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 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 
 اولسال  – یازدهمدوره 

 

 1/4/1311 نبهشیک روز– (8) هشتم  جلسه علني
 

 ات آقای دکتر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمیاظهار( 1
 

جهاد کشاورزی در مورد وضعیت تولیدات کشاورزی، دامی و اهداف پیش رو در سال جهش تولیدد  محترم وزیر  گزارش(2
و اظهارات تعدادی از نمایندگان پیرامون گزارش های  ( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی22( ماده )8ای بند)دراجر
 مزبور

 

ارتباطات و فناوری اطالعات در مورد مشکالت فضای مجازی، اپراتورهای کشور و اقددامات انجدام   محترم گزارش وزیر (3
و اظهدارات تعددادی از نماینددگان پیرامدون      خلی مجلس شورای اسدالمی ( آیین نامه دا22( ماده )8شده در اجرای بند )

 گزارش های مزبور
 

 ، سعیدي و رحمت نوروزي( فر : حسن نوروزي،حاجي دلیگاني،بهروزي آقایان)ناطقین جلسه علنی مجلس(4
 

 ( تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین اجرایی کشور5
 مورد(7)هورتذکرات کتبی به رییس جم -الف

 مورد(77)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب
 

 (قرائت بیانیه6
 

 (تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی7
 

 صبح 8ساعت  3/4/1311سه شنبه مورخ  روز  (اعالم ختم جلسه ، جلسه آینده8

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

2 

 8خالصه جلسه 
 یکشنبه

1///3931 
 

اظهارات آقاي دكتر قالیباف ریییس مجلیس شیوراي     (1

 :اسالمي

در واکنش به  صوهب ق قنانامه      دکتر محمدباقر قالیبافی آقا

شبرای حکام آژانس انرژی اصمی علی  ا ران، گفت: ملهت عی هی   

ها ی دربهار    ما در جر ان هستند ک  طی روزهای گذشت  بحث

ای منرح شهد که     مبضبع هست  ای در سنح سیاسی و رسان 

ما ندگان دانم در ا ن رابن  چند نکت  را ب  استحضار ن الزم می

 :و ملت شر ف ا ران برسانم

خهباهم بهر آن صاکیهد کهنم      اولین و مهمتر ن مبضبع ک  می -

ا نک  ظرف روزهای گذشت ، کشبرهای غربی ب  و ژ  آمر کها و  

متاسههفان  برخههی کشههبرهای اروکهها ی  هه  بههار د  ههر ماهیههت 

غیرقابل اعتماد و خومان  خبد را ب  ملت ا ران نشهان دادنهد و   

مین بار ب  هم  ما ثابت کردنهد که  بهرای حفه      برای چند ده

حقبق و عیت ملت ا ران و همچنین صضمین کیشرفت و آرامش 

ت هبشمندان  و صهدبیر  ما ران عی ی، راهی جی ا ستادگی و مقاو

 و خردمندی انقالبی وجبد ندارد.

رفتار دشمن در ا ن ا ام گی ن  مقاومت هبشهمندان  و فاهار را   

ای ملت ا ران صبد ل کرد  که  کشهت   ب     گی ن  راهبردی بر

سر آن اجماع کامهل ملهی و سیاسهی وجهبد دارد و اراد  ملهت      

ا ران ضامن و کشتیبان آن است. ا ن امری اسهت که  از همه     

نشهینند   کشبرهای غربی و کسانی ک  در اصاق های در بست  می

خباهم ب  آن صبج  و هژ    کنند، می و علی  ملت ا ران صبطئ  می

 .داشت  باشند

ملت ا ران را  مقاومت فاهار را برگی هد  و ا هن منالبه  قهاط       

ملت و مهبرد اجمهاع مسهئبالن اسهت و مسهیری جهی ا هن در        

 های آ ند  وجبد نخباهد داشت. ما 

در ادام  صحبالت هفت  های اخیهر و قنانامه  که  بها     ا شان  -

 صههحن  گردانههی آمر کهها و رژ ههم صهیبنیسههتی و بهها کارسههازی

ای اروکا ی علیه  ا هران در شهبرای حکهام     خیانت آلبد کشبره 

آژانس صادر شد را  ادآور شد و گفت: هم  د دند با وجبد هم  

ها ی ک  شد  ببد، هیچ اجماع جهانی علی  ا ران شهکل   حیاطر

ههای بهیرو و کشهبرهای د  هر      ن رفت و بلک  برخی از قهدرت 

 آشکارا با ا ن قنانام  مخالفت کردند.

  ا هن قنانامه  رای دادنهد، صحهت     بخش بیرگی از آنها ی ک  ب

فشههار سههن ین از جانههق آمر کهها ببدنههد. صوههبر باطههل محافههل 

ها ا ستادند ا ن است ک   صهیبنیستی ک  کشت سر ا ن طراحی

صبانند با صحن  آرا ی کبدکان  و ب  امید ا نک  صفبف ملهت   می

ها  و نظام در ا ران رخن  و شکافی ا جاد شبد، با صدور قنانام 

ت ابتکار عمل و خالقیت در چارچبب راهبرد مقاومهت  قدر اوالً

ا ران عی ی را وارد داالنی از مهذاکر    فاار را ا ران ب یرند و ثانیاً

و فشار مجدد کنند صها شها د بتباننهد به  ا هن وسهیل  ههم بهر         

مشکالت داخلی و حاد خهبد سهرکبب ب ذارنهد و ههم مجهددا      

ب  ارکهان  راهی ب  سبی باج خباهی های جد د و دست اندازی 

های قدرت ملی ا ران خوبصا در حبز  نظامی و دفاعی  و مبلف 

 باز کنند.

من با قدرت و با صراحت عرض مهی کهنم که  امهروز در بهین      

مسههئبالن نظههام اسههالمی در ا ههن بههار  کهه  آمر کهها و رژ ههم    

صهیبنیستی قادر ب  دستیابی ب  هیچ  ه  از اههداف خهبد در    

د، اجمهاع و اصفهاق نظهر    عرص  مننق  ای و بین المللهی نیسهتن  

کامل وجبد دارد و ب  هیچ وج  و صحت ههیچ شهرا نی اجهاز     

 صخنی آژانس از چارچبب های قانبنی داد  نخباهد شد.

سههار گذشههت  نشههان مههی دهههد ا ههران همههبار  در   71صههار   

 چهههارچبب مقهههررات بهههین المللهههی و منهههاف  ملهههی خهههبد 

ا اغلق جی سخاوصمندان  صر ن همکاری ها را با آژانس داشت  ام 

دشمنی های افیون صر و باج خباهی های بیشهتر چیهیی عا هد    

آن نشد  است. ملت ا ران با اراد  سیاسی جد هد خهبد که  در    

ما  های گذشت  ب  بهتر ن وجه  آشهکار شهد  و بنهد  و شهما      

افتخار نما ندگی آن را دار م، برهم  صفکرات سهازب طلبانه  و   

اومهت فاهار بها قهدرت را     ماامل  گران  مهر بنالن زد  و را  مق

 انتخاب کرد  است.

البت  ما مخالف د پلماسی و مذاکر  نیستیم امها عقیهد  دار هم    

و ممنههبع اسههت. مههذاکر  بهها  مههذاکر  بهها آمر کهها منلقهها مضههر

کشبرهای اروکا ی با د با حهداکرر بهی اعتمهادی انجهام شهبد،      

مذاکر  با آژانس با د با اطمینهان از اسهتقالر آن هها از قهدرت     

ی سلن  گر صبرت گیهرد و مهذاکر  بها بقیه  کشهبرها نیهی       ها

برحسق ا ن شاخص طهرح ر هیی شهبد که  در صهحن  ههای       

 حساس چقدر از حقبق و مناف  ملت ا ران حما ت می کنند.

عالو  بر ا نک  ما اعتقاد دار م هر نهبع مهذاکر  با هد از مبضه      

قدرت و با اصکا ب  اراد  مستحکم ملت ا ران و صبانمنهدی ههای   

فنی دست ا  ههای مهذکبر و نهادههای انقالبهی صهبرت گیهرد.       

اروکا ی ها نیی متاسفان  ب  جای آنکه  قهدردان صهبر ا هران در     

کی یری عدم اجرای صاهداصشان باشند، ب  فرافکنهی و فهرار به     

جلب روی آوردند و کشبرها را به  ریی علیه  ا هران در شهبرای     

ز مرحل  صهد هد عبهبر   حکام واداشت  اند.اما غافل از آنک  ا ران ا

کرد  است، آ ا اصحاد ملت ا ران در ز ر صهاببت شههید سهرافراز    

سلیمانی را ند د  اند ک  باز هم فکر می کننهد که  مها در صله      
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قنانام  ها گرفتار می شب م، ملتهی که  کشهتی هها ش را صها      

 آمر کای جنببی و بی  گبب شهما بها کهرچم برافراشهت  اعهیام      

 انام  های بی مانا نخباهد ماند.می کند، البت  مانل قن

اروکا ی ها با کی یری خباست  های آمر کا در کیشبرد قنانامه   

روز جما  نشان دادند ک  در کین  ورزی با ا ران دست  کمی از 

 آمر کهها ندارنههد. اروکهها ی ههها بداننههد کهه  آمر کهها در کی یههری  

زورگب ی ها ش بر مبنای سیاست زانهب بهر گلهبی ملهت ههای      

 بفق نببد  و امهروز اروکها را واسهن  اههداف خهبدب     مستقل، م

نمههی کههرد. اکنههبن مسههئبر صههنش آفر نههی امههروز در روابهه    

جمهبری اسالمی ا ران و آژانس بانیان ا ن قنانام  هسهتند و  

 ا ن کشبرها با د عباقق ا ن اقدام خبد را کذ را باشند.

جمهبری اسالمی ثابت کرد  ک  فشار را نمی کذ رد و واکهنش  

ری را ب  آن نشان می دهد، ما دوران کبصا  آمدن در برابر درخب

بحران آفر نی ها را سرکرد  ا م و البد خهبب مهی فهمنهد که      

اکنبن در سال رد اسقاط کهباد متجاوز و دوران کسا عین االسد 

هستیم. ا نجا ب  صراحت اعالم می کهنم که  مجلهس شهبرای     

  در قبهار  اسالمی ب  عنبان حاف  حقبق ملت، همکاری را فق

برهمین اساس از سهازمان انهرژی اصمهی و     همکاری می کذ رد.

وزارت امبر خارج  می خباهیم ک  در اسهرع وقهت کاسهخی در    

خبر ب  ا ن اقدام طراحی کنند و به  مجلهس و به  نما نهدگان     

محترم ارائ  کنند. ما همچنین از حسن رفتار دو کشبر روسهی   

کنهیم و به  باضهی    و چین در قبار ا ن قنانامه  صقهد ر مهی    

کشبرهای همسا   ک  گرفتار شیننت غربی ها شدند،  ادآوری 

می کنیم ک  همسا  ان ابدی هسهتند و منفاهت همکهاری بها     

 .اروکا و آمر کا زودگذر است

جهاد كشاورزي در مورد وضعیت محترم وزیر  گزارش(7

تولیدات كشاورزي، دامي و اهداف پیش رو در سال جهش 

( آیین نامه داخلي 77( ماده )8تولید دراجراي بند)

و اظهارات تعدادي از نمایندگان  مجلس شوراي اسالمي

 :پیرامون گزارش هاي مزبور

 خالصه اظهارات آقاي دكتر خاوازي)وزیر محترم جهاد كشاورزي(:

 بخههش کشههاورزی چنههدکارکردی اسههت، صبلیههد، اشههت ار و   -

  محی  ز ست را در بر می گیرد، از ا هن رو همه  کشهبرها به    

 کشاورزی صبج  دارند.

و قانبن اساسهی   33و  3وز ر جهاد کشاورزی با اشار  ب  اصبر 

بیانی  گام دوم اظهار داشت: در اسناد باالدستی صاکید بسهیاری  

 بهه  کشههاورزی شههد  اسههت، از ا ههن رو الزم اسههت آمههاری از   

 3فاالیههت هههای وزارصخانهه  ارائهه  دهههم. در بخههش کشههاورزی  

بهر  بردار دار م ک  سهم آنها از ارزب هیار نفر  333میلیبن و 

میلیهارد دالر   33درصد و بالغ بهر   8افیود  صبلید ناخالص ملی 

برآورد می شبد و اگر بخش های کسین و کیشین سههم بخهش   

کشاورزی را در نظر ب یر م، رشد افیود  صبلیهد ناخهالص ملهی    

 درصد خباهد شد. 3.23

از سبی د  هر  سار گذشت  فشارها ی روی کشبر وجبد داشت، 

نتبانستیم درآمهد نفتهی داشهت  باشهیم، بها ا هن حهار بخهش         

کشاورزی نشان داد در شرا   صحر م می صباند رشد اقتوهادی  

کشههبر را مربههت و صههاب آوری کشههبر در مقابههل صحههر م ههها را 

 افیا ش دهد.

