم همیج است 

باید اجازز دهیم مکتانیامی ایجتاد دترد کته وزارت نفتت در       -

ورزز بررس انرژی صرفا طرف عرضه بادد و در طترف مصتمیم   

 گیری قرار نگیرد 

رن اقتصادی همچنیج با ماکید بر مدیریت طترف  رئیس کمیسی

میلیارد د ر نیاز کا های اساستی   01مقاضا، عنران کرد: ودود 

در کبرر وجرد دارد که دامل مراد غذایی، دارو و نهتادز هتای   

دامی کباورزی استت کته بخبتی از آن دتامل متراد اولیته و       

بخبی دامل مجهیاات واودهای مرلیدی می درد که متا ایتج   

رع را اولریتت بنتدی کتردز ایتم و از دولتت انتمتار داریتم        مرض

وض یت کا های اساسی را م ییج مکلیف کند چرا که اطالعات 

 مبخص در ایج ورزز وجرد ندارد 

در جلسه سران قرا ودود یو سال و نیم پتیش ختدمت آقتای    

رئیس جمهرر مطرح کرد، کته وضت یت در کا هتای اساستی     

سخ به بنتدز مطترح کردنتد کته     قابل قبرل نیست، ایبان در پا

هایی هستیم که اگر مصمیم را اعال، کنیم  نگران افاایش قیمت

کند، در جراب گفتتم کته امتروز     فبار به مرد، افاایش پیدا می

 ایج افاایش قیمت امفاق افتادز است 

وی با ادارز به گاار  رئیس کل بانو مرکای در پایتان ستال   

رر، کا هتای اساستی   اظهار دادت: در ایج گاار  نتر  مت   79

با مر از کا های غیراساسی اعال، دد، ایج در والی برد که بته  

 کا های اساسی ارز با نر  مرجیحی اختصا  دادز ددز برد 

گیری  پررابراهیمی با مأکید بر اینکه باید در ورزز مقاضا مصمیم

کنیم، افاود: نمایندگان مطمئج بادتند کته متا در کمیستیرن     

کنیم و با نمتر آنهتا گااردتی     مرضرع ورود می اقتصادی به ایج

 کنیم  بندی می نهایی جمع

با مأکید بر اهمیتت ستاز و کتار مهتامر در نمتا، اقتصتادی        وی

کبتترر، بیتتان دادتتت: امتتروز ظرفیتتتی ایجتتاد دتتدز کتته بایتتد  

صادرکنندگان را در ایج ورزز مبارکت دهتیم  ب رتی از ایتج    

نیما از بیج رفتته و   ها به دلیل بروز مبکالت در سامانه ظرفیت

 مصمیمات باع  بروز مبکالت برای صادرکنندگان ددز است 

های صتادرامی ایجتاد    مطمئج هستیم اگر کمو کنیم و مبرق

مرانیم به راوتی میتاان   کنیم برای اولیج بار در ماریخ کبرر می

منتتابع ارزی نادتتی از صتتادرات غیرنفتتتی را بتته کتترری چبتتم 

مراننتد ارز را   انتد متی   ها فکر کتردز ها افاایش دهیم، آن آمریکایی

پادنه آدیل کبرر قرار دهند اما ما با ومایتت صتادرکنندگان   

 کنیم  غیرنفتی ارز را در ورزز نما، اقتصادی کبرر مقریت می

هتتای متترد، مباوتت  اصتتلی   مرضتترعات اقتصتتادی و دغدغتته 

کمیسیرن اقتصادی در مجلس یازدهم خراهد برد، با همکتاری  

همراهی مجلتس بتا ستایر ارکتان نمتا،       بیج مجلس و دولت و

ها در جنگ اقتصادی  مرانیم از گردنه اقتصادی که آمریکایی می

 اند، عبرر کنیم  ایجاد کردز

همان طرر که در جنگ نمامی به فرل الهی پبتت ددتمج را   

به خا  رساندیم، به فرل الهی، بتا روویته انقالبتی، نگتاز بته      

ی، بتا اجترای نگتاز    درون، مب یت از فرامیج مقا، م متم رهبتر  

هتا را در   ای در مستائل اقتصتادی، آمریکتایی    مخصصی و ورفته 

هتای ارزی کته علیته ایتران      ورزز سیاست اقتصادی و سیاست

  رسانیم کنند، پبت آنها را به خا  می اعمال می

 خالصه اظهارات آقاي دكتر قالیباف:

  هتای  صتحبت  استتماع  از پتس دکتر محمدباقر قالیبتاف  آقای 

 مترد،  و نماینتدگان  خدمت: گفت ، اقتصادی یرنکمیس رئیس

 مترد،  کته  کتنم  متی  ماکیتد  اقتصادی مرضرعات مررد در عایا

ائل مست  یتازدهم  مجلتس  اول اولریتت  کته  بادند مطمئج عایا

اقتصادی و مسائل م یبتی مرد، است  اولریتت متا در نمتارت    

 است 

همانطرر که ادارز کردیم نمارت ما از وترزز اقتصتادی دتروع    

دد و کامال ملمرس، دفاف با مسئر ن و وزرای دولت و خراهد 

سازمان های ذی ربط که ایج مسئرلیت هتا را دارنتد، نبستت    

هایی برگاار می کنیم  مرد، ما مطمئج بادند که متا بته طترر    

دقیق گااردات نربه ای را به آنها ارائه می دهیم  در عمل ایتج  

 امفاق خراهد افتاد 

رابراهیمی ادتارز کردنتد، یکتی از    عالوز بر نکامی که آقتای پتر  

مبکالت کبرر که به آن گرفتار هستیم، اصالح ساختار بردجه 

 بردجته  همیبه که است دهه چند  کبرر است  سالیان سال و

 همیبه بردجه کسری ایج و است دادته کسری ساختار، ایج با

 لجتا،  نقدینگی ایج داهد امروز و است بردز همراز مبکالمی با

  است کردز فراهم را مبکالمی و هستیم گسیخته

اصالح ساختار بردجه وتما در دسترر کارهای مجلس است، در 

اولیج جلسه ای که با دکتر نربخت به مجلس آمدند، جلسه ای 

برگاار کردز و در همتان مریبترن درخصتر  مرضترع اصتالح      

ساختار بردجه صحبت دد و ایبان اصالح ساختار بردجه را به 

ردجه فرستاد، و جلسات مت تددی بتا بختش    سازمان برنامه و ب

اقتصادی مجلس و سازمان برنامه و بردجه گذادته ددز استت  
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و جاو اولریت های اول مجلس یازدهم اصالح ستاختار بردجته   

است که بتراند به صررت ریبه ای به بخبی از ایج مبتکالمی  

 که در کبرر وجرد دارد، رسیدگی کردز و سروسامان دهد 

بازار بررس همه ، دولت مردان مرجته دادتته    وتما در ورزز -

بادند و همکاران هم در کمیسیرن اقتصتادی متال  خراهنتد    

کرد، به بازار بررس عمق دهند  در بازار بررس بایتد هتم عمتق    

بخبی بادد، هم بیج مقاضا و عرضه اولریت بتا عرضته بادتد و    

بتازار بتررس در وقیقتت بترانتد در بختش مربترو بته مرلیتتد،        

را جذب کند و به سمت نقتدینگی بته ستمت مرلیتد     نقدینگی 

 ورکت کند 

بررس باید در وقیقت کمو مامیج مالی مرلید بادد  ان داهلل -

که ادتغال و مرلیتد و کنتترل مترر، را دادتته بادتیم، اهتم از       

افاایش مرلید و صادرات می مرانیم متراز عرضته خردمتان را در    

  کنیم کبرر مثبت و قریتر

 رفتع  قتانرن  در اساستی،  قتانرن  00 اصل در نمارت ما در بح 

 در رقتابتی  فرتای  بهبترد  و کار و کسب رونق برای مرلید مرانع

 کمیستیرن  در  ارز بحت   بتا  ارمبتاو  در  ماستت  کتاری  اولریت

 مطالتب  ایج بندز خرد و مرکای بانو رئیس وررر با اقتصادی

  کنیم می دنبال را

ستیرن هتای   وی با ادارز به مرضرع عد، ماخیر در مبکیل کمی

مجلس بیان کرد: کمیسیرن ها با ماخیر دکل نگرفته و در بازز 

زمانی خرد  انجتا، دتدز و طبتق آیتیج نامته دتکل گرفتته        

 امتروز  ما یکبنبه از و ددز مبکیل وقت به ها کمیسیرن است 

 گذادتته  جلسته  سته  اقتصتادی  کمیسیرن است، دنبه سه که

  ر می دردهم جلسه چهار، آن برگاا ب دازظهر امروز و است

كشور درباره وضاعیت داخلاي و   محترم گزارش وزیر  (2

آیین نامه داخلاي   22ماده  8امنیتي كشور در اجراي بند 

و اظهارات تعدادي از نماینادگان    مجلس شوراي اسالمي

 :پیرامون گزارش مزبور
 فضلي وزیر محترم كشور:رحماني خالصه اظهارات آقاي دكتر 

نماینتدگان بترای مجلتس     ضتمج مبتکر و مبریتو بته     ایبان-

یازدهم آرزو کترد کته بتراننتد در جهتت متأمیج منتافع ملتی،        

پاسخگریی به مطالبات مرد، و ول مسائل اساسی کبرر متررر  

 بادند 

وزارت کبرر در ساختار واکمیتی جایگاهی دارد که از نمتر   -

دترد، ی نتی    مرضرع و جغرافیا مما، مسائل کبرر را دامل متی 

وله اجترا نیتاز بته محقتق آن در کبترر      هر مرضرعی که در مر

ها، دتهرها،   وجرد دارد مربرو به وظایف وزارت کبرر دراستان

 ها و روستاها است  بخش

به همیج دلیل استانداران ما به عنران متدیران بتیج بخبتی و    

ای بایتتد بتتا همتتاهنگی بتتا ستتایر مقامتتات و   مستتئر ن فراقتترز

امخاذ ددز در  های مختلف بترانند مصربات و مصمیمات دستگاز

 سط  کالن را اجرایی کنند 

ساختار وزارت کبرر بسیار متنرع و بارگ است به طترری کته   

 091م تتاون استتتاندار،   009استتتاندار،  10در وتتال واضتتر  

بخبتدار،   0010فرمانتدار،   004هتا،   مدیرکل در سطرح استان

 درد  نفر دهیار را دامل می 81هاار و  19دهردار و  0108

یریت چنیج ستاختار بارگتی در کبترر کتار بستیار      بنابرایج مد

های آن باید در وزارت کبترر   ددراری است که مما، هماهنگی

 محقق درد 

سال گذدته بنای وزارت کبرر بر ایج بتردز کته بتا     9در مدت 

افاایی بترانیم امرر را پیش ببریم و متاکنرن   وفظ همدلی و هم

 نیا ایج مسئله محقق ددز است 

هتا   هتای مأریرگتذار بستیاری را در استتان     ززدر وال واضر ور

کنند  های مختلف ایفا می داریم که نقش قابل مرجهی در استان

از یو سر نمایندز ولی فقیه فرد بسیار مررر در استان به دمار 

آید که استانداری با هماهنگی با ایج نهاد مال  در افتاایش   می

یگر نیروهای کارآمدی و بهرز وری در استان را دارد  از سری د

ها طبق سلسله مرامتب خترد    مسل  و قرز قرائیه نیا در استان

دتترند امتتا در درون دتترراهای متتأمیج و دتترراهای    ادارز متتی

 مرضرعی وررری مررر دارند 

نمایندگان نیا به عنران یو قترز مستتقل و نتاظر و همچنتیج     

ها ف الیت دارند لذا مال  ما ایج استت کته    گر در استان مطالبه

هتا پتیش ببتریم وتتی یتو       هماهنگی امرر را در استان با یو

 اگتر  و  ها مبتاهدز نبتدز   مررد از عد، هماهنگی نیا در استان

 رردی بردز به سرعت ول ددز است م هم

مرضتترع ووتتدت در ستتط  ملتتی را مستتئله بستتیار مهمتتی  وی

دانستتت و اضتتافه کتترد: وزارت کبتترر بتته عنتتران نهتتادی کتته  

 صتررت  بایتد  آن زیرنمتر   آنهای سیاسی و نمارت بتر   ف الیت

 ستط   در ووتدت  مقریت برای ظرفیت ایج از دارد س ی گیرد،

  گیرد بهرز ملی

وزارت کبتترر برگتتااری انتخابتتات را بستتتری بتترای مقریتتت و  

داند نه اینکه انتخابات مبدیل به مرضرعی برای  انسجا، ملی می

 انبقاق در ورزز سیاسی درد 
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بی در کبرر اظهار کترد: در  وی با ادارز به منرع قرمیتی و مذه

متدبیری در بیتان یتو     اوتیاطی و بی برخی از مرارد به علت بی

مطلب یا نبان دادن یو مصریر از یو مرضترع، یکتی از اقترا،    

در کبرر به ظج اینکه مرهیج بته آن قتر، دتدز اعتراضتامی را     

مطرح کتردز و وزارت کبترر وظیفته دارد بته سترعت در ایتج       

کند، به همیج دلیل در دترایط کنترنی   زمینه وودت را برقرار 

انتد ، وظتایف    ها ددمنان کبرر روا دادتته  ها و ومله که هجمه

 مر است  وزارت کبرر سنگیج
 خالصه اظهارات آقاي دكتر قالیباف:

