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 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 
 اولسال  – یازدهمدوره 

 

 72/2/9311ه نبشیک روز– (33) سي و سوم   جلسه علني
 

 اظهارات آقای دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسالمی (1
 
 
 

تمعایی و  ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعهه اقتاعادیا ا   112طرح دوفوریتی استفساریه بند)ج( ماده ) (رسیدگی به2

)طرح مزبور با راي نمایندگان جهت بررسي  مجدد به كمیسییون  -بان(نگه شورای  فرهنگی  مهوری اسالمی ایران )ایاده شده از

 ارجاع گردید.(
 

– ( قانون برنامه ششم توسهه )ایاده شده از شورای نگهبعان( 78( بند )ذ( ماده )1طرح استفساریه تباره) (رسیدگی به3

 به تصویب رسید.()اصالحیه كمیسیون 
 

هعای یمعومی و انبعالد )در امعور معدنی(       ( قانون آئین دادرسی دادگاه11الیحه الحاق یک تباره به ماده ) (رسیدگی به4

 كمیسیون مبني بر حذف ماده واحده به تصویب رسید.(مصوبه  )-)ایاده شده از شورای نگهبان( 1381ماود
 

ای مسافر و کاال بین دولت  مهوری اسالمی ایعران و شعورای    المللی  اده نالیحه موافبتنامه حمل و نبل بی (رسیدگی به5

 .(ماده واحده  و تبصره آن به تصویب رسید)فدرال سوئیس
 

و اصیالحات   9311( قانون صدور چک مصوب  91الیحه الحاق یک تبصره به ماده )") ( فبره الیحه با قید دو فوریعت 1(ایالم وصول )6

 به تصویب نرسید، سپس قید یک فوریت مطرح و به تصویب رسید.( قید دو فوریت -"بعدي آن
 

 )آقایان فرزانه، بسطامي، جعفري،صالحي و حسیني كیا((ناطبین  لسه یلنی مجلس 8

 

)خانم شیریعیي و آقیاي حبییب زاده    انتخاد دو نفر از نمایندگان مجلس  هت یضویت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس( 7

 انیخاب شدند.(

)آقاي احمدنژاد انیخاب د یک نفر از نمایندگان مجلس  هت یضویت در هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادارانتخا(1

 شد.(

 )اسامي منیخبین اسیانها ، قرائت گردید.(استان 11ها در  ریزی و توسهه استان انتخاد نمایندگان ناظر در شورای برنامه(11
 

 ( فبره سوال7( ایالم وصول  )11
 

با قید دو فوریت   -"طرح   حمایت مالي از افشا گران فساد ")( فبره طرح یادی12(فبره طرح با قید دو فوریت و )1م وصول )(ایال12

 قید دو فوریت به تصویب نرسید ، سپس قید یک فوریت مطرح و به تصویب رسید.( -
 
 

 ( تذکرات آیین نامه ایا اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی13
 

 صبح 8ساعت   33/2/9311شنبه مورخ چهار  روز تم  لسه ا  لسه آینده(ایالم خ14
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اظهارات آقاي دكیر قالیباف ریاسیت مجلیس شیوراي    (9

 :اسالمي
 دکتر محمدبااقر قایباداض ندمب یارحدو  مده  مداک مادا          آقای 

 ابع االو ، گفت: امببوا م احب ماک پرخبر و ارکت اا ایفاقدا  خده    

رم و صفر ممت ما د  سراسر کشه  شکهک همراک ااشب؛ د  ماک های مح

و عظمت عزادا ی و اشو ار مصداب  خاددباک کرامدت  ا ادا  عاحدت      

اهلل عزادا ی ممت عزحز  شاء کامل نهااط اهباشتی الزم دشاک داددب، اک

 .احراک مقاه  د گاک  ق قرا  گبرد

هددای عمددراک،  گذشددت ، احاناددد ،   سددای کمب ددبهک   د  هفتدد  -

 چادب  داشدتب   یهفبق معبک و صاعت کمب بهک  کشاو زی و دماحابک

 امهچ تاک و سب تاک دنب  و صمبمی مهرااک، مردم مبهماک  وزی

 .ااشب  دحا  آک دی هز و پریالش دماحابگاک و

وی د  ادامدد  اددا ابدداک احاکدد  د  اددای اددای اسددتاک سب ددتاک و   

: کدرد  عادهاک  اسدت،  مشدههد  مدردم   گ دتردک  محرومبدت  امهچ تاک

 و فدراواک  مادااع  وادهد  ادا  محرومبدت  احدب  ک  است احب آو یر یاسف

 افتدادک  ایفاق است کردک پاهاک گانی ا  یابحل  ا استاک ک  دظبر ای

 خددبوم دماحاددبگاک خصدده  ادد  خددهدمرم و والحددی مددردم از اسددت؛

کا  و دست یو یو آدها  ا  ک صمبماد  یشکر میامهچ تا و سب تاک

 فشا م. ا  گرمی می

ابشتر کاالهای نرو ی و مه د دبداز  ا  گرادی های اف ا گ بخت  د  

احب  وزها یهفبق داشت  د د د  هدا و   است، امروز هم  مردم   م ای 

مطایاددا  مددردم  ا چدد  د  سب ددتاک و امهچ ددتاک، چدد  د   اشددب  

های عزادا ی اشاهم؛  رض اصمی هم  مردم حو چبز اهد. آدها  مراس 

ی هدا اکابدب و   دنبااد  می گفتاب شما  ا ا  خبا، فکری ادرای گرادد  

هرکبام دمهد  هاحی از گرادی حو کاال ک  د  مدبیی کهیداک چادباراار    

شبک اهد  ا ذکر مدی کردددب کد  از کاالهدای اساسدی مادادب مدر  و        

یاابا  و کرک و یخ  مر  یا یهازم خادمی و پهشا  و غبدرک  ا شدامل   

 می شب.

 قبمدت  احب حو واقعبت یمخ است ک   که دشکای های دمراک کاابک

ار مدردم سدخت کدردک اسدت،       ا زدبگی گ بخت ، ینام گرادی و زا 

ای زدبگی خهد مناه  اسدت هدر    امروز حو کا گر ارای یامبب هزحا 

ماک حکی از اقالم ساب مصرض خادها  خهد  ا  ذض کاب؛ امروز  قهق 

دهدب کد     ا با ی از کا گراک و معمماک ما احب ااازک  ا ا  آدهدا دمدی  

ب و مناه دب ادا خرحدب چادب قمد  کداالی      ساب خرحب خهد  ا پر کاا

 نرو ی، زدبگی خهد  ا اچرخاداب.

کااب اگر حدو   کا گراک  وزمزدی ه تاب ک  اا خهدشاک محاسا  می

ریر ا  ماز  یهاداب ش  اا دست پُ وعبک غذای کمتر مصرض کااب، می

ارودب و کمتر شرمابۀ فرزدباک خهد شهدب؛ آدچ  یحمل احدب فشدا   ا   

هدا و ادی یدهاهی هدای      ها، ابخبایی سهءمبحرحتسخت یر می کاب، 

 مممهسی است ک  ااعث شبک مردم ا  اس ای پااهی کااب.

د  ادام  اا اشا ک ا  فرازی از فرماحشا  امام عمی عمب  ای دالم   احشاک

، گفدت:  «پااهداک  اهلل! اهلل! از ونعبت محروماک و ای»ک  فرمهدک ادب: 

فرایدر از م دئهیبت    امروز هر م ئهیی د  هر ااحمداهی کد  ه دت،   

 ادا ی خهد، ااحب هرآدچد  از دسدت اش ادر مدی آحدب ادرای کاتدر        

 گرادی ها و یامبب دبازهای نرو ی مردم ا  کا  گبرد. 

 باقل کا ی ک  امروز حو م ئه  می یهادب ادنام دهب احب است ک  

د  کاا  مردم ااشب یا آدها ا  اس ای پااهی دکااب و یحمل سدختی  

ها سدادک یدر کادب و امدروز همد  ااحدب ابادادب کد          زدبگی  ا ارای آد

 امهممههای سباسی ارای مردم داک و آ  دخهاهب شب.

ااحب از ماااع مهاهد ا  سدرعت و ادا فه حدت ادرای یدنمبب دبازهدای       

 نرو ی مردم استفادک کاب  و یمام کشه  اا هدر گدراحو و سدمت و   

دست آحب  سهحی ک  ه تاب ارای کاهو فشا ی ک  ا  مردم وا د می 

مشکل اصلی ما نه کمبود منابع است و نعه نبعود   ا  کا  شهدب، 

ایده کارشناسی شده در  هت رفعع دشعواریهای مهیشعتی     

گیعران روی مسعائل    مشکل اصلی ما تمرکز نداشتن تاعمیم 

روزمره زنعدگی معردما سعود معدیریت در ا عرای درسعت       

تامیمات و در نهایت نداشتن اراده واقهی و موثر بعرای حعل   

 مسائل است.فوری 

هر آنچه حواس قانونگذارانا سیاسعتگذاران و مجریعان را از   

فایده  سفره و مهیشت مردم پرت کندا امروز حواشی زائد و بی

و گزافه است و هر مسئول چه معدیر ا رایعی باشعد و چعه     

 این از نماینده مجلسا نباید بر طبل اختالف بی حاصل بکوبد 

ه  عز کعار   کع  را آنچه ره و بگیریم «تالش و کار روزه» لحظه

 برای تبویت مهیشت مردم است به دیوار بکوبیم.

