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   جمهوری  ریاست                                                                   
    

 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 
 اولسال  – یازدهمدوره 

 

 03/6/9011ه نبشیک روز– (27)هفتم  بیست و   جلسه علني
 

 (اظهارات آقای دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسالمی1
 

 

ت اساسدی  ماده واحده قانون تضمین خریدد مصصدو    (2)و  (1)های  طرح دو فوریتی اصالح تبصره رسیدگی به ادامه  (2

 و ادامه بحث به جلسه آینده موكول گردید.(رسید تصویب به  طرح  (9)ماده )کشاورزی
 

 

 

 (آقایان: مبلغي،علیپور، بابایي، حبیب زاده و شهریاري) (ناطقین جلسه علنی مجلس3
 

 ( فقره طرح6(اعالم وصول )4
 

 

 ( تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین اجرایی کشور5

 مورد(91)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف
 

 مورد(77)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب
 
 

 ( تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی6
 

 صبح 8ساعت 9/7/9011شنبه مورخ سه   روز (اعالم ختم جلسه ، جلسه آینده7
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ي اظهارات آقاي دكتر قالیباف ریاستت مجلتس شتورا   (9

 اسالمي

 باه  ایاا   این تبریک و مقدس دفاع هفته آغاز با اشاره بهایشان 

 منطا  : کارد  تاکیاد   اسالمی ایران سرافراز و پرور شهید ملت 

راسا  باه این اه     اعتقاد و مرد  توان به باور یعنی مقدس دفاع

 ناپذیر هستند. های الهی تخلف سنت

گااه آنهاا را   هرگاه مرد  را باور کنیم پیروز خواهیم شاد و هر  -

فراموش کنیم و در رأس امور قرار ندانیم، در چشم بر هم زدنی 

ش ست بر ما چیره خواهد شد. دفاع مقدس بارای ماا مدرسا     

ایم که چگونه در ابتدای جنگ،  مرد  باوری است؛ به عینه دیده

هنگامی که باوری به حضور آنها توسط مسئوالن وجود نداشت، 

و چگونه تنها چند ماه پا  از   کردند چگونه دشمنان پیشروی 

هاایی   حضور گستردۀ مرد  و باور واقعی به توان ملت، عملیاا  

المباین در   القادس و فات    مانند ش ست حصار آباادان، یریا    

 به وقوع پیوست. 16ابتدای سال 

آن منط ، همچنان زناده و پایر روی ماسات. اگار مارد  را      

باور داشته  خوریم و اگر به توان آنها فراموش کنیم، ش ست می

باشیم و کار را به آنها واگذار کنیم، پیروزی حاصل خواهد شاد.  

آماوز   شعار هفت  دفاع مقدس امسال، شاعاری پار م ا  و درس   

 باعا   ؛ این همان منطقای اسات کاه    «ما قوی هستیم»است: 

 .است شده ایران مرد  دشمنان امروز های ش ست

 ا نی  باید به عنوان مثال در خصوص همین اقداما  اخیر آمری

تاکید کرد که به دلیل اقتدار و ایستادگی مرد  ایاران، دشامن   

هاای   خواست نرسید ولای نبایاد باه ایان ش سات      به آنچه می

حقوقی و سیاسی آمری ا دلخوش باشیم و فراماوش کنایم کاه    

ها، گاا  باه    دشمن ظالم ما در صور  ادامه یافتن برخی غفلت

هاا،   تاا باه نماا  تحاریم    آید  ها جلوتر می گا  در تشدید تحریم

 ش ل جدیدی بدهد.

تجربه این مد  نشان داده است کاه هرگااه در برابار اقاداما      

خصمانه آمری ا منفعل عمل کردیم، فشار تحریمی بیشتری باه  

معیشت مرد  وارد شده است لاذا راروری اسات باا اقاداما       

فعاالنه، هوشمندانه و موثر اجازه ناداد بایر از ایان باه مارد       

فشاار بیشاتری وارد شاود در هماین راساتا راروری        ع ی مان

است، کمیسیون امنیت ملی پ  از ش ست مفتضحانه آمری اا  

درحوزه حقوقی و سیاسی حرکت های یک جانباه آمری اا کاه    

مورد اعتراض دیگر کشورهای جامعه بین الملال نیا  هسات را    

 باا  رصد و اقداما  متقابل الز  برای صیانت از منافع مارد  را  

 .دهد ارائه صحن به و کند پیگیری جدیت

وظیف  ما آن است که مرد  را قاوی کنایم. مسائل  مارد  ماا      

ناکارآماادی در ادارۀ کشااور اساات؛ مساائل  ماارد  مااا شاارایط  

معیشااتی اساات؛ مساائل  ماارد  مااا حمایاات نشاادن از لحااا   

اقتصادی است. ما نباید کشور و معیشت مرد  را معطال غار    

 کنیم.

های روشن  ویت قرار دهیم و باید از تجربهما باید مرد  را در اول

ملت ایران بهره بگیریم و بدانیم که دشمنی آمری ا با این ملت، 

دار است و این ه ترامپ رئی  جمهور شود یا بایدن، هیچ  ریشه

ت ییری در سیاست اصلی راربه زدن باه ملات ایاران حاصال      

نخواهد شد پ  الز  اسات بار روی قاوی شادن ملات ایاران       

 و اقتصاد که کنیم اعال  زمانی را واقعی پیروزی نیم و تمرک  ک

 آنهاا  زنادگی  در کنناد  احسااس  و باشاند  شاده  قاوی  ما مرد 

  .است شده ایجاد ملموس ت ییرا 
 

و  (9)طرح دو فوریتي اصالح تبصتره  رسیدگي به ادامه (2

ماده واحده قانون تضمین خرید محصتوتت اساستي    (2)

 كشاورزي

، ساخنگوی  ا و اظهارا  مخالف، موافا   پ  از ارایه پیشنهاده

و باه تصاویر رساید      (6مااده   کمیسیون  و نماینده دولات ،  

 ادامه  بح  به جلسه آینده موکول گردید:

 كشاورزي اساسي محصوتت خرید تضمین قانون اصالح طرح

( ماده واحده قانون تضمین خرید مصصو ت 1)  تبصره-1ماده 

 :شود  ح میاساسی کشاورزی به شرح زیر اصال

منمور نیل به خودکفایی در محصاوال  اساسای    به -۱تبصره 

شورای قیمات گاذاری و اتخاا     »کشاورزی موروع این قانون، 

کاه از ایان   « سیاستهای حمایتی محصوال  اساسی کشااورزی 

شود باا اهاداو و    پ  در این قانون به اختصار شورا نامیده می

 .شود  ترکیر زیر تش یل می

( مااده واحاده قاانون تضامین     6   مده است: تبصرهآ 6در ماده 

باا   6611/  1/  16خرید محصوال  اساسی کشاورزی مصاو   

 :شود اصالحا  و الحاقا  بعدی آن به شرح زیر اصالح می

منمور نیال باه خودکفاایی در محصاوال  اساسای      به -تبصره 

شورای قیمات گاذاری و اتخاا     »کشاورزی موروع این قانون، 

کاه از ایان   « یتی محصوال  اساسی کشااورزی سیاستهای حما

شاود باا اهاداو و    پ  در این قانون به اختصار شورا نامیده می

 شود. ترکیر زیر تش یل می

تعیااین قیماات تضاامینی محصااوال  اساساای   :الااف( اهااداو

 :کشاورزی با در نمر گرفتن معیارهای زیر

 های واقعی تولید و سود متعارو؛  ه ینه -6-6
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 موازنه داخل و خارج بخر کشاورزی؛حفظ رابطه  -6-1

