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اظهارات آقاي دكخر قال باف ریاسات مجلاس شاوراي    (9

 :اسالمي

 51و  8که  از اهاعت   امروز در تشریح نشست غیرعلنی  ایشان

گفت: در ایه  نشسهت   ادام  داشت ،  51و تا ااعت  آغاز شده 

تصادی با اولویت وزارت صمت، در حوزه قیمت درباره مسائل اق

ها، تأمی  و توزیع کها  و رو  ههای آن و مسهائل مربهو  به       

فو د و شرکت های فو دی با هماهنگی وزارت صنایع بحه  و  

در ای  نشست تصمیمات خهوبی گرفته     بررای صورت گرفت.

شد ک  توضیحات آن در فرصت منااب ارائ  می شهود، تهأمی    

ر در ای  حهوزه، همننهی  اصهرو رونهد صهادرات و      کا  و تهات

واردات و تأمی  ارز از اولویت هایی بود ک  تصمیم گیری ههای  

جدیدی برای آنها صهورت گرفهت.در اه  روز گهشهت  نیه  بها       

وزرای اقتصادی جلساتی داشتیم ک  با تصمیماتی که  در ایه    

جلسات گرفت  شد، مطمئ  هستیم شاهد تداوم کاهش نرخ ارز 

بیت بورس خواهیم بود ک  در فرصت منااهب توضهیحات   و تث

 .آن را نی  ب  اطرع مردم می راانیم

هفت  نیروی انتظهامی به  فرمانهده ایه      ضم  تبریک  در ادام 

ب  شههدای نیهروی انتظهامی    ، اظهار داشت: نیرو و کارکنان آن 

شهادت بهرای افسهران رشهیدی که  در      بابفراتیم،  درود می

کنند باز اات و ما                                    امنیت کشور تر  می نیروی انتظامی برای

های کارکنان و افسهران نیهروی انتظهامی     هر روز شاهد رشادت

کارکنان نیروی انتظامی مطمئ  باشند ک  نماینهدگان  .هستیم

کننهد                                     مجلس شورای اارمی اهمیت مأموریت آنها را درک می

و قدرشههناس زحماتشههان هسههتند. زحمههاتی کهه  از مرزبههانی و 

شهرها گرفت  تا پلهیس بهی  الملهل که  فراتهر از        تأمی  امنیت

مرزهههای کشههور اقههدام بهه  پیگیههری و بازگردانههدن مجرمههان   

 .کنند می

فارد   سبنراني سردار سرت پ پاسادار حسا   اشاخري    (2

 :        ي اسالمي ایرانفرمانده ن روي انخظامي جمهور

 و ا ول ربیهع  ماه فرارایدن مناابت ب  تبریک ضم  ایشان    

 هیهات  مجلهس،  ریااهت  از انتظهامی  نیهروی  گرامیداشت هفت 

رئیسهه  و نماینههدگان کهه  فرصههت ارائهه  مطالههب را بهه  نیههروی 

 انتظامی دادند، تشکر کرد.

وی ضم  گرامیداشت یاد و خاطره هم  شهدای دفاع مقهدس،  

امنیت، شهدای مدافع حرم و روو پرفتوو شهدای عرص  نظم و 

 بنیانگهههار انقههرب امههام خمینههی ررهی و آرزوی اههرمتی بههرای

، آیت اهلل العظمی خامن  ای رمدظل  العالیی فرماندهی کل قوا  

از پیام اراار محبت آمی  مقام معظم رهبری ک  روز گهشهت   

 .نمودخطاب ب  کارکنان نیروی انتظامی اراال کردند، تشکر 

ی  پیام موجب ارتقای روحی  و دمیدن روحی جدید بر کالبهد  ا

همکاران شد، امیدواریم بها ایه  حمایهت هها بهیش از گهشهت        

 بتوانیم برای نظم و امنیت مردم ع ی  تر  کنیم.

گستره ماموریت های ناجا بر کسهی پوشهیده نیسهت و نیهروی     

 8511انتظامی در اقصی نقا  کشور فعال اات؛ مرزبانان ما در 

کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسای  حضور فعال دارنهد،  

همننی  در شهرها، رواتاها، جاده هها و ههر کجها که  مهردم      

 ااک  هستند، نیروی انتظامی حضور دارد.

ماموریت های نیروی انتظامی تعطیل بردار نبوده و به  صهورت   

شبان  روزی اات، نیروی انتظامی با داشت  نیروهایی جههادی،  

هوشمند و مقتدر در خهدمت امنیهت جامعه  ااهرمی      مردمی،

هه ار گشهت اهیار هم مهان در      01ه ار مقر ثابت و  51 اات.

کشور فعال اات، امنیت امهروز مرههون مجاههدت ههای همه       

 رزمنههدگان ااهههرم، شهههدای گرانقهههدر نیروهههای مسهههلح و    

مجاهدت ها و تر  ههای بهی وقفه  کارکنهان خهدوم نیهروی       

 انتظامی اات.

نیت و آرامش ک  با تری  ارمای  بهرای مهردم ااهت را    باید ام

حفظ کنیم، نیروی انتظامی برای ااتقرار و حفظ امنیت کشور 

با تمام توان و ظرفیت در میهدان بهوده و تها پهای جهان بهرای       

امنیت ایستاده اات. شهدایی ک  ماهان  تقدیم می شهود، گهواه   

جانبهار و   ه ار 01ه ار شهید نیروی انتظامی  50ای  ادعاات، 

 ایثارگر، موید ای  نکت  اات.

نیروی انتظامی هم در دفاع مقدس و هم بعد از دفاع مقهدس   -

همننان در حال مبارزه بها نهاام  کننهدگان و منلهی  نظهم و      

 امنیههت کشههور، نیروهههای تروریسههتی و تمههامی کسههانی کهه    

می خوااتند امنیت را ب  مناطره بیاندازنهد بهوده و در مقابهل    

اده اات. نیروی انتظامی خارج از هیهاهوی ایااهی و   آنها ایست

های منتلف مشغول ارتقها  نظهم و    ها و گروه گرایش ب  قومیت
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امنیت در جامع  اات و ب  پیروی از فرمان فرمانده کل قوا که   

آرامش و امنیت مهردم خهق قرمه  نیروههای مسهلح و نیهروی       

ندی و انتظامی اات، با اقتدار توأم با مهربانی، عهدالت، هوشهم  

 راانی ب  مردم اات. عقرنیت در حال مبارزه و خدمت

نیروی انتظامی علیرغم اینک  وظیف  ارتقا  و حفهظ امنیهت و    -

ارتقا  احساس امنیهت در کشهور را دارد یهک نههاد خهدمتگ ار      

دهیم  میلیون خدمت ب  مردم ارائ  می 51اات، در اال حدود 

ی انتظامی ضهم   و کمتر نهادی در کشور داریم ک  مانند نیرو

انجام وظایف قانونی، خدمت هم ارائ  دهد. امهروز رضهایتمندی   

مردم و فرمانده کل قوا به  همهی  جههت ااهت که  کارکنهان       

 روز در حال خدمت هستند. خدوم نیروی انتظامی شبان 

خهواهیم   امنیت بستر تحقق هر هدفی اات ک  در کشور مهی  -

ههای اقتصهادی،    ب  آن برایم، اگر امنیت نباشهد مها در حهوزه   

اجتماعی و فرهنگی ب  موفقیت ننواهیم راید از ای  رو بهرای  

 ارتقا  امنیت هم  باید تر  کنند.

اردار اشتری ضم  آرزوی شفا برای بیماران مبتر ب  کرونها و  

طلب مغفرت برای جانباختگان ناشی از ای  ویهروس افه ود: بها    

شهرایق   توج  ب  گره خوردن دو مسئل  امنیهت و اهرمت، در  

فعلی شعار هفت  نیروی انتظامی با هم برای امنیهت و اهرمت   

اات، در ای  مقطع حساس کشور و با توج  ب  شیوع کرونا ک  

مدتی اات مردم را گرفتار خهود  کهرده، نیهروی انتظهامی از     

همان ابتدا در کنار مدیران بهداشهت و درمهان بهود و از همهان     

و تمامی امکانهات را در  روز اول اقدامات خود  را شروع کرده 

 اختیار بیماران قرار داده اات.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره ب  اقدامات خود برای برخورد با 

گفت: در مبارزه با محتکری  و افهراد   ،محتکری  اقرم بهداشتی

اودجو ک  از ای  شرایق ب  وجود آمهده ناشهی از کرونها اهو      

 قاطعان  کردند، احتکار را ردمم نیاز  ااتفاده کرده و اقرم مورد

 مهردم  نیهاز  مهورد  اقهرم  و مااک میلیون ها ده و کرده برخورد

 .کردیم کشف را کرونا از پیشگیری برای

 

 

در بح  فضای مجازی و کانهال ههایی که  تشهویش ا ههان       -

ه ار تارنما شنااایی شهدند و بها    0عمومی می کردند، بیش از 

تشکیل پرونده و اراهال به     تهکر، تماس تلفنی، احضار و بعضاً

 مقام قضایی، آرامش در فضای مجازی ایجاد شد.