شهد ک  آک کهد  پاارهاۀ سب تادی قدهی   کشه ماک زمادی قهی می

شبک ااشب، کشه  مدا زمدادی قب یمادب اسدت کد  زک محدروم امده         

قب یماب شبک ااشب و ما زمادی قهی ه تب  ک  د  هرمزگاک دختر و 

و یو یو کا گراک خهزستادی قدهی   پ ری از یحصبل محروم دااشب

شبک ااشاب؛ کشه  ما زمادی قهی خهاهب شب ک  ساب خرحب کدا گر و  

هدای   ر شبک ااشب و ک ی اا   ر  ا  قف د  معم  و پرستا  احرادی پُ

 ها دماک دکاب. گهشت و مر  مغازک

ظرفبت های ااراحی د  اختبدا  منمدش شده ای اسدالمی دب دت و      

ا   است، اا احب  ا  منمش حازده   وظبف  منمش  حل گذا ی و دظ
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د  کاا  اصال ا  ساختا ی و ماااحی ماداب اصالح ساختا  اهداد  و  

 اقتصداد  قادهک گذا ی ارای احنداد زحرسداخت مااسد  ادرای اهادهد     

 و پبمبری اا خهد دظا یی ظرفبت از استفادک اا کاب می یالش کشه ،

 و ا ز قبمت ر کات عرص  د  ااراحی، مبحراک و وز ا اا متعبد ام ا 

 .کاب یالش مردم اقتصاد و معبشت ونعبت اهاهد

همچابب منمش ارای امهگبری از کهچدو شدبک سدفرک مدردم د      

هدا دظبدر  ماحدت     کهیاک مب  دبز د  یدالش اسدت ادا ارخدی  درح     

معبشتی ارای یامبب کاالهای اساسی، فشا های وا د آمبک ار مردم  ا 

ک محترم اا فه حدت اداال د    ااراک کاب ک  احب  رح اا دظر دماحابگا

 ا  یصهح  است و امببوا ح  م ئهالک ااراحی کشده  هد  شدراحط    

مردم  ا د   کردک و اا همکا ی کامل و اا قبب فه حت، قادهک دهداحی  

شبک  ا ااراحی کاادب یدا کمدی از  ند  مشدکال  د  کهیداک مدب         

 .اکاهب

اامد   اا اشا ک ا  ادقضای محبودحت های ی مبحایی مقر  د  قطع وی

ک  مهعب آک امروز فرا می  سب، عاهاک کرد: احب مهنهع ابوک  3322

شو حو شک ت قاال یها  ارای دویت ک  خِدرد آمرحکدا و  حدبش    

امهه  پرادعا امدا ددایهاک و مادزوی آک اسدت کد  ادا وادهد اقدبام         

غبرقادهدی د  اهت فعا  کردک مکادب د  اسداب ادو، ادا اسدتهزاء      

 د ت د  احب م ئم  خممی وا د کاب.اامع  اهادی مهاا  شب و دتها

اما یابحل احب شک ت آمرحکا ا  حو دستاو د  اهاردی ادرای ممدت   

 احراک چبزی دب ت ک  فقدط ادا سدخارادی ایفداق ابفتدب امکد  ااحدب        

گام های مهمی د  واکاو متااس  و اازدا ددبک د  قادا  فشدا های    

 ابشتر آمرحکا و همچابب فروش و خرحب سالح ادنام پذحرد.

وزهای مهمی  ا د  پبو دا ح ، الزمد  عاده  مهفدق از احدب م دبر       

 رکت دقبق پشت سر  هار معظ  ادقال  اسالمی، اح تادک د  کاا  

مردم و یالش هم  اادا  ارای ی هبل ونعبت آدهدا و  صدب مدباوم    

دشمب و  را ی متقاال د  مقاال یه ئ  های آک است؛ م ئهیی ک  

ب آد س غمط دهب و ااعث اختالض متهیی  ل م ابل مردم است، دااح

د وک اامع  و  مع دشمب ارای یحرح  ابشتر مردم احراک شهد امک  

ااحب اا اردام   حزی، یالش، ابحت و اا ا مبااک ا  وعبک های ایهدی،  

 . ل م ابل مردم  ا اصه یی مممهس دداا  کرد

گذشددت دزدحکدداک یعددبادی از د   محمددبااقر قایبادداضآقددای دکتددر 

 .ا ی مبت گفتدماحابگاک  

از  رض خهد ودماحابگاک منمش د گذشت وایبک عفت شرحعتی احشاد

دماحابک ز دب د  منمش، د گذشت وایبک م م  صایحی دماحابک مردم 

اقمبب د  منمش شه ای اسالمی و اراد    باعمی شهرحا ی دماحابک 

 .مردم زاهباک د  منمش  ا ی مبت و یعزحت گفت

یفساریه بنید)(( میاده   طرح دوفورییي اس رسیدگي به(7

( قانون برنامیه ننجسیاله ششیم توسیعه اقیصیادي،      997)

  )اعاده شده ازاجیماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران 

 بان(نگه شوراي
بعه  مجعدد   طرح مزبور بعا رای نماینعدگان  هعت بررسعی     

 کمیسیون ار اع گردید.

د  یذکر شفاهی نمب یقبحر و یشدکر    :محمدحسن آصفريآقاي 

تر قایبااض  ببش منمش شه ای اسالمی ا  دیبل سفر اد   از دک

اسدتاک سب دتاک و امهچ دتاک و  سدببگی اد  مشدکال  احدب        

ماطق  ک  مها  پهحاحی منمش می شهد، گفت: از آدناحی ک  

احب  رح ااهدام دا د، اهتدر اسدت ادرای ار سدی و اصدالح اد         

کمب بهک ا ااع شهد، زحرا اا یصهح  احب  رح ونعبت افرادی 

د   ا   انر د  ماا ق اامی مشغه  ا  فعایبت ه تاب، ک  

مشخص دب ت و احب شابا  ارای آدها احناد شبک ک  اا یصهح  

 استف ا ح  مذکه ، از مزاحا محروم شهدب.

د  پاسخ، یذکر احب دماحابک  ا وا د :  محمدباقر قالیبافدكیر  آقاي 

ر داد ت و گفت: اهتر است احب استف ا ح  ارای ار سدی ابشدت  

 ا  کمب بهک مراه   ا ااع شهد.

( بنید )(( میاده   9طرح اسیفساریه تبصره) (رسیدگي به3

 )اعاده شده از شوراي نگهبان(( قانون برنامه ششم توسعه 82)

 :اصالحیه کمیسیون به تاویب رسید

 موضوع استفساریه:

قادهک ادامع خدبما     32حا دویت مهظف است افراد مشمه  مادک آ 

ادا اصدال ا  و    22۳۱ک مصه  سهم یبرماک سدا    سادی ا  احثا گرا

ایحاقا  اعبی آک ک  د  زماک  اکمبت قادهک اردامد  یهسدع  پدان     

ک  ا  صه    22۳۱دی ماک سا   3۲امهه ی اسالمی احراک مصه  

غبر از استخبام  سمی اد  کدا گبری شدبک اددب  ا اراسداس شدراحط       

اد  صده      قادهک مذکه  و اصال ا  آک ۴۴مادک «و»ماب ج د  ااب 

  سمی ا  استخبام د  اباو د؟

 امی  : پاسخ 

 با دو سوم رای به تاویب رسید.نکیه: 
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( قیانون  93الیحه الحاق یک تبصره به ماده ) (رسیدگي به1

هاي عمیومي و انالیالب )در امیور     آئین دادرسي دادگاه

 )اعاده شده از شوراي نگهبان( 9321مدني( مصوب

ه واحعده بعه تاعویب    اصالحیه کمیسیون مبنی بر حذف ماد

 رسید.

سبب کاظ  دیخهش سخامهی کمب بهک قضداحی منمدش    توضیح:

شه ای اسالمی اا اشا ک ا   ذض مادک وا ب الحح  ادرای  فدع احدراد    

شه ای دمهااک گفت: اگر احب اقبام ادنام دشهد اعدب از وندع قدادهک    

 قضاحب ، قهک  دچا  ااهام و سرد گمی مرااع قضاحی خهاهب  شب، یذا

شه ای دمهااک ا  احب دتبن   سببدب ک  احب مادک  ذض  و بهککمب 

 .شهد

 ای ممتادع از   33 ای مخدایف و   ۷ ای مهافدق،   2۳3دماحابگاک اا 

 .دماحابک  انر اا  ذض مادک وا بک مهافقت کرددب 3۴۱منمهع 

المللیي   الیحه موافالینامه حمل و نالیل بیین   رسیدگي به(1

وري اسالمي اییران و  اي مسافر و كاال بین دولت جمه جاده

 شوراي فدرال سوئیس

(ا یلیپور پس از اظهارات مخالف)آقای سلیمی(ا موافق)آقای 

و تباعره   سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت ا ماده واحده 

 به تاویب رسید:آن 

ای، م افر  مهافقت دام   مل و دقل ابب ایمممی اادک -ماده واحده 

  ک و شه ای فدب ا  سدهببش  و کاال ابب دویت امهه ی اسالمی احرا

 اادازک  و یصدهح   پبهست شرح ا  مادک 2۴ و مقبم   حو ار مشتمل

 .شهد می دادک آک اسااد ماادی 

د  اارای مهافقت دام  و اصال ا  اعبی آک  عاحت اصده    -تبصره 

 .قادهک اساسی امهه ی اسالمی ایزامی است 22۱و  23۲، ۷۷

 

ا  عاهاک مخایف گفدت: مدا    ده محالتعلیرضا سلیمي نماینآقاي 

یدهادب    یاها کمبا  احب مهافقت دام   ا ار سی می کاب  و دمدی 

وا د ازببا  آک شهح  احب  وایی است ک  از منایش قامی هد   

ما باید بعه تر معه درسعت    واهد داشت  و ااحب یصحبح شهد. 

دسترسی داشته باشیم نه این که اتفاق بر ام تکرار شود که 

دقیبه  21درست نداشتیم و در نهایت هم در یرض  ما تر مه

 .و بدون بررسی  زئیات تاویب شد

وی افزود: در این موافبت نامه سازوکاری برای رفع اختالفات 

شعود دولعت سعاببه تر معه اشعتباه در       احتمالی دیده نمی

ها را دارد  ممکن است این  نامه ها و موافبت بسیاری از مهاهده

 اصلی متن کسی اگر در اشتباه شده باشبار هم در تر مه دچا

 معا  بعه  اسعت  مطمئن آن صحت از و داده تطبیق را تر مه و

 کشعور  مشکل نیست نامه موافبت  مشکل این از  دا. بگوید

ها است که  ها است مشکل برخی ی ایتمادی و بی مسئولیتیب

 ماشعین  پشعت  از و ها از دفتر کار خعود بیعرون نیامعده    ماه

 سعر  بعه  وضهیتی چه در مردم داند نمی و کند می نظرسنجی

 .برند می

د  اخطدا ی ادا    :مرتضي محمودوند نماینده خیرم آبیاد   آقاي 

قادهک اساسی یاکبب کرد ک  دااحدب مهندهع    ۳۴استااد ا  اصل 

  مل و دقل اادک ای  ا ادا ارادام مقاح د  کدرد احدب مهندهع       

عام ایمافع  است و دماحادبگاک ادرای دظدام کشده  اد  آک  ای      

 .بدها

د    :غالمرضا نوري قزلجه نماینیده میردم بسییان آبیاد     آقاي 

آحددبب دامدد  منمددش ادد    2۰۱یددذکری اددا اسددتااد ادد  مددادک  

های عمبرنا سمبمی عضه هبا   بب   منمدش د ادا ک    صحات

دقبق  و د  ارحاک ار سی الحح  مهافقت  3۰یصهح  اراام د  

 احراک ابب کاال و م افر و ای اادک ایمممی ابب دقل و  مل  دام 

 .داد دشاک واکاو سهببش و

دا ق دااحب از مهنهع احث خا ج شهد و  ببش  2۰۱ اق مادک 

  یهادب ا  او د  احب اا ک یدذکر دهدب.   منمش شه ای اسالمی می

 و ادهد  دسدته   از خدا ج  سدمبمی  آقدای  های صحات د صب ۱۰

 .دباد یذکر آک ا  منمش  ببش

 دو ک د  مارادا  آقای سمبمی د  منمدش دهد   ضده  داشدت.    

