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محمدباقر قالیباف در توضیی  جلسیه ریرعلنیی    آقای دکتر 

 شد   آغاز علنی غیر جلسه دقیقه 54 و 7 ساعت از :گفت،  مجلس

 قدرار  بررسدی  مدورد  کروندا  مباحد   شنبه سه روز همچون هم امروز

یدین نامده و قدانون اساسدی باید       توجه به این کده ببدآ آ   با گرفت؛

 در بودجده  آیند    هفتده  دو جلسات صحن و کمیسیونها برقرار باش ،

 جلسده  موضدوعات  ایدن  دربدار  . گیدرد  مدی  قدرار  مجلس کار دستور

 .رسی یم هم بن یهایی جمع به و داشت  ادامه غیررسمی
 

 9411(ادامه رسیدگي به طرح احکام كلي بودجه سال 9

و اظهددارات ملددا فین ، مددوافقین و ا ، پددس از ارایدده پیدددنهاده

( بن  ا ف 3،2،1جزء های) ماد  واح   و  سلنگوی کمیسیون، 

 به تصویب رسی  و ادامه بح  به جلسه آین   موکول گردی  :

 وایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیدر  -ماده واحده

 تنظیم ، تصویب ، اجرا و تفریغ می شود:

یحه بودجده سدنواتی را بدا رعایدت     دو ت مکلف است ال -الف 

تهیده، تد وین و بده مجلدس      برمبنای قوانین مصوباحکام زیر 

 شورای اسالمی ارائه نمای .

ایجاد شناسه پرداخت برای کلیده پرداخدت هدای دو دت از      -9

محل منابع عمومی و اختصاصی شامل بهر  بن ی بده تفکید    

ینه ای( دستگا  اجرایی، اقتصادی )فصول و مواد ذیل فصول هز

عملیاتی )امور و فصدل، برنامده، بدرح و فیا یدت( و نیدز محدل       

تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت های مزبور از بریدآ حوا ده   

 ا کترونی  به همرا  شناسه پرداخت.

استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیداد  سدازی   -2

 نظام پرداخت اعتباری در بودجه 

یه پرداختهای حمایتی از محل بودجده  و سامان هی کلثبت  -1

عمومی در سامانه وزارت تیاون ،کارو رفا  واجتماعی به همدرا   

 ک  شناسه پرداخت.

 ( فقره طرح با قید دوفوریت9( اعالم وصول )2

آئین نامده داخلدی   قانون  13برح ا حاق ی  تبصر  به ماد   -

افدزای  سدقف عیدویت در    موضدو::    )مجلس شورای اسالمی

ن های تلصصی برای نمایند گان منتلدب در مرحلده    کمیسیو

 ( دوم توسط هیات رئیسه

خدانم  (، ملا فین)آقای رجاییپس از اظهارات یکی از براحان)

آقایان قاضی زاد  هاشدمی  و  ( و موافقین) طفیآقای پاشایی و 

 رسی .(، قی  دو فوریت به تصویب عباسپور

 

 

 

حسیني كیثا،   راستینه، آقایان:)ناطقی  جلسه علني مجلس (3

 :(ویس كرمي ، حیدري و محمدیاري

 :حمد راستینه نماینده شهركرداآقاي -الف

جه  بزرگ پیدرفت در گرو دل بستن به رئیس جمهور از  - 

بیف فیل و االغ در هدزاران کیلدومتر بدرز از کددور نیسدت،      

امام)ر ( به ما به یاد داد همه مصیبت ما زیر سر آمریکا بدود  و  

بزرگ است و مهدم تدرین فرصدت مدا بدرای       این کدور شیطان

جه  بزرگ پیددرفت، رهبدری حکیمانده و هوشدمن انه امدام      

خامنه ای است که کدتی نظام را از بوفدان هدای سدلت بده     

 سالمت عبور داد  است.

جه  بزرگ پیدرفت در فهم درست این فرصت تاریلی است 

که باورهدای دیندی مدردم مدا و اعتقداد آنهدا بده آرمدان هدای          

لواهی انقالب اسالمی تا کنون زمینه ساز ام ادهای ا هی ع ا ت

 در دشواری های بزرگ بود  و خواه  بود.

پیدتازی ملت برای تق یم جوانان خود در دفا: از انقالب، گوا  

این فرصت تاریلی است که اوج شکو  آن را در روستای نمونه 

ایثارگری کدور، روستای شیخ شبان از توابع مردمدان ایثدارگر   

شهرستان بن می توان نام برد، جه  بزرگ پیدرفت در فهدم  

فرصت تاریلی نفوذ منطقه ای انقالب اسالمی اسدت و اکندون   

بای  ثمر  تالش مجاه ان و م افیان حرم را با دیپلماسی فیدال  

 اقتصادی مغتنم شمرد.

صنیتگران و مهن سان ما ندان دادند  بدرای پاس اشدت خدون     

  برای شکوفایی اقتصاد کددور  پاک م افیان حرم، حاضر هستن

خود و کم  به مسلمانان منطقه جان خود را تق یم کرد  کده  

نمونه آن را در تق یم شه ای ترور شهر هفدجان که پایتلدت  

جوش انقالب اسالمی بدود  و در قلده ایدن حرکدت درخددن        

حیور داشته و در دیا ه عراق به دسدت داعد  آمریکدایی بده     

جه  بزرگ پیدرفت در فهدم ب نده   شهادت رسی ن ، دی   ایم.

وسیع نیروهای جهادی و بسیجی سراسر کدور است که نقد   

آفرینی جوانان م افع حرم چون او ین شدهی  بسدیجی مد افع    

حرم کدور، شهی  علی اصغری و او ین شهی  بسدیجی جامیده   

پزشکی کدور، شهی  محم  قاسدمی و هدزاران شدهی  مد افع     

اسدالمی شد  و ایدران    حرم که باع  شکل گیری عمدآ نظدام   

اسالمی را که نماد مقاومت بدود بده نمداد مبدارز  بدا تروریسدم       

صهیونیستی ارتقا بلدی  و بدا تدرور سدرباز پرافتلدار     -تکفیری

وبن، سردار حداج قاسدم سدلیمانی بهدارت ایدران اسدالمی و       

 خباثت آمریکا برای جهانیان به اثبات رسی .
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امید  و   جه  بزرگ پیدرفت در فهم درست، وظیفده مجلدس  

انتظار است، نماین گان عزیز! ایدن مجلدس باید  ان یدده هدای      

راهبردی امامین انقالب اسالمی را که برگرفتده از کدالم قدرآن    

است به قانون و برنامه تبد یل کند . بدرح جدوانی جمییدت و      

حمایت از خانواد  که به همدت شدما در مسدیر تصدویب قدرار      

از  ندد هیم در گرفددت یکددی از ایددن اقدد امات راهبددردی بود.اجدد

اختالز نظر حاصل ش   میان دی گا  مجلس و دو ت، چا ددی  

 33برای حرکت جامیه به وجود آی . گندا  بدزرگ فتنده گدران     

این بود که اگر خوشبینانه نگا  کنیم و بگوییم آنها ی  شدبهه  

یا خ شه در ذهندان بود، آن را به صورت ایجداد ید  چدا      

بته آن گندا  بدزرگ، قابدل    برای نظام اسالمی مطرح کردن  و ا 

 اغماض نیست.

استیضاح رئیس جمهور که می رفت به ایجاد یک چیال  در  

ماه های پایانی دولت بیانجامد، شما مجلسییان چیه خیو     

درخشیدید که با دوراندیشی، فعال سازی و تحرک بخشی به 

قوه مجریه را به از رسمیت انیداختن آن تیرجی  دادیید و از    

ن صییبر اسییتراتصیک صییمیمانه ملییت بریییر بییه خییاطر اییی

 سپاسگزاریم.

