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 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 
 اولسال  – یازدهمدوره 

 

 25/3/9311 نبهشیک روز– (7) هفتم  جلسه علني
 

 (اظهارات آقای دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسالمی1
 

فرهنگ و ارشاد اسالمی در مورد مسائل فرهنگی کشور و گزارش رییس سازمان تبلیغات اسالالمی  محترم وزیر  گزارش(2

 و اظهار نظر تعدادی از نمایندگان پیرامون گزارش مزبور های فرهنگی کشور در حوزه عملکرد آن سازمان چالش  ارهدرب
 

و اظهار نظر تعدادی از نمایندگان  آموزش و پرورش در مورد مسائل آموزشی و مشکالت فرهنگیانمحترم ارش وزیر گز (3

 پیرامون گزارش مزبور
 
 

 : وحیدي، فیروزي،جدي،دلخوش و حسن پوربیگلري(قایانآ)ناطقین جلسه علنی مجلس(4

 

 ( تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین اجرایی کشور5
 مورد(8)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

 مورد(21)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب
 

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

 ائت نامه(قر7
 

 صبح 8ساعت  9/4/9311روز یکشنبه مورخ   آینده علنی (اعالم ختم جلسه ، جلسه8
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ظهارات آقاي دكتر قالیباف ریاست مجلس شوراي ا (9

 :اسالمي

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر مؤتلفه    ایشان

خرداد سهاررو  شههادآ هنهها اسهتت گفهت  یهاد و        62ک  فردا 

انیت بخاراییت صهفار ررنهدی و نیهژ نهراد را     خاطره شهیدان ام

 گرامی می داریم.

نهورا  فهی   "مقام معظم رربری درباره هنها فرمودند این شهدا 

بودند و در دوران ظلمهت درخشهیدندف ف ها و     "ظلماآ االرض

دل را را روشن کردند و راه را ب  خیلی را نشان دادند ک  یهاد  

 زیههز را گرامههی شهههید  چهههار  ایههن  رمهه  شهههدا و مخ وصههاً

 .می داریم

فرهنگ و ارشاد اسالمي در مورد محترم وزیر  گزارش(2

گزارش رییس سازمان تبلیغات مسائل فرهنگي كشور و 

هاي فرهنگي كشور در حوزه عملکرد  چالش  اسالمي درباره

و اظهار نظر تعدادي از نمایندگان پیرامون  آن سازمان

 گزارش مزبور

فرهنگ و ارشاد  الحي )وزیر محترمدكتر ص خالصه اظهارات آقاي

 :اسالمي(

و ارآ فررنگ و ارشاد در حو ه رای متنهو ی فعاریهت مهی     -

کندف نخست حو ه فررنگ بوده ک  کتابخان  رای  مومی یکی 

کتابخانه  ا    523ا  اصلی ترین محور این حو ه اسهت. حهدود   

کتابخان  مرکزی طی چند سهال اخیهر سهاخت  شهدهت      3جمل  

نشست و مسابقاآ کتابخوانی ا  جمل  مسهابق    رمچنین صدرا

کتابخان  رضوی با بیش ا  یژ میلیون شهرکت کننهده برگهزار    

 شده است.

 55پروژه ناتمام در دست اقدام دارد که    53نهاد کتابخان  را -

درصد پیشرفت داشهت  که  در صهورآ     23پروژه ا  هن بیش ا  

 د داشت.رمراری مجلس می توان ب  تکمیل این پروژه را امی

بایهد   99پرسهنل در سهال    0077نهاد کتابخان  را بها بهیش ا    

میلیارد تومان حقوق پرداخت کندت بودج  کمکی  077بیش ا  

میلیارد تومان است و ا تبار ب  دست همده ا   677دورت حدود 

میلیهارد اسهتت    677نهیم درصهد شههرداری رها نیهز کمتهر ا        

داخت حقهوق پرسهنل   بنابراین مجموع این ا تباراآ تکافوی پر

 نهاد کتابخان  را را نمی درد.

 در صههورآ کمههژ مجلههس مههی تههوان د د هه  پرسههنل نهههاد  

کتابخان  را را برای تهامین رزینه  رهای معیشهتی رفه، کهردت       

تعامل مجلس و و ارآ فررنگ برای افزایش حقهوق ایهن قشهر    

 بسیار موثر است.

ر   و رزا 577رزار باشگاه کتابخوانی در کشور با  57حدود  -

در کشور در حال فعاریت است ک  پرداخت یاران  رهای ف هلی   

ب  کتابفروشان یکی ا  رارکاررا بهرای گسهترک کتهابخوانی در    

 کشور است.

وی با بیان اینک  سا مان اوقاف و حج و  یارآت معاون قهرهن و  

 ترآ و کانون رای فررنگی و رنری مسهاجد در حهو ه دینهی    

در حال فعاریت رسهتندت ادامه    و ارآ فررنگ و ارشاد اسالمی 

جشهنواره   277جشنواره ملی و بهین ارمللهی قرهنهی و     33داد  

موسس  قرهنی و دبیرخان  ستاد تهرویج قرهنهی    6077استانی و 

در کشور فعاریت می کنند ک  در صورآ حمایهت بیشهتر مهی    

 توان این فعاریت را را گسترک داد.

میلیون و  6ا   رزار کانون فررنگی و رنری مساجد با بیش 63

رزار   و ثابت در حال فعاریت است ک  اسامی این افهراد   577

در پرتال مساجد وجود دارد. اساسنام  کانون فررنگی و رنری 

مساجد شورای انقالب فررنگی ت ویب و ب  قرارگاه فررنگی و 

 اجتما ی تبدیل شد.

وی با اشاره ب  تعامل سا مان اوقاف با شرکت رای دانش بنیان 

 ت  این ارتباط منجر ب  احیای موقوفاآ شده است.گف

 6و یر فررنگ و ارشاد اسالمی افزود  در حو ه اربعین بهیش ا   

میلیون ثبت نام در سامان  سماح انجام شدت رمچنین در حو ه 

 تباآ  اریاآ نیز فعاریت رای بسیار خوبی در ایهن و ارتخانه    

 صورآ گرفت.

آ قابهل قبهوری به  رحها      در حو ه رنر نیهز و ارتخانه  اقهداما   

کیفیت و کمیت در حو ه معاونت رنهری و معاونهت سهینمایی    

داشت  است ک  خلق شبک  رای خهالق در اسهتان رها یکهی ا      

اقداماآ مهم در این حو ه است ک  ب  واسهه  هن رهر شههری    

می تواند در یژ یا چند رشهت  رنهری رمچهون خوشنویسهیت     

 کند. گرافیژ و انیمیشن جایگاه خودک را پیدا

وی با اشاره ب  فعاریت رای و ارآ فررنهگ و ارشهاد در حهو ه    

سینما ت ریح کرد  خوشبختان  در این حو ه رم شارد اتفاقاآ 

بسیار خوبی بودیمت بهبود وضعیت اقت اد سینماییت  یرساخت 

رهها و ح ههور در رمههایش رههای بههین ارمللههی ا  جملهه  ایههن   

ن ارمللهی  جهایزه بهی   673دستاوردرا است ک  منجر ب  کسهب  

برای اراری سینما شهده اسهت رمچنهین به   یرسهاخت رهای       

 سینما در مناطق محروم توج  ویره ای شد.

   با بهبود وضعیت رسان  و مهبو اآ در سال رای اخیر شارد -

فعاریت رای مهلهوب ایهن حهو ه به   نهوان مکمهل امنیهت و        

کارگروه در معاونت مهبو اآ ب  شکل مهنظم   0سالمت بودیم. 
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جلس  می دادند. فعاریت رای اصحاب رسهان  در  مهان    تشکیل

شیوع کرونا ب  رمکاری با کادر درمانی ا  جمل  اقداماآ مثبهت  

 رسان  را در سال اخیر بود.

با اشاره به  افهزایش بیمه  خبرنگهاران و کهارش  مهان        ایشان

تمدید مجو رات ت ریح کرد  خبرگهزاری ایرنها به   نهوان یهژ      

فررنگ و ارشاد در حو ه رای مختلف  سا مان وابست  ب  و ارآ

 رسان  ای تالک رای قابل توجهی داشت  است.

با اشاره ب  فعاریت و ارآ فررنهگ و ارشهاد در حهو ه    در ادام   

ف ای مجا یت اظهار کرد  این و ارتخان  جزو اورهین و ارتخانه    

رایی بود ک  برنام  خودک را در حو ه ف ای مجا ی ب  مرکهز  

اقهدام   06ارائ  کرد. ا  طرفی این و ارتخان  ملی ف ای مجا ی 

موثر در حو ه  یرساختی و محتوایی داشت. رمچنین حمایهت  

ا  استارآ هپ رای حو ه فررنگ و رنهر در ف های مجها ی ا     

 اقداماآ دیگر این و ارتخان  بود.

در حو ه بین ارمللی نیز سا مان فررنهگ و ارتباطهاآ اسهالمی    

برنامه    50داد داشهتت رمچنهین   رایزنیت ثبت قرار 07اری  07

معادر  فررنگی بها کشهوررای منهقه  ای و فرامنهقه  ای به       

منظور بهبود روابط بین کشوررا تدوین شد. ا  طرفی در سهال  

گفتگوی دینی بها مجمو ه  رهای مختلهف      07گذشت  بیش ا  

برگزار کردیم. رمچنین در حو ه پرورش رای انجهام شهده در   

اتفاقهاآ بسهیار خهوبی را شهارد      پرورشگاه فررنگ و رنر نیهز 

 بودیم.

رویکرد این و ارتخان ت افزود   س با اشاره ب   هقای دکتر صارحی

رویکرد توج  ب  استان را ا  اورویت رای این و ارتخان  بود چرا 

درصد بودج  را  67ک  ایران تنها تهران نیست بررمین اساس 

 607ت 90ب  استان را اخت اص دادند. بررمین اساس در سال 

رزار فعاریت در شهرستان را شارد بودیم. رمچنین در توافقی 

میلیارد تومان تفهارم نامه  بهرای بهبهود      8677استاندار  80با 

وضعیت  یرساخت را و فعاریت رای مختلف در حو ه فررنهگ  

 و ارشاد تا پایان دورت تنظیم شد.

بودج  ریزی  ملیاتی در سال رای اخیهر به  صهورآ جهدی      -

رمچنین شفافیت در حمایت رای مهاریت قراردادرهات    اجرا شدت

رزینهه  رههای رویههدادرا و رمههایش رهها ا  رویکههرد اصههلی ایههن  

 و ارتخان  بود.

روشمندسا ی رویکرد دیگر و ارآ فررنگ و ارشاد بهود که     -

 52مجو  و شب  مجهو  در ایهن و ارتخانه  به       857منجر شد 

ر پایهان  مجو  تقلیهل پیهدا کهرده و به  سهامان  تبهدیل شهد. د       

خههدمت ایههن و ارتخانهه  در حههو ه    52شهههریورماه ا  سههوی  

 .روشمندسا ی رونمایی خواریم کرد

 بخش دوم اظهارات آقاي دكتر صالحي:

صهارحی بعهد ا  سهواالآ و انتقهاداآ نماینهدگان ا        هقای دکتر

 ملکرد این و ارتخان  اظهار کرد  مناب، بودج  فررنگی محدود 

ررنگههیت تربیههت بههدنی و سهههم امههور ف 8599اسههت در سههال 

گردشگری ا  کل بودج   مومی کمتر ا  دو درصد بوده و سهم 

و ارآ فررنگ ا  این بودج  رشت درصد است. رمچنین سهم 

درصد است ایهن مسهائل    7263این و ارتخان  ا  بودج   مومی 

توان انتظاراآ  گذارد ک  نمی را می تاثیراآ خودک را بر فعاریت

بهرهورده کهرد. امیهدوارم در تعامهل      مردم را در برخهی منهاطق  

رها و   رمگرایان  بین دورت و مجلس شورای اسالمی و مجمو ه  

 .موسساآ فررنگی شرایط را بهبود بخشید

را اظهار کهرد  در شهش سهال     وی با اشاره ب  وضعیت کتابخان 

کتابخان  ساخت ت تکمیل و تجهیز شهده و   277گذشت  بیش ا  

اسهت ورهی مها بهرای ایجهاد       درها پروژه فررنگی افتتهاح شهده  

رای فررنگی ب  ف ا نیا  داریم ک  این ف ا طبق جمعیت  پروژه

میلیون مترمرب، است اما ف ای اخت اص داده شهده   82ایران 

کمتر ا  دو میلیون  یربنا است یعنی ما با کمبهود ف ها مواجه     

 .رستیم

نیرورا در و ارآ فررنگ و ساختار ستادی کارش جهدی پیهدا   

بهها توجهه  بهه  گسههترک ف ههارای جمعیتههی و   کههرده اسههتت 

شهرنشینی نیا  جدی ب  ایجاد ساختاررای جدیهدی در حهو ه   

 .فررنگی داریم

ت 8595ی حمایت ا  رنرمندان اظهار کهرد  در سهال    وی درباره

رزار  37ب   8590رزار نفر بیم  شده و این تعداد در سال  65

ی رسهیده  نفر بیم  شونده در حو ه رنر و رسان  و فعاالن قرهنه 

است. با شیوع ویروس کرونا س  ماه بیمه  رنرمنهدان ا  طهرف    

و ارآ فررنههگ و ارشههاد اسههالمی پرداخههت شههد ا  تسهههیالآ 

میلیارد  5777تا  6777را رم  اخت اص یافت  دورت برای بنگاه

تومان به  اصهحاب رنهر اخت هاص یافهت. بیمه  بیکهاری رهم         

و بیمه    پرداخت شد. قرار شهد رنرمنهدانی که  فاقهد کارفرمها     

 .فرما رستند رم مورد توج  قرار گیرند خویش

که  و ارآ فررنهگ و ارشهاد اسهالمی در      با تاکید بر اینایشان 

رای بزرگ نظام خهود   رای مختلف دینیت انقالبی و ار ک حو ه

را متعهد دانسهت و فعهال اسهتت افهزود  اوقهافت قهرهنت حهج و        

ارای رها در ف ه   تهژ معاونهت   رای مساجد و تهژ   یارآت کانون

شهوند.   رهای جهدی پیگیهری مهی     دینی و انقالبی با مسهووریت 
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رههای گونههاگون رمچههون بسههیج رنرمنههدان داریههم      تشههکل

رههای مقاومههتت  مههارت دفههاع مقههدس و رویههدادرای   جشههنواره

شود.  متعددی رمچون تواتر مقاومت ب  طور جدی پیگیری می

مح والآ فاخر با موضو اآ انقهالبت دفهاع مقهدست مهدافعان     

 .ید شده استحرم تور

ی موضهوع ف های مجها ی     و یر فررنگ و ارشاد اسالمی درباره

رم اظهار کرد  و ارآ فررنگ برنام  تحول در ف ای مجا ی را 

اقدام ب  مرکز ملی ف ای مجا ی  رض  کرده و ا  سهال   06در 

اقدام قبلی امسهال   80گذشت  مقدماآ هن شروع شده  الوه بر 

ش قابل توجهی ا  بودج  سال اقدام دیگر افزوده شده و بخ 67

صرف تورید محتوای سارم در ف ای مجا ی شده اسهت.   8599

را مثهل   ما ب  جریان مردمی رم توج  داریم در برخی مجمو  

رای مساجد جریان مردمی فعهال اسهت اربته  که  بایهد       کانون

 .تقویت شود

وی درباره انتقاداآ ب  نحوه با گشایی مساجد با شیوع ویهروس  

ای ا   شهد بها یکسهری مقهدماآ و پهاره      ت  شهاید مهی  کرونا گف

را هن را ب   کردت اما احتیاط را با سر ت مساجد را با  می مسول 

تعویق انداخت اربته  که  بها  رهم با گشهایی مسهاجد و بقهای        

رای نخسهت بهوده و شهارد ح هور مهردم در       متبرک جزو گام

 .اماکن مقدس مذربی رستیم

  بها رمکهاری مجلهس شهورای     در پایان ابرا  امیدواری کرد که 

 .رای موثری در حو ه فررنگ برداشت اسالمی بتوان گام

 خالصه اظهارات تعدادي از نمایندگان:

مشکالآ بسیاری ا  جمل  کمبود بودجه     :هاجر چنارانيخانم 

در حو ه فررنگ و ارشاد اسالمی وجهود دارد و یکهی دیگهر ا     

وع ارتقهای  مشکالآ ک  ساریان است ب  هن توجهی نشدهت موض

چههارآ سهها مانی اداراآ فررنههگ و ارشههاد اسههالمی اسههت. در  

بسیاری ا  شهرسهتان رها اداراآ ارشهاد رمچنهان تحهت نظهر       

 معاونت ویره استاندار اداره می شوند.

ارتقای اداراآ در سهح ملی باید ب  طور ویره مورد توجه  قهرار   

گیردت ا  سوی دیگر اداراآ ارشاد ا  کمبود تجهیزاآ رنهج مهی   

 برند ک  این مشکل نیز باید مورد توج  و ارآ ارشاد قرار گیرد.