در بح  فاصل  گهاری اجتماعی ک  کار بسیار دشواری بهود،   -

نیروی انتظامی با کمک مسئو ن اایر بنهش هها و همننهی     

بسیج، ورود پیدا کرد و اقدام ب رگهی را صهورت داد و در حهال    

 ریت اات.حاضر نی  در حال اجرای ای  مامو

همننی  برای ضدعفونی کردن معابر و محل ههای عمهومی از   

هم  تجهی ات ااتفاده کردیم، در حال حاضهر نیه  ایه  اقهدام     

ادام  دارد، بنابرای  افتنار می کنیم ک  در کنار ع یه ان کهادر   

درمانی خدمت می کنیم و فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر 

وارد شهده و مصهوبات اهتاد    اینک  نیروهای مسلح با تمام توان 

 ملی کرونا عملیاتی شود، را عملیاتی می کنیم.

امروز افتنار ما ای  اات ک  مجلسی انقربی و مردمی داریهم و  

خواات  ما ای  ااهت که  ایه  مجلهس پربرکهت و نماینهدگان       

مردم، بنشی از مشکرت قانونی و زیرااختی نیهروی انتظهامی   

را ک  ب  هر میه ان که  به     را با دات باکفایتشان حل کنند، چ

نیروی انتظامی توج  شود، اثرات بسهیار خهوبی در پهی دارد و    

خوشبنتان  ریاات محترم مجلس شهورای ااهرمی به  دلیهل     

اینک  قبرً مسئولیت فرماندهی ای  نیرو را برعهده داشهتند، بها   

مسائل و مشکرت و ماموریت ههای ایه  نیهرو آشهنایی کامهل      

 ایش هایی برای ما ایجاد شود.دارند ک  امیدواریم گش

اف ایش توان ناجا، تقویت زیرااخت هها و پایه  اعتبهارات ایه      

نیرو ک  ضعیف اات، باید مورد توج  جدی قرار گیرد. ممکه   

اات در ای  وضعیت ک  مشکرتی ب  دلیل تحریم ها ب  وجهود  

آمده اات، اعتبارات و گشایش ها آنننان نباشد، ولهی نیهروی   

 ج و اولویت ها قرار گیرد.انتظامی باید 

و برنام  هفتم تواع ، مجلهس   5011امید اات در برنام  های 

شورای اارمی اهتمام و توج  بیشتری ب  زیرااخت ها و توان 

 اولی  نیروی انتظهامی داشهت  باشهد. البته  بها توجه  به  تمهام         

کسری ها، فشارها و کمبود اعتباراتی که  وجهود دارد، نیهروی    

 موریت های خود غافل نمانده اات.انتظامی از ما

نیروهای جان برکف انتظامی با تر  مضاعف، روحی  جههادی  

و انقربی و تبعیت از فرامی  فرمانده معظم کهل قهوا و عشهق و    

عرق  خدمت ب  مردم، وظایف خود را ب  طور کامل و به  نحهو   
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احس  انجام داده تا خألها را پر کند، اما اگر امکانات ما بیشهتر  

د، قطعاً تاثیرات چندبرابری در پی خواهد داشهت که  البته     شو

ب  صورت کامل ب  ریاات محترم مجلس گ ار  نیازمندی هها  

 را تقدیم خواهم کرد.

در بح  معیشت کارکنان ناجا، درخصوص توج  ب  ایه  قشهر   

زحمتکش و خدوم باید عنایت ویژه ای شهود، چهرا که  مها بها      

  کشور به  ویهژه در نقها     کمبود منازل اازمانی در اقصی نقا

مرزی مواجهیم، در حالی که  یکهی از عهواملی که  مهی توانهد       

 پشتیبان نیروها باشد، رفع دغدغ  در ای  خصوص اات.

وی با تقدیر و تشکر از خهانواده کارکنهان ناجها که  بها صهبر و       

شکیبایی و با توج  ب  وضعیت معیشت، ماموریت های خهود را  

نجام می دهنهد، تاکیهد کهرد:  زم    ب  طور کامل و بهتری  نحو ا

 .اات قوانی  مورد نیاز مورد توج  و عنایت قرار گیرد

بها اشهاره به  گه ار  اهردار      :ری س مجلس آقاي دكخر قال باف

اشتری فرمانده ناجها گفهت: از شهما و حجهت ا اهرم ادیهانی       

نماینده ولی فقی  در ناجا و معاونان و فرماندهان همراه تقدیر و 

 .تشکر می کنم

 توجه   5011امیدواریم دولهت در تهیه   یحه  بودجه  اهال      

ویژه ای ب  ماموریت های خطیهر ناجها داشهت  باشهد. مجلهس       

شورای اارمی هم بدون شک در جریان تصهویب بودجه  ایه     

 توج  را خواهد داشت.

آقایاان : پااک مهار،    )ناطق   جلساه علناي مجلاس    (3

 :(مظلومي،مالکي، علي پور و خانم فالحي

 :بجنورد نماینده س دمحمد پاک مهر قايآ-الف

   هها،  تبعهی   هها،  عهدالتی  ان  مه  گریه  و شهکایت از بهی     - 

د مدیریت کارآمهد انقربهی و جههادی    عدم انگی ه و نشا  و نبو

 .اات

  های کمرشتکن، بیکتاری،   صحبت من گالیه و شکوه از گرانی 

نبتود    تورم افسارگسیخه، نبود و یتا عتعف شتدید نظتارت،    

مدیریت هوشمند، دلسوزانه دردمند و درونگترا و متاستفانه   

 .نگر و برجام محور برونگرا و بیگانه

یت درون اتتاق یتا ویتالی    گالیه من گالیه و شکایت از مدیر 

هتای ششتم برزختی استتی گالیته از       ای و نظرسنجی شیشه

های انتخاباتی درآمدی آنچنان سرشار اقتصادی و متالی   قول

 .مردم است

گتری   مهر خاطرنشان کرد: صحبت من گالیته و مطالبته   پاک

اطالعی رئتیس جمهتور دولتت تتدبیر و امیتد از       مردم از بی

مند و نگترانم   استی اکنون گلهدرصدی بنزین  211های  گرانی

ای و  اطالعی ایشان از گرانی افسارگسیخته و لحظه شه بسا بی

هتای   مسکن و خودرو، نهتاده  نجومی بازار سکه و دالر و طال،

دامی و کاالهای اساسی و مایحتاج عمتومی خصوصتا اقشتار    

 .ععیف و محروم جامعه است

جمهور  یسخبری آقای رئ مندی و نگرانی از بی حرف من گله -

میلیون  51های مظلومانه و به حق و به جای بیش از  از دغدغه

هتای   سهامدار بورس استی صحبت من گالیه از شرخش شرخ

های زندگی مردم که متاسفانه بتا   سانتریفیوژ و شرخش شرخ

 .اهلل هر دو فلج شدند، است  تدبیر و علی برکاته

صهبر جمیهل   مندم با نجابت و اخهر  مهداری و    نگرانم و گل  -

انقربی مردم، نمایندگان مجلس فردای قیامت شرمنده شهدای 

 .ها شویم ع ی ی همنون حاج قاام الیمانی

هتا در حتوزه    نتیجه ماندن کلنگ زنی با انتقاد از عدم بیوی 

جمهور و آقایان وزرا  اش، خاطرنشان کرد:آقای رئیس انتخابیه

این کلنگ بر زنید بدانید که  ثمری که می حاصل و بی کلنگ بی

زمین نیست بلکه کلنگ بر اعتماد مردم است و ایضا کلنگ بر 

 .فرق و قلب مردم است

 های بنش در خود  انتنابی  حوزه مشکرت ب  اشاره با پایان در

 .شد آنها حل و رایدگی خوااتار مسئو ن از منتلف

 :آغاجاري و بهبهان نماینده آبزرگهمحمدطال مظلومي  آقاي-ب

ن، دولتمهردا  ب  خطاب انتظامی، نیروی هفت  تبریک ضم  وی

ت: تورم لجام گسینت ، گف ،وزرا و مدیران داتگاه های اجرایی

بههی ثبههاتی قیمههت ارز، مسههک  و خههودرو و بیکههاری، نواههانات 

 بورس، پهایی  بهودن حقهو  و داهتم د، عهدم اجهرای کامهل        

رتب  بندی معلمان، عدم اجرای کامل قانون جهامع ایثهارگران،   

تبعی  در ااتندام و تبدیل وضعیت نیروهای شهرکتی، عهدم   

زنشسهتگی، کشهاورزان،   تسریع همسان اازی، اف ایش حقو  با

رواتائیان و عشایر، عدم پرداخت حق پراتاری، کمک ه ینه   
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دانشگاه معلو ن زنهدگی را بهر مهردم اهنت و اهفره آنهها را       

 کوچک کرده اات.