مجلس پ ی   آم  ، بای  نرم افزار حرکدت اصدلی کددور را بده     

وجود آورد و این نرم افزار باید  گفتمدان اصدلی انقدالب ییندی      

اگر عد ا ت و پیددرفت    ،پیدرفت وع ا ت را توامان فراهم کن  

توامان گفتمان اصلی انقالب است پس همه نماین گان باید  از  

ا  های منطقه ای بپرهیزن  و با اصالح ساختار بودجه، توزیع نگ

عادالنه ثروت با تمرکدز بدر محرومیدت زدایدی، تحقدآ اقتصداد       

ایرانی -مقاومتی و تالش مج انه برای گسترش فرهنگ اسالمی

 را رقم بزنن .

استان چهارمحال بلتیداری بدا دو مسد  ه گرفتدار اسدت، پایده       

رزی و دام اری اسدت و چده   اشتغال این استان بر اساس کداو

 33عاملی سبب ش   که سهم تلصیص آب اسدتان کده دارای   

درص  منابع آب کدور است ناعادالنه دی   شود و جوانان کندار  

چدمه های آب جوشدان، مدوی سدفی  کنند  و انتقدال آب را      

نظار  کنن .از جمییت این استان از آب شدرب بدا کیفیدت بدی     

اسلگوی هرگونه کوتاهی و تیلدل  بهر  بود  و وزارت نیرو بای  پ

 بددروجن باشدد  و -در بهددر  بددرداری خددط انتقددال میددروز بددن 

برح های انتقال غیرکارشناسی آب، ب ون مجوزهای قدانونی و  

پیوست های زیست محیطدی، امنیتدی، اقتصدادی و اجتمداعی     

چگونه انجام می شود که هم سبب انتظار مردم مبد ا و مقصد    

 .می شون 

 

 :حسیني كیا نماینده سنقرسید جواد  آقاي-ب

شددرایط سددلت اقتصددادی، مییدددتی و تحریمددی حاصددل بددی  

ت بیری، بی عرضگی، سوء م یریت و ع م اعتماد بده جواندان و   

 نگا  به خارج از کدور است. 

 آقای رئیس جمهور؛ مردم ولی نعمتان میا هسیتند امیا ایین    

ولی نعمت ها از کمترین نعمت ها برخور دارند، سفره آنان در  

ین دولت به خاطر بی برنامگی و بی مدیریتی کوچکتر شید و  ا

اندک سرمایه ای که داشتند با اعتماد به دولت در بورس بیه  

 یغما رفت و حاصل دسترنج مردم پودر شد.

هزارتومدان بده مدردم     24کی فکر می کردیم، مرغ را به قیمت 

عرضه کنیم؟ کاری کردی  قیمت تلم مرغ را بده قیمدت مدرغ    

و قیمت موبایل را به خدودرو و خدودرو را مسدکن و     رسان   ای 

مسکن را دست نیافتنی شود؟ کی فکدر مدی کدردیم پراید  بدا      

میلیدون تومدان میاملده     311پایین ترین سطح استان ارد باالی

 شود این همان شیب مالیمی بود که می گفتی ؟

یادتیان هسیت گفتیید چنیان رونی       ؛ آقای دکتر روحیانی  

مردم به یارانه نیازی نداشته باشیند    اقترادی ایجاد کنم که

یادتان هست که گفتید کاری میی کینم هیم سیانتریفیو ها     

 نباتی رورن که بود چرخیدن این اقتراد، چرخ  بچرخد و هم

 رئییس  آقیای  رساند  تومان هزار 101 به تومان هزار 37 از را

در  اساسیی  کاالهیای  برای بودجه در دالر میلیارد 18 جمهور

د آیا تغییری در سفره مردم حاصل شده است  نظر گرفته ش

تومانی را گرفتند و ثروت های خود را  0211یا مافیایی ها ارز 

 بادکنکی افزای  دادند 

یادتان هست قول دادید تحریم ها را بیا   ؛ آقای دکتر روحانی

مذاکره بردارید  ولی چند سال است معطل مذاکره اید و بیه  

یا یک امر مرسوم و پسیندیده  جایی نرسیده اید  تعامل با دن

است اما تعامل به معنای وادادگی، به معنای تسلیم، به معنای 

حرکت در پازل دشمن نیست، آیا خبر داریید بیشیتر آمیار    

دستگیر شدگان جاسوسی برای کدام دولت است  آییا خبیر   

دارید اطالعات هسته ای چگونیه در اختییار دشیمنان قیرار     

گونه از فرو  نفت ما اطیال   گرفت  آیا خبر دارید دشمن چ

پیدا می کند  یا حساب های بانکی ما را چگونیه رصید میی    

 کشور از خارج در مسئوالن برخی فرزندان  کند  یا از حضور

 دارید  خبر آنها زندگی و

می دانید ایجاد رانت عرصه را بر میردم   ؛ آقای دکتر روحانی

درصد نهاده های دامیی کشیور دسیت     85تنگ کرده است  

درصد واردات قطعات خودرو دست چیه کسیانی    51یست  ک

 است  قاچاق، پوشاک و سیگار توسی  چیه کسیانی انجیام     
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می شود  پشت صحنه عدم ترخیص کاالها از گمرک کیست  

ها میوارد   11مافیای گرانی رورن را چه کسانی رقم زده اند و 

 دیگر.

ه با آقای دکتر روحانی، توقع و انتظار مجلس انقالبی این بود ک

مجلس همراهی کنید و در طرح تامین کاالهای اساسی مردم 

همراهانه گام بردارید اما دولت مخالفت کرد که به هر ایرانیی  

هزار تومان تا پایان سال بدهند آیا این مردم نبودند  121عزیز 

که به شما رای دادند، دیگر به رای مردم نییازی نداریید کیه    

 مردم را رها کردید 

سخه شفا بخ  نجات کشور، حرکیت در مسییر   آقای دکتر ن

والیت، انقالب، اعتماد به جوانان، دور کردن مافیاها از دولت و 

 تن دادن به قانون است.

 جهدداد وزیددر: گفددت و داد تددرکر وزرا بدده نطددآ ادامدده در وی

 صد ای  و بدود  شدنوایی  گوش وزارتلانه آن در کاش کداورزی

 آن مد یریت  عد م  ی،برنامگ بی شنی ، می را پنا  بی کداورزان

 قیمدت  از اسدت،  نددان    سدیا   خاک به را کداورزان وزارتلانه

  های دامی، کود و برر خبر داری ؟ یا همچندان در  نهاد نجومی

بی خبری به سر می بری ؟ یدا دنبدال ایدن هسدتی  کده بسدا        

کداورزی در این کدور را برچینی ؟ فکر کنید  چدار  ان یددی    

 ست می رود.کنی  زمان به سرعت ابر از د

وزیر ارتبابات ضمن تدکر از زحماتی که در شهرسدتان سدنقر   

کدددی ی  امددا ایندد  جمییددت زیددادی از داندد  آمددوزان ایددن  

شهرستان از نیمت اینترنت برای استفاد  از برنامه های آموزش 

و پروش بی بهر  ان ، داندجویان مسدافت زیدادی را باید  بدی     

 ا کنن  برخدی مندابآ   کنن  تا بتوانن  به اینترنت دسترسی پی

 حوز  انتلابیه بن   مدکل ج ی اینترنت دارن .

وزیر نیرو تصفیه خانه آب و فاضدالب دو نیداز مهدم شهرسدتان     

است که نیازمن  عنایت ویژ  حیرتیا ی است و قول دادی  کده  

تکمیل کنی  اما سدرعت عملیدات کدافی نیسدت، قدول دادید        

ی بده شهرسدتان   میلیارد تومان برای تکمیل مجتمع های آب31

سنقر اختصاص داد  شود هنوز بده قو تدان عمدل نکدرد  اید .      

 بحران بی آبی در برخی منابآ ج ی ی است.

وزیر به اشت و درمان ضدمن تددکر از مسداع ت هدای شدما،      

بیمارستان سدنقر نیازمند  توسدیه و تکمیدل تجهیدزات اسدت       

دستور تسریع در خری  اکسیژن ساز و تکمیل کدادر درمدان از   

یت های این مجموعده اسدت. آقدای وزیدر گفتید  بیمداران       او و

 کرونایی نیازی بده پرداخدت هزینده ند ارد امدا بیمارسدتان هدا        

هزینه ها را از بیماران دریافت می کنن  و بیمداران بدا مددکل    

 ج ی مواجه ش   ان .