وی با تاکید بر ثبت رویدادرا ب   نوان یکی ا  اقهداماآ کالنهی   

تیرماه  87ک  در سال رای اخیر ب  هن توج  شده ت ریح کرد  

ساررو  ورود امام رضا )ع( ب  نیشابور است و این رو  باید ثبهت  

ری وجهود دارد که  ضهبط هنهها     شود. رمچنین رویدادرای دیگ

 باید در اورویت قرار گیرد.

 نمایندگان در حو ه رای انتخابیه  فعاریهت رهایی دارنهد که        -

می توان ب   نوان درگاه بین ارمللی ثبت کرد و این مهی توانهد   

 گام بلندی برای تقویت گردشگری باشد.

در ارتباط با حقوق خبرنگارانت بیم  هنها باید رهر چه  سهریعتر    

نجام شودت رمچنین امور  یرساختی ثبت رسان  را نیز فهرارم  ا

 .شود تا اقداماآ مرتبط با ثبت با سر ت بیشتری انجام شود

بحث ارتقای چارآ سها مانی کارکنهان      كیومرث سرمديآقاي 

 اداره فررنگ و ارشاد در سراسر کشور مورد تاکید است.

مکانهاآ و  اداره فررنگ و ارشاد اسدهباد به  رحها  حمایهتت ا    -

 بودج  نیا  ب  کمژ رای ا تباری ا  طرف و ارتخان  دارد.

توج  ب  رنرمندان ب  رحا  بیم ت در اختیار قراردادن امکانهاآ  

 ماری و چاپ هثار  لمی و رنری هنها مورد تاکید است.

رنرمندان و نویسندگان بزرگی در شهرستان اسهدهباد داریهم    -

ند و برای اینک  مردم ا  ک  برای چاپ هثار خود در م یق  رست

 .هثار هنها استفاده کنندت نیا  ب  کمژ دورت دارند

 هدم حمایهت جهدی ا  نهادرهای      :سید جلیل میرمحمدي آقاي 

مردمی فعال در حو ه قرهنی یکی ا   فلت رای و ارآ فررنگ 

است ک  باید با برنامه  ریهزی مهدون ا  ایهن ظرفیهت مناسهب       

 استفاده کرد.

ل در حهو ه قرهنهی بها مشهکالآ ا تبهاری      نهادرای مردمی فعا

روبرو رستند ک  باید رف، ایهن مشهکل در دسهتور کهار و ارآ     

فررنگ قرار گیردت  هدم رمهارنگی نهادرهای متهوری فررنهگ      

موجب شده ک  بخش فررنگ خروجی مناسبی نداشت  باشهدت  

این در حاری است ک  با برنام  ریزی مناسب می تهوان بخشهی   

 رطرف کرد.ا  مشکالآ موجود را ب

در حال حاضر ف ای فررنگ رجام گسیخت  شده است ک  باید 

فکری اساسی برای هن شهودت چهرا که  کرامهت خهانواده رها و       

 جوانان حفظ نمی شود.

سران  کتابخوانی در کشور مسا د نیستت ب  کتابداران بایهد بها   

نگاه ویره ای توج  شود تا این افراد بتوانند با انگیزه بیشهتر به    

 .خود ادام  درند فعاریت

 ا هالم  را رهایی  شاخص و یر داشتیم انتظار:  جعفر قادريآقاي 

  متاسهفان   امها  باشهد  فررنهگ  وضهعیت  درنهده  نشهان  ک  کند

 .گرفت صورآ گویی کلی

و ارآ فررنگ و ارشاد اسهالمی در حمایهت ا  نههاد خهانواده و     

تشویق جوانان ب  ا دواج متاسفان  منفعالن   مل کهرده و رهی    

 ت تشویقی نداشت  است.سیاس
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وی با انتقاد ا   ملکرد و ارآ فررنگ در حو ه ف ای مجها ی  

اظهار کرد  چ  کسی باید کاستی رها را پرکنهد و بها توجه  به       

امکاناتی ک  در ف ای مجا ی مهیا شده و ارآ فررنگ برای پر 

 کردن خالءرای قانونی اقدامی نکرده است.

ار گیرنهد  یهرا مهی    کانون رای مساجد باید مهورد حمایهت قهر   

توانند جوانان را جذب کنند اما دورت در ایهن  مینه  حمهایتی    

 انجام نمی درد.

وضعیت نسبی ما با توجه  به  اینکه  ام ارقهرای جههان اسهالم       

رستیم بحث فیلم و سریال و کاررای فررنگی و رنهری اسهت   

اما و ارآ فررنگ و ارشهاد نتوانسهت  در ایهن  مینه  درهمهدی      

 داشت  باشد.

با انتقاد ا   ملکرد دورت در  مین  حمایت ا  رسهان  رهای    وی

سارمت افزود  متاسفان  و ارآ ارشاد ا  ایهن رسهان  رها حمایهت     

 نکرده است.

و ارآ ارشاد برای بیم  خبرنگاران برنام  ای نداشت  در حاری -

ک  باید ا  این قشر حمایت می کرد  یرا هن را پاسداران حریم 

 شفافیت رستند.

و ارآ فررنگ و ارشاد دو رسهارت   :ید جواد حسیني كیا سآقاي 

مهم دارد ک  سیاست رای این و ارتخان  در این دو  رصه  به    

 با نگری نیا  دارد.

 در حال حاضهر به  اخهالق مهداری در جامعه  توجه  چنهدانی        

نمی شودت  دم نظارآ کافی بر توریهد رنهر و سهینمات یکهی ا      

حاضر ن  تنهها اخهالق   نقص رای و ارآ فررنگ استت در حال 

مداری در فیلم رای توریدی ر ایت نمهی شهودت بلکه  بها مههر      

تایید این و ارتخان ت فیلم رهایی اجها ه انتشهار مهی یابنهد که        

 کیفیت مناسبی ندارند.

برنام  و ارآ فررنگ در  رص  کتابخوانی مشخص نیستت  دم 

تورید محتهوای مناسهب در ف های مجها ی بیهانگر جامانهدگی       

ررنههگ در سههاماندری ایههن ف اسههت کهه  بهبههود ایههن و ارآ ف

 وضعیت ب  کار ویره نیا مند است.

پیگیری برنام  رای قرهنی ب  توج  بیشتری نیا  دارندت تکمیهل  

 پروژه رای نیم  کاره حو ه فررنگ ب  توج  بیشتری نیا  دارد.

خواستار توج  ویره ب  وضعیت کتابداران شد و تاکید کهرد    وی

رآ فررنگ و تالک و یهرت حهو ه فررنهگ    در صورآ رمت و ا

 .می تواند ب  جایگاه واقعی خود دست یابد

چهرا ا  جشهنواره  مهار     ف هقای صهارحی   :فاطمه مقصوديخانم 

  رسانید؟ کنید و در این جشنواره ح ور بهم نمی حمایت نمی

کنیهدت  هدم    چرا ا  نیرورهای مردمهی و انقالبهی حمایهت نمهی     

ای  دقیقه   3یست؟ وقتی فهیلم  حمایت شما ا  این جشنواره چ

کنهد    لمژ خستگی را ا  تن رربر معظم انقالبهی بیهرون مهی   

 .کنید شما چرا حمایت نمی

بیم  رنرمندان تبدیل ب  هر ویی شده اسهتت رنرمنهدان یکهی    

برند. هیا واقعا ب  اصل رنهر ا تقهاد    یکی هن را با خود ب  گور می

 دارید؟

 مهومی رو  به  رو    رهای   مهری چهرا چههره کتابخانه      بار بی

ای برای رونق این بخش ندارید؟  تر کرده است. چرا برنام  تکیده

 .است ترکستان ب  گرفت  پیش در  راری ک  و ارآ ارشاد

برنامگی شایست  و بایست  هن اسهت که  گوشه      در این برر  بی

رای نخبگهانی داشهت  باشهیم     چشمی ب  پرورک افکار و اندیش 

صبران  ب  انتظار تدبیر  اند. بی قد بست راست شما را ب  ن ک  سال

ایم تها ببینهیم چگونه  ضهرر و  یهانی که  ا         را نشست  ارشادی

کنهد.   ویروس کرونا ب  فعاالن  رص  رنر وارد شده را جبران می

  شود؟ تان  ملی می هیا و ده بست  حمایتی

وی در رابه  با رمسان سها ی حقهوق کتابهداران گفهت  و یهر      

رهای   ای دارید؟ برای اتمام پروژه ین  چ  برنام ارشاد! در این  م

خوارید چ  کار کنید؟ هیا این اصراف بیت ارمهال   نیم  کاره می

 نیست؟

خهاب ب  و یهر فررنهگ و ارشهاد     :سیدابوالفضل ابوترابيآقاي 

سهال گذشهت  وضهعیت موجهود      07اسالمیت گفت  هیا در ایهن  

در  فررنگی مهلوب بوده است یها خیهر؟ مقهام معظهم رربهری     

بیانیه  ارسههاری بههرای مجلههس یها درم بههر دو موضههوع مسههائل   

فررنگی و اقت ادی تاکید کردند و مسهائل فررنگهی را اسهاس    

 کشور در رم   مین  را دانستند.

وضعیت موجود فررنگی کشهورمان مهلهوب نیسهت پهس اگهر      

سال پیش راه را ادامه  درهیم    07بخواریم مانند گذشت  یعنی 

رهم رمهین وضهعیت فررنگهی را     سهال هینهده    07در حقیقت 

خواریم داشت بنابراین باید مجلس و دورت دست ب  دست رم 

 داده و طرحی نو در اندا ند.

 بایههد تحههول بنیههادین در امههوراآ فررنگههی ایجههاد شههودت اگههر  

طرح رای پیاده شده تاکنون خوب بودت وضهعیت فررنگهی به     

اراضی اینجا نمی رسید. مردم امرو  ا  مسائل فررنگی و اوقاف ن

 رستند.

دستگاه رای متعدد موا ی در امور فررنگهی وجهود دارنهد که      

پاسخگو رم نیستند و امرو  رم نیها  به  یهژ جراحهی کامهل      

 دارند. مدیریت واحد فررنگی رزوم امرو  کشور است.
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براساس اظهاراآ و یر فررنهگ و ارشهاد اسهالمی کهانون رهای      

رم ندارنهد  مساجد حتی توان پرداخت حقوق کارمندان خود را 

 پههس بایههد پرسههید ایههن کههانون رهها بهه  چهه  درد ایههن کشههور  

می خورند؟ اگر کانون مساجد نمهی تواننهد حقهوق کارمنهدان     

خود را پرداخت کنند پس ب  چ  کار می هیند؟ چرا بایهد یهژ   

میلیارد تومان حقهوق   077دستگاه موا ی ایجاد کنیم ک  فقط 

 کارمندان هن را پرداخت کنیم.

کرد  جامع  ردفی که  بایهد ا  و ارآ فررنهگ و     بیان در ادام 

ارشاد نتیج  بگیرد هن نتیجه  مهلهوب را دریافهت نمهی کنهد      

بنابراین شجا ان  اذ ان کنیدت تمرکزگرایهی بهالی جهان مهردم     

شده استت شما در تهران قرار است برای دور افتاده ترین نقه  

کتابخان  یا مسهجد بسها یدت کلهی کارمنهد و دسهتگاه در ایهن       

جریاناآ نفوذ کرده و جلس  تشکیل می درند تا شهما بتوانیهد   

این کار را انجام درید پس چرا برون سپاری نمی کنید؟ امهرو   

 .کشور نیا  ب  تمرکز دایی دارد

بنده یژ سهوال ا  و یهر فررنهگ و     :سید محمود نبویان آقاي  

ارشاد اسالمی دارم. بنده گزارک ایشان را ب  دقت گوک کهردم  

رای  مومی توج  ب   اکید داشتند ک  در حو ه کتابخان ایشان ت

رهای جهدی    را فعاریت رنر ت مهبو اآ ت ف ای مجا ی و استان

را این و ارآ خان  داشت  است. سوال بنده این است ک  هیها در  

 ؟شود جوام، سکوالر نیز ب  این مسائل توج  نمی

 ن اگههر واژه اسههالمی را ا  و ارآ فررنههگ و ارشههاد بههرداریم ایهه 

رای کشهوررای سهکوالر    و ارآ خان  چ  تفاوتی با و ارآ خان 

رههای مختلههف توجهه   دارد. هیهها هنههها بهه  کتههابخوانی و اسههتان 

معنها دارد   677کنند. سوال بنده ایهن اسهت که  فررنهگ      نمی

کدام یهژ ا  معهانی فررنهگ مهورد توجه  شهما اسهت. و ارآ        

چه   فررنگ و ارشاد اسالمی بهرای ا تقهاداآ جوانهان و مهردم     

رها و تهرویج سهاده  یسهتی و ارآ      کرده است. در حهو ه ار ک 

 ؟فررنگ چ  کرده است

و ارآ فررنههگ و ارشههاد در مقابلهه  بهها اشههرافیت کهه  اکثریههت 

دورتمردان درگیر هن رستند چ  کرده است. ایهن و ارآ خانه    

رها چه  کهرده     در مقابل  با تفکر  رب در ف ای مجا ی و فهیلم 

 ؟است

رشاد در تقویت انقالب اسالمی در حو ه و ارآ خان  فررنگ و ا

رنر چ  کرده است. مگر ن  این ک  باید تمام بودج  این و ارآ 

رهای فعهال    خان  برای نیرورای انقالبی باشد و در اختیار بخش

تهان اجها ه    در این حو ه قرار گیرد. هیا خهود شهما به  خهانواده    

عهاری  را را تماشها کنهد. بهرای ت    درید ک  بخشی ا  این فیلم می

اید؟ جوام، سکوالر نیز  رای اسالمی چ  کرده ا تقاداآ و ار ک

رها و بخهش شهفافیت توجه       را و استان بیشتر ا  ما ب  کتابخان 

 .دارند

متأسفان  انسجام فررنگی در کشور   :اصغر عنابستاني علي آقاي

وجود ندارد و ما شهارد ا  رهم گسهیختگی فررنگهی رسهتیمت      

گی  یادی رهم در کشهور وجهود    رای فررن ضمن اینک  دستگاه

  .دارد

اصههل وظیفهه  و ارآ فررنههگ و ارشههاد اسههالمی سههاماندری و  

  .ممانعت ا  گسیختگی فررنگی است

خبرنگاری کمترین امنیت را در حو ه مشا ل داردت رهذا و ارآ  

فررنگ و ارشاد اسالمی باید توجه  ال م را به  بیمه  و ارتقهای     

  .امنیت شغلی هنها کند

و گسترک کتابخان  در کشهور به  خهوبی مهورد     سا ت مهارع  

توج  و ارآ فررنگ و ارشاد قهرار نگرفته  اسهتت چهرا که  در      

را کهم بهود و    شش شهرستان حو ه انتخابی من تعداد کتابخان 

 .در خیلی ا  هنها اصال کتابخان  نداریم

گسترک سینما باید در دستورکار و ارآ فررنگ باشدت این در 

یهت توریهداآ سهینمایی را رهم ارتقهاء      حاری است ک  باید کیف

شهرسهتان اسهتان خراسهان فقهط یهژ       2دریمف متأسهفان  در  

  .سینما وجود دارد

ای ا   شههده وی بهها انتقههاد ا  اینکهه  حمایههت دقیههق و حسههاب  

رای داخلهی صهورآ نگرفته  گفهت  و ارآ فررنهگ       رسان پیام

  .حمایت ال م را ا  جشنواره  مار نداشت  است

شده در شبک  نمهایش خهانگی ررها     رای پخش را و سریال فیلم

رسد نظارتی بر هنهها نیسهت و اگهر رهم      شده است و ب  نظر می

  .نظارتی وجود داردت  یر ا  اصول حاکم در کشور است

دانست امکان رغو حهج در سهال جهاری     سا مان حج با هنک  می

باالست اما ا  مردم پول گرفت  و  مالً مردم با وجود رغهو حهجت   

  .کنند شده و مشکالآ اقت ادی  یادی را تحمل میسرگردان 

خهاب ب  و یهر فررنهگ و ارشهاد     :سید مجتبي محفوظي آقاي 

اسالمی گفت  هیا افسارگسیختگی در شبک  نمایش خهانگی به    

بهان  جذب بیننده را مناسب مهی دانیهد؟ هیها توریهد محتهوای      

فررنگی مناسب با نسل جوان که  مبتنهی بهر تعهاریم اسهالمی      

 ت ب  اندا ه کافی وجود دارد.باشد

هیا برای اجرای کنسرآ را نظارآ دقیق صورآ می گیرد؟ هیها  

ا  نظر کتاب رای مفید حمایت می کنید؟ شیوه حمایت رهای  

 صورآ گرفت  در این  مین  مفید بوده است؟
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یکی ا  ارداف و ارآ فررنگ و ارشاد اسهالمی دبیرخانه  مهد و    

  نهوانش   رمانگونه  که  ا    رباس است. ا  ارداف این دبیرخان 

 مبنهای  بهر  ربهاس  و مهد  درخ وص گیری ت میم بودهت نمایان

مهم هنگون  ک  شایست  استت  این هیا بودت ملی و اسالمی تعاریم

 صورآ گرفت ؟

پسرفت در فعاریت رای فررنگی مساجد چ   لتی دارد؟ کانون 

فررنگههی مسههاجد بایههد جههذاب و فررنگسهها  باشههد تهها بتوانههد 

 ات باکری رات رمت را و باکری را را تربیت کنیم.سلیمانی ر

رهفاً مهارب  کتابداران کتابخوانهان  مهومی بهرای اد هام نههاد      

 .کتابخان  با و ارآ فررنگ و ارشاد اسالمی مدنظر قرار گیرد
 

 خالصه اظهارات آقاي دكتر قالیباف رییس مجلس شوراي اسالمي:

زارک و یر فررنگ دکتر محمدباقر قاریباف در ارتباط با گهقای 

 به   تهذکر  چنهدین  نماینهدگان  ا  ای  ده و ارشاد اسالمی گفت 

ارشههاد اسههالمی و سهها مان تبلیغههاآ اسههالمی  و فررنههگ و یههر

داشتند ک  ب  صورآ کتبی در اختیار مهن قهرار دادنهد. اورهین     

رای خودجوک مردمی و انقالبی بود  مورد بحث توج  ب  تشکل

وج  جهدی نشهده و فرصهت    رسد در این بخش ت ک  ب  نظر می

 ال م فرارم نگشت  است.