 آخرین نرخ تور  اعالمی مرک  آمار ایران؛ -6-6

ه ینه تما  شده محصول مشابه وارداتی شاامل ه یناه    -4 -6

هاای وارداتای،     های حمل و نقال، تعرفاه   خرید در مبدأ، ه ینه

هاای مترتار بار      های حمل داخلی کشور و سایر ه یناه   ه ینه

هاای   خریاد توساط بخار     عیین نحوهواردا  محصول مشابه؛ت

دولتی و خصوصی؛ تعیین نوع و می ان انواع اب ارهای حماایتی  

های بالعوض، یاراناه ساود و کاارم د     از جمله تسهیال ، کمک

هااا و عواماال تولیااد؛ تعیااین      تسااهیال ،یارانه انااواع نهاااده  

هااای اجرایاای صااادرا  و واردا  محصااوال  اساساای  سیاساات

 انین و مقررا  مربویه؛کشاورزی در چارچو  قو

 باا  برابار  شاورا  رئای    جهادکشاورزی؛ وزیر : ( ترکیر شورا

ر  جهااد کشااورزی( وزیار اماور     وزا تشا یل  قاانون  64 ماده

اقتصادی و دارایی؛رئی  سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئای   

سااازمان نمااا  صاانفی کشاااورزی؛ رئاای  اتحادیااه مرکاا ی   

نما  مهندسی کشااورزی؛   های روستایی؛ رئی  سازمان تعاونی

سه نفر کشاورز خبره کاه یاک نفاراز آنهاا رئای  بنیااد ملای        

گندم اران است با ح م وزیر جهاد کشاورزی؛ دو نفر از اعضای 

کمیسیون کشاورزی، آ ، منابع یبیعی و محایط زیسات  باه    

 (عنوان ناظر بدون ح  رأی به انتخا  مجل  شورای اسالمی

قایتان: مبلغي،علیپتور،   آ(ناطقین جلسه علني مجلتس ) 0

 :(حبیب زاده و شهریاريبابایي، 

 :محمدرضا مبلغي نماینده مردم كوهدشت آقاي -الف

 اماا   خاایره  و یاد و مقدس دفاع هفته گرامیداشت رمن وی 

 ره( و شهیدان به خصوص سردار شهید حاج قاسام سالیمانی،   

گفت: دین در ادبیا  خود باه یاور جادی بار روی کلیاد وا ه      

مرک  کرده و معااد و معااش را باه ی ادیگر پیوناد زده      معاش ت

است. پذیرش این امر دینی مستل   پذیرش این واقعیت اسات  

که در جامعه، قوا  دینداری با ثبا  معیشت رابطه ن دیک دارد 

و راه ش وفایی دینمداری از مسیر نبود تنگناهاای معیشاتی و   

م رهباری  گذرد. مقا  معما  های تامین معاش می فعال بودن راه

اند و ایان موراوع    نی  همواره بر رفع فقر تاکید محوری فرموده

دغدغه و مطالبه جدی و همیشگی رهبار معمام انقاال  باوده     

 اساات.به همااین جهاات الز  اساات مجلاا  شااورای اسااالمی 

های خود قرار  خط فقر زدایی را سرلوحه خطوط اصلی فعالیت 

قرار دهد که  دهد و آن را در زمره فعالترین و حاررترین امری

دارد. بر ایان    هن و حافمه مجل  را دائما به خود مش ول می

اساس پیشنهاد مای شاود، کمیتاه ای ویازه از ساوی مجلا        

انقالباای متشاا ل از نمایناادگان چنااد کمیساایون از جملااه    

های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی و قفضائی تش یل  کمیسیون

 د.شود و این کمیته دو کار ویزه را بر عهده گیر

 شود ایجاد مجل  در فقرزدایی کمیته ویزه

وی در تشری  اولین کار ویزه کمیته پیشانهادی خاود، افا ود:    

بررسی قوانین ناظر به فقر زدایای از رهگاذر اناداختن نگااهی     

دقی  و جامع و تحلیلی به موروع فقر و فقرزدایی از یک یرو 

هاا و خالههاای قاانونی در ایان      هاا و نقا    و شناسایی کاستی

زمینه از سوی دیگر، به سمت تهیه یرحی متضامن و قاانونی   

اف ا جهت مبارزه با فقر حرکت کارده و آن   جامع، منسجم و هم

را برای نهایی شدن و تسریع به مجل  تقدیم کنند. یبیعتا در 

این مرحله بایاد از مراجاع پزوهشای و تحقیقااتی وابساته باه       

 مجل  کمال بهره را گرفت.

 خاود  پیشانهادی  کمیتاه  کارویزه ومیند در تشری   همچنین

 باه  کمیتاه  ایان : داد اداماه  ویازه،  نماارتی  وظیفاه  انجا  یعنی

بر فرایند اجرای قوانین فقرزدایی تمرکا  نمایاد و    ویزه صورتی

آن را مرحله به مرحله و ج  به ج  در ساطحی فراتار از دیگار    

هاای اقتصاادی و اجتمااعی باه      های مربوط به گا ارش  گ ارش

 ه کند.مجل  ارائ

های اساتان لرساتان و حاوزه     ها و کاستی با اشاره به ظرفیت -

انتخابیه خود، گفت: لرستان مردمانی نجیر، شریف، پارتالش،  

ع تمند و با ایمان دارد و دارای آ  فراوان و خاکی حاصل خیر 

سااران و سارزمین    های سرساب و چشامه   است و سرزمین کوه

ه گهار و آبشاارهای   زیبایی هاست. دره رویاایی شایرز، دریاچا   

هااای تاااریخی همااه و همااه از   زیبااای بیشااه و نو یااان، پاال 

های استان لرستان هستند. ایان اساتان مهاد دلیارالن      زیبایی

است و مردمانر هماواره بارای سارافرازی و ساربلندی ایاران      

ها ار   1اناد و ایان اساتان بایر از      ها کرده اسالمی، جانفشانی

 ه است.شهید به انقال  اسالمی تقدیم نمود

ها محارو  اسات؛ رتباه اول     ها و زیبایی لرستان با همه ظرفیت

بی اری و صادر نشاین شااخ  فالکات اسات. خاا  حاصال        

بارد، جواناانر از بی ااری افسارده      آبی رنا  مای   خی ش از بی

های کشور،  درصد از آ  66اند. لرستان با وجود دارا بودن  شده

نعمت خدادادی تشنه است زیرا فقط کمتر از یک درصد از این 

 شود. در استان لرستان استفاده می

 16در صااد و در لرسااتان  41متوسااط کشاات آباای در کشااور 

هاای کوهدشات و رومشاگان ایان      درصد است و در شهرستان

رسد. در تخصی  آ  به مارد  نجیار و    درصد می 9می ان به 
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آورد را از  ع تمند لرستان جفا شده است. آبی کاه آباادانی مای   

اند، از مسائوالن وزار  نیارو و وزار     دریغ کرده مرد  لرستان

خواهم که به این موراوع ورود کنناد و در     جهاد کشاورزی می

 جهت احقاق ح  مرد  شریف لرستان تالش کنند.

با بیان این ه احداث سد معشوره ی ی از مطالبا  به ح  و  وی

جدی مرد  لرستان اسات، گفات: هادو از احاداث ایان ساد،       

ها و ی یان رودخانه کش ان و تاامین   یت سیال کنترل و مدیر

 و دساات پااایین اراراای هاا ار ه تاااراز   61آ  مااورد نیاااز  

ود، سایل  با  شاده  احاداث  معشاوره  ساد  اگار . است اشت ال ایی

توانسات آن هماه خساارا  باه دو      نمای  91فرودرین ماه سال 

 استان لرستان و خوزستان وارد کند.

مصاوبه   7  کاه در بناد   شاو  به مفاما  وزار  نیرو یادآورد می

کااه در  14اساافندماه سااال   61جلسااه هیااا  وزیااران در   

ری ی وزار  نیرو نی  قرار گرفتاه، ی ای از اهاداو اصالی      برنامه

احداث سد تنگ معشوره، مشارو  نماودن ارارای کشااورزی     

 شهرستان کوهدشت است.