وزیر کدور بل  ش ن بال و فارسینه سال ها اسدت در دو دت   

ویژ  شما اسدت. وزیدر را  و    میطل مان   است نیازمن  پیگیری

شهرسازی را  های روستایی شهرستان سنقر نیازمن  تلصیص 

کیلدومتری را کده دسدتور داد  اید       41اعتبارات ویژ  است تدا  

 .شرو: شود و این نیازمن  عنایت خاص و ویژ  جنابیا ی است

 : و چگیني مهرداد ویس كرمي نماینده خرم آباد آقاي-ج

ندان داد، ا گوی دموکراسدی آمریکدایی    انتلابات اخیر آمریکا-

کدده میلیاردهددا دالر صددرز تددروی  آن شدد   اسددت و بدده       

سگ های قالد  بلن  در کدورهای دیگر به  ریچارد ا من، تیبیر

پردازن ؛ پایان تاریخ و نسله نهایی تکامل  تبلیغ و تروی  آن می

بدر نیست، بلکه به د یل تیداد بدا فطدرت انسدانی و سرشدا       

 .های ا هی در سراشیبی سقو  قرار گرفته است ش ن با سنت

هیچ سیاستم ار عاقلی ز ف خود را به برن   ج ال فیدل و االغ  

 گر  نمی زن 

انتلابات اخیر آمریکا ،آغازی برای فدردای بد ون آمریکاسدت و    

 ص ای شکستن اسدتلوان هدای دموکراسدی غربدی بده گدوش       

؛ دوران "  کل امه اجدل  و "می رس  و به تیبیر قرآن که فرمود

 .بالیی آمریکا به سر آم   است

نظام  یبرال دموکراسی غربدی   فوکویاما، نظر اظهار آخرین بنابر

دیگر حتی توان ادار  خودش را ن ارد تا چه رس  به آنکه پایان 

تاریخ باش  در چنین شدرایطی هدیچ سیاسدتم ار عداقلی ز دف      

ا خود را به برند   جد ال فیدل و االغ گدر  نمدی زند  و خدود ر       

حدداج قاسددم   روسددیا  تدداریخ و همددرا  و همدد ل بددا قدداتالن   

 .کن  نمی سلیمانی

موضع ما در مقابله برن   نزا: فیل و االغ ،همان دسدتور قدرآن   

 إِنََّهُمْ  َا أَیْم انَ  َهُمْ     فَقَاتِلُوا أَئِم َّةَ ا ْکُفْرِ" :کریم است که فرمود

" . 

وی شد ن و  به فرمود  مقام میظم رهبری را  نجات کدور در ق

تکیه بر ظرفیت ها و استی ادهای سرشدار مدردم بدزرگ ایدران     

است و در رابطه با سایر کدورها بای  براساس عزت و حکمت و 

 .مصلحت باش 

ده  که مدا هندوز    ماهه نلست مجلس یازدهم ندان میش  ۶

ان ر خم ی  کوچه ایم و بایسدتی برحدی ندو در اند اخت. را      

های کدور و  مرکز بر او ویتصالح پی  روی مجلس یازدهم؛ ت

 .ابن ا وقت بودن در عین دوران یدی است

اشکال رای  مجا س و دو ت های گرشته ایدن بدود  اسدت کده     

کدرد  و در   هرکسی از ظن خود،برح یا الیحه ای را مطرح مدی 

فیای احساسی و بییدا  پوپو یسدتی بده تصدویب مدی رسدی         

  اسددت،را  خددروج از ایددن بددن بسددت ایددن اسددت کدده مرکددز    
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پژوه  های مجلس نقطه عزیمت برح های آن قرار گیدرد تدا   

 .در عین شناخت او ویت ها، دچار روزمرگی و جو زدگی ندویم

 از درصد   31 ریدزی اسدتان هدا در بودجده،     سهم شورای برنامه

 است سرمایه دارایی تمل  اعتبارات

کددور اسدت    3511این روزها سدلن از تد وین بودجده سدال     

این باور هستن  که ساختار بودجه کدور ؛برخی کارشناسان بر 

 بیمددار متو دد  شدد   و ریددده بسددیاری از رانددت ها،مفاسدد  و    

زدو بن های اقتصادی و سیاسدی همدین سداختار البدی محدور      

 31ریزی استان هدا حد ود    است که در آن سهم شورای برنامه

درصد  آن   ۰1درص  از اعتبارات تمل  دارایی سرمایه اسدت و  

 و برنامده  سدازمان   تابع غمز  عنایدت ریاسدت   در اختیار وزرا و

 در گری البی تقویت و تبییض اول ق م یینی این و است بودجه

 .کدور امکانات و بودجه توزیع

بن ) ( برنامه شددم توسدیه ،بایسدتی     7درحا ی که ببآ ماد  

درصدد  اعتبددارات تملدد  دارایددی سددرمایه ای بدده شددورای   11

 .افتریزی استان ها اختصاص می ی برنامه

 بددر خددالز تاکیدد  مقددام میظددم رهبددری بددرای ورود مددوثر و  

سرمایه گراری نهادهدای انقالبدی مانند  بنیداد مستیدیفان و       

  رسدتان  ازجملده  اسدتان  درچند    ستاد اجرایی فرمان امام)ر (

 سددرمایه گددراری قابددل تددوجهی ازجملدده ایددن نهادهددا در       

 .شهرستان های چگنی و خرم آباد انجام ند   است

اسدت، امدا بدا     "تَحْتِه ا ا ْ َنْه ارُ مِنْ ج نََّاتٌ تَجْرِی" رستاناستان  

 32 بان تدنه بر  ب آب ندسته است.  رستان با داشتن ح ود 

میلیارد مترمکیب آب خروجی در سال، در میدان پرانتدز سدیل    

در فصول بارانی و خدکسا ی در سایر فصول، از تدنگی پدا بدر   

 .زمین می کوب 

از پرباران ترین استان های کدور کمتر  چرا حجم ملازن یکی

از نیم درص  است و اکثر شهرها و روستاها از کمبود آب شرب 

 پ ی   این بر توان می نامی چه رن  می برن ، جز ظلم و تبییض

 نهاد؟

های آمریکا و اروپا؛ بر اثر تحریم وزارت   رستان بیدتر از تحریم

ای ملزنی ،نه از نیرو نابود ش   است، چرا که ب ون وجود س ه

منبع آب شرب پای ار خبری اسدت ، نده ایسدتگا  هدای پمپدا       

کداورزی در تابستان آبی برای کدی ن دارند ، زمدانی کده آب    

اسددت موقددع کددداورزی نیسددت و آنگددا  کدده موقددع کددداورزی 

است،آبی در رودخانه و چا  و چدمه وجود ن ارد و ایدن فریدب   

ه در م ل تلصدیص  بزرگ وزارت نیرو در تمام سال های گرشت

 .آب  رستان است

وی با بیان اینکه مق ار قابل توجهی از برداشت آب هدای مدا را   

های جاری حوا ده مدی دهن ،تاکید      به چدمه و چا  و رودخانه

کددرد:وزارت نیددرو بایسددتی در اسددر: وقددت تکلیددف خددود را بددا 

تلصیص ناچیز اعتبار برای سد های  رسدتان و نبدود سد های     

کداورزی و صنیت و نیز کاه  تلصیص ملزنی که آب شرب 

آب س  های میدور ، کاکاشدرز،زیبا محم ،کاکارضدا، ایوشدان    

،تاج امیر را روشن نمای  و در اسر: وقت تلصیص آب  رسدتان  

را به وضع قبلی برگردان  و سپس آن را بر مبنای نیاز شدرب و  

 .صنیت و کداورزی به ح  مطلوب برسان 

هددای سیاسددی؛م یری  زیوزارت صددمت بدد ون توجدده بدده بددا -

کارآزمود  ،پاک ست آشنا به استان و چابد  را بدرای مد یریت    

صمت استانی که نیمدی از شدهرک هدای صدنیتی آن تیطیدل      

 .است،تییین کن 

وزارت را  و شهرسازی نسبت به حل مدکالت اح اث را  آهن 

ان یمدد  و تدامین اعتبدار کدافی بدرای آن      -خرم آباد -دورود 

 .ام ده اق ام الزم را انج

پیدرفت استان  رستان از مسیر کدداورزی و دامپدروری عبدور    

می کن ،و ی اق ام کدافی از سدوی جهداد کدداورزی در عدادی      

سددازی زمددین هددای دیددم، تکمیددل زنجیددر تو یدد  مرغ،صددنایع 

تکمیلی،کدددت گیاهددان دارویددی و را  اندد ازی گللاندده هددای   

 زودبازد  و را  ان ازی دامپدروری هدای صدنیتی کدالن صدورت     

اا ُ  وَُ َلنَاا  للاهُنپریرفتدده اسددت.غَفَرَ  للاَُْوُ َلکه َُ ااوُه ََ َُوُ َوالسَّااُ هَُلْیاام که  