برخی ا  نمایندگان نیز نقدی بر طوالنی شدن تعهیلی مساجد 

در بحث شیوع ویروس کرونا داشتندت این افراد معتقدند مراکهز  

مذربی  ودتر ا  این می توانستند با ر ایت پروتکل رای سهتاد  

ن متبرکه   مقابل  با کرونات نسبت ب  رف، تعهیلی مساجد و اماک

اقدام کنند. و ارآ ارشاد و سا مان تبلیغاآ در این  مین  بهتهر  

 می توانستند اقدام کنند.

تاکید بر تعیین تکلیف در محتوای ف ای مجها یت جمعیهت و   

خانواده و سبژ  ندگی ا  دیگر موضو اآ مورد نظر نمایندگان 

 بود.بنده ب   نوان خدمتگذار ب  تمام و را و نمایندگان در پشت

تریبون حق انتقاد ا  خود نداریمت جایی ک  وظیف  بر ههده مها   

استت مسوول رم  بایدرا خود مها رسهتیمت بنهابراین مها بایهد      

 دست ب  دست رم دریم و مشکالآ را حل و ف ل کنیم.

خهاب ب  و یر ارشاد و رئیس سا مان تبلیغهاآ اسهالمی    ایشان

ا  یر ا  ما گفت  نکاآ بحقی را در گزارک خود اشاره کردیدت ام

و شما ک  مسووریتی را پذیرفتیمت چ  کسی باید این مشهکالآ  

را حههل کنههد؟ مههردم نبایههد ا  مسههووالن کهه  مسههووریت حههق 

مشهکالآ را دارنهدت نقهدی بشهنوند. در مجمهوع امیهدواریم در       

مجلس یا درم با تعامل با قوای دیگرت شهارد حهل مع هالآ و    

 .مشکالآ باشیم

قمي )رییس محترم  و المسلمین حجت االسالمخالصه اظهارات 

 :سازمان تبلیغات اسالمي(

 گهزارک  ا  بعهد  و دورهت  ریهاآ  جلس  در  02شهریور سال  -

 و اسهت  مظلوم حقیقتا فررنگ فرمودند هقات  نراد احمدی هقای

 رربهری  معظهم  مقام ن  ت هوردند ای ادر  و شوارد  مین  این در

ندگان را بهرای  رشور نمایپ استقبال این وقتی درسو ی رر بلک 

  ویت در کمیسیون فررنگی ببینهد یهاد مظلومیهت فررنهگ     

 .افتد می

ماه است جلساآ شورای  اری انقهالب فررنگهی تشهکیل     چهار

نشهده و جلسهاآ شههورای  هاری ف های مجهها ی رهم تشههکیل      

شود کل بودج  فررنگ کشور  یر نهیم درصهد اسهت که       نمی

دک بودجه   کیلومتر بزرگراه است. رمین ان 577بودج  ساخت 

رهای   رای فررنگی رم بها تشهتت و شهلختگی دسهتگاه     دستگاه

 .ای  یادی دارد فررنگی باررای بر  مین مانده

هقا  97سال  ت دستگاه متوری دارند  68تا  88تنها مساجد بین 

خهواریم یهژ دره      میلیون نفر حافظ قرهن می 87فرمودند ما 

د امها  گیرنه  گذشت  و چندین دستگاه مختلف بودج  قرهنی مهی 

 .میلیون نفر محقق شده است 87چند درصد ا  این 

بینیم ک  ت میم نظهام بسهتن یهژ     در حو ه ف ای مجا ی می

 که    شبک  مجا ی است اما باید ببینم هیا حاال بهتر شده است

رند؟ اربت  در رم  جای دنیا رفتار سلبی در دا شکن فیلتر رم 

ه اول شهورای  کنار رفتار ایجابی ال م است در پیوست حکم دور

 اری ف ای مجا ی هقا رر گون  باال بردن سر ت و پهنای بانهد  

اینترنت را منوط ب  شهبک  ملهی اطال هاآ کردنهد و محتهوا را      

مقدم بر توسهع   یهر سهاخت خهدماآ کردنهد امها ایهن اتفهاق         

 بینند؟ افتد و فر ندان من و شما در ف ای مجا ی چ  می نمی

 890هخهر یهژ خواننهده    هرنهگ   3قمی با بیان این که   هقای 

ت ریح کرد  متاسهفان  ف های مجها ی    ت میلیون بار دیده شده 

ررا شده است در کمتر ا  یژ سال گذشهت  پهنهای بانهد دو و    

درصهد ایهن ف ها در اختیهار      07تها   27نیم برابر شهده اسهت.   

فارور وقتهی ا  حهاج    677اینستاگرام است. جایی ک  شا ری با 

شهود مها اد های     اک بست  مهی  گویند صفح  قاسم سلیمانی می

حکمرانههی در ف ههای مجهها ی را داریههم امهها هنههها رههر کههاری   

درصهد   63ایت  درصهد جهرایم یارانه     57کننهد.   خوارند می می

محتوای خالف  فت و درهمهدرای کثیهف ا  قمهار و تبلیغهاآ     

افتهد.  شهق مثلثهیت مربعهیت      نارنجار در رمین ف ا اتفاق مهی 

شهود و   در این ف ا  رض  می خیانت و خشونت و جرایم انسانی

کنند ک  مسووریتش با تژ تژ شهما   جوانان ا  هن استفاده می
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سالمت و تربیت فر ندان برای رر خهانواده ارمیهت   .و من است

رای بزرگ در  هارم اقت هاد و امنیهت     ما باید بدانیم گره تدارد 

شهود ایهن مکتهب امهام اسهت. امهام        نیز رم با فررنگ حل می

رنگ را ب  مها نشهان داد. حتهی حمایهت ا      ظرفیت و قدرآ فر

 .دارد فررنگی جنب  ایرانی کار و کاال و سرمای  

وی با اشاره ب  ح ور روحانیون سها مان تبلیغهاآ اسهالمی در    

رای  یر مجها    اجتما اآ مختلف مردمی ا  جمل  در سکونتگاه

رزار تومان ا  طرف ما ب  این  937ای با ماری  یادهور شد  طلب 

سههال اسههت کهه   0رود و در اختیههار مههردم اسههت  یمنههاطق مهه

اک رمین است و منب، درهمد دیگهری رهم نهدارد. در     دریافتی

موردی نیروی انتظامی ب  من نام   ده و ا  ح ور یژ روحانی 

در یژ منهق  تشکر کرده و گفت  است در یهژ و سهال نیمهی    

 حتهی  و شهده  کم اجتما ی هسیب و بزه است همده هقا این  ک 

 بینیم می ما. نیست انتظامی نیروی کیوسژ باقیمانده ب  نیا ی

 امنیتهی  مسول  پشتیبانی کمترین با خدوم فررنگی  ن ر یژ

 .فررنگ حساب کنیم ظرفیت روی باید پس کند می حل را

رهزار کهانون    63رزارمسهجد و   07با اشهاره به  وجهود     ایشان 

ل رزار ریاآ مذربی ثبت شده داریم ک  ا  حهداق  9یادهور شد  

 حمایهت  رها  او جهی  ان  خدماآ حاکمیهت محرومنهد و در حهد   

 مها  اقت هادی  مع هالآ  ا  بسهیاری . ندارند شناس  و شوند نمی

. مشکل امیهدت روحیه  و   دارند فررنگی حل راه و وتبعاآ ریش 

 اقت هاد  در که   کهرد  حل  شود با فررنگ ا تماد ب  نفس را می

 منهاطق  رد مسهتقر  روحهانی  رهزار  چند ما دارد تاثیر رم کشور

 با متناسب را منهق  رر رای گره کردیم سعی ک  داریم مختلف

 .کنیم حل جا هن بوم  یست

بودج  سا مان تبلیغاآ یژ ششم و ارآ ارشهاد و سه  درصهد    

چاه نفت وجود دارد  903در رمان  یزانی   تصدا و سیما است 

شد بسهیاری ا  مشهکالآ    ک  اگر یژ رزارم هن خرج مردم می

 .شد ایجاد نمی

آموزش و پرورش در مورد محترم ارش وزیر (گز3

و اظهار نظر  مسائل آموزشي و مشکالت فرهنگیان

 تعدادي از نمایندگان پیرامون گزارش مزبور
 

خالصه اظهارات آقاي حاجي میرزایي)وزیر محترم آموزش و 

 پرورش(:

ضمن تبریژ ب  خهاطر ه ها  به  کهار یها درمین دوره       ایشان-

ت  همهو ک و پهرورک فراگیرتهرین    مجلس شورای اسالمی گفه 

نهادی است ک  با بیشترین بخهش جامعه  در ارتبهاط اسهت و     

مسووریت هماده کردن نسل نو برای  ندگی فعهال و مسهتقل را   

بر هده دارد. مجلس نیز ب   نوان خان  ملت صارح تهرین نههاد   

 .برای پرداختن ب  همو ک و پرورک است

تشکر ا  پیام مقام  و یر همو ک و پرورک دورت دوا درم ضمن

معظم رربری ب  مجلس گفت  مقام معظم رربری در هن پیهام  

در کنار تقدم بخشیدن ب  اقت اد مقاومتیت تالک مجدان  برای 

رهای   گسترک و ژرف سا ی فررنهگ اسهالمی را جهزو اورویهت    

فوری مجلس دانستند. این نقه   زیمت مهمهی بهرای توسهع     

 .این اورویت است رای دورت و مجلس برای تحقق رمکاری

 در را افهراد  بیشهترین  » که   نههادی  را پهرورک  و همو ک  وی

 مسهووریت  به   و نامیهد  «دارد اختیهار  در  نهدگی  دوره بهترین

 .کرد اشاره افراد کردن هماده برای پرورک و همو ک

ما خودمان را در کنار مجلس مخاطب پیام مقام معظم رربهری  

ماآ قهعی برای میل ب  دانیم وقتی سخن ا  تحقق رم  ارزا می

گیرد تربیهت نسهل توانمنهد     اقت اد مقاومتی در دستور قرار می

رای مشارکت فعال در اقت اد کشور را داشت  باشدت  ک  ظرفیت

 .مورد توج  جدی است

 ت« کنند ک  یاد گرفتنهد  ای  مل می را 2 نهادرا ب  گون  انسان» 

ری ا  گویند بهرای ایهن که  بتهوانیم ت هوی      معروف است ک  می

هینده یژ جامع  داشت  باشیم سری ب  مدارس بزنیم تا بفههیم  

شود. امهرو    شود و چگون  همو ک داده می چ  همو ک داده می

ما مح ول همو ک و پرورک دیرو  مها و فهردای مها مح هول     

 .همو ک و پرورک امرو  ما است

حاجی میر ایی اثربخشی و کارهمدی نهادرای یژ جامع  را در 

یادگیری و همو ک جامع  دانست و تاکید کرد  رر گرو کیفیت 

را همو ک بدرند  چقدر نهادرای توانمندتر و کارهمدتر ب  انسان

 .شوند رای مهم تربیت می افراد بهتری برای مسووریت

وی خهههاب بهه  نماینههدگان مجلههس گفههت  مهمتههرین میثههاق 

مشترک ما و شمات سند تحول بینادین همو ک و پرورک است. 

م جزو مهارباآ مقام معظم رربریت رم حکم قانون این سند ر

 ا  یکهی  که   سهند  ایهن  و رم مورد تاکید رئیس جمهور است. 

 جامعه   اساسی نیا  است فررنگی انقالب  اری شورای م وباآ

رم  اسهاتید تعلهیم و تربیهت به  هن تاکیهد       ک  نیا ی است ما

 دتاکیه  مهورد  را  کرده و رزوم انتقال ب  تحوالآ مورد نظر سند

 .درند می قرار

و یر همو ک و پرورک با اشاره ب  نحوه تدوین این سند توسهط  

دانشمندان و اندیشمندان دانشگاری و حهو وی ت سهند تحهول    

بنیادین همو ک و پرورک را مبنهای رمه  تحهوالآ همهو ک و     
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پرورک دانست و گفت  سخن گفتن ا  اسناد دیگر مثهل سهند   

بر نیا رای جامعه   در شرایهی ک  سندی مدون مبتنی  6757

رای انقالبی و اسالمی داریمت سهخنی گهزاف و بیههوده     و ار ک

 به   همهو ک  مفههوم  ا  انتقهال   ما در سند تحول بنیادین.است

ایم. در مقور  تربیت ا  تربیت  ظر قرار دادهن مد را تربیت مفهوم

تژ ساحتی ب  تربیت متوا ن و چندساحتی یعنی ابعاد مختلف 

قادیت سیاسیت اقت ادیت اجتما ی ت  لهم و  اخالقیت  بادیت ا ت

فنههاوری و رنههر و  یبههایی شههناختی و  یسههتی و بههدنی اشههاره 

 .ایم کرده

انتقال ا  همو گار ب  مربی و ا  دانش همو  ب  متربی مهمترین » 