بی تهوجهی مسهئو ن آاهتان  تحمهل و صهبوری مهردم را به         

حداقل راانده اات، بهبهان پیشین  ای که  در ای  مرز و بوم 

هری، فضای اب  و فضای کسهب و کهار آن در   دارد، مبلمان ش

حد یک رواتای ب رگ اات و در االی ک  ب  نام جهش تولید 

نامگهاری شده، ب  دلیل توزیع ناعاد ن  مواد خام و نهاده ههای  

 دامهی و کشههاورزی مبتنهی بههر آن و آتهش افهه ایش لحظهه  ای    

قیمت ها، کمبود دارو و واکسه ، صهنعتگر، کشهاورز و دامهدار     

ن را ناامید و با فشار بانک هها، صهدای شکسهت  شهدن     شهراتا

ااتنوان های نحیف و رنجور دامدار، کشاورز و صنعتگر از دور 

 ب  گو  می راد.

راه اندازه صنایع پایی  داتی پا یشگاه خلهیج فهارس، تکمیهل    

 بیماراتان ولیعصررعجی و فعال کردن فرودگهاه که  مهی توانهد     

ن را تسکی  دهد، مطالبه  ای   ره ای از آ م مردم ای  شهراتا

جدی اات؛ آغاجاری علیرغم منابع عظیم نفهت و گهاز و نهام و    

نشانی ک  در اوپک دارد و شعل  های فلر  ک  ایران را روشه   

کرده، خود در میان آتش بی مهری مسئو ن عالیرتب  اجرایهی  

کشور می اوزد و مردم آن از بشاگرد محروم تر هستند و نهان  

  می گیرند تا در زمان پرداخت یاران  قرض را ادا نانوایی را نسی

 کنند.

آایب های اجتماعی، فقر و بیکاری مهردم شهراهتان را آمهاج    

حمرت نسل کشی قرار داده و مجبور ب  ترک دیهار شهده انهد؛    

جاده های کم عرض زیدون و منصوری ، با میادی  ارشار نفهت  

رگهی مهی   و گاز تراژدی اات ک  هر هفت  جوانی را به  کهام م  

 فراتد.

بیماراتان محلی، مجهوز حفهر چهاه، برخهورداری از اعتبهارات      

مسئولیت های اجتماعی، کارخانه  اهیمان و تأایسهات نفتهی     

منطق  ب  آرزویی دات نیافتنی برای مردم تبدیل شهده ااهت   

همننی  انتظار مردم یکی از بنش های حوزه انتنابیه  بهرای   

می  های کشهاورزی آن  بهره مندی از آب اد مارون، ن  تنها ز

دیار را اوخت  بلکه  روو و جهان مهردم را نیه  به  اهرزمینی       

 اوخت  تبدیل کرده اات.

تکمیل ورزشگاه و راه اندازی بیماراتان محلی، احهدا  اهیل   

بند و آب نما، تعری  جاده هها، بهسهازی رواهتاها و نهرههای     

 انتی، حداقل مطالب  مردم ایه  دیهار ااهت و اهنت گیهری      

و داتگاه های اجرایی و طو نی بودن پروا  پرداخت بانک ها 

وام و واگهاری زمی  برای ایجاد صنایع تبدیلی و آبیاری نهوی ،  

دشت حاصلنی  دهستان دودانگ  و بنش حوم  آن را از حیه   

انتفاع ااقق و مهردم در پهیو و خهم بروکرااهی اداری حیهران      

 هستند.

لت رواهتاها،  تأمی  اعتبار برای پوشهش انههار، بهسهازی آاهفا    

تعری  جاده ها و ااتمهال تسهیرت بهانکی، مطالبهات جهدی    

 مردم منطق  اات.

 مردم مستأصهل از اهر بهی پنهاهی به  نماینهدگان متواهل         -

می شوند، آنها نجیبان  می گویند فکری ب  حال ملهت و کشهور   

کنید و با طرو اوال می پراند تا کی ای  رونهد ادامه  دارد و   

ود مجلس برای پایهان بنشهیدن به  ایه      ملتمسان  خواهان ور

 ماجرای غم انگی  هستند.

قالیبها  ضهم  تشهکر از اهفر به  ااهتان       آقای وی خطاب ب  

خوزاتان، بیان داشت: مردم چشم انتظار تسهریع در مصهوبات   

 افر و تحقق آنها هستند.

در پایان خطاب ب  وزیهر ورز  و جوانهان خاطرنشهان کهرد:      -

یت های اجتماعی و تعهدات خهود  وزارت نفت در ایفای مسئول

ورز  و جوانهان  وزارت  در ااخت اماک  ورزشهی عمهل ولهی    

ااتان ب  هیو یهک از تعههدات خهود عمهل نکهرده و مهدیرکل       

ااتان برای شنیدن مطالبات ورزشکار، متأافان  گو  شنوایی 

 .ندارد

 :زاهدان نماینده فداحس   مالکي آقاي -ج

انتظهامی و تشهکر از رئهیس     نیهروی  هفته   تبریهک  ضم  وی 

مجلس ب  دلیل بازدید نظارتی از ااتان ایستان و بلوچسهتان،  

 گفت: رهبر معظم انقرب در افر چنهد اهال پهیش خهود به      

از موقعیت مرزها، برای معیشهت مرزنشهینان   »چابهار فرمودند 

ب  عبارتی یعنی مرزها همیش  فرصهت هسهتند   « ااتفاده کنید

 اما همیش  تهدید نیستند.

در ادام  با بیهان اینکه  ایسهتان و بلوچسهتان قطعه  مههم و       

تاثیرگهار در مطالعات ایاای، اجتماعی و امنیتی کشهور و در  
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واقعی را در بر دارد، عنهوان کهرد: مهردم     قالب یک پیکر مفهوم

ای  دیار قرن ها، با وحدت و همدلی زندگی کهرده و شهجاعان    

 در مقابل هر نوع تعرضی، دفاع و ایستادگی کردند.

در اال های گهشت  برخی با نگاه های بست  و تنگ نظران  به   

لحاظ منهافع شنصهی بهر طبهل اخهتر  قهومیتی و اخهتر         

نهد صهباحی نیه  از آن بههره بردنهد که        مههبی کوبیدنهد و چ 

متأافان  ای  امر باع  بدبنتی و عقب ماندگی ااتان شهد امها   

مردم باهو  و خونگرم ااتان اعم از ایسهتانی و بلوچسهتانی،   

شیع  و انی با انتناب چهره های پرانرژی و کرن نگهر نشهان   

 دادند ک  از هرگون  تفرق  و افرا  و تفریق بی ارند.

رؤاههای قههوا یههادآور شههد: ااههتان ایسههتان و  خطههاب بهه  وی

بلوچستان در حوزه بنادر، شیرت، تجارت، تران یت، کشاورزی، 

صنعت و معدن می تواند در شکوفایی اقتصاد کشور تأثیرگههار  

باشد همننی  وجود بندر ااتراتژیک و بی  المللی چابهار که   

دارای مرز طریی با دو کشور ااهت به  عنهوان یکهی از چههار      

یدور مهم جهان دارای اهمیت اات ک  ای  م یت های قابل کر

توج ، متأافان  ب  دلیل کم توجهی ب  ظرفیت ها و توانمنهدی  

های بالقوه و ااتفاده نادرات از مواهب الهی، باع  شده غالب 

مردم ای  ااتان ب  لحاظ درآمد اران  وضعیت مطلوبی نداشت  

 دم نیست.و در نهایت فقر ب  ار برند ک  زیبندی مر

حاشی  نشینی در اکثر ااتان و زاههدان امهان مهردم را بهرده و     

 هههیو اقههدام عملههی و جههدی نیهه  در ایهه  خصههوص صههورت   

 00نمی گیرد، زاهدان تنها مرکه  ااهتانی ااهت که  بهیش از      

درصد حاشهی  نشهینی دارد یعنهی فقهر، تنگداهتی، گرانهی و       

ه ای تبعی  در آن جریان دارد و اقدامات کوچک و بعضا ج یر

تواق بنیاد مسک ، مسک  و شهراازی، اتاد اجرائهی فرمهان   

امامررهی، بنیاد مستضعفان و کمیت  امداد امام خمینیررهی ههم  

 آنننان چشمگیر نیست.