در سار های اخیر حداکرر سرما   گذاری در کشاورزی بیش  -

در حهالی اسهت که  در بخهش      درصد اصفهاق نیفتهاد، ا هن    3از 

کشاورزی مهمتر ن سیاست ارصقای امنیت کشهاورزی، حضهبر   

کا دار صبلیدکنندگان در چرخ  صبلید و افیا ش درآمد و مربهت  

 کردن صراز غذا ی کشبر است.

میلیبن هکتار و کل  7823کل سنح ز ر کشت در چرخ  صبلید 

 8323میلیهبن صهن و صبلیهد زراعهی کشهبر       7.3صبلید کشهبر  

 73یلیبن صهن اسهت. در گنهدم به  عنهبان کهاالی راهبهردی        م

میلیبن صن ببد،  7323میلیبن صن صبلید دار م ک  صکلیف برنام  

 323درصههد اسههت.  733بنههابرا ن ضههر ق خبداصکهها ی بههاالی  

میلیهبن   .32میلیبن صن جب صبلید می کنیم ک  صکلیف برنامه   

 میلیبن صن جب نیاز دارد. 523صن است، اما کشبر ب  

وز ر جهاد کشاورزی با اشار  ب  سهیل اخیهر کشهبر و ز هر آب     

 .رفتن زمین های نیشکر اظهار داشت: در صبلید شکر به  مهرز   

صها   723میلیبن صن رسید  ببد م ک  برآورد مهی کنهیم امسهار    

 353میلیبن صن شکر صبلید کنهیم. در دانه  ههای روغنهی      721

  صکلیهف مها   هیار صن صبلید دار م که  583هیار صن، در حبببات 

 81ههیار صهن بهبد که  در واقه        137در برنام  برای حبببهات  

 درصد برنام  اجرا ی شد  است.

هیار صن رسید  ا م ک  در برنامه  صبسها     ..در صبلید کنب  ب  

هیار صن صبلیهد کنبه  داشهت  باشهیم، از      97.برآورد شد  است 

آنجا ک  صبلید ا هن محوهبر به  اشهت ار و خبدکفها ی کمه        

ی می کند، برای آن برنام  ر یی کرد  ا هم. در مباسهات   بسیار

 733میلیهبن صهن، سهیق، کیهاز، گبجه  فرن هی        ..علبف  ای 

میلیبن صن صبلید دار هم،   .82میلیبن صن و محوبالت جالییی 

میلیبن صن برآورد  8323بنابرا ن صبلید محوبالت زراعی کشبر 

 می شبد.
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 3.فت: در ا ن بخش با اشار  ب  آمار در بخش باغبانی گ ا شان

میلیهبن صهن سهیق     323میلیبن صن صبلید دار هم که  اههم آن    

میلیبن صن ان هبر، کهل    .32میلیبن صن مرکبات،  323درختی، 

میلیهبن صهن خرمها و     .72میلیبن صن،  3محوبالت گلخان  ای 

 میلیبن صن انار است. 725

بها اشهار  به  سهار جههش صبلیهد، به  برنامه  ههای           همچنین 

برای صحقهق ا هن ههدف بیهان داشهت: بها صبجه  به          وزارصخان  

مشکالت صامین نهادهای دامی و وابست ی کشبر ب  خهارج، مها   

میلیبن  323میلیبن صن و برای بخش د م  721برای بخش آبی 

میلیبن صن در سهار جههش    .32صن برنام  دار م و در مجمبع 

 صبلید برنام  دار م صا بخش زراعت ارصقا  ابد.

هکتهار به  سهنح گلخانه  ای کشهبر       3333ار در باغبانی امس

ب   833هیار و  78اضاف  می کنیم و سنح گلخان  ای کشبر از 

هکتار ارصقا کیدا می کند.  کی از اصفاقات بسهیار   33هیار و  3.

خبب در صبسا  باغات، ا جاد باغ ها در اراضی شهیق دار اسهت   

 هیار هکتار رقم خبرد  و در سار جههش صبلیهد   53ک  صاکنبن 

هیار هکتار د  ر ب  اراضی شیق دار  3.برنام  ما ا ن است ک  

 اضاف  شبد.

هکتار به  اراضهی ز هر کشهت گیاههان       33.هیار و  .امسار  -

 53دارو ی افیود  می شهبد. همچنهین در بخهش دام و طیهبر     

میلیبن ریس سن ین  823میلیبن ریس دام در کشبر دار م ک  

میلیهبن   73همچنهین   میلیبن قنا  ر یگبشتی دار هم.  723و 

قنا  مرغ مادر کرورب داد  می شبد، در واق  می صهبان گفهت   

 وضایت کشبر در دام و طیبر مناسق است.

میلیهبن   723وی درخوبص وضایت صخم مرغ گفت: صبلید مها  

میلیهبن صهن اسهت، در واقه       72.3صن است ک  صکلیف برنامه   

 ضر ق خبداصکا ی در ا ن بحث نیی باالی صددرصد است.

ر بحث دام و طیهبر عمهدصاً به  حفه  وضهایت مبجهبد با هد        د

هیار صن صبلید در سهار با هد    853بپرداز م. در گبشت قرمی از 

هیار صن صا کا ان سار برسیم. در حبز  صبلید عسهل صها    933ب  

 7533هیار صن افیا ش خباهیم داشت و کیل  صر را هم به   7.3

 صن خباهیم رساند.

کهروری در   میرعه  آبهیی   1333ی در حبز  شیالت و آبی ان نیه 

گبنه  شهناور سهیاری در آب     339هیار و  77کشبر وجبد دارد 

ههیار میرعه     1هیار میرع  کرورب می هب و   73وجبد دارد ک  

آبیی کروری د  ر در کشبر وجبد دارد، در ا ن حهبز  نید ه    

هیار صن صبلید وجبد دارد و در صید نیهی   333ب     میلیبن و 

 .دار م آمار صن هیار 3.3 کروری آبیی در و  هیار صن 133

با ا ن حساب حرکت ما بر اساس برنامه  ششهم صبسها  اسهت.     

صهن در کشهبر    7321مییان صبلید خاو ار کرورشی در کشبر نیی 

است و برنام  ما در ا ن حبز  با صبج  ب  بازارههای صهادراصی و   

 مشکالت ب  وجبد آمد  در ا ن حبز  صربیت ا ن رقم است.

رو ش ا   3میلیبن هکتار در  7323ما ، ز  جن ل و مرص  در حب

 میلیبن مرص  نیی در ا ن میان وجبد دارد. 83دار م ک  

زار در  زار و بیشه   میلیبن هکتار نیی درختچ  21.از سبی د  ر 

میلیهبن هکتهار بیابهان در     3.25کشبر وجبد دارد و همچنهین  

 کشبر ما وجبد دارد.

 15بلیهد برنامه  دار هم که      در حبز  مرصه  در سهار جههش ص   

میلیهبن هکتهار مراصه  کشهبر را ممیهیی       85میلیبن هکتار از 

کنیم ک  ا ن رقم صاکنبن محقق شد  در حهالی که  ا هن رقهم     

 میلیبن هکتار ببد  است. 723سالیان  حدود 

میلیبن هکتار د  ر ب  آمار فهبق   8امیدوار م صا کا ان سار رقم 

میلیهبن   73در اختیهار بهرای   میلیبن مرص   83اضاف  شبد و از 

 هکتار آن برای امسار طرح صهی  خباهد شد.

میلیبن هکتار اراضهی مبجهبد    33میلیبن هکتار از  3.صاکنبن 

طرح صهی  شد  ب  مجر ان واگذار شد  ک  ما قود دار م بهرای  

میلیبن هکتار د  ر را ب  مجر ان واگذار کنهیم که     .7امسار 

   است.برابر سالیان گذشت 3.ا ن رقم 

های بسیار مفولی دار م که  بها    در حبز  جن ل و مراص  برنام 

 33نام امسار  انی سار جهش صبلید همپبشانی دارد. امسهار  

هیار هکتار از اراضی مرصای شناسا ی شد  که  ا هن اراضهی در    

برداران قرار خباهد گرفت که  به  کشهت و صبسها       اختیار بهر 

 .های روغنی اختواص خباهد داشت دان 

وی دربار  اجرای طرح کاداستر گفت: امسار برنام  دار هم که    

میلیبن هکتار برای اجرای ا ن طهرح اختوهاص دههیم در     .3

میلیهبن   8حالی ک  متبس  اختواص ا هن اراضهی صها امسهار     

ههیار هکتهار   33هکتار ببد  است. برای زراعت چبب نیی سنح 

ههیار   3در نظر گرفت  شد  ک  متبس  سالهای گذشت  آن نیی 

 هکتار ببد  است. 533و 

شهبد که     بینهی مهی   کاری اقتوادی نیهی کهیش   در حبز  جن ل

کاری اقتوادی داشت  باشیم که  متبسه     هکتار جن ل 7333

 هکتار ببد  است. 7133عملکرد آن در گذشت  

ها گفت: در ا ن  سازی جن ل دربار  صبسا  و غنی آقای خاوازی

رت گرفت  ک  متبس  هیار هکتار فاالیت صب33حبز  در سنح 

 هیار هکتار ببد  است. 37آن در سالیان گذشت  
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وزارت جهاد کشاورزی در صأمین مسکن و همراهی با وزارت را  

و شهرسازی کمکی ب  مردم خباهد داشت ب  ا هن صهبرت که     

اراضی ک  کاربری آنها کشاورزی و مناب  طبیای نیست کمه   

یرد صا برای مهردم  خباهد شد صا در اختیار وزارت مسکن قرار گ

 مسکن صهی  شبد.

وی امبر اراضی در جهاد کشاورزی را  کی از مشکالت اساسهی  

مردم دانست و اضاف  کرد: صایین صکلیف قانبنی مقررات از سار 

میلیههبن هکتههار رد داد  در حههالی کهه  بهها  823صههاکنبن  7393

 323هماهن ی صبرت گرفت  با سازمان ثبت اسناد قود دار هم  

ار از ا ن اراضهی را صایهین صکلیهف کنهیم صها  ه        میلیبن هکت

اختالف صار خی کشاورزان با دولهت درا هن حهبز  به  صهبرت      

 قانبنی حل و فول شبد.

هها و امضهاهای طال هی نیهی در      فرآ ند صدور مجبزها، واگذاری

دسههتبر کههار وزارت جهههاد قههرار دارد کهه  در ا ههن زمینهه  نیههی  

استحضار مردم و  ساماندهی صبرت خباهد گرفت و نتا ج آن ب 

 .نما ندگان ملت خباهد رسید
 خالصه اظهارات آقاي دكتر قالیباف:

 کشهاورزی  جههاد  وز هر  گهیارب  ب  اشار  بادکتر قالیباف آقای 

 کشهاورزی  جههاد  وزارت مهدنظر  با د ک  مباحری از  کی: گفت

 صهبرت  به   ک  است کشاورزان ب  وارد  خسارات مبضبع باشد،

 .است ببد  نیی مجلس ننما ندگا صبج  مبرد مکرر

مبضبع د  ر ال بهای کشت و نمبن  ههای بسهیاری اسهت که      

وزارت جهاد کشاورزی از آن منل  است، اما کس از چند دهه   

با د صدبیر شبد ک  از چ  ال ب ی قود استفاد  دار م. امهروز در  

صبمهان   783برخی از استان های جنببی گبج  فرن ی کیلب ی 

 کشهاورز  بهرای  ای ان یهی   و انهی م چ  گذاری می شبد قیمت

 رد؟دا

وی بحث مرببط ب  صایین قیمت ها و خر د صضهمینی را  کهی   

د  ر از مبضبعات مهم در حبز  کشاورزی عنبان کرد و افهیود:  

طی ما  های اخیر مبضبع صامین نهاد  های دامی ههم  کهی از   

مشکالت اساسی کشاورزان ببد  ک  با هد مهدنظر وزارت جههاد    

 .ر گیردکشاورزی قرا

 بخش دوم اظهارات آقاي دكتر خاوازي:

خاوازی در بخش دوم سهخنان خهبد و در کاسه  به       آقای دکتر 

سباالت نما ندگان با بیان ا نکه  ال هبی کشهت دو ال ه  دارد،     

گفت: ال   اور فنی است و بر اساس آن صشخیص می دهیم ک  

چ  محوبلی کاشت  شبد صا کمتر ن افت عملکرد در آن زمین  

د داشت  باشد و از نظر فنی در ا هن مهبرد اقهدامات بسهیار     وجب

 جام  و کاملی انجام شد  است.

گهذاری و الیامهات قهانبنی     نکت  مهم در ا ن میان بحث سیاست

ا ههن کههار اسههت کهه  از رئههیس مجلههس، نما نههدگان و دولههت  

خباهیم صا در ا ن مبرد ب  ما کم  کنند صا کشاورزان میان  می

راصژ   ب  سمت کشت گیاهان کرقیمهت  گیاهان کرقیمت و است

 نروند.