ردف ما هماده کردن افهراد   ت« ماموریت همو ک و پرورک است

گی رهای اجتمها ی و مشهارکت در  نهد     برای قبهول مسهووریت  

  رها بهرای دفهاع ا     جمعی است. در این راسهتا همهادگی انسهان   

دور کردن هنها ا  استی ال و  و اسالمی انقالب اصول و را ار ک

انفعال و درماندگی مهم اسهت. رهدف مها مراقبهت ا  افهراد در      

   .رای اجتما ی است مقابل هسیب

حاجی میر ایی با استناد ب  سند تحول بنیادین همو ک و هقای 

رک گفت  ما طی چند سال گذشت  اقداماتی در این  مینه   پرو

ایم. شهش  یهر نظهام بهرای ایهن سهند پهیش بینهی          انجام داده

ایم ک  در شورای  هاری همهو ک و پهرورک تهدوین و به        کرده

رهای تشهکل    ت ویب رسیده است. برای رر  یر نظامت کهارگروه 

اسهت   سار  تدوین شهده  3ایم و برای رر یژ ا  هنها برنام   داده

 ابهال   رها  اسهتان  به   و تعیهین  را ک  رر سال رشهد سهاالن  هن   

بهال  شهده و در اختیهار    ا و تهدوین  نیز 99 سال برک. کنیم می

 .رمکارانم قرار گرفت  است

 88رای تح یلی متناسب بها رهم شهش سهاحت و     ارداف دوره

حو ه یادگیری است ک  باید تقویت شد مثال در دوره ابتدایی و 

رهای داریهم و مشهخص     گهذاری  تلهف رهدف  رای مخ در ساحت

 .کنیم ک  چقدر ا  هنها تحقق یافت  است می

رههای  کتههاب 5555بهها تغییههر سیسههتم همههو ک و پههرورک بهه  

پای  تح هیلی تغییهر پیهدا     86همو شی مناسب با تغییراآ در 

توانیم ا  اجرای سهند تحهول سهخن     کرده است. ما رنگامی می

در جامع ت مدارس و در  بگوییم ک  نتایج ملموس و  ینی هن را

همو انت معلمین و  ک  دانش همو ان شارد باشیم. این میان دانش

داننهد   که  نمهی   خانواده چ  درکی ا  سند تحهول دارنهد و ایهن   

نتیج  هن چ  خوارد بود باید مورد توجه  باشهد. ایهن موضهوع     

گیری  شود شوقی برانگیخت  نشود پس ما برای شکل موجب می

موضهوع تاکیهد کهردیم که  در هن      63  این شغل و گفتمان به 

 .رمین شاخص حائز ارمیت است

هفرین بودن برای اصهالح رونهدرا و فرهینهدرای موجهودت      تحول

انگیز بودنت قابلیت سهنجش و   قابل مشارده بودن نتایج و شوق

ار یابی داشتن رمچنهین فراگیهر باشهند و قابلیهت اجهرا را در      

همو   ک  رر دانش مدارس مختلف داشت  باشند. در خ وص این

موظههف بههودیم  8522یههژ مهههارآ داشههت  باشههد مهها ا  سههال 

گذرانند یژ مهارآ را نیز  همو انی ک  دوره متوسه  را می دانش

همو ک دیده باشند. ما در صدد این رستیم ک  در ایهن حهو ه   

اقدام ال م را انجام دریمت چرا ک  موضوع سند تحهول موضهوع   

 .اورویت ما است

رو شدیم به    کرونا با موضو ی  یرمنتظره روب  با شیوع ویروس

ا تقاد من واکنش سری، و دقیق مسووریت مهمهی بهود که  در    

این  مین  متوج  همو ک و پرورک قرار داشت. در رمین بهاره  

برنام   6777کمتر ا  یژ رفت  ا  طریق تلویزیون و س  شبک  

رهای مهدارس    همو شی ارائ  شد. تمامی محتویاآ ک  در کالس

درصد پوشش  رض   90مو ک داده نشده بودت در تلویزیون با ه

شدت وری در این  مین  نیز با مشهکلی مواجه  بهودیم و هن رهم     

این بود ک  این ارتباط تلویزیون صرفا یژ طرف  بهوده و صهرفا   

شههدندت بنههابراین خههود ایههن   اطال ههاآ همو شههی  رضهه  مههی 

د به   رای خارجی رجهوم بردنه   همو ان و مدارس ب  شبک  دانش

همهو ان و   رمین جهت برای ار یابی کار تامین م ونیت دانهش 

ای بهر بسهتر داخهل و مبتنهی بهر       تسلط بر این موضوع شهبک  

رای داخلی طراحی کردیم ک  به  موجهب هن بهیش ا      ظرفیت

انهد و بهیش ا     همو ان ب  این شهبک  وارد شهده   درصد دانش 07

رها   ک همو  در هن   و شهدند که  در هن شهب    میلیون دانش85

همو  و معلهم بهوده و در حهو ه     تعامالآ منح را در میان دانش

 .باشد مسائل درسی و همو شی می

ایم ک  برخی منهاطق   اما در این باره نیز شارد این موضوع بوده

ب  اینترنت یا تلفن رمهراه روشهمند دسترسهی ندارنهد مها به        

رهای خودهمهو  و    رمین دریل سعی داشتیم ک  با توریهد بسهت   

ل هن ب  این مناطق اقدام ال م در این حو ه را انجام دریم. ارسا

همو ان رستیم حتهی در   در واق، ما مسوول همو ک رم  دانش

نزدیکی  مان امتحاناآ مدآ  مانی را انتخاب کردیم تا معلمان 

با ح ور در مدارس ابهامهاآ دانهش همهو ان را رفه، کننهد. در      

ای مشهاب    بها پدیهده   رمین باره برای پاییز سال هینده نیهز اگهر  

کنونی مواج  شویم باید همهادگی ال م را داشهت  باشهیم. پهس     

 ح هور  برای مانور یژ  نوان ب  8599 – 8590اقداماآ سال 
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 بهاره  ایهن  در مها . بهود  جدیهد  تح هیلی  سال شروع برای موثر

گی ال م را هماد بتوانیم تا کردیم بررسی را مختلفی سناریورای

 .داشت  باشیم

رهای امهرو  که      شت معلمین نیز ب   نوان ضهرورآ درباره معی

مورد مهارب  نمایندگان نیز است اتفاقاآ مهمی افتاده است. در 

بهیش ا    8599تا خردادمهاه سهال    8590ماه سال  فاصل  بهمن

درصد بر حقوق معلمین افزوده شده ک  این افهزایش قابهل    23

درصهد به     725توج  بود. امسال کمترین میزان بهدری یعنهی   

سال بعد منتقل شد تا فررنگیان با هرامش ب  کهار خهود ادامه     

 .درند

در مورد تبدیل وضعیت نیز حکم و قانون بیان کرده که  بهرای   

نفر ا   زیزان اقدام ال م انجام شود. بهر اسهاس استفسهاری      30

رزار فررنگی دیگر نیز ب  این  57م وب مجلس گذشت  حدود 

قهانون بایهد تبهدیل وضهعیت      اند ک  با ترتیباآ همار اضاف  شده

شوند ک  یکی ا  شهروط در ایهن بهاره میهزان ردیهف و بودجه        

ای  رزار و چهارصهد و خهورده   63اخت اص داده شده است ک  

 .است

تیرماه ه مون برگزار کنیم. بهرای   67باید برای همو شیاران نیز 

رهزار معلهم کمبهود داریهم برخهی ا        890شروع سهال هینهده   

و برخهی دیگهر را ا     60برخهی را ا  مهاده    دانشگاه فررنگیهانت 

 .ارتدریسی تامین خواریم کرد طریق رمین معلمین حق

 بخش دوم اظهارات آقاي حاجي میرزایي:

سهتماع اظههاراآ نماینهدگان    ا ا  پهس هقای حهاجی میر ایهی    

درباره مسهائل حهو ه همهو ک و پهرورک گفت مسهار  نیهروی       

است ک  در رمه   انسانی در همو ک و پرورک ق   پر     ای 

برای مها   96مراجعاآ استانی با هن مواج  رستم قانون تا سال 

تعیین تکلیف کرده و ب  ما گفته  بهرای ایهن که  بهار تعههداآ       

دورت کم شود ا  ظرفیتهای دیگر استفاده کنیم و دوباره رمه   

اینها ب  تعهد برای استخدام تبدیل شده است. در حهال حاضهر   

د تعیین تکلیف شوند و ا  این میهان  رزار نفر رستند ک  بای 00

 .رزار نفر را امسال باید تعیین تکلیف کنیم 63

مجلس ب  ما گفت  ا  همو شهیاران ه مهون بگیریهد رهذا رغهو هن      

دراختیار ما نیست. رمچنین امسال در قانون ت ویب شهده به    

میزانی ک  ردیف اخت اص یافت  و تا پایان برنامه  ششهم بایهد    

ود. کسانی که  د د ه  همهو ک و پهرورک     استخدامها انجام ش

بهار   88دارند نگران هینده هن رستند و می دانند این ک  قانون 

  99تها   00اصالح شود چ  شرایهی را ایجاد می کند. ا  سهال  

 نفهر  رزار 890 ک  شدند پرورک و همو ک وارد نیرو رزار070ت

 مناسهب  سهنی  شهرایط  همدندت فررنگیان دانشگاه  یر مسیر ا 

 در هشهفتگی  ایهن  و کنهیم  اجهرا   که   شهده  حکم وری ندنداشت

 .کند می ایجاد پرورک و همو ک و انسانی نیروی

در مورد ت سال سن دارند  53درصد ا  جذب شدگان باالی  07

رتب  بندی قانون دورت را موظف کرده نظامی بیاورد. دورت رم 

این را طراحی کرده و قانون و رتب  بندی اجرا شده امها بع هی   

گویند باید الیح  ارائ  کنهیم در حهاری که  مجهری مفسهر      می 

 .قانون است

رها   ماه گذشت  اتفاقاآ مهمی افتهاده و بیشهترین افهزایش    9در 

 90متوج  فررنگیان بوده ب   نوان مثال فیشهای حقوقی مهر 

من ری  و ده ای ندادم ک  به    ت مقایس  کنید  99را با خرداد 

ال پیش رای ا تماد گرفتم هن  مل نکرده باشم.کمتر ا  یژ س

و گفتم ک  سیاسی نیستم وکوچکترین ماموریت سیاسی ندارم 

کنم. رمکارانم را رم من، کردم  و کوچکترین اقدام سیاسی نمی

 یرا اینجا نهاد تعلیم و تربیت است و باید مورد ا تمهاد قاطبه    

مردم باشد ری   زل و ن بی در همو ک و پرورک در دوره من 

 .اسی انجام نشده و نخوارد شدبا انگیزه سی

رزار نفری ک  امسال ب  ما اجها ه دادنهد    63در مورد استخدام 

طبق قانون انجام خوارد شد و ا  اول مهر اجرا می شود و بقی  

شان در سارهای بعد استخدام  رم ب  تدریج متناسب با امتیا اآ

 .می شوند

و مها  در مورد دانشگاه فررنگیان رم د د   ما د د   شماست 

 .رم نگران هینده هن رستیم

 اظهارات تعدادي از نمایندگان:خالصه 

درصهد ا    0اکنهون کمتهر ا      :آبادي جلیل رحیمي جهان آقاي 

شهود در   بودج  کشور ب  همو ک و پرورک اخت هاص داده مهی  

 53تها   63حاری ک  نیا  و ارآ همو ک و پهرورک رقمهی بهین    

 .درصد ا  بودج  کشور است

ید بدون دادن ا تباراآت امکاناآت ساخت مدرس  ت توان شما نمی

باشهید   تأمین نیرو و پرداخت حقوق یژ معلهم انتظهار داشهت    

ای  همو ک و پرورک بتواند کار کندف بنابر این دورت رر معجهزه 

ک  قرار بود انجام دردت انجام داده است و تالک خهود را کهرده   

 .است

ا بایهد در  فرصت خدمت ب  مجلس یا درم داده شده اسهتت مه  

رهای  ائهد را در جهداول     تالک کنیم بودج  8077بودج  سال 

ای که    را شناسایی کنیم و ب  یژ و ارتخانه   مختلف و ارتخان 

 .ال م است ردایت کنیم
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رها و کمبهود نیهرو     در همو ک و پرورک با فرسودگی ساختمان

مواج  رستیمت وظیف  مهن و شهما )نماینهدگان( اسهت که  در      

 .ا تباراآ را تأمین کنیم الیح  بودج  این

بندی شهده   سا ی مدارس نیا  داریمت مدارس طبق  ما ب  یکسان

و انواع و اقسام مدارس  یردورتی وجود دارد. ب   بارتی پول را 

گیرند اما امکاناتی نیسهت و نیهروی متخ هص رهم      ا  مردم می

وجهود نههدارد و نظههارآ کههافی بههر مههدارس  یردورتههی صههورآ  

 .گیرد نمی

واع و اقسههام نیرورههای همههو ک و پههرورک بهه  رحهها  مهها بهها انهه

رهههای حمهههایتیت   اسهههتخدامی مواجههه  رسهههتیمت بسهههت    

سهربا معلمت نه هتی و اسهتخدام رسهمی ا  ایهن       ارتدریست حق

 .را را تعیین و تکلیف کنیم جمل  رستند ک  ما باید این

رزار نیرو در همو ک و پهرورک نیا منهد    677اری  90اگر سال 

توانیهد   غلی هنها را تأمین کنیم شهما نمهی  رستیم باید امنیت ش

معلم را بدون امنیت شغلی پرداخت حقوق و حهداقل امکانهاآ   

 .سر کالس بفرستید و توق، با دری مناسب داشت  باشید

اکنون در همو ک و پرورک مها متخ  هانی بها مهدرک دکتهرا      

درصهد مهدرک دکتهرای ریهأآ      37ح ور دارند اما حقوق وی 

ن نیرو ب   نوان یژ نیهروی متخ هص    لمی دانشگاه نیست ای

ای دارد بر سر کالس حاضر شود بنهابر ایهن بایهد بهر      چ  انگیزه

 .روی این موضوع بحث و بررسی کنیم و مشکل را حل کنیم

ای ا  نیرورای همو ک و پهرورک در مجلهس درهم     بخش  مده

تعیین تکلیف شده است اما همو ک و پرورک پهول نهدارد ایهن    

رها ترتیهب داده    کند. ه مونی ک  بهرای ایهن  نیرورا را استخدام 

ه مون  لمی نیسهت. نیرویهی که  سهاریان سهال در دورتهرین       

اند حال با یژ ه مون  یراستاندارد وی را  روستارا تدریس کرده

رد کنیم و ب  گوشه  خانه  بفرسهتیم ایهن در مهورد اسهتخدام       

 .نیرورا من فان  نیست

ی هنان گفهت  ایهن   با اشاره ب  بیم  معلمان و خدماآ رفار وی

را مناسب نیست ما مدیون و شاگرد معلمان رسهتیم. هیها    بیم 

اید ک  ببینیهد در چه     تا ب  حال ب  منا ل معلمان خود سر  ده

کنند و خدماآ رفهاری و خهدماآ تعهاونی     وضعیتی  ندگی می

 .هنها چ  چیزی است

رها اگهر ببندیهد     مجلس یا درم امید ب  کارشناسهان و ارتخانه   

اند و ما بایهد   اید مردم ب  شما ا تماد کرده مردم را باخت ا تماد 

رای تخ  ی بنشینیم و برای همو ک و پهرورک   در کمیسیون

 .رارکار پیدا کنیم

با اشهاره به  گهزارک و یهر همهو ک و       : جالل محمودزادهآقاي 

پرورک در صحنت اظهار داشت  هقای حاجی میر ایهی بگوینهد   

همو شی کشور چه  کردنهد و    در دوره فعاریت خود برای ف ای

برای مدارس در روستارای محروم چ  اقهدامی را صهورآ داده   

 اند.

بیشتر مدارس مناطق محروم تخریبی رستندت در  رزره  رهایی   

ک  در چند سال اخیر رخ داده تلفاآ انسانی  یادی داشت  ایمت 

چرا باید در روستارای محهروم ا  مهدارس تخریبهی و سیسهتم     

ندارد استفاده کنیم تا اتفاقاتی مانند مدرسه   گرمایشی  یراستا

 شین هباد رخ درد.

نیرورای خدماتی و اداری همو ک وپرورک ا  کمتهرین حقهوق   

برخوردار رستند و سوال ما ایهن اسهت چهرا و ارآ همهو ک و     

 پرورک برای استخدام نیرورای خدماتی اقدام نمی کند.

رسهتندت  بیشتر رنرستان رای کشورت فاقد امکانهاآ کارگهاری   

و یر همو ک و پرورک توضیح درد ک  سرنوشهت رتبه  بنهدی    

معلمان به  ویهره با نشسهتگان چه  شهد. بعهد ا  با نشسهتگی        

 میلیون کارش حقوق دارند. 5معلمان حدود 

و ارآ همو ک و پرورک باید برای تبدیل وضعیت معلمان حهق  

ارتدریسی و سربا  معلم اقدام کندت ه مهون گهرفتن ا  معلمهین    

نا ادالنهه  اسههت و در اصههالح قههانون معلمههین نه ههت نه ههت 

 تجدیدنظر شود.

ب  جای تمرکز دایی در ت همیم گیهری رها به  سهمت تمرکهز       

 بیشههتر مههی رویههم و نیرورههای دانشههگاه فررنگیههان بهه  طههر    

تبعیض همیزی انتخهاب مهی شهوند انتظهار داریهم ا  نیرورهای       

 .متعهد و متخ ص دانشگاه فررنگیان استفاده شود

 چهرات  حهاال  ورهی  قربانت ب  جانم همدی    :بین نیک وادجآقاي  

لمان ا  پها افتهاده و به   هدم ر ایهت      مع تمام کنونی شرایط در

قانون معترض رستندت  یهرا سههح ه مهون مربهوط به  تعیهین       

تکلیف نیرورای نه تی و پیش دبستانی با سایر اقشهار که  به     

در  دنبال استخدام رستندت تفاوآ چشمگیری داشت  و  هدارت 

 هن ر ایت نشده است.

چرا طرح رتب  بنهدی معلمهان و رمسهان سها ی حقهوق هنهها       

اجرایی نشدهت حقوق یژ معلم با نشسهت  ا  کهارگر سهاده نیهز     

کمتر است. این در حاری است که  در قهانون تاکیهد شهده که       

حقوق با نشستگان تنها درصد ا  کارمندان کمتر باشهد. هیها در   

درصهد ا  حقههوق   87شسهت   حهال حاضهر حقهوق معلمهان با ن    

 درصد؟ 37 یا  کارمندان کمتر است؟
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در حال حاضر حقوق فردی ک  دکتهری داشهت  و در دانشهگاه    

تدریس می کند با معلمی ک  دکتری داردت تفاوآ چشهمگیری  

 دارد.

باید محل رزین  سود حاصهل ا  صهندوق فررنگیهان مشهخص     

شود. در صورتی ک  سهند تحهول بنیهادین اجرایهی مهی شهدت       

شکالآ موجود در ف ای مجا ی ب  وجود نمی همد. ا  هنجایی م

ک  دورت ا تقادی ب  اجهرای سهند تحهول نهدارد و به  دنبهال       

 استت وضعیت کنونی ایجاد شده است. 6757اجرای 

معلمی ک    ررا در اسنپ کار مهی کنهدت نمهی توانهد مربهی      

خوبی باشدت هیا نظارتی بر وضعیت معلمان مدارس  یرانتفها ی  

 رزار تومان دارید. 377ریافتی با د

را  یهره   ن تکلیف نیرورای حق ارتدریسهیت نه هتی و  ییتع وی

بهترین رارکار برای تامین کمبود نیروی انسانی و ارآ همو ک 

و پرورک دانست و ادام  داد   دارت ب  معنای تساوی نیسهت و  

 .سران  دانش همو ی باید براساس محرومیت پرداخت شود

همو ک و پرورک یعنی هینده کشور که    : مهدي عسگري آقاي

ای شود.  ملکرد امرو  مها تعیهین کننهده     باید ب  هن توج  ویره

گهام دوم رهم هن را     هینده نظام است. رمهانهور که  در بیانیه    

سره ا  ورود ب    ر جدید و تمدن سا ی نوین خوانهده اسهت.   

