
 

تقنینی امور معاونت                                     اریان اسالمی جمهوری                                                             جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
                                                  

   جمهوری  ریاست                                                                   
    

 

 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 
 اولسال  – یازدهمدوره 

 

 23/01/0399هنبشسه   روز– (59) نهمو  پنجاه  جلسه علني
 

 )در خصوص جلسه غیر علنی اول وقت امروز((اظهارات آقای دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسالمی1
 

ماینده از پاسخ  وزیخر   ن) علوم، تحقیقات و فناوری محترم زیرو رحمت اله نوروزی نماینده محترم علی آباد از آقای سوال  (2

 (.به رأي گذاشته شد و نمایندگان از پاس  هاي وزیر قانع نشدند وزیر پاس  هاي در ادامهقانع نشد، 
 

ون و )پس از قرائت گزارش كمیسی راه و شهرسازیمحترم  علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندرود از وزیرآقای سوال  (3

 اظهارات آقاي بابایي و آقاي مهندس اسالمي ، نماینده از پاس  وزیر قانع شد.( 
 

)كلیات طرح بخه صوخوی    طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاست های تنظیم باازار  رسیدگی به (4

 شد.( رسید و طرح به صورت دو شوري گردید و جهت بررسي جزییات به كمیسیون ارجاع
 

 

 (آقایان : امیني، نجف زاده، علیزاده، صفایي و گودرزي)( ناطقین جلسه علنی5
 

 )اسامي منتخبین قرائت گردید.(استان 7استان ها در  انتخاب نمایندگان ناظر در کمیته هماهنگی اشتغال (6
 

 منتخبین قرائت گردید.( )اسامياستان 8انتخاب نمایندگان مجلس جهت عضویت در شورای فرهنگ عمومی استان در  (7
 

)اسامي منتخبین قرائخت   ناظر در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت اساسی(انتخاب نمایندگان 8

 .(گردید
 

 قرائت بیانیه( 9
 

 ( تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی11
 

 صبح 5:45ساعت 24/01/0399خمور شنبه چهار (اعالم ختم جلسه، جلسه آینده11

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

2 

 95خالصه جلسه
 سه شنبه

32/01/0255 
 

 (اظهارات آقاي دكتر قالیباف رییس مجلس شوراي اسالمي0

در تشریح نشست غیرعلنی امررز   دکترمحمدباقر قالیباف آقای 

دی ماه( مجلس شورای اسالمی گفرت  نشسرت    32)سه شنبه 

دقیقره آغرا  شرد ز در ایرص  ریرت نری         05ز  7امرز  ساعت 

ز رئریس   0055یحره بودهره   ساعته رئیس کمیسیون تلفیق ال

کمیته درآمد، گزارشی را ا  پیشر ت کمیسیون تلفیق در ایرص  

 . مینه ارائه کردند

هرای   مطلع شدی  آقای شجاعیان نماینرده ممسرنی در دزره   -

ازل ز دزم مجلس بره رممرت اردا ر تنردن ایرص  قردان را بره        

 .اانواده ایشان تسلیت میگویی 

 اینده علخي آبخاد از   رحمت اله نوروزي نمآقاي سوال  (2

 علوم، صحقیقات و فناوري محترم وزیر

پس ا  قرائت گرزار  کمیسریون ز اارراراق آقرای نرورز ی ز      

 در ادامره نشرد،  آقای دکتر غالمی  ، نماینده ا  پاسخ ز یر قانع 

به رأی گذاشته شد ز نمایندگان ا  پاسخ هرای   ز یر پاسخ های

 نز یر قانع نشدند

 ز مقرو   دریردی  05 ا رزای   داماقر  عدم علل موضوع سوال:

 ارق علوم ز مراکز زابسته به ز کارمندان ا  نفر هزار 05 مزایای

 چیست؟،آن 

 خالصه اظهارات آقاي نوروزي:

تا به مال هفت بار در  02۳۱ز یر علوم تاکید داشتند ا  سال -

ایص  مینه مکاتبه داشتند، اما یرر ا در مرد مکاتبره ایرص امرر      

ما در مسیر دانایی قرار داری  ز در سال  دنبال شده استن امرز 

شرود چررا کره امررز       رز  یکبار عل  دز برابر می 72هر  3535

 .باشد قرن ابر تکنولوژی می

امررز  ز ارق علرروم ا  عملکرررد آقرای ز یررر ز میررازنیص ایشرران   

دار مرکت علمی کشور هسرتند ز   ناراضی هستندن اساتید طالیه

نیز نق  موثری در ایص مرو ه  کارمندان پرتال  ایص ز ارتخانه 

دارندن چگونه  مانی که اساتید ز کارمنردان ا  نررر امرارمیرا     

در ایص تالطر  اقتارادی ا  ایرال آسروده براروردار نیسرتند       

توانند در  ضای رقابت علمی مو ق شده ز در مسریر تولیرد    می

 .عل  گام بردارند

ز علمری  هرا ز مراکر   با توهه به عنایتی که امام رامل به دانشگاه

داشتند متاسفانه امرز  آن طور که باید ز شاید بره ایرص مرو ه    

توهه نشده ز اساتید ز کارمنردان ز ارتخانره ناراضری هسرتندن     

ااتیاراتی که به هیاق امنرا داده شرده اسرت بررای کنرار  دن      

باشدن باید قوانیص دسرت ز پراگیر کنرار رزدن     موانع پیشر ت می

د را  یرپرا بگرذاری  چگونره     مانی که مقو  کارمندان ز اسراتی 

 .توانی  شاهد رشد علمی باشی  می

در ادامه با اشاره به قوانیص موهود در ااوص ا زای  مقو  ز 

 بیران کررد  متاسرفانه   ، مزایای اساتید ز کارمندان ز ارق علوم 

آن طور که باید ز شاید در ایص مو ه اقداماق ال م انجام نشده  

هرا بره    مندان ز اساتید دانشرگاه استن امرز  چش  امید تمام کار

نامرره  نماینرردگان اسررتن مررا چیررزی اررار  ا  ضررواب  ز آیرریص 

که دانشگاه به محرل تحرول ز پیشرر ت     اواهی ن برای ایص نمی

علمی کشور تبدیل شود ما نیا مند ترال  اسراتید ز کارکنران    

ک  هسرتی ن مرا انقرالر کرردی  ترا اسرتقالل ز آ ادی         ممت

رد عل  استن نباید در مسیر هنرب  ز  داشته باشی ن دانشگاه م

پیشر ت کشور افقان باشدن آمو   ز پرزر  ز دانشگاه سنگ 

هرایی   بنای آینده انقالر استن بایرد ارزهری دانشرگاه انسران    

 ری ، انقالبی، کنجکاز، متیرد ز  رهیخته باشدن چرا آقای ز یر 

ای به مضرق آقرا کره رزنوشرت آن نیرز در کشرور       در طی نامه

اند؟ مطالبره مرا    شده 3۱است اواستار اعمال ماده پخ  شده 

 .باشد رضایت کارمندان، اساتید ز اعضای هیاق علمی می

ای در ایص مو ه داردن نگاه مضررق   مجلس یا ده  اهتمام زیژه

ز تحروالق آینرده ایرران در مرو ه علمری       0050آقا بره سرال   

اروردن   باشد که همه اینرا به دست اساتید توانمند رق  مری  می

مطالبه ما اهرای قانون است ز انترار داریر  ترا ز ارق علروم ز    

 .ز یر پای کار بیایند

 غالمي:خالصه اظهارات آقاي 

ای ا  سوی سا مان برنامره ز   ایان سال گذشته بخشنامهپ در - 

 05بودهه یادر شد که بر اساس آن ا رزای  امتیرا اق  ارل    

ایری  هرای اهر  قانون ادماق کشروری بررای کارکنران دسرتگاه    

یراد شرده     شرد، بخشرنامه   مشمول قانون ادماق کشوری مری 

 توس  مسئوالن ذیرب  ز هیأق ممیزی بررسی شدن

ها ز موسساق آمرو   عرالی    با توهه به اینکه کارکنان دانشگاه

( قانون امکام دائمری ترابع ضرواب  ماروباق     0بر اساس ماده )

 هیأق امنا هستند، ا  سا مان امور اسرتخدامی کشرور اسرتیالم   

 تواند یورق گیرد یا ایرن شد که ایص ا زای  مقو  می

دریرد ا    25با توهه به پاسخ دریا ت شده با ا رزای  میرزان   

دریرد   05درید مقرو  کارکنران آمرو   عرالی میرادل       05

کارکنان ادماق کشوری موا قت شد لذا مک  مربوط بره ایرص   

 برابرری  عمرال  ز شرد  یرادر   ۳۱موضوع ا  یک اسفند ماه سال 

 کشروری  اردماق  کارکنران  ز عرالی  آمرو    کارکنران   مقو

 نگر ت یورق
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با توهه به اینکه بار مرالی ایرص موضروع بیرد ا  قرانون بودهره       