ااتان ایستان و بلوچستان گنجی از ااتعدادهای پنههان امها   

کمتر شکوفا شده را دارا اات، ب  جرأت می توانم بگهویم آوازه  

اعم از بلوچ و ایستانی، شیع  و انی در خهارج  ننبگان ااتان 

از مرزهای کشورمان در مراک  علمی معتبهر دنیها شهنیده مهی     

شود و تن  ب  تن  دانشمندان مطرو دنیا می زنند امها افسهوس   

ک  در داخل کشورمان هیو توجهی ب  ظرفیت مدیریتی نیروی 

 انسانی ااتان نمی شود.

 01چسهتان بها دارا بهودن    از دیگر م ایای ااتان ایستان و بلو

درصد از مرزهای خشکی کشور و تنها ااتان همجوار با کشهور  

پاکستان، ااتانی ااتراتژیک و حای  اهمیت در مراودات مرزی، 

تواع  صادرات و ارزآوری برای کشور اات و طبق توافقات به   

میلیهارد د ر   1عمل آمده با کشهور پاکسهتان، مبادله  اها ن      

.از دیرباز نی  گمشهاد به  عنهوان بازارچه      هدفگهاری شده اات

مرزی فعال بوده و با داترای ب  دو ااهتان نیمهروز و فهراه بها     

ااتان های قندهار، هلمند و هرات نیه  به  طهور غیرمسهتقیم     

مرتبق اات لها از آنجایی ک  ای  ااتان بیشتری  بازارچ  های 

 مرزی را دارد، انتظار داریم در اال جهش تولیهد و بهر ااهاس   

رویکرد اجتناب ناپهیر تواع  صادرات مورد انتظار، راه انهدازی  

دو مرز رامی مصوب ریمهدان و پیشهی  که  مهورد توفها  دو      

کشور ایران و پاکسهتان ااهت و تبهدیل بازارچه  ههای مهرزی       

 گمشاد و کوهک ب  مرز رامی اات.

 بی شک برقراری امنیت پایهدار در ااهتان زمهانی تحقهق پیهدا     

دان و ب رگان بلوچ و ایستانی ک  عمهری را  می کند ک  ب  مر 

در امنیت مرزهای شرقی جان کنندند و شهید دادنهد، اعتمهاد   

کنیم و نگاه انتی ب  ای  مرز و بوم را تغییر دهید و محرومیت 

را از ای  دیار حه  کنید،  زم  امنیت پایدار در مرزهها عهروه   

یت بههر تجهیهه ات نیازمنههد ایجههاد شههغل پایههدار و بهبههود وضههع

 معیشتی مرزنشینان اات.

  ابتر مانهدن  نی و مطالع  بدون و اجرای طرو های مقطعی  وی

و تأخیر برخی مصوبات را از جمل  جفایی دانست ک  همواره بر 

صهنعتی  -ای  ااتان روا شده و اف ود: ایجاد منطق  آزاد تجهاری 

اال از تصهویب   50ایستان ک  متأافان  بعد از گهشت حدود 

ولت هنهوز تعیهی  تکلیهف نشهده و به  مجمهع       آن در هیأت د

جمله  مصهوبات اجهرا     از تشنیص مصلحت نظام ارجاع شهده  

نشده در حالی ک  مردم محجوب و بی ادعای ایستان ب  علت 

خشکسالی کشنده گرفتار عوارض فقر، بیکاری و ه اران معضل 

 دیگر شده اند.

بهها درخوااههت از مجمههع تشههنیص مصههلحت نظههام بههرای  وی

ق  آزاد، گفت: منطق  آزاد یک ظرفیت منحصر به   تصویب منط
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فرد برای ایستان اات ک  عهروه بهر تغییهر چههره اقتصهادی      

منطق  و رونق محهور تران یتهی چابههار میلهک اهبب متحهول       

 کردن شر  شور می شود.

ای  موضوع عروه بر امنیت شر  کشور کمک می کند اتحادی  

ز طرئههی تجههاری و اروپهها نیهه  افغانسههتان را بهه  عنههوان بارانههدا

اقتصادی ب  چی  و آایای میان  ببینهد. ایه  محهور تران یتهی،     

فرصت های بی نظیری را در ابعاد بی  المللی برای کشهورهای  

همسای  و حمل و نقل جهانی ایجاد می کند؛ ای  خط  زرخیه   

از معدود ااتان های کشور اات ک  دارای راه آه  بی  المللی 

ا از طریق ایران به  اهایر کشهورهای    بوده ک  کشور پاکستان ر

همجوار متصل مهی کنهد. از زیراهاخت ههای محهور تران یهت       

میلک، همننی  اواحل مکران وضعیت راه های کشور -چابهار

 اات.

مالکی در ادام  با اشاره ب  حق آب  هیرمند عنوان کرد: ب  علت 

خشکسالی امان و توان مردم بریده شده که  در مرقهات دکتهر    

با رئهیس مجلهس ایه  موضهوع مفصهل مطهرو شهد و        عبداهلل 

 عنقریب یک هیأت عالی ب  کابل اع ام خواهد شد.

خطاب به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد گفت: تحریم هتای   وی

ظالمانه آمریکا سخت است ولی سخت تر از آن خودتحریمی 

قطعا می دانید کشهورمان از  است که شما به ملت وارد کردید؛ 

ی خشکی و آبی ااهت شهمال، جنهوب،    هر جهت دارای مرزها

بازارچه  مهرزی    03شر  و غرب کشور با دنیا هم مرز و دارای 

بازارچ  غیرفعال و بیشتری   53تای آن فعال و  01هستیم ک  

بازارچ  متعلق ب  ایستان و بلوچستان اات ک  تنها  50آن با 

 مورد آن فعال اات. 5

دنیا به  لحهاظ    وی در ادام  با بیان اینک  ج   ا  کشور ب رگ

بیشتری  مرز هستیم، عنوان کرد: چی ، روای  و ایران بایهد از  

فرصت های مرزی خود ااتفاده کنند لها چرا مرزنشهینان که    

صاحبان اصلی مرزها هستند گرفتار عوارض مهرزی انهد و چهرا    

ااتان مرزی راه اندازی نمهی کنیهد    51داد و اتد مرزی را در 

اد و اتدی به  چه  میه ان مهی     در حالی ک  می دانید چنی  د

تواند باع  رونق اقتصادی در نیمی از ااتان های کشهور شهود   

اما ب  علت نهدانم کهاری و بهی تهدبیری ههر روز شهاهد مهرگ        

 جوانان کولبر کردمان هستیم.

مرز موهبت الهی اات امها شهما چه  ااهتفاده ههایی از آن در      

یم جهت تواع  اقتصادی کشور کردید؛ آن هم در شرایق تحهر 

ک  زندگی را بر هم  آحاد ملت انت کرده؛ آیا پااهنی بهرای   

فرزندان ای  مرز و بوم دارید؟ بی گمان آنهها به  یهاد خواهنهد     

اپرد ک  رفع محرومیت و مظلومیت هایشهان تهر  و همهت    

روز و شب چ  کسانی بوده و برای عده ای نی  هیو دغدغه  ای  

 ب  حساب نمی آمده اات.