معاون وقت  11ای که سال  رمنا تخصی  کل این سد در نامه

میلیون متر را م عر تایید کرده  176و معادل آبفای وزار  نیر

است، لذا الز  است در تخصای  آ  ساد معشاوره عاالوه بار      

تامین نیازهای شر  و صنعت به مصاارو کشااورزی شاهرتان    

کوهدشت نی  توجه شود و تخصی  اولیه این ساد باه میا ان    

 میلیون متر م عر تثبیت شود. 176

 :مردم قائمشهر  كمال علیپور خنکداري نمایندهآقاي  -ب

 ایران ملت که کرد می وانمود چنین سلطه نما  گذشته سال -

 و رسد می بست بن به انقال  و دید نخواهند را ایران سالگی 44

 انقاال   فرزانه رهبر اما شدند روانی جنگ این اسیر نی  کسانی

نامه قرن آینده و گا  دو  انقال  را ترسیم کردناد و ی ای از   بر

 ل  تراز انقال  است.ال اما  آن مج

مجل  تراز انقال  عالوه بار داشاتن اساتانداردهای عماومی و     

الگوهااای ماارد  ساااالری بایااد دارای ی سااری مختصااا  و    

هااای از جاان  و ماهیاات انقااال  اسااالمی نیاا  باشااد،  ویزگای 

همانگونااه کااه انقااال  اسااالمی اسااتقالل، آزادی و جمهااوری 

باه   77  در ساال  اسالمی، عدالت و والیت فقیاه را بارای مارد   

 هااا ایسااتاد و یااک قااد     ارم ااان آورد و در براباار ابرقاادر   

عقاار نشااینی ن اارد مجلاا  تااراز انقااال  نیاا  بایااد دارای    

تنهاا   نمایندگان، مصوبا ، قوانین و عمل ردی باشد که بتواند نه

این انقال  را در ریل اصلی خود نگهادارد بل اه آن را چنادین    

 مرد  باشد.گا  به پیر ببرد تا ممهر امید 

مجل  یازدهم اولین مجل  در چهال سااله دو  انقاال  و در    

آغازین مرحله از گا  دو  انقال  اساالمی اسات از ایان جهات     

ها، روی ردها و عمل ردهای این مجل  سانگ   گیری باید جهت

بنای مجال  دیگر در گا  دو  انقال  و الگویی بارای مجلا    

 دوازدهم و پ  از آن و ممهر امید باشد.

هاای گذشاته در مجلا  یاازدهم      مرد  انتمار دارند کا  روی 

اصالح و ایستادگی و مقاومات سارلوحه آن باشاد و در مقابال     

شعارهای پوچ و ایران ستی ی آمری ا مثل م انی   ماشه و غیره 

خم به ابرو نیاورد و با نگرش به این ه این مجل  ممهار امیاد   

ور در پنجاه مرد  است در ریل گذاری مناسر برای حرکت کش

ساله آینده و تدوین چشم انادازه بیسات ساال دو  نماا  گاا       

 بردارد.

تااراکم و انباشاات مشاا ال  ماا من اقتصااادی، معیشااتی،      

های اجتماعی که همه برخواسته  های فرهنگی و آسیر نارسایی

هااای ماادیریتی و اجرایاای در دولاات و  هااا و رااعف از کاسااتی

ار مش ال  زیادی کمبودهای نمارتی مجل  قبلی بوده است، ب

 بر دوش مجل  یازدهم قرار داده.

مجل  یازدهم باید نقطه ات ای مقاا  معمام رهباری و مارد      

برای کاهر مش ال  جاری کشاور کاه مارد  باا آن دسات و      

کنند باشد و همچنین کانون توجه برای کسای و   پنجه نر  می

را برعهاده   6444کسانی که قصد دارند س ان اجرای در ساال  

 بگیرند.

مرد  شریف انتمار دارند الیحه مدیریت تعارض منافع در کناار  

الیحه شفافیت در دستور کار فوری مجل  قرار بگیارد، الیحاه   

شفافیت یک تصمیم مهم در اداره کشور و تعامل دولت با مرد  

 است که هدو گیری آن بازیابی اعتماد عمومی مرد  است.

 قادر   6444 لساا  تاا  است قرار اگر  علیپور خن داری، گفت:

 سارلوحه  را جهاادی  مادیریت  و نمار  باید شویم منطقه برتر

 رشاد  91 تاا  96 سال از است تاسف جای دهیم، قرار خود کار

 برناماه  در کاه  حال در بوده منفی بعضا و صفر حدود اقتصادی

ینی شده، باید ایساتاد  ب پیر درصد 1 می ان این ششم و پنجم

نمود و مسئله محور مش ال   و شناسایی کرد، باید راه ار ارائه

 بدوده،  منفی و صفر کشور اقتصادی رشد سال 8 را حل کنیم.

د روز را داشت بده هده   ص در مشکالت رفع ادعای که دولتی

کنم، هه کنم افتاده است. زیرا از توانمنددی و اسدتادادهای   

داخل کشور، منابع عظیم، نیروی جوان و پر استاداد کشدور  

دیر نشده حدود یک سدال از عمدر    غافل شده بود، هنوز نیز

دولت باقی مانده، آقای رئیس جمهور همین مقدار فرصدت را  

 سوال از شما سخت خواهد بود. دریاب زیرا قطااً
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 و داشاته  کااهر  درصاد  64 ؛ 91تاا   94درآمد کشور از سال 

 گذشاته  ساال  باه  نسابت  ساو   یاک  ایرانای  خانوارهای قدر 

 کشاور  مسائوالن  نادرسات  عمل ارد  بیاانگر  کاه  یافتاه  کاهر

 اقاال   شابه  یاک  که دارد تاسف جای است، بوده کشور اجرایی

 .شود می برابر چندین بازار در

 144ای هفتاد ه ار تومان باه   یک شبه کود کشاورزی از کیسه

های کشاورزی همانند  ر  و  یابد، نهاده ه ار تومان اف ایر می

ی هاا  کناد، نهااده   برابار افا ایر پیادا مای     64سویا یک شابه  

براباار افاا ایر داشااته، مااواد  14الاای  64ساااختمانی باایر از 

پروتئینی همانناد موشاک رشاد قیمات داشاته و هایچ چیا         

 سرجای خود باقی نمانده است.

  ای نشاااینان، مجلااا  ای  پرساااند، مااارد  از ماااا مااای  

 در کشاورز که خبردارید آیا مردان  دولت ای نشینان،  وزارتخانه

 دریافات  سود تومان میلیون نیم و یک گند  کاشت ه تار یک

کنم اما برای خرید کود شیمیایی باید یاک و نایم میلیاون     می

 تومان ه ینه پرداخت نماید.

 فرهنگیاان،  هاا،  کشایده  زجار  ملت، داد به جمهور رئی  آقای

 گران برسید. هرفت و رانندگان کشاورزان، بازنشستگان،

اه ررایر بودجه اساتان مازنادران بایاد افا ایر پیادا کناد، ر      

سوادکوه به قائمشهر در دستور کار جدی قرار بگیارد و نسابت   

هاای   به برقی کردن راه آهن شامال اقادا  گاردد، بیمارساتان    

ا  ورعیت نابسامانی دارد، آقای رئی  جمهاور و   حوزه انتخابیه

 وزیر محتر  از آنها بازدید کنند.

نساجی قائمشهر تنها تیم لیگ برتری استان مازنادران باوده و   

یاال ورزشااگاه نساااجی ماادنمر ماارد  اساات ، همچنااین   ت م

ه ار نفری جویباار، شاهید وینای قائمشاهر و      7های  ورزشگاه

 .تخصی  ارز دولتی به تولیدکنندگان باید مدنمر قراربگیرد

 :علي بابایي كارنامي نماینده مردم ساري  آقاي -ج

 اخالقای  رد و انسانی رد ر یالنه حرکت کردن مح و  با وی 

  حضاار  مقاادس ساااحت بااه اهاناات  در نسااویفرا نشااریه

: این اقدا  باار دیگار عوایاف و احساساا      گفت(  ص   محمد

 و حرکاا   کارد؛  دار جریحه  همه مسلمانان و موحدان جهان را

 مسالمانان  همبساتگی  و همادلی  اتحاد، دست این از رفتارهای

 ایان  واقعای  چهاره  و تر مستح م را کفر جبهه مقابل در جهان

 .کند می آش ار پیر از بیر را انسانیت تمدن ندروغی مدعیان

به تعبیر اما  ب رگوار مجل  در راس همه اماور اسات و اصال    

قانون اساسی با دادن ح  تحقی  و تفحا  در هماه اماور     71

ای به مجل  شورای اسالمی داده و رای ملی  کشور اقتدار ویزه

 که ما را به عنوان وکالی خود به ایان نهااد مقادس فرساتادند    

سرمایه ارزشمندی است که باری از مسائولیت را بار دوش ماا    

کند که تما  ظرفیت های موجود را  قرار داده و ما را م لف می

 به کار گیریم تا باری از روی دوش مرد  برداریم.