 ساالنه بره زهرود آمرد مقررر شرد ایرص مرر  ا  بودهره مراکرز         

 آمو   عالی ااتااص یابدن 

 بیشرتری  ا رزای   برداشرت  ز ارق مجموعره  اینکره  به توهه با

قانون امکام دائمری   در ز ارتخانه دز ایص گرزهی ه  ز داد انجام

زهود داشت، همکاران تقاضای ا زای  مقو  دیگری داشرتند  

کرره طبیرراال برراالتر ا  مقررو  کارکنرران ارردماق کشرروری قرررار  

 گیردن می

 بخر   در لرذا  شد انجام ال م اعتباراق ا زای  برای ها پیگیری

برابر مقرو  کارکنران    ها مقو  ز گر ت یورق ها پرداات ازل

 ادماق کشوری شدن

همکاران انترار بیشتری داشتند لذا برای تأمیص دراواست آنرا 

ها با رئیس سا مان برنامه ز بودهه یورق گر ت ترا   نامه نگاری

سا ی مقو  ز مزایای کارکنان ز ارق علوم با دانشرگاه   همسان

 علوم پزشکی بررسی ز محقق شودن

یرد ا  تاروی    با توهه به اینکه ایص دراواست ا زای  مقو  ب

 برا  آبان ماه سال هاری 0ای در تاریخ  بودهه ساالنه بود، مکاتبه

 ااتاراص  ال م منرابع  تا گر ت یورق بودهه ز  برنامه سا مان

 ازل میرازن  بره  ای نامره  نیرز  00/۱/۳۳ تاریخ در همچنیص یابد،

شد تا کارگرزهی بیص دز ز ارتخانه به عنوان  ارائه همرور رئیس

 مقو  کارکنان تشکیل شودنسا ی  مسئول همسان

هرای   آذر ماه سال هاری بره هیرأق   05بر ایص اساس در تاریخ 

نامه مربوط به ا زای  دزم نیز تریه شود ترا   امنا ابالغ شد، آییص

هلسره برا    2در یورق تأمیص منابع اهرایی شود؛ طی چند ماه 

رئیس سا مان بودهه ز میازنیص ایص مجموعره برگرزار شرد ترا     

رق گیرد اما آنرا تأمیص منابع را اهاله به قرانون  تأمیص مالی یو

 بودهه کردندن

 بررای  دریردی  005 تخاری   شرد  دراواسرت  اساس ایص بر

ز پژزهشی یورق گیرد تا مشکالق  آمو شی مراکز ز ها دانشگاه

دی ماه سال هراری   01کمتری ایجاد شود؛ همچنیص در تاریخ 

رق گر رت  با رئیس سا مان برنامه ز بودهه مکاتبه دیگری یرو 

تا  رمول مایله ا  سوی هیأق امنرا نیرز بررسری شرود کره ا       

سوی ایص سا مان مورد موا قت قرار گر ت ز تأمیص اعتبار نیرز  

ها  ها ز مراکز پژزهشی شد لذا دانشگاه مواف به بودهه دانشگاه

 در مال بررسی تأمیص منابع مالی اود هستندن

 ماننرد  تلرف مخ هرای  عریره  در کشور عالی دستازردهای امرز 

 شرتابان  مرکت ایص تدازم برای لذا است مشرود کرزنا با مبار ه

 نشوند دلسرد علمی نخبگان نباید ز است ممایت به نیا 

علي بابخایي كارنخامي نماینخده سخاري و     آقاي سوال  (3

 راه و شهرسازيمحترم میاندرود از وزیر 

ز آقرای   باباییپس ا  قرائت گزار  کمیسیون ز ااراراق آقای 

 قانع شدن، نماینده ا  پاسخ ز یر  اسالمی مرندس

علت عدم برنامه مناس  درااروص سراماندهی   موضوع سوال: 

های قرراردادی در مجموعره    نیرزی انسانی ز بی توهری به نیرز

 ، چیست؟ز ارق راه ز شررسا ی

 خالصه اظهارات آقاي بابایي كارنامي:

 آن هبر  بایرد  کره  بروده  مجلرس  مر  موضوعاق ا  یکی نرارق-

متیرد باشی ، در غیر ایص یورق بره سروگندی کره اروردی ،     

 35عمل نکرده ای ن سوال بنرده درااروص پیگیرری دغدغره     

هزار نفر قشر مرلوم کارمند ز کارگر مو ه راهداری اسرت کره   

 مشغول به ییانت ا  مردم در هاده ها ز ایابان ها هستندن

یرد ا   براساس اسناد موهود نیرزهای شررکتی راهرداری کره با   

هزینه های هاری در سر ال بودهه برره مند شروند، ا  محرل   

 تملک دارایی استفاده می کنندن

هزار میلیرارد تومران منرابع بودهره ای در      35علی رغ  زهود 

بخ  نیرزهای انسانی ز ارق راه ز راهداری، برا کمبرود منرابع    

مواهری ، تاریح کرد  متاسفانه منابع بودهه ای در محلی غیر 

ل ضررزری هزینره مری شرودن نیرزهرای انسرانی اعر  ا         ا  مح

سرال   00کارگران ز کارمندان مجموعه راهداری کشور بی  ا  

است که بالتکلیف هستند ز متری عنروان شرغلی قرراردادی ز     

شرکتی ه  ندارد، ا  ایص رز نمی دانی  که اینرا در کدام دسرته  

 ا  گرزه های شغلی قرار دارندن

رزد دیرروان محاسررباق ز سررا مان بررا اشرراره برره ضرررزرق ز زی

با رسی به بحث تیییص تکلیف زضییت شغلی راهداران، تاکیرد  

نفرر ا    05کرد  با توهه به گفته ز یر راه ز شررسرا ی سراالنه   

ایص عزیزان در آمار تلفاق هاده ای قرار دارنرد، ا  ایرص رز ال م   

است زضییت نامشخ  ایص مجموعره در الیحره بودهره سرال     

تییریص تکلیرف شرود؛ البتره ز یرر در آن مقارر        آینده دیده ز

 نیست ز به سال ها قبل با  میگرددن

 مانی که به رزسرتاها مراهیره مری کنری ، مرردم ا  مجموعره       

راهداری دراواست ادماق دارند، اما مدیران ارشرد مجموعره   

راه ز شررسا ی کمبود بودهه را برانه می کنند، در مرالی کره   

ا در بخشری غیرر ا  محرل توسریه     ایص منابع تخای  یا ته، ام

هد مند منابع انسانی هزینه مری شرودن مجلرس بایرد بره ایرص       

موضوع به یورق هدی زرزد کند، چرا که مجلس تنرا زایفره  

 قانونگذاری ندارد ز باید نرارق ه  داشته باشدن
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هدف ا  طرح سوال ا  ز یر محترم، ر رع مشرکالق کرارگران ز    

د امنیررت شررغلی برررای کارمنرردان مجموعرره راهررداری ز ایجررا

آنراست، برای مجموعره هرا ماننرد دیروان محاسرباق، مرکرز       

پژزه  ها، سا مان برنامه ز بودهه ز متی نمایندگان مجلرس  

ز اعضای کمیسیون اهتماعی نیز پیگیر ایص موضوع بروده ز برا   

ز ارتخانه راه مکاتبه کرده انرد، ا  آقرای اسرالمی مری ارواه       

 یررورق هرردی پیگیررری ززضررییت شررغلی ایررص ا ررراد را برره  

 شفاف سا ی کندن 

 055هرزار ز   03ز یر راه ز شررسا ی باید زضرییت اسرتخدام   

تییریص   0055ساله راهداری را در بودهه  00نیرزی بالتکلیف 

 تکلیف کندن

مشکل زضییت شغلی کارگران ز کارمندان تنرا مخت  ز ارق 

 راه ز شررسا ی نیست ز در بسیاری ا  دستگاه ها زضع به ایرص 

یورق است، سوال مص تنرا ا  ز یر راه نیست، بلکه بره دنبرال   

مل ایص مشکل ز تیییص تکلیف زضییت همره ایرص عزیرزان ا     

نرر شاا  انسانی ز رشد انسانی می باشی ن بنرابرایص مجلرس   

ه  باید به ایص موضوع زرد کرده تا مق ز مقو  ا رادی را کره  

اده هرا دارنرد را   زایفه ییانت ا  هانمان در سرما ز گرما در ه

 پیگیری کنندن

متاسفانه براساس قرانون نمری تروانی  ا  رئریس سرا مان امرور       

استخدامی ز سا مان برنامه ز بودهه در مجلس شورای اسالمی 

اگر آقای وزیر می پذیرد کاه  نسبت به عملکردشان سوال کنری ،  

به دنبال حل مشکل کارگران و کارمندان راهداری و سایر بخش هاا  

 ه صااورت مشاارو  از توتاایحات ایشااان قااان      باشااد، باا 

 می شوم.