 .بَْرک تهو

 :شهریار حیدري نماینده قصرشیری  و سرپل ذهاب آقاي-د

 ویدژ   بده  کددور  ابالعداتی  نهادهای عملکرد و کارکردها از وی

هدای سدازمان    اشراز و انهد ام کدیس   د یل به ابالعات وزارت

ته علیه نظام مق س جمهوری اسالمی ایدران تددکر کدرد و    یاف

های عظیم و کثیر  گفت: اق امات اخیر بل  کوچکی از فیا یت

 این عزیزان است.

اصل سوم قانون اساسی  ۰خطاب به نماین گان، افزود: بن   وی

تاکی  دارد که رفع تبیییات ناروا و امکانات عادالنه در تمدامی  

مینوی بای  برای همه یکسان باشد ؛   ها در حوز  مادی و زمینه

سال در دوران دفدا:   3آیا منابقی که از جنوب تا شمال غرب، 

مق س درگیر جنگ بودند  در چدارچوب همدین قدانون مدورد      

ان  یا خیر؛ در این رابطه سواالتی از وزرا  توجه دو ت قرار گرفته

هایی است که در حآ ایدن مدردم شد       دارم که مبین این ظلم

 است.

در ترکری به وزیر جهادکداورزی در مورد مدکالت حدوز    وی

: افددزای   جددام گسددیلته قیمددت  اظهددار داشددتکددداورزی، 
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های کداورزی تاثیر مستقیم بر مییددت مدردم داشدته و     نهاد 

شاه  قیمت پایین و غیرمنطقدی محصدول اسدتراتژی  گند م     

هدای تو ید  هسدتیم از سدویی بلد        نسبت به افزای  هزینه

های عظیم تامین و توزیع آب در قا ب سدامانه   پرو  ای از  عم  

های مرزی به د یل کمبدود اعتبدار دچدار     گرمسیری و رودخانه

 رکود و بهر  برداری ش   است.

تدوجهی بده بدی  از     به وزیر نیرو ترکر داد و گفت: علت بدی  -

هکتددار اراضددی مسددتی  جاماندد   در حاشددیه بددرح      7411

هدای کددور    از س ها و شبکهبرداری  گرمسیری و وقفه در بهر 

 کاری کن . چیست؟ روا نیست که وزارت نیرو سیاسی

اند ؟ چدرا    س های استان کرماندا  چه سرنوشدتی پید ا کدرد    

کنید  و   تامین آب قطیه دوم سدامانه گرمسدیری را اجدرا نمدی    

هدزار هکتدار ایدن محد ود  چیسدت و       4د یل کداه  سدطح   

ی در نظدر  تلصیص آب موجدود را بدرای چده افدراد و اشلاصد     

  گرفته ای ؟ 

 غدرب  گدیالن  س های ملازن  موضو: جبران کسری تلصیص

 بده  گرمسدیری  سامانه محل از میکب متر میلیون 27 میزان به

 شود؟ نمی اجرا چرا رسی ؛ کجا

وی در ترکری به وزیر را  و شهرسازی، گفت: شدما در جلسده   

کمیسیون عمران گفتی  هیچ گونه اعتباری بدرای پدرو   هدای    

  ن اریم اما چه ش  که با تاکی  برخدی اشدلاص بده ویدژ      ج ی

آقای نوبلت بسیاری از پرو   ها را اجدرا کردید  در حدا ی کده     

پرو   استراتژی  و راهبرد جمهوری اسدالمی ایدران ییندی را     

آهن استان کرماندا  بده خسدروی و از آن بریدآ بده بغد اد و      

هدای   د سوریه را انجدام ن ادید ؛ آیدا فرامدوش کردید  کده جدا       

غیراستان ارد گیالنغرب، سدرپل ذهداب و قصرشدیرین هدر روز     

 تلفات دارن  و قرار ش  مدکل را حل کنی .

خطاب به رئیس جمهور، یادآور شید: آییا زمیان اجابیت      وی

تقاضای مردم زلزله زده نرسیده که از شما تقاضا کردنید کیه   

هایشان را اهمال کنید  سه سال از زلزلیه   یک سال دیگر وام

یب سرپل ذهاب گذشته چه توجهی به این مناط  شیده و  مه

آیا وزیر اقتراد جنابعالی اقتراد و معیشت را بلد اسیت و در  

گذاری برای ارتقیای سیط  معیشیت     اقتراد جنابعالی هدف

مردم وجود دارد  آییا وزییر اقتریاد شیما متوجیه جناییت       

گمرکات جمهوری اسالمی در مرزها است که تمامی مرزها را 

 طیلی کشانده است چرا اقدامی انجام نمی دهید به تع

کنید؛ ایشیان بیه خیاطر عیدم       وزیر نفت شما چه کیار میی  

مندی از ذخایر عظیم مشترکی که با کشور  برخورداری و بهره

 عراق داریم جنایت می کند؛ انگلیسی ها بیشیترین بهیره را   

 می برند و وزیر نفت میا در خیواب اسیت و سیاسیی کیاری      

 می کند.

خطاب به مجمع تدلیص مصلحت نظام با بیان اینکه  ایاندر پ

چه مصلحتی باالتر از این است که با منطقده آزاد قصرشدیرین   

سدال دفدا:    3موافقت کنی  که آالمی بدر دردهدا و رند  هدای     

مق س این مردمان باش ، است خطاب به رئیس جمهور گفدت:  

سال بول  1پروسه پرداخت حقوق بازندستگان منابآ جنگی 

کد  چرا به این موضو: توجه نمی کنید ؛ مدی بلبد  بده      می

 .کنی  توجه مرزی منابآ مسائل روستاییان

 :رضوانشهر  و حسی  محمدیاري نماینده طوالشآقاي  -هث

با اشار  به بلدی از فرمایدات رهبر میظم انقدالب دربدار     وی

 فرمود   ه میظم: گفت دو ت، با همکاری قوا و همچنین تیامل

 و سدوال  و بدود   منطبآ قانون و شر: با دو تمردان با روابط ان 

 ین و دشنام حرام شرعی است.توه اما شماست حآ تفحص

گاهی حرز برز مقابل را قبول ن اریم اما الزم است ملا فدت  

را با متانت بیان کنیم؛ دشمن نیروی خوی  را متمرکز کرد  و 

ن رو به الزم داریم اتحاد داخلی و وح ت را توسیه بلدیم از ای

او ویت نلست خود را در تیامل با دو ت ، عنوان نماین   مردم 

قرار داد  اگرچه انتظار داریم مسئوالن دو تی نیز در سال آخدر  

خ مت خود به مسئو یت و وظیفه خدود اهتمدام ویدژ  داشدته     

 باشن .

با توجه به عزم ج ی ریاست قو  قیائیه در مبارز  بدا فسداد و   

داریم ضمن حمایت از پرو   هدای ملدی و   اعمال قانون، انتظار 

در دست اق ام و حمایت از حفظ انفال، نظدارت خدوی  را بدر    

اعمال و رفتار متو یان شورای حفظ حقوق بیت ا مال در حوز  

منابع ببییی و پرو   های ملی به منظور جلدوگیری از اعمدال   

 سلیقه های شلصی تقویت کنن .