بر اساس قانونی که ما سوگند یاد کردیم مجلا  بایاد صادای    

ا باه  مرد  باشد مرد  امروز گالیه مند هساتند و معیشات آنها   

ویزه یبقا  رعیف جامعه زیر سایه برخای ساوه مادیریت هاا     

دستخوش بحران های کوچک و ب رگ شده است؛ هماانطوری  

کااه رهبااری انقااال  در افتتاحیااه مجلاا  یااازدهم فرهنااگ و 

اقتصاد به ویزه معیشت یبقا  رعیف را در صدر اولویت هاای  

باه   کشور خواندند نمایندگان را به مسائلی مانند اولویات دادن 

معیشت این قشر و اصالح خطوط اصلی اقتصاد مانند اشات ال،  

 تولید و تور  توصیه کردند.

با یادآوری این ه است بار جهانی ایان روزهاا باار دیگار بار       وی

کوبد، گفت: تحریمای   یبل توخالی تحریم و م انیسم ماشه می

که اگر چه ظالمانه و غیرانسانی است اما به عاملی بارای دیاده   

مدیریت در اقتصاد کشور نی  تبدیل شاده اسات؛ در    هنشدن سو

صورتی که معمم له همواره از تحاریم باه عناوان فرصات یااد      

کردند در مواردی که مدیریتی درستی صور  گرفت منجر باه  

 خودات ایی و خودکفایی ملت ایران شده است.

راه مقابله با مش ال  اقتصادی و معیشتی مرد  زیار باار اسام    

هاایی   است، بسیاری از کشورهای دنیا با بحرانتحریم گم شده 

همچون جنگ، بیسوادی سیاسی و تحاریم روبارو هساتند اماا     

تورمی همانند کشور ما ندارند البته در این امر تردیادی وجاود   

گاذارد و   ندارد که تحریم بر بخار تولیادی کشاور تااثیر مای     

توان سوه مادیریت   هایی به اقتصاد کشور می زند اما نمی آسیر

 ا در تور  افسارگسیخته کشور نادیده گرفت.ر

ها به عنوان عامل تور  پا  کردن صور  مساله  ت یه بر تحریم

است و نیندیشیدن تدبیر مناسر در این رابطه اشتباهی ب رگ 

 است.

خطاب به رئیس جمهور، گفت: اگدر نمدی دانیدد و پیدام      وی

ران انتخابات مجلس یازدهم را درک نکردید اما بدانید ملت ای

می گویند ما هه مشکالتی داشدتیم  ملدت    1411در انتخابات 

ایران طی دو سه سال اخیر مظلوم واقع شده اند و زیر سدایه  

شوند  همانطوری که رهبر  تدبیرها دارند له می بسیاری از سوء

ماظم انقالب فرمودند تولید اساس اقتصاد کشور است تدبیر 

وریدت تولیدد خدود    های اخیر با مص ایشان در نامگذاری سال

حلدی در تقویدت    نشان از نقش پررنگ این امر به عندوان راه 

ها دارد اما واردات بی رویه و بی  اقتصاد ملی و مقابله با تصریم

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 ری جمهو ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

6 

 72خالصه جلسه 
 یکشنبه

036699931 
 

ضابطه کا هایی که مشدابه داخلدی دارندد تولیدد داخدل را      

 کمرنگ و کمرنگ تر می کند.

 هاای انساانی و کاارگران باه عناوان ساربازان       توجه به سرمایه

خط مقد  عرصه تولید نی  ی ی از مواردی مهمی است که باه   

آن بی توجهی می شود همه ما از شرایط معیشاتی کاارگران و   

های اقتصادی  کوچک شدن روزانه این قشر زحمت ر که چرخ

کشااورمان را در شاارایط کنااونی در سااایه تحااریم بااه حرکاات 

تما  اند مطلع هستیم؛ اگر خط فقر را مال  قرار دهیم  درآورده

کارگران زیر خط فقر هستند و با توجه به رشد افسارگسایخته  

قیمت کاالهای اساسی برای تامین حداقل های اولیه زندگی باا  

کنند و الز  اسات   مش ال  بسیار زیادی دست و پنجه نر  می

در حمایت از این قشار و یبقاا  م دبگیار باا اولویات و نگااه       

 تری نگاه شود. ویزه

یه همانناد ساایر نقااط مازنادران بیشاترین      امروز حوزه انتخاب

رااربه را از عااد  توجااه بااه صاانعت، تولیااد و کشاااورزی و     

بارداری از   گردشگری خورده است؛ شهرستانی که به جر  بهره

مواهر یبیعی در زمیناه رشاد صانعتی م فاول ماناده ت یاه       

اقتصاد بر گردشگری و کشاورزی است. مش ال  روستانشینان 

هاای هاادی،    بارا  الز  بارای یارح  همچون عد  تخصی  اعت

های روستایی باه ویازه در بخار چهاردانگاه و      رسیدگی به راه

های تلفان هماراه    هایی از بخر دودانگه، پوشر شب ه قسمت

در بسیاری از مناای ، پوشار درماانی مناسار و بسایاری از      

مش ال  از این دست است که باه دغدغاه روساتاییان تبادیل     

به شاهرها را در پای داشاته اسات.نبود     اند و مهاجر  آنها  شده

اهتما  الز  در حوزه صنایع تبدیلی متناسر با منطقه همچون 

گاردی و ارزش افا وده      صنایع تبدیلی کشااورزی و ایجااد باو   

محصوال  کشاورزی هم از ماواردی اسات کاه اهتماا  جادی      

 .نسبت به آن صور  نگرفته است

 :دم بوكانانور حبیب زاده بوكاني نماینده مر آقاي -د

رمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدیاد، گفات: متاسافانه     وی

دولت در بازگشایی مدارس شتاب ده عمال کارد و نتیجاه ایان     

 شتاب دگی نگرانی والدین است.

در این شرایط سخت کروناایی؛ رکاود، تاور  و بی ااری بیاداد      

کند. تور  لجا  گسیخته به بازارهای کاالهای اساسی مارد    می

است. نهاده های دامی و کشاورزی اف ایر قیمت  سرایت کرده

ای یافتند. بر همین اساس روزانه صدها پیاا  از ساوی    سابقه بی

 شود که از گرانی گالیه دارند. شهروندان ارسال می

تواند ش م خانواده خاود   یک کارگر با این گرانی کمرش ن نمی

 درصد 14تا 67را سیر کند. کارگران و کارمندان که حقوقشان 

 644تاا   74توانناد گرانای    اف ایر داشته، اکناون چگوناه مای   

درصدی کاالهای اساسی را تحمل کنناد. پایر از ایان خریاد     

خانه به رویا تبدیل شده بود اما اکنون اجاره بهای خاناه محقار   

هاایی مانناد    به رویا تبدیل شده و هر روز شااهد ظهاور پدیاده   

 پشت با  خوابی هستیم.

امروز بازار در نتیجه عد  وجاود برناماه    با اشاره به ورعیت وی

مشخ  و مدون، اظهار کرد: عدالت، برادری و براباری ماهیات   

اصلی نما  جمهوری اسالمی ایران است که با شایسته ساالری 

 کند. و توزیع متوازن این امر مهم ظهور پیدا می

در استان آ ربایجان غربی که رنگین کمان اقوا  است، بارادری  

ی وجاود دارد اماا عادالت و براباری باه پاای ایان        ناپذیر وصف

هااای توسااعه در جنااو  اسااتان  رسااد. شاااخ  باارادری نماای

تر از میانگین کشوری و اساتانی اسات و    آ ربایجان غربی پایین

این منای  به نگاه ویزه و عادالنه دولت در تخصی  اعتباارا   

 نیاز دارد.

غربای   یرح شاخ  در استان آ ربایجان 16در دولت دوازدهم 

هاا ساهمی    افتتاح شد اما حوزه انتخابیاه بوکاان از ایان یارح    

نداشته است و این با عدالت و برابری نما  جمهاوری اساالمی   

های نمارتی از جمله ساازمان   ایران در تناقض است. از سازمان

رود به تخلفاا    بازرسی کل کشور و دیوان محاسبا  انتمار می

ش و جواناان شهرساتان   عدیده ادارا  آموزش و پرورش و ورز

بوکان ورود نمایند.واگذاری زماین آموزشای در مقابال پرواناه     

نحااوه واگااذاری آنهااا، صاادور مجااوز بااه ماادارس    تجاااری و

غیرانتفاعی برای شخ  رئی  اداره آموزش و پرورش، بستگان 

و معلمان اداری و همسرانشان، استفاده از معلمان متخص  در 

ولتی و انتصا  مادیران  مدارس خصوصی، رها کردن مدارس د

مدارس شهر و روستا بدون رابطه از تخلفا  ادارا  آماوزش و  

 ورعیت جوانان و ورزش اداره در همچنین پرورش بوکان است.