پژوهشگران و ایران شنااان معاصهر معتقدنهد رویکهرد برخهی     

مدیران ب  خودی خود مانع تواهع  کشهور ااهت، خطهاب به       

کیلومتر مرز داریم که    150ه ار و  8رئیس جمهور بیان کرد: 

ای  فقق یکی از م یتی ههای ژئهوپلتیکی ااهتان ههای مهرزی      

اات که  برخهی کشهورهای به رگ و تواهع  یافته  در آرزو و       

 51ای داشت  حتی یک کیلومتر مرز آبی هستند همننی  روی

 کشور مرزی ارتبا  دارند. 51ااتان مرزی داریم ک  با 

وی در ادامه تیم اقتصادی دولت را بی انگیزه ترین تاریخ نظام 

  جمهوری اسالمی دانست و افزود: اخیترا وزارت کشتور طتی   

د جهتت  قلم کاالهای وارداتی را به وزارت اقتصا 134نامه ای  

فعال شدن معابر مرزی ارسال کرده است ولی هنوز متوافقتی  

صورت نگرفته که همین مصداق بارز خودتحریمی استت لتذا   

بدبختی ملت ما صرفا تحریم آمریکا نبوده بلکه خودتحریمی 

 اقتصتاد  وزیتر  دژپستند  آقتای  از دولت تدبیر و امید استتی 

 را االکت  قلتم  134 مجوز آینده ماه یک در خواهم می صراحتا

 نماینتده  111 از بیش واکنش با صورت این غیر در کرده صادر

 یشد خواهید روبرو استان 16 مرزی

در ادامه در تذکری به رئیس جمهور گفتت: ستوال کتردن     -

نمایندگان از جنابعالی و حتی استیضاح حق مجلس است اما 

سوال مشخص نمایندگان این است که شرا جنابعالی در مقابل 

 قضائیه گارد گرفته ایتد و آیتا بتا گتارد بستته      مجلس و قوه

یتا ستابقه   آمی شود مشکل اقتصادی کشور را حتل کترد و    

سال رئیس مجلتس در ستفرهای    41داشته است که در طول 

استانی خود، همراهی دولت و وزرا را نداشته باشد؟ لذا ایتن  

 حرکات در شأن یک رئیس جمهور نیستی

بیان داشت: از اینک  قوه  وی هننی  خطاب ب  آیت اهلل رئیسی

قضائی  را در جهت برخورد با مصادیق فساد در اقتصهاد کشهور   
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جهت دادید اپااگ ارم اما با برخورد با عوامهل مفسهد و دانه     

ماه باقیمانده انجهام دهیهد    3درشت را در همی  دولت و مدت 

در غیر ای  صورت در دولت آینده ب  ه ار و یک انگ ایاای و 

ئی  مواج  خواههد شد.تقاضها دارم به  کهارگیری     موانع قوه قضا

قضات خوشنام و با انگی ه ااتان ایستان و بلوچسهتان اعهم از   

برادران شیع  و انی در اطوو با ی قهوه قضهائی  در داهتور    

 کار قرار گیرد.

وی در ادام  نی  در تهکری ب  وزیر بهداشت ضم  تشکر از وی 

ده کرونها اظههار   و کادر درمان برای درگیری بها ویهروس کشهن   

داشههت: در ایسههتان و بلوچسههتان شههرایق متفههاوت ااههت و   

وضههعیت نابسههامان بیماراههتان ههها، نبههود یهها فراههوده شههدن  

تجهی ات پ شکی در بیماراتان های زاهدان، اراوان و خا  و 

درصهد بیمهاران    11عدم مدیریت صحیح باع  شهده بهیش از   

 بروند.ااتان جهت درمان ب  ااتان ی د و اایر ااتان ها 

مههرگ خههامو  کرونهها در بیماراههتان هههای زاهههدان، خهها  و 

اراوان امان مردم را بریده ک  تمام مسئو ن ایاای، نظهارتی  

و امنیتی ااتان ادام  وضعیت فعلهی را منااهب نمهی داننهد و     

امکان اینک  ب  یک بحران اجتمهاعی تبهدیل شهود وجهود دارد     

باندی ااهتان  همننی  قرار شد شما تغییر اااای در مدیریت 

ب  وجود آورید، بارها شده اات که  بانهد مسهئول در دانشهگاه     

تهکرات دلسوزان  اینجانب و دیگر مسئو ن ایاای و نظهارتی  

ااتان را ک  وظیف   اتی آنها ااهت بها جواهازی در فضهاهای     

 مجازی پااخ داده اند.

اگر باز هم در تغییر کادر فعلی دانشگاه تعلل شود، نهایهت بهی   

ی نسبت ب  اااتید، کهادر پ شهکی و پراهتاری صهورت     احترام

گرفت  ک  ظلم ب  رئیس فعلی دانشگاه و اااتید و کهادر درمهان   

 و مردم صبور ااتان بوده و شما مسئول هستید.

در تهکری خطاب ب  وزیر ورز  بیان داشهت: تهیم محبهوب و    

ها اات ک  تواق فیفها   پرآوازه پراپولیس با دات خالی اال 

حبوب تری  تیم آایا معرفی می شود و اخیهرا نیه    ب  عنوان م

در یک مسابق  نفهس گیهر ایااهی ورزشهی بها شکسهت تهیم        

عربستانی راهی مسهابقات جهام باشهگاه ههای آاهیا شهد ولهی        

افسوس از یک قدردانی خشک و خالی رئهیس جمههور از ایه     

 جوانان آبرومند کشور.

تقرل با اشاره ب  وضعیت بحرانی دو تیم پراهپولیس و ااه   وی

ب  عنوان ارمای  ملت، ب  علت تغییر روی  مدیریت ها و هیهات  

مدیره ک  باع  نگرانی میلیون های هوادار در داخل و خارج از 

کشور شده ااهت، گفهت: در ااهرع وقهت اقهدامات اجرائهی در       

خصوص تدوی  اااانام  قهانونی، تشهکیل به  موقهع مجهامع،      

مدیرعامل و ارائ   تعیی  صاحبان امضای مجاز، تعیی  اختیارات

 موارد مهکور فراهم کند.

در خصهوص نحهوه واگههاری از طریهق      38حکم قانون بودجه   

فرابورس اجرا شود، در غیر ای  صورت واگهاری به  ههر شهکل    

 00قهانون اجهرای اصهل     0دیگری غیرقانونی و ب  ااتناد ماده 

شیوه واگهاری خصوصا پراپولیس ک  ماهیت شرکت دارد باید 

 مجلس براد.ب  تصویب 

در پایان خطاب ب  وزیر کشور تههکر داد: در خصهوص کنتهرل    

کا های قاچا  فقق در محل گمرکات و نقها  صهفر مهرزی و    

 .رفع محدودیت تردد دام در اطح کشور اقدام شود

 :ماكو و چالدران  نماینده محمد علي پورآقاي  -د

گرانتی هتای    جامعته  آحاد همه روز اساسی و اصلی مسئله -

سرسام آور و غیرقابل تحمل و بی توجهی دولت بته مشتکل   

اساسی مردم استی همان شعار تبلیغاتی جناب آقای روحانی 

هوری کته متی فرمتود    در ایام تبلیغات دوره دوم ریاست جم

و صبح بیدار می شوند و افزایش قیمت ها را  دشب می خوابن

مشاهده می کنند امروز این شعار جناب روحانی به جای شب 

 تا صبح به ساعت کشیده و مصداق عملی پیدا کرده استی

 متتن  و متردم  میتان  در اینکه خاطر به؛  جمهور رئیس آقای

 مردم آالم و مسائل از کامل قرنطینه در و ندارد حضور جامعه

شکالت معیشتی موجود و م همه واسطه به  هستند، اطالع بی

افراد زیادی به ما نمایندگان  ، بی تفاوتی جناب رئیس جمهور

فشار می آورند و انتظار دارند رئیس جمهور استیضاح شود و 

بیش از این اجازه داده نشود با بی اعتنایی و بی تفاوتی دولت 

 الت کمرشکن شوندیمردم متحمل مشک

وی اظهار داشت: بنده اعتقاد دارم دولت باید تا آخترین روز  

 بهانه  در قبال مسئولیت خود پاسخگو باشد و اجازه هیچگونه

 بتا  را ختود  نظارتی نقش باید نیز مجلس و نشود داده جویی

 روحتانی  آقتای  روز فتردا  و کند ایفا تر تمام شه هر قاطعیت
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 و کتاری  کم تبعات همه و کند کار ندادند اجازه نباشند مدعی

ران بیاندازدی آقای رئیس جمهتور  دیگ گردن به را خود ععف

هیچ عذر و بهانه ای اعم از تحریم های ظالمانه و غیتر بترای   

 شرایط موجود قابل قبول نیستی

وزیر کشور؛ ماکو ج  شهرهای بحرانی از لحاظ کرونها ااهت،    -

و فاقهد رئهیس اهتاد    مدتی اات شهراتان ماکو فاقد فرماندار 

هماهنگی کرونا اات، چگون  می توان ای  کم لطفی را توجیه   

کرد، تعیی  تکلیف فرماندار ماکو در ااهرع وقهت از ضهروریات    

اات. از وزیر کشور می خواهم هر چ  اریع تهر هنهگ مهرزی    

چالدران را مستقل کرده و بازارچ  های مهرزی را به  تصهویب    

آنها مشکل اصهلی معیشهت مهردم    نهایی برااند تا با شروع کار 

 محروم قطع شود.