ما برای ا ن کار از مهرما     برنام  ال بی کشهت صبلیهدی را   

 3ابالغ خباهیم کرد و بقی  الیامات قانبنی آن را ههم بها کمه     

قب  صایین کرد  و برای اولین بارو آخر ن بار ال هبی کشهت در   

 کشبر انجام خباهد شد.

ب  وز ر کشبر ارائ  شد  اسهت،  صمام خسارات کشاورزان رصد و 

ا هم صها باهد از     ما در حد وس  خبد بیم  کا   را در نظر گرفته  

ضرر و ز هان وارد  به  کشهاورز بتهبانیم به  وی کمه  کنهیم.        

همچنههین در بحههث خر ههد و قیمههت صضههمینی محوههبالت    

کشاورزی هم ب  شهدت کی یهر هسهتیم، خر هد صبسه  وزارت      

ا هن مهبرد بها سهازمان      شبد و مها در  صنات و مادن انجام می

ههای جد هد را    برنام  و ببدج  کامالً هماهنگ هستیم و قیمهت 

با کم  کشاورزان باد از صایین صقد م سازمان برنام  و ببدجه   

 کنیم. می

های دامی و طیبر در کشهبر ههم گفهت:     دربار  بحث نهاد  وی

صنات دام و طیبر در کشبر در حقیقهت  ه  صهنات مبنتهاژ     

سهار اخیهر در کشهبر در     3صبج  ب  رشهد   است، ا ن صنات با

زمین  شیر و گبشت و مرغ عمال مییان مورف خبراک دامی را 

صهن   923میلیبن صهن دانه  ترت به  نیهاز      523افیا ش داد  و از 

 523میلیبن صهن کنجاله  سهب ا و حهدود      .32ا م،  امروز رسید 

 اختیهار  در علبفه   که    میلیبن صنهی  83میلیبن صن جب غیر از 

 بسیاری فشار بنابرا ن دهیم می قرار طیبر و دام خبراک صنات

 .دارد وجبد ها صحر م وض  ب  صبج  با کشبر روی بر

های دامی در اختیار ا ن وزارصخان  است،  البت  صنها صبز   نهاد 

ثبت، سفارب و صنظیم آن در اختیار وز ر صنات و مادن است 

 ه    ک  وی هم ب  شدت کی یر ا ن مبضبع اسهت و حتهی در  

مرحلهه  بانهه  مرکههیی آنقههدر کی یههری کههرد  کهه  در جهها ی  

های دامی را ب  واردات دارو صرجیح داد  اسهت و آن را در   نهاد 

 اختیار ما قرار داد.

های  های خبد در بحث صنظیم صبز   نهاد  وی با اشار  ب  برنام 

در کشبر است  "مرغ سا ی"دامی بیان کرد: اجرای برنام  کامل 

جههرای ا ههن برنامهه ، وزن الشهه  کهه  بههیش از  کهه  در صههبرت ا
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شهبد و   برسد ضر ق صبد ل، صسهیل مهی  7533است ب  72833

کند و اجهرای ا هن    بخش ز ادی از خبراک دام کاهش کیدا می

هها   ها و زنجیهر   ها از طر ق کارخانجات صبلید خبراک دام برنام 

 شبد. صأمین می

هها   جیهر  ها است، زن  کی از مشکالت کشاورزی ما بحث زنجیر 

در کشبر صبسا  کیدا نکرد   انی صمام کاالها ی ک  در میرعه   

شهبد بهدون واسهن  و صنظهیم در اختیهار بهازار قهرار         صبلید می

کجهای دنیها وجهبد نهدارد       گیرد ک  ا هن مبضهبع در ههیچ    می

های ما کی یری ا ن مبضهبع به  صهبرت     بنابرا ن  کی از برنام 

مندی را طراحهی  جدی است ک  در ا هن راسهتا سهامان  هبشه    

 های دامی را ب  شدت رصد کند. ا م صا صبز   نهاد  کرد 

بهافی ههم اظههار     با اشار  ب  مشهکالت حهبز  ابر شهم    در ادام 

های مهم در کشبر ما بهبد  و   : کرم ابر شم  کی از بخشداشت 

ههیار   3.درصد ببد  است،  83رشد آن در سار گذشت  حدود 

 35ا م ک  امهروز به     قرار داد جاب  نبغان در اختیار کشاورزان 

 جاب  رسید  است. 933هیار و 

وز ر جهاد کشاورزی در خوبص آبخیهیداری در کشهبر گفهت:    

،  ه  میلیهبن و   98هیار هکتهار و در سهار    513، 91در سار 

هیار هکتار بر اساس ببدج  در اختیار ا ن وزارصخان  قهرار   333

و امسهار ههم   گرفت  برای عملیات آبخییداری اقدام شد  است 

ههیار هکتهار    33.علیرغم هم  کاهش اعتبهار  ه  میلیهبن و    

 برنام  آبخییداری دار م.

درخوبص نکت  ای ک  آقای موری منرح کرد؛ ما کارگروهی -

را گذاشت  ا م و صمام دستبرالامل ها را صادر مهی کنهیم و در   

صمام مسائلی ک     شخص می صباند امضهای طال هی داشهت     

را قن  می کنیم صا    محی  سهالم و روان   باشد، ا ن مبضبع

 برای بهر  برداران ا جاد کنیم.

در مبضبع مراص  و چرا، حتی مها در اوا هل فهرورد ن مها  که       

وضایت خبب ببد، در جاها ی ک  حتی مشکل وجبد داشت ما 

اجاز  داد م ک  دام ها وارد مراص  شد  و از آنها استفاد  کننهد.  

تیهار  اخ در مرصه   هکتهار  میلیهبن  73 دار م، ممییی ک  با ا ن

گرفت  است و ب  صبرت طرح مهی صهبان بهرای افهراد فاهار در      

 بخش مرص  و دام استفاد  کرد.

صاکنبن عمدصاً به  سهمت    78برای دام سب  با صبج  ب  صبور  

صبسا  گلخان  ها ببد  است. برنام  های ک  ما بهرای ا هن کهار    

چه  و مشهاغل   دار م ا ن است که  به  دام ههای سهب  و کب    

کبچ  صبجه  کنهیم و ان شهاوض وضهایت خهببی را خباهنهد       

 داشت.

با همکاری ها ی ک  بها سهازمان ثبهت اسهناد داشهتیم و طهرح       

کاداستر، ما ا ن مشکل صار خی کشاورزان را صا آخر امسار حل 

 می کنیم و ان شاوض کشاورزان از ما راضی باشند.

درصهد   83. صقر باً در بخش صامین نهاد  ها جای ن رانی نیست

صبلید کبد، رشد داشت  اسهت و ان شهاوض در زمینه  کبدههای     

 .فسفاص  هم خبدکفا می شب م

 خالصه اظهارات تعدادي از نمایندگان :

من ب  عنبان کسی ک    نماینده صومعه سرا:كاظم دلخوش آقاي 

در  کی از استان های شمار کشبر زندگی می کنم مهی گهب م   

ی هها ی در بخهش کشهاورزی انجهام شهد       ک  متاسفان  کبصاه

 است.

ز رمجمبعهه  هههای بخههش کشههاورزی بسههیار ز ههاد اسههت و در  

بسیاری از کشبرها هرکدام از ا ن ز رمجمبع  ها در حهد  ه    

 وزارصخان  هستند.

وزارت جهاد کشاورزی در بحث آبخییداری در کهل اسهتان هها    

ضایف عمل می کند، عدم صبج  ب  آبخییداری باعهث شهد  صها    

 یل ب  مردم ب  و ژ  در استان های شمالی آسیق بیند.س

صنات ابر شم در کشبرمان ب  خاک نشسهت  اسهت، صهنات     -

سهار قهدمت دارد و  کهی از بیرگتهر ن      733ابر شم در ا هران  

صجارت های ما ببد  ک  اکنبن ب  خاک نشسهت  و کهارگران آن   

 ب  دلیل عدم در افت حقبق سرگردان شد  اند.

ن برنام  ششم صبسا  با د کمپاژههای د یلهی بها    براساس قانب -

همکاری وزارت نیرو و نفت ب  برقی صبد ل مهی شهد که  ا هن     

 اقدام انجام نشد  است.

ضمن انتقاد از واردات بی رو   برنج ب  و ژ  در فول کشت  وی

ا ههن محوههبر در اسههتان هههای شههمالی کشههبر، اظهههار کههرد:  

حوهبر را بها   کشاورزان دچار مشکل شهد  انهد و مهردم ا هن م    

قیمت بهاالصر خر هد  و کشهاورزان ههم مجببرنهد آن را گهران       

سار است که  در انبارهها    3.بفروشند، همچنین چای سنباصی 

 انباشت  شد  و کشتکاران بیچار  شدند.

صنات مرغ در کشهبر دچهار ورشکسهت ی شهد  و از سهب ی       -

مرغداران مجببرند جبج  های    روز  خهبد را دفه  کهرد  و    

غ در کشبر نبسان داشهت  باشهد، همچنهین در بحهث     قیمت مر

میب  و باغات هم کمکی نمی شبد و ما در کشبر دچهار کمبهبد   

 .سردخان  هستیم

ضهمن انتقهاد از    نماینده سیبزوار:  بهروز محبي نجم آباديآقاي 

صبز   نههاد  ههای دامهی، به  و هژ  گبشهت در کشهبر گفهت:         

در صبلید مرغ و مرغداران در د ار سربداران ب  دلیل گستردگی 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

7 

 8خالصه جلسه 
 یکشنبه

1///3931 
 

ما   3آن ها بیش از  عدم صبز   نهاد  های دامی ضرر کرد  اند.

است ک  ب  دلیل کاهش شد د و رکبد فروب مرغ ز ان ز ادی 

هیار صبمان دچار ضرر و  3کرد  اند و در هر کیلب مرغ از هیارصا 

ز ان شد  اند. از سبی د  ر وضایت صامین نهاد  هها به  و هژ     

نامناسهق بهبد  و آنچه  به  عنهبان ترت و       ترت و سب ا بسهیار 

درصهد از نیهاز    33سب ای دولتی منرح می شبد صنهها حهدود   

مرغداران را صامین می کند و باقی نیازشان را بها قیمهت بهاال از    

 واسن  ها در افت می کنند.

ما نمی دانیم باالخر  چه  زمهانی شهر ا هن واسهن  هها از سهر        

د، صداوم ا ن وضهایت  صبلیدکنند  و مورف کنند  کم خباهد ش

ب  و ژ  شیب  نامناسق صامین نهاد  های دامی صهنات مهرغ را   

دچار چالش جدی کرد  است بنابرا ن صبق  اقدام فبری در ا ن 

 مبرد دار م.

در بحههث دام سههب  و سههن ین هههم متاسههفان  شههاهد ضههرر   

صبلیدکنند  و مورف کنند  هستیم و صبق  دار م در ا ن میهان  

ام شبد. دامداران با مراجا  ب  نما نهدگان  مد ر ت مناسبی انج

نسبت ب  ا ن وضایت گال   مند هستند و صبق  مها سهاماندهی   

جدی بازار و حما هت عملهی از صبلیدکننهد  و موهرف کننهد       

 .است

مسهار سهار   ا :بوئین زهراآوج و نماینده   اهلل عباسپور روحآقاي 

اسهت مها بها مبضهبع دام، طیهبر و کشهاورزی       « جهش صبلید»

روی صبلیههد  باجهیم، امهها منههاب  طبیاههی مههان  جههدی کههیشمهه

کنندگان شد  است ب  طبری ک  اگر دامداران دام سب  خهبد  

را ب  صحرا ببرند با مناب  طبیای روبرو شد  و همهین وضهایت   

برای کشاورزان هم وجبد دارد لذا درخباست ما از وز هر جههاد   

 .کشاورزی بررسی و حل ا ن مبضبع است

ر لیوم صبج  ب  صبلید دام سب  و سهن ین گفهت:   وی با صاکید ب

ها ی را بهرای صبلیهد دام سهن ین     های دامی هی ن  گرانی نهاد 

 .ا جاد کرد  است، لذا با د نسبت ب  خر د آن صبج  جدی شبد

ا ن نما ند  مجلس شبرای اسالمی بهر لهیوم خر هد صضهمینی     

کشمش هم صاکید کرد و گفت ک  کا داری صبلیهد به  صهادرات    

وبالت مازاد بر نیاز کشبر مبتنی است ک  با د ب  آن صبج  مح

 .شبد

وی  آذرشهر: تبریز ونماینده  الدیني  سید محمد رضا میرتاج آقاي

از وز ر جهاد کشاورزی بهرای اقهدامات انجهام شهد  در بخهش      

ای قدردانی کرد و گفت: وضایت خر د و  زراعی، باغی و گلخان 

ر یی  بز  ب  نظارت و برنام فروب گندم نابسامان است و ا ن ح

کهبب در   و اقدام بیشتری نیاز دارد. دسترنج کشاورزان سهخت 

گری قرار گرفت  و برنام  وزارت جههاد کشهاورزی    مسیر واسن 

در ا ن بار  مالبم نیست. کشهاورزان حهامی جهی وزارت جههاد     

 .کشاورزی ندارند و با د ب  آنها کم  شبد

هها و   و افسارگسهیخت  نههاد   رو ه    وی با انتقاد از افهیا ش بهی  

شهبد بسهیاری    : ا ن وضایت باعث میداشت خبراک دام اظهار 

ها با مشکالت عد د  روبرو شد  و حتهی به  سهمت     از دامداری

با د قانبن  .صانیلی روند، با د اقدام فبری و جدی صبرت گیرد

مرببط ب  صااونی روستا ی ب  درستی اجرا هی شهبد صها حقهبق     

 .ضا   نشبد ها افراد در استان

های نظارصی که    قانبن نماینده كرمانشاه : عبدالرضا مصريآقاي 

از سبی ا ن وزارصخانه  بهرای کشهاورزان صوهب ق شهد  باعهث       

 شبد. اجحاف در حق مردم می

در ادام  با اشار  ب  ممنبعیت صادرات دام از سبی وز ر جههاد  

عنبان کرد: با ا ن حار مااون وز ر دسهتبرهای د  هری صهادر    

رغهم ا نکه  دامهداران حهق صهادرات ندارنهد بها         کند وعلی یم

مجبزهههای شخوههی اقههدام بهه  صههادرات دام از سههبی برخههی  

های صادر  در ا ن بار  مبجبد  دامداران با رانت کردند ک  چ 

انهدرکار صهدور مجبزههای     است و مااونت وزارت جههاد دسهت  

 غیرقانبنی ببد  است.