 افاراد  باه  ورزشی های سالن واگذاری هستیم؛ شاهد را مشابهی

 نیاروی  جاذ   و ه یناه  نحاوه  و یوالنی مد  به غیرمتخص 

  تخلفا جمله از ورزشی هیا  را اعتبا از رابطه بدون انسانی

 عمده این نهاد فرهنگی است.

بیر از دوازده سال است که ساخت سه پرو ه ملای راهساازی   

جناو  کشاور در بوکاان در     -در قالر کریدور ب رگراه شامال 

میانادوآ  باه    -جریان است. پرو ه تبدیل جاده تران یتی بوکان

ساق  و   -ه بوکاان ب رگراه، پرو ه کنارگذر بوکان، پارو ه ب رگارا  

ها در زمان مقرر و دلیل عد  ت ری  اعتبارا   ت میل اتما  یرح
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سبر شده این معابر به قتلگاه شهروندان تبدیل شود و هر روز 

 شاهد تصادفا  وحشتناکی در این مسیرها باشیم.

ماه گذشته وزیر راه و شهرسازی به همراه معاونان و کارشاناس  

وزارتخانه از این پرو ه ها بازدیاد کردناد و جاای بسای تقادیر      

دارد، این سفر موجی از امید را در میان مرد  به هماراه آورد و  

اکنون مرد  منتمر دیدن نتای  ایان سافر و تحقا  وعاده هاا      

بعاد از سافر وزیار باه     هستیم اما متاسفانه یب  اخبار واصاله  

 رود. بوکان پرو ه تعطیل و عملیا  راهسازی با کُندی پیر می

در مجل  هفتم سد سایمینه رود بوکاان کلناگ زنای شاد و      

ردیف اعتباری هم برای آن در قاانون بودجاه تعریاف شاد اماا      

با مصوبه احیاا دریاچاه ارومیاه     6694ساخت این سد در سال 

نه رود آماده افتتاح اسات  متوقف شد. مسیر انحرافی سد سیمی

و تعطیلای ایان پارو ه حیااتی بارای مارد  منطقاه مااوجی از        

ناررایتی به همراه داشته است لذا آغاز سااخت ساد سایمینه    

 .رود را از رئی  جمهور و وزیر نیرو خواستاریم

 :حسینعلي شهریاري نماینده مردم زاهدانآقاي  -هت

گفت: کشور  جمهور خطاب به رئیسوی در ابتدتی نطق خود ، 

ها و فشارها  سال تصریم 42انقالبی با مردم انقالبی که بیش از 

جمهور انقالبی با  سال دفاع مقدس را تصمل کردند رئیس 8و 

خواهند.متاسفانه این تفکر انقالبی وجهدادی   تفکر انقالبی می

 .در دولت جناباالی وجود ندارد

روز شاهد برند و هر  مردم ما در رنج و مشقت زیادی به سر می

ها هستیم کده قیمدت    رویه و لجام گسیخته قیمت افزایش بی

 .برابری پیدا کرده است 4مواد غذایی در باضی موارد افزایش 

 251وی گفت:بگذریم که قیمت یدک خدودرو یدک شدبه از     

کدن و یدک از    میلیون تومان افزایش پیدا می 611میلیون به 

شدود کده    عواملی که در زمینه خودرو نقش دارد مدعی مدی 

میلیون تومان  151میلیون تومانی ارزان است وباید 121پراید 

 .به فروش برسد

کنید هرا  به کجا هنین شتابان حرکت می  جمهور  آقای رئیس

تان که باید پاسخگوی مردم و مجلس باشید  جناباالی و دولت

اید. آیا این مایه شرمندگی نیسدت   منتقد عملکرد دولت شده

 بر مثال  دهید که مااون اول دستور می که در جلسه دولت به

 تازیدرات  از یدا  و کندد  نظارت کا ها سایر و مرغ تخم قیمت

 باشد؟ داشته جدی نظارت بخواهید حکومتی

آیا نباید شرمنده باشید به مردم وعده جشن در روز شنبه یا 

تواند مکانیسم ماشده را اجدرا    یکشنبه بدهید که آمریکا نمی

اید که جشن بگیریدد؟   ی را انجام دادهالفتوح کند؟ کدام فتح

 تا کی باید از برجام نافرجام دفاع کنید؟

های مقام ماظم رهبدری   رغم توصیه کنید علی هرا قبول نمی

اید که امدروز از مکانیسدم    در نوشتن موافقتنامه دقت نکرده

 .ماشه نگران باشید

 های آمریکا انفاالی عمل کنید. گویی تا کی باید در مورد گزافه

توانید منافع آنها را درمنطقده غدرب    ریکا و اروپایی که میمآ

  .آسیا به سادگی به خطر بیندازید

ها که در  ها و این همه خرابکاری هرا باد از شهادت سردار دل

کشور بادا انجام دادند مقابله به مثل جدی نداشتید؟ و دائدم  

 کنید؟ از برجام ومنافع تخیلی آن صصبت می

رشناسددی شددما در سددتاد ملددی مقابلدده هددای غیرکا تصددمیم

هدا و   جان بسیاری از عزیدزان و فرزنددان و خدانواده    کرونا با

  .مالمین ما را به خطر انداخته است

هدای کارشناسدی    متاسفانه جنابادالی تدوجهی بده توصدیه    

بسیاری از مدارس کشور به ویژه مناطق مصروم  کنید. در نمی

نه ماسک و نه مایع ضد عفونی وجود دارد و نه امکان فاصدله  

هدا وجدود دارد.آقدای     گذاری اجتماعی در بسیاری از کدالس 

جمهور قرار بود ماسک رایگان و ارزان قیمت در اختیار  رئیس

آموزش و پرورش بگذارید. قرار بود منابع کافی بدرای وزارت  

 .تامین کنید وزارت آموزش و پرورش هداشت و درمان وب

در فصل پائیز و نگرانی جددی وجدود دارد. اگدر بده توصدیه      

ناسان توجهی نکنید و این میزان اعتباری کده از خد    کارش

از سدوی رهبدر    کروندا  اعتباری تخصیص یافته برای مقابله با

ماظم انقالب در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته تخصدیص  

مستان مشکالت جددی خدواهیم   ندهید ما در فصل پائیز و ز

  .داشت

علت عدم تخصیص ارز در زمان مناسب مشکالت جدی در  به 

آید که برای هیچ کسی  زمینه تهیه دارو و واکسن به وجود می

 .قابل تصمل نیست

هر مقدار هم که فشار به ملت وارد شدود    جمهور  آقای رئیس

کسدی   دارند و به هیچ این مردم دست از نظام و انقالب برنمی

اجازه مذاکره با کدخدا را در وضایت فشار نخواهند داد هون 

انقالبی که با خون صدها هزار شهید، آزاد و جانباز به دسدت  

شود پس تا دیر نشده به مردم خودتان  آمده دهار خدشه نمی

اتکا کنید و مطمئن باشید مردم با اطاعت از رهبدری شدما را   

 .تنها نخواهند گذاشت

مرد  از مجلا  انقالبای انتماار عمال انقالبای       ؛آقای قالیباو 

دارند. در چند ماه گذشته چه مش لی از مرد  را حال کاردیم.   

ها چندین برابر شده و کسی هم جوابگو نیسات. تاا کای     قیمت

 باید مصلحت اندیشی کرد؟ جایگاه مجل  کجاست؟
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رسد صحبت حضر  اما  که فرمود مجل  در راس  به نمر می

گیرناد اال   شی سپرده شده وهمه تصمیم میامور است به فرامو

گار اسات. ایان روناد اداره مجلا  کاه        مجل  که فقط نماره

تماشاگر باشد تا بقیه تصمیم بگیرند بارای نماینادگان انقالبای    

قابل تحمال نیسات زیارا مارد  انتماار دارناد نمایندگانشاان        

 .مش ال  آنها را حل کنند و باید هم همین یور باشد

 (فقره طرح6)( اعالم وصول 1

 یرح تعیین وظایف و اختیارا  فرمانداری های ویزه-  

 یرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاه های آزاد -

 یرح حمایت از مال یت صنعتی. -

ناماه داخلای مجلا  و قاانون      یرح اصاالح ماوادی از آیاین    -

 نمار  بر رفتار نمایندگان مجل .