 کمب دبهک  د  سداعا   3۰۰ ا  دزدحو و ماک دو د  ده  منمش

ی زاکادی مه د احدث و ار سدی قدرا     آقا  حاست ا  اراام وحژک

 .گرفت و احب ام ا  اا  ضه  مهماداک خا ای و داخمی اهد

ااتبا  رح دو فه حتی دادک شب و ا  دیبل  ای دبداو دک یادبحل   

ها احدث   اعب از ساعت ا   رح حو فه حتی شب. د  ام   اصمی

و ار سی  رح مراهط ا  اراام ا   ای گذاشت  شب پش آحا احب 

افا ا  منمش دب ت کد  اد  دماحادبگاک منمدش دهد  امهحدب       

 .دقبق  یصهح  کردحب 3۰اراام  ا د  

 د  و اراام مرههک ایمممی ابب  د  منامع آمرحکا شک ت دواا 

 یحدرح   امدروز  کد   احدب . اسدت  دادک  خ ای ه دت   یهافدق  ا تر

www.dotic.ir
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 اددازا  وا د یددهادب  مددی و  سددببک پاحدداک ادد  کشدده  ی ددمبحایی

 ادنام ای ه ت  دام  یهافق ا تر د  هم  شهح  دفاعی ی مبحا 

 .است شبک

گفت: ا  آقای سدمبمی   د  پاسخ  قالیباف: محمد باقر آقاي دكیر

  د اا ک  رض زدک خا ج از دسته  یذکر دادک شبک اسدت ایاتد   

  عاحدت  هم  ک  شاءاهلل اک دکردحب صحات مهنهع د  ه   شما

 .کابب

 ( فالره الیحه با قید دو فوریت9(اعالم وصول )6

( قعانون صعدور چعک     14الحاق یک تباره به ماده ) الیحه-

 و اصالحات بهدی آن 1355ماود 

ادب ی و عمبوده     آقاحداک: )بب پش از اظها ا  دماحابک دویت، مخدایف 

(، قبب دو فه حت دشتی ا دکادی و مفتح آقاحاک:)ببمهافقو  (خاکبا ی

 ، سوش قبب حو فه حت مطرح و ا  یصهح   سبب.درسببا  یصهح  

پش از یصدهح  حدو فه حدت     محمبااقر قایبااضآقای دکتر توضیح:

، اظها  داشت احب الحح  ا  کمب بهک اقتصادی ا ااع می احب الحح  

هامام  سببگی ا  احب الحح  اد  اصدل    شهد و کمب بهک مزاه   ااحب

 .الزم  ا داشت  ااشب قادهک اساسی یها  22۳

بسیطامي،   آقاییان فرزانیه،  )ناطالین جلسه علني مجلس (2

 :(جعفري،صالحي و حسیني كیا

 :لي اهلل فرزانه نماینده نور و محمودآبادآقاي و-الف

د  ااتبای سخب د ود و سالم می فرستب  ا   وح امادب امدام    -

شهبا و شهبای مبافع سالمت، ا  وحژک شهبای مبافع سدالمت  

ام شهبب دکتر  هماسدای، شدهبب دکتدر فدالح و      ادتخااب   هزک

شهبب دکتر  شببی و همچابب شهبای مبافع  رم و شدهبای  

کدراال و شدهبای    3۲عزحز خادطهماک از یشدکر همبشد  پبدروز    

مبافع  رم  هزک ادتخااب  ام شهبب اسماعبل خدادزادک و شدهبب   

عمی امشببی. و از احب مکاک مقبس اا کما  یهانع و خشهع 

سر یعظب  فرود می آو ح  ار سبب شهبای مبافعبب  رم شهبب 

 محنه  و محاه  شهبب  اج قاس  سمبمادی.

 مه  ماک  ابع االو   ا خبمت همه ااک عزحز و هفتد  یرابدت   

ابدی  ا خبمت و زشکا اک و مبا  آو اک و هفت  دبروی ادتظای 

 ا خبمت حداو اک امابدت داخمدی و مرزهدای کشده  یارحدو و       

 رض می کا .یهابت ع

د  سطح ابب ایمممی د  احب مقطع از ادقال  اا هباحت وعااحدت  

ایهی ااه  مقاومت اا  هاری احراک اسالمی آمرحکا یرو ح د  و  

اااحت کا   ا وادا  کردک اسدت کد  د  آغداز گدام دوم ادقدال       

چهرک کرح  و اااحتکا  خهحو  ا ابشتر آشکا  کاب کد   ممد    

شرحف،  ماحت آشکا  و ای پدردک   اا ههاپبما ا  ااک حو اد اک

از  کهمت های ندب مردمدی و ندب  قدهق اشدری و مریندع       

ماطق  و  را ی کثبف معامم  قدرک و دادحدبک گدرفتب  قدهق     

اساسی مردم مظمهم فم طبب و یحرح  مایی عمب  مردم شدناع  

و مقاوم کشه ماک از احب امم  است. ایات  ا  ارکت خهک شهبا 

ا  احب امر اعتراض دا دب ک  اقتدبا    هم  کا شااساک ابب ایمممی

 سباسی آمرحکا د  منامع ابب ایمممی شک ت  شبک است.

د خصه  م ابل داخمی ااحب ا  عرض ارسدادب  کد  آدچد  د     

مقطع فعمی از ادقال  مه  و ااحب مه د یها  ابی قدرا  گبدرد   

احب است کد  اودذحرح  سداختا  دظدام ادا ی کشده  قدبحمی و       

از ادقال  است و ااحب هرچ  زودیر ساختا   مراهط ا  دو اک قال

 دظام ادا ی  ا ا  دفع مردم و ادقال  یغببر دهب .

دویتمرداک اباداب مردم از احدب دظدام ادا ی خ دت  و عصداادی     

ه تاب ااحب ا  داد احب مردم  سبب، ساختا  اقتصادی متکی اد   

دفت از دحمر مشکال  کشه  است ک   را ی اقتصدادی ادبوک   

مه د یاکبدب مقدام معظد   هادری قدرا  گرفتد  و از        دفت اا ها

اابهای مهاد قهادبب اردام  پان ای  اهدک اما متاسفاد  مه د ادی  

 یهاهی دویت ها واقع شبک است.

امروز حکی از دالحل گرادی ک  مردم  ا ا  شب  آزا  مدی دهدب،   

 اف ا گ ددبخت  شددبک و ااعددث کدداهو اعتمدداد عمددهمی شددب   

تصداد دفتدی اسدت ادا احدب  دا        شه  های ا زی  اصل از اق

پبشاهاد می شهد از م ئهیبب شه ای امابت کشده  و منمدش   

دعه  و ا  احب سها  شفاض پاسخ دهاب ک  احدب شده  هدای    

ا زی داشی یحرحو یقانای ا زی یهسط اخالیمراک اقتصادی و 

 کشه های مرینع ماطق  است حا  اصل متغببرهای اقتصادی؟

ک داشت  ااشب  ک  دتهاد دتب  د   نماا ااحب ا  احب واقعبت اذعا

احب ااگ اقتصادی مردم  ا ا  ماداب اادگ یحمبمدی ادا خدهد     

همراک کاب  و همبب ای یبابری مها  کاهو اعتماد عمدهمی  

 شبک است.
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ااا  آقای دکتر قایبااض از احاک  د  ام دا  سدراک قدها کد      

ارای  سببگی ا  امه  ااراحی کشه  است صبای منمدش   صرفاً

دعکاس می دهبب و ارای د   أس امه  ادهدک منمدش    ا د  آک ا

یالش دا حب و همچابب از سفرهای استادی ااااعدایی یقدبحر و   

یشکر می کا . از احب فرصت استفادک می کا  یدا عدرض کدا     

ا با ی از استاک ها عالوک ار مشدکال  عمدهمی مثدل گراددی،     

یحهال  اه سی، شه  های ا زی اا کداهو ا زش پده  دا ای   

اختصاصددی مراددهط ادد  خددهد ه ددتاب کدد   ددرح و   مشددکال 

یصمبما  ام ا  سراک قها می یهادب ادر  دل مشدکال  آدهدا     

 مهثر ااشب.

 د صب وسعت اسدتاک مازددب اک  ا اامدل و    ۷۰همکا اک عزحز 

د صب  ا معاار  ۲د صب  ا ا انی کشاو زی و  بود  2۰مریع و 

 د صب از وسعت استاک مازدب اک ارای سکهدت مردم 2۲و فقط 

است ک  د  سا  های اخبر ا  عمت اُرد کهیاک م افت ادا مرکدز   

پاحتخت و یرس از زیزی  حا ااگ یحمبمی حا آیهدگی هها مده د  

یها  و هنم  امعبت غبر ادهمی قدرا  گرفدت کد   ابعدت و      

 محبط زح ت  ا یهبحب می کااب.

سراک قها، دماحابگاک عزحدز همد  ااحدب ادبادب  کد  پاسدخ احدب        

ت استاک مازدب اک و  هزک ادتخااب  ام ده  و یهبحب، یخرح  دب 

عدبب شدبک   محمهدآااد ابوک اردام   حزی و داخهاسدت  اسدتاک مُ  

است از همبب اا ا  وزا    اک و شهرسازی و سازماک اردامد  و  

اهدا  متذکر می شهم ک  ادا کمدو اابداد م دکب کد  دا ای      

ینددا   د  ماددا ق  وسددتاحی ه ددتاب ادد  احددب مهدد  حعاددی   

 ساخت وسازها اوردازدب.سازمادبهی 

دحمر مشکل استاک مازدب اک، زحر ساخت های کشاو زی اسدت  

هزا  یهمداک، سد     ۲۰۰دویتمرداک ااحب اباداب اا کهد کب   ای 

هددزا  یهمدداک و دسددتمزد کددا گر  3۰۰یبتددری حددو مبمبددهک و 

 از هدزا  یهمدادی، قبمدت مهادهد ادرد        2۰۰کشاو زی  بود 

 .آحب دمی ار کشاو زاک زدبگی هزحا  و یهیبب های هزحا  عهبک

 :علي اكبر بسطامي نماینده ایالمآقاي  -ب

اا اشا ک ا  ماشه  مبحرحتی و  اکمبتی  هار فرزاد  ادقال   وی

از منمش حازده  ا  عاهاک منمش امبب و ادتظدا ، گفدت: ااحدب    

م بر د ستی ارای احب مهنهع  را ی شهد و ااحب پرسدبب آحدا   

منمش اهباض ماتادی ادر مطایاد     ماک از عمر  ۴اعب از گذشت 

عام  مردم، یشکبل کا گروک دظا   مهثر محقدق شدبک اسدت؟    

ماادا اکاهک ک  ار صابیی های ساز اها سدتاک یکبد  زدک احد     

فرامهش کاب  ک  احب سازی  اصدل سدرخی خدهک شدهبباک     

 است.