دکتتر محمتدباقر قالیبتاف پتس از بیتان نکتامی از ستری        آقای 

 آقای  نمایندگان در خصر  ارائه گاار  وزیر کبرر خطاب به

ی فرلی، گفت:  ز، است نکامی خدمت دما عرض کنم  رومان

با مرجه به مرقع و خراسته مرد، در ورزز آسیب های اجتماعی 

و با مرجه به درایطی که بر کبرر واکم است انتمتار متی رود   

کتته وزارت کبتترر مرجتته و عنایتتت ویتتهز ای بتته آستتیب هتتای 

اجتماعی و نهادهای مردمی که در ایج ورزز کمو متی کننتد   

 ته بادد داد

م متر  اینگرنته استتت کته در منتتاطق محترو، و دورافتتتادز از     

مدیران کم مجربه مر استتفادز متی دترد در صتررمی کته ایتج       

 منتتاطق نیازمنتتد افتتراد بامجربتته هستتتند از ایتتج رو در عتتال و 

 نصب ها دقت دادته بادید 

با ادارز به سیاست های کالن انتخابامی و  یحه انتخابتات   وی

ت های کتالن رهبتری ابتالد دتدز استت، اظهتار       که در سیاس

 دادتتت: انتمتتار متتی رود دولتتت  یحتته انتخابتتات را براستتاس 

 سیاست های کالن دنبال کند  

نماینتتدگان بتته دنبتتال مغییتتر متتدیران در وتترزز دهرستتتان و  

فرمانداری به آن م نا نیستند، نمایندگان می خراهند، بته کتار   

ن از آنها اهانتت مستتقیم   آنهایی که کارآمد نیستند و نمایندگا

  دیدز اند، رسیدگی درد

دانتتیم کتته استتانداران، فرمانتتداران و بخبتتداران   مته متتا متی  ه

نمایندگان عالی دولت بردز و مسؤول هماهنگی هستند که آنها 

ریای، رئیس دررای  رئیس دررای امنیت، رئیس دررای برنامه

 .اجتماعی و رئیس دررای فرهنگی هستند

ن در اختیار استاندار است و اگتر نماینتدگان   مما، ظرفیت استا

از دتما دارنتد، متا               مجلس مرقع برطرف کردن ایج مبکالت را

 .دنبال کنید           خراهیم ایج مطالبه را می

 بخش دوم اظهارات آقاي دكتر رحماني فضلي:

هتتای  رومتتانی فرتتلی پتتس از استتتماع صتتحبت  آفتتای دکتتتر

کبرر گفت: عدالت ایج است که بته  نمایندگان در مررد وزارت 

وزارت کبرر وقت بیبتری دادز دترد، مقاضتای متج از رئتیس     

ای کته مرضترعی مطترح     مجلس ایج استت کته در هتر زمینته    

درد و در مسائل امنیتی یو جلسه غیرعلنی مبکیل دترد   می

و بندز در ایج زمینه مرضتی  بتدهم  در ستایر مرضترعات هتم      

 دهم  وتماً مرضیحامی می

دانتم کته مبتکالمی وجترد دارد ولتی طترح مستائلی         میبندز 

اینگرنه پبت مریبرن و ب ری مسائل وستاس و متررد خطتاب    

قرار دادن برختی استتانداران بتدون اینکته ایبتان در مجلتس       

وررر دادته بادند و امهامتامی را بته افتراد نستبت بدهنتد در      

مراننتد پاستخ آنهتا را بدهنتد صتحی  نیستت         صررمی که نمتی 

القی و اعتقادی و اصرل اعتقادی در گفتار و رفتار متا  مسائل اخ

 باید مبخص بادد 

در مررد مستئله بحتران برختی از همکتاران اطالعتات دقیقتی       

ندارنتتد، افتتاایش قیمتتت بنتتایج مصتترب ستتران قتترا بتترد و در 

دررای الی امنیت ملی مطرح ددز برد و ایج مصتمیم خراستت   

کمیتته فنتی،    1 کلی کبرر بردز اما اجرای آن به ایج است که

مبلیغامی و کمیتته مربترو بته نفتت، انتمامتات و امنیتت ایتج        

مراول را پیگیری کردند  در دررای امنیتت کبترر بته عنتران     

 مسئرل امنیت یو سال دربارز ایج مرضرع صحبت دد 

کس واضر نیست خرن از دماد کسی بیاید اما ایج مرضرع  هیچ

رختی  در دب جم ته مصتمیم گرفتته دتد و در دتب دتنبه ب      

امفاقات افتاد  مج از مما، نیروهای امنیتتی، نمتامی و انتمتامی    

کتنم، اگتر آن امفاقتات افتتاد      که در سر صحنه بردند مبکر می

محلیل خا  خرد  را می طلبد ضمج اینکه هم در بازرسی و 

های مختلف از جمله کمیستیرن اصتل    هم مجلس و کمیسیرن

در ایتج  ایج مسائل بررسی ددز استت و بتاز هتم صتحبت      71

 زمینه جای ادکال ندارد 

به راوتی به افراد امها، نانیتد، در متررد غیرکاردناستی بتردن     

 81مغییرات و انتصابات باید بگریم وقتی سر کار آمتد، وتدود   

متا   97درصد افراد از بیرون وزارت کبرر منتصب ددز بردنتد،  

درصد مدیران وزارت کبرر از داخل وزارت کبرر هستند و  81

گیرنتد و   های مخصصی مررد بررسی قرار می از کمیته همه آنها

دستمان هم آنقدر باز نیست که بگرییم همه آنها نمترز صتد را   

آورند و ایج سیاست وزارت کبرر استت و متا بته آن عمتل      می

 کردیم 

عد، م ادل و مرازن نتیجه نمامات کبترر استت، مگتر وزارت     -

کی مربترو  کبرر مسئرل مرس ه کبرر است؟ مسائل مالی و بان

هتایی کته در    اختیتار بته استتان    014به وزارت کبرر نیستت،  
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مسئرلیت دولت برد، دادز دد و ایج مرضرع قانرنی بردز استت   

گتریم کتامالً مرافتق     مج به عنران یو کاردناس بته دتما متی   

مدیریت عد، ممرکتا امکانتات بته ویتهز در وترزز اقتصتادی و       

متریج   وستاس ای هستم  در مرضرع امنیتت بته عنتران     مرس ه

 کنیم  مرضرع به صررت عد، ممرکا ادارز می

دما در مجلس به ما کمو کنید که در ورزز اقتصتادی کارهتا   

 کنیم  را انجا، دهیم و قانرن مصریب کنید و ما اجرا می

با ادارز به مرضترع نیتروی انتمتامی مطترح کترد: نیتروی        وی

انتمامی در ورادث همه مالدتش را کتردز استت امتا امکانتات      

دهتد،   می دارد، هر چه در مران دارد نیروی انتمامی انجا، میک

کمتتو بتته نیتتروی انتمتتامی را در کمیستتیرن بردجتته و ستتایر  

کنتیم متا بتترانیم نیتروی      هتای مجلتس مطترح متی     کمیسیرن

 انتمامی را مقریت کنیم 

رومانی فرلی با ادارز به مرضترع امنیتت مرزهتا مأکیتد     آقای 

ایم    کیلرمتر رسیدز 771ی به کیلرمتر خال  مرز 0711کرد: از 

میلیرن د ر از دررای امنیت ملتی گرفتته دتدز و     111ودود 

مقا، م مم رهبری هم مأکید کردند که مصریب درد  متا همته   

 آوریم  ها را می عدد و رقم

ای در خرزستتان مطترح کترد:     به مرضترع نتااع طایفته    ایبان

که ایتج   ای که در آن درگیری ایجاد ددز مأکید نکردید منطقه

ساله دارد و ما امسال و وقتی ایتج امفاقتات    81درگیری سابقه 

سفیدها را دعرت  افتاد از مهران نیروهای ویهز فرستادیم و ریش

کردیم و مسئله ول ددز است و مستببیج را بته قترز قرتائیه     

 ایم  م رفی کردز

عدالتی در استان اصفهان ر  دادز است،  در ادامه با ادارز به بی

ا، مال  بر ایج است که کارها بر اساس قتانرن ایجتاد   گفت: مم

درد، قانرن م یار ما است ، وقتی از عدالت صحبت متی کنتیم،   

مراند نسبی بادد  از  عدالت از منمر هر کسی م ریفی دارد و می

نمر بندز عدالت ی نی اجرای قانرن، اگر در ایج استتان اجترای   

ز بنتدز بادتد،   قانرن دچار ادکال ددز و ظلمی ددز و در وترز 

 کنیم  آن مسائل را طبق قانرن مرمفع می

مرضرع آمایش سرزمیج، م یبت مرد، در اختیار وزارت کبرر 

نیست، بسیاری از مسائلی کته دتما مطترح کردیتد در اختیتار      

کننتدز   وزارت کبرر نبردز است، متا در واقتع نقتش هماهنتگ    

 دهیم  داریم و مال  خرد را در ایج مجمرعه انجا، می

های اجتماعی در کبرر نتیجه عملکرد همته متا    هش طرحکا -

اعتمادی مترد،   است، هر کسی در ایج مرضرع نقبی دارد و بی

و کاهش سرمایه اجتماعی برای کبرر سمی مهلو است  متثال  

کنیم که غیرقابل اربتات و   وقتی در اینجا مرضرعی را مطرح می

غیرمستند است مرد، مصرر دیگتری متی کننتد  بایتد مستتند      

ورف بانیم و ایج مریبرن بسیار محتر، استت، متج بته عنتران     

پتذیر، و   کنندز هر وظایفی که برعهدز بندز بادد متی  هماهنگ

 ها هم انجا، ددز است  بسیاری از بررسی

وزیر کبرر با ادارز بته مرضترع منمتیم بتازار مطترح کترد: در       

ها دادز نبدز است،  مرضرع منمیم بازار هیچ اختیاری به استان

کنتد بته    ای مبکیل ددز است و استاندار مالدی متی  جلسه اگر

هتا   دلیل ایج است که با مرجه به اختیارامی کته بقیته دستتگاز   

دهد و مرضرع منمتیم بتازار فقتط در     دارند ایج کار را انجا، می

دترد امتا منمتیم بتازار      درد و جلسه برگاار می مهران انجا، می

که باید بته وستیله   مستلا، امکانات، مقدمات و ممهیدامی است 

 ها مبخص درد  همه دستگاز

وی با ادارز به مرضرع مقسیمات کبترری ختاطر نبتان کترد:     

مقسیمات کبرری یو فرآیند است، واق ا بندز به هیچ وجه در 

ا، و  ورزز مقسیمات کبرری و هیچ امر دیگری کرمتاهی نکتردز  

پذیر،  خالف امنیت، قانرن و عدالت هرگتا   خالف قانرن را نمی

تار نبدز است و مج پاسخگر خراهم بترد اگتر امفتاق بیفتتد،     رف

 بررستی  هتم  مهتران  در و  دترد  ها بررسی می فرآیند در استان

 گیری رأی دولت کمیته در و رود می دولت کمیته به و درد می

  درد می

هتای سیاستی ، اقتصتادی،     های اجتماعی و هم جنبه هم جنبه

مصتمیمات   هتا ایتج   جم یتی داخص است و بر اساس داخص

درد  در مقسیمات کبرری هیچ خالف قانرنی انجتا،   گرفته می

 درد  نمی

مرضرع گرانی که نمایندگان مطرح کردند هتیچ ارمبتاطی بتا     -

وزارت کبرر ندارد، مثال گران ددن پراید چه ارمباطی با وزارت 

یابی کنیم و د یتل آن   کبرر دارد، اگر بخراهیم گرانی را ریبه

مرانم بته عنتران کاردتناس صتحبت کتنم و       میرا بیاوریم بندز 

 هایی فکر کنیم  ول مرانیم روی راز می

وزیر کبرر با ادارز به مرضترع قاچتاق مطترح کترد: در وترزز      

قاچاق کا  واق ا کار بسیار زیادی در ایج دولتت دتدز، قاچتاق    

کا  در اختیار کسانی است که وکم دارند  کسانی که در ستاد 

کنند، طبتق آمارهتایی کته     صافا مال  میقاچاق کا  هستند ان

هتا در   کنند بسیار کمتر دتدز استت، مرضترع ستامانه     ارائه می

ستال قبتل قتانرن دارد، مرضترع      00 -01دیران محاستبات از  

درصتد آنهتا ف تال دتدز      81ها روی زمیج ماندز برد اما  سامانه

 است و وتما ما آخر دولت ایج مرضرع به صددرصد می رسد 
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ها مبدأ، مقصد و مسیر و مرضرع پرل و کتا    انهدر مرضرع سام

دهتد،   درد و همیج که ستاد قاچاق کا  انجا، متی  مبخص می

دترد ولتی نیتروی انتمتامی در      گریم قاچاق انجا، نمی مج نمی

مرزها، سپاز در مرزها و همه مسئر ن مرزی وظایف خرددتان  

دهند به طرر مثتال ستال قبتل گفتنتد کته گنتد،        را انجا، می

 .اق ددز است اما ما یو کیسه گند، قاچاق ندیدیمقاچ
 خالصه اظهارات تعدادي از نمایندگان:

با ادارز به اغتبادات بنایج در   نماینده گرمسار: اردشیر مطهريآقاي 

گفت: مدیریت بحران م ریف دارد، همته در مطال تات    78آبان 

کالسیو ایج دوران را گذراندز ایم اما مرضرع ایج است کته در  

خیابان چیا دیگری امفاق افتاد و مدبیری در اجترا و رفتتار    کف

 با مرد، صررت نگرفت 

به هیچ وجه صف م ترضیج با مماداچیان در اغتبادات بنایج 

جدا نبدز برد  به نمر می رسد بدون اطالع وزارت کبرر قریه 

بنایج امفاق افتاد و نیروی انتمامی و امنیتتی از آن بتی اطتالع    

ینکه باید قیمت بنایج افاایش پیدا متی کترد،   دکی در ا بردند 

وجرد ندارد، آقای رئیس جمهرر می گرید دمال بتردز و نمتی   

دانست قرار است قیمت بنایج افاایش پیدا کند و در ستفر بته   

ارومیه به نرعی از ایج امفاق می گرید که انگار ختاطرز م ریتف   

می کند، اما بح  بنایج باع  کبته ددن مرد، دد و عرارض 

 و مب ات آن مترجه ملت برد 

خطاب به وزیر کبرر گفتت: دتما مستئرل امنیتت کبترر       وی

هستید، مگر می درد بحران را اینگرنته متدیریت کترد؟ دتب     

خرابید و صب  برای آن مصتمیم گرفتت  مغییتر قیمتت بنتایج      

بازی با سرنردت مرد، برد و ستر سترزنی در جریتان افتاایش     

سارات جانی و مالی به قیمت بنایج مدبیری صررت نگرفت و خ

 مرد، وارد دد و باید پرسید چه کسی پاسخگر است 

با طرح ایج سرال که آیا ماکنرن مسئرلی را پتای میتا    در ادامه

دادگاز بردز ایم یا خیر؟ مصری  کرد: دکی در اینکه باید قیمت 

بنایج افاایش پیدا متی کترد، نیستت، امتا رو  وزیتر و رویته       

د، چترا کته سرنردتت اقتصتادی     رئیس جمهرر بی مدبیری بتر 

کبرر با ایج مصمیم گیری رقم می خررد، اما محصرل آن آمش 

 سرزی و کبتار برد 

اغتبادات بنایج واصل بی مدبیری وزیر کبرر و دولت بترد و  

باید وزیر کبرر در دادگاز محاکمه درد، در قریه بنایج آب در 

 دل وزیر کبرر مکان نخررد در صررمی که برای وفتظ امنیتت  

  هاار دهید دادز ایم 011کبرر 

آقای رومانی فرلی! قترل دتما     :حسین میرزایي نماینده اصفهان آقاي

در جاهایی با عمل دما متفاوت است  واعمتان کتایج وعتظ در    

روند آن کتار دیگتر    کنند/ چرن به خلرت می محراب و منبر می

 .کنند می

بتا  کنید  ووتدت   آقای وزیر کبرر! در بارز وودت صحبت می -

دترد و   چه کسی و با چه محرری؟ عدالت مرجب ووتدت متی  

دترد، بنتابرایج آقتای رومتانی      ظلم سبب انبتقاق و نتااع متی   

فرتتلی! چتترا ب رتتی از استتتانداران و منصتتربان دتتما بتترخالف 

 .کنند زایی ایجاد می زدایی، منش وودت به جای منش

های مختلف با چه هدفی دنبال  ایجاد ددمنی بیج مرد، استان

هتای بتیج مترد، در     رد؟ چه کسی از ایج اختالفات و نااعد می

برند؟ متج نماینتدز مترد، اصتفهان      های مختلف سرد می استان

 .هستم

چرا به اسم امنیت وتق مستلم، قتانرنی و مصترب ب رتی از       -

هتای مختلتف    برید؟ چرا بیج مرد، استان از بیج می           ها را استان

ار مدبرانه انجا، داد، بایتد  درید؟ اگر کسی رفت مب یض قائل می

 وق او ضایع درد؟

رود  کبرر در سال آمی با دو انتخابات مهم روبروست  انتمار می

ب ری از مخلفات سازمان یافته که در گذدتته مبتاهدز دتدز،    

 .مکرار نبرد

هایی در بیج دو مجلس دهتم و یتازدهم صتررت     عال و نصب -

ی انجتا، دتد؟   ها با چته هتدف   ها و نصب پذیرفت و که ایج عال

های مهتم ایتج    گریید و یکی از پایه چگرنه از وودت سخج می

نادیتتدز            ووتتدت کتته نماینتتدگان محتتتر، مجلتتس هستتتند را  

گیرید و بدانید ایج رفتار غیرمدبرانه نتایج سرئی برای دتما   می

 .خراهد دادت

کاهش سرمایه اجتماعی محصترل عملکترد نادرستت دولتت      -

آقای رووانی مستحق ل ج و نفتریج نبادتد،   است، بنابرایج اگر 

 .مستحق درود و سال، هم نیست

هتا و   وی در پایان از وزیتر کبترر خراستت بته وضت یت محلته      

مناطق محرو، و ویهز رسیدگی ویهز و امکانات نیروی انتمتامی  

 .نیا برای انجا، وظایف افاایش یابد

ب ختراهم بته آستی    بنتدز متی    نماینده زنجاان:  مصطفي طاهريآقاي 

دناسی در وزارت کبرر پرداخته و چند نکته را مطرح کنم  ما 

های مختلف بیبتریج مغییتر و   ب را داهد هستیم که در دولت

غیر کاردناسی مریج مغییرات در ورزز وزارت کبرر و انتختاب  

هتا   استانداران ر  دادز است  استانداران متدیران اردتد استتان   

صصی انتخاب ددند که بردز و ب را افرادی غیر برمی و غیر مخ

 .باید ایج مسئله مررد مرجه قرار گرفته و اصالح درد
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هتا استت  ب رتا     بح  دیگر عد، مرست ه یکنراختت در استتان   

ها به طرر یکنراخت مرزیع نبدز و بخبی از  اعتبارات در استان

های استان پیبرفت بیبتری نسبت به سایر بختش هتا    قسمت

خصتر  مرزهتا نیتا    دادته و باع  محرومیت ددز استت  در  

گیترد   ب را داهد قاچاق کا های که به آنهتا یارانته م لتق متی    

هستیم  یکی از ایج کا ها بح  دارو است  باید در ایتج زمینته   

 .بازنگری درد

از سری دیگر ب را داهد هستیم که وزارت کبرر در خصتر   

های  دهد و در پروژز د ارهای سال صرفا مطابق سازی انجا، می

ا یو د ار متناستب بتا دت ار ستال اضتافه یتا کتم        استانی منه

 .درد می

وی در ادامه با ادارز به مسائل پیش آمدز ورل محرر افتاایش  

قیمت بنایج بیان کرد: مجلس دیگتر اجتازز نمتی دهتد متا در      

خصر  قیمت کا های استرامهیو بدون اجازز آن کاری انجا، 

ئیتل  ای در خصر  افاایش قیمتت گازو  درد  ایج روزها زمامه

 .ددز است اما وتما باید نمر مجلس مررد مرجه بادد

 نیازهتای  از یکتی  امنیتت  : باغملک و ایذه نماینده عبداهلل ایزدپناهآقاي 

 بتا  مرمبط داخلی امنیت مرضرع البته که  است جام ه هر اولیه

یت وجرد ندادتته  امن وقتی بدانیم باید ولی  است کبرر وزارت

 .گیرد گذاری صررت نمی بادد سرمایه

مبتکالمی را در یکتی از نقتاو     70ای در ستال   درگیری طایفه

ایجاد کردز برد ولی چرن ایتج درگیتری ممتا، نبتدز بته نمتر       

 .رسد آمش زیر خاکستر است می

با طرح ایج سؤال که آیا نما، قادر به خامر  کتردن یتو    وی

ای نیست، افاود: مج ایج مرضترع را کرمتاهی    فتنه و بلیه طایفه

  .دانم مسئر ن می

برداری از منابع طبیع و  گرید در بهرز قانرن اساسی می 08اصل  

ها باید مب تیض در کتار نبادتد و هتر      درآمدهای ملی در استان

منطقه بترانتد فراخترر استت دادها و نیازهتا سترمایه  ز، را در      

آیا عدالت در سرمایه وجرد دارد؟ در وتالی   .اختیار ددته بادد

ایتذز و باغملتو بتدون دهیتاری     است کته برختی روستتاهای    

 .هستند

با مرجه به درح وظایفی که بترای    نماینده اهواز: مجتبي یوسفيآقاي 

وزارت کبتترر در نمتتر گرفتتته دتتدز ایتتج وزارمخانتته وظیفتته   

هماهنگی و بیج بخبتی دارد و در مرضترعات مختلتف از نمتر     

 امنیتی، اجتماعی و وتی م یبتی مرد، نقش ایفا می کند 

بته برختی از مبتکالت مرجترد در وزارت کبترر،       با ادارز وی

افاود: وظیفه منمیم بازار در ورزز اقتصادی به عهدز فرماندار و 

استاندار منصرب وزارت کبرر است  در گرانی مسکج، اجارز بها 

 ؟و رهج نقش ستاد منمیم بازار چیست

 مسئرلی که با ختردروی داستی بلنتد متردد متی کنتد چطترر       

 ؟، محرو، مصمیم گیردمی مراند در مررد مرد

 در وتترزز مقستتیمات کبتترری چتترا م لتتل بستتیاری صتتررت  -

می گیرد و یو مرضرع ستادز مبتدیل بته م رتل اجتمتاعی و      

امنیتی می درد  چرا م ییج ود مرز دهرستان کارون و کترت  

 د و مرد، را با هم درگیر کرد یسال به طرل بیانجام 9عبداهلل 

ه بحران ها در کبرر ددز استان خرزستان مبدیل به مابلری هم

است، نقش مدیریت بحتران در استتان خرزستتان چیستت  در     

 ؟مرضرع وادیه نبینی چه اقدامامی صررت گرفته است

ستاد مبارزز با قاچاق کا  و ارز در زمینه مبارزز با قاچتاق جتا   

اقدامات مبریفامی در زمینه جهش مرلید چته اقتدامامی انجتا،    

 ؟دادز است

دید و            چند روز پیش فردی مج را نماینده مالیر:نژاد  هادي بیگيآقاي 

پرسید  دما نمایندز مجلس هستید؟ پاستخ داد،  بلته، گفتت     

میلیرن ددز است  آقای وزیتر!   81کبی که پراید  خجالت نمی

 کبید؟ کبم  دما خجالت نمی مج خجالت می

میلیرن است، اما پرل پیش خانه مترسط  0وقرق کارگر ودود 

کبتم   میلیرن مرمان رسیدز است  مج خجالتت متی   0متری  به

 کبید؟ آقایان دولت، دما خجالت نمی

برابر ددز استت، آقایتان دولتت!     9د ر طی چند سال گذدته 

کبتید؟ آقتای رومتانی     بابت افتاایش نتر  د ر خجالتت نمتی    

فرلی، ممکج است از مج بپرسید که اینها چه ربطتی بته متج    

یفتد و ناامنی ایجاد درد، مترلی ایج امر دارد، اما وقتی امفاقی ب

بته یتاد              چه کسی است؟ دما خراهید بترد  متاجرای بنتایج را   

 بیاورید، مترلی امر دما نبردید؟

امروز مرد، به واسطه مبکالمی کته دارنتد عصتبانی هستتند و     

ه بت            به بیرون بکبد و مرد، را           کند عصبانیت را ددمج مال  می

میدان بیاورد  آن زمان مسؤول کار چه کستانی هستتند؟ دتما    

 .مسؤول خراهید برد

وی خطاب به وزیر کبترر گفتت: منصتربان دتما در استتان و      

 نفر هاار چند ها پیگیر عصبانی ددن مرد، نیستند،  دهرستان

 آنهتا  بته  سری وتی دما منصربان ندادتند، آب رمران ماز در

 .است ددز قطع دان آب ارب چندیج نیا ا ن ما و نادند

منصربان دتما   ،کیفیت آرد و نان در برخی نقاو افتراح است 

دانند که آمرز  و  روزارت کبرر  هیچ مرجهی ندارند  همه می

هایی دادت که ایتج   پرور  در بح  کرونا مال  کرد اما ض ف
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ها در خیلی از جاها قابل رفع برد اما ما به منصربان دتما   ض ف