مدارس و مراکا    یرح اصالح موادی از قانون تأسی  و اداره -

 آموزشی و پرورشی غیردولتی.

 6444سال یرح اح ا  کلی قانون بودجه  -

تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهتور و مستلولین   (5

 اجرایي كشور
 مورد(91تذكرات كتبي به رییس جمهور) -الف

نفار از نماینادگان:    66آقای عسگری نماینده کرج به همراه -6

بارای   تاد ممنوعیا جا ران در ایهیاا  وزیا   ررور  ل و مصوبه

 مشارکت نیروهای نمامی و انتمامی و شرکت هاای تابعاه آنهاا   

 مناقصه محدود در

آقای مقتدایی نماینده اسفهان : ررور  رفع مش ال  بیمه -1

 دی در ارایه خدما  به جانبازان و ایثارگران و خانواده شهدا

 ایر آقای زاهدی نماینده کرمان : ل و  نمار  و کنترل افا -6

 بی رویه قیمت های اقال  مورد نیاز مرد 

نفار از نماینادگان    61آقای آ ری نماینده قوچان به هماراه  -4

:علت بی تاوجهی باه اصال ساو  و سای ا  قاانون اساسای در        

 خصوص ل و  تهیه وسایل آموزش رایگان در دوره ی کرونا

نفاار از  71شاات بااه همااراه دآقااای آریااانپور نماینااده مینو-7

براباری قیمات    7: ل و   رسیدگی به اف ایر قیمت  نمایندگان

 کودهای کشاورزی

 و  تسریع در معرفای وزیار   لآقای بامیری نماینده لردگان : -1

 صمت

 ناصااری نماینااده مسااجد ساالیمان : لاا و  احااداث ورآقااای -7

ی در حوزه انتخابیه و ل و  جلاوگیری  شم ان ها و فضاهای ورز

 از آتر سوزی ها در جنگل های زاگرس

آقااای دهماارده  نماینااده زاباال: چاارا در رابطااه بااا کاااهر  -1

پروازهای زابل اقدامی صور  نگرفته و همچناین اقادا  جادی    

در رابطه باا ری گردهاای اساتان و لا و  رسایدگی باه گرانای        

 افسارگسیخته و رها شده بازار

قاانون   46آقای شریعتی نماینده بهشهر: ل و  اجارای اصال   -9

 اساسی

نماینده رامیان و آزاد شهر: ل و  رسایدگی   آقای کوهساری-64

به اف ایر چند برابری قیمت کود شیمیایی و آفت کر هاا ی  

 مورد نیاز کشاورزان

آقای محمود زاده نماینده مهاباد: ل و  اختصاص ارز دولتی -66

 برای واردا  نهاده های کشاورزی از جمله کود و سم

عاد    آقای قارای زاده هاشامی نمایناده سارخ : علات     -61

تخصی  بودجه بارای اجارای مصاوبا  سافر ریای  جمهاور       

 سرخ  –جهت تعریض جاده مشهد 

اقای احمد نزاد نماینده خرمشهر: ل و  رسیدگی به اف ایر -66

 قیمت نهاده های کشاورزی

نفاار از  41آقااای متف اار آزاد نماینااده تبریاا  بااه همااراه  -64

 تومااانی بااه  4144نمایناادگان : بااا توجااه بااه تخصاای  ارز   

نهاده های دامی، علت عرراه آزاد و ساوداگرانه باا چناد برابار      

 قیمت در بازار چیست؟
 

 مورد(77تذكرات كتبي به مسلولین اجرایي كشور) -ب
 

 

 تعداد دستگاه اجرایی تعداد دستگاه اجرایی

 64 جهاد کشاورزی 7 بهداشت و درمان 
 7 نیرو 4 کشور

 6 علو  66 راه و شهرسازی
 6 ورزش 4 اقتصاد

 1 تعاون  1 دادگستری
 61 آموزش و پرورش 6 ارتبایا  

 4 نفت 6 میراث فرهنگی
   1 ارشاد

 

 

 

 

(تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تتذكرات  6

 شفاهي
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در تذکری ا اشاره به ادعاای   نماینده مالیر: احد آزادي خواه آقاي 

: اسات بار  ها علیه ایران اظهار کارد  آمری ا برای بازگشت تحریم

 .کند این ظلم بین و آش ار به بشریت است ظلم می رسماً

هاای مادعی    حتما نمایندگان به این اقدا  وحشیانه شخصایت 

 .آمری ا در جای خود پاس  مناسبی خواهند داد

در واکنر به ادعای آمری اا   نماینده بروجرد:عباس گودرزي  آقاي 

ی اظهاار کارد:   ها علیه آمری ا در تذکر برای بازگشت به تحریم

خاواهی آمری اا و    یلبی و زیااده  الز  است در مح ومیت اف ون

تهدید باه اعماال م انیسام ماشاه ایان تورای  را بادهم کاه         

م انیسم ماشه حاصل اعتماد به دشمن است هر کشور و ملتی 

شود، اعتمااد باه خادا و     که به دشمنر اعتماد کند متضرر می

 عامال  دو او شاناخت  و دشمن به اعتمادی بی سنن آفرینر و 

 .است ملت سرافرازی و ع   در اصلی

قطعا ماشه بدون تیر خواهد بود، دشامن هار غلطای تاا اماروز      

خواسته کرده تنها راه این است که ملت ایران خودش را قاوی  

 .دادن است کند و این اتفاق در حال رخ

در تذکری گفت: یرح ماشه  :سید علي موسوي نماینده ملکان آقاي 

 .با ش ست مواجه خواهد شدآمری ا 

در تذکری با اشاره باه ادعاای    :واد نیک بین نماینده كاشمر آقاي ج

ها علیاه ایاران اظهاار کارد: در      آمری ا برای بازگشت به تحریم

هفته دفاع مقدس باید کار بسیار مقدسی در برابر اعمال ماشاه  

آمری ا انجا  داد. مجل  شورای اسالمی مح م بایساتد و کاار   

 .بی کندانقال

طی تذکری  :محمدتقي نقدعلي نماینده خمیني شهر آقاي 

اظهار داشت: هفتده گذشدته رئدیس جمهدوری شدوی      

تلویزیونی اجرا کرد که بیشتر شبیه تبلیغدات هید س و   

 .پفک در صدا و سیما بود

رئیس جمهور هفته گذشته گفت که روز شنبه و یکشنبه 

د کده  این هفته پیروزی بزرگی نصیب ملت ایران می شو

 .هم این پیروزی را نقش برآب کرد« پم ئو»