صبمههانی اظهههار  3.33وی بهها اشههار  بهه  واردات گبشههت بهها ارز 

داشت: با ا ن حهار از فهردای همهان روز فهروب آن طبهق ارز      

نیما ی صبرت گرفت لذا سالطین گبشت ک  گبشهت را بها ارز   

صبمانی وارد کرد  ببدند با ارز نیمها ی فروختنهد و  ه      3.33

شب  صدها میلیارد صبمان ب  جیق زدنهد و وزارت جههاد فقه     

 صماشا کرد.

داصی آن قدر در انبار ماند که  فاسهد شهد،    هیار صن برنج وار 83

وزارت جهاد حتی گباهی استفاد  از ا ن محوبالت برای دام را 

 کس در ا ن زمین  کاسخ ب نببد. نداد و هیچ

عههدم کرداخههت بهه  مبقهه  منالبههات کشههاورزان باعههث شههد    

 مجبهبر  و شد  مباج  مشکل با ببدند گرفت  وام ک   کشاورزانی

 .بپردازند خبد وام خوبص در م جر  و سبد درصد 3. شبند

صبجه  به  بخهش     نماینیده شیادگان :  نیااد   مجید ناصريآقاي 

هههای  کشههاورزی  کههی از موههاد ق عههدالت اسههت و از ضههرورت

کیشرفت کشبر ب  خوهبص در سهار جههش صبلیهد محسهبب      

 شبد. می

با اشار  ب  عدم آشهنا ی برخهی کشهاورزان بها ا هن حهبز         وی

در حهبز  کشهاورزی باعهث     عنبان کرد: عهدم کهار کارشناسهی   

شبد برخی از مباق  سهار بها کمبهبد محوهبر و در برخهی       می
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مباق  با مازاد آن مباج  شب م ک  باعهث مهی شهبد کشهاورزان     

 های متمادی دچار خسارت شبند. سار

الزم است شرا نی فراهم شبد صا کشاورزان دربار  مقدار، نبع و 

 ند.ب  صرف  ببدن کشت در مننق  خبد راهنما ی شب

های مهم و استراصژ   کشبر با د حفه  شهبد، سیاسهت     کشت

ههای   کنبنی خالف ا ن مهم صبرت می یهرد چنانچه  سیاسهت   

غل  باعث از بین رفتن صنات خرما شد  و وضایت صبز   آب 

 های کشبر را از بین برد  است. و انتقار آن نخلستان

های مختلهف باعهث انتقهار غیرقهانبنی آب در خبزسهتان       البی

 .اند ک  وزارت جهاد با د در ا ن خوبص صدبیر کند شد 

 کشهبرهای  از بسهیاری   نماینده شاهرود: علي اصغر خانيآقاي 

 و سرزمین آما ش با سال  هر کشاورزی صنات در  افت  صبسا 

 ارائه   به   اقهدام  کشبر نیازهای بررسی و اقلیمی های صبانمندی

ار باعث کشت و محوبر ب  کشاورزان می کنند و ا ن ک ال بی

کاهش ز ان کشاورزان ناشی از نببد صقاضا و  ا مخاطراصی مرهل  

 سرمازدگی می شبد.

صبسا  دامداری کبچ  و حما هت از آن نیهی مبضهبع د  هری     

است ک  با د مدنظر وزارت جهادکشاورزی باشد، چرا ک  صمرکی 

 بهههر روی دامهههداری ههههای بهههیرو، باعهههث از بهههین رفهههتن  

مههاجرت از روسهتاها به      سرما   گذاری های خرد و گسترب

 سمت شهرها، حاشی  نشینی و بیکاری می شبد.

ساماندهی سندهای اراضی کشاورزی، منالب  د  هر کشهاورزان   

سهار بهر روی  ه  زمهین کشهاورزی       33است. کشاورزانی ک  

کرد  اند امها به  دلیهل نداشهتن سهند رسهمی نمهی صباننهد از         

ز زمهین هها   صسهیالت دولتی استفاد  کنند. همچنین بسیاری ا

ب  طبر اسمی در اختیار بنیاد مستضافان و بنیاد علبی است و 

الزم است ا ن زمین ها نیی با صاکید قانبنی مبجهبد سهاماندهی   

 .شبند

بحهث بنهد  در    نماینیده خیرم آبیاد:   مرتضي محمودوند آقاي 

خوههبص جهههاد سههازندگی و صالشهه ران ا ههن جهههاد اسههت،    

افهراد صنهها کسهانی     سن رسازانی ک  خبد بی سن ر هستند ا ن

هستند ک  با اخالص و ا رار خهدمات ارزشهمندی را به  مهردم     

 مهردم  بهرای  صحرکهی  کمتهر ن  آنها از باد  اند و لرستان داشت 

 برنامه   بها  شهاواض  ان. اسهت  ن رفته   صبرت کشاورزان و مظلبم

 برگردانهد   سهازمان  ا ن ب  جهادگری و ا رار روحی  ا ن ر یی،

 .شبد

ب کشاورزی شاهد    ظلم و ماضل ب  در خوبص صخویص آ

مردم مظلبم و کشاورزان لرسهتان هسهتیم. در خوهبص بحهث     

ههای اجرا هی    مراص  نیی شاهد هستیم ک  قهبانین و آ هین نامه    

دست و کای کشاورزان را بست  است. کشهاورزانی که  بهر روی    

های آبا و اجدادی خبد کار کرد  و نان بر سر سفر  خهبد   زمین

اند و ما صبان کاس  ب  آنهها   با مشکل رو ب  رو شد برند امروز  می

اجاز  ندهید صا سفر  کشاورزان خالی شهبد چهرا که     .را ندار م

اگههر سههفر  کشههاورز خههالی شههبد شههاهد مهههاجرت آنههان بهه    

شاواض هر چ  زودصر  های شهرهای بیرو خباهیم ببد ان حاشی 

 .نسبت ب  حل ا ن ماضل برای کشاورزان محروم اقدام شبد

آقهای خهاوازی شهما،      نماینده الیگودرز: محمد خدابخشيقاي آ

در جلس  رای اعتماد ب  نما ندگان قبر داد د ک  جبان گرا هی  

در مد ران، شا ست  ساالری و مبارز  با فساد را در دستبر کهار  

ا د  قرار دهید. اما از زمانی ک  شما از مجلس رای اعتماد گرفت 

 .ا د رد ها عمل نک صا االن ب  ا ن وعد 

ا د و ا ن چ   شما در انتوابات خبد از دوستانتان استفاد  کرد 

صناسبی با شا ست  ساالری دارد؟. برای رسیدن ب  اههدافی که    

ا د. در  در برنام  ششم صایین شد  شما چ  اقداماصی انجام داد 

 ا د؟ خوبص صبسا  کشت گیاهان دارو ی چ  کرد 

ای  زان اقهدام شا سهت   در خوبص صکمیل زنجیر  صبلید کشهاور 

انهد   انجام نشد  است. کشاورزان صا مرحل  صبلید مشکلی نداشت 

و مشکل اصلی آنهها بحهث سهبرصنیگ و بسهت  بنهدی، صبهد ل       

محوبالت کشاورزی و فروب آنها در بازار داخل و خارج است. 

در بحث خر د صضمینی محوهبالت کشهاورزی نیهی دولهت  ها      

 .کند مبق  اجرا نمی ای نداشت  و  ا آن را ب  برنام 

ا د؟ بیشتر مناب   در بحث آبخیی داری چ  اقداماصی انجام داد  -

ههای   سهدها نیهی به  در اچه       کشبر ب  سمت سدسازی رفت  و

ههای کشهاورزی نیهی به  مخهازن سهدها        صبخیر و بهتر ن زمین

اند. رو کرد ما نسبت ب  آبخییداری جهام  نبهبد  و    صبد ل شد 

 .ن حبز  صبرت گیردبا د اقدام جدی در ا 

های بین میارع و ال روبی  وی در کا ان با انتقاد از وضایت جاد 

ها بیان کرد: وزارت جهاد کشهاورزی با هد در ا هن حهبز       قنات

اقدامات جدی انجام دهد در خوبص کرداخت خسهارات سهیل   

هههای  نیههی کماکههان صههاخیر وجههبد دارد، افههیا ش قیمههت نهههاد 

ههای کشهاورزی نسهبت به       اد کشاورزی چ  صبجیهی دارد. نه

میلیبنی  13درصد افیا ش  افت  است. صراکتبر  333اسفند ما  

میلیبن شد  است. کشاورزی د  ر بهرای کشهاورز صهرف      33.

 .اقتوادی ندارد

نههاد  ههای ترت و     :طیوالش  نماینده  حسن محمدیاريآقاي 

صبمانی صهی  می شبد در بازار به  صهبرت    3.33سب ا ک  با ارز 
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عرضهه  مههی شههبد و مرغههداران بهها دو برابههر قیمههت آن را   آزاد

خر داری می کنند انتظار مهی رود مکهانییم صبز ه  در کشهبر     

اصالح شبد چرا ک  مکانییم مایبب باعهث نبسهانات در قیمهت    

 مرغ شد  است.

 کهی از وظها ف وزارت جههاد کشهاورزی مربهبط به  را  ههای        

سبت ب  وظیفه   عشا ری می شبد اما بالصکلیفی ا ن وزارصخان  ن

مذکبر مردم را با مشکل روب  رو کهرد  اسهت انتظهار مهی رود     

 اعتبارات عشا ری صقب ت و صاسیس آن صسر   شبد.

 با وجبد ا ن ک  گفت  می شبد از کشهاورزان حمها تی صهبرت   

می گیرد با د گفت در حالی که  بیشهتر ن زحمهت صبلیهد را      

ی شهبد  کشاورز می کشد سهم او در فروب محوبالت د د  نم

از ا ن رو الزم است بهرای جهاری شهدن عهدالت کشهاورزان در      

 .مکانییم استحوار، عرض  و فروب د د  شبند

صهنفس    9:33راس سهاعت  علنی امروز مجلهس  جلس   توضیح:

دکتر محمد قالیباف اظهار داشت: جلس  علنی و آقای  داد  شد

دقیقه    3.مجددا آغاز می شبد و نما نهدگان   73ریس ساعت 

 برای اقام  نماز آ ات دارند.فرصت 

ارتباطات و فناوري اطالعات در محترم گزارش وزیر  (3

مورد مشکالت فضاي مجازي، اپراتورهاي كشور و اقدامات 

( آیین نامه داخلي 77( ماده )8انجام شده در اجراي بند )

و اظهارات تعدادي از نمایندگان  مجلس شوراي اسالمي

 پیرامون گزارش هاي مزبور

ه اظهارات آقاي دكتر جهرمي)وزیر محترم ارتباطات و فناوري خالص

 اطالعات(:

 وضهایت  از گیارشهی  جد هد  مجهالس  در وزرا ک  است رسم  -

 ههم  مهن  کنند، می ارائ  نما ندگان خدمت را شان کاری حبز 

رسم، شق گذشت  نام  ای را ب  صبرت الکترونیکی از  همین ب 

اری مجلههس بههرای طر ههق دولههت الکترونیهه  و اصبماسههیبن اد

 کا   نما ندگان ارسار کردم ک  در کارصابل ا شان قرار گرفت  

و در سامان  مانیتبر نگ مجلس هم وجهبد دارد و روی گبشهی   

 هم  نما ندگان هم ب  چشم می خبرد.