همو ک و پرورک باید افرادی در ترا  گهام دوم انقهالب تربیهت    

کنند ک  این ب  وجود افراد و افکار جدید برای برو  تحول نیها   

 .دارد

وی با طرح این پرسش ک  همو ک و پرورک برای تبدیل اسناد 

باالدستی ب  برنام   ملیاتی چ  کاری کرده است؟ گفت  تا کی 

قرار است همو ک و پرورک درگیر مسائل و مشکالآ معیشهتی  

ای حق ارتدریست همو شیاران نه ت و وضعیت استخدام نیرور

سوادهمو ی باشد. باید و ارآ همو ک و پرورک با کمژ مجلس 

مشکالآ معلمان را حل کنند تا هنها بتوانهد به  رسهارت اصهلی     

 .خود یعنی پرورک نیروی انسانی بپردا ند

ای به  رفه،    درباره نظام پرداخت گفت  باید توج  ویره در ادام 

شود برخی ا  هنها حداقل امکاناآ  مشکالآ معیشتی فررنگیان

را رم ندارند. نظام جام، ار یابی کیفیت همو ک و پرورک رهم  

 .باید ب  بهترین شکل اجرایی شود

همو ک در کنهار بهداشهت و امنیهت ا       :اكبر كریمي عليآقاي 

رها موظهف به  انجهام هن      ترین کاررهایی اسهت که  دورهت     مهم

پهرورک و  هدم   رستند. وضه، مناسهب انسهانی در همهو ک و     

تناسب روند با نشستگی نیرورا با جذب نیرو باید مهورد توجه    

قرار گیرد. ما تعداد  یادی کمبود نیرو در حو ه همو ک داریم و 

در استان مرکزی نیز بیشترین کمبود در این حو ه وجود دارد 

 .ک  نیا  است مجو  استخدام بیشتری ب  استان داده شود

را با تمام ضوابط اداری و  ارتدریسی باید امکان جذب نیرو و حق

رای توجیهی پیش ا  کار وجود داشت  باشدت  استخدامی و دوره

دانشگاه فررنگیان باید مورد  نایت ویره باشد. ذخیره صهندوق  

فررنگیان امانت فررنگیان در دست همو ک و پرورک است ک  

متاسفان  جوالنگاه نیرورای سیاسی شهده بهود. اجها ه دخارهت     

 .ای فاسد در این امانت فررنگیان را ندریدنیرور

رای تابع  صندوق فررنگیهان بهود    سا ی اراک ا  شرکت ماشین

ک  حاال جوالنگاه نیرورای سیاسی است و ال م است پاکسها ی  

 .شود

وی خواستار توجه  به  حهل مشهکالآ معیشهتی فررنگیهان و       

بندی و رفه، تبعهیض در اسهتخدام     رمچنین اجرای طرح رتب 

 .ارتدریس شد حقمعلمان 

ضمن تشهکر ا  معلمهان که  بها        انيبوك زاده حبیب انورآقاي 

وجود شیوع کرونها همهو ک را تعهیهل نکهرده و بها اسهتفاده ا        

ف ای مجا ی این امر خهیر را ب  خوبی انجام داده اندت گفهت   

داشتن نیروی انسانی سارمت کارهمد و متخ هص محهرک طهرح    

ا  وظیفه  ایهن نیهروی    توسع  وضعیت کشور است ک  بخشهی  

 انسانی بر هده معلمان قرار گرفت  است.

 مانی ک  معلمان د د   معیشتی دارند و حقهوق شهان کفهاف    

حداقل  ندگی را نمی دردت چگون  توق، داریم که  کارشهان را   

 ب  درستی انجام درند.

طرح رتب  بندی فررنگیان طهی چنهد سهال گذشهت  ا  سهوی      

استت دورت نتوانست  وضعیت  دورت ب  صورآ کامل اجرا نشده

معیشتی معلمان را در این چند سهال به  خهوبی تهامین کنهدت      

و ارآ همو ک و پهرورک بها مشهکل نیهروی انسهانی و کمبهود       

 ف ای همو شی در برخی شهررا و روستارا مواج  بوده است.

تدبیر همو ک و پرورک برای تامین نیروی انسانی موردنیها  بها   

 ادی موجب اضاف  شدن گهروه رهای   تاکید بر صرف  جویی اقت

جدیدی ا  معلمان مانند حق ارتدریسهی رهات خریهد خهدمتیت     

برون سهپاری با نشسهتگان و ... ا  سهوی شهرکت رهای طهرف       

قرارداد همو ک و پرورک شده است ب  طهوری که  حقهوق به      

 صورآ کامل ب  هن را تعلق نمی گیرد.

ندارنهدت   این رده ا  معلمان بیم  ناقص داشت  و امنیهت شهغلی  

رمچنین در ایام نهورو  و تابسهتان و تعههیالآ رسهمی و  یهر      

پیش بینی شده بیم  و حقوق ب  هن را تعلهق نمهی گیهرد. در    

کنار ایهن معلمهان بخشهی ا  بهار همهو ک و پهرورک بهردوک        

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

03 

 7خالصه جلسه 
 یکشنبه

593399931 
 

معلمان پیش دبستانی و همو شیاران نه ت سهوادهمو ی قهرار   

ای ا  ابهام قرار گرفت  است در حاری ک  استقرار هن را در رار  

 دارد.

گروه دیگر مانند سهربا    5ه مون همو ک درنده رای نه تی و 

معلمان و معلمان پیش دبستانی باید حذف شهود و امیهدواریم   

و یر همو ک و پرورک با  نایت ب  ارمیت همهو ک در توسهع    

کشور برای رف، مشکالآ معیشتی معلمانت حق ارتدریسی را و 

 .ا انجام دردنه تی را اقدام ال م ر

روحانی و ارآ همهو ک و  هقای در دورت  :ابراهیم عزیزي آقاي 

پههرورکت در اورویههت نبههوده اسههت و متأسههفان  ایههن و ارتخانهه  

 .ای و فاقد اورویت است حاشی 

سزاوارترین اقدام هقهای حهاجی میر ایهی هن اسهت که  و ارآ      

 .رای دورت قرار گیرد همو ک و پرورک در اورویت و ارتخان 

کرد صرفا سیاسی و جوالنگاه شدن و ارآ همو ک و پرورک روی

ضمن این ک  و یر باید توضیح درد که  ایهن     شارد رستیمت           را

و ارتخان  ک  مرکز تربیت و همو ک کشور استت محل جوالنگاه 

 .جریاناآ معلوم ارحال شده است

خهاب ب  و یر همهو ک و پهرورک خاطرنشهان کهرد  چه       وی 

که  فر نهد شههیدی که  مهدیرکل همهو ک و        حجتی داشهتید 

 یههژ شههب  برکنههار کردیههد و فههرد              پههرورک شههیرا  بههوده را 

 جایگزینش کردید؟           معلوم ارحال دیگری را

همو ی حیاط خلوآ چ  کسی شده استت امهرو    سا مان دانش

شارد رانت خواری مؤسساآ همو شی در کشور رسهتیم و اگهر   

وقت کهرد و جریانهاآ سیاسهی به  وی      و یر همو ک و پرورک

 .را ورود کند خواری تواند ب  این رانت اجا ه دادند می

دانشگاه فررنگیان قربانی جریاناآ سیاسی شده است و ا  و یر 

خوارم مان، ایهن اقهداماآ شهودف چراکه       همو ک و پرورک می

 .رسد خبررای بدی ا  این دانشگاه ب  گوک می

تبه  بنهدی و افهزایش حقهوق     چرا و ارآ همهو ک و پهرورک ر  

 کنهد و چهرا بایهد نیرورهای نه هتی و        ملیاتی نمی           معلمان را

 .حق ارتدریسی احساس تبعیض کنند

بینیم و انتظارمهان   را می فقط در سخنرانی           امرو  سند تحول را

ا  و ارآ همو ک و پرورک در نظهام اسهالمی هن اسهت که  در     

 .اورویت قرار گیرد

ضمن تشهکر و قهدردانی ا      :الدیني سید محمدرضا میرتاجي آقا

و یر همو ک و پهرورک بهرای اقهداماآ مهوثر هن و ارتخانه  در      

 مجها ی  رای شبک  تلویزیونیت شبک  دوران کرونا و راه اندا ی 

و شهی گفهت    هم فرهینهد  توقف ا  جلوگیری و شاد اپلیکیشن و

راساس قانون تعیین تکلیف و استخدام معلمان حق ارتدریسی ب

 باید رر چ  سریعتر صورآ بگیرد. 90سال 

انجام دوره رای همو شی معلمان حهق ارتدریسهی در تابسهتان    

امسال و سپس تعیین تکلیف هنها در مهرماه موجب می شهودت  

قانون مذکور اجرایی شودت در  یر ایهن صهورآ اجهرای هن به      

اده سال هینده موکول شده و ما ا  وظیف  سهوال ا  و یهر اسهتف   

خواریم کردت بنابراین درخواسهت داریهم ایهن قهانون در سهال      

 جاری انجام شود.

با اشاره ب  وضعیت معلمان مهدارس  یرانتفها ی در دوران    وی

رزار معلم در مهدارس  یرانتفها ی در    677کرونا افزود  حدود 

دوران کرونا هسیب دیدندت ا  این رو ا  و ارآ همو ک و پرورک 

ی این حو ه درخواست می کنم ب  وضعیت ب   نوان متوری اصل

 هنها رسیدگی کند.

با اشاره ب  ضرورآ تقویت و توسع  دانشگاه فررنگیان  در ادام 

گفت  برخی اراده را برای ت عیف دانشگاه را  مل می کندت با 

توج  ب  اینکه  سیاسهت همهو ک و پهرورک تقویهت دانشهگاه       

ر و ده خود را فررنگیان بودت ا  شما می خواریم رر چ  سریعت

  ملیاتی کنید.

مشکالآ معلمان حق ارتدریسی و نه تی باید رر چ  سهریعتر  

برطرف شودت ا  طرفی ورود ب  همهو ک و پهرورک بایهد صهرفاً     

 باشد.دانشگاه 

حقوق شهروندی را می توان در م هادیق    :علي خضریانآقاي 

مختلف جستجو کرد ک  همو ک و پرورک رایگان و با کیفیهت  

  کودکان و نوجوانان تا ورود هن را ب  دانشگاه یکی ا  برای رم

اصلی ترین و  یربنایی ترین هن را است. مسول  ای که  قهانون   

 اساسی نیز بر هن صح  گذاشت  است.

در ف ول مختلف قانون اساسی بر  دارت اجتما ی تاکید شهده  

و حق همو ک رایگان برای رم  اقشار ب  رسمیت شناخت  شده 

ای ک  در بند دوم اصل سوم قانون اساسی دورت  است ب  گون 

موظف است رمه  امکانهاآ خهود را بهرای همهو ک و پهرورک       

 رایگان در تمام سهوح و تسهیل همو ک  اری ب  کار گیرد.

قانون اساسیت یادهور شد  در این اصهل   89وی با اشاره ب  اصل 

مردم ایران ا  رر قوم و قبیل  ای دارای حقوق مساوی رسهتند  

 رنگت نراد و  بان هن را سبب امتیا  نیست.و 

قانون اساسی مقرر شهده رمه  افهراد ا هم ا   ن و      67در اصل 

نیز تاکید بیشتری صهورآ   57مرد یکسان حمایت شوندت اصل 

گرفت  ودورت موظف شده وسایل همو ک و پهرورک رایگهان را   

برای رم  فرارم کند. این در حاری اسهت که  رهر رو ه شهارد     
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گون  مدارس مختلهف ا  جمله  مهدارس الکچهری و     رشد قارچ 

  یرانتفا ی ب  ویره در مناطق باالنشین رستیم.

ردف ا  تاسیس مدارس  یرانتفا ی کمژ ب  همو ک و پرورک 

جهت گذر ا  پیژ جمعیتی بود اما در حال حاضر این مهدارس  

با ث همو ک متفاوآ در سهوح مختلف مردم شهده اسهتت در   

ر بچ  رای باروک در خانواده رهای  ر م ح و حال حاضر  لی

 کههم تههوان بهه  دریههل همههو ک رههای متفههاوآت درصههد قبههوری  

 فار  ارتح هیالن ا  مهدارس خهاص و به  ویهره  یردورتهی در      

 ه مون را افزایش چشمگیری یافت  است. 

 رتبهه  رههای برتههر تمههامی رشههت  رهها در کنکههور سراسههری ا   

س ا  نظهر  فار  ارتح یالن مدارس  یرانتفا ی استت این مدار 

مدیریتی و تشکیالتی نیز باید مورد توج  قرار گیرد  یرا ارتباط 

مسووالن سابق و فعلهی همهو ک و پهرورک موجهب شهده که        

صدای مردم درباره نرخ باالی دریافتی را در مدارس  یردورتی 

 ب  جایی نرسد.

برخی تفکراآ انحرافی مانند انجمن حجتی  با داشتن مهدارس  

و پرورک در حال تشکیالآ سا ی استت  یردورتی در همو ک 

و ارآ همو ک و پرورک باید اقداماآ مناسهبی دربهاره  هدارتت    

 .شفافیت و تشکیالآ سا ی انجام درد

اه انهدا ی  ر امیهدواریم موضهوع    :غالمرضا نوري قزلچهه  آقاي 

شبک  تلویزیونی شاد در نقاط مختلف کشور تداوم داشت  باشد 

محروم با کمژ دورت تهداوم  و همو ک  یر ح وری در مناطق 

پیدا کند. موضوع اجرای رتب  بندی معلمان نیز شهروع خهوبی   

داشت و اقداماآ خوبی نیز صورآ گرفهت ورهی اشهکاالتی دارد    

 . م مبذول گرددال اقداماآ هن رف، برای است  ک  ال م

همو ک و پرورک کشور نباید خیلی ب  سوی خ وصهی سها ی   

ت امانهت رسهتند ایهن امانهت     پیش برود هقای و یر فر ندان مل

نباید ب  جارای  یر مربوط یا نامربوط برده شود. انتظهار داریهم   

در بحث رمسان سا ی و پرداخت پاداک فررنگیان اقهدام ال م  

 .مبذول گردد

رها بها    ال م است ب  مشکالآ معلمان حق ارتدریسی و نه هتی 

 دارت توج  شود و ب  همو ک رای ضمن خدمت بهرای بهبهود   

 .همو ک توج  ال م داده شودکیفیت 

در حو ه همو ک و پرورک س  مورف  مهم حهائز ارمیهت اسهت    

نیروی انسانی ب  خ وص در مناطق روستایی و مناطق محروم 

امههری حههائز ارمیههت اسههت. ال م اسههت در خ ههوص دانشههگاه 

فررنگیان برای مناطق محروم سهمی  ال م اخت اص داده شود 

یش پیدا کنند. امر دیگهر توجه    تا ماندگاری نیرورای بومی افزا

ب  ف هارای همو شهی اسهت که  ایهن امهر در منهاطق محهروم         

وضعیت حادتری دارد. امهر دیگهر توجه  به  تجهیهزاآ به  رو        

همو شی است ک  ب  خ وص باید در روستارا و مناطق محروم 

در نظر باشد چرا ک  هنها ا  بسیاری ا  امکاناآ ب  رو ی که  در  

 .رستند شهر وجود دارد محروم

کیومرث سرمدی نماینهده مهردم اسهدهباد در مجلهس شهورای      

اسالمی در پاسخ ب  سخنان و یر همو ک و پهرورک در جلسه    

 لنی امرو  مجلست گفت  اکنون در یژ پی  حسهاس تهاریخی   

قههرار داریههم و فرصههت رههی  گونهه  ه مههون و خهههایی در رههی  

د و ای نداریم. مهارب  مقام معظم رربری در بحهث اقت ها   حو ه

فررنگ رسارت ما را ب  خ هوص در بحهث همهو ک و پهرورک     

کند. نگاه ب  همو ک و پهرورک و جایگهاه معلهم بایهد      بیشتر می

را  یاد رستند باید ب  کیفیت  تغییر کنند. ا  بحث این ک  معلم

 .کار توج  ال م را داشت  باشیم

رهای   رهای همهو ک و پهرورک د د ه      وی افزود  امرو  د د ه  

ند. اجرایی شدن سهند تحهول به  صهورآ دقیهق      بنیادین رست

تواند بسیاری ا  مشکالآ این حو ه را رف، کند. رتب  بنهدی   می

و اجرای دقیق و رمچنین قانونمند کردن هن و موضوع یکسان 

سا ی نیرورا ا  جمل  مواردی است ک  باید مهورد توجه  قهرار    

رای  یهادی اسهت که      را سال را و حق ارتدریسی گیرد. نه تی

ال بوده و تجرب  کسب کردند ب  رمین جهت بایهد ه مهون و   فع

 .موان، بر سر راه هنها حذف شود

نماینده مردم اسدهباد در مجلس شورای اسالمی ت هریح کهرد    

ا الم  مومی رر سار  افزایش حقوق معلمان در مقابل افهزایش  

شهود   ای اسهت که  نشهان داده مهی     حقوق کارمندان به  گونه   

 در مشهکالتی  دچهار   می گیرند وری هنهها  معلمان حقوق باالیی

گان نیههز بهها با نشسهت  دیگههر سههوی ا . رسهتند  معیشههت حهو ه 

کمترین دریافتی  ندگی کرده و ال م است پاداک هنها در نظهر  

قرار گیرد. توج  ب  ور ک و سالمتی جسهمانی ا  دیگهر مهوارد    

 .مهم است در مدارس باید در نظر باشد

مهدرک دوم فررنگیهان مشهکل     وی در پایان اضاف  کرد  ا مال

صندوق فررنگیان و بیم  تکمیلی و طالیی فررنگیهان که  به     

 .بیم  خاکستری و بالاستفاده تبدیل شده نیا مند توج  است

 

خالصه اظهارات آقاي قاضي زاده هاشمي نایب رییس اول مجلس 

 شوراي اسالمي:

سیدامیرحسین قاضهی  اده راشهمی در نشسهت  لنهی امهرو       

 گهزارک  دربهاره  خرداد( مجلس شورای اسالمی  63)یکشنب ت 
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 همو شهی  نظهام  مشهکالآ  درخ هوص  پهرورک  و همو ک و یر

ظهر انقهالب   من ا  کشهور  سا مان ترین استراتریژ  گفت کشور

اسالمی سا مان تعلیم و تربیت  مومی است. ب  نظر می رسهد  

ک  در دوران اخیرت دورت را ا  این  اوی  به  سها مان تعلهیم و    

 اه نکرده اند.تربیت نگ

رزار نفر ا  معلمین سرافرا  کشور  537وی ادام  داد  ب   ودی 

با نشست  شده و دچار مشکل جدی نیروی انسانی مهی شهویم.   