انتظار داشتیم امروز مجلس قبل از ورود به طرح اصدالح  

قانون خرید تضمینی مصصو ت اساسی کشاورزی، طرح 

سه فوریتی مقابله بدا اقددامات خصدمانه آمریکدا را در     

 .دستور کار قرار می داد

هی بیاان کارد: از   در تذکری شفا : ناییننماینده   الهام آزاد آقاي 

های خاود در   همه مدافعان سالمت و وزیر بهداشت برای تالش

کانم. براسااس اصاول     راستای مقابله با ویروس کرونا تش ر می

و سایر اصول قانون اساسی توجاه باه ساالمت و بهداشات      19

ترین حقوق مرد  است و جمهوری اسالمی ایاران   مرد  از مهم

اساساای چااه در سااند در همااه قااوانین خااود چااه در قااانون  

انداز و چه در سند برنامه ششام توساعه باه عناوان یاک       چشم

 .ت لیف به رعایت عدالت تاکید داشته است

دولت م لف است در بح  درمان به یاور عادالناه ام اناا  را    

 .ها تامین کند برای همه مرد  کشور در همه شهرستان

ی و کنند چارا ام اناا  بهداشات    مرد  منطقه از بنده سوال می

هاااا و  درماااانی و حتااای دساااتگاه ساااونوگرافی در درمانگااااه

های شهرستان وجود ندارد؟ یک خانم بااردار و یاک    بیمارستان

بیمااار بایااد صاادها کیلااومتر را باارای خاادما  درمااانی بااه    

 .های مجاور بروند شهرستان

هاای   در پایان با بیان این ه چاه نخبگاان و افارادی کاه در راه    

دما  درمانی جان خاود را از دسات   مواصالتی برای دریافت خ

اند، گفت: باید ام انا  درمانی برای همه شهرساتان هاای    داده

 .کشور به یور عادالنه فراهم شود

در تذکر شفاهی خطا    نماینده نجف آباد: ابوالفضل ابوترابيآقاي 

قاانون   97و  94به ریی  جلساه بیاان کارد: براسااس اصاول      

کتاا  قاانون تجاار  را     اساسی مجل  دهم سه کتا  از پن 

روز پاس  خاود را   64تصویر کرد و شورای نگهبان باید ظرو 

کرد، اما باا گذشات چنادین     مجل  شورای اسالمی ارسال می

ماه شورای نگهبان نمر خود را ارسال ن رده و براسااس قاانون   

ریی  مجل  باید قانون را برای ارجاع به ریی  جمهور اباال   

های کنونی بسیار حائ   ر شرایط تحریمکند چرا که این قانون د

 .اهمیت است

امروز در سراسار کشاور بیمااری کروناا پخار شاده و دولات        

منابعی را که از صندوق توسعه ملی برای درمان کرونا برداشت 

 .ها تخصی  نداده است کرده است به همه بخر

ای  ها و کادر درمانی کشور با مشا ال  عدیاده   امروز بیمارستان

شود تا در فصل پاایی  وراعیت    بینی می ستند و پیررو ه روبه

درصد از منابعی را کاه بارای درماان     64بدتر شود. دولت تنها 

کرونا از صاندوق توساعه ملای برداشاته اسات باه ایان حاوزه         

اختصاص داده است. دیوان محاسبا  باید ورود کرده و روشان  

 .گردد تا دولت مابقی منابع را چه کرده است

در پاسا   نایب رییس اول مجلس:  زاده هاشمي قاضي امیرحسینآقاي 

باشاد. براسااس    به تذکر وی بیان کرد: ح  با آقای ابوترابی می

قانون مهلت شورای نگهبان برای اظهارنمر در خصاوص قاانون   

تجار  به اتما  رسیده است. بایاد از ع یا ان شاورای نگهباان     
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سالمی ای به مجل  شورای ا سوال گردد که چرا تاکنون نتیجه

 .ارسال نشده است، اما در عین حال باید به قانون عمل کنیم

، در تاذکر شافاهی    نماینده مرند و جلفا: معصومه پاشایي بهرامخانم 

گفت: رفتارها و واکنر های دولت نسبت به مساائل داخلای و   

های مختلف، مرد  را به این باور رساانده کاه    خارجی در حوزه

 .ردمی تفاو  شده استدولت نسبت به شرایط زندگی م

 ، ماارد  معیشااتی اوراااع و بااازار بحراناای شاارایط ایاان در

 گااهی  و نادارد  صانعت  وزیار  معرفی برای ع می جمهور رئی 

 درخواست ، رود می غیرمتخص  افراد دنبال به شود می شنیده

تخص  و آشنا به وزارتخانه معرفای  م وزیر یک سریعاً کنم می

باشاید و تشاریف بیاریاد از    کنید که خودتوان هم قبول داشته 

 .کنید دفاع  ایشان

هاا و   تذکر بعدی در مورد عد  کنترل و نمار  کافی بر شرکت

هااا و صااندوق هاساات کااه بااه جااای  موسسااا  دولتاای بانااک

 گذاری در تولیاد، باه سامت باازار غیار مولاد و داللای         سرمایه

 به را ها سرمایه خودتان شما وقتی جمهور، رئی   رفته اند.آقای

 و مسا ن  ملاک،  بازارهای در پایتان رد و برید نمی تولید سمت

 باه  نقدینگی مرد  دارید انتمار چطور شود می دیده ارز و س ه

 شود؟ حاکم آرامر بازار در و ببرند تولید سمت

با اشاره به مش ال  دولت ال ترونیک مطرح کرد: دولت در  وی

های  هاجرای ت الیف مربوط به دولت ال ترونیک و ت میل سامان

موروع قانون برنامه ششم و تهیه نقشه جامع ی پارچاه ساازی   

های اقتصادی  سامانه ها در راستای تولید تبادل و پردازش داده

کاری فاحشی دارد که هر انسان عااقلی ف ار    سهل انگاری و کم

 .کند عمدی در کار است می

درمان درد اقتصاد سامانه ها است. چرا انجا  نمی دهیاد؟ چارا   

واهید شفافیت در اقتصاد ما حاکم بشود و از این بحاران  خ نمی

داخلی خارج بشویم. منافع چه کسی یا کسانی را می بینید که 

  از منافع ملی ما با اهمیت تر است؟

 رئی  به خطا  تذکری در  نماینده شبستر: راستي جعفر آقاي 

: گفت اساسی قانون اصول کامل اجرای عد  درخصوص جمهور

 تولیاادا  افاا ایر باارای اساساای قااانون 46 لاصاا 9 بنااد در

 و کشاور  عماومی  نیازهاای  تاامین  جهات  صنعتی، و کشاورزی

ماه هاایی یراحای    برنا بیگانگان، به وابستگی عد  و خودکفایی

 شده است.

درصد نهاده های دامی از خارج کشاور تاامین    14اما متاسفانه 

می شود، چرا رئی  جمهور و وزیر جهاد کشاورزی باه اجارای   

 ین اصل مهم توجاه ن ارده و نمای کنناد؟ زیارا بار اثار ایان        ا

 بی توجهی کشور دچار یک چالر ب رگ شده است. 

وی خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: بفرماییدد مدا گرفتدار    

کدامین هیأتیم؟ هرا واردات نهاده های دامی کشور تنها بده  

 هند نفر مافیا واگذار شده است؟ و هرا به ایدن افدراد اجدازه    

ه اید نهاده های دامی را در بندر امدام )ره( دپدو کدرده و    داد

اجازه ورود ندهند؟ آیا این نظام آنقدر ضایف شده کده هندد   

 نفر آدم ثروتمند برایش خ  و نشان می کشند؟

ما از شما و وزیر جهاد کشاورزی می خواهیم هر چه سریعتر به 

 این ورعیت نابسامان پایان دهید.

قانون اساسی مبنی بار وظیفاه دولات     64با اشاره به اصل  وی

برای ارائه ام انا  آموزشی برای کلیه دانر آماوزان تاا پایاان    

سال، دانر آماوزان تعاداد    41دوره متوسطه گفت: چرا بعد از 

کثیری از روستاهای کشور به جاای مدرساه در کاان   درس    

می خوانند؟ آیا سهم مارد  از آماوزش رایگاان هماین اسات؟      

ارس شبستر توسط خیرین سااخته شاده،   درصد مد 14حدود 

 پ  سهم دولت و آموزش و پرورش کجاست؟

چرا عدالت آموزشی در کشور رعایت نمای شاود؟ آیاا رساالت     

اصلی نما  جمهوری اسالمی ایران گسترش عدالت نیسات؟ از  

رئی  جمهور می خواهم به این اصل بسیار مهم توجه کارده و  

قاانون   64ل اصال  مسئوالن مربویاه را ملا   باه اجارای کاما     

 .اساسی کند

 شافاهی  تذکر در نماینده فالورجان: ترگاني موسوي ناصر سیدآقاي 

 جمهاور  رئای  : گفات  مقادس  دفااع  هفته گرامیداشت رمن

 باا  و یرفه یک صور  به جهانی جامعه مخالفت علیرغم آمری ا

شده شورای  منقضی های تحریم بازگرداندن مدعی تما  قلدری

ده و به زعم خودش م انی   ماشه را فعاال  امنیت علیه ایران ش

 کرده است.

وزار  خارجه آمری ا نی  شر گذشته با انتشاار یاک بیانیاه از    

ها علیه ایران گفته است؛ ترامپ در ایان روزهاا    بازگشت تحریم

سخت مش ول تبلی ا  انتخاباتی و جنگ روانی است تا به هار  

 قی بماند.صور  مم ن بتواند یک دوره دیگر در کاخ سفید با

وی اف ود: از نمار ماا فرقای باین رئای  جمهاور دماوکرا  و        

جمهوریخواه وجود ندارد زیرا هر دو به یک میا ان علیاه ملات    

کنند اما عطر ترامپ برای حفظ قدر  باع   ایران فعالیت می

المللی پشت پا ب ند و امنیات   وار به همه قوانین بین شده دیوانه

 فارس را به خطر بیندازد. المللی از جمله خلی  نما  بین

ش ی نیست اقاداما  تراماپ نمایشای بارای جلار نمار رأی       

دهندگان آمری ایی است؛ البتاه تماا  نیروهاای تراماپ بارای      
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گرفتن ع   یادگاری تبلی اتی با مقاما  ایرانی تالش کردناد  

 اما تیرشان به سنگ خورد از همین رو اقدا  به تهدید کردند.