در ا ن گیارب وضایت اننباق شرا   فالی با آنچه  در اسهناد   

قهرار گرفته    باالدستی ب  و ژ  برنام  ششم صبسا  مبرد صاکیهد  

 آمد  است و من    نسخ  را صقد م رئیس مجلس می کنم.

صالب می کنم در وقت باقیماند  ب  جای کرداختن ب  آمار، به   

مارفی حبز  ارصباطات و فناوری اطالعات، دستاوردها و چهالش  

 ها ی ک  کیش رو قرار دارد، بپردازم.

  در وزارت ارصباطات همان بن  ک  مستحضهر هسهتید، دو حهبز   

کلیدی و دو محبر کلیهدی و فاهار وجهبد دارد. اولهین محهبر،      

محبر مهم شبک  ملی اطالعات است و مبحث دوم برنام  صهلح  

 آمیی فضا ی است.

هم  اقدامات وزارت ارصباطات و فناوری اطالعات ت هل ا هن دو   

برنام  صار ف می شبد و ا ن دو برنام ، برنامه  مهادر مها بهرای     

ک  ملی اطالعات مبحث مهمی است اقدامات کیش رو است. شب

ب  صوب ق رسهید  و   85منرح شد  و در سار  83ک  در سار 

در حار کی یری است و اولین گام کی یهری شهبک     85از سار 

ملی اطالعات، استقرار    شهبک  ارصبهاطی در جهای مناسهق     

 ببد  است.

باد از صوب ق شهبک  ملهی    .9صا  85صالب های خببی از سار 

رنام  کنجم صبسا  در مجلهس مهبرد صبجه  قهرار     اطالعات در ب

رشد ا ن حبز  بسیار چشم یرصر و قابهل   .9گرفت، اما از سار 

مجمبع ظرفیت هسهت  شهبک  ملهی     .9صبج  صر ببد، در سار 

گی ابیت بر ثانی  ببد  و امروز ا ن  583اطالعات عددی ماادر 

 هیار گی ابیت بر ثانی  رسید  است. 78ظرفیت ب  

اطات در ال ح  دسترسهی به  نسهل سهبم و چههارم      وزارت ارصب

 .7.3صلفن همرا  در حار حاضر صمام شهرهای کشهبر  انهی   

شهر را مبرد کبشش قرار داد  است، همچنین بها مهدنظر قهرار    

برنام  ششهم صبسها  که  بهرای اجهرای عهدالت        51دادن ماد  

ارصباطی ک  ت ل عدالت اجتماعی صار هف شهد  اسهت، صبسها      

ستا ی مهبرد صبجه  قهرار گرفته  اسهت. ههم       دسترسی های رو

اکنبن ظرفیت روستاهای متول ب  شبک  ملی اطالعات ب  عدد 

درصد رسید  است و صحت کبشش خهدمات نسهل سهبم و     89

 چهارم صلفن همرا  هستند.

هههیار شهههروند ا رانههی از طر ههق  333در حههدود  .9در سههار 

دد مببا ل کهن باند، ب  شبک  ملی دسترسی داشهتند و ا هن عه   

میلیهبن شههروند ا رانهی     13هم اکنبن ب     عهددی حهدود   

رسید  است. از وابست ی ک   کی از مبضبعات مهم ز رساختی 

شبک  ملی اطالعات است، امهروز به  لنهف فاالیهت درخشهان      

شرکت های نبآور ا رانهی به  خبدکفها ی رسهید  ا هم و مها در       

م شرا نی ک  علی رغم هم  صحر م های بین المللهی و به  زعه   

برخی فشارهای حداکرری، شکبفا ی حداکرری داشهتیم و ا هن   

 گباهی ما نیست.

شبک  بین المللی مخابرات در گیارب خبد که  سهار گذشهت     

منتشر شد، جمههبری اسهالمی ا هران را علهی رغهم فشهارها و       

صحر م های بین المللی دارای باالصر ن نهرد رشهد ارصباطهات و    
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و در دنیا ا هران مبفهق    فناوری اطالعات در مننق  مارفی کرد

شد رصب  دوم را کسق کند.البت  کرونا و شیبع آن مجار خببی 

برای مح  زدن وضایت ما در صبسا  ز رساخت هها بهبد و مها    

درصهدی و  ها به      733روز  بها رشهد    73در    بهاز  زمهانی   

 برابر شدن استفاد  از شبک  ارصباطی مباج  شد م. 23.عبارصی 

آمارها ی ک  ما کیش بینی می کرد م آتری جهرمی بیان کرد: 

روز نمبد کیدا کهرد   73ب  نتیج  برسد، ظرف  7333در خرداد 

 و محقق شد.

 73ب  نتیجه  برسهد ظهرف     7333امری ک  قرار ببد در خرداد 

روز نمبد کیدا کرد، هم  امهبرات کشهبر روی ا هن بسهتر قهرار      

گرفت، از آمبزب، بهداشت، بانکهداری و بن اههداری؛ حتهی در    

ها برای حضهبر مهردم در امهاکن     ما  رمضان با وجبد محدود ت

 مذهبی، از ظرفیت فضای مجازی استفاد  شد.

ب  دعبت رهبر ماظم انقالب و بر کا ه  فضهای مجهازی، ا هران     

ههای مبمنانه      کپارچ  همدر شهد و خهاطر  خهبب از کمه     

ا رانیان در ما  رمضان در تهن هم  شکل گرفت البت  در کنهار  

ها ی هم کد دار شد، مشخص شد ک  مها با هد    ضاف ا ن نکات

در ارصباطات سابق ب  هر شرا   انحوهار مبجهبد را بشهکنیم و    

 را  را برای فاالیت بخش خوبصی باز کنیم.

سازی علیرغم رقم زدن اصفاقات مههم و دسهتاوردهای    خوبصی

مهم، اشکاالصی هم داشت  ک  با د برطرف شهبد.بحث واگهذاری   

نی و سیم مسی ب  نهبعی با هد مهبرد اصهالح     های ز رزمی کانار

قرار گیرد صا را  بهرای فاالیهت بخهش خوبصهی بهاز شهبد. در       

صبسا  شبک  ارصباطی درون استانی  ا با د مجبز داد  شبد که   

گذاری بخش خوبصهی بهاز    دولت ورود کند  ا را  برای سرما  

 شبد.

ههای ا هن    صکی  بر شرکت مخابرات ا ران ک  جها دارد از صهالب  

شرکت در ا ام شیبع کرونا صشکر کرد، اشتبا  است و با هد ا هن   

بار مسئبلیت را صقسیم کنهیم، همچنهین در منهاطق روسهتا ی     

مشکالت بروز کرد، با وجبد کبشش ا نترنهت کهنهای بانهدهای    

داد و با هد ا هن مبضهبع مهبرد      مبجبد کفاف روستا یان را نمی

 صبج  قرارگیرد.

دولت و وزارت ارصباطات ممکهن  حل ا ن مشکالت صنها با اراد  

نیست، با د حرکت مشترکی بین دولت و مجلس شکل گیهرد،  

ها با سابق  و صجرب  در حهبز  ارصباطهات از جمله      حضبر دولتی

کبر و نیکیاد و متخووهان جهبان د  هر در مجلهس      آقا ان صقی

کند صا با کم  مجلس مشهکالت   نظیری را فراهم می فرصت بی

 ارصباطات حل شبد.

د شرکت مخابران ا ران وارد گبد رقابهت شهبد، ا هن رقابهت     با 

باعث رشد و بالندگی شرکت شد  و خدمات بهتهری به  مهردم    

 شبد. ارائ  می

خبر  ITها از صبسا  خدمات و  وی با اشار  ب  صبسا  ز رساخت

اکلیکیشهن ا رانهی داشهتیم     333مجمبعا  .9داد و گفت: سار 

های مببا ل صبسا  داد   ک  صبس  جبانان ا رانی بر روی گبشی

هها ی از   هیار اکلیکیشن رسید ، امروز مرار 333شد و امروز ب  

انهد   کاربردها ی ک  مردم نقاط دور از مرکهی در ا هران صبانسهت    

افیارها صقب ت کنند، در  کسق و کار خبد را از طر ق همین نرم

حار گسترب است، از کیرمردی ک  در قائنات زعفران خهبد را  

کند، صا آن مهادری که  در خراسهان     از کشبر صادر میب  خارج 

ای صبلیههد شههد  خههبد را در مازنههدران  هها  هههای حبلهه  دسههتمار

 رساند. خبزستان ب  فروب می

حما ت از کسق و کارهای خرد در دستبر کار است، ا ن مههم  

در دستبر کار قرار گرفت  است صا جبانان شهرستانی با رقابت با 

برابر برخبردار باشند. طرح نبآفر ن با نشینان از فرصت  کا تخت

همین هدف در وزارت ارصباطات کیاد  سازی شد  و هم اکنهبن  

 اند. هیار شرکت نبکا از صسهیالت ا ن مبضبع برخبردار شد  3

ههای بهبمی گفهت:     رسهان  آتری جهرمی با اشار  ب  صبسا  کیام

میلیههبن  8اقهدامات خهببی انجهام شهد  اسهت، در ا هام کرونها        

مبز، والد ن و مالمین با وجبد هم  مشکالت نهرم افهیار   آ دانش

رسان آمبزشهی نوهق و اسهتفاد  کردنهد.      شاد را ب  عنبان کیام

اکراصهبر بهیرو کشهبر     .گذاری  رسان ببمی د  ر با سرما   کیام

درصهد به     .3ماهه    3فاار شد  و هم اکنبن با رشد متبس  

جهی است میلیبن کاربر رسید  ک  رشد قابل صب 929عدد نوق 

 البت  کافی نیست و با د صقب ت شبد.

ر هیی دقیهق و مهدون اظههار داشهت:       با اشار  ب  برنامه   ا شان

مهمتر ن برنام  در نیم  مرداد امسار افتتهاح خباههد شهد، در    

نظر دار م مرکهی داد  خهدمات کا ه  شهبک  ملهی اطالعهات در       

 .همین راستا افتتاح شبد

 :اظهارات آقاي دكتر قالیبافخالصه 

دکتر قالیباف کس از ارائ  گیارب وز ر ارصباطات و فناوری  آقای

اطالعات دربار  وضایت مخابراصی کشبر بها اشهار  به  اهمیهت     

صقب ت شبک  ملی اطالعات، عنبان کهرد: را  انهدازی و صقب هت    

 شبک  ملی اطالعات برای کشبر    نیاز ضروری است.

  ملی اطالعات از سب ی مردم برای صامین نیازهای خبد ب  شبک

نیازمندند و از سبی د  ر امنیت ملی، امنیت عمهبمی، امنیهت   
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اجتماعی و امنیت اخالقی ما در گرو شبک  ملی اطالعات اسهت  

 ک  ا راداصی ب  ا ن شبک  وارد است.

در حار حاضر عدم صناسق رشد صرافی  داخلهی و خهارجی در   

بها  مورف مردم د د  می شبد، در حبز  داخلی نتبانسهت  ا هم   

اعمار سیاست های صاهد لی ا هن موهرف را کنتهرر کنهیم در      

 حالی ک  ا ن مسئل  از مامبر ت های وزارت ارصباطات است.

همین مسئل  در حبز  جنس و شکل صرافی  نیی وجبد دارد ب  

طبر ساد  اگر قرار باشد    کیام ساد  بین دو شهروند ما رد و 

آن به  داخهل    بدر شبد اور با د ب  خهارج از کشهبر و کهس از   

 منتقل شبد.

در حبز  خدمات کا   عمبمی در شبک  ملی اطالعهات نیهی مها    

دچار مشکالت جدی هستیم به  طهبری که  در حهبز  مبصهبر      

جستجب، کیام رسان ها و سیستم عامل کمببدها ی دار هم که    

 وزارت ارصباطات با د ب  آن صبج  کند.

وی مسههئل  صههیانت از فضههای مجههازی را  هه  مسههئل  جههدی 

رشمرد و افیود: امروز کبدکان، نبجبانان و خانباد  های مها در  ب

مارض    فضای آلبد  هستند ک  ب  ا ن فضای آلبد  با هد از  

دو منظر صبج  شبد؛ نخست صبلید محتبا ک  وظیفه  نهادههای   

 فرهن ی در کنار وزارت ارصباطات اسهت و د  هری بخشهی که     

ن صبجه  کنهد   می صباند در صبلید ا ن محتبای نهامنلبب به  آ   

صبسا  سرو س های داخلی و سیاست گهذاری دولهت در ا هن    

 حبز  است.

امروز    لجام گسیخت ی بدون هیچ گبن  سیاست گهذاری در  

فضهای مجهازی حهاکم اسههت که  در ههیچ  ه  از کشههبرهای       

  اروکا ی، اسکاند ناوی، شرق و غرب وجبد ندارد. 