ا  طرفی تبعیض گسهترده در نظهام همهو ک و پهرورک تحهت      

 نوان مدارس مختلف وجودن دارد و مسهول  جهذب و تربیهت    

بهرای معلمهی چهارش    کادر مجرب و ب  کارگیری کادر باانگیزه 

 همو ک و پرورک است.

نایب رئیس مجلهس شهورای اسهالمی تاکیهد کهرد  امیهدواریم       

و ارآ همو ک و پرورک با رمکاری شهورای انقهالب فررنگهی    

برای این مشکالآ بنیهادین همهو ک و پهرورک فکهری جهدی      

 کنند و با ارائ  بست  نقش مجلس نیز در هن روشن شود.

ن موضهوع اشهاره کردنهد که  نقهش      وی افزود  نمایندگان ب  ای

ظرفیت دانشگاه فررنگیان باید بیش ا  پهیش تقویهت شهودت ا     

طرفی اجرای دقیق سند تحول بنیادین اتفهاق بیفتهد. ا  های    

کمیسیون همو ک حرفشان این بود ک  رمهانهور که  شهورای    

اسالمی شدن دانشگاه را برای و ارآ  لومت تحقیقاآ و توسهع   

کز همو ک  اری تشکیل شدت برای برای و و ارآ بهداشت و مرا

 تحول بنیادین در همو ک و پورورک نیز شکل بگیرد.

قاضی  اده تاکیهد کهرد  و ارآ همهو ک و پهرورک بها تشهکیل       

شورای اسالمی با قدرآ تر جلهوی اجهرای برنامه  رهای  هرب      

 6757گرایان  و تربیت نسل بر اساس همو ه رای  ربی و سهند  

قیق هن را ب  مجلس و شورای انقالب را بگیرد و گزارک رای د

 فررنگی ارائ  کند./

سیدامیرحسین قاضهی  اده راشهمی در نشسهت  لنهی امهرو       

خرداد( مجلهس شهورای اسهالمی پهیش ا  ه ها        63)یکشنب ت 

بخش دوم سخنان و یر همهو ک و پهرورک در صهحن مجلهس     

اظهار داشت  حفظ و قرائت قرهن دانش همو ان ضعیف اسهت و  

می ما ال م است که  قهرهن جایگهاه مناسهبی در     در کشور اسال

 سیستم تعلیم و تربیت داشت  باشد.

نایب رئهیس مجلهس شهورای اسهالمی بیهان کهرد  و ن  لهوم        

اجتما یت همو ک سبژ  ندگیت اخالق ب  نسبت  لوم طبیعهی  

 و ریاضی و ارمیت دادن ب  هن متاسفان  ضعیف است.

بهری مهدیران   وی افزود  برخی م احب  را و گفت وگورهای خ 

همو ک و پرورک و و ده رایی ک  می درندت امها نهاقص  مهل    

می شودت رمین امر تهوقعی ا  درهمهدرای معلمهان ایجهاد مهی      

کندت اما بعداً اتفاقی رخ نمی درد. اگر می خوارید کاری انجهام  

 دریدت ابتدا  ملیاتی کنیدت سپس اطالع رسانی انجام شود.

ماتی مدارس و عدم تبدیل قاضی زاده ادامه داد: نیروهای خد

وضعیت آنها که بعضاً دارای فوق لیسانس و دکتری هستند باید 

تعیین تکلف شود. همچنین نحوه اجرای خصوصی سازی در 

 قانون اساسی است. 03آموزش و پرورش خالف اصل 

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی گفت: برای 

ستانداردسازی آزمون های اجرای قانون حذف کنکور، موضوع ا

داخلی آموزش و پرورش باید استاندارد شده تا قابل ارزیابی باشد و 

 به این شیوه امکان جایگزینی کنکور مهیا شو

 

وحیههدي،  )آقایههان:(نههاطقین جلسههه علنههي مجلههس 4

 (:فیروزي،جدي،دلخوش و حسن پوربیگلري

 :محمد وحیدي نماینده مردم بجنورد آقاي -الف

ک  ب  مجلسی مردمی و انقالبی شهرآ یافته   مجلس یا درم -

 و  باید با باور ب  قانون اساسی و قسم خود ب  دور ا  شعار دگی

براساس تالک هگاران  در تنظیم قوانینت سهبژ سها ی هنهها و    

اصالح ساختاررای کم با ده ب  مردم خدمت کرده و به  دور ا   

سیاسههت  دگههی و براسههاس راربردرههای قههوی و قدرتمنههد بهه  

رویت بندی نیا رای کشور بپردا د و با روشمندی ب  گام دوم او

انقالب بتواند قوه مقنن  را ب  راس امور با گرداند و بها ارمیهت   

رای تخ  ی ب  دور ا  البی گهری و توجه     دادن ب  کمیسیون

ب  شایسهتگی به  تقویهت ا تمهاد  مهومی و افهزایش سهرمای         

 .اجتما ی نظام کمژ کند

ره در برابههر  یههاده خههواری اسههتکبار  در طههول انقههالب رمههوا 

ایستادگی شده و استقالل کشور در این شهرایط سهخت امهرو     

 حمایهت  اثباآ با ایران مردم  حاصل استقامت ملت ایران است.

 سردار تشیی، در شهیدان افتخار پر راه در اسالمی نظام ا  خود

 و ساختاررا و مسووالن برخی ناکارهمدی ا   مان رم خود  زیز

 و بهوده  منهد  گله   ارمهال  بیهت  به   دستبردرا و را  دارتی یب ا 

  ب  معیشت و کنترل توج و باره این در قاط، برخورد خواستار

را و توج  ب  اشتغال حمایت ا  با نشستگان و کارگران و  گرانی

 .کارکنان رشکری و کشوری و توج  ب  بیم  رمگانی رستند

و مردمهی  این مجلس مقدم  شکل گیری یهژ دورهت انقالبهی    

شود ک  باور داشت  باشهیم   خوارد بود. این امر  مانی محقق می

تهوان به  حفهظ هب و خهاک بهرای       با شهجا ت و سهالمت مهی   

رههای هینههده محههیط  یسههت سههارم بههرای یههژ  نههدگی   نسههل

سعادتمندان  با ایجاد امنیهت ق هایی امنیهت سهرمای  گهذاریت      

فهظ  امنیت سالمت و امنیت مر رای جغرافیایی و امنیهت در ح 
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رها   ار ک پول ملی ب   ندگی شرافت مندان  رسید و محرومیت

را پشت سر گذاشت گرچ  برخی ا  مسووالن ب  این موارد باور 

 .ندارند

بسیاری ا  صهاحب نظهران در جههان تاکیهد دارنهد که  بهرای        

 رشهد  فقهط   رسیدگی ب  توسع  و پیشرفت در مسائل اقت ادی

   ناصری مثهل  دی مهم نیست بلک  توج  باقت ا رای شاخص

تربیت و فررنگ اجتما ی تاثیر مهمی در توسع  جام، داشهت   

باشد. مقام معظم رربری در سهفری که  به  خراسهان شهماری      

  نهدگی  سهبژ  ماننهد  جدیهدی  مفاریمی خلق  داشتند ضمن

 و فلسهفیدن  ب  توج  ایرانیت نوین تمدن ایجاد اسالمیت -ایرانی

مهه  جانبهه  را در وجوانههان و جوانههان تحههول رن میههان در تفکههر

رای  لمی و اقت ادی و اجرای مورد توج  قهرار دادنهد و    حو ه

 اسهتانهای   چنین فرمودند که  خراسهان شهماری ا  فقیرتهرین    

 درست ریزی برنام  با باال رای پتانسیل بودن دارا با است کشور

وج  ت نیا مند موضوع این. گیرد قرار کشور برتر استان 87 جزو

ت صنای، پایین دستی صهنای، بهزرگ و   ب  س  موضوع کشاور ی

 .توج  ب  امر گردشگری است

 :حجت اهلل فیروزي نماینده مردم فساآقاي  -ب

با سالم و درود ب  روح ملکوتی انقالبی امام راحل  ظیم ارشأن  

و شهدای گرانقدر ایران اسالمی ک  مدال افتخار حریت و  هدم  

ی رربهر فر انه    وابستگی را بر سین  ایرانیان ن ب کردند و بهرا 

 .دارم برکت با  مر طول و سالمتی هر وی انقالب

 و  رسهتم  فسا شهرستان شریف مردم با خود  هد بر وی افزود 

 مسهووریت  ایهن  در را بنهده  ک  دارم مسولت سبحان خداوند ا 

 .سنگین یاری کند

مایندگان مردم شریف ایران اسالمیفمجلس یا درم در شرایط ن

 مسوورین پای  بی رای و ده ا  ک  میمرد ا تماد  حساسی است

 به   را هنهها  نفهس  اقت هادی  و معیشتی مشکالآ و شده خست 

 طالیهی  رهای  فرصت شان تح یلکرده جوانان و انداخت  شماره

 پیهام  بها  و  ندگی خود را ا  دست رفت  می دانندفشکل گرفهت 

 .کرد کار ب  ه ا  انقالب فر ان  رربر رارگشای

نگذاری و نظهارآ کشهور به  دسهت     چهار سال ا  سرنوشت قانو

نمایندگان این دوره مجلس سپرده شده و  ملکرد این مجلهس  

نیز در مح ر خداوند سبحان و در منظهر مهردم شهریف ایهران     

ای که  رسهم    اسالمی قرار خوارد داشت. خوشاب  حال نماینهده 

امانت را ب  جا هورد و وظیف  نمایندگی را هنگونه  که  شایسهت     

 .درد انجام  ا وفااین مردم خوب و ب

 مجلس یا درم محکوم ب  موفق شدن است

 که   کسهانی  رمه  مجلس یا درم محکوم ب  موفق شدن استت 

 بهرای  باید تپد می کشور برای قلبشان و دارند کشور گرو در دل

 انتظهاراآ  نبایهد  اربته   کننهدف  تهالک  یها درم  مجلس موفقیت

 نایه   یهرا  دادف افهزایش  یها درم  مجلهس  به   نسهبت  را  مومی

 و سیاسههی و اقت ههادی پیچیههده و سههخت شههرایط در مجلههس

 ایهن  ا  مهردم  توقعهاآ   که  رهم سههح    شده تشکیل اجتما ی

 ا  بسهیاری  در جامعه   مشهکالآ  حجم رم و بوده  یاد مجلس

 .است باال را حو ه

خهاب ب  نمایندگان مهردم در مجلهس تخاطرنشهان کهرد       وی

ر میدان گام رمکاران محترم ف من و شما اورین انتخاب مردم د

دوم انقالب برای ساختن ایران اسهالمی رسهتیم. ایهن مجلهس     

تواند بیرق در راس امور بودن خویش را افراشهت  نگه  دارد    می

 رهدف  به   کشهور  رساندن در مجلسی. بداند را خود  ک  تکلیف

 رهای  اورویت و شرایط ا  شناختی ک  بود خوارد موفق باال رای

  .باشد داشت  کشور

  خودی خود متورد نشهده و مهردم و جغرافیهای    محرومیت ب -

محرومیههههت نقههههش مههههوثری در ایجههههاد محرومیههههت     

اندتمحرومیت  اییده برخی ت میماآ و سالیق در رمه    نداشت 

را است.مدیریت و سوق دادن ب  تو یه، نا ادالنه  منهاب،     دورت

کشور ا  سمت دورت و یا مجلس ب  سوی برخی مناطق خهاص  

بلک  تبعیض و ایجاد فاصل  طبقاتی  ن  اینک  ار ک مند نیستف

 .خوارد کرد

البهی گهری   "رای خارج ا  محور  دارت و یا ب  اصهالح  رایزنی

منفی برای اخت اص بودج  و تو یه، نا ادالنه  و شهاید     "رای

 یرضروری مناب، ت الوه بر ایجاد ف ای تبعیض و بهی  هدارتی   

ا خود ب  ای و قومیتی و ناامنی نیز ب در کشور تاختالفاآ منهق 

 .رمراه خوارد داشت

 دورتهی  منهاب،  بها  کشهور  منهاطق  و شههررا  ا  برخهی  در وقتی

 رمهین  در دوبهاره  و شهود  مهی  ایجهاد  کارخان  و گذاری سرمای 

 دقت اگر اینجا شودف می  یادی تخ وصی صنای، رمان مناطق

خهورد.   مناطق دیگر نیز رقم مهی  در محرومیت ه ا  نقه  نشود

سها ی رها چیسهت؟ وقتهی       وصهی سهم منهاطق محهروم ا  خ  

منههاطقی کهه  قههبال توسههط دورههت توسههع  پیههدا نمههوده بهها     

سا ی مجدداً توسهط بخهش خ وصهی توسهع  پیهدا       خ وصی

کندفدر مناطق محروم ری  انگیهزه ای بهرای کسهب و کهار      می

 .بخش خ وصی باقی نخوارد ماند

مهمترین وظیف  و ماموریت با اورویت مجلس یا درم در حهو ه  

رهای   سیاسی با گرداندن ا تماد مهردم به  دسهتگاه   اجتما ی و 
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اجرایی و رفتار نمایندگان در اقداماآ تقنینی و نظارتی هن رها  

رهای ار شهمندی که  در     تجلی پیدا می کندف  الوه بر فعاریهت 

چهل و یژ سال بعد ا  انقهالب شهکورمند اسهالمی در کشهور     

مانهده  یهادی نیهز رمچنهان بهاقی       صورآ گرفت  کاررای  قب

 .تاس

امرو  حهو ه رهای گردشگریتکشهاور یت دامپهروریت معهادنت      

 و صنای، دستیت صنای، تبدیلی و فهرک ظرفیهت رهای بهزرگ    

 وابسهتگی  ا  را کشور و سا د می ما برای را است مهمی فرصت

 سهوق  تورید جهش سمت ب  را کشور و درد می نجاآ نفت ب 

 .درد می

رای تخ  هی مهمتهرین ظرفیهت مجلهس شهورای       کمیسیون

سالمی در جهت ایفای وظایف نمایندگی است بسیاری ا  امور ا

اگر در کمیسیون را بررسی دقیق ب  کارشناسهی شهود و رونهد    

شود فرذا خدمت رمکهاران   قانون گذاری در مجلس تسهیل می

محترم و ریوت رئیس  پیشنهاد می شود برنام  رای مجلس ب  

ای تههدوین شههود تهها فرصههت بیشههتری بههرای فعاریههت     گونهه 

 .را فرارم می شود یسیونکم

حمایت ا  تورید و سوق دادن نقدینگی و مناب، ماری بانکهها به    

سمت و سوی مجمو   رای توریدی و جهز بها ایجهاد سها وکار     

مناسب برای توج  ب  صادراآ و جلوگیری ا  وارداآ کاالرهای  

 . یرضروری امکان پذیر نیست

بهدون  صادراآ نیا  ضروری کشور و مکمل حو ه توریهد اسهتت   

ایجاد ساختار مناسبِ صهادراآت توریهد جایگهاه واقعهی خهود را      

نخوارد یافت.بنده ا  رمین طریق پیشنهاد اصهالح هیهین نامه     

 در را تجههارآ تخ  ههی کمیسههیون ایجههاد  داخلههی مجلههس و

 .دارم اسالمی شورای مجلس

تجارآ یژ امر کامالً تخ  ی است و این کمیسیون می تواند 

ار رای مهرتبط بها صهادراآ و وارداآ    سیاست رای حو ه را و 

تگمرک تتعامالآ بانکی صادراآ را ب  صورآ تخ  ی مهارعه   

و در قارب مهابق م وباآ مجلس ریل گذاری کند. ا  هنجا که   

رای ظارمانه  منهاب، حاصهل ا  فهروک نفهتت به         جهت تحریم

رهای مههم فعهال     ترین سهح خهود رسهیده و یکهی ا  راه    پایین

اشهتغالت اسهتفاده ا  تهوان مهاری بخهش       نمودن چرخ  تورید و

رهای   خ وصی استف ایجاد کارگروری فعال در مرکهز پهرورش  

 و قهانونی  هواربهرداری  و مهزاحم  قوانین شناسایی برای  مجلس

 .دارم را خ وصی بخش در امور تسهیل

 :علي جدي نماینده مردم شیروان آقاي -ج

مبر و  دارت ا  مهمترین صفاآ خداوند دادگر استت ری  پیها  -

امام مع وم قیام نکرد مگر برای ردایت و اجهرای  هدارتت رهذا    

ضمن تقدیر ویهره ا  خهدماآ جههانی رئهیس قهوه ق هایی  در       

اجرای  دارت ومبار ه با مفاسد باید بگویم اجرای  هدارت فقهط   

بر  هده دستگاه ق ایی نیست بلک  مجلس با نظارآ درسهت و  

ورهت نیهز در مقهام    ت ویب و اصالح قوانین بر محور  دارت و د

 اجرا باید  دارت محوری را سرروح  امور خود قرار درند.