 .گفتیم اما هیچ مرجهی نکردندرجرع کردیم و 

خطاب به وزیر کبرر اظهار دادت: منصربان دما برای رفع  وی

مبکالت مرد، در میدان نیستند، وتی در بتیج مترد، راز هتم    

خراهتد، بنتابرایج اگتر امفتاقی      روند  ایج که دیگر پرل نمی نمی

 .بیفتد، دما متهم هستید

ه هتیچ  گریید اما وودت بتا کستی کت    دما از وودت سخج می

 کند چگرنه ممکج خراهد برد؟ مرجهی نمی

امنیت و اقتدار کبرر مدیرن  نماینده رشت: محمدرضا احمدي آقاي 

خرن دهدا، ایثارگران و مداف ان ور، است، مقا، م مم رهبری 

در پیا، خترد در روز افتتاویته مجلتس یتازدهم بته دو مقرلته       

گتاری  فرهنگ و اقتصتاد مأکیتد فتراوان دادتتند امتا امتروز ولن      

 فرهنگی در دهرها وجرد دارد 

ولنگاری فرهنگی در وسایط نقلیه، ستراول ختار، دتهرها و        

درد  امتروز کبترر مرهترن     وجرد دارد و نمارمی هم بر آن نمی

خرن دهدا است اما داهدیم که برخی بدون دادتج روستری و  

امکانات اولیته در دتهرها قتد، متی زننتد، وزارت کبترر بایتد        

 پاسخگر بادد 

 ها استان برخی در وساب و کتاب های بی امروزز از عال و نصب

 ختا   هتای  جریان یکسری مابع دما نباید بنابرایج دارد وجرد

  بادید

وزارت کبرر برای وامیتان امتر بته م تروف و نهتی از منکتر و       

گیترد کته بایتد درایتج      همچنیج آمران آن مراضع خربی نمتی 

از مرد، با وداقل سیاست خرد بازنگری کند  همچنیج بسیاری 

ها بته   دریافتی درایط اقتصادی خربی ندارند و در برخی استان

  گذرانند ویهز ورزز انتخابیه مج به سختی زندگی خرد را می

در وال واضر استانداران بته   نماینده سبزوار:علي اصغر عنابستاني آقاي 

عنران مدیران اصلی در استان اختیار کمتی دارنتد و متدیریت    

استانی، اختیار مصمیم گیری از آنها را گرفته استت   غیرمتمرکا

و وزیر کبرر باید نستبت بته ایتج مرضترع وستاس بادتد و از       

 مدیران خرد ومایت کند 

همچنیج به نمر می رسد دهرداری هتا بته ویتهز در دتهرهای     

کرچو رها ددز انتد و ایتج ستازمان در دتهرهای کرچتو در      

 جهی بته آنهتا  وداقل هاینه های خترد مانتدز انتد و هتیچ متر     

نمی درد و دولت ها نیتا ستال هاستت کته ستهم خترد را در        

 مرس ه ومل و نقل دهری به آنها پرداخت نمی کند 

اخیراً م اون سیاسی وزیر کبرر ابالد کردز که هتیچ مغییرامتی   

در عرصه استانی و فرمانداری هتا انجتا، نبترد و ایتج مرضترع      

منریتات   برخالف محترل در ستاختار اجرایتی کبترر و اجترای     

  رهبری است

اگتر استتانداری، متدیری را     : نماینده آباادان  مولوي محمد سیدآقاي 

نصب کند که به عد، مرانایی وی علم دادته بادد مرمکب کتار  

ورامی ددز است، همچنیج مستئر نی کته دتاهد نابستامانی     

گذارند دچار خطتای   خرزستان هستند و سر راوت بر بالیج می

 اند  بارگی ددز

امه با ادارز به مبتکالت استتان خرزستتان عنتران کترد:      در اد

مستتئرلیت ستتیل خردستتاخته استتتان، بحتتران آب، ریاگردهتتا، 

 ها همگی با وزارت کبرر است  اعتراضات و محصج

مدیریت رانتی جایگایج مدیریت جهادی در استتان خرزستتان   

اولریت در خصر  جهش مرلید بته   11ددز است، وزیر کبرر 

ابالد کرد امتا در ایتج وترزز هتیچ اقتدامی       استاندار خرزستان

 صررت نگرفته است 

درصد مبتکالت بته ختاطر     01مدیریت بحران وقت اعال، کرد

درصد به دلیل مبکالت زیرستاختی استت    41مدیریت غلط و 

که از مهمتتریج خطاهتای متدیریتی انتصتابات بتدون در نمتر       

 گرایی است  گرفتج مخصص و م هد و عملکرد بر اساس قر،

هتای میلیتاردی در ایتج استتان ختاطر       با انتقاد از اختالس وی

کننتد و   نبان کرد: مسئرلیج امر بته ایتج مرضترع مرجته نمتی     

کنتد، همچنتیج وی بارهتا     استاندار نیا از ایج مسائل دفاع متی 

  ها اهانت کردز است نسبت به برخی قر،

رئیس جمهرر و وزیتر کبترر در    نماینده بابل : مهدي سعادتيآقاي 

اجرای عدالت، م یبت و اقتصاد و فرهنگ جدی بادند  مرضرع

و ایج اختیارات را به استانداران بدهند  اکنرن جهش مرلیتد در  

کبرر به فرامردی سپردز ددز که باید به عنتران یتو اولریتت    

 .مررد مرجه قرار گیرد

های لجا، گسیخته، برنامه ریای بترای آن   وی با انتقاد از گرانی

ا بیان ایج کته وتال مترد، خترب نیستت،      را ضروری خراند و ب

گفت: باید سبو زندگی و صیانت از هریت و سالمت اجتمتاعی  

 .مررد مرجه قرار گیرد

مجلس باید در مررد مرضترع فرزنتد آوری و جلترگیری از پیتر     

ددن جام ه مدبیر دادته بادد و به مستائل وادتیه نبتینی و    

و اعتیاد مفاسد اجتماعی، نرع مدیریت مسائل فرهنگی و طالق 

 .هم مرجه کردز و برای ول ایج مبکالت برنامه ریای کنند

با ماکید بر لاو، دادن اختیارات بیبتر به م اونت عمرانی و  وی

بکارگیری جرانان در گا، دو، انقالب خراستار برخررد جدی بتا  
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هتتا و  مفستتدان اداری و جلتترگیری از ردتتد بتتی رویتته قیمتتت 

 .دد ای کبرر همچنیج اصالح نما، یارانه

انتمار ما ایتج استت در     نماینده ماه نشان: سیدمرتضي خاتميآقاي 

کننتد بته خصتر  در وترزز      جلسامی که وزرا وررر پیدا متی 

وزارت کبرر که نقش بسیار مهم و محترری دارد و کتار  بته    

اجتمتاعی و    اقتصتادی،   مما، دتئرن کبترر از جملته سیاستی،    

پیدا کنند و بتا  ها وررر  فرهنگی مرمبط است با آمار و داخص

 .آمار و ارقا، مسائل کبرر را گاار  کنند

مرضرع دیگر کادرسازی در وزارت کبرر است که البته وزیر هر 

دورز سهمی در ایج ورزز دارد مربیت نیروی انسانی متاهر کته   

دتتترد کتتته در ستتتطرح    نتیجتتته آن امتتتروز ایتتتج متتتی   

و نیروهای فنی که در استانداری کبترر   فرمانداران بخبداران،

 .های مبهردی داریم وررر دارند ض ف

ای است که ب را با مران بستیار وتداقلی     به گرنه امروز وض یت

هتا بته ایتج افتراد      ها و دهرستتان  های محرری بخش  مسؤولیت

هتای همتاهنگی کته در     درد و عالوز بتر ایتج نقتش    سپردز می

ها وجرد دارد همیج وضت یت را دارد   سطرح فنی در استانداری

 .اطر ض ف در ورزز کادرسازی استو ایج به خ

در ورزز قاچاق داید وزیر کبرر بگرید که نقش مستقیم ندارد 

اما با مرجه به بحت  مرزهتا انتمتار متا ایتج استت کته برنامته         

مبخصی وزارت کبرر در ارمباو با مقابله بتا قاچتاق بته ویتهز     

های دامی و مسائل دیگری کته امتروز    قاچاق دارو، کرد و نهادز

 .ر کبرر است دادته باددگریبانگی

خیای است و بالیای طبی ی زیتاد امفتاق    ما کبرر وادره کبرر

ای که مدیریت بحتران   افتد وزارت کبرر به عنران وزارمخانه می

هتای   های مقابله با بحتران را بتر عهتدز دارد آمتادگی     و سازمان

ها  قبلی را چه از نمر کمی و چه از نمر کیفی برای ایج سازمان

ید کند ما در زمان بروز وادرته متا بتا مبتکلی مراجته      باید ممه

هتا هتم برایمتان وتائا      نبادیم چرا کته در آن وضت یت لحمته   

 .اهمیت است

مرضرع دیگری که باید به آن ادارز کنم بح  آمایش است که 

وزارت کبتترر در ستتاماندهی آمتتایش ستترزمینی و استتتفادز از  

ادتته  مرانتد نقتش محترری را د    است دادهای مختلف کبرر می

های نیروی انتمتامی   بادد و مرضرع دیگر ومایت از زیرساخت

است کته انتمتار داریتم وزارت کبترر در ایتج زمینته اهتمتا،        

 .بیبتری به خرج دهد

 آقایان:خانم مقصودي و )(ناطقین جلسه علني مجلس3

 (:جعفري، عنابستاني، علیپور و علیرضابیگي

 :فاطمه مقصودي نماینده مردم بروجردخانم  -الف

 مقط ی در امروز خطاب به نمایندگان مجلس اظهار دادت: وی

 گفتمتان  بالنتدگی  و ردتد  دتاهد  و داریم قرار ماریخ از وساس

 پایته  بتر  کبترر  مرزهتای  از ختارج  و داختل  در اسالمی انقالب

بتمند و انقالبتی و   دان جرانتان  مرستط  پیبرفته ممدن مقدمات

ه دتدز  همچنیج استقبال مرد، منطقته و جهتان از متدل ارائت    

 .مرسط نما، اسالمی و دز ها مررد دیگر هستیم

جمهرری اسالمی مبتنی بر مکار، اخالق، جمع گرایی به جای 

 ممرکتا  جتای  به رروت مرزیع مجرد، جای به خانرادز فردگرایی،

هتا و صتدها    هر پرستی و دزظا و مجمل جای به م نریت رروت،

ج مبتیج  ارز  وا ی انسانی که همه و همه نبات گرفته از دی

در مقابل ممدن متادی و رو بته زوال   .اسال، است بنا ددز است

غرب که بر پایه فردگرایی، مجمل، استراف، عتد، پایبنتدی بته     

درن در مت  داری بتردز  و انستانی  و اخالقی های ارز  و  خانرادز

 بتته داری ستترمایه نمتتا،داری قتترار دارد،  قالتتب نمتتا، ستترمایه

 در عیاری مما، جنگ روزام آن همپیمانانش و آمریکا سرکردگی

 در هتا  آن رفتار و اند انداخته راز به ایران علیه بر اقتصادی ورزز

 و ددتمنی  عمتق  گریتای  مختلتف،  هتای  ورزز در و ماریخ ادوار

 .ایج مرز و بر، مقدس بردز و هست به نسبت آنها مرزی کینه

ضمج ماکید بر اینکه ماریخ ظاهر زمان است و ختدا بتاطج    وی

درد،  ا بردن است که در زمان گبایش واصل میزمان، و با خد

خاطرنبتتان کتترد: ایتتج مجلتتس و نماینتتدگان محتتتر، آن متتی 

خراهند از اینکه در ماریخ نامبان به نا، نمایندز ربت درد لذت 

ببرند و یا در باطج زمان و با خدا بادند و گبایش در کار ایتج  

 ایتج  از مرد، مملر، و مغمر، و زختم خترردز واصتل نماینتد؟    

 بته  قبتل  نماینتدگان  لبتاس  عطتر  و عرق بری هنرز ها صندلی

 .درد می مما، ما دورز هم دیگری روز چند و رسد می مبا،

 بر خراهید می اگر کرد: مصری  وی خطاب به نمایندگان مجلس

 بیانیته  کنیتد  ورکتت  زمان باطج و خدا با و نبادید زمان ظاهر

 ستیر  و ورکت خطرو م مم رهبری آن در که انقالب دو، گا،

 استالمی  ممدن بلند و رفیع های قله به نیل جهت را ایران ملت

 .است دما راز نقبه اند کردز مرسیم

امروز به م نای واق ی کلمه وودت ورل محرر و یت می مراند 

نسخه دفابخش و اررگذاری بترای عبترر از ایتج پتیچ متاریخی      

 مترد،  ایتج  برگتردز  کته  مبکالمی ول مان اندیبه در آیا بادد 

 از مختلتف  طبقات مت دد های رنج به و دارد؟ وجرد ایم فکندزا

 زنتان  ما گرفته بازنبستگی پیران از و جرانان ما گرفته کردکان

اندیبیم و به آن به عنران یو راز سر به مهتر   رست میسرپ بی
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 چته  محلیتل  میتا  روی را مبتکالت  ایتج  یتا  و نگاز می کنتیم؟ 