ران، اضاف  با اشار  ب  سابق  خدمت خبد در شهرداری صه ا شان

کرد: در حار حاضر شبک  ارصباطی ما متکی بر مببا ل است در 

حالی ک  در شبک  ثابت فیبرنبری بسهیار ضهایف عمهل کهرد      

ههیار کیلهبمتر   .کیلبمتر فیبرنبری به    13ا م. در شهر صهران 

افیا ش کیدا کرد در حالی ک  ا ن مسئل   کی از وظا ف روشن 

 وزارت ارصباطات است.

نبری نیازی ب  سرما   گذاری دولتی ندارد و بخش صبسا  فیبر

خوبصی و حتی خبد اکراصبرها در ا ن حبز  داوطلق هسهتند.  

امروز چرا نبا د مدارس و منهازر در کشهبر دارای فیبهر نهبری     

 باشند صا بسیاری از آسیق کذ ری ها ب  حداقل برسد؟

نکات منرح شد  در نشست امروز از وظها ف وزارت ارصباطهات   

و شبرای عالی فضای مجازی در ا ن زمین  کهامال صقسهیم   ببد  

کار کرد  است و اگر در ا ن زمین  نیاز ب  کم  مجلهس باشهد   

هم نما ندگان آمادگی کم  به  دولهت بهرای سهاماندهی ا هن      

 .بخش را دارند
 بخش دوم اظهارات آقاي دكتر قالیباف:

در ادام  کاس  وز ر ارصباطات و فناوری اطالعهات گفهت: بحهث    

مجلس دربار  ز رساخت، محتبا و خدمات است ک  مجلس به   

 طبر جدی آن را دنبار می کند.

با اشار  ب  مشکالت فضای مجازی منرح کهرد: شهبرای    ا شان

 فضای زمین   عالی فضای مجازی وظا ف هم  دست ا  ها را در

 ابههامی  ههیچ  کهنم  می فکر و کرد  مشخص روشنی ب  مجازی

 .ندارد وجبد زمین  ا ن در

در شبک  ملی وقتی ک  سیاست ذاری و مد ر ت وجهبد نهدارد،   

مشکالت ب  وجبد می آ د و سیاست هها آننهبر که  در بخهش     

های د  ر ماننهد صهنات خهبدرو  ها عرصه  کشهاورزی شهاهد        

 هستید، کیاد  نمی شبد.

دکتر قالیباف با صاکید بر اهمیت سیاسهت ذاری در ا هن حهبز     

ارصباطات و فناوری اطالعات  ادام  داد: سیاست ذاری در مبضبع

از مسائل مهم کشبر است. حتی در مبضهبع جنهگ اقتوهادی،    

مبانی ز رساخت ها و مبانی خهدمات عمهبمی بها عرصه  ههای      

 دانش بنیان است.

ا ن مبضبع بحث مهمی است ، اجاز  بدهید ا ن بحث به  ا هن   

چند دقیق  خالص  نشبد. ان شااض در کمیسیبن ها منرح می 

ز مبضبع کمیسیبن ها قنای و کار شروع می شبد و شبد. امرو

 کی از فرصت های مهم و اساسی ما صحبر در بخش ارصباطات 

 و فناوری اطالعات است.

ضمن صشکر از وز ر ارصباطات صاکیهد کهرد: مها در مجلهس      وی

 ازدهم دو اولب ت دار م، اولب هت اقتوهاد و فرهنهگ ؛ ا هن دو     

 اولب هت  دو ا هن  رکهت ح کیشهران  ICT اولب ت از قضها وزارت 

 در. ماسهت  اولب ت در بحث ا ن شااض ان. است  ازدهم مجلس

 در و هسههتیم ارصباطههات وز ههر و وزارصخانهه  مجمبعهه  خههدمت

 شهبرای  ههای  سیاسهت  براسهاس  روشن طبر ب  بادی جلسات

 . مرو می کیش است، شد  ابالغ و موبب ک  مجازی فضای

 بخش دوم اظهارات آقاي دكتر جهرمي:

لی اطالعات س  ال   ز رساخت، خدمات و محتبا دارد شبک  م-

و با د ب  صبرت همسان رشدی را کیش ببر م. حبز  ز رساخت 

وظیف  وزارت ارصباطات و فناوری اطالعات اسهت و مها در ا هن    

شهبد؟   بار  دغدغ  دار م، اما نسبت صرافیکی از کجا درست مهی 

. وزارت از جر ان داد  و مورف داد  ک  ب  محتبا مرببط اسهت 

خباههد از صلب ی هبن ا نترنتهی حما هت کنهد امها        ارصباطات می
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طبر داد  بهاال بهرود    گب ند ب  ا ن مبضبع ورود نکن کس چ  می

 .کنند کنیم و از ما شکا ت می  ا در حبز  کبدک ورود می

کنیم صا ب  صهبرت آصهش    ما    جاها ی برای حما ت ورود می

عتهراض گسهترد  مباجه     ب  اختیار مسائل را حل کنیم اما بها ا 

 .ی فضای مجازی نیازمند مشارکت است شب م مسال  می

ههای مها به  قنهق صبهد ل شهد ؛ ز هرا         ا نستاگرام با سیاسهت 

های د  ر بست  است. اگهر ا نسهتاگرام صهفح  سهردار      فرم کلت

بنهدد طبیاهی اسهت آنهها دولهت صرور سهتی        های ما را مهی  در

در ا هن مبضهبع    ها ی در کهت و شهلبارند؛   هستند و صرور ست

شکی ندار م، اما اگر سردار ما را در ب داد ب  شههادت رسهاندند   

المللهی اسهت و    کنیم؟ آ ا عرص  رسان  بین ما ب داد را خالی می

 ساز مبرد صاکید رهبری را نبا د ببینیم؟ حضبر جر ان

فیبر نبری مبضبع مهمی است، اما مجلهس شهبرای اسهالمی     -

د. ا ن نیازمند قانبن اسهت.  ی خوبصی سازی را حل کن مسال 

ما در دور  قبل مبفق ب  صوب ق آن نشد م . بخهش خوبصهی   

کند صا مشکل حل شبد، اما مان  بیرگهی به     گذاری می  سرما  

گذارد کهار کهیش    اسم مخابرات را دار م ک  با انحوار تاصی نمی

 .برود. من دو سار و نیم کی یر ا ن مبضبع ببدم

طالعات با اشار  ب  ساخت ماهبار  در وز ر ارصباطات و فناوری ا

کهنم به     سازمان فضا ی ا ران اظهار کرد: من از شما دعبت می

آنجا بیا ید؛  کسری جبان از زندگی و بهبرس صحوهیلی خهارج    

اند؛ ما کسانی ک  مخهالف برنامه  فضها ی ببدنهد و      خبد گذشت 

گفتنهد مها    شان متفاوت ببد را به  ا نجها بهرد م؛ آنهها مهی      ن ا 

 ساز م؟ طبر ماهبار  می صبانیم بساز م چ  خ  نمیدوچر

فضهای  »اقتواد آ ند  دنیا و فرهنهگ مها منهبط به  ا هن فضها       

ک  فرصت کم است من اقهدامات   است. با صبج  ب  ا ن« مجازی

وزارت ارصباطات در بخش کرونها و همچنهین کیشهرفت دولهت     

 .الکترونی  را ب  صبرت مکتبب صقد م نما ندگان خباهم کرد

 

 صه اظهارات تعدادي از نمایندگان :خال

من ن ران وضایت فرهن ی  نماینده قزوین:فاطمه محمد بیگي خانم 

مبجبد در فضهای مجهازی هسهتم. چنهدی کهیش ا نسهتاگرام       

ن اری را آزاد کرد و در ا ام شهادت سهردار   انتشار صواو ر عرض 

ههای صسهلیت کهاربران     قاسم سلیمانی نیی اقدام ب  حذف کست

درصهد   33جب ی نشد بلک  بهیش از   کرد اما ن  صنها چار ا رانی 

 .صرافی  ا نترنت کشبر ب  ا ن شبک  اختواص  افت  است

ههای   بیش از    سبم کل صرافیه  نبا هد به  مجمهبع شهبک      

خارجی اختواص  ابد. در چنین شهرا نی اختوهاص نیمهی از    

صرافی  ب     شبک  کامال ساختاری است و وزارت ارصباطات و 

 .صباند آن را مد ر ت کند ری اطالعات میفناو

ههای   ای براساس گفت  با ابراز ن رانی از افیا ش جرا م را ان  وی

کلیس فتها خاطرنشهان کهرد: افهیا ش درصهد کهاربران فضهای        

انجامد ک  از  مجازی و عدم فرهنگ سازی ب  افیا ش جرائم می

ههای   جمل  آنها فروب اسلح  گرم و سرد و کیبستن به  سها ت  

رنب است. ا ن    خأل ساختاری است آ ا اقدام خاصی بهرای  کب

 .ا د؟ آن انجام داد 

انتقاد از عدم صشکیل جلسات شهبرای عهالی فضهای    در ادام  با 

مجازی بهر ضهرورت دسترسهی به  ا نترنهت بهرای شهرکت در        

های درس آنال هن صاکیهد کهرد و گفهت: مبضهبع د  هر        کالس

ای همه  اسهت. آ ها    دسترسی ب  کهنای باند ا نترنت وسهی  بهر  

ا هد؟   بندی کهرد   منابق کشبرهای کیشرفت  مخاطبین را دست 

دار نبا هد متفهاوت    آمبز با    خانم خان  آ ا ا نترنت    دانش

 باشد؟

ضهمن عهرض سهالم و ادب     نماینده تهیران:  مجتبي رضاخواهآقاي 

خدمت هم  نما ندگان و وز ر محترم ارصباطات آقای جهرمی ، 

سه  سهار از دور  وزارت شهما بنهد  به        اکنبن کس از گذشت

عنبان نما ند  شر ف ملت ا ران و برای انجام وظیف  نما ندگی  

و نظارت بر اجرای قبانین صبس  قهب  مجر ه  در زمینه  ههای     

 متاددی از حضرصاالی سبار دارم.

اولین سبار مهمی ک  الزم است صبضیح دهید ا ن اسهت که     

گسهترد  نقه           چرا حهر م خوبصهی شههروندان به  صهبرت     

می شبد م ر ن  ا ن است ک  ا هران عی هی مها در زمینه  ههای      

متادد مبرد هجبم دشمنان و استکبار جهانی است نیازمند ز ر 

ساخت های قهبی و منمهئن هسهت که  داد  ههای شخوهی       

شهروندان ا ران اسالمی در دسترس بی ان ان قرار ن یرد. مبارد 

اد  ها وجبد دارد ک  بنهد   متاددی ازنفبت و دسترسی ب  ا ن د

   ب  برخی از آنها اشار  می کنم

صل هرام، انتشهار   نهرم افهیار   میلیهبن کهاربر ا رانهی     .3اطالعات 

به  نهام    که  اشهتباهاً  اطالعات گروهی از صیادان و ماهی یران، 

ههیار   533نیروی در ا ی ارصش منتشر شهد. انتشهار اطالعهات    

ر اطالعههات انتشهها –حسههاب کههاربری کههاربران شههرکت رجههاو  

هیار  .انتشار محتبای  –هیار کاربر شرکت مخابرات ا ران 333

 3انتشار محتبای  –و سیود نام  اداری شرکت هباکیما ی هما 
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انتشهار  -هیار نام  و اطالعات کبرصار کروازهای هباکیما ی ماهان

انتشار اطالعات  –هیار کاربری شرکت مبین نت  133اطالعات 

کژوهشه ا  علهبم و فنهاوری اطالعهات     و کنجا  هیار کهاربر  933

انتشهار   –انتشار اطالعات امبر دانشجب ان وزارت علهبم   -ا ران

انتشار -هیار مشتری بیم  ا ران  73اطالعات مرببط ب  بیش از 

 میلیبن مشترک اکراصبر را تل323اطالعات حر م خوبصی  

وعد  ا جاد    میلیبن ش ل ب  کجا مبضبع دوم ؛ وز ر محترم 

قماربازی همچنان چرا مبضبع باد جناب آقای وز ر رسید؟

های مالی برای آن اصفاق  و صراکنش؟ آنال ن مجاز است 

 .افتد می

مسئل  مهم د  ر صحقق شبک  ملی اطالعات است جناباالی 

درصد ا ن کروژ  محقق شد  ولی 83فرمبد  ا د صاکنبن 

مسئبلین مرکی ملی فضای مجازی بیان می دارند ک  صنها 

 د ا ن کروژ  کیشرفت  است درص33

جناب آقای وز ر اجرای دولت الکترونی  ب  کجا رسید؟ االن 

گفتید ک  کیشرفت خببی داشت  است اما    مرار بینم چرا 

اطالعات بسیار ابتدا ی بین بان   ،در حبز  صخویص ارز

سبو استفاد   ارز  از مرکیی و وزارت صمت صبادر نشد  ک 

 ؟دولتی جلبگیری شبد

جناب آقای وز ر ک  می فرما ید دولت الکترونی  کیشرفت 

سازمان ها بین را خببی داشت  است چرا ا ن اطالعات ابتدا ی 

میلیارد دالر  328 دربار   هم صبادر نمی کنید ک  ما بخباهیم

ارزی ک  ب  قیمت چهار و هیار و دو ست صبمان کرداخت شد  

  نجا بحث کنیمو مبرد سبو استفاد  قرار گرفت  بخباهیم ا

نکت  د  ر در حبز  اطالعات و ارصباطات کشبر مسال  قاچاق 

ید چرا در حبز  هصرافی  د تای کشبر است . صبضیح د

ز رساختی صاامالت ارصباطات کشبر قاچاق صرافی  د تای 

کشبر اصفاق می افتد؟ در حالی ک  مردم عی ی کشبرما بابت 

 یندتر  تر  آن ب  جیق اکراصبرها کبر  می ر 

مسئل  آخر چرا کسق و کارهای ا نترنتی کشبر صا ا ن مییان 

ب  کلت فرم های خارج از کشبر وابست  هستند. ب  نحبی ک  

ک  فیلتر سراسری بین الملل در داخل کشبر را  98در آبان ما  

داشتیم کسق و کارهای وابست  ب  ا نترنت آسیق های شد د 

 د دند.