مهارب   دارت توسط رربر معظهم انقهالب در بیانیه  گهام دوم     

انقهالب حجههت را بههر رمهه  کهارگزاران نظههام بهه  خ ههوص مهها   

نمایندگان تمام کرده ک  ال م است ریاآ رئیس  مجلس و رم  

ین مجلس است که  بایهد   نمایندگان هن را مدنظر قرار درند وا

مان، بی  دارتی و فساد شودت رذا توج  جدی ب  حقهوق  مهوم   

مردم ت مین کنند خشنودی خداوند کریم و رف، محرومیت و 

رضایتمندی مردم ب  ویره وری نعمتان و صاحباآ اصلی انقالب 

 .شد خوارد مست عفین و  یعنی محرومین

اری  میهق و  توج  قرهن و  ترآ ب  جایگاه جوانهان نگهاه بسهی   

سهارگی و   07دقیق استت نه ت پیهامبر اکهرم)ص( در حهدود    

سهارگی به   نهوان     55برگزیده شدن امام  لهی)ع( در حهدود   

نخستین امام شیعیان مبهین ارمیهت موضهوع و  نایهت ویهره      

خداوند سبحان ب  این مهم استت نسل جوانت مومن انقالبی ب  

دایت ح هرآ  تأسی ا  همو ه رای قرهن و  ترآ و متهاثر ا  ره  

امام)ره( و ررنمودرای مقام معظم رربری در بیانیه  گهام دوم   

 انقالب رسارتی بسی  ظیم بر  هده دارد.

 مسههووریت هنگههاه سههنگین تههر مههی شههود کهه  رربههری  زیههز   

می فرمایند  دارت مورد انتظهار جمههوری اسهالمی که  مایهل      

است پیروی حکومت  لوی شناخت  شود بسی برتر ا  ایهن رها   

شم امید برای هن به  شهما جوانهان اسهتت امهرو  در      است و چ

چهلهه  دوم انقههالب نیکههو نیسههت کهه  کشههور دارای  ههدارت در 

همو کت معیشتت اشتغال و مسکن نباشد و شارد رانت و فساد 

در بدن  دستگاه را باشیم. رذا ب  منظور  مین  سها ی درایجهاد   

تمدن نوین اسالمی بهیش ا  رهر  مهان دیگهر کشهور نیا منهد       

ر مجاردان  نسل جوان مهذب و مجهز ب  دانهش رو  و بها   ح و

انگیزه در  رص  کهار و سها ندگی و پیشهرفت و  هدارت ایهران      

 اسالمی است.

این مهم محقق نخوارد شد مگر  مانی ک  رم جوانان ب  خهود  

باوری برسند و رهم صهاحبان تجربه  که  سهرمای  رهای نظهام        

 انقهالب  فر ان  ربرر ندای ب  و کرده ا تماد  رستندت ب  جوانان

 .بگویند ربیژ
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جمعیتهی در کشهور و بها     3استان خراسان شماری دارای رتب  

کشور جهان اسهتت   38مساحت بزرگتر ا  رفت استان ایران و 

متاسفان  با وجود ظرفیت رای بسیار باال در خراسان شهماری و  

رهزار کیلهومتر    0 حماتی ک  در کشور کشیده شهدهت بهیش ا    

رزار کیلهومتر بزرگهراه در    80احداث شدهت  خط ریل در کشور

رزار رفت د کیلومتر ه اد راه و بزرگهراه  0کشور احداث شده و 

در کشور احداث شده اما در استان خراسانی حتی یژ کیلومتر 

راه هرن احداث شهده نشهدهت یهژ کیلهومتر بزرگهراه و ه اد راه      

اه نداریم و این نشان ا  بی توجهی دورت رها دارد که  بایهد نگه    

ویره ای داشت  باشند و این نگاری ک  متاسهفان  اسهتانی مثهل    

خراسان شماری ا  حداقل رای خدماآ  یر بنایی فرارم نیستت 

 توجی  پذیر نبوده.

 بها  مشهترک  مر  کیلومتر 577 وجود با شماری  استان خراسان

 چه   این ندارد اقت ادی مسائل برای گذرگاه  حتی ترکمنستان

 .اند داشت  استان این حق در رای تدور ک  است رهفی  کم

شهرستان شیروانت ب   نهوان دومهین شههر صهنعتی خراسهان      

  بههزرگ دارای بزرگتههرین کارخانهه  قنههد خاورمیانهه  و دومههین 

 رهای  ظرفیهت  بخاطر ک  استت کشور شرق در نساجی کارخان 

 بهود  پهذیر  مهاجر شهر اورین انقالب اول در  در در اشتغارزایی

ف تعهیل شدت کارخانه  قنهد شکسهت     اریا ان کارخ متاسفان  اما

بست  کار می کند و شهرک صنعتی ما ب  قبرستان کارخانجاآ 

تبدیل شده استت مخاطب من و یر صمت است ک  چرا بعهد ا   

انقالب با وجود صنای، بزرگی ک  ا  محل مناب، ملی در کشهور  

ایجاد شده در شهرستان شیروان به  تعهیلهی صهنای، کشهیده     

 شد.

ب  این  ودی مبار ه را کرونا را فرامهوک کنهیم  یهرا ایهن      نباید

بیماری در کشور ما کشت  مهی گیهرد ا  و راآ بهداشهت مهی     

خوارم ب  فکر ساختن واکسهن ویهروس کرونها باشهد ا  ریهاآ      

دورت و ریاست جمهوری در خواست دارم که  م هوباآ سهال    

گذشت  سفر ریاست جمهوری را پیگیری شود شهاید بها انجهام    

 م وباآ حداقلی ا  کمبودرا جبران شود.این 

و یر نیرو در حو ه هبرسهانی به  روسهتارا مشهکالآ متعهددی      

داریم و با بحران مواج  شدیمت و یر نیرو ال م است به  منهقه    

قرمز توج  ویره کند و ما رسیدگی ویره روستایی را را مهدنظر  

ب  خراسان  98قرار دریمت اگر سفر مقام معظم رربری در سال 

ماری و م وباآ با برکت ایشان نبهود قهعها محرومهت مها در     ش

استان بیشتر ا  این بودت مجددا ا  مقام معظهم رربهری د هوآ    

می کنیم با ح ورشان در خراسان شماری تها نسهیم رحمهت و    

توسع  بر مردم استان بو د و شارد دومهین اسهتقبال تهاریخی    

 .مردم ا  رربر انقالب اسالمی باشیم

 :ظم دلخوش نماینده مردم صومعه سراسید كا آقاي -د

  نهوان  به   و بودند رربری و نظام سر پشت رمواره ایثارگران -

 ا  جلهوتر  نه   ریچگهاه  هنها اندت بوده انقالب سهامداران بهترین

ور شهدند که  ا    د رربهری  ا  هنقهدر  ن  و کردند حرکت رربری

 پشهههت سهههر بیفتنهههد کههه  مهههردم نیهههز خادمهههان خهههود را  

 می شناسند.

نیز نسبت ب  خدمتگزاران واقعی خود شناخت داشت  اندت مردم 

در تمام دوران نمایندگی خود تالک داشتم ا  حق مردم شههر  

و کشورم ب  خ وص در مسائل اقت هادی دفهاع کهنم ررچنهد     

برخههی ا  وابسههتگان بهه  رادیورههای بیگانهه  سههعی در تخریههب  

خدمتگزاران صدیق جامع  داشهت  و تهالک مهی کننهد پشهت      

 د نادان سنگر گرفت  و موجب تشویش اذران شوند.برخی افرا

بعد ا  انقالب دورانی بهود که  دشهمنان به  شههدای بهشهتیت       

رجایی و مههری بسیار افترا می  دند رذا اینجا ا  کسهانی که    

در پرونده اینجانب ا تراض داشتند تشکر می کنم اما ب   نوان 

ینکه   مومن و مسلمان باید ا  قهرهن تبعیهت کهرده و پهیش ا  ا    

سواری ا  نماینده ای در شعب  مربوطه  مههرح شهودت هن را به      

دست رادیورای بیگان  نیندا یم. ا تراض حق نمایندگان اسهت  

 اما باید ب  سیره ائم  اطهار)ع( توج  و  مل کنیم.

امرو  ک  مجلس یا درم ق د خدمتگزاری دارد بایهد در ورله    

 های  نخست نسبت به  رادیورهای رجهن پهراکن و مهدیریت ف     

 مجا ی اقدام کند.

مردم ا  مجلس انتظار دارند ب  معیشت و اشتغال هنها رسیدگی 

شود ک  مورد تأکید رربر معظم انقالب نیهز رسهتت رمچنهین    

مجلس نباید ب  رو مرگی بیفتد تا مردم ا  مجلس ناامید شهوند  

 ضههمن اینکهه  شههیوه کههار کنههونی جهههش توریههد را بهه  جههایی 

 .ودنمی رساند ک  باید اصالح ش 

 :شهباز حسن پور بیگلري نماینده مردم سیرجان آقاي  -هه

امیدوارم مجلس انقالبی یا درم ب  مکتب سلیمانی توج  ویهره  

داشت  و دورت نیز رمان طور ک  مقهام معظهم رربهری تاکیهد     

داشتند ب  مکتب سلیمانی توج  کند. ا  مح هر رربهر انقهالب    

وان یکهی ا   بسیار سپاسهگزارم که  ا  هقهای الریجهانی به   نه      

 .رای نظام ب  بهترین نحو استفاده کرده است سرمای 

این جانب با چهار دوره تجرب  نمایندگی بایهد ا هالم کهنم که      

رای تخ  ی مجلس شورای اسهالمی کارسها     رم  کمیسیون

تواند نقش اساسی ایفا کنند. این درست ک  با وجهود   بوده و می
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تنها چندین  این رم  کارشناس و متخ ص در مجلس یا درم

کمیسههیون بههیش ا  ظرفیههت داوطلههب داشههت  باشههند و سههایر 

را خاری بمانند؟ ما خودمان ریاآ رییس  را انتخهاب   کمیسیون

شاءا   ودتر با ریاآ رییس  رمکهاری کهرده تها بها      ایم ان کرده

 .را ب  سمت حل مشکالآ برویم گیری کمیسیون شکل

بخهش قابهل    برد که   در شرایهی ب  سر می 8599بودج  سال 

توجهی کسری بودج  خهواریم داشهت. بایهد ایهن بودجه  به        

مجلس شورای اسالمی همده تا کاربدشکافی گردد. رربر معظهم  

تهرین محهور     دایی و اجرای  دارت را اساسی انقالب محرومیت

مجلس شورای اسالمی قرار دادند. ما باید در اجرای  دارت به   

 .یمدنبال سهم محرومان و مناطق محروم باش

رهزار تومهان حقهوق  نهدگی      077سهم ر مندگان معسر ک  با 

کنند ا   دارت چقدر اسهت؟  مهدتا کسهانی که  بیشهترین       می

 نند و ایهن افهراد پهای     گیرند بیشتر ا  رم   ر می حقوق را می

 .هیند صندوق رای نمی

وی در ادام  با انتقاد ا  وضعیت ه اد سا ی سهام  هدارت بیهان   

  مهردم مسهتحق دریافهت سههام  هدارت      ای ا کرد  بخش  مده

رستند. کمیسیون اقت هادی مجلهس شهورای اسهالمی و تهیم      

اقت ادی هن در حال تهی  طرحی است تها حقهوق با مانهدگان    

درصد روستارای کرمان گا   27سهام  دارت نیز پایمال نشود. 

شهود.   روسهتا بها تهانکر هبرسهانی مهی      077نداشت  و ب  بیش ا  

ریهزی ال م   ترین استان است. بایهد برنامه    استان کرمان محروم

 .صورآ گیرد

تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمههور و مسهلولین    (5

 اجرایي كشور

 مورد(8) تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

هقای جالل محمود اده نماینده پیرانشههر رزوم اجهرای یهژ    -8

 برنام  مدون و منهقی برای کنترل بیماری کرونا

ل محمههود اده نماینههده مهابههاد و هقههای کمههال      هقههای جههال-6

حسین پور نماینده پیرانشهر و هقای انور حبیهب  اده نماینهده   

بوکان   دم تامین ا تباراآ گا  رسهانی به  اسهتانهای محهروم     

 مانند استان هذربایجان  ربی توسط سا مان برنام   وبودج 

مهوج   هقای وری اسما یلی نماینده گرمی  رزوم جلهوگیری ا  -5

 گرانی مایحتاج معیشتی مردم  

هقای احمدحسین فالحی نماینده رمدان  رزوم رسیدگی به   -0

 مشکل ف ای مجا ی

رزوم کنترل افسار گسهیخت  بها ار مسهکن و ایجهاد نظهارآ و      -

 قیمت گذاری کارشناسی

هقههای محمدصههارح جوکههار نماینههده یههزد و هقههای احمههد           -3

ل رشههیدی نماینههده محههرم  اده نماینههده ارههر و هقههای جههال  

مرودشههت   لههت ررهها کههردن بهها ار و  ههدم نظههارآ دورههت بههر       

 قیمت گذاری کاال و افزایش بی روی  قیمتها

هقای حبیب ار  درمرده نماینده  ابل  رزوم اقدام در رابه  با -2

 ریزگردرای  ابل

هقههای  بههاس مقتههدایی نماینههده اصههفهان و هقههای حسههین  -0

رزوم افزایش حقهوق با نشسهتگان و    میر ایی نماینده اصفهان  

رهزوم احهداث    –مستمری بگیهران سها مان تهامین اجتمها ی     

بیمارستان جدید تحت پوشش سا مان تامین اجتما ی و رهزوم  

 بههرو  رسههانی بههدری دورههت بهه  سهها مان تههامین اجتمهها ی و  

 برنام  ریزی در جهت تسوی  هن 

ت هقای ن رار  پرمهانفر نماینهده مشههد   لهت  هدم پرداخه      -0

مقرری بیکاری ب  بیکار شهدگان ناشهی ا  کرونها بها توجه  به        

 رزار میلیارد تومان ا  صندوق توسع  ملی  3پرداخت 
 

 مورد(21)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 تعداد دستگاه اجرایی تعداد دستگاه اجرایی

 8  لوم 8 دفاع
 0 اقت اد 3 تعاون
 0 راه وشهرسا ی 3 نیرو

 8 بهداشت 6 ارتباطاآ
 8 کشور 0 همو ک و پرورک
   8 فررنگ 

 

(تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تهذكرات  6
 :شفاهي

 نام  هئین 52 و 66 مواد ب  استناد با : نژاد كوچکي جبارآقاي  

 89 اینکه    لیهر م   گفت خودت شفاری تذکر در مجلس داخلی

گهذردت امها تهاکنون    ا   مان ه ا  ب  کار مجلس یا درم می  رو 

 کمیسیون رای تخ  ی تشکیل نشده است.

نحهوه تشهکیل کمیسهیون رهای تخ  هی       52اگرچ  در ماده 

مشخص شده اما ب  دریل تعلل در تشکیل ایهن کمیسهیون رها    

 صحن  لنی نیز معهل مانده است.