برا اشراره بره      دكتر قالیباف رئیس مجلس شوراي اسخالمي قاي آ

  گفرت  مرلت یک ماهه نماینده سوال کننده به ز یرر مربوطره،  

 ز کررده  رسریدگی  موضروع  ایرص  به آینده ماه یک در باید ز یر

 گیهماهن با ز کند مل را راهداری کارمندان ز کارگران مشکل

 .کل ارائه کندمش ایص مل برای طرمی اهتماعی کمیسیون

 خالصه اظهارات آقاي مهندس اسالمي:

 ز ممرل  ز راهرداری  سا مان مجموعه در نفر هزار 35 بر بالغ -

ا نیرزهر  ا  نفرر  055 ز هرزار  00 کره  هستند  یال ای هاده نقل

شرررکتی یررا قررراردادی محسررور مرری شرروند کرره بررا مضررور   

ای کشور ز به زیژه شررای  اقلیمری برار     ه رز ی در راه شبانه

 کنندن  رسایی را تجربه می کار سخت ز طاقت

هزار پل بزرگ ز کوچک،  255برداری  ایص نیرزها در مسیر برره

 0ای ز  هرزار کیلرومتر محرا ا هراده     33هزار دستگاه تونل،  2

 کنندن هزار کیلومتر رزشنایی را به یورق مستمر نگرداری می

الق سررنگینی برره دنبررال دارد ز بایررد  شررغل راهررداری مشررک 

 کره  چررا  گرری،  تادی نه شود محسور ماکمیتی مشاغل هزء

 برسرا ی  ز نگررداری  بررای  آالق ماشریص  دستگاه هزار۳ بر بالغ

گیررد، در ایرص  مینره     ها مورد اسرتفاده قررار مری    هاده ز ها راه

ز متنوع مورد نیا  اسرت کره بسریاری ا       های گوناگون تخا 

در ز ارتخانه به دلیل با نشستگی دیگرر مضرور    نیرزهای ابره

ندارند، بنابرایص باید نیرزهای هدید تخاای هرذر شروند ترا    

گری  شغل راهداری به شکل ماکمیتی تیریف ز ا  شکل تادی

 اار  شودن

با ماکمیتی شدن شغل راهرداری امکران قررارداد مسرتقی  برا      

 ترروان کررار راهررداری را  سررا مان راهررداری زهررود دارد، نمرری 

ای داشتی  کره در   سپاری کرد، پی  ا  ایص چنیص تجربه پیمان

گرری بره    نرایت منجر به  ساد شد، با تغییر رزیکررد ا  تاردی  

ای دیگرر رقر     هرا بره گونره    های برسا ی راه ماکمیتی ار یت

 اواهد اوردن

مجلس شرایطی  راه  کند تا نیرزهای راهداری در قالر  کرار   

هرا بتواننرد بره     در  رآینرد راه ماکمیتی مانند پلیس ز ازرژانس 

 ارائه ادماق اود ادامه دهندن

های ممل زنقل کشور ز با توهره   در بخ  توسیه  یرساات -

به تغییراق سااتاری بید ا  ادغام ز ارق راه ز شررسرا ی نیرا    

های متنوع هسرتند   داری  نیرزهای استخدامی که دارای مرارق

 قدام کنندناستخدام ز نسبت به مسئولیت شبانه رز ی ا

یک بار در هیرأق دزلرت عقرد قررارداد مسرتقی  برا نیرزهرای        

راهداری تاوی  شده بود اما در هیرأق تطبیرق ماروباق ایرص     

ای  ماوبه ملغی شد ا  ایص رز نیا  داری  ا  طریرق مراده زامرده   

بتوانی  ا  مجلس مجو  بگیری  تا  رآیند هذر نیرزی انسانی ز 

  راه  شودن گزین  ا راد دارای مرارق ز دان 

آالق  هرزار دسرتگاه ماشریص    ۳اسالمی با بیران اینکره برالغ برر     

راهداری در هزار زامد راهداری در سراسر کشور زهود دارنرد،  

آالق ااتاایی برای نگررداری ز   گفت  با کمبود هدی ماشیص

های کشور مواهه هستی  که نیا  داری  برا ممایرت    برسا ی راه

دریرد   15شرود، چررا کره    های کشور تجریز  مجلس راهداری

سال دارند که  35آالق راهداری  رسوده یا عمری باالی  ماشیص

 باید هایگزیص شوندن

با شرکت هپکو قراردادی منیقد شرد ترا بتروانی  ماشریص آالق     

تولید داال اریداری کنی  اما به دالیل گونراگون ایرص اتفرا     

 نیفتادن
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جریرز ز  باید سراماندهی، تییریص تکلیرف نیرزهرای انسرانی ز ت     

آالق راهسا ی رق  بخورد، باید یرک برار بررای     نوسا ی ماشیص

ها ساماندهی شود تا ا  شررای    همیشه زضییت نگرداری ا  راه

 نناهمگون رها شوی 

طرح صوسعه و صولید پایدار زنجیره فوالد بخا   رسیدگي به (4

 رویکرد اصالح سیاست هاي صنظیم بازار

(، ری، نرادران ز یرباغیان  آقایان   نرپس ا  ااراراق مخالفیص)

(، سررخنگوی آقایرران  طرراهری، سررلیمی ز تقرری پررور موا قیص)

کلیاق طرح بره تاروی    ،  )مخالف( کمیسیون ز نماینده دزلت

(آییص نامه داالی مجلرس ، طررح   02۳رسید ز بر اساس ماده )

دزشوری گردید ز هرت بررسی هزییاق به کمیسریون ارهراع   

 شدن

ا  تاوی  کلیاق طرح توسیه  پس قالیباف، دکترآقای  صوضیح:

ز تولید پایدار  نجیره ای  والد با رزیکرد ایالح سیاسرت هرای   

تنری  با ار در یحص علنی گفرت  برا توهره بره ایرص کره ایرص        

موضوع مساسیت زیژه ای دارد ز کمیسریون یرنایع ز میرادن    

 02۳شوری شدن ایص طرح را دارد، طبرق مراده    دزدراواست 

سیه ز تولید پایدار  نجیرره ای  روالد   آئیص نامه داالی طرح تو

با رزیکرد ایالح سیاست های تنری  با ار برای بررسی بیشرتر  

 .به کمیسیون ارهاع می شود

آقایان : امیني، نجف زاده، علیخزاده،  )ناطقین جلسه علني (5

 (:صفایي و گودرزي

 : هشترود نماینده سیدحمزه امینيآقاي -الف

ال م می دان  ا  مردم شریف، نجیر ، قردردان ز قدرشرناس     -

مو ه انتخابیه اود که برای بار دزم به بنده مقیر اعتماد کرده 

شکر ز قدردانی کرن ن  ز به عنوان اادم اود انتخار کرده اند، ت

امیدزارم سربا  شایسته ای برای نرام مقدس همروری اسالمی 

 به رهبری مضرق امام اامنه ای باش ن

با عرض استه نباشی ز آر زی سرالمتی ز تو یرق بررای کرادر     

پزشررکی، ارردماق درمررانی ز پرسررتاران ایمررارگر ز متیرررد ز   

ه تیبیر همچنیص ا  همکاران عزیز  رهنگی ز میلمان گرانقدر، ب

مقام میر  رهبری آن ا سران تیلی  ز تربیت کشور بره اراطر   

تال  های یادقانه شان در ایص ایام کرزنایی تشرکر ز قردرانی   

 می کن ن

شررستان های هشترزد ز چارازیما  ا  همله شررسرتان هرای   

سردسیر ز کوهستانی استان هسرتند کره ا  لحراا گا رسرانی     

شدن هسرتند، ا  طررف   رزستاها به همت دزلت در شرف سبز 

مردم شریف ایص شررسرتان هرا ا  ز یرر نفرت کمرال تشرکر ز       

قدردانی را دارم، همچنیص ا  ز یرر زر   ز هوانران بره اراطر     

ممایت هایشان ا  هیراق هرای زر شری ایرص شررسرتان هرا ز       

 مانوعی چمص ز هشترزد پوشیده سر همچنیص تکمیل استخر

 ندارم را ردانیقد ز تشکر کمال را مناطق ا  یکی نریر بی

کشازر ی محور استقالل کشور است، شررستان های هشرترزد  

ز چارازیما  انبار غله اسرتان امسرال بره اراطر سررما دگی ز      

شرای  نامساعد هوی برداشت گندم بسیار ک  ز موه  ضرر ز 

ک  شد، دراواست می شود دزلرت در    یان کشازر ان  ممت

نرران نرایررت بخشررودگی زام هررای کشررازر ی مررداقل تمدیررد آ

 مساعدق را انجام دهدن

ا  عنایاق ز یر برداشت برای شررستان هشرترزد ز چارازیمرا    

در ااوص امداث پانسریون بیمارسرتان هرا، اهرداء زسرایل ز      

 ۱لوا م پزشکی ا  همله زنتیالتور، سی آر ام، سی تری اسرکص،   

دستگاه آمبوالنس، مداث بخ  دیرالیز، درمانگراه تخااری ز    

انس تشکر ز قدردانی می کن ن امیردزارم بررای   پایگاه های ازرژ

 ایص تجریزاق پزشکان متخا  نیز ااتااص دهندن

ا  ز رای کشازر ی ز نیرز در تکمیل  ا  یک پایار سد سرند -

هکتار تشکر کرده ز دراواست مری کرن     ۱55هزار ز  3مدزد 

 را  براقی مانرده بررای اشرتغال پایردار ز آبرادانی         0در تکمیل 

 تال  ز هدیت را به عمل آزرندنمنطقه نرایت 

پیام نارضایتی ز گالیره عمیرق مردمران نجیر  ز ارون گررم        

شررستان های هشترزد ز چارازیما  را ا  ز یر راه ز شررسا ی 

به ااطر زضییت بسیار بد ز غیر قابل تحمل هراده هرای بریص    

مراغره،   -شرری ز رزستایی ا  هملره هراده ترانزیرت هشرترزد    

ایر هاده های ایص مو ه انتخابیه اعالم می قره باغ ز س-هشترزد

 کن ن

رشرته کارشناسری بره     3ا  ز یر علروم در ااروص ااتاراص    

رشته کارشناسی ارشد به شررسرتان   3شررستان چارازیما  ز 

هشترزد تشکر ز قدردانی می کن ن ا  ز یر  نرازری ز اطالعراق   

برای ایجاد دکل های مخابراتی تشرکر مری کرن  هرچنرد ایرص      

کفاف نیا های مردم را نمی دهرد زلری ا  بابرت تلفرص     دکل ها 

های ثابت انتقاد می شود چرا کره هریا اهمیتری در ااروص     

 امداث شبکه های تلفص های ثابت داده نمی شودن

 بد زضییت  گفت دارایی، ز اقتااد ز یر ز دزلت اطار به  زی

 شررای   ایرص  در کرار  ز کسر   تیطیلی ز درآمد نبود اقتاادی،

 بره  دیگر طرف ا  ها بانک امان بی  شار ز طرف یک ا  کرزنایی

ران بانکی به ااوص کشازر انی که به بانرک هرا بردهی    بدهکا

 دارند موه  نگرانری کشرازر ان ز نرارامتی آنران شرده اسرتن       
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بانک ها مق ندارند مطالباق اود را ترا  مرانی کره محاروالق     

ا  کشازر ی ز امشام آنان قیمت زاقیی اود را پیدا نکرده انرد  

 نبدهکاران دراواست کنند

 : خوي نماینده عادل نجف زادهآقاي  -ب

  سررخت مرملرره در ز انقررالر ترراریخ عطررف نقطرره در امرررز -

 مرردم،  نماینردگان  زایفره  کشرور،  علیره  انره االم های تحری 

 آن ا  متأسرفانه  کره  چررا  اسرت   رسرا  طاقرت  ز سخت زایفه

دلی ز زمدق مبتنی برر اررد همیری بررای نجراق کشرور       هم

ابری نیست ز در کشوری که سرآمد ثرزق، ار یت ز  ریرت  

های بیکران الری است، زضع  یلی اقتااد،  رهنرگ، اشرتغال،   

چندان برا اسرتراتژی هر  پیونردی     تولید ز  ضای کس  ز کار 

 امزار ز گرزه های سیاسی کشور همخوانی نداردن

زاژه انقالبی برای مجلس یرا ده  یینری هرراد، یینری ترال       

شبانه رز ی در هرت ایالح امور، ر ع موانع توسیه ز یینی در 

سخت تریص شرای  کشور در کنار مرردم برودن، یینری گرو      

آغا  مجلس یا ده  منشور  هان سپردن به  رمان زالیت که در

قدرتمند نحوه پیگیری مطالباق مردم ز نجاق اقتااد کشرور ا   

طریق اقتااد مقازمتی مبتنی بر دان  را برای همه ما ترسری   

  رمودندن

االن سوال اینجاست در کجای ایرص راهبررد قررار داریر  ز آیرا      

قوانیص تحقق گرام دزم انقرالر؛ ایرص  ریرت عرری  با سرا ی       

را  راه  کرده ای  ز آیا چرخ در گل مانده تولید را  بزرگ کشور

 هرچقدر! همرور رئیس آقای ای ؟ کشیده بیرزم قانون قدرق با

 ارواهی   آ رریص  هرزاران  قطیرا  اهلل، بارک تنرا نه بفرزشید نفت

 گرره  بودهره  پیچیرده  میرادالق  بره  را مرردم  میرا   امرا  گفت

 ن د نخواهی 

ی هسرت  کره در تردیص،    نجف  اده ادامه داد  مص نماینده شرر

تمدن، ااال ،  رهنگ، عر ان، مزیت ااک، آر ز میدن، مردم 

غیور آن سرآمد است ز علیرغ  قرارگیری در نقطه اسرتراتژیک  

ه  پیوندی اقتااد ملی با اقتااد هرانی ا  طریرق مرر  را ی ز   

توان مضاعف در ارتبراط لجسرتیک ریلری،  مینری ز هروایی ا       

 نان اود رنج می بردنباالتریص نرخ بیکاری هوا

اگر امرز  اقتااد کشازر ی، گردشگری، لجستیک ز میردن راه  

نمی ا تد ز دانشگاه ها در کنج عزلت باقی مانده انرد دلیرل آن   

 به غیر ا  بی تدبیری دزلت ها ز مجالس گذشته ز مال نیستن

زی همچنیص اطار به دزلت ز نمایندگان مجلس تاریح کرد  

عزیز ایران، به های تخطئره یکردیگر، آن    باید با امترام به ملت

ه  بدزن ارائه راهکار مشخ ، به دنبال راهی باشی  ترا در از   

عقالنیت ز ارد همیی، ار یت های ایص کشور را با اعتماد بره  

هوانان ز دانشگاهیان ز با سپردن امور به اود مردم بره عنروان   

هرای  بزرگ تریص سرمایه نرام،  ضای تولید، ارتقای  یرساات 

 ال م برای توسیه کس  ز کار را  راه  آزری ن

 امروز فقط مجلاس مای تواناد باا ریال گاذاری صاحی  و        

وظیفه مند کردن دولت، کشور را از بحران بی اعتماادی باه   

آقای قالیباف!  رمروده بودیرد در کنرار     دولتمردان نجات دهد،

نماینردگان بررای ر ررع مشرکالق مرو ه انتخابیرره آنررا تررال       

درید عق  ا ترادگی در مرو ه    05رد؛ شرر اوی با اواهید ک

هزار نفری زلییارر)عج(   05 اضالر شرری به زیژه در شررک 

برای هبران ایص  اهیه  یست محیطی  32نیا مند اعمال ماده 

 استن

دریرد عقر  ا ترادگی در مرو ه      01شرر اوی ز چایپراره برا   

گا رسانی در بخ  های اود، نیا مند توهه ز ارق نفت اسرت  

 ز هراری  آر مکیر   مترر  میلیون 255 بودن ایص شرر با دارا ز

 در نداشرتص  قررار  علیررغ   ز غربری  آذربایجران  کشازر ی قط 

ه، ذایره گاه سد نردارد ز سرد غرا ان    ارزمی دریاچه آبریز مو ه

 سال است به داستان تراژدی ایص شرر تبدیل شده استن 00

رگ، زی در ادامه با بیان اینکره شررر اروی مرد ص عرارف برز      

شمس تبریزی است، عنوان کرد  اما هنو  ا  توهه هدی ز ارق 

میلیرراردی  35میررراث در سرراات مقبررره ای  رراار ا  بودهرره 

هزار مر نشیص منطقه نیز در  25ماور دزلت بی برره است ز 

برردتریص شرررای  اقتاررادی، میررا  ز نبررود گررا ، نبررود اداراق  

 0ای، برا  ها در سخت ترریص شررای   لزلره     متمرکز، نبود بانک

 هزار زامد مسکونی ید در ید تخری  به سر می برندن

درید رشرد در شربکه انتقرال آر در پایرار      ۳2سد آغچای با 

میلیرارد تومران بررای تکمیرل      00سد، هنو  منترر تخاری   

 پرزژه استن

قالیباف ا ززد  اروی برا مرر   یرال ز      آقای در پایان اطار به

ان ز هرران ز همجرواری   گاه ایر قدرتمند را ی به عنوان مفال

با کشورهای ترکیه، نخجوان، ارمنستان ز عرا  ز هر  پیونردی   

تاریخی با قفقا  می تواند به عنوان منطقره آ اد مسرتقل نقر     

اساسی در رزنق تولیرد ز یرنیت ز گردشرگری ایفرا کنرد لرذا       

پیشنراد می کن  اوی، مراکو، ارس ز اردبیرل را برا توهره بره      

ادی برره اارروص در شرررای  قرارگیررری در یررک رینررگ اقتارر

ژئوپلتیک قفقا  به بزرگ تریص منطقه آ اد یکپارچه  یال کشور 

 نتبدیل کند
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 :دهلران هنمایند بهزاد علیزاده آقاي -ج