امروز اقتصاد کشه  ابمدا  اسدت امدا العدالج دب دت، هرچادب       

ااحتکا  آمرحکدا یدا  دبودی  اک  ا    یحرح  های ظایماد  دویت ا

داهمها  کردک اما گدرک زدک یمدام مشدکال  کشده  اد  م دابل       

خا ای و  وااط ادبب ایمممدی،  ممد  اد  خهدکفداحی و غبدر        

 اهادادی است ک  سرشا  از ادمبزک و سازدبگی ه تاب.

مروز به هر بخش اقتاادی کشور که نگاه می کنعیم شعاهد   ا

ی و سودمدیریت و رهاشدگی هرج و مرج و بی نظمیا آشفتگ

هستیما نگاه ا مالی به حوزه خودروا مسکنا طالا گرانیا فبر 

 و مهیشت مردم و تورم لجام گسعیخته ایعن ادیعا را اثبعات     

می کند  نتیجه آن پدیده بی دولتی است یهنعی دولتعی کعه    

بتواند روابط بین همه یناصر موثر در کشور را سعامان دهعد   

 نداریم.

شده در حوزه تورما بیکاریا مهیشت و اشتغال آمارهای ارائه 

از سوی مسئوالن با ادراک واقهعی معردم همخعوانی نعداردا     

دولتمردان باید شهامت مسئولیت پیدایش نارضایتی مردم و 

یذرخواهی از ملت نجیب ایران را داشته باشند البتعه اقعدام   

موثر و کارساز ریاست قوه قضعائیه در سراسعر کشعور قابعل     

 .تبدیر است

وی د  ادام  اا اشا ک ا  ارخی م ابل  هزک ادتخااب  گفت: احالم 

 سددرزمبب آالم اسددت و د دهددای خددرد و کددالک آک  اصددل    

ای یبابری است و سهد مادااع خدبادای دفدت و گداز اد  کدام        

دحمراک است و دود آک دصب  چشماک مردم مرزدا ی است ک  

ه   ا  فد   ر اهد یا ماااع کشد سا  از اهی اا و  پُ ۳مشام آدها 

 کااب اما امروز از دعمت خبادادی ای اهرک ه تاب.

د  یذکری خطا  ا  وزحر دفدت و کمب دبهک اددرمی منمدش     -

عاهاک کرد: ااحب ا  مطایا  ا   ق مدردم د  خصده  یشدکبل    

 مبحرحت دفت و گاز استاک احالم ا  صه   م تقل یها  شهد.

دفشدادی  احب عضه منمع دماحابگاک استاک احدالم ادامد  داد: اا  

عرص  سالمت و ااه  مقاام  اا کرودا ار ک ی پهشببک دب ت از 

 احددب  و مرایدد  قددب دادی خددهد  ا از آدهددا اعددالم مددی کددا ؛    
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زحرساخت های اهباشدت و د مداک اسدتاک احدالم متااسد  ادا       

یقانای مردم داهدک و مرااعد  ابمدا اک اسدتاک اد  پاحتخدت و      

ار آدها یحمبل  استاک های همنها   دنی مضاعف یر از ابما ی

می کاب ک  از وزحر اهباشدت مدی خدهاه  د دات اد  ا دبا        

 ابما ستادی د  ماطق  اقبام کاب.

وی سطح یهسع  دبافتمی احالم اا واهد هم  ذخداحر خدبادادی   

قاال قاه  داهدک و م ئهالک ااحب یها  کااب. اد  عادهاک عضده    

داظر ار شه ای یروح  فرهاگ شهاد  و احثدا  کشده  از  بدبش    

مهه  و اعضای احب شه ا ا  خصه  صباوسبما مدی خدهاه    ا

احثا  و اادفشادی دو اک دفاع مقبس د  اغرافبدای احدالم  ا ادا    

 زااک هار ا  دحمر همه ااک معرفی کااب.

د  ادام  اا اشا ک ا  ونعبت  اک های استاک گفت: شراحط احدالم  

مااس  دب ت و ااحب هرچ  سرحع یر وزا    اک و شهرسازی ا  

  سببگی کاب. آک

ا با ی از آسب  های ااتماعی، اداال ادهدک خادها هدای یحدت     

پهشو سازماک های  مداحتی و وادهد فقدر و  دالق د  احدالم      

 قاال قاه  داهدک و زدگ خطر آحابک اهاداک است.

د  پاحاک خا ردشاک کرد: ا با ی از  وستاهای احدالم فاقدب آ    

 .اهد دا دآشامببدی است د   ایی ک  هم  ماااع د  آک و

 :امیرقلي جعفري بروجني نماینده بروجنآقاي  -(

نمب گرامبباشت دام و حاد شهبای سالمت و مبافع  رم،  وی 

منمش ااحب  اک  است  ا اد    "گفت:  هار کابر ادقال  فرمهددب

 منرحاک امه  ااماحب و د  پبمهدک آک دظا   کاب.

ا  فد   منمش حازده ، منمش ادتظا  و امبب ارای مردم ااحب اد 

ااحماک و امادتبا ی، وظبف  خدهد  ا د دات اد  مدردم ادا کادب.      

منمش قهی و کا آمب دا ای ایزامایی است ک  ااحب  عاحت شهد. 

ا صاء اویهحت های قادهدمذا ی کشه ، ا یقاء کبفبدت دظدا   و   

 ا یقاء ااحماک منمش از امم  ایزاما  منمش کا آمب است.

مصداض ادا اسدالم و دظدام      امروز دظام سمط  اا یمامی یدهاک اد   

اسالمی ارآمبک یا مدردم  ا اد  زادده د  آو د؛ د  احدب مبدباک از      

م ئهالک ادتظدا  کدا  اهدادی و ادقالادی اسدت، دد  کدردو و        

 یرسببک د  مقاال دشمب؛ ااحب دماک اد  د وک و ظرفبدت هدای    

 ای ابحل ااشب، د  دماک ا  ابروک.

  اد  مراید  از   م ئهالک ااحب اباداب هزحا  های سازش و ی مب

مقاومت و اح تادگی ابشتر است یذا ااحدب فرصدت هدا  ا از د     

 یحرح  ها ابست اباو ح .

امروز آنچه مردم را زجر مي دهد، بهم ریخیگي و هیر( و میر(   

موجود در بازار و قیمت ها است كه معیشت مردم را سخت كیرده  

 اسییتم مشییکالت كنییوني ناشییي از بییي تییوجهي بییه      

 سوء مدیریت است. ظرفیت هاي دروني و

د  احب شراحط اازگشت ا زش پده  ممدی، مهدا  یده م و احنداد      

اشتغا  و مبحرحت اازا  ازء وظاحف اصمی مبحراک است کد  ادا   

 عزم اهادی ممکب می شهد.

مردم استاک چها محا  و اختبا ی ک  ساکااک سدرزمبب آ  و  

آفتا  و اام احراک ه تاب، عمی  غ  ز ما  فراواددی کد  ادرای    

محرومبتشاک کشببک شبک دا ای مشکال  فراوادی ه تاب.   فع

ار احب اساس درخ ااالی ابکا ی د  چها محا  و اختبا ی حکدی  

 از ازگترحب احب مشکال  است.

همچابب مزحت اریر آ  د  استاک ا  یهبحب یابحل شبک اسدت  

و احب مه  د   ایب ت ک  د  ساب یهسدع  اسدتاک، کشداو زی    

شدبک و کشداو زی ادبوک آ  ادی معادا      ااالیرحب مزحت دامبدبک  

 است.

اا اشا ک ا  ارخی دکا  د  خصه   هزک آ  کشده  و   د  ادام 

استاک چها محا  و اختبا ی، افزود: ادتقا  آ  از حو دقط  اد   

دقط  دحمر ااحب اا د دظدر گدرفتب دبازهدای شدر ، کشداو زی،      

صاعت و محبط زح ت مابا ااشب و ابوک د  دظر گدرفتب احدب   

 مشکال  ارای مردم احناد خهاهب شب.مها د، 

یهسددع  و دبدداز د  اسددتادها ااحددب واقعددی و اددر اسدداس عددبایت و 

عقالدبت ااشب، د  یاعبض و ظم  ا  دحمراک و یهسع  ادی  وحد    

 ار مااای ا العا  غمط.

مردم استاک چها محا  و اختبا ی مخایف ادتقا  آ  اا شراحط 

ک زحدادک خدهاهی و   گفت  شبک و  اک صحبح دمی ااشاب اما ااداز 

یاعبض  ا ک  مانر ا  وحرادی استاک مدی شدهد، هرگدز یحمدل     

 دخهاهاب کرد.

امروز دشت های استاک احراددی و دبمدی از مدردم مشدکل آ      

 شددر  دا دددب یددذا ااددرای هددر  ر ددی اددرای ادتقددا  آ  ادد    

استاک های دحمر ااحب اا یحاظ کردک دبازهای  قبقی د   دهزک  
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بط زح ت ااشدب وگردد  عامدل    شر ، کشاو زی و صاعت و مح

اروز مشکال  ااتماعی و امابتی خهاهب شدب. ااحدب د  ادتقدا     

 آ  ماطق  اک  ااشب ک  احب مه   عاحت قادهک و عبایت است.

ااازک دبا ح  امابت مردم و استادها  ا د  شراحط خدا  اخدا ر   

 اهحژک امابت عایی شه ای ا   یهسع  ای  وح  ا  خطر ابابازح ؛

ادروز  دهاد     از قادل  کدا   مدی  پبشاهاد دبرو و  کشه وزحراک

داگها  و سهءاستفادک دشدمااک از مشدکال  ماطقد  ای، یدبابر     

کردک و امدهی اقدباما  غبرکا شااسدی و ظایمادد   ا گرفتد  و      

اباداب ک  اهشت آاداد ادرای اسدتاک چها محدا  و اختبدا ی و      

 خهزستاک مشکل آفرحب خهاهب اهد.

بوک ار درض کدردک دبازهدای    هرگهد  یصمب  د  احب  دهزک اد  

استاک های چها محا  و اختبا ی و خهزستاک یاعدایی د  پدی   

خهاهب داشت ک  م ئهیبت آک د  احب شراحط   اس ا  عهبک 

 م ئهالک مراه   است.

شهرستاک ارواب اا مردمادی صاه ، فهب  و ک  یهقع و اا سااق  

ادقالای و فرهامی همچهک دمبای د  کشده  مدی د خشدب امدا     

اب اا دخامادو، اهادادو، استعبادهاحو، یداال  هداحو و   ارو

صاعتو امروز اا مشکال  فراوادی مهاا  است کد  ااحدب مده د    

 یها  قرا  امبرد.