وزیر نیرو با تکمیل پایاب اد کرم  آباد و شبک  ههای اصهلی و   

ه ار هکتار را ب  بهره برداری براانید، مردم را  01فرعی حدود 

 از برتکلیفی نجات دهید.

وزیر جهادکشاورزی نسهبت به  اتمهام راهاندن پهروژه ههای        -

 31دشت و غیره که  بهیش از   آبیاری تحت فشار دشت های پل

درصد انجام شده ب  بهره برداری نههایی نراهیده اقهدام کنیهد.     

دام دامداران در داتشهان مانهده و ههیو     ؛ وزیر جهادکشاورزی

کس خریدار نیست و دولت نی  هیو گون  خرید تضمینی ندارد 

حتما می خواهنهد گوشهت را بها د ر از خهارج وارد کننهد و از      

 مند شوند. بهرهرانت پوراانت آن 

 منهاطق  به   گازراهانی  ههای  پهروژه  خهواهم  مهی  نفهت  وزیر از

  و ببنشههند اههرعت را پلدشههت و مههاکو چالههدران، ارداههیری

 .برااند اتمام ب  را تمام نیم  های پروژه

 :ایالم نماینده سارا فالحيخانم  -ها

همیش  آنانی ک  باید بدانند و بفهمند اکوت شما را ارشار  - 

دانند بلک  گاهی ای  اکوت را نشهان  رضهایت    از ناگفت  ها نمی

فرض می کنند، رضایت برلجام گسینتکی بازار و اقتصهاد ایه    

اع مقدس اات، ارزمی ، امروز اکوت ما خیانت ب  شهدای دف

ب  واهلل قسم امروز دشم  هیو برنامه  ای بهرای اهاقق کهردن     

اقتصاد و ایاات ما ندارد ج  آن که  چشهمش به  اشهتباهات     

درونی و ااتراتژیک مها ااهت، طرفهدار تئهوری تهوهم توطئه        

نیستم ولی معتقد هستم ک  امهروز کااه  ای زیهر نهیم کااه       

 در پسهتوهای  اات ک  برخی خهدمات ایه  نظهام و انقهرب را     

 .بی کفایتی خود ب  ااارت گرفتند

دشمن دشمن است و کارش دشمنی است اما کجتا دشتمن    

میلیون  131میلیونی را  7خارجی به ما گفته است پراید بنجل 

بفروشیم و کک وجدان هیچ مستئولی گزیتده نشتود؟ کجتا     

دشمن به ما گفته است فرزندان برخی مستئولین رده بتاالی   

اکز جاسوس پتروری انگلتیس و آمریکتا و    این مملکت به مر

کانادا بروند؟ باورها و سبک زندگیشان تغییر کند و بعتد بته   

عنوان سفیران دشمن بازگردند و دوباره با رانت پدرانشان در 

مصادر سیاسی و اقتصادی این سترزمین جتا ختوش کننتد،     

پدرانشان در این جا مرگ بر آمریکا بگویند و فرزندانشان آن 

 .این مملکت بخندند جا به ریش

کجا دشمن خارجی به ما گفته است که ششم بر خون شهدا  -

و خدمات این نظام و انقالب بسته شود و متردم نستبت بته    

 آینده خود ناامید شوند؟

قانون مصوب کنیم، طرح های فاقد اولویت را کنار بگذاریم و -

به اقتصاد و معیشت مردم توجه کرده و عرب االجل مشخص 

روش کمیسیون داری را تغییر دهیم، نگذاریم وزیری کنیم و 

بیاید و بگوید و برود و او را به خیر و ما را به بی خیالی، اجازه 

ماه  8ندهیم این گزاره غلط در میان ما جا بیفتد که بگذاریم 

ماه را کارشناستانه کتار    8باقی مانده به پایان برسد، اگر این 

سال به جلو ببریم ولی اگر  81کنیم می توانیم این سرزمین را 

ماه باقی مانده به پایان  8کارنکنیم در تک تک ثانیه های این 

 .دولت حتما فجایع بسیاری اتفاق خواهد افتاد

هم  ما مسئولی  در یک کشتی هستیم و اکاندار هسهتیم و   -

در قبال مردمی ک  امروز چشم امیدشان ب  ای  مجلهس ااهت   

پااهداران گفتمهان انقهرب     مسئولیت داریم، مردم مهم تهری  

اارمی هستند، هر ک  ای  مردم را ناامید کنهد خهائ  ااهت و    

 .مسیر یک  تازی او باید بست  شود

انخباب نمایندگان ناظر در شوراي نظارت بر مدارس و  ( 4

 اسخان  93مراكز آموزش غ ردولخي اسخان در 

 اسامی منتخبین به شرح ذیل قرائت گردید:

  یعقوب رضازادهآ ربایجان غربی، 

 اصفهان، حسی  محمدصالحی دارانی
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  بوشهر، موای احمدی

  چهارمحال و بنتیاری، امیرقلی جعفری بروجنی

 خرااان جنوبی، المان ااحاقی

 خوزاتان، عبداهلل ای دپناه

 امنان، عباس گلرو

 فارس، محمدمهدی فروردی 

 اهلل عبااپور ق وی ، روو

 گیرن، خلیل بهروزی فر

مایندگان ناظر در كم خاه همااهنگي اشاخ ال    انخباب ن (5

 اسخان  99اسخان در 

 اسامی منتخبین به شرح ذیل قرائت گردید:

 غربی آ ربایجان ااتان از علیپور محمد 

 پروی  صالحی از ااتان اصفهان -

 علی حدادی از ااتان البرز -

 موای احمدی از ااتان بوشهر -

 تیاریامیر قلی جعفری از ااتان چهارمحال و بن -

 مجید نصیرایی از ااتان خرااان جنوبی -

 ایداحمد آوایی از ااتان خوزاتان -

 علی اصغر خانی از ااتان امنان -

 مجید انصاری از ااتان فارس -

 لطف اهلل ایاهکلی از ااتان ق وی  -

 .غرمرضا مرحبا از ااتان گیرن -

 93انخباب نمایندگان ناظر در شوراي معادن اساخان در   (6

 اناسخ

 اسامی منتخبین به شرح ذیل قرائت گردید:

 زاده نجف عادل بوکانی، زاده حبیب انور غربی؛ آ ربایجان -

 اصفهان؛ اید جواد ااداتی نژاد، رحمت اهلل فیروزی پوربادی -

 بوشهر؛ ابراهیم رضایی، غرمحسی  کرمی -

چهارمحههال و بنتیههاری؛ حسههی  بههامیری، احمههد رااههتین    -

 هفشجانی

 جنوبی؛ مصطفی ننعی، مجید نصیراییخرااان  -

 خوزاتان؛ ابراهیم متینیان، مجید ناصری نژاد -

 امنان؛ علی اصغر خانی، علی اکبر علی اده برمی -

 فارس؛ حجت اهلل فیروزی، فرهاد طهماابی -

 ق وی ؛ لطف اهلل ایاهکلی، روو اهلل عبااپور -

 گیرن؛ محمدرضا احمدی، مهرداد گودرزوند چگینی -

خباب نمایندگان نااظر جهات عیاویت در شاوراي     ان (7

 اسخان 93فرهنگي عالي اسخان در 

 اسامی منتخبین به شرح ذیل قرائت گردید:

 اید المان  اکر از ااتان آ ربایجان غربی -

 امیرحسی  بانکی پور از ااتان اصفهان-

 غرمحسی  کرمی از ااتان بوشهر -

 یاحمد رااتین  از ااتان چهارمحال و بنتیار -

 از ااتان خرااان جنوبی  حسی  خسروی -

 اید مجتبی محفوظی از ااتان خوزاتان -

 اردشیر مطهری از ااتان امنان -

 روو اهلل نجابت از ااتان فارس -

 لطف اهلل ایاهکلی از ااتان ق وی  -

 راوال فرخی از ااتان گیرن -

انخباب نمایندگان ناظر در ه أت حل اخخالف و رس دگي  (8

 اسخان 99ات اسخان در به شکای

 اسامی منتخبین به شرح ذیل قرائت گردید:

 لویی حس  زنجانی علی محمودزاده، جرل غربی؛ آ ربایجان 

 اصفهان؛ اید صاد  طباطبایی نژاد، محمدتقی نقدعلی -

 البرز؛ علی حدادی، مهدی عسگری -

 بوشهر؛ موای احمدی، عبدالکریم جمیری -

اهلل حم ه شهلم اری، امیرقلهی   چهارمحال و بنتیاری؛ قدرت  -

 جعفری

 خرااان جنوبی؛ المان ااحاقی، حسی  خسروی -

 خوزاتان؛ حبیب آقاجری، قاام ااعدی -

 امنان؛ عباس گلرو، اردشیر مطهری -

 فارس؛ مسلم صالحی، حسی  حسی  زاده -

 ق وی ؛ رجب رحمانی، فاطم  محمدبیگی -

 گیرن؛ راول فرخی میکال، حسی  محمدیاری -

 ( فقره طرح97عالم وصول )(ا1

  معلمانطرو رتب  بندی  -

طرو الحا  یک ماده ب  قانون الحا  برخهی مهواد به  قهانون      -

 تنظیم بنشی از مقررات مالی دولت.
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 طرو ااماندهی اتباع خارجی غیرمجاز. -

 طرو الحا  یک تبصره ب  بیم  محصو ت کشاورزی. -

 قانون شهرداری ها. 511طرو اصرو ماده  -

طرو قانون اختیار به  دولهت جههت کمهک به  پهروژه ههای         -

 زیربنایی.