بددا توجدده بدده گرشددت مدد ت زمددان زیددادی از وقددو: سددیل در 

شهرستان تدا  ، مت سدفانه مسدئوالن وزارت را  و شهرسدازی     

غم تیه  حیور می انی و پیگیری و را  جبدران خسدارات    علیر

در هیچ سطحی در منطقه حیور نیافته کده ایدن امدر موجدب     

نارضددایتی مددردم و عدد م تلصددیص تددوان الزم بددرای تدد مین   

ی آسدیب دید   فدراهم کدرد  کده از وزیدر را  و       زیرساخت هدا 

شهرسازی انتظار دارم در او ین فرصت از منطقه بازدی  می انی 

 به عمل آورن .

خطاب به وزیر صمت بیان داشت: سدازمان هدای توسدیه ای     -

همچون ای رو و ایمی رو را مکلف کن  تا نسدبت بده مطا یده و    

بی  از انقدالب از   سرمایه گراری در حوز  انتلابیه که مت سفانه
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نیمت سرمایه گراری دو تی در جهت ایجاد توسدیه و اشدتغال   

 محروم بود  اق ام کن .

وی خطاب به وزیر ورزش اظهار داشت: با عنایت به صیود تدیم  

فوتبدال چوکدا تددا   بده  یددگ دسدته اول کدددور، نسدبت بدده      

تلصیص اعتبار الزم جهت استان اردسدازی ورزشدگا  پوریدای    

ام عاجل به عمل آورد  تا امکان بهر  من ی ایدن  و ی تا   اق 

تیم و تماشاگران پرتی اد و خونگرم تا دی از میزبانی مسابقات 

 فراهم شود.

نمایند   در   21قانون اساسی که مجوز افزای   ۶5برابر اصل  -

 21سال را به وزارت کدور داد  بدا توجده بده گرشدت      31هر 

ار دارم ی  نماین   بده  نماین  ، انتظ 51سال و قابلیت افزای  

حوز  انتلابیه تا  ، رضواندهر و ماسال اضافه شود همچندین  

سال قبل تا کنون بالتکلیدف   3ت سیس بلد اری جوکن ان از 

 مان   که نیاز به تییین تکلیف دارد.

در پایان خطاب به وزیر نیرو گفت: در حوز  آب و نیرو به ویدژ   

در سددطح اسددتان و  آبفددا از بدده کددارگیری نیروهددای ناکارآمدد  

 .شهرستان تج ی نظر کنی 

 ( فقره طرح7)( اعالم وصول 4

 برح اصالح موادی از قانون میادن کدور -

برح قانون نحو  اعمال نظارت مجلدس شدورای اسدالمی بدر      -

 مصوبات شوراهای عا ی کدور

برح ا حاق دو تبصر  به قدانون آئدین نامده داخلدی مجلدس       -

 صالحات بی ی آنو ا 317۰شورای اسالمی مصوب 

 برح اصالح قانون نظام صنفی کدور -

 استان 5برح تفکی  استان سیستان و بلوچستان به  -

 ( فقره الیحه9( استرداد )7

 نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی الیحه-

 اسددترداد الیحدده نحددو  پرداخددت هزیندده دادرسددی  : توضثثیح  

موجدب درخواسدت    به 33شمار  ثبت به دستگا  های اجرایی 

ریاست محترم جمهور بده د یدل امکدان     ۰۰آبان ما   24مور  

استفاد  از احکام قانونی موجود جهت وصول به اه از مد نظر  

آئین نامه داخلی مجلس شورای  315و به استناد بن  ی  ماد  

 .اعالم گردی , اسالمی 

(تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهثور و  مسثلولی    6

 راجرایي كشو

 مورد(1)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

نفدر از   51فرهاد بدیری نماین   پاک شدت بده همدرا      آقای-3

 دزوم تسدریع در جلدوگیری از افدزای  بدی رویده        :نماین گان 

 قیمت کاالها و اق امات اساسی برای کاه  قیمت ارز و سکه

 23علیرضا ورناصری نماین   مسج سلیمان به همرا  آقای  -2

درصد  از گدردش    1 زوم بازنگری در کسدر   :از نماین گان نفر 

 ما ی قرارگا  بابت فیا یت های محرومیت زدایی.

خددانم چنددارانی نمایندد   نیدددابور: تمهیدد ات جبددران مبلددغ -1

مس ود ش   در کدورهای چدین، هند  ، کدر  جندوبی، عدراق،      

  اپن و ...

 علت گرانی افسار گسیلته در جامیه چیست؟-

نفدر   55ضا نظری نماین   مردم خمین به همدرا   عیلرآقای  -5

چرا اعتبار برداشت ش   از صن وق توسدیه  : از دیگر نماین گان 

باید  هزینده    کروندا  ملی که بدرای مقابلده و مد یریت عدوارض    

برای خری  ساختمان دانددک     میلیارد تومان آن 321ش ،  می

 علوم پزشکی شهی  بهدتی هزینه ش   است؟

خواستار رسی گی به احتکار آقای نی  بین نماین   کاشمر: -4

های رصد  آن و ایجداد سیسدتم یکپارچده      کاالها، بهبود سامانه

تو یدد  و توزیددع و از بددین بددردن نقدد  دالالن در چرخدده      

   .تو ی کنن   تا مصرز کنن   ش 

میرتاج ا  ینی نمایند   تبریدز: ضدرورت جلدوگیری از      آقای-۶

میامالت صدوری و فردایدی ارز در بازارهدای غیدر رسدمی کده       

 موجب افزای  بی رویه ارز می گردد.

ضدرورت توجده  و تدامین    -آقای مقت ایی نمایند   اصدفهان:  -7

 منابع ما ی قانون تسهیل ازدواج جوانان.

 پرورش.ضرورت تدکیل جلسه شورای عا ی آموزش و -

ضرورت تقویت نظار  ها جهت حفاظدت و حراسدت از مندابع    -

 ببییی و محیط زیست

آقای حاجی د یگانی نماین   شاهین شهر: علت ع م اجرای -3

( قددانون جددامع خدد مات رسددانی بدده ایثددارگران  در  25مدداد  )

درصد    41خصوص بازندسته ش ن  همسران شاغل جانبدازان  

 چیست؟به باال با اعطای سنوات ارفاقی، 

خواسدتار   :حبیدب آقداجری نمایند   مدردم ماهددهر      آقای -۰

هدا و گراندی افسارگسدیلته     تسریع در جلوگیری از رش  قیمت

 .ش 

 مورد(13) تذکرات کتبی به  مسئولین اجرایی کشور -ب
 تعداد دستگاه اجرایی تعداد دستگاه اجرایی

 32 به اشت و درمان 3 آموزش  و پرورش

 33 کداورزیجهاد ۰ را  و شهرسازی
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 ۶ نیرو 5 اقتصاد و دارایی

 5 نفت 4 کدور

 5 علوم 1 امورخارجه

 2 ارتبابات 2 دادگستری

 ۰ تیاون 1 فرهنگ و ارشاد

 5 میراث فرهنگی 7 صنیت

تذكرات آیی  نامه اي، اخطار قانون اساسي و تثذكرات  (5

 شفاهي

در   نماینثده مهریثز و بثاف :    محمدرضا صباغیان بثافقي آقاي 

قانون اساسی گفت: امدام   75و  73ری با استناد به اصول اخطا

)ر ( فرمود که مجلس در رأس امور است و قانون اساسدی نیدز   

بر همین نکتده تاکید  دارد، امدا امدروز مجلدس در رأس امدور       

 حساب نمی شود.

شورای عا ی اقتصادی تصدمیمات خدود را مدی گیدرد، دو دت،      

 ای همدده مجلددس را دور مددی زندد ، سددتاد ملددی کرونددا بددر     

تصمیم گیری می کن  و حتی برای مجلس نیز تصمیم گیدری  

می کن ، در حا ی که هیچ نماین   ای از مجلس در این سدتاد  

 عیو نیست که این بیانگر ضیف مجلس است.