زحرساخت ها، آ  شر  و کشاو زی، گردشمری، پرومک فهالد و 

پتروشبمی از دبازهای شهرستاک است ک  امببوا م مه د یهاد   

 .م ئهالک قرا  امبرد

 :ین محمدصالحي نماینده فریدن، فریدونشهرحسآقاي -د

نمب یارحو  مه  ماک ماا    ابع االو  و هفتد  دبدروی    وی

ادتظامی، گفت: مبیی پش از  مهع خه شدبب ادقدال  اسدالمی    

گرد و غاا  فتا  اسدتکاا گراک فضدای مدبهب  ا آیدهدک کدرد و      

مرداک و زداک دالو  و دام آو ، یر  مقام و ماص  کرددب یدا د   

اک فک ، دهالوح ، دهمراک، ا ودب ود، خرمشهر و آاداداک پدر   آسم

 اکشاب و دواا ک آسماک احراک  ا آای کااب.

ه  اکاهک دبز شبراک ابش  یه بب ماتظر فرماک ه تاب یا ااک 

و سر ابافشاداب و آمرحکا  ا سر اای خهد ااشاداب پبو از آدک  

است ک  اا ایحاد د  اراار زحدادک  پای از گمب  د ازیر کاب یذا ار م

خهاهی آمرحکا اح تادک یا اگر مکادب   ماش   ا دبز فعا  کرد، از 

 یمامی یعهبا  اراامی خا ج شهح .

وی ا  ارخی م ابل  هزک ادتخااب  خهد اظها  داشت: د  استاک 

ارخه دا  اصدفهاک، شهرسدتاک فرحبودشدهر همچاداک  اک هدای      

کهک ا با  دامااسد  اسدت و   دسترسی  وستاحی د  ماطق  پشت

 گهحی د  دقش  احراک واهد دبا د.

د  ادام  اا اشا ک ا  مشکال  آ  ماطق  خهد ااراز داشت: اا ها 

داستاک غ  ادمبز ی  یشاماک کاا آ   ا شداببک و خهاددبک احدب    

اما ااز ه  اشاهحب ک  د  آاخبز از گ زاحادبک  ودض مردمدی از   

ادز گ آ ، مهندهع آ    دعمت آ  محروماب و عمبدرغ  مادااع   

شر  شهرستاک های فرحدبک، فرحبودشدهر، چادگداک و ادهحبب     

مبادبشت از ماااع پاحبا  همچااک مباک وزا   دبدرو و سدازماک   

اردام  و اهدا  دست ا  دست مدی شدهدب یدذا پدبو از وقدهع      

احراک، پرومک مراه   عممبایی شهد چرا ک  مردم آ  آیهدک اد   

 دبترا  می دهشاب.

: پدرومک مصده    ، گفتمشکال   هزک  اک استاک  وحب  خصه 

اصدفهاک ادا اعتادا ا  قطددرک     -دا اک -ایبمدهد ز  - اک آهدب ازددا  

چکادی ا  پاحاک دمی  سب و همبب مهنهع ااعث شبک هر سدای   

شاهب یرافبو یرادزحت کاال و م افر و خ دا ا  ا دبا  ااشدب     

 ست.زحرا م بر اصمی م افراک ا اعبب،  اهباک ده  و  مل کاال ا

متأسفانه در سایه نظارت ضهیف مجلس و ناکارآمدی دولت  -

در مدیریت بر تولید و یرضه کاالن و خدماتا روزانه قیمعت  

اقالم ضروری و مایحتاج مردم نجومی و وحشتناک بعاال معی   

رود و وضهیت اسفبار و افسارگسیخته بازار پوسعت معردم را   

رایی خعود  کنده و اوضاع را وخیم کرده است اما مسئوالن ا 

را قرنطینه کرونایی کرده اند و ریاست  مهوری در پاسخ تنها 

 از  نگ اقتاادی سخن می گوید.

با طرح این سوال که چرا باید تنها مردم یعادی کوچعه و    وی

بازار قربانی این  نگ اقتاادی باشندا ینوان کرد: بایعد بعه   

 این بساط خودتحریمیا انزوا و نابودی مردم خاتمعه دهعیم و   

رح هایی برای رهایی از گرفتاری اقتاادی و مهیشتی مردم ط

به صورت ویژه و چندفوریتی ارائه شود زیعرا دولتمعردان در   

 .ایجاد آسایش و رفاه نسبی مردم ناتوان هستند

های اقتصادی و سرماح  گذا ی د  احب چابسا  آدقب  ادا  ااماک 

  سهدهای کاذ  ک   د آمب کردک ادب ک  از فرامی آدها کاسدت 

دخهاهب شب و د دی ک  احاو پاح  های اقتصادی مممکت  ا اد   
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یرزک د آو دک، زیزی  قبمت های دنهمی ا ز،  ال، سک ، اده س،  

 خاد ، زمبب، دا و و خهد و است.

 وقتددی سددرماح  گددذا اک  انددر ادد  احندداد اشددتغا  ه ددتاب و  

می خهاهاب مشکل ابکا ی  ا یا  بی مریفع کااب، اد  خدا ر   

ی دچا  مشکل می شهدب و احدب مدادع د   دهزک    اروکراسی ادا 

یهیبب ابباد می کاب یذا منمش ااحب ارای آک  اهکا  ا ابد  کادب   

یا مردم زحر چرخ ددبک های گرادی، یه م و ابکا ی خُرد دشدهدب  

همچابب سراک س  قهک اا دظر منمش ااحب اد  فکدر دداک شد      

 محروماک ااشاب.

و کا کاداک خرحدب    همچابب اا اشا ک ا  مهنهع سدرااز معممداک  

خبما  ا  عاهاک دغبغ  اخشی از اامع  حادآو  شب: الزم است 

کمب بهک های مراه   ابی یر وا د عمل شهدب همچابب اد   

ونعبت اسفاا  دادشماک فرهامباک اصفهاک ااحب پاحاک دادک شهد 

و وزا   آمهزش و پرو ش ااحب مطایادا  فرهامبداک اعدزام اد      

حب  دبز د  احدب امدر ادبحت دشداک     خا ج  ا پرداخت  و قهک قضا

 دهب.

اا د خهاست از  ببش منمش ارای سفر ا  استاک اصدفهاک   وی

خا ردشداک کدرد: احشداک ااحدب      اش، و اازدحب از  هزک ادتخااب  

اابااب ک  چمهد  غ  و ادبوک احب مردم، خها  د  چشدماک یدر   

 .شکاب می

 :سید جواد حسیني كیا نماینده سنالر آقاي -هی

هعا   ن اینکه مهیشت مردم در شرایط کنونی تحعریم با بیا وی

آقعای   دچار سختی و مشکل شده اسعت خطعاد بعه    کرونا و

تدبیری این  اظهار داشت: بیا رئیس  مهوری  روحانی دکتر 

 .مردم را به خاک سیاه نشانده است دولتا

هزار تومنا مسکن دسعت نایعافتنیا    31وی افزود:ارز باالی 

کعاهش آمعار    های ا عرای مهریعها    افزایش زندانیان و پرونده

فره مردم و پعر  ازدواج و افزایش آمار طالقا کوچکتر شدن س

کشیدن گوشعتا معرو و لبنیعات از سعفره معردم حاصعل       

 .تدبیری دولت شما است بی

و تضعمین   آمریکعا  آقای روحانی کاش به  عای ایتمعاد بعه    

کردید اما  شور ایتماد میدانستن امضای کری به  وانان این ک

اید و تاریخ  متاسفانه هنوز هم به خارج از کشور چشم دوخته

 .کنید می  را تحریف

بدانید امام حسن مجتبی )ع( نخست  نگید و سپس به دلیل 

گران ناچار به صلح  یدم همراهی و از هم پاشیدگی فتنه فتنه

 .شد نه آنکه خواست یمومی مردم باشد

آقعای  تعدبیری و نعاتوانی شعما )    بعی  قضاوت خواهند کرد و

 روحانی( را به حساد نظام نخواهند گذاشتا

دانید کارگران و کشاورزان و مدد ویان  آیا می  آقای روحانی 

کنند؟  بهزیستی و مردم یادی چگونه زندگی می کمیته امدادا

با مشبتا سختی و رنع  شعب را بعه روز و روز را بعه شعب      

ها تعوان   یی برخی خانوادهکرونا رسانند و امروز در شرایط می

تهیه یک گوشی و تبلت برای فرزنعدان خعود ندارنعد تعا از     

 .تحایل باز نمانند و دچار افت تحایلی نشوند

. بودیعد  داده ویعده  شعما  که بود اقتاادی رونق همان امروز

 45 یارانعه  به نیاز مرد که کنید می کاری گفتید! روحانی آقای

 کعه  تومعانی  هزار 45 یارانه امروز. باشند نداشته تومانی هزار

 بنعابراین  کنعد  نمعی  درمان دردی دارد ارزش دالر دو از کمتر

 .بق شدمح تان ویده

کنیعد هعم سعانتریفیو ها     گفتید که کاری می  آقای روحانی 

چرخنعد. از   حالی االن هر دو نمی بچرخد هم زندگی مردم در

خبعر هسعتید     ان صنهت و کسب و کار حتما بی وضهیت بی

چون اگر خبر داشتید برای مبارزه قاچاق کاال و شوریدن بعر  

 .کردید ای درنگ نمی های یدیده لحظه سلطان

قیمت کودا سم و بذر کشعاورزی بعه میعزان قابعل تعو هی      

 یعد   حاضعر نشعد     افزایش یافتند اما دولت آقعای روحعانی  

متناسب با قیمعت واردات بعه کشعاورزان قیمعت گنعدم را      

 .محاسبه کنید و پرداخت کنید

ویده خدا نزدیک است که بساط ناکارآمعدان    آقای روحانی  

 .برچیده خواهد شد

ادد  وزحددر ا یاا ددا  دبددز  ددی یددذکری گفددت: ا ددبا ی از  وی

از احاترددت   کرودا اش د  احب شراحط آمهزاک  هزک ادتخااب  دادو

آمهزاک چب ت ک  ااحب  پرسرعت محروم ه تاب. گااک احب دادو

 .از یحصبل ااز اماداب

هادهز   وی ا  وزحدر  اک و شهرسدازی یدذکر داد و یصدرحح کدرد:     

اش  تخاابد  هدای  وسدتاحی  دهزک اد    هاحو د  خصه   اک وعبک
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ااراحی دشبک ااااراحب دبازماب و ود ابی وزحر  اک ا  احب مقهی  