 برنامته  مفیتد  و ایتی اجر راهکارهای به و گذاریم می بایدکردها

 اندیبیم؟ می آن ریای

ار کتاهلی و سیاستی   ب فقیه و یت به اعتقاد به باور صرفه به آیا

ختترد را بتتر دو  رهبتتر م متتم انقتتالب متتی گتتذاریم و یتتا بتتا 

اندیبیدن دبانه روزی به ول مسائل بغرنج کبرر لبخند را بتر  

و چهرز رهبر م مم می نبانیم و مرد، را از رنج فقر و بیکتاری  

 ناامیدی رها می کنیم؟  

وی با بیان اینکته امتروز و کالیتی ملتت در هتدایت و نمتارت       

هردمندانه مدیریت اجرایی کبترر نقبتی متاریخی بتر عهتدز      

 هتر   بته  انقالب دو، گا، در که ما بر وای هار دادت:اظ دارند،

 بتا  را خرد محصل کردکان گرسنگی و هستم م لم مج  نبادیم

 جرانتان  بیکتاری  و هستتم  متادر  متج   ا، کردز وس وجرد مما،

 و پیرزنان مج  ا، دیدز آز و ادو با را بیکاری از افسردز ردیدز

نی دتان  پیبتا  چترو   در و ا، دیدز را دهر، مملر، پیرمردان

 .نقش دمبیر خبم خدا را بر علیه همه مان مباهدز کرد،

 ریتتای برنامتته و متتدیریت را مستتکج نابستتامان وضتت یت آنقتتدر

 و پتار   و خیابتان  و کرچته  در مرد، اراریه و اسباب ما نکردیم

 قتانرن  مجلتس  بایستت  متی  وتمتاً   دترد  ریختته  ها پارکینگ

یکبار برای همیبته دستت    و مصریب را مسکج بازار ساماندهی

 د  ن و سرداگران وترزز مستکج را کته نتان در خترن ملتت       

ستال   0های ختالی را کته    می زنند کرماز کند و مالیات بر خانه

 .اجراست، اجرا نمایداست م طل 

 کبرر پرلی و بانکی نما، اصالح قانرن مجلس بایست می وتماً

سترر کار خرد قرار دهد و وتماً می بایست مجلس رفع د در را

 وتمتا  مرانع مرلید را به صررت عملیامی و اجرایی اصالح کنتد  

 جرانتان  مبتریق  و خانرادز نهاد مقریت قانرن مجلس بایست می

 متی  وتمتاً   دهتد  قرار کار دسترر در را دآوریفرزن و ازدواج به

امرر خرد قترار   راس در را جرانان ادتغال قانرن مجلس بایست

سرپرستت و   بایست مجلس ومایت از زنان بتی  دهد و وتماً می

بدسرپرست را در دسترر کتار خترد قترار دهتد د و وتمتاً متی       

بایست مجلتس همتاهنگی وقترق بازنبستتگان و دتاغلیج را      

 .یداجرایی نما

 :عیسي جعفري نماینده بهار و كبودرآهنگآقاي  -ب

ضمج مبریو و دت وررت م صترمه، از پیتا، راهگبتای     وی

رهبر فرزانه انقالب در ابتتدای مجلتس یتازدهم مبتکر کترد و      

گفتتت: فرمایبتتات م متتم لتته نقبتته راز مجلتتس خراهتتد بتترد  

همچنتتیج از مستتئر ن اجرایتتی، نمتتارمی، امنیتتتی و انتمتتامی 

 کنم  نتخابات مبکر میبرگااری ا

ادارز به هفته قرز قراییه، افاود: ایج هفته را به آیت اهلل  وی با

رئیسی، دخصیت مقتدر و فساد ستیا کته رابتت کترد ارادز در    

 گریم  مراند مررر و مفید بادد، مبریو می امر قرا می

وی ضتتمج مبتتکر از متترد، وتترزز هتتای انتخابیتته و ستتتادهای 

، ادامه داد: از اینکه به دلیتل وضت یت   مردمی در انتخابات اخیر

دیرع کرونا امکان مبکر ورتری میستر نگردیتد، عتذرخراهی     

 دانم  کنم و خرد را مت هد به خدمتگااری به مرد، می می

یکی از دغدغه های رهبری در پیا، مجلس، اصتالح وضت یت    -

اقتصادی کبرر برد، چرا کته امتروز مترد، بته ختاطر وضت یت       

و محتریم هتای ظالمانته امریکتا از ستری      خا  کرونا از سریی 

کنند  آمریکتای   دیگر با مبکالت بسیاری دست و پنجه نر، می

جنایت کار، سفا  و ایج رژیم نهادپرست و رئیس جمهرر آن با 

 اقدامات اخیر نبان دادند که به وقرق ببر پایبند نیستند 

اگر در مجم ات انتخابامی دنبال مرافق سریع با ایتران هستتند،   

دانند که عممت و اقتتدار جمهترری استالمی بترای مترد،       می

آمریکا رودج ددز است  دولتمردان آمریکایی بته جتای امهتا،    

 دروغیج و واهی باید به مطالب زیر پاسخ دهند 

آیا واضرید قبل از مرافق دادگاز جنایت جنگی پاسخگری خرن 

دهیتد   به ناوق ریخته واج قاسم سلیمانی بادتید؟ اجتازز متی   

مبکیل درد؟ آیا واضرید قبل از مرافق با آزادی بی قید  دادگاز

های ایران وُسج نیت خرد را نبتان دهیتد؟ آیتا     و درو دارایی

های ظالمانته را برداریتد؟ جتراب     واضرید قبل از مرافق، محریم

دما پیبتاپیش مبتخص استت  آقتای مرامتر قماربتاز آرزوی       

 مذاکرز با ایران را به گرر خراهید برد 

ئل و مبکالت ورزز انتخابیته ادتارز کترد و گفتت:     به مسا وی

وزیر راز و دهرسازی باید نسبت به وض یت جتادز هتای وترزز    

انتخابیه که به قتلگاز مبدیل ددز، مرجه دادته بادتید  مرست ه   

 01روستا رها ددز و مرضرع اراضی دهری کبردرآهنگ ب د از 

سال ول نبدز است  آقای وزیر، مستکج مهتر چته زمتانی بته      

 ما، می رسد؟ام

وی در مذکری به وزیر آمرز  و پرور ، افاود: آقای وزیر رمبه 

بندی م لمان و دیگر نیازهای ایج قبر آیندز ستاز چته زمتانی    

هتا و   ول می دترد؟ ستاماندهی وتق التدریستی هتا، نهرتتی      

 آمرزدیاران چه زمانی به سرانجا، می رسد؟
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، گفت: آقای در ادامه خطاب به وزیر م اون، کار و رفاز اجتماعی

وزیر به فریاد کارگران و بازنبستگان برستید، ایتج گتروز افتراد     

 مبکل جدی اقتصاد دارند   

آیا از قیمت افسار گستیخته کا هتا خبتر      آقای رئیس جمهرر 

هتاار مرمتان دتما متی مرانیتد       011دارید؟ آیا با یو میلیترن  

بته  زندگی کنید؟ آیا خبر دارید با انتصابات فامیلی و بهتا دادن  

کنیتد؟ آیتا    دار، بیبتتر زمینته فستاد را مهیتا متی      افراد مستئله 

دانیتتد برختتی از مستتئر ن در دولتتت جناب تتالی از متتدر   متتی

دانیتد ب رتی از    محصیلی م تبتر برخترردار نیستتند؟ آیتا متی     

مسئر ن با ج ل سند کارت پایان ختدمت گرفتنتد؟ آیتا خبتر     

هتای  دارید برخی مسئر ن چنتدیج ستال از پرداختت اجتارز ب    

کننتد؟ ایتج افتراد درد گرانتی      های ستازمانی امتنتاع متی    خانه

 افسارگسیخته مسکج را چه زمانی مترجه خراهند دد؟

 :علي اصغر عنابستاني نماینده سبزوار آقاي  -ج

ضمج مبریو بته مناستبت و دت ورترت م صترمهرس       وی

گفت:  ز، استت از مترد، خترب و بتا صتفای دیتار ستربداران        

وار، جتریج، جغتتای، خردتاب، داورزن و    هتای ستبا   دهرستان

دبتمد و بخش روداب به دلیتل وستج اعتمتاد کته بته بنتدز       

 .دادتند، مبکر کنم

گذرد که وتال مرلیتد    در والی سه ماز از سال جهش مرلید می

نه در ورزز صن ت و نه در ورزز کباورزی اصال خرب نیستت   

 امکتان هتر گرنته    ربات اقتصتادی کبترر   بی درایط نامت ادل و

 ریای را از صاوبان مرلید گرفته است  برنامه

دتد، آختر    گریند اگر ایج دولت نبرد وضع خیلی بتدمر متی   می

های مبلیغامی خرد  انصاف هم خرب چیای است، دما در کلیر

هاار مرمانی مرستاندید متا    7ها مرد، را از د ر  در بدمریج والت

ت و مازز هاار مرمان اس 01رای جمع کنید و امروز د ر در مرز 

اید؟ خجالت بکبتید،   کنید که آن را مدیریت کردز دما ادعا می

هتای مترد، نیستتید  اقتل نمتو بتر آنهتا         اگر مرهمی بر زخم

ایتد،   نپادید  قبرل کنید که کبرر را به وتال خترد رهتا کتردز    

 بپذیرید منبا بسیاری از مبکالت دما هستید 

مقابتل   سال وادادگتی دتما در   9وض یت امروز کبرر نادی از 

های ممدید  امیدواریم درایط امروز کبرر و قط نامه غرب است،

 وکتم  ایج وداقل آژانس و  های اروپایی و دررای وکا، محریم

 اعتمتاد  به و کند ناامید غرب از را دولتمردان که بادد دادته را

 ایتران  ملتت  انتهتای  بتی  متران  و داخلتی   یاال های ظرفیت به

  یکستال دیگتر   برگتردد  مرد، به خدمت ریل به دولت  برگردند

باقی است و ما در مجلس واضریم برای ختدمت بته مترد، بتا     

مما، وجرد بته دولتت کمتو کنتیم و البتته در صتررت ادامته        

مرجهی دولت به مبکالت جتاری زنتدگی مترد،     عملی و بی بی

قط ا اقدامات مقتری و مستحکمی را در جهت التاا، دولتت و   

های  خراهیم داد و فرصت ورکت در مسیر نرکری مرد، صررت

کبرر را به م تارف بتا دولتت خستته نبستته فبتل از دستت        

 نخراهیم داد 

رویم نالته مترد، بته آستمان بلنتد استت، متج         ما به هر جا می

رویم کباورز و دامتدار   دانم از کجا باید بگریم، به روستا می نمی

های دامی، کترد، ستم، واکستج و کنتترل      از مامیج نبدن نهادز

زار و گرفتار ددن در دبکه د لی و وتی ندادتتج آب  نبدن با

رویتم کتارگر و کارمنتد خریتد      نالند، بته دتهر متی    خرردن می

خدمت، درکتی، وق التدریسی، آمرزدتیاران نهرتت و سترباز    

م لم و بازنبسته و ایثتارگر از مب تیض در پرداختت هتا، عتد،      

اجرای قرانیج و عد، امنیت دغلی ناراضی اند  بته صتنایع ستر    

ی زنیم واودهای صن تی از واردات بی رویه کا های خارجی م

مبابه یا عتد، اجتازز وارداات متراد اولیته و یتا متامیج نبتدن        

سرمایه در گرد  ناراضی اند  عامه مرد، هم ویران ماندز انتد،  

قدرت خریددان آنقدر کتاهش یافتته کته دیگتر جترات هتیچ       

ر وتال  خریدی ندارند، قیمت ها پر نرستان و بتا دتیب منتد د    

ص رد، مسکج، لجا، گسیختگی و غیر قابل دسترس و بازار بتی  

 ربات و سرگردان 

هتا   نمایندگان عایر ملت، مجلس باید درست درد ما همته ایتج  

ول درد، مرد، با ما دل بسته انتد و امیتد دارنتد، اصتالح را از     

دورز قانرنگتذاری وقتت آن    01خردمان دروع کنیم  با مجربته  

لتس محترلی بنیتادیج صتررت بگیترد       رسیدز است کته در مج 

فرآیندهای واکم بر انتخابات مختلتف درون مجلتس بایتد بته     

هتای آدتکار و پنهتان     دکلی اصالح درد که زد و بندها و  بی

 داخل و خارج ماریری بر آن ندادته بادند 

ساختار قانرنگذاری از جلسات مت دد، کبدار و کم بازدز صحج 

هتا   گرایانته کمیستیرن   صباید به جلستات کاردناستی و مخصت   

های اصلی کبترر را بته     منتقل درد  مجلس باید بتراند اولریت

هتای اصتلی    درستی اوصا کند و وقت خرد را صرفا بته اولریتت  

ها بتا مر از قطتع اژدهتای     کبرر اختصا  دهد و کدا، اولریت

هفت سر فساد؟! مقابله با فساد با دفافیت در هر سته قترز بته    

 ان پذیر است ویهز قرز مجریه امک

هتای   های دترکت  ها و وساب مما، اطالعات و مذاکرات و طرح

هتای مجتاری،    های مالیامی و وستاب  دولتی و عمرمی و وساب
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بانکی و     باید برای مرد، دفاف درد، هیچ رانت اطالعامی کته  

 درد نباید باقی بماند  منجر به فساد می

ز افباگران قانرن ومایت ا و قانرن جامع وذف م ارضات منافع

به همراز قانرن جامع دتفافیت بایتد در همتیج روزهتای      فساد

اولیه مجلس به سرانجا، برسد  ب د از وذف فساد باید بته فکتر   

درمان ساختارهای اقتصاد بیمار کبرر بادتیم  مالیتات اولریتت    

های مراد بته   اول است، بار مالیات باید از دو  مرلید و سرمایه

اسطه ای منتقل درد  مالیات را باید های راکد و و دو  سرمایه

های خالی، زمتیج و م تادن رهتا     از عراید سرمایه، مسکج، خانه

 های لرکس گرفت  ها و مادیج  ددز، خانه

اگر قرار است جهش مرلید امفتاق بیفتتد بایتد بته مرلیدکننتدز      

های هنگفتت بگیتریم  نمتا،     یارانه بدهیم نه اینکه از او مالیات

کار باید اصالح کامل درد و بلکه باید  صدور مجرزهای کسب و

به سمت وذف کامل مجرزهتای کستب و کتار بترویم  نمتارت      

دولت باید پسینی بادد نته پیبتینی  ستاختار پترلی و متالی و      

گمرکی هم بایتد بته فرریتت دگرگترن دترد  قتانرن متدیریت        

های پردختتی بته    خدمات کبرری در جهت رفع کامل مب یض

ها بته جتای    کار محرر کردن پرداختکارکنان و بازنبستگان و 

 وقت مرری اصالح فرری درد 

در سیر محرل مجلس، مجلتس مترد، بایتد از کارخانته مرلیتد      

قانرن بدون در نمر گرفتج ظرفیتت هتای اجرایتی آن بته یتو      

ساختار قدرممند نمارمی مبدیل درد، کسی نبایتد جترات کنتد    

 د ای اجرا نکن قانرن مصرب مجلس را به هر دکل و بهانه

های فاخری مثل قانرن بهبترد   وی افاود: راستی از اجرای قانرن

وری محصتتر ت  مستتتمر فرتتای کستتب و کتتار، قتتانرن بهتترز  

کباورزی، قانرن رقابت، قانرن مسهیل ازدواج جرانتان و صتدها   

 دیگر چه خبر؟ ! قانرن

کند ارادز ملت را در قالتب قتانرن متجلتی     چرا دولت جرات می

 خترد  نمتارمی  ظرفیتت  از متا  چترن   ؟ددز است زیر پا بگذارد

 وزیتر  یتو  بادد قدرممندی ناظر مجلس اگر  ایم نکردز استفادز

 راز نته  و بادتد  دهرستازی  و راز وزیر سال 4 از بیش مراند نمی

 و کنتد  افتختار  خترد  عملتی  بتی  ایتج  بته  و مستکج  نه و بسازد

دد که امروز وض یت مسکج مرد، در بتدمریج  با ایج ا  نتیجه

 ست!درایط ممکج ا

دهرستان وتی یو کیلرمتر راز  4در ورزز انتخابیه اینجانب با 

دهتد   سالم نداریم، اگر مجلس ناظر قدرممندی بادد اجازز نمی

ایی مثل  کل درق کبرر از دمال ما جنرب در زمینه زیرساخته

راز، ریل، آب و گاز فاصله بسیار م ناداری با سایر نقتاو کبترر   

 مطالبته  کبترر  دترق  عاد نته  و متترازن  مرست ه   دادته بادد 

 ه درقی است نیم های استان نمایندگان همه جدی

ما در غرب خراسان مبکالت فراوانی داریم که دتاز بیتت آنهتا    

دترد و   گتذاری دتغل ایجتاد نمتی     راز است و کار  بدون سرمایه

مرانتد   ها سرمایه جذب نخراهد دد  سباوار متی  بدون زیرساخت

رق کبرر مبدیل دترد  دیتار   به قطب مجارت هرایی و زمینی د

مراند به قطتب مرلیتد محصتر ت کبتاورزی و      سر به داران می

فرآوری و صادرات مستقیم آنها به آسیای میانته و همستایگان   

درقی مبدیل درد و دولت باید همه مران خترد را جهتت ایتج    

  هدف م طرف دارد

 : محمد علیپور نماینده مردم ماكو و چالدرانآقاي  -د

ض مبریو به مناسبت و دت وررت م صترمه ر س  با عر وی 

هتاار   00 ، گفت: مج از دیار آذربایجان، مرزداران غیرر و دیتار  

دهید هستم  هنرز هم باب دهادت در آذربایجان غربتی هنترز   

 باز است 

آذربایجان سنگر انقالب، اسال، و دژ مستتحکم و مستخیرناپذیر   

هتانی و در راس آن  ائمه اطهار بردز و خراهد برد  به استکبار ج

کنم ملتت عاممنتد ایتران استالمی      آمریکای جنایتکار اعال، می

همچنان با رهبری داهیانه مقا، م مم رهبری و با استتقامت و  

پایداری خترد در مقابتل زیتادز ختراهی و ختری استتکباری و       

ظالمانه آنان خراهد ایستاد و از دولت می خراهم مرجته جتدی   

 به م یبت مرد، دادته بادد 

وی خطاب به رئیس جمهرر ادامه داد: دما که وتداقل ستط    

رفاز را وعدز دادید چه دد؟ محقتق عتدالت درآمتدی و زدودن    

چهرز فقر از کبرر به کجا رسید؟ دما نه منها قدمی برای رفتع  

 01فقتر و محرومیتت مترد، برندادتتید بلکته بتا مترر، بتتا ی        

مر کردید   ها آنها را محرو، درصدی و افاایش روز به روز قیمت

فقر مطلق نه منها از بیج نرفت در سال پایتانی دولتت چنتدیج    

برابتر بتر آن اضتتافه دتد  ایجتاد ادتتتغال بترای جرانتان بیکتتار       

 نخراستیم وداقل به فکر م یبت آنان بادید 

در متتذکری بتته وزرای امتترر خارجتته، راز و دهرستتازی و امتترر  

ای  هاقتصادی و رئیس گمر ، گفت: رقبای منطقته و فرامنطقت  

 ،بازرگتان  مترز  با دور زدن کریدور مرانایتی درق و غرب ی نتی 

بارگتریج مرز زمینی کبرر ظرفیت استرامهیکی آن را کم ارر یا 

کنند و غفلت از ایج مرضرع به هیچ وجته پتذیرفتنی    بی ارر می

 نیست 

 0011در مذکری به وزیر نیرو، افاود: در ایج درایط اقتصتادی  

ریم آباد و ماسیسات پایتاب آن هاینته   میلیارد مرمان برای سدک
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درصتدی دارد در ایتج رابطته بته      77ددز و پیبرفت فیایکی 