انتظار ما از ریاست مجلس این است که از جایگا  مجلس دفا: 

کن ، چرا ستادی که حتی ی  نمایند   مدردم در آن عیدویت    

   رد، برای خانه ملت تییین تکلیف می کن ؟ ن ا

آقای رئیس؛ خ مت مقام میظم رهبری برسانی  که از مجلدس  

 نماند    باقی چیزی نماین   2۰1  چیزی جز نام و ساختمان و

 کده  اسدت  الزم. ند اریم  جوابی مردم مقابل در ما که چرا است،

 .کنی  روشن را مجلس تکلیف

   او ین خواسدته ای کده   خطاب به رئیس مجلس افزود: بن وی

هنگام رأی به شما بده عندوان رئدیس قدو  دادم ایدن بدود کده        

مجلس را زن   کنی  در حا ی که مجلدس مدرد  اسدت گرچده     

 نفس می کد .  را تقاضا داریم که از مجلس دفا: کنی .

در پاسدخ بده    :دكتر قالیباف رئیس مجلس شوراي اسالمي آقاي 

ه در سدلنان خدود بده کدار     اخطار این نماین   گفت: ا فاظی ک

بردی ، ا فاظ درستی نبود، اینکه مجلس مرد  است یینی چده؟  

مجلس به بور حتم به وظایف قانونی خود عمل مدی کند  کده    

 هیچ شکی در آن نیست.

 کردی  مطرح شما کرونا با ارتبا  بح  در که اشکاالتی  دربار 

 صدحن  در شدما  کسدا ت،  خدابر  به اما ش   بررسی مجلس در

ش   و این نقص وجود  بح  مرکور موارد و ی ن اشتی ، حیور

 کروندا  بدا  مبدارز   ملی ستاد در بای  مجلس حتم بور به دارد و

 ایدن  و ش   انجام مکاتباتی راستا این در و باش  داشته عیویت

.این شکل توهین به مجلس شود می حل و ش   قطیی تصمیم

 .حرز درستی نیست

در تدرکری شدفاهی در    لکثان منماینده  سید علي موسوي آقاي 

جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: باغ اران ملکان بدا  

مدکالت ج ی روبه رو هسدتن . امدروز کددم  را بدا قیمدت      

بسیار ناز ی از این باغ اران خری اری می کنن  و دالالن در این 

 .بازار مانور می دهن 

قیمدت   وزارت جهاد کداورزی بای  به این موضو: ورود کرد  و

مناسبی برای خری  کدم  از باغ اران تییین کند  تدا دسدت    

دالالن نیز کوتا  شود. وزارت جهاد کدداورزی باید  بده قیمدت     

خری  محصوالت کداورزی ورود و از تیییع حدآ کدداورزان و   

 .باغ اران جلوگیری کن 

در اخطاری بیدان کدرد:     نماینده رشت: بار كوچکي نژادآقاي ج

نون اساسی مجلدس در عمدوم مسدائل در    قا 73بر اساس اصل 

ح ود تییین ش   در قانون حآ قانون گراری دارد. ما در حوز  

نیروی انسانی آموزش و پدرورش قدوانینی داریدم و در آسدتانه     

اخیدرا شدورای عدا ی انقدالب     .تصویب قوانینی دیگر نیز هستیم

فرهنگی به بحد  قدانون گدراری در خصدوص نیدروی انسدانی       

رود کرد  است. این کار صحیح نیست و اگر آموزش و پرورش و

 .نیاز به قانون گراری باش  وظیفه مجلس است

ر اخطاری با اسدتناد  د نماینده رامیان: غالمعلي كوهساري آقاي 

گفت: سایت پسمان  زبا ه آزادشدهر  ، قانون اساسی  41به اصل 

کیلومتری این شدهر بده رغدم اینکده      2سال قبل در  34ح ود 

لفی در شرق استان گلستان برای ایدن منظدور   گزینه های ملت

وجود داشت، جانمایی یا ارزیابی زیست محیطی درستی بدرای  

 آن صورت نگرفت.

 3با توجه به وسیت پی  بینی ش   برای این سایت که ح ود 

هکتار بود  است، ظرفیت سایت مرکور تکمیل ش   و بده رغدم   

تان چن ین ترکر از سوی ادار  کل حفاظت محیط زیسدت اسد  

گلستان، مسئوالن مربوبه نسبت به وضییت آن بی توجهند  و  

هدزار نفدر از    241این در حا ی است که ایدن سدایت سدالمت    

مددردم آزادشددهر، نگددین شددهر، مینودشددت و گنبودکدداووس و   

 روستاهای ابراز آن را با خطر مواجه کرد  است.

وی در ادامه از سازمان حفاظت محدیط زیسدت و فیداالن ایدن     

ست تا به ایدن موضدو: ورود کدرد  و دسدتگا  هدای      حوز  خوا

 نظارتی نیز این موضو: را به بور ج  پیگیری کنن .
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ورود شددیرآبه هددای حاصددل از زبا دده هددا بدده منددابع آب هددای  

زیرزمینی برخالز آنچه در ارزیابی های سدایت آمد   یکدی از    

مدکالت اصلی پیرامون ایدن موضدو: اسدت، ضدمن اینکده در      

ن  زبا ه آزادشهر اق اماتی برای مقابله با این ارزیابی سایت پسما

وضییت پی  بینی ش  ، اما متاسفانه تا این  حظه انجام ند   

 است.

این سایت توسط سازمان م یریت پسمان  استان اری گلسدتان  

م یریت می شود، در چن  سال اخیر بوی نامطبو: این سدایت  

یدم  باع  آزرد  خابر ش ن مدردم شد   اسدت کده انتظدار دار     

مسئوالن مربوبه بده ویدژ  در وزارت کددور جهدت رفدع ایدن       

 .مدکل اق امات اساسی انجام دهن 

در ترکر شدفاهی گفدت:    نماینده ارومیه: جالل زاده  آقاي وحید

در نطآ دو هفته پی  خود گفتم در ارومیه درب باغ شدهادت  

باز است، هفته قبل سده نفدر از نیروهدای مجاهد  مرزبدانی در      

انقالب و عناصر تروریستی به شدهادت رسدی ن .   درگیری با ض 

شهادت این قهرمانان ملی را به خانواد  آنها، مرزبانی جمهوری 

اسالمی ایران و مردم غیور ارومیه تسلیت و تبری  عدرض مدی   

 کنم.

از نیروهای مسئول در نیروهای مسلح و وزیر کدور بده عندوان   

ه ای رئیس شدورای امنیدت کددور قویدا  مدی خدواهم بدا برنامد        

راهبددردی بدده ایددن حمددالت در منطقدده پایددان دهندد  و پددای   

ض انقالب را از منطقه ببُرن . همچنین از وزارتلانه هدای امدور   

خارجه و دفا: می خواهم در مراکرات فیمابین با عراق، آنهدا را  

مجدداب کنندد  تددا مسددئو یت مرزهددای خددود در منطقدده اقلددیم 

 کردستان با کدورمان را بپریرن .

دن ان شکن قرارگا  حمز  در برخورد با ض انقالب  وی از پاسخ

 تدکر کرد.

همچنین در ترکر به وزیر جهاد کداورزی تصریح کرد: ارومیده  

و استان آذربایجان غربی قطب کداورزی است، اما وزیدر جهداد   

کداورزی با وجود تمام وع   های قبلی تاکنون به این منطقده  

سدتی ادها و ظرفیدت   سفر نکرد ، اگر می گوییم این دو ت به ا

های داخلی بی توجه است، مینی آن وزیری است که از ابت ای 

انتصاب تاکنون به استانی که به وزارتلانده متبدو: وی مربدو     

 است، سفر نکرد  است.