 .است یا قال از فصل زم تاک اقبام ابی صه   گبرد

دماحابک مردم ساقر و کمباحی د  منمش د  مه د قبمت سرسام 

آو  کهد، اذ  و ... دبز ا  وزحر اهاد کشاو زی یذکر داد ویاکبدب  

زاک  ا د  آو دک است چدرا چدا ک   کرد ک  احب م ابل داد کشاو 

یبابری مدا  ا    کابب. کشاو زاک دااحب یاواک ای ادبحشی فه ی دمی

 .پرداخت کااب

خطا  ا  وزحر دبرو گفت: هادهز دسدته   ضدریعایی     همچابب

های آای  وستاهای شهر ساقر ا  سرادنام  ارای یکمبل منتمع

احدب   مبمبا د یهمادی شما ارای یکمبدل 2۰درسببک و هاهز وعبک 

 .ها ا  ااحی درسببک است پرومک

انیخاب دو نفر از نمایندگان مجلس جهیت عضیویت در   ( 8

 هیأت نظارت اندوخیه اسکناس

 انتخاد شدند.آقای حبیب زاده و  خانم شریهتی

انیخاب یک نفر از نمایندگان مجلس جهیت عضیویت در   (1

 هیأت نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار

 .شداد انتخاد احمدنژسید لفته  آقای

ریزي و توسعه  انیخاب نمایندگان ناظر در شوراي برنامه(93

 اسیان 99ها در  اسیان

اسامی اعضای دداظر  داح   حبش دوم منمش  عمی دبکزاد آقای 

اسدتاک کد     22ار شه ای اردام   حزی و یهسع  اسدتاک هدا د    

 : یهسط دماحابگاک ادتخا  شبدب  ا قرابت کرد

 أی، کمدا    2۱۰رای؛ و بب اال  زادک اا استاک آذ ااحناک غ -

  أی 2۲۳  بب په  اا 

 أی، عمدی  دبادی ادا     2۱2استاک ایارز؛ مهبی ع مری ادا   -

  أی 2۱۰

 أی،  2۱2استاک چها محا  و اختبا ی؛   دبب ادامبری ادا     -

  أی 2۱2ا مب  استبا  اا 

 أی، عمبرندا   2۲۱استاک خهزستاک؛ محمب کعد  عمبدر ادا     -

  أی 2۱3و داصری اا 

 2۱2 أی،   دب  زا ع ادا   2۱3استاک فا س؛ اعفر قاد ی ادا   -

  أی

 أی، ا مدب   2۱۰استاک گبالک؛ سبب عمی آقازادک داف ا ی اا  -

  أی 2۱۰ددبامایی اا 

 أی، ااهایفضددل  2۱۰اسددتاک اصددفهاک؛ مهددبی  غبددادی اددا   -

  أی 2۱3ااهیراای اا 

   أی، عاددبایکرح 2۲۱اسددتاک اهشددهر؛ ااددراهب   ندداحی اددا   -

  أی 2۱3امبری اا 

 أی،  2۱2اسددتاک خراسدداک ااددهای؛ سددمماک اسددحاقی اددا    -

  أی 2۱3مصطفی دخعی اا 

 أی، عمددی اکاددر  2۱3اسددتاک سددمااک؛ عمددی اصددغرخادی اددا  -

  أی 2۱2عمبزادک اا

 أی، فا م  محمبابمی  2۱2استاک قزوحب؛  ا    مادی اا  -

 . أی 2۱2اا 

 

 ( فالره سوال8( اعالم وصول)99 

ممی عمبرنا سمبمی دماحابک محال  و دیبناک از وزحدر   سها  -

امه  خا اد  د  خصده  عمدت عدبم اقدبام قدا ع د  مقاادل        

  قطعاام  شه ای  کام.

سها  ممی عمبرنا سمبمی و یعدباد دحمدری از دماحادبگاک از     -

وزحر امه  خا اد  د  خصده  عمدت عدبم مهندع مااسد  د        

احی و دبدز عمدت   های ارخی کشده های ا وپد   خهاهی مقاال زحادک

 مذاکرک اا آمرحکا خا ج از چا چه  اراام.

سها  ممی محمب  ب آصدفری دماحادبک ا ا  و کمبنداک و     -

خابا  از وزحر امه  خا ا  د  خصه  عمت وا ود  امهک دادک 

 مذاکرا  و ا اب  گزا ش غمط ا  مردم.

سها  ممی عمبرنا سمبمی از وزحر امده  خا اد  د  خصده      -

 های مقاال احراک د  اراام. متااظر اا  رضعمت عبم اقبام 

سها  ممی اهاد کرحمی قبوسی دماحادبک مشدهب و کدال  از     -

وزحر امه  خا ا  د  خصه  عمت اعالم کب مذاکرک ادا آمرحکدا   

 پش از شهاد  سردا  سمبمادی.

سها  ممدی محمب  دب آصدفری از وزحدر امده  خا اد  د         -

هت فعا  شدبک  خصه  عمت عبم اقبام وزا   امه  خا ا  ا

 های خا ای. گذا ی ها ارای اذ  سرماح  سفا یخاد 

سها  ممی ادهاد کرحمدی قبوسدی از وزحدر امده  خا اد  د         -

و احنداد   2۲/۴/۱۱خصه  مهانع مطرح شبک د  ام   مه خ 

 یاو د  صحب عمای.
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سدها  ممدی زهدرک ایهبداک دماحادبک یهدراک،  ی، شدمبرادا ،         -

از دماحابگاک از وزحر امده    اسالمشهر و پردحش و یعباد دحمری

خا ا  د  خصه  عمت عبم اقبام ابی وزا   امده  خا اد    

هدای امهکد  شدبک احدراک د  کشده های       اهت آزادسدازی پده   

 .مختمف

( 97(فالره طرح با قیید دو فورییت و )  9(اعالم وصول )97

 فالره طرح عادي

 )با قید دو فوریت (  حمایت مالی از افشا گران فسادطرح   -

(ا آقعععای نجابعععتاظهعععارات یکعععی از طراحان)پعععس از 

آقایععان  ( و موافبین)آقایععان سععهیدی  و فرهنگععیمخالفین)

نرسعید ا  (ا قید دو فوریت بعه تاعویب   صالحی و امیر آبادی

 سپس قید یک فوریت مطرح و به تاویب رسید.

مماهعبت صبو  و یمبحب هر دهع پروادد  اشدتغا  ادرای     رح -

 شاغمبب حا اازدش تماک

 اساسی قادهک ۱۰ اصل  ح قادهک دحهک اارای رح اصال-

 امهه ی  حاست ادتخااا  قادهک اصالح  رح -

  اقتصادی اراح  اا ماا زک  رح-

هدای    رح یابحل دظام ادتخااا  اکثرحتی ا  یااسای د   هزک -

 چاب دماحابگی منمش شه ای اسالمی

 ( قادهک اردام  شش  یهسع .۱ رح اصالح ااب ) ( مادک ) -

شهرسدتادی منمدش    -دظام ادتخااا  یااسدای، اسدتادی    رح  -

 شه ای اسالمی.

  رح  ماحت از و زش و و زشکا اک. -

های دویتدی از  رحدق    های عمرادی دستماک  رح ا با   رح -

 واگذا ی حا مشا کت اا اشخا   قهقی.

  رح قادهک یهیبب عادالد  وا بهای ادرمی. -

 ش شه ای اسالمی.آحبب دام  داخمی منمقادهک  رح اصالح  -

دام  داخمی منمش شه ای  آحببقادهک از ی  رح اصالح مهاد  -

 .اسالمی

تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تذكرات (93

 شفاهي

د  یدذکری اد  اسدتااد     نماینیده تهیران:    شریعیي مالک آقاي 

دام  داخمی منمش گفت: پدبو از   ( آحبب2۰۰( مادک )2یاصرک )

ادا د خهاسدت   ، های ادتخااب   سرکشی ا   هزکدو هفت  فرصت 

دفر از دماحابگاک گزا ش کمب بهک اردامد  و اهداد  ادرای     ۲۰

 سددببگی ادد   ددرح یددنمبب کاالهددای اساسددی اددا کدداالارگ    

 گرفت. ااح ت د  دسته  کا  قرا  می ایکترودبکی می

 رح د  دسته  کا  امروز صحب منمدش قدرا  دمرفتد  هدر      احب

 و مهنهع مه د ادتظا  مردم است.چاب دباز مارم کشه  

د  پاسخ ا  یدذکر احدب دماحادبک     :دكیر محمدباقر قالیباف آقاي 

گفددت: مهنددهعا  اعددادک شددبک از شدده ای دمهادداک د  اویهحددت 

 سببگی قرا  گرفت  و کمب بهک اردام  و اهداد  دبدز مهندهع    

مه د دظر  ا د  دسدته  کدا  قدرا  دادک و  تمداً ادا اویهحدت د        

 .گبرد حب منمش دبز قرا  میدسته  کا  ص

 ی یذکری ا  استااد مادک  :جواد نیک بین نماینده كاشمر آقاي 

خطا  ا  هبن   بب   منمش نمب حادآو ی احدب   22ااب  33

دکت  ک   ف  شنک و اقتبا  منمش ااحب از سهی هبن   بب د   

هدای   صه   امبرد، اظها  داشت: دو هفتد  اسدت کد  دماحادبک    

  .ادب دتخاای از مردم دقب و داسزا شاببکهای ا مردم د   هزک

کش پاسخمهی وندعبت   اقتبا  منمش کنا  فت  است ک  هبچ

یدهادب    مهاهد دب ت؛ آقای قایبااض! چدرا مدا دماحادبگاک دمدی    

 امهه   ا  باقل ا  منمش اکشادب  و سؤا  کاب ؟  ببش

روزی روزگاری پشت تریبون همعین مجلعس     آقای روحانی 

 8العی   5اهم ظرف دو هفته دالر به مبلغ گفت اگر من بخو می

هعزار تومعان    31گردانما اکنون دالر از مرز  هزار تومان برمی

  .گزد گذشته است اما کسی ککش نمی

روحانی محاکمه و استیضعاح  آقای با تأکید بر اینکه باید  وی

شودا گفت: وقتی که مجلس اینگونه باشد مهلعوم اسعت کعه    

ت که معا در حعوزه انتخابیعه    شود. دو هفته اس نتیجه چه می

گویند مجلس اقتدار نداردا بنابراین  شنویم و آنها می ناسزا می

 ایگاه نمایندگان دست هیأت رئیسه مجلس استا بنعابراین  

 .اش یمل کند هیأت رئیسه باید به وظیفه

 مهور دو ماه اسعت کعه هیعأت رئیسعه      طرح سؤال از رئیس

 کندا بنعابر  صول نمیار اع شده و هیأت رئیسه آن را ایالم و

دهد بنابراین  این روحانی هم هر کاری دلش بخواهد انجام می

مهلوم است که در این مملکت قانونی نیستا از هیأت رئیسه 

خودتعان یمعل کنیعد و اقتعدار      22ماده  11خواهم به بند  می
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مجلس را از بین نبریدا چرا که مردم در حال ناامید شعدن از  

 .ما هستند

گویند که ینوان انبالبی را از روی  یازدهم می مخالفان مجلس

خودتان برداریدا بنابراین این مبعاحیی کعه ایعن روزهعا در     

ایعن   کنیما کنیم از دستور خارج می مجلس در آن بررسی می

  .استفساریه و... نیاز مبرم مردم نیست

های اصمی مدهثر ادر زددبگی     خهد و، ا ز و خه ا  دام از م ئم 

احب مهندهعا   ا اد   ده  ادب د  منمدش       مردم ه تاب، ااحب

  .ار سی و  اهکا  د ست مشخص کاب 

د  پاسخ ا  یدذکر وی گفدت: مدا     :دكیر محمدباقر قالیباف آقاي 

دام   ا دداا  کادب  و دسدته  ام د   تمداً ااحدب ادر        ااحب آحبب

آحب یاظب  شهد ندمب   ها می اساس مهنهعایی ک  از کمب بهک

شه ای دمهااک از امم  مطایاا   احاک  مهنهعا  اعادک شبک از

ای کد  د    اخشی از مردم است کما احاک  همبب دو استف ا ح 

 احب ام   یعببب یکمبف شب د  زمرک همبب مها د قرا  داشت.