میلیارد مرمان که برای مکمیل و بهترز بترداری آن    111خاطر 

گذاری در وال از بتیج   میلیارد مرمان سرمایه 0011 ز، است 

رفتج است  اقدا، عاجل برای امما، پتروژز ضتروری استت زیترا     

 ی در صادرات محصر ت کباورزی دارد ا نقش عمدز

در مذکری به وزیر آمرز  و پرور  و سازمان برنامه و بردجته  

بتتر ضتترورت اجتترای قتتانرن افتتاایش وقتترق بازنبستتتگان و   

  ها ماکید کرد سازی و مرجه جدی به نهرتی همسان

 :احمد علیرضا بیگي نماینده تبریزآقاي  -ها

ا  در برختررد   سررانهاز رئیس قرز قرائیه به دلیل ورکت ج -

 .کنم که مرانسته مرد، را دلگر، کند با فساد مبکر می

هتای اقتصتادی    وض یت پچیدز اقتصادی ف لی م لرل سیاستت 

های ابالغتی مقتا،    غلط دولت و م لرل غفلت از اجرای سیاست

 .م مم رهبری است

هاار میلیارد ارز مرجیحی به جیب برخی افراد نررچبمی  011

 را   لی که مرد، هم دالق خرردند و هم پیازرفته است در وا

هتاار مرمتانی دتکر در بتازار ختردز       01با ادارز به قیمتت  وی 

هتای   فرودی گفت: ایج قیمت در بازار جهتانی و ب تد از هاینته   

 01هاار مرمان بادد در وتالی کته    7مت دد باید در کبررمان 

 درد ایج در والی است که ایج دکر بتا  هاار مرمان فروخته می

 .مرمانی وارد کبررمان ددز است 0011ارز 

 متش  امثتال  جیب به که است مرمانی میلیاردها ما مرد، رروت

 .است ددز وارد قربان لی

اکنرن وض یت در درایطی است که رئیس ستازمان خصرصتی    

جمهترر برخترردار بتردز در     سازی که از ومایت دخص رئتیس 

یدگی زندان وررر دادته و وض یت پرونتدز وی در وتال رست   

 .است

علیرضابیگی با ادارز به اظهارات وزیر کبترر در جلسته علنتی    

امروز مبنی بر اینکه باید مدار  قاچاق را به او و ستتاد قاچتاق   

کا  و ارز بدهید و ایج ستاد در کارهایش مرفقیت دادته است، 

ها لیتر بنایج و گازوئیل در سراول خلیج فتارس   گفت: میلیرن

دترد   انکر و لرله به داخل دریا بردز میذخیرز سازی ددز و با م

درد  ایج در والی  های بیگانه فروخته می و در نهایت به کبتی

است که فیلم ایج مخلف در ملریایرن نبتان دادز دتدز و وزیتر    

خراهتد  ایتج در وتالی استت کته آقتای        کبرر از ما مدر  می

گریتد ستتاد    کند و می رومانی فرلی در مجلس گردن فراز می

 .با قاچاق کا  و ارز عملکرد خربی دادته است مبارزز

 

اظهارات آقاي قاضي زاده هاشمي نایب رییس اول ( 4

 مجلس شوراي اسالمي

نایب رئیس اول مجلس طی سخنانی با مبریو دهته کرامتت و   

میالد اما، رضا رع  و وررت م صترمه رس  گفتت: امیتدواریم    

 ادیم پیرو راستیج و واق ی ایج امامان و اماماادگان ب

همچنیج هفته قرز قرتائیه و ستالگرد وادرته انفجتار وتاب       -

جمهرری و دهادت دهید بهبتی و یارانش را گرامی می داریم 

و از قرز قرائیه بابت عا، جدی برای مقابله با مفاسد اقتصتادی  

 .مقدیر کردز و امیدواریم ایج مسیر ادامه پیدا کند

 (فقره طرح94)اعالم وصول (7

 د دانش بنیان طرح جهش مرلی -

 طرح مدیریت م ارض منافع  -

 طرح بانکداری جمهرری اسالمی ایران  -

طرح ومایت از اقتصاد ملی و رونق مرلید در مقابتل اقتدامات    -

 خصمانه آمریکا 

 طرح اصالح نر  ارز مبنای وقرق ورودی  -

 های ومایتی  طرح ساماندهی سیاست -

 طرح ارمقا  وکمرانی در ورزز ریال  -

 رح مالیات بر عایدی سرمایه ط -

 طرح مخصیص ارز با نر  مرجیحی به کا های اساسی  -

نامته داخلتی    طرح اصتالح و الحتاق مترادی بته قتانرن آیتیج       -

 مجلس 

 طرح اساسنامه درکت ملی گاز ایران  -

قانرن آییج نامه داخلتی     18 رمادز   0 رطرح اصالح مبصرز -

 مجلس

 یطرح مبارزز با جرایم اقتصاد -

طرح مبکیل ستاد جذب سرمایه های داخلی و صتدور مجترز   -

  ایجاد واودهای مرلیدی

 :بیانیه (9نامه و ) (9)(قرائت 6

نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به محضر  232نامه  -

 مبارک مقام معظم رهبری حضارت آیات اا العظمای اماام     

 :گردیدخامنه ای به شرح زیر قرائت 

 سال، علیکم

، و وساستیت ورترم الی در زمینته الگرهتای مرست ه و      اهتما

 -پیبرفت بر کسی پردیدز نیست و همرارز بر هریتت استالمی  

ایرانی و عدالت انقالبی به عنران ویهگی های  ینفو، پیبرفت 

مطلرب ماکید کردز اید  در طرف مقابل بسیاری اهداف جریتان  
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 نفرذ نه از طریق جاسرسی های مت تارف کته بتا قالتب کتردن     

 الگرهای مرس ه واردامی و لیبرال سرمایه داری محقق می درد 

مبهد الرضا به عنران قطب فرهنگی جهتان استال، و پایتختت    

م نری ایران اسالمی یکی از کانرن هتای چتالش بتیج الگتریی     

پیبرفته اسال، ایرانی و الگرهتای مرست ه ای منهتای هریتت و     

ری  و عدالت بردز است  اجترای دقیتق و کامتل دستتررات صت     

وررم الی خطاب به استتاندار وقتت    84مکترب فروردیج سال 

سال گذدتته از مرتییع گستتردز وقترق      01می مرانست طی 

درعی و قانرنی جم یت بارگی از مجاوران ور، مطهر رضتری  

جلرگیری کند و مانع ماراج هریت م نری بافت پیرامترن وتر،   

متاعی  اما، رضا رع  و لطمه بته اعتمتاد عمترمی و سترمایه اجت    

 نما، درد 

دایان ذکر است که همیج جریان خسارت ساز مصتال  زیستت   

محیطی پایتخت م نری کبرر را نیا علیرغم هبتدارها و نهتی   

صری  وررم الی مررد مهدید قرار دادز است  متاسفانه در متاز  

های اخیر هم افاایی غافالنه یا مت مدانه برخی عناصر، مراکا و 

انرنی دتررای عتالی دهرستازی و    ایستادگی در برابر مصتربه قت  

م ماری کبرر نرر امیدی را که برای اصالح برخی کج رفتتاری  

 های دو دهه گذدته رودج ددز است، مهدید می کند 

ایستادگی در برابر قانرندانان قانرن دتکج کته بته دنبتال ختم      

کردن قانرن و افاایش اختیارات غیرقانرنی خرد و متداو، انفتاذ   

 ه و صیانت از منافع عدز ای قلیتل بته   الگرهای بی هریت مرس

ضرر عامه مرد، و نفی هریت ممدنی مبتهد الرضتا هستتند بتا     

 مصری  مجدد منریات نررانی وررم الی محکیم خراهد دد 

ما نمایندگان مجلس یازدهم که اصالح روندهای غلط و مقریت 

مبانی گفتمانی انقالب اسالمی در سیاست گذاری و نمارت بتر  

فلستتفه وجتتردی ایتتج مجلتتس متتی دانتتیم، از   امتترر کبتترر را

وررم الی می خراهیم فرزندان خرد را در پیگیتری منریتات و   

دغدغه هایتان در ایج امر و بتازنگری در طترح بافتت پیرامترن     

ور، رضری به منمرر مقریت هریتت استالمی ایرانتی پایتختت     

م نری کبرر و اوقاق وقرق مجاوران و زائران رامج الحجتج و  

فات و جتر، انگتاری قتانرن گریتای هتای صتررت       پیگیری مخل

 .گرفته راهنمایی و ومایت بفرمایید

نفر از نمایندگان مجلس در واکنش باه موضاو     222بیانیه  -

 را های برون مرزی صدا و سیما ها برای شبکه ایجاد محدودیت

 :گردید قرائت زیر شرح به

ای هت  های اخیر محر ت بسیار مهمی در وترزز  ها و هفته در ماز

ای  المللی ایجاد ددز ضرورت رستانه  ای و بیج همسایگی، منطقه

هتای   جمهرری اسالمی را مراعف کردز است  متأسفانه دتبکه 

برون مرزی، صدا و سیما که مریبترن رستمی کبترر در ختارج     

هتای نادتی از عتد،     هستند دچار مبکالت جدی و محدودیت

 اند  مخصیص به مرقع بردجه ارزی ددز

هتای   مرزی کبرر که در صتف نخستت رستانه    های برون رسانه

مقاومت قرار دارند و متناسب با پیتا، جهتانی انقتالب استالمی     

هراستی و   هراسی و استال،  هاست در راستای مقابله با ایران سال

های کبرر و بتا متأمیج مراضتع     ها و واق یت نیا م رفی ظرفیت

کنند، اخیراً یو به یتو در وتال    جمهرری اسالمی ف الیت می

 ع ددن از ماهرارز هستند قط

های اخیتر انبادتت بتدهی ارزی و عتد، اقتدا، عاجتل        در هفته

های الکتررر، ستحر اردو، پترس     نهادهای مسئرل گریبان دبکه

مترزی گرفتته و    فیلم انگلیستی و رادیتر دری بترون    وی، آی می

 مرجب قطع پخش ز آنها در مناطق هدف ددز است 

راستت داریتم دولتت    ما نمایندگان مجلس دررای اسالمی درخ

های اصلی مستئرل مخصتیص بردجته ارزی و     محتر، و دستگاز

رسانه ملی ی نی سازمان برنامه و بردجته ضتمج اقتدا، عاجتل     

برای ول فرری ایج مبکل پاسخی دایستته بترای مترارد زیتر     

 دادته بادند 

ای و  های نادی از گستتر  اقتتدار منطقته    چرا به رغم ضرورت

جهی بتته افتتاایش نیازهتتای  جهتتانی جمهتترری استتالمی، متتر 

هتای بترون مترزی نبتدز      سازی رسانه زیرساختی و بنیه برنامه

هتا در منگنتا    است و بلکه به جای ومایت مرظف از آنها رستانه 

اند  به چه دلیل مخصیص و پرداخت بردجه ارزی  نیا قرار گرفته

ماز پیش  7صدا و سیما با گرد  کار قانرنی که باید وداقل از 

ای و  ماکنرن به مأخیر افتادز است که مأریر منطقهدد  انجا، می

المللی جمهرری اسالمی مبهرد است  مستقیم آن بر روابط بیج

ای  هتای رستانه   و عالوز بر آستیب ویثیتتی بته کبترر ف الیتت     

المللی رسمی کبرر را فلتج کتردز استت فلتذا درخراستت       بیج

 مرکد و جدی ما از دولت محتر، به درح ذیل است:

های برون مترزی و رفتع مبتکالت و     ری نیاز دبکهمأمیج فر -

های انبادت ددز صدا و سیما بته ویتهز در وترزز بترون      بدهی

 مرزی 

بینی و مصریب ردیف بردجه مناسب ارزی جداگانه برای  پیش -

های برون مرزی در بردجه صدا و سیما و مخصیص فرری  دبکه

 و به مرقع آن 

هتا   پاسداری از رسانه امراکنندگان ایج نامه م تقدند ومایت و

انتتد  کته بته برکتت خترن دتتهدای انقتالب استالمی پتا گرفتته        

درخراست همگان بردز و هیچ مسئرلی وق ندارد خاکریاهتای  
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ای جمهرری اسالمی ایتران را مستلیم ددتمج     دیپلماسی رسانه