هددزار  33وزیددر جهدداد کددداورزی هددیچ تددوجهی بدده ظرفیددت  

میلیاردی حوز  کداورزی در آذربایجان غربدی ند ارد، مدن بده     

امه نوشته و تدرکر دادم. کدداورزان ارومیده بدا     رئیس جمهور ن

مدکالتی مانن  افزای  قیمت نهاد ، سم و کود و سدیب هدای   

هزار و  ۶هزار تن میادل  311مان   در سردخانه روبرو هستن ؛ 

 میلیارد تومان در سردخانه استان دپو ش   است. 511

وی همچنین از سدربازان گمندام امدام زمدان )عد ( بده د یدل        

 کرد.و مبارز  با فساد و تبییض تدکر برخورد 

در تذکری شفاهی به رئیس  نماینده تهران: الیاس نادرانآقاي 

گفت: در اخبار نقل شده است که شما اظهار کردیید  ، جمهور 

که بنا به ترمیم گرفته شیده بیرای تعطییالت دو هفتیه ای،     

 57 اصیل  که حالیست در این مجلس نیز تعطیل خواهد شد؛

 از قوا استقالل به دارد، نام قوا تفکیک اصل که اساسی قانون

 .است قائل یکدیگر

گفت: ببآ این اصدل  ، قانون اساسی  7۰با استناد به اصل  وی

همه مصوبات در شرایط اضطراری کده دو دت آن را تددلیص    

 هر بنابراین می ده  حتما بای  به تصویب مجلس رسی   باش ؛

 گرفتده  دیگدر  دو تی نهاد هر یا کرونا ستاد توسط که تصمیمی

 .باش  ش   گرفته مجلس از بای  حتما شود می

مجلس یازدهم حتی اگر به صورت مجازی تدکیل شود نظارت 

پس به شما می گویم بر امور اجرایی دو ت را رها نلواه  کرد. 

که این رفتارها و دوگانه سازی ها مثل تحریم و ریر تحریم که 

تخابیات هسیتیم شیرو     دولتی ها این روزها که در آستانه ان

  .کرده اند جالب نیست

مسئله اینجاسیت کیه ذلیالنیه     ،قطعا تحریم را نمی پذیریم 

تحریم ها برداشته شود یا عزت مدارانه، همه دعواهای ما سر 

این نقطه است. اگر دولت از مروبات مجلیس عیدول کنید و    

بودجه را در تاریخ مقرر خود تقیدیم نکنید تخلیف کیرده و     

 .از موضع قدرت برخورد خواهد کردمجلس با او 

در پاسخ  رییس وقت جلسه:سید احسان قاضي زاده هاشمي آقاي 

به ترکر ا یاس نادران، گفت: قطیا مجلس فیدال خواهد  بدود و    

جلسه خواه  داشت اما اینکه شکل برگزاری آن چگونده باشد    

. تذکر آقای نادران خ مت مردم و همکاران عرض خواهیم کرد

است و بیانات ایشان درست هسیتند. شیرای     به دولت وارد

باید به ترویب مجلس برسید و   79خاص طب  صراحت اصل 

حتما باید از مجلس اشخاصی در ستاد ملی مبارزه بیا کرونیا   

 .وجود داشته باشند

در تدرکری    نماینده علي آباد كتثول:  حمت اهلل نوروزيآقاي ر

کدرد:  شفاهی خطاب به وزیران جهاد کداورزی و صدمت بیدان   

بهترین گن م کدور در استان گلستان تو ی  می شود، اما امروز 

کداورزان با کمبود برر گن م مواجه هستن . چرا برر گند م از  

گلستان خارج می شود. انتظار است سریع به این مسدئله ورود  
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کددرد  و جلددوی اتفاقددات ناخوشدداین  در تو یدد  غلدده کدددور را  

 .بگیری 

زیدران کددور و نیدرو اظهدار کدرد:      وی در ادامه در ترکری به و

دستور تییین مرز سیاسی بین استان گلسدتان و سدمنان را در   

سال کاری انجام ند   اسدت.   7داد  ای  اما با گرشت  ۰2سال 

بودجه در نظدر   ۰2برای اجرای برح فاضالب علی آباد در سال 

 .گرفته ش   اما گامی برن اشته ان 

مان برنامده و بودجده   خطاب به رییس جمهور و رئیس ساز وی

مترکر ش : باتوجه به مدکالت فراوانی که اسدتان گلسدتان در   

زمینه سیل و آت  سوزی جنگل ها دارد، الزم است در بودجه 

سال آتی ردیف مجزا برای مهار بحران ها در سطح استان دی   

 .شود

در پایان در تدرکری بده رئدیس بنیداد شدهی  خواسدتار انجدام        

 هی  محسددوب شدد ن افددرادی کدده در اقدد امات الزم بددرای شدد

خ مت رسانی به مردم در بیمارستان هدا بدر اثدر کروندا فدوت       

کرد  و افرادی که در تدییع جناز  شهی  حاج قاسم سدلیمانی  

 .فوت کردن ، ش 

در ترکری اظهار کدرد:   : مینودشت نماینده رضا آریان پور آقاي 

 الزم اسدت از تددالش هددا و اقد امات جهددادی وزیددر به اشددت و  

میاونان  و همچنین روسای داندگا  های علوم پزشکی و کلیه 

پرسنل به اشت و درمان برای مقابله بدا بیمداری کروندا تددکر     

کرد  و خسته نباشی  بگویم. آقای نمکی ثابت کرد  در دفا: از 

سالمت و حقوق مردم و پیروی از مقدام والیدت راسدخ و ثابدت     

 .ق م بود  است

گر به اشت و درمان جزو انتظدارات  دفا: از حقوق پرسنل ایثار

ما از وزیر به اشت در راستای دفا: از حقوق کدل ملدت ایدران    

است. تقاضا دارم هر چه سرییتر موضو: برقدراری فدوق ا یداد     

ویدژ  کارکندان به اشدت و درمدان و تبد یل وضدییت پرسدنل        

روز  را تییین تکلیف کنی  تا با امی  و  3۰شرکتی و قراردادی 

 .به خ مت رسانی ادامه ده  انر ی میاعف

 اعمدال  هدای  سیاست در ترکری به وزیر کداورزی اظهار کرد: 

 کدرد   نابود را مقاومتی اقتصاد ظرفیت اخیر های سال در ش  

 کدود  امدا  بدود   غدالت  سدایر  و گند م  کدت فصل اکنون است،

درص  افزای  قیمت داشته و  41و سموم  درص  ۰1 شیمیایی

 .ش ن  کداورزان با مدکل مواجه

در تدرکری شدفاهی    نماینده سثاري:   علي بابائي كارناميآقاي 

ن بده ویدژ  اسدتان ار و    ضمن تدکر از مسئوالن استان مازند را 

نماین   و ی فقیه در استان، همچنین اعیدای شدورای تدامین    

استان بابت پیگیری ها در جهدت عملدی شد ن منویدات مقدام      

میظم رهبری و مطا بات مردم در استان، گفت: وزارت را  بای  

 بابت عد م توجده کامدل بده وضدییت بد  را  هدای روسدتایی،         

صدلی سداری و میاند ورود بده     بزرگرا  ها و را  هدای فرعدی و ا  

 خصوص جاد  گوهرباران و جاد  ساری و الکان پاسخ ده .

خطاب به وزیر نیرو، گفت: بای  در خصوص ع م توقف احد اث  

س  فینس پاسلگو بود  که متاسفانه این وزارتلانه به مصوبات 

کمیسیون کداورزی بی احترامی کرد  و بای  با وزیدر برخدورد   

 شود.

به اشدت گفدت: باید  ایدن وزارتلانده در       وی خطاب بده وزیدر  

خصوص ع م توجه به پارامترهدای کروندایی و توجده بده بد ی      

عملکرد ستاد ملدی کروندا در اسدتان مازند ران کده مددکالت       

 فراوانی ایجاد کرد  پاسلگو باش .

خطاب به وزیر کدور، گفت: باید  ایدن وزارتلانده در خصدوص     

ددور پاسدلگو   ع م نظارت کافی بر عملکرد شدهرداری هدای ک  

 باش .

وی خطاب به رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشیور،  

 گفت: الزم اسیت در خریوص عیدم تیامین منیابع میالی و       

نفیر کیه مشیکالت     5بیمه های حمایتی از کارگاه های زییر  

 زیادی را ایجاد کرده پاسخگو باشد.