های مردم یها  کاب  و احب  رض  قی   ما  تماً ااحب ا  اویهحت

است و فم ف  واهدی ما همبب است کما احاکد  االک  درح دو   

راهط ا  سداب کداال د  کمب دبهک مراه د  د   دا       فه حتی م

ار سی است و اعضای احب کمب بهک ااحب یالش ابشتری ادرای  

ی رحع احدب  وددب داشدت  ااشداب، همچادبب مهندهع گراددی و        

کاتر  اازا  د  دسته  کا  ام د   وز چها شداا  صدحب قدرا      

داشت  ک  اا  ضه  وزحر صاعت، معبک و ینا   ارگزا  خهاهدب  

دش تی اا  ضه  اادبک،  وسدای    ۳امش  دبز ساعت  شب.همبب

های اقتصادی، اردام ، اهدا  و محاسداا ، صدااحع و    کمب بهک

معادک، کشاو زی، آ  و ماااع  ابعی و وز ای مراه   و  ببش 

هدای   اادو مرکدزی اهدت ار سدی وندعبت ادازا  ا ز و دهدادک      

 کشاو زی ارگزا  خهاهب شب.

  ااحی است و فم ف  وادهدی  د  پاحاک ینکبب کرد: احب یذکر ا

ما همبب است ک  د   هزک دظا   از هبچ اازا  و وظبف  قادهدی 

کهیاک دباحب  ااااراحب قطعاً د  احب زمبا  منمش ادندام وظبفد    

 .خهاهب کرد

 ادا  شدفاهی  یدذکری  د   نماینیده اردبییل:   بدري صدیف آقاي 

اخمش منمش گفت:  ف  شنک د دام  آحبب 33 مادک ا  استااد

مازیت منمش و دفاع از  قهق و ااحماک دماحابگاک از وظاحف و 

هبا   بب   است، اما هبا   بب   آدچاداک کد  ااحدب د  احدب     

 زمبا  عمل دکردک است.

هبا   بب   د  اراادر  هاشدی و هنمد  هدای گ دتردک عمبد        

منمش عممکدرد مااسدای دباشدت و ادا کد  سدمبقمی زمباد         

  اعبی سکه  کردک، حا یخرح  منمش  ا احناد کرد و د  مر م

ا  شکل غبراصهیی ا  دفاع پرداخت ک  هزحاد  آک  ا دد  فقدط    

 هبا   بب   ک  کدل دماحادبگاک پرداخدت مدی کاادب. ادتظدا        

 می  ود هبا   بب   عممکرد اهتری داشت  ااشب.

ماک از آغاز ا  کا  منمش حازده ، دشدادی از   ۲پش از گذشت  -

اویهحت اابی از ام دا    یاببب  اهارد، اردام   حزی مشخص و

منمش دب ت، افزاحو قبمت دال  مچ اقتصاد و معبشت مدردم  

  ا خهااادبک و دویت دبز  وزک سکه  گرفت  است.

 مجلس نباید دچار روزمرگی شودا انفهعال مجلعس در برابعر    

بی ایتنایی رئیس  مهور در موارد متهدد ماننعد بالتکلیعف   

 تعش تععورم  مانعدن وزارت صعمت در حعالی کععه معردم در آ    

می سوزندا به هیچ ینوان از مجلس یازدهم که مجلس امید و 

 انتظار استا قابل قبول نیست.

مردم در آتش گرانی سایتی می سوزندا دولت باید پای میعز  

پاسخگویی آورده شودا چرا که برای ساماندهی این وضعهیت  

 .برنامه ای ندارد

ذکری اظهدا   د  ید  : سیاري نماینده   علي بابایي كارنامي  آقاي 

 حزی اهت  داشت: از سواک کراالی استاک مازدب اک ارای اردام 

فرمداحی شدهبای مدبافع  درم و اد  وحدژک        استقاا  از یشدرحف 

 هماک کد   دا  و هدهای خاصدی د       خاکم شهبای مبافع  ر

کا . احب د   دایی اسدت کد      کشه ماک احناد کرددب یشکر می

  شراحط امدروز  احب مهنهع د س عاریی از گی ارای همماک د

یبابری م دئهالک د  کشده ماک د  شدراحط     کشه  است ک  ای

  .فعمی  اک  است

قانون  156من هم اخطار قانون اساسی دارم و هم اخطار ماده 

نامه مجلس که داللت بر ریایت یدالت دولعت در رفعع    آئین

تبهیض ناروا و ایجاد امکانات یادالنه بعرای همعه را در تمعام    

 .و مهنوی بایستی یملیاتی کند های مادی زمینه

سعازی حبعوق شعانلین و     بایعد در ا عرای متناسعب    دولت

یدالت را ریایت کند این در حالی است که ا کارمندان دولت 
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دولت با کارمندان صدا و سیما برخورد سیاسی کعرد ایعن در   

درصعدی   51حالی است که برای کارمنعدان دولعت افعزایش    

ما برای کارکنان صدا و سعیما  الهاده تطبیق یملیاتی شد ا فوق

  .در شرایط فهلی کشور چنین چیزی ایمال نشده بود

های دماحابگاک از سدهی   اابی  رح اا اشا ک ا  یزوم اویهحت وی

هدا   فه حت  درح  هبن   بب   منمش، گفت: د  دوفه حت و حو

 32۰اصل ار عدادی ادهدک آدهاسدت احدب د   دایی اسدت کد         

ای  ا اد  هبدن     ش حازده  دامد  دماحابک د  ااتبای فعایبت منم

امهده  ااحدب     بب   منمدش دهشدتاب ماادی ادر احاکد   بدبش      

ی دماحابگاک ااشب چرا ک  وندعبت کشده  اندطرا ی    هپاسخم

ها و یهاحح س  فه حتی د  منمش ارای دفع  است و ااح تی  رح

  .مشکال  ا اب  شهد

خهاهب  منمش د  ااحمداک اصدمی    وی گفت: چرا د  کشه  دمی

را  گبرد و آک شعا ی ک  قادل از ادتخاادا  دادحد   ا    خهدش ق

 کاب ؟ عممبایی دکردک و د  اارای آک کهیاهی می

 مهور باید در حوزه ارز پاسعخگو باشعد و بایسعتی     رئیس -

براساس تورمی که در شرایط فهلی و ود دارد به نماینعدگان  

  .پاسخ دهد

ردم و دار برای م دولت و مجلس باید در شرایط یادی و فوریت

 .ریزی کند با نگاه یدالت و یادالنه برنامه

وی د  یذکزی خطا  ا  هبن   بب   منمش خا ردشاک کرد: 

خهاهب اوذحرد  داد  پشت صحا  احب کا  چب ت و چرا دمی دمی

 ک  مردم د  شراحط فعمی مشکل دا دب؟

متنسفاد  ارخی افراد ا  دداا  آک ه تاب ک  مشکال  کشه   ا 

مختمف ابابازدب ویی مب ا  عادهاک دماحادبک    ا  گردک ارحادا 

کا  ک  اگر هبن   بب د    ممت و دماحابک مردم سا ی اعالم می

یهاک احب کا   ا دبا د ااازک دهبب دماحابگاک شخصا و ود کااب 

داددب  اد     احب د   ایی ک  مدا شدرمابک مدردم ه دتب  و دمدی     

 .کا گراک و معمماک چ  امهبب 

شعا  ادقالای و عممبایی خهدش  ا  داد  چرا منمش حازده  دمی

ک  مطرح کردک فرامهش کردک است. احدب د   دایی اسدت کد      

ماا زک اا ف اد د  کشه  مه  است ویی ونعبت اقتصادی مردم 

 .ه  از اهمبت ااالحی ارخه دا  است

در اخطعاری بعر     : همیدان نماینده   فالحي احمدحسینآقاي  

نامعه رئعیس    قسعم قانون اساسی که به مفاد  121اساس اصل 

  کنعدا افعزود: رئعیس  مهعور در  لسعه       مهور اشاره معی 

گانه که یکی از مهمترین  لسات بعودا   گیری قوای سه تامیم

شرکت نکرد و طبق اخبار رسیده حتی وزرا امکان برقعراری  

ارتباط مستبیم با وی را ندارند و تنها از طریق تلفن ارتبعاط  

 کنند. برقرار می

خته است و مردم هر روز در موا هعه بعا   وضهیت بازار بهم ری

گیرند و اخبار خوشی در  یک قیمت  دید تحت فشار قرار می

ایعن زمینعه در راه نیسعت و ایعن همعه کوتعاهی در ایفععای       

شعودا از سعوی دیگعر     مسئولیت بایث فشار بعه معردم معی   

های در اختیار دولت و فضای مجعازی مشعکالت را بعه     رسانه

ازند و این فضاسازی بایث شده که اند گردن نظام و رهبری می

 وضهیت  امهه خود نباشد.

 ود اگر ا  احب سرعت ارود همد    منمش اا  ودبی ک  پبو می

شهدب چرا ک  ما اد  همد     ک ادی ک  د  دادک اهددب، دی رد می

وظاحف خهد د  قاا  مردم ا   ه  کافی عمدل دکدردح  و آدهدا    

 ماتظر ه تاب ایفاقی یهسط منمش ابفتب.

دقبق  حو دفر از اثر ااتال ا  کرودا ااک خهد  ا  ۱اهک هر ه  اک

دهب و یمفا  د  احدب زمباد  د دات اد  پبدو او        از دست می

شروع کرودا چاب اراار شبک است نمب احاک  خارهداحی دا حد    

ادب کما احاک   ها د  کشه  دا وهاحی ساخت  از احاک  ارخی استاک

ال ادرای د مداک قطعدی    ماک ق ۳ام ک   حو دمهد  از آک  ا آو دک

اهلل دبدز دادک شدبک امدا     کرودا معرفی شبک اهد و ا  دادشماک اقب 

شدهدب و   اهاای د  احب زمبا  دبادک است ااااراحب مردم یمف می

 ک ی ا  فکر دب ت.