 کند

تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهاور و مسالولین    (5

 :اجرایي كشور

 رد(مو94 )ه رییس جمهورعذکرات کتبی ب -الف

آقای محمد مهدی زاهدی نمایندز کرمان: لاو، مجدید نمتر  -0

در انتصتتاب عرتتر دتتررای ستتازمان پهوهبتتی و برنامتته ریتتای 

 آمرز 

 40آقای فرهاد ببیری نمایندز پاکددت: لاو، اجترای متادز   -0

 فصل دو، قانرن خدمات مدیریت کبرری برای بازنبستگان

دز متاکر: لتاو، مستریع در ابطتال     آقای محمد علیپرر نماینت -1

دستررال مل مغایر با قانرن م اون اول آقتای جهتانگیری بترای    

 محدود کردن مناطق آزاد کبرر

نفر ازنمایندگان:  00آقای محمد صال  جرکار نمایندز یاد و -0

علت عد، اقدا، دولت در کاهش دکاف طبقامی و فقر با مرجته  

 به روند افاایش ضریب جینی

اهیم رضایی نمایندز ددتستان: لتاو، بررستی علتت    آقای ابر-7

 افاایش قیمت نان در استان بردهر

آقای اومد راستتینه نماینتدز دتهرکرد: علتت عتد، متامیج       -4

اعتبارات مررد نیاز سازمان صدا و سیما در اجارز ماهرارز هتای  

 مررد نیاز برای پردش دبکه های برون مرزی

لاو، مستری در اجترای    آقای نصراله پهمانفر نمایندز مبهد:-9

برنامه دبتم مرست ه و    41نما، رمبه بندی م لمان طبق مادز 

 08سند محرل بنیادی آمرز  و پترور  ولتاو، اجترای متادز     

قتتانرن جتتامع ختتدمات ایثتتارگران درخصتتر  استتتخدا، و     

 جایگاینی یکنفر ازفرزندان به جای پدر در هنگا، بازنبستگی

 010یتت و متادز   لاو، رعایت مفاد سیاستت هتای کلتی جم    -

قانرن برنامه دبم در بخش مربرو به اعطای مبروو یارانه بته  

 77مرالید جدید در قانرن بردجه 

آقای سید جلیل میرمحمدی نمایندز مفت: لاو، مستریع در  -8

مخصیص اعتبتار بته مصتربات ستفر ایبتان بته استتان یتاد و         

همچنیج ضرورت مبکیل جلسه فرری با وررر صاوبنمران و 

ن عتتالی اقتصتتادی از دانبتتگاز و مجلتتس و بختتش  کاردناستتا

خصرصی جهت ارایه راهکارهای اولیه و فرری برای مثبیت بازار 

 ارز با مرجه به آرار زیانبار مررمی آن

آقای مهدی س ادمی نماینتدز بابتل: لتاو، امختاذ مصتمیم و      -7

کنترل وض یت بحرانی استان مازندان با مرجته بته ستیل ورود    

 اولیمسافران به دهرهای س

 41آقای علی اکبر بسطامی نمایندز ایال،:لاو، اجرای مادز -01

قانرن مدیریت خدمات کبترری درخصتر  متناستب ستازی     

لتاو، اجترای قتانرن پرداختت      –وقرق بازنبستگان و داغلیج 

پادا  خدمات درمنتاطق محترو، بته بازنبستتگان آمترز  و      

 پررو  استان ایال، و لاو، اجرای فصل دهتم قتانرن متدیریت   

 خدمات کبرری در مررد بازنبستگان 

آقای ابرالفرل ابرمرابی نمایندز نجف آباد : لتاو، بتازنگری   -00

در محاسبه ارز  سها، مرسسه مالی و اعتباری مهر اقتصاد در 

ادغا، با بانو سپه و لاو، وذف  هاینه های غیر ضروری دولت 

در راستتتای افتتاایش وقتترق و مستتاعدمهای متتالی بتته اقبتتار   

 یرپذ آسیب

آقای علیرضا نمری نمایندز خمیج: علت صتدور بخبتنامه   -00

منمیم بازار با رایگان ددن انبتارداری بتیش ازیکمتاز کا هتای     

اساسی که مرجب رسرب کا ها و افاایش اوتکار ایج کا ها در 

 بنادر ددز است 

آقای امان قلیچ دتادمهرنمایندز گنبتدکاوس: لتاو، ایجتاد     -01

ن کارخانه های یَد در برابتر مختاطرات   م هد برای سرمایه گذارا

 جدی آن و مدیریت پسابها

آقای انرر وبیتب زادز برکتانی نماینتدز برکتان: مستری در      -00

اوداث مکمیل طرح بارگراز میان باب به برکان ، برکان به سقا 

لتاو، همستان ستازی و برقتراری      -و گذرگاز کنارگتذر برکتان  

غل و بازنبستته  عدالت و رفع مب یض بیج وقرق کارمندان دتا 

لاو، ادامه ف الیتت ستاخت ستد مخانتی و دتبکه آبرستانی        –

لتتاو، راز انتتدازی و مقریتتت اینترنتتت در -دتتهری کنتتد برکتتان

روستاها و منتاطق محترو، برکتان جهتت بهترز منتدی دانتش        

لتاو، اوتداث بیمارستتان متامیج      -آمرزان از آمترز  مجتازی  

یج اجتماعی اجتماعی در دهرستان برکان و ارمقا  درمانگاز مام

لاو، رفع بالمکلیفی دهر  دامداران وجرانان  –به پلی مکنیو 

برکان در مقسیمات کبترری و ابهتا، در سرنردتت فرمانتداری     

 ویهز برکان

 مورد(57)عذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 م داد دستگاز اجرایی م داد دستگاز اجرایی

 0 فرهنگ 0 نفت
 0 کبرر 01 نیرو

 1 جهاد 4 بهدادت
 0 م اون 0 اطالعات

 8 راز ودهرسازی 04 آمرز  و پرور 
 0 نفت 0 ورز 
 1 ارمباطات 7 اقتصاد
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 0 فرهنگ 0 دفاع
 0 اطالعات 0 دادگستری

 

تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تاذكرات  (8
 :شفاهي

در مذکری آئیج نامته ای ضتمج مبریتو روز     :احمد مرادي آقاي 

و دت وررت م صترمه رس  خطتاب بته هیتات     ملی دختر و 

رئیسه مجلس عنران کرد: نگاز و امیتد مترد، بته ایتج مجلتس      

استتت و متترد، انتمتتار دارنتتد مبکالمبتتان بتته ویتتهز دروتترزز  

 اقتصادی با راهکارهای مجلس یازدهم ول و فصل درد 

 و نمتم  که داریم انتمار مجلس رئیسه هیات از جهت همیج به

 یابد افاایش آن کارآیی ما درد برقرار بیبتر مجلس در انرباو

 در مستئرل  مقامتات  گتاار   استماع در درایط ایج با که چرا

و  کترد  بترآوردز  را مرد، مرردنمر انتمار مران نمی علنی صحج

  مجلس کارا و پریای مدنمر مرد، را داهد بادیم

آیتیج نامته    41و  01،  00در متذکر متادز    :كاظم دلخوش آقاي 

: مرضترع دربتارز وضت یت اداری مجلتس     گفت ،داخلی مجلس

رئتیس مجلتس اختیتار دارد و مجلتس      41است  براساس مادز 

ایج اختیار را به رئیس مجلس دادز است  آن چیای کته امتروز   

مهم است در مجلس، مرضترع دبیتران و کارکنتانی استت کته      

 جابجا می درند 

که اختیارات را به رئیس مجلس دادز، مراد  41ما در کنار مادز 

را داریم، در جتایی کته دتأن مجلتس ممکتج استت        01و  00

آسیب ببیند و نرع عملکرد هیات رئیسه بازماب ختربی ندادتته   

 است 

اینکه برای دبیران کمیسیرن ها آزمرن و امتحان می گذارند، با 

ایج مرضرع مرافقیم، اما در درایط وال مجلس باید ببینیم که 

طی کته دتما متی    ما چند دبیر کمیسیرن داریم کته بتا دترای   

فرمایید، سازگار هستند و ممکج است ما دو ماز دیگر برختی از  

ایج افراد بازنبسته دترند  مصتاوبه و آزمترن گذادتتج بترای      

دبیران کمیسیرن ها بازماب خربی ندادته است، ما مرافقیم که 

 عدالت اجرا درد 

در پاسخ به متذکر ایتج نماینتدز     :دكتر محمدباقر قالیباف آقاي 

ذکر دما وارد نیست و در دسترر نبرد ، اما همانطرر که گفت: م

خردمان گفتید ایج مرضرع از اختیارات رئیس مجلس است، ما 

هم ایج مرضرع را رعایت می کنیم که هم عدالت رعایت دترد،  

هم از همه ظرفیت هتایی کته در مجلتس استت، از کارمنتدان      

راهم داخل مجلس استفادز درد و عدالت ان دااهلل برای همه ف

  درد

قانرن اساسی  01در اخطار مستند به اصل   :احمد راستینه آقاي 

مریج رکج جام ته استالمی استت      اظهار دادت: خانرادز بنیادی

ایج در والی است که رهبر م مم انقتالب بته رئتیس مجلتس     

وقت مذکر داد که ورمت اجرای قانرن باید در مجلس و مرسط 

 .رئیس مجلس رعایت درد

قالیبتاف افتاود: دتما بته رکتج ختانرادز        آقتای   وی خطاب به

دهید، ایج در والی استت کته همته برنامته      ای می اهمیت ویهز

  00.ها و مقررات باید برای مبکیل خانرادز و ازدواج بادتد  ریای

سال پیش قانرن مسهیل ازدواج در مجلس مصرب دتد و بایتد   

           راوزیر کبرر و وزرای مسکج و راز در ایج بتارز گااردتات  ز،   

 .داند کردند و به کمیسیرن فرهنگی می مهیه می

جران مملر، ایرانی همچنان مبتکل مستکج و مستهیالت  ز،    

برای ازدواج و مبکیل خانرادز دارد و عمال خبری از اجرای ایج 

 .قانرن نیست

مج به عنران یکی از نمایندگان جران مجلس از رئیس مجلتس  

چرا در ایج بارز کاری نکتردز   خراهم که به دولت مذکر دهد می

است، زیرا آیندز کبترر بته دلیتل کتاهش ازدواج و مرالیتد بته       

 .مبکل برخراهد خررد

وزیر کبرر طبق ایتج قتانرن مرظتف بتردز کمیتته ستاماندهی       

هتا   وررر روسای دررای دهر و اما، جم ه در استان           ازدواج را

قتدا، کنتد،   مبکیل دهد و نسبت بته مهیته ما رهتای رایگتان ا    

و  1ضمج ایج که ب د از عملیامی ددن ایج قانرن باید گتاار   

 .داد ماهه به مجلس می 4

جران مملر، ایرانی امروز بتا وضت یت ستخت مهیته مستکج و      

از دستت             ازدواج مراجه بردز و عمال درایط مبکیل ختانرادز را 

 .دادز است که او هم اکنرن درمندز خدا، خانرادز و خرد است

در پاسخ به اخطار قانرن اساستی    :محمدباقر قالیبافآقاي دكتر 

راستینه گفت: ایج مرضرع از قترانینی استت کته بته آن عمتل      

 .ای درد نبدز و باید در امر نمارت در مجلس به آن مرجه ویهز

 01در متذکر دتفاهی گفتت: د ر از مترز      :جالل رشیدي آقاي 

ی قتبال در ایتج   هاار مرمان رد ددز استت، مقتا، م متم رهبتر    

زمینه امر کردز است که ارز  د ر باید دکسته دترد، اکنترن   

با رأی مرد، اختیار به ما دادز ددز است و مجلس بایتد بتدون   

 هیچ بهانه ای به ایج مرضرع ورود کند 

خطاب به وزیر نیرو گفت: با وجرد اینکته در ستال جهتش     وی

قطتب   مرلید هستیم، برق کباورزی وترزز انتخابیته بنتدز کته    

ساعت قطتع متی دترد  ایتج      4مرلید گند، کبرر است، روزانه 
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ساعت برد  ایج امفاق در سال جهتش مرلیتد    0روال در گذدته 