تهذکر ایهن    : دكترقالیباف رئیس مجلس شهوراي اسهالمي  آقاي 

  امور مجلس طبهق هئهین نامه     نماینده را وارد ندانست  و گفت

سا ت فرصت دادیم رو   00پیش رفت  استت ما  الوه بر اینک  

 جمع  نیز ب  ا تراضاآ رسیدگی کردیم.
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امرو  هخرین فرصت برای ا تراض است و نتایج تا ظههر ا هالم   

 .می شود. فرهیند هئین نام  دقیق اجرایی شده است

قهانون   60 در اخههاری مسهتند به  اصهل    :  علي بابهایي آقاي 

گفههت  قههانون اساسههی تاکیههد دارد کهه  نشههریاآ و    تاساسههی

مهبو اآ در بیان مهارب ه اد رستند مگر این ک  مخل مبهانی  

ای بهرای امنیهت خبرنگهاران و ایجهاد      باشند. اما طرح و برنامه  

 .بستر ف ای امن برای هنها ا  سوی و یر ارشاد ارائ  نشده است

ب  این مهم توجه  شهود.    وی افزود  خوارش ما این است حتما

اگر ما ب  نماینهدگان افکهار  مهومی توجه  نکنهیم به   نهوان        

 .توانیم رسارت خود را انجام دریم نماینده مجلس نمی

در پاسهخ به     : دكترقالیباف رئیس مجلس شوراي اسهالمي آقاي 

این اخهار گفت  انشاءا  هقهای و یهر به  ایهن موضهوع توجه        

آ نیز ا  حقوق خود برخهوردار  خوارد کرد و نشریاآ و مهبو ا

 .خوارند شد

در تذکر شهفاری خهود به  دورهتت      :معصومه پاشایي بهرام خانم 

گفت  دورت در اخت اص ا تباراآ دستگاه را گروکشی نکهرده  

و نیا رای مهم کشور را تامین کند. اخیرا ب   لت قه، بخشهی  

ا  ا تباراآ صدا و سیما دو شبک  برون مر ی کوثر و سهحر در  

 ایط تهدیداآ دشمن قه، شده است.شر

در تذکر ب  و یر جهاد کشهاور یت افهزود  شهیوع گسهترده      وی

بیماری تب برفکی در دام رای کشهور طهی یهژ مهاه گذشهت       

موجب مرگ گسترده دام را و خسارآ سنگین ب  هن را شهده  

است ک   لت این امر  دم تامین واکسن موثر و ضعف سا مان 

 دامپزشکی است.

د خوراک دام و طیور و پایین بهودن قیمهت فهروک    گرانی شدی

دامت دامداران و مر داران را با مشکل روب  رو کهرده اسهت که     

ایههن امههر نیا منههد رسههیدگی اسههت تهها ا  تعهیلههی دامههداران و 

 مر داران جلوگیری شود.

در تذکر ب  و یر همو ک و پرورک یادهور شد  حقوقت مزایها و   -

سری، تر رف، شهود و رتبه    مشکالآ استخدامی معلمان ررچ  

 07بندی واقعی اجرا شود ن  روی کا ذ. حقهوق معلمهان بایهد    

 درصد ریاآ  لمی را باشد.

رمچنین در تذکر ب  رئیس جمهور و رئیس سها مان برنامه  و   

بودج  خواستار رف، مشکالآ با نشستگان شد چرا ک  ب    هم  

د وی مشکالآ این قشر با افزایش سن ن  تنها کارش نمهی یابه  

 بلک  رو  ب  رو  بیشتر نیز می شود.

در تذکر ب  و یر بهداشت خواستار حفظ استقالل این و ارتخان  

شد و ادام  داد  نباید جهان مهردم را بها سیاسهت رهای دورهت       

معامل  کردت برخی شهرستان را ا  نظر شیوع ویروس کرونا ک  

ا  حارت قرمز خارج شده بودند به  دریهل برخهی سیاسهت رها      

 .  حارت قرمز برگشتندمجدد ب

 03در تههذکری بهها اسههتناد بهه  مههاده  :اهلل نجابههت  روحآقههاي 

نام  داخلی مجلس شورای اسهالمی در واکهنش به  نههق      هیین

سرا گفت  هقهای درخهوک خههاب به       درخوک نماینده صومع 

اک بیان کرد ک  ما با اکتفها   اک در نهق معترضان ب  ا تبارنام 

شان ا تراض کردیم ک  این طور نبوده  را ب  ا تبارنام  ب  شنیده

است. تمام اسهناد معتبهر بهوده امها هن را به  شهورای نگهبهان        

ایم. نام  رسمی شورای نگهبان رم وجود دارد ک  اسناد را  داده

که  معترضهان به  ا تبارنامه  هقهای        لهت ایهن  .قبال ندیده بهود 

درخوک بر ا تراض خود باقی نماندند این بود ک  ایشان تعههد  

ند ک  ب  اجرای قانون تن درند ک  اگر چنهین نشهود مها ا     داد

ابزاررای دیگر مجلس شورای اسالمی مجددا موضوع را دنبهال  

 .کنیم می

در تذکر شهفاری خههاب به  ا و یهر راه و       :سین بامیريآقاي ح

اظهار داشت  ا  هنجایی ک  رر رو ه تلفاآ جانی در تشهرسا ی 

 ارتخان  باید منهاب، مهاری   مسیر رردگان را شارد رستیمت این و

رای این شهرسهتان را درنظهر بگیهردت     ال م را برای اصالح جاده

ای منجهر به  جانباختگهان      این در حاری است ک  حوادث جاده

مان شده استت ب  طوری که  رو انه     تعداد  یادی ا  شهروندان

رزار کامیون در تقاط،  یررمسههح رردگهان رفهت و همهد      50

  .کنند می

ذکری دیگری خهاب ب  و یر همو ک و پرورک ت ریح وی در ت

کرد  چنهد درصهد ا  سهند تحهول بنیهادین همو شهی در ایهن        

و ارتخان   ملیاتی شده اسهت؟ ضهمن اینکه  چهرا ایهن و ارآ      

سها ی حقهوق با نشسهتگان را     همو ک و پروک اجرای رمسان

  مورد  فلت قرار داده است؟

محور است  کراسیو ارآ همو ک و پرورک بخشنام   ده و بورو

  .و باید برای اصالح ساختار اداری مستأصل هن تدبیر کرد

اگر کرونا ادام  یابد و ب  سال تح یلی هینده برسهدت مها شهارد    

 رها  اسهتان  سایر و بختیاری  هن رستیم ک  استان چهارمحال و

 بختیاری و چهارمحال ک  چرا رستندت ال م رای  یرساخت فاقد

 دراختیهار  را رها   یرسهاخت  ا  ددرصه  00 فقهط  حاضهر  حال در

ارتدریسههی در  میههانگین تجههارب سههاریان  نیرورههای حههق  .دارد

سال است ک  باید این و ارتخانه  سهریعا    83همو ک و پرورک 

  .نسبت ب  استخدم هنها دستوراآ ال م را صادر کند
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 به   خههاب  شهفاری  تهذکر  در   :میرمحمهدي  سیدجلیلآقاي  

 ا  اسهتانی  حیهاآ  بحث  داشت اظهار نیرو و یر و جمهور رئیس

 0 سوی ا  من امرو  تذکر ک  چرا است برخوردار باالیی ارمیت

 .گیرد می صورآ استان این نماینده

کیلومتر هن اجرایهی شهده    27خط دوم انتقال هب ب  یزد فقط 

کیلومتر است ورهی به  دریهل     077است در حاری ک  این خط 

 .اند مسائل ماری پروژه را م توقف کرده

یت هب تفت و میبد بسیار پایین است و حتی این موضهوع  کیف

تر است چرا ک  هنهها فقهط دو تها سه  رو  در      در روستارا بغرنج

  .رفت  هب دارند

بها باید ب  صورآ  اجل  گرانی افسارگسیخت  در مسکن و اجاره

 . ا  سوی مجلس دنبال شود

 درصد افزایش یافت  و تعزیهراآ و  877تا  37برخی کاالرا بین 

در  صهمت  کند این در حاری است ک  و یر دورت رم کاری نمی

 .این شرایط ب  دالیل واری برکنار شده است

وی در پایان ا  دورت و مجلس خواست درباره مسکن جوانان و 

رها سهریعا اقهدام  اجهل      محرومین و معکوس شهدن مههاجرآ  

 .نماید

 رئهیس  به   خههاب  شهفاری  تهذکری  در  :علي حهدادي آقاي 

 دورهت  به   که   اختیاراتی تمامی با سال 2 ا  پس  گفت جمهور

 و اساسی کاالرای با ار بر کافی نظارآ و کنترل چرا شدهت داده

 ید پاسخگو باشد؟با کسی چ . ندارد وجود مسکن

با اشاره ب  مهارباآ حو ه انتخابی  خود خهاب ب  و یر نیرو  وی

گفت  امرو  مردم نظرهباد مشکل جهدی هب شهرب دارنهد و در    

ی ک  سد طارقان در هن وجود داشهت  و حقابه  به  منهاطق     حار

دیگر داده شده استت چرا تاکنون اقدامی برای تامین هب شرب 

این منهق  صورآ نگرفت  است. سد طارقهان محهدودیت رهای    

  یادی را برای مردم شهرستان طارقان ایجاد کرده است.

رصد د 5وی خهاب ب  مسووالن امور هب و و یر نیرو ادام  داد  

سهال گذشهت  بهرای کهدام      83مناب، درهمد سد طارقهان طهی   

منهق  رزین  شده است؟ چرا ب  مردم منهقه  ای که  سهد در    

هن وجود داردت  لی ر م حق طبیعی و قانونی اخت اص نیافت  

 است؟

خهاب ب  و یر راه و شهرسا ی گفت  جاده طارقان طی چندین 

ظرهبهاد و  سال نیم  تمهام مانهده اسهتت رمچنهین کمربنهدی ن     

بیمارستان حو ه انتخابی  و شههر رشهتگرد نیمه  تمهام مانهده      

استت تعریض جاده سهیلی  بخش چهاربها  یکهی ا  مشهکالآ    

حو ه انتخابی  بنده بوده ک  تلفاآ انسانی  یهادی را به  رمهراه    

داشت  است ک  ا  و یر راه مهی خهوارم درخ هوص بهبهود هن     

 .اقدام کند

 تشهکر  ضمن شفاری تذکر در  :مظفري رحیمي عبدالعليآقاي  

 مجلهس   گفهت ت فسهاد  بها  مبهار ه  در ق ائی  قوه رای تالک ا 

نماینهدگان   باشهدت  فسهاد  با مبار ه قیچی دوم رب  تا است هماده

نیز در بُعد نظارتیت معیشت و اقت اد مردم را رصد مهی کننهد.   

صدای خهرد شهدن اسهتخوان اقشهار ضهعیف جامعه   یهر بهار         

 گوک می رسد.فشاررای اقت ادی ب  

چهرا کاالرههای اساسههی مههردمت بها ارت سیسههتم حمههل و نقههل و   

رانندگان ب   نوان موضو اآ و مشا ل حیاتی ب  حال خود ررا 

 شده استت گرانی افسارگسیخت  مردم را ناامید کرده است.

وقتی دنیای اقت اد پساکرونا در رکود استت چرا دورت با دست 

ایجاد کند. دورهت بایهد   در جیب مردم کردنت می خوارد رونق 

رونق سیاسی را کنار بگذاردت  یرا مردم خست  شهده انهد. پیهام    

رربری ب  مجلس نیز باید راربرد و منشور حرکت اصهلی قهرار   

 گیرد.

 گیهردت  قهرار  دورهت  توجه   مهورد  باید  استان چهارف ل فارس

 ایهن  اختیهار  در بایهد  فهوالد  معادن ویره ب  شرق شمال معادن

معهادن فهوالد ریشه  کهن شهود و       مافیهای  و گیهرد  قرار استان

 سالطین هن در دادگاه محاکم  شوند.

سهال ا    57تخ یص ا تبار کافی ب  سد کهوار که  قریهب به      

احداث هن می گهذردت رکه  ننگهی بهر  ملکهرد دسهتگاه رهای        

اجرایی مرتبط است. انتقال پساب شیرا  ب  سروسهتانت حقابه    

 ر باید انجام شود.کشاور ان و انتقال هب ب  خرام  و کوا

دورت و و یر جهاد کشاور ی نسبت ب  حمایت ا  کشهاور ان و  

بهبود وضعیت حقوق و بیم  هنها و رمچنین حمایت ا  محهیط  

بانان برای حفظ سرمای  رای ملی بایهد اقهداماآ ال م را انجهام    

درند. همو ک و پرورک نیز ک  کارخان  انسان سا ی است باید 

 .ارتی با ی باشددور ا  سیاسی سا ی و پ

ضمن تقدیر ا  مردم حو ه انتخابی  خهودت    موسي احمديآقاي 

گفت  ا  تمام ظرفیت رهای خهویش بهرای خهدمت به  هن رها       

 استفاده کرده و ا  حقوق هن را دفاع خوارم کرد.

نماینده مردم دیرت کنگانت  سهلوی  و جهم در مجلهس شهورای     

اراییت اظهار اسالمی خهاب ب  رئیس جمهور و و یر اقت اد و د

کرد  این رو را مردم نجیب حو ه انتخابیه  مهن بها اسهترس و     

نگرانی رایی درباره ت  رنجی را مواج  رسهتندت در ایهامی که     

شروع کرونا  رص  را بهر مهردم ا  رحها  سهالمتی و اقت هادی      

تنگ کرده صفاران  حمهتکش اسهتان بوشههر به  ویهره حهو ه       
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نبه، درهمدشهان که     ماه است ک  تنها م 0جنوبی هن ب  مدآ 

صفاری بوده را ا  دسهت داده و بها مشهکالآ شهدید اقت هادی      

 مواج  شده اند.

اکنون ک  رو ن  امید برای مردم ایهن منهقه  گشهوده شهده و     

تعدادی ا  رنج را توانست  اند ب  سفر رفت  تا کاالرای مایحتهاج  

 مومی را بیاورند ب  دریل محدودیت رای ا مال شده ا  سهوی  

ا  تخلی  بار تعدادی ا  رهنج رها جلهوگیری به   مهل      مسووالن 

 همده است.

با توج  ب  نوع اجناس این رنج را که   مهدتا مهواد  هذایی یها      

فاسد شدنی رستند و نبود سهور  و انبهار مناسهب اکنهون ایهن      

درج  منهقه  در حهال فاسهد     37اجناس در  یر هفتاب سو ان 

 شدن بوده و تاکنون بالتکلیف رستند.

و  یور این منهق  ساحل نشینانی رسهتند که  ا     مردم شریف

ابتدای انقالب در تمامی صحن  را ب  ویره دفاع مقدس ح هور  

داشت  اندت اکنون در شرایط بد اقت ادی و تهورم نفهس گیهر و    

کرونایی چشم انتظار این مهردم به  دورهت اسهت و به  دنبهال       

 احقاق حق خویش رستند.

دسهتور دریهد ررچه     وی خهاب ب  رئیس جمهورت بیان کهرد   

سری، تر نسبت ب  تعیین تکلیف وضعیت این مردم اقدام شودت 

رمچنین در خ وص سهمی  ملوانی مانند سال رهای قبهل به     

 .صورآ مساوی در سهح استان رفتار شود

 

نایهب ریهیس اول    سید امیر حسین قاضهي زاده هاشهمي   آقاي

الی  در اظهاراتی گفهت  و یهر همهو ک و پهرورک البه       مجلس:

حبتهایشان موضو ی را گفتند ک  مجهریت قهانون را تفسهیر    ص

می کند این حرف  یر دقیقی است تفسهیر قهانون بها مجلهس     

مجری می تواند دستورارعمل و بخشنام ت هن رم ب  شرط .است

 .تهبیق با قانون ت ویب کند

 

 نامه(قرائت 7
  و ریاآ رئیس  مجلس در پایان جلس   لنی امرو  یکشهنب   

حجهت االسهالم محمهد قمهی رئهیس سها مان       نامه    ت مجلهس 

 :تبلیغاآ اسالمی ب  مجلس را ب  شرح  یر قرائت کرد

 هقای قاریبافت رئیس مجلس شورای اسالمی

ضمن تشکر جساراتا رم  مواردی ک  مح ر نمایندگان  رضه   

رههای فررنگههی و  داشههتم ا ههم ا  هشههفتگی در هرایههش دسههتگاه

دم تناسب امکانهاآ  باررای ب   مین مانده تا کسری بودج  و  

با وظایفت فراتهر ا  حهو ه اختیهاراآ بنهده به   نهوان مسهوول        

سهها مان تبلیغههاآ اسههالمی بههوده و یهها بهه  دیگههران مراکههز بهها  

گردد. رذا دست یاری ب  سمت نهاد  اری تقنهین و مجلهس    می

 .کنم شورای اسالمی درا  می

امرو  در جلسه   لنهی مجلهس و در جریهان بررسهی       توضیح:

فررنگی کشور رئیس سا مان تبلیغاآ اسهالمی به     رای چارش

اک پرداخت و ا  رراشدگی ف ای  ارائ  گزارشی در حو ه کاری

مجا ی و  دم تشکیل جلساآ شورای  هاری ف های مجها ی و    

 .شورای  اری انقالب فررنگی انتقاد کرد

محمدباقر قاریباف رئیس مجلس هقای رای او نیز  بعد ا  صحبت

ش خهاب ب  رئهیس سها مان تبلیغهاآ    رای در بخشی ا  صحبت

اسالمی گفت ک  ما مسوول رم  بایدرایی رسهتیم که  مههرح    

شود و باید مشکالآ را حل کنیم. حهق نهداریم ا  خودمهان     می

انتقاد کنیم در جایی ک  وظیف  بر  هده ما است. باید دست ب  

دست رم داده و مشکالآ را حل کنهیم. نکهاتی را شهما اشهاره     

کسهی بایهد به  هن بپهردا د. رمه  مها مسهوول        داشتید اما چ  

مان را ب  درستی انجام دریم. اگر قرار باشهد   رستیم ک  وظایف

مردم رم ا  مسووالن نقد بشنوند پهس چه  کسهانی بایهد ایهن      

 .مسائل را حل کنند
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