 

 

 

 

  صهبرت گسهترد  نقه     چرا حهر م خوبصهی شههروندان به    

های قبی و منمئن  ک  ما نیازمند ز رساخت شبد م ر ن  ا ن می

هها وجهبد    هستیم. مبارد متاددی از نفبت و دسترسهی به  داد   

 .دارد

ددی از نفبت و دسترسی ب  اطالعات شههروندان مهن   متا مبارد

میلیبن کاربر ا رانی نرم افیار صل رام،  .3جمل  افشای اطالعات 

 533عات گروهی از صهیادان و مهاهی یران، انتشهار    انتشار اطال

هیار حساب کاربری شرکت حمهل و نقهل ر لهی رجها، انتشهار      

ههیار نامه     3نامه  شهرکت هباکیمها ی همها و      333.محتبای 

هباکیما ی ماهان، انتشار اطالعات کژوهشه ا  علهبم و فنهاوری،    

انتشار اطالعات سازمان امبر دانشهجب ان وزارت علهبم، انتشهار    

 323هیار مشتری بیمه  ا هران، انتشهار اطالعهات      73اطالعات 

میلیبن مشترک اکراصبر را تل وجبد دارد ک  اگهر بها ا هن سهیر     

مقابل  نشبد، ممکن است ز هان ههای ز هادی به  شههروندان و      

  امنیت ملی کشبر وارد آ د. 

مبضبع د  ری ک  من از وز ر محترم ارصباطات درخوهبص آن  

  وعد  ا جاد    میلیبن ش ل در حبز  سبار دارم ا ن است ک

فناوری اطالعات ب  کجا رسید؟ همچنین چهرا کماکهان شهاهد    

قمار و بازی آنال ن هستیم و شما چه  برنامه  ای بهرای کا هان     

 دادن ب  ا ن مبضبع دار د؟

با اشار  ب  لیوم صبج  ب  شبک  ملی اطالعات گفت: شما در  وی

کروژ  محقهق شهد  امها    درصد ا ن  83جا ی گفتید ک  صاکنبن 

مسئبالن مرکی ملی فضای مجازی اعالم می کننهد ا هن کهروژ     

درصد کیشرفت کرد  است. ضمن ا نک  اجرای دولهت   33صنها 

الکترونی  نیی بها وضه  منلهبب فاصهل  دارد و چهرا در حهبز        

 وزارت و مرکهیی   صخویص ارز، اطالعهات ابتهدا ی بهین بانه     

 ارز صخوههیص از د سبواسههتفا از صهها نشههد  اسههتفاد  صههمت

 .شبد جلبگیری

نکت  د  ر در عرص  فناوری اطالعات، مسهئل  قاچهاق صرافیه     

د تا اسهت و کاسه  دهیهد چهرا در حهبز  ز رسهاختی قاچهاق        

صرافی  اصفاق می افتد، در حالی ک  مردم بابت بیت ب  بیت آن 

کبر ب  جیق سرو س دهنهدگان ا نترنتهی مهی ر ینهد و چهرا      

ی ب  ا ن مییان ب  کلتفرم های خهارجی  کسق و کارهای ا نترنت

 .وابست  اند
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ههای    کهی از دغدغه     نماینیده سیاري:   علي بابایي كارناميآقاي 

نخب ان، دانش اهیان و مقهام ماظهم رهبهری، فضهای مجهازی      

راهبهردی و اسهتراصژ   بهرای      رسهد برنامه    است، ب  نظهر مهی  

مد ر ت افسارگسیخت ی فضای مجهازی به  دولهت، مجلهس و     

 ن ارائ  نشد  است.نخب ا

سبار مشخص بند  ا ن است ک  در  کسار باقی ماند  از عمهر  

ها ی برای مد ر ت فضهای   دولت، وزارت ارصباطات چ  سیاست

 مجازی در نظر دارد.

وی با اشار  ب  وضایت کهارگیاران مخهابرات روسهتا ی گفهت:     

روسههتا یان انتظههار دارنههد برنامهه  راهبههردی بههرای کههارگیاران  

نهبن آنهها رهها شهد  و     اک رسهد  مهی  نظر ب  شبد، رائ ا مخابرات

 امنیت ش لی الزم را ندارند.

نبا د جبان را ی با ن ا  کبکبلیستی منرح شبد، وزارصخان  برنام  

مدونی ارائ  کند، ا نک  صرفا لباس جبان را ی بپبشهیم در گهام   

رود بها اسهتفاد  از    دوم انقالب قابل قبهبر نیسهت، انتظهار مهی    

برنام  راهبردی اشت ار ارائ  شبد چرا که  قهرار   فضای مجازی 

ببد سهم اشت الیا ی در فضای مجازی از صبلیهد ناخهالص ملهی    

 درصد است. 5درصد باشد در حالی ک  اکنبن صنها  33

رود در فضای مجازی اشهت ار به  روز بهرای جبانهان      انتظار می

فراهم شبد، سهم وزارت ارصباطات در شبک  گردش ری اسهتان  

رود وزارت ارصباطهات و فنهاوری در    ان چیست؟ صبق  میمازندر

صهری به  سهباالت داشهت       های جدی    سار باقی ماند  کاس 

 .باشند

در واکنش ب  اظههارات وز هر    :موسي غضنفرآبادي نماینده بم آقاي 

ارصباطات و فناوری اطالعات اظهار کرد: شما صالب کرد هد به    

هیهد، ضهمن   فضای مجهازی و ا نترنهت گسهترب و سهرعت بد    

صقد ر از شما، ولی    چاقبی دودم را صیی کرد هد، امها سهبار    

ا ن است آ ا از ا ن مبضبع استفاد  خبب شد  ا اسهتفاد  بهد؟   

فضای مجازی با سرعت ا نترنت    اصببهان امهن بهرای حمله      

ضد انقالب و دشمنان انقالب را صا عمق ا ران اسالمی ب  وجبد 

ر ا ن اصببان کشهت   ها مجهروح    آورد ک  بسیاری از جبانان ما د

 .شدند

اعتراض ب  حق مهردم بها صاخهت و صهاز ضهد انقهالب همچهبن        

آبرو با استفاد  از ا ن فضا از مسیر  طلبان بی منافقین و سلننت

های ز ادی را بر مردم صحمیهل کهرد.    خبد خارج شد و خسارت

 آ ا در ا ن مبضبع شما مسئبر نیستید؟

های  رسان ت نشدند؟ و چرا کیامهای داخلی حما  رسان چرا کیام

شبند؟ ا نستاگرام قتل ها  اعتقهادات    خارجی ا نقدر حما ت می

ها ک  ب  دلیل  بسیاری از جبانان ما شد  است. چقدر از خانباد 

ا ههن فضهها متالشههی شههدند. بههدون فههراهم نمههبدن امنیههت     

های خارجی چ  مشکالصی برای جبانان ب  وجبد آمد  رسان کیام

گرا هی را   غیرصهی، غهرب   د نی، بی سبز بی نمانو چقدر فضای خا

فراهم کرد. چ  کسی با د ا ن بن  مسائل فضای مجازی را رفه   

 کند؟ آ ا شما مسئبلیتی ندار د؟

های خهارجی بیشهتر اسهت  ها ضهرر آنهها؟ چه          رسان نف  کیام

اصراری بر حما ت آنها وجبد دارد؟ ما ن ران ا ن هستیم ک  آ ا 

های داخلهی   رسان ضای مجازی و کیاماز بیرون نسبت ب  بحث ف

شبد؟ آقای وز هر از شهما انتظهار دار هم      و خارجی القائاصی نمی

های داخلی حما ت  رسان فضای مجازی را حف  کنید و از کیام

 .کنید

از گیارشی ک  آقای وز هر در   نماینده زنجان:مصطفي طاهري آقاي 

اگهر   ا ن حبز  ارائ  دادند سپاس یارم، سبار من ا ن اسهت که   

امروز    نظرسنجی از مبمنان و علما انجام شبد چنهد درصهد   

 از مد ر ت فضای مجازی و محتبای آن رضا ت دارند؟

درصد مهی باشهد که  رقهم      33درصد مکالمات مبفق در کشبر 

کا ینی است. ضر ق نفبت صلفن ثابت کشبر به  و هژ  در بخهش    

ی درصد ببد  ک  رقم کا ینی است، در حهال  78روستا ی حدود 

درصد است  انهی مها    33ک  ضر ق نفبت ا نترنت در روستاها 

صلفن ثابت برای روستا ی هها فهراهم نکهرد  ا هم، امها به  آنهها        

 .دهیم ا نترنت می

ضر ق نفبت فیبر نبری نیی در داخل کشبر ما کها ین اسهت. مها    

انتظار ارائ  قانبنی شفاف برای فضای مجازی دار م به  طهبری   

رعا هت شهبد. امهروز شهاهد جهبالن      ک  حداقل ههای عادالنه    

سرو س های خارجی نظیر ا نستاگرام ببد  اما سهرو س ههای   

 .داخلی و نرم افیارهای داخلی از امکانات الزم برخبردار نیستند

 وی در ادامهه  صاکیههد کههرد: بنههد  شههنید  ام کهه  سهههامدار     

شرکت های بیرگی نظیر اسنپ و د جی کاال خهارجی هسهتند   

اندازد شبک  ملی اطالعات نیی  مخاطر  می ک  امنیت ملی را ب  

هنبز کامهل نشهد  و متاسهفان  وزارت شهما ارصبهاط خهببی بها        

 .دانش ا  ها ندارد

از سبی د  ر سهم کا ین اقتواد د جیتار از کل اقتواد کشهبر  

قابل قببر نیسهت. کها ین بهبدن کهنهای بانهد و دسترسهی به         

در دنیا برسهد و   7.9ا نترنت ثابت باعث شد  صا ا ران ب  رصب  

 .دولت الکترونی  ب  مانای واقای محقق نشد  است

صحقهق دولهت   مسیجد سیلیمان:    نماینیده   علیرضا ورناصیري آقاي 

الکترونی  و اقتواد د جیتار امری الزم اسهت. وقتهی بهیش از    

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

05 

 8خالصه جلسه 
 یکشنبه

1///3931 
 

گیهرد  انهی مهردم به       میلیبن صراکنش بانکی صبرت مهی  3.