 طرو تاایس شرکت های تعاونی تواع  عمران شهراتانی. -

 طرو حمایت از خیری  ارمت. -

 قانون حمایت از خانواده. 00طرو ممنوعیت اصرو ماده  -

طههرو اصههرو قههانون تشههکیل نظههام روانشنااههی جمهههوری   -

 اارمی.

 ون جامع خدمات راانی ب  ایثارگران.طرو اصرو قان -

 طرو جامع تواع  عمران رواتایی کشور. -

 طرو تسری قانون مدیریت خدمات کشوری ب  شهرداری ها. -

 طرو اصرو موادی از دیوان محاابات کشور. -

طرو تواع  و تولید پایدار از زنجیره فو د با رویکهرد اصهرو    -

 تنظیم بازار.

 دیدکنندگان مردم.طرو تشدید مجازات ته -

 قانون مجازات اارمی 555الی  511طرو اصرو مواد  -

بند به تبصاره   کیالحاق  يخیطرح دو فور ( رس دگي به 93

)اعاده شده از شاوراي  كل كشور11قانون بودجه سال  کی

 نگهبان(

اصرحات کمیسهیون جههت تهامی  نظهر شهورای نگهبهان به         

 تصویب راید:

 :کردند اصالح شرح این به ار الحاقی( ز)بند( 2)جزء-

ه ار میلیهارد ریهال منهابع  زم     01دولت مکلف اات مبلغ  -0 

جهت تامی  قیر موضوع ای  بند را ب  نسبت اعتبار هر طرو از 

کل اعتبارات تملک دارایی های ارمای  ای  قانون کسر و برای 

 تهی  ماده اولی  قیر موردنیاز اختصاص دهد.

ص یافت  تلقی می گهردد چناننه    درصد تنصی 511مبلغ فو  

مبلغ مهکور تکافوی تامی  یک میلیون ت  قیر را ننماید دولت 

ه ار میلیهارد ریهال    51مکلف اات ماب  التفاوت آن را تا اقف 

ب  همی  نسبت از ای  محل تامی  نماید. داتگاه های اجرایی 

مهکور در ای  بند مکلفند پس از تنصیص قیر موضوع ای  بند 

زمان برنام  و بودج  با رعایت شاخص های مربو  ب  تواق اا

مبنای می ان اعتبارات طرو های تملک دارایهی ههای ااهتانی    

نسبت ب  ابرغ اهم هر یک از ااتان ها حهداکثر ظهر  مهدت    

یک ماه پس از ابرغ ای  بند اقدام نماید. ب  منظور هماهنگی و 

وزارت  تسریع اجرای ای  بند کارگروهی متشکل از نماینهدگان 

نفت و اازمان برنام  و بودج  حهه  دو مهورد داهتگاه ههای     

روز پس از ابرغ ایه  بنهد تشهکیل مهی      51 یربق ظر  مدت 

 شود.

که بعد از کلمه تهتاتر   "وییی" عبارت(ز  )بند 4جزء در -

 آمده حذف شده استی

 

 ( قرائت ب ان ه99

نفههر از نماینههدگان در تقههدیر از خههدمات نیههروی   000بیانیهه  

 ، ب  شرو  یل قرائت گردید:ظامی جمهوری اارمی ایران انت

نیروی انتظامی جمهوری اارمی ایران ب  عنوان حافظ امنیهت  

الت ام و انضبا  اجتماعی و ب  تعبیر رهبر معظم انقرب نههادی  

انقربی اات ک  با حضوری گسترده در پهن  جغرافیای کشهور  

ههای وا ی   ارز و در مت  و بط  زندگی مردم ب  پااداری از 

پردازد.  نظام اارمی و صیانت از جان و مال و ناموس مردم می

هها و   امنیت، آرامش و اقتدار ایران اارمی که  مرههون تهر    

ای  روزی مأموران خدوم و از جهان گهشهت    های شبان  ایثارگری

ااههت کهه  بهها صههربت و قاطعیههت، قههدرت و اقتههدار در مقابههل 

اند.  و هنجارشکنان مردان  ایستاده اتی ان، جامع  گری ان قانون

برخهههورد قاطعانههه  نیهههروی انتظهههامی بههها ارا ل و اوبههها  و  

کنندگان محیق زندگی و فضهای عمهومی جامعه ، جلهوه      ناام 

 کشهور  در امنیهت  و  دیگر از مجاهدت نیهرو در برقهراری نظهم   

 .اات

ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اارمی ضم  تبریک فرا 

وی انتظامی ب  هم  مجاهدان اب پو  عرص  رایدن هفت  نیر

نظم و امنیت از مهدیریت جههادی و شایسهت  فرمانهده نیهروی      

هههای منلصههان  فرمانههدهان،  ههها و تههر  انتظههامی و مجاهههدت

مدیران و کارکنان خدوم آن نیرو تقدیر و تشکر نموده، آمادگی 

خود را برای حمایت و تقویت هم  جانب  از ای  نیروی انقربهی  

 .داریم م میاعر
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(تذكرات كخبي نمایندگان به ری س جمهور و  مساوول    92

 اجرایي كشور
 

 مورد( 6تذکرات کتبی به رییس جمهور)  -الف 

له وم راهیدگی به     : اهلل دهمرده نماینده زابل  حبیب  آقای -5

 .وضعیت گرانی

دلیهل عهدم کنتهرل    :جرل محمودزاده نماینده مهاباد آقای  -0

 نرخ ارز و خودرو

 ل وم تامی  ارز دولتی برای واردات کود و اموم کشاورزی-

ل وم راهیدگی به    آقای ابراهیم رضایی نماینهده دشتسهتان:  -0

قیمت پایی  خرمای دشتستان و نارضهایتی شهدید کشهاورزان    

 دشتستانی

خانم الهیان نماینهده تهران:چهرا نماینهدگانی از مجلهس در     -0

 ند؟اتاد ملی کرونا ب  عنوان عضو حضور ندار

آقای مقتدایی نماینده اصفهان:ضرورت اهاماندهی به  بهازار    -1

 اتیک کشور و رفع نارضایتی های موجهود  ناوگهان حمهل و    

 نقل

آقای نیهک بهی  نماینهده کاشهمر: له وم بهازنگری در طهرو        -1

افه ودن   "پیشنهادی معاونت امور زنان رییس جمهور ب  عنوان

 "نام مادر بر روی کارت ملی 

 34بی بته مستئولین اجرایتی کشتور)     تذکرات کت -ب

 مورد(

 تعداد دستگاه اجرایی تعداد دستگاه اجرایی

 0 کشور 0 آموز   و پرور 

 0 تعاون 1 جهاد کشاورزی

 0 نفت 5 اقتصاد و دارایی

 5 میرا  فرهنگی 0 نیرو

 0 راه و شهراازی 5 ارتباطات 

 1 بهداشت و درمان 5 دادگستری

 

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

 شفاهي

در تهکر شفاهی خطهاب   نماینده اراک : علي اكبر كریمي آقاي 

ب  وزیر راه و شهراازی گفت: تسریع در تکمیل جاده آهنگران 

اارو  ب  کمیجان و جهاده منطقه  قهره کهریه  در شهراهتان      

اراک و جاده غرب رودخان  قره چهای در خنهداب و همننهی     

 کمیجان ب  آن ادام  و فرمهی  –یل جاده اراک تسریع در تکم

 .اات ضروری تفر  و آشتیان های شهراتان و

وی خطاب ب  وزیر جهاد کشاورزی اف ود: با توجه  به  افه ایش    

قیمت کود، ام و بهر گندم در فصل کشت گندم، انتظار ااهت  

با ارائ  کارت اعتباری ب  کشاورزان و پرداخت ه ین  ها تواهق  

ی، در زمان خرید گندم تسوی  حساب هها انجهام   بانک کشاورز

 شود.