 در زمینه مرلید کباورزی کبرر فاج ه آفریج است 

دهرستان های ورزز انتخابیه بندز آب درب سالم ندارند، یکی 

متاستفانه  از روستاهای ما مجبرر به استفادز از آب ملتخ استت،   

دبکه آبرسانی ورزز انتخابیه ما مبکالت فراوانی دارد  ایتج در  

والی است که آب درب از جمله نیازهای اولیه جام ته ببتری   

 است 

با ادارز به گرانی مسکج و اجارز بها اظهار دادت: ایتج  در پایان 

فبار بر گردز مترد، استت، چترا مستئر ن بتا وجترد دادتتج        

یل فکری به وال ول مبکل مرد، وزارمخانه های عریض و طر

 ؟نمی کنند

در مذکر دفاهی با یتادآوری اینکته ماکیتد      :رسول فرخيآقاي 

مقا، م مم رهبری بر مرجته مجلتس یتازدهم بته وترزز هتای       

 مرضترع  در دولتت  چترا : کترد  عنران  اقتصادی و فرهنگی برد،

 اوضتاع  ستاماندهی  و فستاد  بتا  مبتارزز  مترد،،  م یبتت  ارمقای

 ندارد تصادی عامی اق

هرجا فساد بادد، ردد اقتصادی در آنجا بی م نتا خراهتد بترد     

 چرا دولت به همسان سازی وقرق بازنبستگان مرجهی ندارد؟

وی با انتقاد از عد، اجرای طرح رمبه بنتدی م لمتان خراستتار    

 مرجه دولت به مسائل اساسی مرد، دد 

امروز بارگتریج مبتکل استتان هتای دتمالی کبترر، مستائل       

با منابع طبی تی استت  دولتت در ایتج زمینته متدبیری        مرمبط

  بیاندیبد

طی مذکر دفاهی خترد، گفتت: قتانرن      :علي اصغر خانيآقاي 

مرمبط با ایثارگران مرسط دولت و همته نهادهتا در وتال اجترا     

است اما در مجلس به آن مرجه نبدز استت و بایتد ایتج رویته     

 اصالح درد 

ماکیتد   : اسخ به این تاذكر در پ نیکزاد رئیس جلسهآقاي مهندس 

کرد: عد، اجرای ایج قانرن مربرو به مجلس یتازدهم نیستت و   

آئیج نامه داخلی مجلس که در مجالس قبلی مصتریب رستیدز   

به نحری است کته دستتررال مل اجرایتی قتانرن متذکرر درآن      

دیدز نبدز و ز، است در ایج مجلس با دستترر هیتات رئیسته    

  قرار گرفته و اجرایی درد در کمیسیرن مربرطه مررد مرجه

در متذکر دتفاهی خترد ضتمج مبتکر از       : مجید نصیرایيآقاي 

اقدامات رئیس قترز قرتائیه در مبتارزز جتدی بتا فستاد، ایتج        

اقدامات را امیدبخش خراند و گفت: باید قاط یت در برخررد بتا  

فساد بیبتر ددز و جلری مرییع وتق و وقترق مترد، گرفتته     

 درد 

بر ضرورت مساعدت مجلتس بتا قترز قرتائیه     در ادامه با مأکید 

جهت برخررد با فساد، اظهار دادت: مجلس در صتررت وجترد   

 کند  خال  قانرنی با ایج قرز همکاری می

وی برخی از مبکالت امروز جام ه را اظهارات مدیران دانستت  

و گفت: برخی از متدیران و وزیتران در زمتان مستئرلیت خترد      

کنند برای مثتال وزیتر راز    اد مینسبت به برخی از اقدامات انتق

داند که  ز، است با ایتج   وقت پروژز مسکج مهر را ماخرف می

 درد، برخررد درد  اظهارات نیا که باع  ناامیدی جام ه می

قرز قرائیه باید ضمج برخررد با مرضرع فساد در صررت بروز  -

مخلف و فساد از سری مسئر ن چه وزیر و چه وکیل در زمتان  

  ا او برخررد کندسمت وی ب

 دولتت  چرا: گفت،  خرد دفاهی مذکر در  سلیمي: آقاي علیرضا 

ای ایران  ، علیه ف الیت هستهوکا دررای قط نامه خصر  در

 ؟کند و اقدا، قاطع ندارد فقط ورافی می

مگر اینستکس و برجا، برای دما درس عبرت نبدز استت کته   

 کنید  در خصر  ایج قط نامه همچنان سکرت می

خطاب به رئیس جمهرر اظهار دادتت: در زمتان مبلیغتات    وی 

گفتید علت افاایش نر  ارز، خرددتیفتگی و   انتخابامی خرد می

عد، مبتررت استت، اکنترن دلیتل افتاایش قیمتت د ر و ارز       

 چیست؟ آیا خرددیفتگی و عد، مبررت نیست 

با ادارز به افاایش روزانته قیمتت لتراز، ختانگی و ختردرو       وی

درایطی کته بتازار نرستان دارد چترا همچنتان       عنران کرد: در

دترد،   وزارت صن ت، م تدن و مجتارت بتا سرپرستت ادارز متی     

رود رئتیس   دانتد و انتمتار متی    سرپرست خرد را بالمکلیف متی 

 جمهرر هر چه زودمر وزیر صمت را م رفی کند 

دولت مماداچی ددز است،: با دست کردن در جیب کارگران و 

ایتد، دستتا    مربی خارجی گرفتته  بردادت پرل از وساب دستا

سازمان خصرصی نیست کته دستت بته چنتیج اقتدامی بانتد،       

دخص وزیر برای ایتج کتار نامته رستمی دادز امتا آن را انکتار       

ا، و دولتت بتا آن مرافقتت کتردز،      کنتد، متج نامته را دیتدز     می

میلیاردها مرمان از جیب کارگران برای پرداخت وقترق مربتی   

 ز است خارجی غیرمرفق بردادت دد

ماز یو بار اقتدامات خترد در    4قرار برد وزارت امرر خارجه هر 

خصر  برجا، را به مجلس گاار  دهتد، آختریج گتاار  در    

کند و فقتط   ارائه ددز است، چرا مجلس پیگیری نمی 79سال 

 مماداچی است 
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هتاار میلیتارد مرمتان     001خسارت عد، اجرای کارت سرخت 

زنگنته وزیتر نفتت در ایتج     برآورد ددز است، انتمتار متی رود   

 خصر  پاسخگر بادد 

بتا بیتان اینکته     :علي نیکزاد نایب رئیس مجلاس  آقاي مهندس 

روز با سرپرست ادارز درد، گفتت:   71مراند ما  وزارت صمت می

نامه داخلی مجلس رئتیس جمهترر و وزرا    آییج 017طبق مادز 

باید مرداد ماز برای ارائه گاار  در مجلس وررر پیتدا کننتد،   

در هیأت رئیسه به دنبال م ییج ستاز و کتاری جهتت اجرایتی     

  نامه داخلی هستیم ددن ایج مادز آییج

طی مذکری ناظر بر آئیج نامه   :سید ناصر موسوي الرگانيآقاي 

داخلی، گفت: مجلس در هفته های گذدته جلسات مهمتی در  

ورزز های مختلف و با وررر وزرای دولت دادت اما در فرای 

اظهارات در مررد بی مرجهی مجلتس بته قیمتت     مجازی برخی

ارز مطرح دد که ایج مرضترع پایته و اساستی نتدارد چترا کته       

مسئرلیج دولتی مج جمله رئیس کل بانو مرکای کته همتیج   

امروز نیا در مجلس واضر می درد در روزهای اخیتر بته ایتج    

 منمرر دعرت ددند 

 ز، است رئیس مجلتس ضتمج دفتاع از ویثیتت مجلتس بته       

س جمهرر متذکر درد که در خصتر  افتاایش قیمتت ارز    رئی

اقدا، عملی انجا، دادز و گااردامی را به مجلس ارائه کند چترا  

که درایط مرجرد و افاایش هر روزز نبان می دهد ایتج امفتاق   

مقط ی نیست و ایج گرانی ها مرجتب مترر، و افتاایش قیمتت     

 کا  و فبار روی اقبار مختلف جام ه ددز است 

نه رئیس جمهرر ایج روزها در ایج زمینه سکرت کردز و متاسفا

انتمار می رود هر چه سریع متر ایتج ستکرت دکستته دترد و      

 ایبتتان ف ا نتته وارد عمتتل دتترند و از رئتتیس مجلتتس نیتتا    

  می خراهیم ایج مرضرع را پیگیری کند 

در مذکر دفاهی نسبت به متامیج و    كوهساري: غالمعلي آقاي 

امیج کلاا و گند، به دولت متذکر داد  مخصیص وجه  ز، برای م

و گفت: ض ف ولتاژ بترق و قط تی آن در دهرستتان رامیتان و     

استان گلستان نیا مرد، را دچار مبکل کردز که ضرورت دارد 

 وزیر نیرو به ایج مهم مرجه کند 

بانو ها قرانیج مربرو به خرد را دارند و نته بته وترف رئتیس     

جهی ندارند، در عیج وتال  جمهرر و نه به ورف وزیر اقتصاد مر

مرد، را اذیتت متی کننتد  کمیستیرن اقتصتادی مجلتس ایتج        

 مرضرع را باید در اولریت خرد قرار دهد 

وی با انتقاد از عد، سرمایه گذاری دستگاز های دولتی و نیمته  

دولتتی در استتان گلستتان خراستتار ارائته گااردتی از جانتب        

دارایتتی بتته  م اونتتت ستترمایه گتتذاری وزارت امتترر اقتصتتادی و

نمایندگان استان گلستان جهت اطالع آنهتا از میتاان سترمایه    

 گذاری دستگاز ها در ایج استان دد 

مصریب  یحه مبدیل بخش اینچه برون بته منطقته آزاد را    وی

مرجب دکرفایی و وتل مبتکالت استتان دانستت و خراستتار      

  مایید آن در دررای نگهبان دد

 00، 7اری با استناد به بنتدهای  در اخط :نصراهلل پژمانفر آقاي 

 10و  01اصل سر، قانرن اساسی و همچنیج اصل هتای   00و 

گفت: در ارمباو با هماهنگ سازی وقرق بازنبستگان به ویتهز  

مستمری بگیران سازمان مامیج اجتماعی با داغالن بی مرجهی 

 انجا، ددز است 

ه دولت در ارمباو با خرید مرمینی گند، سیاست غلطی را ادام

میلیترن   1می دهد، سال گذدته در ارمباو با خرید مرتمینی،  

مج کاهش کبت گند، دادتیم که ایج مرضترع باعت  دتد بتا     

وجرد برخی نیازها، واردات گند، انجا، دهیم و در صررت ادامه 

روند بی دقتی دولت، مبکالت امنیت اقتصادی دتکل خراهتد   

 گرفت 

ب تد از خریتد و   : دادتت در ادامه خطاب به بانو مرکای اظهار 

فرو  مرسط دستتگاز هتای پُتا همتان لحمته پترل از کتارت        

ساعت به وساب فرودتندز ریختته    00خریدار کسر، اما ب د از 

می درد  چه کسی بایتد پاستخگری رستربات پترل طتی ایتج       

ساعت بادد  از سازمان های بازرسی می خراهیم ما بتر ایتج   00

 مرضرع نمارت کنند 

در پاسخ به اخطار   :یب رئیس مجلسعلي نیکزاد ناآقاي مهندس 

ایتتج نماینتتدز گفتتت: یتتو جتتران انقالبتتی رئتتیس صتتندوق    

 بازنبستگی برد که با دستترر رئتیس جمهترر عتال دتد  اگتر       

نمی مرانیم همستان ستازی وقترق بازنبستتگان و دتاغالن را      

انجا، دهیم، سامانه دتفافیت بیتانگر میتاان دریتافتی متدیران      

متا   17ریافت وقرق های نجترمی  صندوق را ف ال کنید، زیرا د

 میلیرنی مدیران صندوق اوجاف در وق بازنبستگان است  19

وی همچنیج در ارمباو با بح  خریتد مرتمینی گنتد، اظهتار     

: براساس پیگیری های مج از وزیر جهاد کباورزی، وی دادت 

میلیرن مج گند، را داد و اعال، کترد بته دلیتل     00نرید مامیج 

  قداری واردات انجا، می دردکاهش ذخیرز گند،، م

در مذکر دفاهی خرد با ادتارز بته    : محمود احمدي بیغشآقاي  

  گفتت: آقتای رئتیس    7  و ر0اصل سر، قتانرن اساستی بنتد ر   

دانیتد؟ بتاز هتم مکیته بتر       باز هم برجا، را افتخار متی   جمهرر 

 م نا است؟ وادادگی دیگر بس است  داخل برای دما بی
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ریم که بگرییم چرا کته دتما عتات    در سیاست خارجی در، دا

 کنید  مرد، را در  نمی

وی با ادارز به مرضرع آدفتگی بازار مسکج گفت: مرد، در زیر 

هتای   انتد، خبتری از م ایترات و دستتگاز     چر  گرانی لته دتدز  

 مربرطه نیست 

گرانی چند قلم کا  که در ارمباو با مصال  ساختمانی است در 

مصتالحی   77متا میتر    78د متاز  ماز اخیر ی نی از اسفنسه ایج 

برابتر گتران    0امثتال هتم   مانند میلگرد، دج، ماسه، سیمان و 

ددز است و هیچ دادرسی وجرد ندارد، مرد، داددان را به کجا 

 ببرند؟

هاار مرمان رسیدز است، هنر رئتیس بانتو مرکتای     01ارز به 

مرد، ما ممسخر   فقط ورف درمانی است، آقای رئیس جمهرر 

 درند  می

ی با انتقاد از دولت، خطاب به رئیس جمهرر ادامه داد: رفتتار  و

دما همانند چند روز قبل از انتخابات استت، انتخابتامی وجترد    

جمهترری   ندارد و ما سال آیندز دتما بایتد واقتع گترا بادتید،      

سال هیچ دولتتی درود متر از دولتت     00اسالمی در ودود ایج 

هم از دما نفترت    رووانی به خرد  ندیدز ، دما طرفدارانتان

، ستال ستر کتار گذادتتید      8مترد، را  پیدا کردند ، بس کنید 

اند و نان خالی ندارند که بخررنتد   مرد، زیر چر  گرانی له ددز

 ، پرل آب، برق و گاز هم بماند 

دما هنرز هم به فکتر ستاخت و ستاز در       آقای رئیس جمهرر 

 ریند گ دمیرانات هستید، بنا بر آنچه همفکران خردمان می

خرب است از ایج مرد، ویا کنتیم، ایتج مترد، متج و دتما را      

اند که بترانند با عات زنتدگی کننتد نته بتا ذلتت        انتخاب کردز

مترد،   نماینتدگان بته درد مترد،     مج و دماست نه ذلت وق 

  کند برسید، گرانی بیداد می

آقای دکتتر   در مذکر دفاهی خطاب به :جالل محمودزاده آقاي 

م داد زیادی از دهرهای کبرر در وض یت  گفت: وسج رووانی

 .قرما بیماری کرونا هستند و مهاباد هم چنیج است

بیمتاری کرونتایی    001در منها بیمارستان مهابتاد هتم اکنترن    

جمهرر فکر اساستی بترای دتهرهای     ند چرا رئیسا بستری ددز

 .کند دارای وض یت قرما نمی

پرستاران و دتبکه بهدادتت و خیتریج و مستئرلیج مهابتاد در       

بحران کرونا سنگ مما، گذادتند اما دولت چته اقتدامی کتردز    

های دارای وض یت قرمتا قرنطینته    است و چرا نباید دهرستان

 درند؟

زارهای م طیل ددز در بحتران  از دولت خراست: خسارت با وی

کرونا را قبرل کند ضمج اینکه بایتد مرضتی  دهتد چترا نبایتد      

 .های مهاباد ماریق درد نیروهای مازز نفس به بیمارستان

جمهرر باید با مامیج مالی خسارت مردمی کته   رئیس وی گفت: 

 .هایبان م طیل ددز را جبران کند در بحران کرونا مغازز

جمهترر مصتری  کترد: مترد، مهابتاد       خطاب به رئیس همچنیج

درصد در انتخابات ریاست جمهرری بته دتما رای    90بیش از 

دادند و به دور از اخالق است مرد، ایج دهرستتان را در برابتر   

 .اید بیماری کرونا رها کردز
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