گفرت  کشرور    ،ضمص تسلیت به مناسبت ایام  اطمیه )س( زی

عزیز ما،ا یران اسالمی در یکی ا  مساس تریص دزران تاریخ پرر  

عرمت اود قرار دارد، آمریکا ز یریونیس ، دشمص منطقه ای، 

ترامپ، بایدن، تورم، بیکاری ز رکود دشمص مشترک مردم ایرص  

ار آن تردیرد، تررزر،   سر میص هستند، دشمص دشمص است ز کر 

 .تحری  ز محایره اقتاادی است

دشمص ا  دشمنی مضایقه نمی کند، د راع شرجاعانه ز عالمانره    

زایفه ما است، تجربه نشران داده اسرت کره مرا هریا گراه در       

رزیارزیی نرامی با دشمص شکست نخوردی  ز نمی اوری ، زلی 

در هنگ اقتاادی به دلیل سوء مدیریت ها آسی  پذیر نشران  

دادی ، امرز  دشمص مییشت مردم را یحنه نبرد اود قرار داده 

 .است

ا ز ا زای  ا سارگسریخته ز لحرره   بی ثباتی قیمت انواع کااله

ای آنرا در سایه نبرود نررارق مناسر ، کراه  قردرق اریرد       

مایحتررا  رز انرره مررردم، بیکرراری هوانرران، زهررود تبیرری  در  

اسررتخدام، عرردم اهرررای کامررل طرررح رتبرره بنرردی میلمرران ز 

مشکالق مییشتی ایص قشر ز سایر کارکنران دزلرت، مشرکالق    

در همسران سرا ی مقرو     هامیه کارگری، عدم رعایت عدالت 

با نشسررتگان تررامیص اهتمرراعی ز مشررکالق مررو ه بررانوان،     

بالتکلیفی زضییت نیرزهای مق التدریسی، نرضتی، شررکتی ز  

 نیرزهررای قرررار دادی ز سررایر مرروارد مشررابه ا  مررر  تررریص    

 .دغدغه های مردم است 

یقینا در ایص شرای  سرخت، مرردم ا  مجلرس انقالبری انتررار      

ز کارشناسی شده برای کاه  بخشی ا  ایرص  اقداماق به موقع 

نگرانی ها را دارند، اگر مجلس یا ده  نتواند به ایرص انترراراق   

پاسخ مناس  دهد هزینه های گزا ری بررای کشرور بره دنبرال      

اواهد داشت، اگر مدیران نگاه اود را به ار یت های داالری  

عمیق تر کنند در هنگ ا تاادی نیرز پیررز  میردان ارواهی      

سوداگران ز رانت اواران باید ا  ضیا ت تارمی  گیرران ز   بود، 

تامی  سا ان اار  ز با نار  الیریص قرراردادن رهنمودهرای     

 بگشرایی   ای ترا ه  ا ق نرارتی بید مقام میر  رهبری ز تقویت

 .اهد ر ع مشکالق مردم باشی ش تا

مص  ریاد  نان ز مردانی هست  که اراک سرر میص اروی  را    

کردند، یدای مر نشینان ایالم،  ریاد  چون هان اود محا رت

رزستاییان، عشایر ز دامرداران  رامرو  شرده ز  ریراد هوانران      

تحایل کررده بیکرار هسرت ، ایرالم قررمران ا  میردان هنرگ        

 رز  ز مرال  ا تارادی  سربلند بیرزن آمد زلی در دزران هنرگ 

 نندارد اوشی

 : گناباد نماینده محمد صفائي دلوئي آقاي -د

بزرگتریص چال  امرز  ما سااتارهایی است که تولید نابرابری  

کرده ز تشدیدکننده  قر هستند، در مقابل بزرگتریص ثرزق مرا  

 مدنی، اهتماعی ز مکتبی استنقدرق 

هایی ممل هنگ،  لزله، سیل ز کرزنا، مرردم همرواره    در بحران

تاثیرگذارتریص رکص نرام سیاسی ماک  هستندن ارف مردیریت  

اهرایی ارف متمرکز است، ارف متمرکز تک محاولی متکی 

آن به تمام در ااتیار دزلت است  ایله میران   مام به نفت که 

 ناپذیر کرده استن امری اهتنار مردم ز مسئوالن را

آزری، االقیررت ز ابتکررار  در ایررص تمرکزگرایرری ا راطرری نرروع 

شود بید  بوم پی  پای یک رابطه مرکز پیرامونی ذبح می  یست

عردالتی ز گسرتر     پسند مبار ه برا بری   سرگرم شیارهای عامه

شوی  اما به چگونگی تحقق ایص شیارها توهره   مداری می ااال 

 نکردی ن

قتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری فرزانه انقالب اسالمی چرا ا

رساد   زا دارد کمتر به نتیجه مای  که اصرار بر پیشرفت درون

دهاد.   چون اتکا به اقتصاد نفتی، امکاان تحقاآ آن را نمای   

اقتصاد نفتی اوج حقارت ملت ایران شده است چون بیگانگان 

قتصااد  به راحتی قادر هستند ما را تحت فشار قرار دهناد، ا 

تک محصولی متکی به نفت ثمره یک رابطه استعماری اسات  

 که برای آن اقدامی نشده است.

تمرکزگرایی ا راطی یینی مرکت در ارف پرلوی ز مع االسف 

ارواهی    ما در عریه اقتااد در آن ارف کرنه ز پوسریده مری  

های بلند انقرالر اسرالمی را محقرق کنری  کره محقرق        آرمان

 شودن نمی

انقالر اسالمی هیا مرکز دانشگاهی دینی ز علمی  در چله ازل

 بره  انرد  نرداده  ارائه کشور طرح مشخای برای  لسفه اقتاادی 

هررای  زان در مررو ه رررا هررای پیشررر ت برررغ  هرررت همرریص

 یرسااتی آمو شی ز برداشتی به تیبیر رهبرر  ر انره انقرالر    

 اسالمی کارنامه قابل قبولی در  مینه عدالت اهتماعی نداری ن

کید رهبری میر  انقالر اسالمی برر اقتاراد مقرازمتی امرر     تا

مبارکی است امرا بردزن تیریرف اررف غیرمتمرکرز هوابگروی       

هرای انقرالر اسرالمی نیسرتی ، تمرکزگرایری       اهداف ز ز آرمان

ها را به سمت شیارهای کاریکراتوری، پراکنرده ز    ا راطی، دزلت

ز  هردف سرو  داده ز آنررا را ا  ار یرت مردنی، اهتمراعی       بی

 بدیل هامیه ایران غا ل کرده استن مکتبی بی
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ر رت ا  ایرص زضرییت،     در پیشنراد راهکارهایی برای بررزن  زی