ال کاردن م اانی   ماشاه و اعماال     بح  تعطیلی برجاا  و فعا  

های غیرقانونی یک جانبه علیه ایران موروعی است کاه   تحریم

کنند اما جمهوری اساالمی   ها مطرح می صرفاً مقاما  آمری ایی

تواند شاهد نقض آنهاا   ایران دارای حقوق مسلمی است که نمی

 باشد.

 111رهبرانقال  به مجل  دهام تاذکر دادناد سانای آمری اا      

لیه ملت ایران مصو  کرده است و اکنون نی  مجلا   مصوبه ع

های  خواهی یازدهم در حال یی کردن همان مسیر مقابل زیاده

 ایاال  متحده است از این رو باید اقدا  جدی انجا  شود.

 عنوان شفاهی تذکر در نماینده صومعه سرا: سید كاظم دلخوش آقاي 

 1 تا 7 ف ایرا کشاورزی های نهاده قیمت اخیرا متاسفانه: کرد

.از یرو دیگار ایان نهااده هاا در گمرکاا       است داشته برابری

کشور دپو شده که در صور  ماندگاری دچار قارچ خواهد شاد  

و به هیچ عنوان برای دا  و ییور مفید نیست و آن ها را دچاار  

 بیماری خواهد کرد.

وی درباره ورعیت نیروهای پیر دبستانی ها،گفت: بخشای از  

عیین ت لیف شده و بخشای هناوز بالت لیاف اناد.     این نیروها ت

راارور  دارد کااه بااه ورااعیت ایاان نیروهااای زحماات کاار  

 رسیدگی فوری شود.

خطا  به وزیر آموزش و پرورش، گفت: ما با اساتان هاای    وی

همجوار خود هیچ مش لی نداریم و همه آن ها را دوسات مای   

داریاام ولاای مااال  عماال تقساایما  کشااوری اساات. سااایر   

گیالن نی  نسبت به این موروع معترض هستند که  نمایندگان

وزیر آموزش و پرورش در کتا  درسی نا  منطقه ای را ت ییار  

داده است که رارور  دارد ایان موراوع باه وزیار آماوزش و       

پرورش تذکر داده شود و وزیر نی  باید در مجل  پاس  را ارائه 

 کند.

زان بارای  وزار  جهاد کشاورزی اعال  کرده است کشااور  اخیراً

کاشت درختان دست کاشت باید پروانه اخذ کنناد کاه چناین    

مسئله ای در تاری  سابقه نداشته است، وزیر جهااد کشااورزی   

 باید از اینگونه بخشنامه های خل  الساعه مانع شود.

در پاسا   نایب رییس اول مجلس:  زاده هاشمي امیرحسین قاضيآقاي 

کاارد: گروهاای از بااه ایاان تااذکر، درباااره غااذای دا ، عنااوان   

کمیسیون کشاورزی مامور به بازدید از دپوی مواد و نهاده های 

دامی شدند که متاسفانه گ ارش هاای نااجوری از دپاوی ایان     

 محصوال  حتی در صدا و سیما نی  پخر شده است.

معاون پارلمانی رئی  جمهاور  آقای دکتر امیری وی خطا  به 

شات و گفات:   درخواست رسیدگی فوری به ایان موراوع را دا  

برای بسیاری از نهااده هاا از یاک یارو شااهد گرانای ساویا        

هسااتیم و از یاارو دیگاار شاااهدیم کااه برخاای کشاااورزان و  

 مرغااداران سااهمیه خااود را دریافاات کاارده و در بااازار آزاد بااا  

مابه التفاو  زیادی به فروش می رسد. این تفاو  قیمت باع  

 را پارورش  و  شده برای کشاورز به صرفه نباشد که کار کاشات 

 د.ده انجا 

 164و  47از کمیسیون کشاورزی انتمار می رود براساس ماده 

آئین نامه داخلی مجل  با توجه به تخلفاا  گساترده در ایان    

 .حوزه گ ارشی به صحن علنی مجل  ارائه کنند

یی تذکر شفاهی خطاا  باه    :هاجر چناراني نماینده نیشابور خانم 

: آقایاان هیاأ  رئیساهق نقال     هیأ  رئیسه مجل  اظهار داشت

است که اول یک سوزن به خودمان با نیم و بعاد جوالادوز باه     

تذکر شافاهی باوده کاه ع یا ان باه       647دولت ب نیم. تاکنون 

اند و من امروز سومین روز اسات کاه اسام بناده در      دولت داده

  .ای وجود دارد نامه تذکر آئین

جلا   زاده هاشامی نائار رئای  م    قارای آقای وی خطا  به 

گفت: قرار نیست فقط به دولت تاذکر بادهیم،    ،شورای اسالمی

  .ما هم یک قوه مستقل مثل قوه مجریه هستیم

با اشاره به تالش زنان مجل  دهم برای تدوین قانون برای  وی

نمایناده زن   67زنان سرپرست خانوار، گفت: مجل  دهم کاه  

در آن حضور داشت، تما  توان خاود را باه کاار بسات کاه در      

 6قانون پن  ساله ششم به زنان سرپرست خاانوار باا جمعیات    

  .پذیر جامعه نی  هستند توجه شود میلیونی که گروه آسیر

ساله ششم به ایان موراوع    برنامه پن « ط»و « د»های در بند 

پرداخته است، اما در قانون به نوعی نگاارش شاده کاه برناماه     

  .اجرایی آن باید به تصویر مجل  برسد

کنیم که همه کارهاایر بار    مه ما از دولتی ش ایت میامروز ه

زمین مانده اسات. دولات الیحاه تصاویر کارده و اکناون باه        

کمیسیون برنامه و بودجه رفتاه اسات. حارو حساا  مان باا       

های تخصصی مجل  است که بارای مشا ال  چاه     کمیسیون

  .کنند می

کمیسیون کشاورزی برای گران شدن سم و کود  به عنوان مثال؛

. چه کار کرده؟ کمیسیون آموزش و پارورش بارای مادارس    و..

ریا ی   ای که دولات برناماه   چه کار کرده است؟ چرا باید الیحه

کاارده و محاال بودجااه آن را مشااخ  کاارده اساات امااروز در  

 کمیسیون برنامه بودجه برگشت بخورد؟
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وی با تأکید بر این ه الیحه حمایت از زناان سرپرسات خاانوار    

به تصویر برسد، گفات: بایاد بتاوانیم بارای     باید با قید فوریت 

ای اختصااص دهایم. اماروز اداره     زنان سرپرست خانوار بودجاه 

زندگی حتی برای خانوارهایی که هر دونفرشان شاغل هساتند  

  .سخت شده است

ما نمایندگان زن مجل  همواره دستمان به سامت سابد رأی   

ای زناان  خواهیم بر جامعه زنان دراز بوده است، االن هم که می

سرپرست کاری کنایم، کمیسایون    سرپرست، بدسرپرست و بی

  .دهد برنامه و بودجه به آن رأی نمی

زناادگی باارای زنااان سرپرساات خااانوار سااخت شااده اساات و  

 .مسئولیت زندگی آنان برعهده ح ومت، دولت و مجل  است

در پاسا   نایب رییس اول مجلس:  زاده هاشمي امیرحسین قاضيآقاي 

هاا قطعاا    نی گفات: ایان موراوع را کمیسایون    به تذکر چناارا 

رسیدگی خواهند کرد. در مورد تاذکرتان دربااره الیحاه زناان     

 بودجاه   سرپرست خانوار، دوستان ماا در کمیسایون برناماه و   

ه نداشاتند و ل او موراوعی    الیح زمینه این در که کردند اعال 

  .بوده که رد شده است

 7هراً خودتان اماروز  فرمائید، ظا در مورد تذکر به دولت که می

اید. اگر قرار است تاذکر کام بادهیم،     تذکر کتبی به دولت داده

 .باید از خودمان شروع کنیم
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