کشدب   وزا   اهباشت اا یمام یالشی ک  دا د و ز مایی ک  می

اددب و   بکش  های گ تردک فرسهدک اما کاد  د مادی ا  دیبل یالش

د  احب زمبا  دباز ا  کمو دا دب، چ  خار د  منمهع  دویدت؟  

 شهد؟ چرا ا  احب قشر یها  دمی

ار اساس یعابر  هاری احب یمفا  ابادمر احب است کد  هدر  وز   

دفر اراار ادا آمدا     3۷۰کاب چرا ک   ادما  حو ههاپبما سقهط می

ادرای  ای د  دویدت ادرای ا   م افراک حو ههاپبما است اما ا ادک

شدهد کمدا    آمبدز ادندام مدی    پرویکل دب ت حا ا  صه   یاعبض
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هدای   شدهد امدا ادادک    احاک  سفر ا  مشهب مقبس ممادهع مدی  

 شما ، مترو و اازا  آزاد است و احب یاعبض د  ارخه د است.

خطدا  اد  همتدی     ،نایب رییس دوم مجلس: علي نیکزاد آقاي 

شکی گفت: معاوک پا یمادی وزا   اهباشت، د ماک و آمهزش پز

عبم یها  ا  دا وحی ک  آقای فال ی گفتاب متها  وزا یخادد   

 ای ا  آک داشت  ااشبب. شما است ک  ااحب عااحت وحژک

د  پاحاک از فال ی خهاست یدا احدب مهندهع  ا یدا  صده        وی

 .دتبن  پبمبری کاب

د  یدذکر و    :شیازند نماینیده    محمود احمدي بي غی   آقاي 

قادهک اساسدی   ۳۱و  ۳۴و اصه   33ک اخطا ی اا استااد ا  ماد

 مهور در تذکری به هیات رئیسه و رئیس  و با انتباد از رییس

مجلس گفت: از ابتدای شروع مجلس تاکنون نماینعدگان بعه   

هایشان پرداختند. انتظار نمایندگان آن اسعت کعه    بیان نطق

هایشان تو ه کند. از دولت که ناامید هسعتیما   دولت به نطق

مانعد. آیعا تعاکنون     سه و رئعیس مجلعس معی   پس هیات رئی

ای دیده است که یکبار رئیس مجلس به نطق ها تو ه  نماینده

کنند؟ انگار نطق های نمایندگان برای رئعیس مجلعس زنعگ    

تفریح است. به محض رسیدن زمان نطق ها آقای قالیبعاف از  

 .دانیم رود و ما دلیل آن را نمی صحن مجلس بیرون می

ا دماحابگاک ادتظا  دا دب ک  او  صاح و قادل  آقای قایبااض از م

های احشاک اا  مندبا  گدهش دهدب  و    از شروع دسته  ا   رض

اعب یهاهی ا  دطق های سداحر دماحادبگاک دبا ددب. آحدا احشداک       

ها گهش دمی دهدب و  بدبش    یر است؟ دویت ک  ا  دطق دماحابک

 ود. ادمدا  احدب    منمش ه  د  زماک دطق از منمش ابدروک مدی  

 .ابحل ا   وح  ثااتی شبک استی

یدا شدروع اد      ۱۳اعب از ادتخااا  منمش، حعای از اسفاب سا  

کا  دو ک حازده  حعای خرداد سا  اا ی کادبحدباهای  حاسدت   

ادب از امم  احاکد  منمدش حدازده      هاحی ا  ما دادک منمش قه 

اا دو ک های قال متفاو  است و  ببش محه  دب ت و د  احدب  

نماینده چندین  211حال چرا حدود یر ددبا ح .   بکدو ک ما دماحا

سوال از رئیس  مهور پرسعیدند و هیعات رئیسعه و رئعیس     

دهد. آیا واقهعا یبعل    مجلس ا ازه ایالم وصول سوال را نمی

رسد و رئعیس مجلعس همعه چیعز را      این تهداد نماینده نمی

داند؟ این چه وضهیتی است که هیات رئیسه درست کرده  می

ینجا مجمع تشخیص مالحت است کعه رئعیس   است؟. مگر ا

مجلس تشخیص می دهد چه چیزی ایالم وصول شود و چعه  

 .موردی ایالم وصول نشود

د  یذکری شفاهی گفدت:    نماینده محالت: لیرضا سلیميآقاي ع

 قزیند   دده ی  آقدای  ا  خطا   ا ای دکت   قال از هر چبز ااحب

 بهککمب د  شدهد  مدی  یحرحدف  دا د یدا حخ  کد   چرا کا  مطرح

 کد   همدادطه   داشدت  متعدبدی  ام ا  ده  منمش د  اراام

اکادی زک آقاحا. کردح  ارگزا  ام   ساعت 3۰۰ فرمهددب احشاک

 و دا دب  ضه  ام   احب د  شاهب  و دحمر دماحابگاک ا  عاهاک

  بدبش  آحدا  کد   است احب پرسش  کااب می یاحبب  ا اابک  رض

 قرابدت  صحب د  اراام کمب بهک گزا ش ک  داد ااازک منمش

 مدذاکرک  ارادام  مده د  د  صدحب  د  دقبقد   3۰ صرفاً ما شهد؟

 .کردح 

 بیمعاری  مدیریت برای شده اختااص ایتبارات  در مورد وی

 مبلعغ  دولت هیات و  مهور  رئیس بود قرار: کرد اظهار کرونا

 اصعناف  بعه  خسعارت  تخایص برای  تومان میلیارد هزار 111

 تهلعق  حعال  بعه  تعا  صنفی هیچ به اما بگیرند نظر در مختلف

نا راننعدگا  کارهعاا  گل به خودم منطبه در میال است نگرفته

 .آرایشگران و سایر اصناف خساراتی پرداخت نشده است

 دیعوان  از «دولعت  ایتبعارات  نبعودن  شفاف»  وی با انتباد از

 .کند یبور موضوع این به که خواست محاسبات

ارزه با کرونعا  یک میلیارد دالر از صندوق توسهه ملی برای مب

برداشت شده است. وزیر بهداشتا درمان و آموزش پزشعکی  

اش اختاعاص   درصد این بود ه به وزارتخانه 28گوید  نیز می

 زمعان  آیعا  کجاسعت؟  پول باقی  پیدا کرده پرسش اینجاست

 بعود  قعرار  همچنین است؟ نرسیده فرا محاسبات دیوان ورود

 ورود زمعان  آیعا . نیسعت  رایگعان  اما باشد مجانی شاد شبکه

 .است نرسیده فرا محاسبات دیوان

د  یدذکری شدفاهی،     نماینده  شیراز: علیرضا ناک فطرت آقاي 

گفت: اعب از یعطبال  صحب عمای زمادی ک  دسته  کا  صحب 

مشاهبک شب ا با  یعن  کردک ک  مشکل امروز کشه  چب ت. 

 اک  ل آک چ  می ااشب آحا مردم غبر از دماحابگاک پااهمداهی  

 ا دب؟د
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پبشاهاد اابک ا  هبا   بب   احب است کد   ده ی منمدش  ا    

هباحت کااب ک  ا  مشکال  اساسی مردم  سببگی شدهد چدرا   

ک  مشکال  اصمی مردم عبم ثادا  اقتصدادی د  ادازا  اسدت،     

امروز فقرا د   ا  نعبف یر شدبک و یهیببکاادبگاک د   دا     

های دو  داامبب شبک ه تاب یذا پبشاهاد می کا  ک  احب  رح

 فه حت ک  اازدک  ا منمش کاا  امذا د.

امروز دیوت از رئیس  مهور به مجلس بسیار ضروری بوده  -

و باید رئیس  مهور به قسمی که یاد کرده پاسخگو باشد چرا 

که ما اگر بتوانیم قیمت ها را تا حدودی ثابت نگعه داشعته و   

و قیمت ارزا خودروا فوالد و ماببی ا نعاس را کنتعرل کنعیم    

همچنین بتوانیم بر بورس کنترل داشته و چنعدین قعانون در   

خاوص تسهیل فضای کسب وکار تاویب کنیم بتوانیم ثبات 

را به اقتااد کشور برگردانیم امعا متاسعفانه دولعت در ایعن     

 خاوص انفهال دارد.

منمش دقت خهد  ا ار  وی ثاا  اقتصادی امذا د و ادا دویدت   

ی  ل مشکال   ا دبا د ااداار  ایمام  نت کاب اگر دویت یهاداح

قادهک اا آک ها ارخده د شدهد یدذا منمدش ااحدب د  احدب ارهد         

 .  اس از قب   قادهدی خهد استفادک کاب

ندمب    نماینیده تربیت جیام:    آبادي جهان رحیمي جلیل آقاي

یشکر از  ببش منمش و هبن   بب   ادرای سدفر اد  مادا ق     

یدا  احدب   مختمفی از کشه  د  یدذکر شدفاهی خدهد گفدت: ااز    

ای دبدز ادرای    کا  کمبتد   سفرها مثات است اما د خهاست می

پبمبری دتبن  احب سدفرها و  فدع مشدکالیی کد  اد  منمدش       

 ماتقل شبک است، احناد شهد.

د  یدذکر ادد  وزحددر اهدداد کشداو زی ادامدد  داد: مددا د  اسددتاک   

های دامی مهاا  ه تب  چرا ک   خراساک اا کماهد شبحب دهادک

دالد  و ماتای ادر  اددت اسدت اد  همدبب دیبدل       یهزحع آدها داعا

 کشاو زاک ا  شب  یحت فشا  ه تاب.

وی د  یذکر ا  وزحدر  اک و شهرسدازی یصدرحح کدرد: وندعبت      

ام ا دبا  وخدب     اهدا ،  اک د  ماا ق  وستاحی  هزک ادتخاابد  

 است.

  د  یذکر ا  وزحر و زش و اهاداک اظها  کرد: ینسب ا  و زشی

ام اسدت کمدا    ادتخاابد    هزک مشکال  از  ککا دبم  های سایب و

های  هزا  دفری یرات  بب ح  و سایب ۲احاک  استادحهم و زشی 

کدا    و زشی ماا ق  وستاحی دبم  کا ک  هدا شدبک و فکدر مدی    

 وزا   و زش و اهاداک ما  ا ا  خباودب متعا  سوردک است.

ام کهه تادی و سردسبر اسدت و احدب د     ماا ق  هزک ادتخااب 

است ک  مردم د  ینمبب گداز مداحع ادا مشدکال  ادبی        ایی

مهاا  ه تاب گرچ  از وزحر دفت ارای گاز سدادی گ دتردک د    

  کا  امدا هادهزد  مادا قی از  دهزک     ماا ق  وستاحی یشکر می

ام ک  گاز سادی دشبک حا افتتاح دشبک اسدت ادا کمادهد     ادتخااب 

 شبحب مهاا  ه تب .

ه   ا شااساحی کادب  چدرا   های عمبک کش د  منمش ااحب احراک

کدد  چاددب اارچددایو مهدد  همچددهک م ددئم  معبشددت، کاتددر  

ها، ونعبت اازا  ا ز و خهد و و ابما ی کرودا وادهد دا د   قبمت

و وقت صحب منمش ااحب ا  صه   حو حا دو هفت  ا  ار سدی  

 .احب مهنهع اختصا  دادک شهد
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