آمای  سر میص، تمرکز دایی ز تفوی  ااتیار مناطق -0گفت  

ز ارق علروم،   -3ها را با قید  وریت عملیراتی نمرایی ن    ز استان

میص تحقیقاق ز  نازری مواف شود با  وریت طرح آمای  سر 

ها بره یرورق کراربردی تریره      ها ز شررستان را در همه استان

بر اساس مطالیاق آمای  سر میص برا  وریرت در هرر    -2نمایدن 

برره -0شررسررتان مررداقل یررک مگررا پرررزژه عملیرراتی شررودن   

استانداران به عنوان زالیران منراطق ااتیرار داده شرود کره برا       

هرا الرق    نهمفکری نرادهای نرارتی درباره منابیی که در استا

ز ارق امرور اارهره موارف    -0گیری نماینردن   شود، تامی  می

های مر ی رزاب  با  شود با همکاری تنگاتنگ استانداران استان

همسایگان را با تیریف نموده ز میازنت اقتاادی ز ارق اارهه 

ای برره ببرد ز زقت مردم  های منطقه  را  یال نماید ز ا  ار یت

برا چنرد زامرد سیاسری متخایر       ز کشور را یرف دیپلماسی 

ها به مردم زاگذار شروند،   تمام مرمانسراها ز ز ارتخانه-1نکندن 

 یددرید تسریالق استانی شودن

ا ، ا  مسررئوالن  بررا اشرراره برره مشررکالق مررو ه انتخابیرره   -

هررای هرادکشررازر ی ز یررنیت، میرردن ز تجررارق   ز ارتخانرره

نیص بره  اواست تا به تامیص اوراک دام ز طیور پردااته، همچ

طور هدی برای مرمت قنواق ز امداث سدهای اراکی کمرک   

 کنندن

هرا کره امررز  ز ارق علروم، تحقیقراق ز       طرح آمای  دانشرگاه 

 نازری بر آن تاکید دارد یک مرکت ضدعدالت است کره بایرد   

 نبا  وریت متوقف شود

 : و ازنا دورود نماینده حسین گودرزي آقاي -هخ

های  اگرس را شراهد   راداد مرگ دسته همیی هنگل بلوط -

هستی ؛ قطیا نمایندگان ز ملت بزرگ ایران استحضار دارند که 

میلیون هکترار هنگرل بلروط  اگررس بره عنروان کمرر بنرد          1

ی ز ریه تنفسی ایران که موهبتی الرری بروده محسرور    مفاات

 شررود ز شرررای  میترردلی را برررای آر ز هرروای کشررورمان  مرری

 رق   ده استن

 ا  مفاارت  کشرور،  شیریص آر درید 05  اگرس های هنگل -

 همچنریص  ز دام اوراک ا  درید 05 ز هوا تیدیل ااک، ز آر

 زهرود  صایر  برا  اما است، کرده تامیص را کشور سالمت ز امنیت

در  شرده  باعرث   اگررس  بلوط دراتان  زال به موسوم بیماری

میلیرون   0۱ز نی  میلیون هکترار ز یرا   0سال اایر بی  ا   05

درید دچار آ ت  دگری ز یرا    055تا  30ایله درات بلوط ا  

اشکیدگی شوند کره البتره دزلرت، ز ارق هرراد کشرازر ی ز      

کنون در ایرص  ها ز مراتع نیز اقدام در اروری ترا   سا مان هنگل

اند؛ بنابرایص چنیص موضوع مرمی نیا مند عزم  راستا انجام نداده

ملی ز تشکیل کمیتره نجراق هنگرل هرای  اگررس، همچرون       

کمیته امیای دریاچه ارزمیره برا مسرئولیت رئریس همررور را      

طلبد؛ ضمص اینکه همانند کمیته نجاق دریاچه ارزمیه بایرد   می

جاق هنگل های  اگرس در تامیص اعتبار برای تریه طرح ملی ن

های بحرانی ز پرنه بنردی   بودهه های ساالنه ز شناسایی کانون

آنرا ز همچنیص ایجاد پوی  ملی با مشارکت نرادهای مردمری  

 ز هرادی برای مقابله با آ ت یاد شده در نرر گر ته شودن

 امیرای  بررای  گر تره  یرورق  مکاتبراق  ا  پرس  مرال  عیص در

سروال اینجانر  ا  ز یرر     ا  سپ همچنیص ز  اگرس های هنگل

هررراد کشررازر ی، ریاسررت همررروری تشررکیل کمیترره ملرری   

های  اگرس را با مسرئولیت میرازن    راهبردی ممایت ا  هنگل

ازل رئیس همرور یادر نمودند که ضمص تشرکر ا  ایرص اقردام    

دیر هنگام، اما ال م است ایص کمیته با مسئولیت شخ  رئیس 

برردی مفرا ز یریانت ا     همرور تشکیل ز به سرعت سند راه

 های  اگرس را تریه ز تاوی  نمایندن هنگل

 مرو ه  در متبروع  های شرکت بر شستا مدیریتی ضیف به زی 

 در را آشرکاری  الر   شسرتا  شررکت   داشت اارار ا ، انتخابیه

 همچنریص  ز کشرور  سریمان  ینیت درزد، شررستان مردم مق

 الر   یصا االیه است، داشته رزا شرر ایص در کارگر هزار چند

 را    2سال بررره بررداری ا     15اینگونه بوده که شستا پس ا  

ها کاراانره دیگرر    های سیمان درزد که با درآمد آن ده کاراانه

در نرروامی دیگررر کشررور تاسرریس کرررده، ماضررر نشررده اسررت 

تریص سرمایه گذاری هدیدی در منطقره داشرته باشرد؛     کوچک

گذشته بالغ ضمص اینکه تولید شرکت  ارسیت که تا چند سال 

اند به دالیرل غیرر    نفر کارگر در آن مشغول به کار بوده 155بر 

کارشناسی متوقرف کررده اسرت ز کلیره سررام آن را در برا ار       

بورس به یورق ارد به  رز  رسانده ز با آگاهی کامل ماضر 

درید سرام آار آن را بلوک  رزشی کنرد ترا امکران     05نشده 

ز همچنریص راه انردا ی    برگزاری مجمع ز تشکیل هئیت مدیره

 ایص شرکت عری  را  راه  آزردن

 کشور نوامی دیگر آزاره ز کرده رها  اکنون کارگران  ارسیت را

 برا  ترامیص  سیمان هلدینگ زیژه به ز شستا مدیران لذا اند؛ شده

 سود ز درید 25 برران شرکت در شستا سر  که استدالل ایص

ا متوقرف کررده ز   آن پاییص بوده، سالراست تولید ایص شرکت ر

هروار   ها نیز برای راه اندا ی ایص شرکت را بی البته همه تال 

 اندن گذاشته
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مدیران شستا در اقدامی هماننرد  ررز  شررکت  ارسریت برا      

سرعتی ممال  دنی سرام سه  ا  سیمان درزد را در برورس بره   

های اایر با  رز  بخشی دیگر ا   اند ز در هفته  رز  گذاشته

انرد کره اقردامی     درید رسرانده  25ا را به  یر آن مالکیت شست

دریدی بررراد در   25مشابه  رز  شرکت  ارسیت ز مالکیت 

انترار مردم ز کارگران ایص دیار اسرت؛ بنرابرایص بنرده در ایرص     

اواه  ا اضاق مدیران شسرتا ز سریمان ترامیص را     تریبون نمی

بره   اواه  سررییا  بیان کن ، اما ا  ز یر کار ز ر اه اهتماعی می

هرای   ایص شرکت رسریدگی ز همچنریص امیرای دیگرر شررکت     

 نتیطیل شده اقدام نمایند

 انتخاب نمایندگان ناظر در كمیتخه همخاهن ي اشخت ال    (6

 :استان 5استان ها در  

 اسامي منتخبین:

 رأی 136حسین حاتمی با -

 رأی 139صفایی دلویی با  -

 رأی 129ولی اسماعیلی با -

 یرأ 128بهزاد علیزاده با -

 رأی 128حسینعلی شهریاری با -

 رأی  128روشنفکر با  -

 .رأی  126محمدرتا صباغیان با فقی با -

انتخاب نمایندگان مجلس جهخت عوخویت در شخوراي     (5

 استان 8فرهنگ عمومي استان در 

 اسامي منتخبین:  

رأی به عنوان عضو نااظر مجلاس در    131جواد نیک بین با -

 سان رتوی.شورای فرهنگ عمومی استان خرا

رأی به عنوان عضو ناظر مجلس در  131اهلل دهمرده با  حبیب-

 شورای فرهنگ عمومی استان سیستان و بلوچستان.

 در مجلاس  ناظر عضو عنوان به رأی 129علیرتا عباسی با -

  البرز استان عمومی فرهنگ شورای

 نااظر  عضاو  عنوان به رأی 126محمدرتا دشتی اردکانی با -

 .یزد استان عمومی رهنگف شورای در مجلس

 در مجلاس  ناظر عضو عنوان به رأی 125  سید حمزه امینی-

 .شرقی آذربایجان  استان عمومی فرهنگ شورای

 در مجلاس  نااظر  عضاو  عنوان به رأی 124محمد موحد با -

 .بویراحمد و کهگیلویه استان عمومی فرهنگ شورای

س رأی به عنوان عضو ناظر مجلا  123علی اکبر بسطامی با -

 .ایالم در شورای فرهنگ عمومیاستان

رأی به عنوان عضاو نااظر مجلاس در     122کاظم موسوی با -

 . شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل

 نخخخخاظر در شخخخخوراي (انتخخخخخاب نماینخخخخدگان 8

قیمت گذاري و اصخاذ سیاست هخاي حمخایتي محوخوالت    

 اساسي

رأی  ۳0ا  اسررتان اردبیررل بررا   عبرراس هرررانگیر اده  آقایااا:   