دامداران نی  ب  جهت مشکرت جدی تحت فشار هستند و ای  

روند موجب شده دام های شیری و گوشتی روان  کشتارگاه هها  

 شوند.

خطاب ب  وزیر نیرو گفت: درخصوص اجرای طرو فاضرب  وی

کمیجان و آشتیان و حل مشهکل چهاه ههای آب کشهاورزان و     

راههودگی لولهه  هههای آب شههرب رواههتاهای ایهه  منطقهه ،    ف

 .اازوکارهای  زم باید انجام شود

در تههکر شهفاهی     نماینده تهران: موسوي الدی  نظام س د آقاي 

ماه اات در خان  ملت از زبان امنا و وکهری ملهت به      1گفت: 

قدر ه ار مثنوی هفتاد م  درباره شهرایق نابسهامان اقتصهادی،    

عیشت مردم، ناکارآمدی کارگ اران اهن  به    اوضاع اافناک م

گههرم که  شهاید     میان آمده ااهت، بنهابرای  از تکهرار آن مهی    

 حاصلی ج  اف ودن شرنگ تلنی در کام مردم نداشت  باشد.

آنچه بیش از تورم و گرانی روزافزون نرخ ارز، مسکن، سکه  -

هتتا و  کنتتد، فرافکنتتی و ختتودرو بتتا روان ملتتت بتتازی متتی

بنیان شخص آقای رئیس جمهور استی  ی بیها سازی دوقطبی

کس نباید ختالف   گویند ما در جنگ هستیم، هیچ یک روز می

 ،این شرایط سخن به میان آورد، روز دیگر با تحریتف تتاریخ  

 کنندی سازش را تئوریزه می

وی خطاب به رئیس جمهور اعافه کرد: نه ما اهل تجتاوز بته   

مومن و مقتدر  دیگران هستیم و نه به واسطه نیروهای مسلح

 کسی جرأت نگاه شپ به این مرز و بوم را داردی 

شما تئوریسین نیستید، شتما مستئول    ؛ آقای رئیس جمهور

امور اجرایی کشور هستید، جنگ و صلح طبق قانون اساسی 

 مسئول و متولی دارد، شما به کار خود برسیدی
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مسئله اصال بحث جنگ و صلح نیست، مسئله امتروز کشتور   

، کارآمدی و داشتن برنامه و ایده و انگیزه بترای  بحث عرعه 

ای نایتاب   حل مشکالت است که ظاهرا در ختان شتما تحفته   

 استی

خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: نجابت مردم و صتبر   وی

استراتژیک نمایندگان آنها را به شیز دیگری تعبیر نکنید، گر 

گتامی  توانید  ای خود گره مباش؛ حال که نمی کنی گره وا نمی

برای بیرون رفت از مشکالت خودساخته بردارید حداقل شند 

صباحی دم فرو بندید و بیش از ایتن نمتک بتر زختم ملتت      

 ینپاشید

 طهی  :س د كاظم دلبوش اباتري نماینده مردم صومعه سرا آقاي 

 58 ،55 اصل ب  ااتناد با مجلس علنی صح  در شفاهی تهکر

ت: در اصهل هفتهاد و   آیی  نام  داخلی و اخطار اظهار داشه  0و 

 المللهی  بی  های نام  موافقت و قراردادها ها، هفتم آمده عهدنام 

 58 اصهل  در و براهد  ااهرمی  شهورای  مجلس تصویب ب  باید

 مگهر  اات ممنوع مرزی خطو  در تغییر گون  هر شده تصریح

د به  تصهویب   بایه  که   شده تصریح نهایت در و ج ئی اصرحات

 .براد اارمی شورای مجلس نمایندگان پنجمی  چهار

های گهشت  دو اتفا  افتاده ک  ننست بحه  دریهای    طی اال

خ ر اات ک  در تقسیمات آن اصرً مجلس در جریان آن نبوده 

خهواهیم که  ایه  مسهأل  برراهی شهود و دوم        اات ک  ما می

قراردادهایی ک  با کشهور چهی  در برداشهت از دریها و بعضهی      

گویم ک  اصرً مجلهس ههیو   گیرد باید ب کارهایی ک  صورت می

 .گون  اطرعاتی از ای  موضوعات ندارد

 در روز به   روز مشهکرت  امها  ااهت  فعالیت حال در کرونا اتاد

 مسههائل بههاره در نشسههتی بههود قههرار. ااههت افهه ایش حههال

یگیری از ایه  وضهعیت و   پ نحوه و..  و مااک کننده، ضدعفونی

ار شهود  های منتلف ایجاد شهده برگه    مشکرتی ک  برای بنش

 .ک  نشست غیرعلنی در ای  زمین  هنوز اتفا  نیفتاده اات

وی خطاب ب  هیأت رئیسه  مجلهس گفهت: نشسهت غیرعلنهی      

کنهد که     شود اما نهایتا رئیس مجلهس صهحبت مهی    برگ ار می

مشکرت ای  گون  و آن گونه  ااهت. ایه  مشهکرت را مهردم      

نفر  1الی  0گویند ما با  دانند و در انتها می کوچ  و بازار هم می

نماینده ک  بر ااهاس   031گهاریم، ب  عبارتی  از وزرا جلس  می

قانون اااای نماینده کل ملت هستند در بعضی از تصهمیمات  

پشت پرده مجلس اصرً حضور ندارنهد. بنهابرای  خهواهش دارم    

 .ک  ای  موارد پیگیری و نتیج  اعرم شود

ی خطهاب به    در تههکر  نماینده بروجرد  : عباس گودرزي آقاي 

: باید تفاوتی بهی  نیروههای کهادر    داشت  وزیر بهداشت، اظهار 

درمانی که  در دوران کرونها در مراکه  درمهانی ارااهر کشهور       

اند با اایری  وجود داشهت  باشهد. برخهی از اینهها      خدمت کرده

شود لها خواات  ما ای  ااهت   شان تمدید می چند دوره از طرو

ارگیری شهوند. همننهی    ک  ب  هر نحو ممک  جههب و به  که   

ههای بیماراهتان و    نیروهای شرکتی مراک  درمانی و قهراردادی 

خوااههت عمههومی .مراکهه  درمههانی مههورد توجهه  قههرار گیرنههد 

نمایندگان ای  اات که  ایه  افهراد تبهدیل وضهعیت شهوند و       

امتیازی ب  جهت خدماتی ک  در ایام کرونا داشتند ب  آنها داده 

 .شود

  وزیر آموز  و پهرور  گفهت: بها    در تهکر دیگری خطاب ب -

توج  ب  تجمیع نیروهای آماده ب  خدمت شهراتان در بروجرد 

هههایی کهه  مشههمول قههانون ااههتندام شههوند  از جملهه  نهضههتی

درخواات داریهم نیروههای بهومی را به  تهدریج از شهراهتان       

بروجرد ب  شهر خودشان منتقل کنند تها فضها بهرای نیروههای     

 .ت ااتندامی شهراتان باز شودبومی جهت ااتفاده از ظرفی

ای  نماینده مجلس شهورای ااهرمی همننهی  هفته  نیهروی      

انتظامی را ب  مردم، فرمانهدهان و کارکنهان نیهروی انتظهامی و     

همننی  فرمانده انتظامی لراتان و شهراتان بروجرد تبریهک  

 .گفت

 

نایب رییس  زاده هاشمی  اید امیرحسی  قاضیآقای  توض ح :

 به   امهر  اشاره ب  شهادت محمد محمدی شههید  با  اول مجلس

 گرفته   قرار هجوم مورد تهکر از پس ک  منکر از نهی و معرو 

 قضهائی   قهوه  مسهئو ن  از: گفهت  راهید،  شههادت  ب  چاقو با و

اقع  در محکم  عدالت و انصا  و ای  اریعتر چ  هر خواهم می

 کنندگان ب  مجازات راند. بررای شود و جنایت

س شورای اارمی ب  ویژه مجمع ااتان تههران  نمایندگان مجل

 کند. ب  خانواده شهیدپرور محمدی تبریک و تسلیت عرض می
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وی اضاف  کرد: امیدواریم هر چ  اریعتر قوه قضهائی  و نیهروی   

انتظامی، افکار عمومی را درباره علهل واقعه  و برخهورد قهوی و     

 .شدید با خاطی و متجاوز را اعرم کند
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