خطاب به رئیس جمهور و دبیرخانه مناط  آزاد، گفت: الزم  -

بابت عدم اجرایی شدن مروبه مجلس پیرامون منطقیه  است 

 آزاد و تجاری مازندران پاسخگو باشند.

وی خطاب به وزیر نفت، گفت: در خصوص ع م گازرسدانی بده   

منددابآ سددرد چهاردانگدده و دودانگدده و بلدددی از منددابآ     

 سردسیری میان ورود بای  پاسلگو باش .

فدت: الزم  بابایی کارنامی خطاب بده وزرای صدمت و اقتصداد گ   

اسددت در خصددوص عدد م توجدده و عدد م حمایددت بنگددا  هددای  

 اقتصادی کسب و کار کدور پاسلگو باش .

در پایان خطاب به وزیدر آمدوزش و پدرورش، گفدت: باید  ایدن       

وزارتلانه در خصوص ع م اجرای همسان سازی و رتبه بند ی  

 .میلمان پاسلگو باش 

تدرکر شدفاهی   در نماینده دماوند:   نژاد رسولي احمد سید آقاي 

مدا  قبدل در نطدآ میدان دسدتور خدود        2گفت: حد ود   ،خود

مواردی را به وزرای را  و شهرسدازی، نیدرو و به اشدت یدادآور     

ش م از جمله تسریع در اح اث کمربن ی گیالون ، رفع کمبود 

آب آشامی نی در رودهن، آبسدرد و گیالوند  و د  هدا روسدتای     

بیمارسددتان در  شهرسددتان هددای دماوندد  و فیروزکددو ، احدد اث

رودهن، افزای  تلدت هدای بیمارسدتانی، تجهیدزات و نیدروی      
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انسانی این بل  در دماون  و فیروزکدو  کده نده تنهدا محقدآ      

ند   است، بلکه سن ی به دست من رسی   که ندان می ده  

   اعتبارات این بل  در تهران هزینه ش   است. 

ست، ادامه با اشار  به مفاد سن ی که به دست وی رسی   ا وی

داد: این سن  ندان می ده  که ی  تفاهم نامه بین استان اری 

 73تهران و داندگا  علوم پزشکی تهران ، در اجرای مفاد مداد   

 5مداد  و   ۶قانون محاسبات عمومی مدترک فیمابین آنهدا در  

به امیدا رسدی   و براسداس آن     ۰3اسفن   27نسله در تاریخ 

میلیدون تومدان در اختیدار     1۶۶میلیدارد و   5قرار شد   مبلدغ   

بیمارستان امام خمینی فیروزکو  قرار گیرد اما متاسدفانه فقدط   

میلیون تومان آن تلصیص یافته و مدابقی جدای دیگدری     211

 هزینه ش   است.

وی خطاب به رئیس داندگا  علوم پزشکی شهی  بهدتی تهران 

تصدریح کددرد: شددما وقددت بیدددتری را بددرای کرونددا گراشددته و  

وجهی به بیمارستان های تحت پوش  خود ن ارید ،  کمترین ت

 امی ی به خیر شما نیست، شر نرسانی .

چرا اعتبارات تلصدیص یافتده بده مراکدز درمدانی فیروزکدو  و       

دماون  را در بیمارستان های تهران هزینه می کنی ؟ مگه خون 

 تهرانی ها رنگین تر از مردم این دو شهرستان است.

جمهور و وزیر به اشت، درمان و ضمن درخواست از رئیس  وی

آموزش پزشکی برای ورود به ایدن موضدو: افدزود: در دانددگا      

علوم پزشکی شهی  بهدتی چه می گررد، چرا تمام اختیدارات  

 بدده یدد  نفددر سددپرد  شدد   اسددت کدده بدده نظددر مددی رسدد  بددا 

 .شهرستان های دماون  و فیروزکو  دشمنی دارد

ی  بدا  در اخطدار    نماینده شثازند:  محمود احمدي بیغشآقاي 

قددانون اساسددی، گفددت: در اخطددار روز   3۶اصددل  اسددتناد بدده 

اتفاقدات شدمال و    آبان ما  مطدا بی در ارتبدا  بدا    2۶یکدنبه، 

شما غرب کدورمان عرض کردم و امروز برای اینکه شما شاه  

باشی  و در تاریخ مان گار شود اعالم می کنم که بررسدی هدای   

راهبردی و تحلیل های سیاسی ندان می دهد  کددور ترکیده،    

عربستان و ایدران همانند  کددورهای عدراق،  یبدی و مصدر در       

طقه خاورمیانه بده واسدطه   مسیر تللیه ق رت  ئوپو تی  در من

سیاست های مرموز انگلدیس، آمریکدا و اسدرائیل قدرار گرفتده      

 است.

بدا   متاسفانه ترکیه متوجده ایدن خطدر بدزرگ نیسدت و اخیدرا       

م اخله مستقیم در امور داخلی دو کدور مستقل آذربایجدان و  

ارمنسددتان و تغییددر نقددده سیاسددی منطقدده مسددیر ورود ندداتو، 

 ه عمآ  ئوپو تی  دریای خزر هموار کرد.اسرائیل و آمریکا را ب

در حالی که در رفلت مرگ بار سیاست خارجی ایران نسیبت  

به این تحوالت پر اهمیت منطقه ای مجلس که خود را مدعی 

انقالبی گری می داند مشمول مسائلی کیه برخیی از آن هیا    

سطحی است نموده لذا انتظار می رود در یک موضیع گییری   

به اتفاقیات اخییر شیمال ریرب اییران       کامال قاطعانه نسبت

 واکن  جدی نشان داده شود.

پیشنهاد می کنم در یک بیانیه نسبت به مداخلیه ترکییه در   

این منطقه عکس العمل کامال منطقه ای و ریورمندانه نشیان  

داده شود و رسیما اعیالم شیود کیه اییران ایین مرزبنیدی        

 جغرافیییایی و کوریییدور مییوردنظر ترکیییه را بییه رسییمیت  

نمی شناسند و با دعوت از سیفرای آذربایجیان، ارمنسیتان،    

 ترکیه به مجلس از آن ها توضی  مفرل بخواهد.

خطاب به مردم، نمایند گان، انقالبیدون و د سدوزان نظدام،      وی

افزود: مسائلی در شما غرب در حال شکل گیری است کده اگدر   

 تحرک انقالبی نباشد  قطیدا مدا بده فاجیده بدزرگ جغرافیدایی        

 .یم بن   این مطلب را گفتم تا در تاریخ بمان می رس

قاضي زاده هاشمي  نایب رییس اول مجلثس   آقاي ( اظهارات 8

 شوراي اسالمي: 

 کیه  فرمودنید  اشیاره  محتیرم  جمهیور  رئیس که شدم مطلع

 جامعیه  سوم یک به کرونا با مقابله ملی ستاد مروبه براساس

 دهند. می ماه 0 برای تومانی هزار 111 معیشتی بسته یک

ما از اصل عمل استقبال می کنیم و حتی در روز گذشیته بیه   

 دولت تذکر دادیم که افیرادی کیه شیغل شیان بیه مشیکل       

می خورد به طور حتم باید مورد توجیه جیدی قیرار گیرنید،     

سوال این است که منبع و اختیار قانونی آن بیرای اقیدامات   

  مالی از کجا تامین می شود

که اگر مجلس ترمیم بگیرد تا خدمتی  این گونه رفتار دوگانه؛

به مردم شود نماینده دولت مخالفت می کند و از طرفی دیگر، 

دولت در ستادی که مجوز قانونی و عملکرد آن جیای سیوال   

دارد به این شکل عمل می کند لذا بایید در ایین صیورت از    

 مجلس مجوز گرفته شود.

ریم ایین  اینگونه رفتارهای دولت جای سوال دارد که امییدوا 

گونه رفتارها ادامه پیدا نکند چرا کیه پاسیخی بیرای افکیار     

 عمومی ندارند.
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