رأی بره   7۳ا  اسرتان ما نردران برا     مناورعلی  ارعی کیاپی ز

عنرروان نماینرردگان نرراار در شررورای قیمررت گررذاری ز اتخرراذ  

تامیماق سیاست های ممایتی محاوالق اساسی در اهررای  

نون تضرمیص اریرد   بند ر ماده یرک قرانون ایرالح قرا     ۱هزء 

 .محاوالق اساسی کشازر ی انتخار شدند

 ( قرائت بیانیه:9

نفر ا  نمایندگان مجلس در ممایت ا  غنی سرا ی   0۳5بیانیه 

، بره  دریدی ازرانیوم ا  سوی سا مان انرژی اتمری ایرران    35

 شرح ذیل قرائت گردید 

 بس  اهلل الرممص الرمی 

ون اقردام راهبرردی   مجلس انقالبی دزره یا ده  با تاوی  قران 

ها ز ییانت ا  منا ع ملرت ایرران برر مقانیرت      برای لغو تحری 

آمیررز  همررروری اسررالمی ایررران در اسررتفاده ا   نررازری یررلح 

های االمانه تأکید نمروده   ای ز نیز لززم ر ع همه تحری  هسته

 ای کوتاه نخواهد آمدن ز ا  ایص مسیر ذره

مدیران ز کارکنران   در ایص راستا ضمص ممایت ز تشکر ا  اقدام

ای در  پرذیر یرنیت ا تخرارآمیز هسرته     ادزم، انقالبی ز زالیت

دریدی، اواستار اهرای کامرل   35سا ی ز تولید ازرانیوم  غنی

 ز دقیق سایر اقداماق قانونی یاد شده هستی 
 

صذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و صذكرات (01

 شفاهي

ر تذکری به هیراق  د  ه ساری:کارنامی نمایند علی باباییآقای 

های  سا مان نرام پزشکی اارار کرد  به برانه زاکسص زارد با ی

کدادا میابی برای ا  زادادگران سیاسری ز میانردان ارارهی     

های تخاای ز علمی دانشرمندان   ایص سا مان به داشته.نشوید

 .های کشورهای استیماری، اعتماد کند کشور ز نه به داشته

گفرت    ،در ترذکری   نماینده محالت: میعلیرتا سلیآقای 

)اران   رائزه   برای آر ز کردند که کا  ترامرپ رای مری آزرد  

  اینرا هویرت ، تا به ایران  شار بیشتری زارد می کرد  هاشمی( 

 بره  ۱۱ سرال  در اینررا  بررادران ن کردنرد  مرال  برر  را اود زاقیی

 .بیازرید  شار ایران به بیشتر گفتند ها آمریکایی
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که ایص اان  در آنرا عضرویت دارد چررا سرکوق     برای امزابی

کردند؟ البته برادر  موضیی گر ت زلی امرزار چررا سراکت    

 هستند؟

با اشاره به زضییت آلودگی هوا گفت  مرا در مجلرس قبرل     زی

قانون تاوی  کردی  چه کسانی آن را اهرا نکردند؟ رئیس قوه 

ایص قضاییه به ایص ترک  یل زرزد کند ز مسئوالن مستقی  در 

موضوع به های نرریه پردا ی ز تیری  به سامت مقدس امام 

 .به ایفای زایفه ز مسئولیت اود بپردا ند

بعضی می گویند نگذاشتیم ماردم در صاب باشاند. بیایناد     

 بر ندارند؟خ صفهای روغن را ببینند؛ آیا از تورم

سلیمی ادامه داد: بعضی ها قانون مجلس را به سالیقه خاود   

ا بخشی از قانون راهبردی را اجرا می کنند اجرا می کنند چر

 اختیااراتی  برخی مهلت پایان ماه اسفند سوم و بخشی را نه؟

 در همچناین  دولات . اسات  شاده  داده ها بعضی به که است

 . ستا نکرده عمل درستی به معیشتی کمک موتوع

زی ضمص قدردانی ا  رئیس قوه قضاییه به ااطر اهرای قرانون  

مسئولی که مال نامشرزع دارد باید سریع اموال نامشرزع گفت  

 . عزل شود

من از رئیس جمهور می خواهم فرصت ها را از دست ندهد  -

و در مدت باقی مانده به داد مردم برسد و کشور را به صورت 

 .جدی مدیریت کند

 ترذکر  در نمایناده اردکاان:    محمدرتا دشتی اردکانیآقای 

میلیرون دالر   ۱55انگیص سراالنه  می طور به  گفت اود شفاهی

 شودن الکترزد گرا یتی زارد کشور می

ص اسرت کره بره یرورق     هرزار تر   10در زاقع ایص میزان میادل

شرود ا  ایرص رز تردیردی بررای      یددرید زارداق شنااته مری 

 اقتااد کشور ااویا ینیت  والد استن

زی در تذکری به رئیس همرور ز ز یر یمت ا ززد  چرا بید ا  

 05سال هنو  کاراانه مربوطه در اردکان یزد برا پیشرر ت    35

در دریدی به نتیجه نرسیده است؛ چه پشرت پررده ز دسرتی    

در  کار است که ایرص کاراانره نتوانسرته شررزع بره کرار کنردن       

ای با مضور ز یر یمت نیز ایص موضوع بررسی شرد امرا    هلسه

 تاکنون اقدام قابل قبولی یورق نگر ته استن

در تذکری به ز یر ارشاد اواستار رسیدگی ز ممایت بیشرتر ا   

هنرمندان ااویاال هنرمندان  یال اردکانی در شررای  بحرران   

 نکرزنا شد

در تذکر شفاهی گفت    نماینده زابل: حبیب اهلل دهمرده آقای  

رزسای قوای سه گانه به یاد مری آزریرد در تبلیغراق انتخابراق     

ریاست همروری چه می گفتید؟ هرگرز  کرر مری کردیرد کره      

رز ی هر سه نفر شما رئیس قوه شوید؟ ا   نده باد ز مرده براد  

که امرز  مورد تیری  انس ز بپرهیزید! سردارسلیمانی چه کرد 

هص هران می شود، رمز مو قیرت از، ارال  ز مخلر  بررای     

 ادا کار کردن بودن دنبال همان رز  باشیدن

خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: تعدادی از دولتمردان بر  وی

روی صندلی واقعی خودشان ننشسته اند، مسئوالن، مملکت 

چناد روزی در   گران اداره می شود، جناب روحانی حاتارید 

سیستان زندگی کنید؟ از خدا بترسید که آه دل پیرزنی نیمه 

 شبی کن فیکون می کند.

همکاران ؛  ال تنری  بودهه است، تو یع نامناس  بودهره   -

می تواند عامل کمبود بودهه باشد، مییشرت مرردم، بیکراری ز    

مسائلی ا  ایص دست  ایله مناطق ک  براوردار، تنری  شرودن  

 به زایفه ذاتی اود در استان ها عمل کنندنمسئوالن 

انتقال آر ا  دریای عمان، هلوگیری ا  تبخیر ز رسور گذاری 

 مقابره رزداانره هیرمنررد ا  ا غانسرتان ز ده هررا مطلر  دیگررر    

 می تواند مشکل گشا باشدن 

تسررریع در گا رسررانی، کاراانرره هررای  رررآزری ز نگرررداری ز  

رید ادمتی ها، پری   راهبردی سیست ، رتبه بندی میلمان، ا

دبستانی هرا ز کنکروری هرا، نیرزگراه برادی مرو ه انتخابیره ز        

  نری  کلنگکاراانه های زابسته نیا مند اقدام سریع هسرتندنز 

تیک انجام شد، اما بی ثمرر براقی مانردن همچنریص     الس کاراانه

باید برای منطقه آ اد، با ارچره هرای مرر ی، امیرای سرا مان      

اشیه نشینی ز پرداات میوقراق  عمران سیستان، ساماندهی م

 .کارگران شررداری اقدام شود

 ترذکر  در   نمایناده تهاران:   عبدالحسین روح االمینی آقای 

 سرالرز   گرامیداشرت  ز  اطمیه ایام تسلیت ضمص اود شفاهی

 در دقرایقی  اسماعیل سردار همله ا  0 کربالی شردای شرادق

، تاکید کرد  ال م است هرچره  ارتباطاق ز یر به اطار تذکری

 یرمجموعره ایرص ز ارتخانره بره ااروص      سریع تر ااتال راق  

مییشت کارکنان ز با نشستگان برطرف ز مسرار هرای بسرته    

 شده نیز آ اد شودن

در ادامه در تذکری به ز رای هراد کشرازر ی، امرور اارهره ز    

کشور درباره ساماندهی سیل کشرتی هرای ارارهی در الریج     

  ارس اواستار تیییص تکلیف آن ها شدن

  همرت مجلرس بررای ایرالح بودهره      زی همچنیص در ادامه ا

تشکر کرد ز گفت  اگر پی  ا  ایص هردی گر تره مری شرد در     

 مو ه مییشت مشکلی نداشتی ن

در پایان ضمص تشکر ا  کلیه  یاالن مو ه دانر  بنیران بررای    

تولید زاکسص کرزنا به ااوص سرتاد اهرایری  رمران مضررق     
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رد  امام )ره(، دانشگاهیان ز یرنیت دارزسرا ی، ااطرنشران کر    

دست اندرکاران ایص ایز  بزرگ نیا منرد ممایرت هسرتند ز    

همچنیص باید ا  طرح شرید سلیمانی در راستای کنترل کرزنرا  

 که تاکنون باالتریص ااییت را داشته ممایت شودن

در تذکر شفاهی اطار به  نماینده اردبیل: صدیب بدریآقای 

ز یر هراد کشرازر ی، گفرت  یکری ا  مرر  ترریص رز  هرای       

توسیه اشتغال ز ا زای  درآمد در کشور به ااوص در مناطق 

رزستایی ایجاد ز توسیه یرنایع تبردیلی ز تکمیلری در بخر      

 کشازر ی استن

 ی کشور است به طوری که استان اردبیل ا  قط  های کشازر

میلیون تص انواع محاوالق کشازر ی را تولید مری   0.0ساالنه 

درید کل محاوالق کشور در اردبیل تولید ز تو یع  0کنند ز 

می شود اما متاسفانه کمبود ینایع تبدیلی در اسرتان اردبیرل   

 همه ساله سب  ضرر ز  یان هنگفت به کشازر ان می شودن

ی مری توانرد در راسرتای هلروگیری ا      ینایع  رآزری کشازر 

ضاییاق کشازر ی، ایجاد ار   ا رززده در بحرث کشرازر ی ز    

ا زای  سطح درآمرد رزسرتایی، براال برردن بررره زری بخر        

کشازر ی ز ا زای  سر  اشتغال ینیت در منراطق رزسرتایی   

 به عنوان هزیی ا   رآیند توسیه رزستایی ایفای نق  کندن

ی گفرت  آقرای ز یرر؛ یرک سروم      ارازا  آقرای  اطار بره  زی 

همییت شاغل در استان اردبیرل در بخر  کشرازر ی شراغل     

است اما ز ارق هراد کشازر ی دست ایص عزیزان  ممت ک  

 ز نجی  را که در یف مقدم تولید کشور هستند را نمی گیردن

برای باغ دار اردبیلری کره بره اهبرار محاروالتی کره برا امیرد         

د در با ار دزر می ریزد بود ز نبود برداشت کرده را به دلیل ما ا

 دستگاه عری  ز طویل ز ارق هراد کشازر ی چه سودی داردن

ایص نماینده مجلس تاکید کرد  نمی شرود سروءمدیریت ز ارق   

کشازر ی را با اندااتص توپ به  میص کشازر ان پوشاند ز عردم  

رعایت الگوی کشت ا  سروی آنران را همچرون پترک برر سرر       

شما برای مدیریت ما اد تولیرد، ایجراد ار      کشازر ان کوبیدن

 ا ررززده برررای محارروالق ز کاسررتص ا  آالم کشررازر ان چرره    

 کرده ایدن

در مال ماضر ه  کشازر  تولیدکننده سر در گریبران مانرده ز   

ه  مارف کننده بیچاره با ارقام نجرومی در برا ار مواهره مری     

 نریدشودن آقای اازا ی برای ممایت ا  تولید پا پی  بگذا

در تذکر شفاهی  نماینده کرمان:  حمدرتا پورابراهیمیآقای م

خطاب به رئیس جمهور درخصوص اظهارنظر معااون اول وی  

در جلسه روز گذشته که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار 

 4211شد، گفت: آقای جهانگیری بهتر اسات درخصاوص ارز   

اریخ گواهی تومانی واقعیت ها را به مردم بگوید. همانطور که ت

علای   97می دهد و همگان اطالع دارند، دولت در فاروردین  

 باه  تصمیم رغم مخالفت صری  مجلس و کمیسیون اقتصادی

 روز هار  آن زیانباار  آثاار  کاه  گرفت تومانی 4211 ارز تعیین

 .شود می نمایان کشور اقتصاد در گذشته از بیشتر

دامه ل رئیس جمهور ااو معاون جهانگیریآقای  به خطاب  وی

داد: صحبت های جنابعالی مبنی بر اینکه تصمیمات مربو  به 

تومانی در جلسه شاورای عاالی همااهنگی     4211تعیین ارز 

اقتصادی کشور، در مردادماه گرفته شده، آدرس غلاط دادن  

به مردم است، چرا که در فروردین ماه چند سال قبل که برای 

عنوان سران تومانی تصمیم گرفتید، جلسه ای تحت  4211ارز 

 قوا در کشور وجود نداشت.

دسرتور   ۳7مقام میر  رهبری در اردیبرشت ز اردادماه سال 

تشکیل هلسه شورای عالی هماهنگی اقتاادی کشور را دادنرد  

ز در مرداد ماه همان سال کار انجام شده دزلت در دستور کرار  

 دهیرد؛  مری  مرردم  بره   ایص هلسه قرار گر ت، چرا آدرس غل 

 موضروع  ایص همچنیصن بپذیرید را اقدام ایص تبیاق ز مسئولیت

 0355 ار  بررای  اواهرد  مری  گراه  هرر  مجلرس  کره  بپذیرید را

 ایرص  بره  نیرز  ماضرر  مال در اینکه کما بگیرید، تامی  تومانی

 شرما  تارمیماق  ز کنید می مخالفت آن با کرده، زرزد موضوع

 سنگینی را به کشور تحمیل کرده استن های هزینه

ئایس جمهاور افازود: هماه مای دانناد کاه        خطاب به ر وی

تومانی  4211کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با ارز 

مخالب بود و در جلسه ای که با هماهنگی رئیس مجلس وقت 

در دفتر جنابعالی با حضور وزیر اقتصاد و رئایس کال باناک    

مرکزی وقت به مدت دو ساعت و نیم برگازار شاد، شاما در    

مجلس کار خودش را بکند "م کردید که جم  بندی رسماً اعال

 "و دولت کار خودش را. ما تصمیم گرفتیم و اجرا مای کنایم   

 .خواهش می کنم آدرس غلط به مردم ندهید

 در  نماینده تفت و میبد: سیدجلیل میرمحمدی میبدیآقای 

 بزرگترریص   گفرت  نیررز  ز یر ا  تشکر ضمص اود شفاهی تذکر

 که شود می تقاضا لذا است اهرا مال در تفت در آبرسانی پرزژه

 طری  شده داده تیرد براساس تا شود تسریع آن اهرای عملیاق

 ام برسدناتم به آتی سالسه 2

 توسرریه شرراهد میبررد  شررسررتان مررردم اایررر هررای سررال در

 ز بودنررد شررسررتان ایررص در آالینررده یررنایع ا سارگسرریخته

 متأسرفانه  امرا  گر ته یورق ااوص ایص در بسیاری اعتراضاق

ای  زیرژه  توهه تجارق ز میدن ینیت، ز  یست محی  سا مان

،  رهنگری ز امنیتری ایرص شررسرتان     به مسائل  یست محیطی
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شرود ز   ندارند چرا کره همچنران مجو هرای هدیرد یرادر مری      

مجو های چند ده سال قبل نیرز تمدیرد شرده اسرت ز اهرا ه      

ا زای  ا  تولید یادر شده که باعث آلرودگی شردید هروای    

 منطقه شده ز نارضایتی مردم را به دنبال داشته استن

ارق با همکاری استانداری ال م است ز ارق ینیت، میدن ز تج

تک متناس  با استیدادهای منطقه تریره   لیستی ا  ینایع های

کرده ز ارائه تسریالق داشته باشردن همچنریص بررای یرامبان     

هررایی در نرررر گر ترره ز سرررمایه آنرررا را برررای  یررنایع مشررو 

گذاری ترغی  کند ز به هیا عنروان مجو هرای هدیرد     سرمایه

 ی تمدید نشودنیادر نشده ز مجو های قدیم

کنم که اجازه ندادند  از مقام معظم رهبری صمیمانه تشکر می

الحال وارد کشاور شاود، مان از     واکسن از دو کمپانی معلوم

آقایانی که به مجلس نامه نوشته و به نمایندگان گفتند نگرش 

گویید  سیاسی نداشته باشید، سوال من این است شما که می

ها  دام علم عوارض این واکسننگرش علمی داشته باشیم، با ک

هاا   مشخص شده است، با کدام علم گفته شده که این واکسن

توانند ایمنی کامل را برای افراد به دنبال داشته باشاند و   می

هاا   اند که ایان واکسان   با کدام علم آنها به این نتیجه رسیده

تواند عوارتی برای مردم داشته باشد، بایاد باه صاورت     نمی

 شخص شود.علمی کامال م

باید ا  تمام هوانانی که در مسیر تولید زاکسص زرزد کرده ز بره  

دنبال تریه زاکسص برای نابودی ایص زیرزس منحروس هسرتند   

های ال م در ایرص   ممایت کرد، بنابرایص ال م است تمام ممایت

ااوص زهود داشته باشد تا بتوان ایرص زاکسرص را بره تولیرد     

 نانبوه رساند
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