آن هستند، کس دولت الکترونی  اعتماد داشت  و منتظر صحقق 

چرا همچنان اجرای آن ب  و ژ  در مناطق کمتهر برخهبردار بها    

 .ها ی رو ب  روست مبان  و ضاف

 اسهتان  در ا نترنهت  و دههی  آنتن وضایت  وی با انتقاد از قن 

 بهرای  مخهابرات  های ساخت ز ر کیشرفت روند: گفت خبزستان

استان خبزستان به  و هژ  مسهجد سهلیمان      در اطالعات انتقار

لبب نیست. کبشش خدمات ا نترنت ا رانسهل و همهرا  اور   من

های ارصباطاصی شهرستان مسجد سلیمان  کافی نببد  و اکرر را 

 .از خدمات ا نترنت بی بهر  است

وی در کا ان خباستار صایین صکلیف وضهایت قهرارداد شهاغالن    

 .در دفاصر مخابرات روستا ی شد

کارهای خببی   آزادشهر:نماینده رامیان و  غالمعلي كوهساري آقاي 

ای وضهایت   در سنح کشبر صبرت گرفت  ولی وقتی در مننق 

 .خبب نباشد مردم آن مننق  ناراضی خباهند ببد

های رامیان و آزاد  وی با بیان ا ن ک  بسیاری از نقاط شهرستان

شهر با مشکل آنتن دهی صلفن همرا  رو بروست، گفت: رامیهان  

مشههد بهبد  که  وضهایت      -ن و آزاد شهر در مسیر جاد  صهرا

آنتن دهی خببی ندارد سرعت ا نترنت ب  و ژ  ا نترنت خان ی 

ها کند است ک  باعهث بهروز مشهکالصی شهد       در ا ن شهرستان

است الزم است افیا ش ظرفیت در صلفن ثابت ب  و ژ  روسهتاها  

 .صبرت گیرد

با صاکید بر لیوم نظارت بیشتر بر فضای مجازی گفهت: باهد    وی

ع و روس کرونا استفاد  درست از فضای مجهازی مهبرد   از شیب

صبج  قرار گرفت ک  با د از ا ن ظرفیهت بهرای کسهق و کارهها     

بهر  گرفت. با د دولت الکترونی  صبسها   افته  و به  درسهتی     

هها فهراهم    های آن در صمامی استان اجرا شبد اکنبن ز ر ساخت

 .نیست

مها انتظهار    ؛  هر آقهای وز :  احمد مرادي نماینیده بنیدرعبا   آقاي 

داشتیم شما ب  عنبان وز ر جبان از اقدامات بهتر و بیشتری در 

سار  33داد د.  صحن علنی مجلس شبرای اسالمی گیارب می

از عمر شکبهمند انقالب اسالمی را کشهت سهر گذاشهتیم که      

هها اظههار    کارهای خببی ههم انجهام شهد  ولهی همه  نما نهد       

خهدمت به  ا هن مهردم      دارند ک  کافی نیست و با هد بهرای   می

ای ما هنبز ب  صبرت نهاقص   بیشتر صالب کنیم. ارصباطات جاد 

شبد و مشهکالصی را در ا هن حهبز  در سراسهر کشهبر       اجرا می

 .شاهد هستیم

های ثابهت،   های داد  شد  ب  روستا یان عملی نشد ، صلفن وعد 

های سیار و سرعت ا نترنت دچار مشکل اسهت انتظهارات    صلفن

 .ها هنبز محقق نشد  است ر ا ن حبز روستا یان د

فضای مجازی مبجبد در کشهبر از کنتهرر دولهت و وزارصخانه      

خارج شد  الزم است درا ن بار  ب  صبرت اساسی فکری شهبد.  

در مبضبع دولت الکترونی  نیی مشهکالت ز هادی وجهبد دارد.    

آقای وز ر صبضیح دهید در زمان بحران کرونا چ  اقدام اساسی 

  انجام شد  و صبضیح دهید در خوبص ارصباطهات  در ا ن حبز

بین وزارصخان  شما و آمبزب و کرورب چ  انجام شهد  اسهت؟   

آمهبزان در ا هن زمینه  دچهار مشهکل و شهاهد        خیلی از دانش

 .عدالتی ببدند بی

سار گذشت  در ا ن مهبرد جلسه  داشهتیم و مشهکالت حهبز       

ت خهبد  انتخابی  را منرح کردم، اما هنبز آن مشهکالت به  قهب   

باقی است. الزم است هم ب  شرکت مخابرات اسهتان و ههم به     

های وابسهت  آن صبجه  شهبد و به  مبضهبع کهارگیاران        شرکت

مخههابرات روسههتا ی، مشههکالت و منالبههات آنههها صبجهه  الزم را 

 .داشت  باشید

آتری آقای دکتر خناب ب    نماینده تهران: سید محسن دهنويآقاي 

صهر ن   فضها ی  کهی از اصهلی   جهرمی بها بیهان ا نکه  صهنات     

ههههای کشهههبر بهههبد  کههه  صهههاکنبن بهههر روی آن    فنهههاوری

انهداز   های کالنی انجام شد  اسهت، گفهت: چشهم    گذاری سرما  

روشنی جهت صبسا  ا ن صهنات صرسهیم شهد  امها متأسهفان       

 رو شد  است. های فضا ی با وقف  روب  شاهد م روند کیشرفت

م و حتهی  د  ر شهاهد رشهد کرشهتاب صهنات فضها ی نیسهتی      

ماندگی قابل صبج  بخشی  های مد ر تی مبجق عقق صدبیری بی

از اهداف ا ن صنات شد  است. سازمان فضها ی کشهبر که  از    

های وزارت ارصباطات و فناوری است دچار مشکالت  ز رمجمبع 

 متاددی شد  است.

وی خناب ب  وز ر ارصباطات و فناوری اظهار کرد: اجاز  دهیهد  

های ا ن صنات را به  شهما  هادآوری     تسابق  درخشان کیشرف

آمیی کاوش ر  ه  و دو   باد از کرصاب مبفقیت 88ما   کنم، بهمن

بهه  فضهها، دانشههمندان فضهها ی کشههبرمان مبفههق شههدند بههرای 

به  فضها کرصهاب     3نخستین بار محمبل  ز ستی را بها کاوشه ر   

هها بهرای کیشهرفت     ای از صهالب  کنند ک  ا نها هم هی خالصه   

 3ببد ک  باعث حضبر ا ران عی ی در جم  صنات فضا ی کشبر 

 کشبر اور جهان در صنات حبز  فضا ی شد.

ها با سهرعت در حهار رشهد و جههش      اما اکنبن ا رانی ک  سار

ماندگی شهد  اسهت.    علمی ببد در ا ن رقابت حیاصی دچار عقق
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قههرار بههبد بهه  سههراغ طراحههی و سههاخت  7333انههداز  در چشهم 

بهار سهاخت و طراحهی بهبمی     های عملیهاصی بهرو م، دن   ماهبار 

 که   ا هم  گرفته   قهرار  شرا نی در اکنبن اما ببد م  های ماهبار 

 .ندار م مدار در عملیاصی مبفق ای ماهبار  هیچ

های ا ن کشبر محسبب  درج  ک  روزی جیو دارا ی 3.23مدار 

شههبد در صههبرت ادامهه  رونههد فالههی در بهتههر ن حالههت از  مههی

رونهد سهرما   ملهی ا هن     دسترس ما خارج خباهد شد، با ا هن  

مردم از بین خباهد رفت، آزما ش ملی فضا ی با استانداردهای 

اندازی نشد  و کاسه  سهرخبردگی و نهاراحتی     حداقلی هنبز را 

 جبانان نخب  در ا ن حبز  بر دوب مسئبالن کنبنی است.

جبانان نخب  از ا ن وضایت رکبد فضا ی به  شهدت ناراحهت و    

گذشت  و در زمهان وزارت شهما   ماترض هستند، در چند سار 

کدام دستاورد ولب اندک نوهیق فنهاوری فضها ی کشهبر شهد       

ای را با برجام صانیهل   است؟ دولت آقای روحانی صنات هست 

 کرد و صنات فضا ی را ب  دست آقای جهرمی صانیل کرد.

کشهبر   3ما را در صنات فضا ی ک  جهیو    دولت آقای روحانی

کشبر منتقهل کهرد     73صر از  ا ینبرصر در ا ن حبز  ببد م ب  ک

است ک  صمامی ا ن اقدامات ب  دست وز ر ارصباطات و فنهاوری  

 انجام شد  است.

خیار شما را راحت کنم دورانی ک  ادام  برجام ب  دست شهما  

در وزارت ارصباطههات و فنههاوری و در سههازمان فضهها ی دنبههار   

داد  شد، ب  کا ان رسید  ز را مجلس  ازدهم اجهاز  نخباههد   می

 .ادام  روند کیشرفت فضا ی کشبر را متبقف کنید

عفتی فضای ولن ار و  از بی نماینده اراک:  محمد حسن آصفري آقاي

کنم. بحهث صهد ن    صقبا ی مبجبد در فضای مجازی گال   می بی

 برای شما چقدر منرح است؟

هههر ا رانهی  هه  صلب ی ههبن  »بها اشههار  بهه  رونمها ی طههرح    وی

دادما  در وزارصخان  ارصباطات و فناوری ک  هشتم خر« ا نترنتی

اطالعات انجهام شهد  بهبد، گفهت: ا هن طهرح از چنهد جههت         

قهانبن اساسهی و    33و  13بران یهی بهبد. براسهاس اصهل      شائب 

صفسیر شبرای ن هبان رسان  فراگیر از جمل  راد هب و صلب ی هبن   

صحت امر مستقیم رهبر انقهالب بهبد  و از وظها ف اختواصهی     

ک  صنها از طر ق سازمان صداوسهیما با هد ادار    حاکمیت است 

 .شبد

: داشهت ای از مقام ماظهم رهبهری اظههار     با استناد ب  نام  وی

بهه  صههراحت مسههئبلیت صنظههیم  ..7395252رهبهری در نامهه   

مقررات و اقدامات فضهای مجهازی را منحوهرا به  صداوسهیما      

دادند. کس وزارت ارصباطات و فنهاوری اطالعهات حهق ورود به      

خدمات و صبلید محتهبا را نهدارد، بلکه  فقه  وظیفه           ارائ ال 

 .صامین ز رساخت ب  عهد  اوست

را خهالف قهانبن   « هر ا رانی    صلب ی بن ا نترنتی»طرح  وی

گب ههد کیههرزن  اساسههی عنههبان کههرد و گفههت: آقههای وز ههر مههی 

خبزستانی و اراکی کاالی مبرد نیاز خبد را از طر هق ا نترنهت   

ار من ا ن است ک  کبر ا ن خر هدها به    کند سب خر داری می

رود؟، چرا فضاهای در اختیار صبلید داخهل   جیق چ  کسانی می

درصههد کهنههای بانههد در اختیههار   3.کنههیم؟  را حما ههت نمههی

 .سرورهای خارجی است

در کا ان سخنان خبد خناب ب  وز ر ارصباطهات و فنهاوری    وی

شهبد   اطالعات گفت: اقداماصی ک  در فضای مجهازی انجهام مهی   

های امام  غیر از    کبدصا و ناصبی فرهن ی علی  ارزشها، آرمان

نام  شهدا نیست. شهدا ی ک  اگهر امهروز    خمینی )ر ( و وصیت

رسید د برو د ا نستاگرام را مشهاهد    نببدند شما ب  وزارت نمی

دهیهد از   کنید اگر کبدک شما ب  سن جبانی برسد، اجهاز  مهی  

 ا نستاگرام استفاد  کند؟

حسن نوروزي،حاجي )آقایان:اطقین جلسه علني مجلس(ن4

 (:، سعیدي و رحمت نوروزي فر دلیگاني،بهروزي

 :حسن نوروزي نماینده رباط كریم آقاي -الف

کیشاکیش والدت با ساادت حضرت فاطم  ماوهبم )س(   وی -

و امام رضا)ع( را صبر   گفت و ضمن صشکر از اهالی شهر ف و  

ک  وی را برای سبمین بار جههت   اب مدار حبز  انتخابی  وال ت

فاالیت در مجلس شبرای اسالمی برگی دند، گفت: از هم  ائم  

هها کمهار    های اجرا ی و نظارت ا هن شهرسهتان   جما  و هیات

 .امتنان را دارم ک  انتخاباصی بسیار کم صنش را برگیار کردند

قنانام  ضهد ا رانهی آژانهس     صوب ق برجام جد دصر ن گالبی-

است ک  در دو روز گذشت  ب  کیشهنهاد   انرژی اصمیالمللی  بین

کشهبرهای غربههی فرانسه ، آلمههان و ان لهیس علیهه  کشههبرمان    

صبرت گرفت و علت آن ادعهای رژ هم خبنخهبار صهیبنیسهتی     

 زعهم  به   ک  ببد اماکنی در ای های هست  فاالیت مبنی بر انجام

 .است مخالف آنها از بازرسی با ا ران وی

ههای ر هیس محتهرم مجلهس      فرما ش ا نجانق ضمن صشکر از

اض  شبرای اسالمی در ننق آغاز ن، امروز از ا ن مجلهس حهیب  

 صوهب ق  است شد  د ر چ  اگر را NPT انتظار دارم، خروج از

 گرد د آمر کا برای طال ی سند    برجام فاجا  ک  چرا شبد،

 را ا هران  طرفی از و شبد می برجام از خروج مدعی طرفی از ک 

بهرد به  نفه     -دارد و ا هن  انهی بهرد    در برجام ن   میار اصر با
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بهرد آمر کها را در برجهام بها خهروج      -آمر کا. کهس بیها یم بهرد   

 .کنیم صبد ل آنها باخت ب  NPT از

کمیسهیبن قضها ی و    س  نفر از نما ندگان برای عضهب ت در  -

مجلس دهم به    در کمیسیبن همین  اند؛ کرد  نام ثبت حقبقی

ههای مجلهس را    درصهد از فاالیهت  33 نظر نائق ر یس محتهرم 

درصهد را   13برعهد  داشت  است و ب  اعتهراف صنقهیح قهبانین    

 13 گفهت  صبان می عی ی برادران د  ر،  نسبت ب  کمیسیبنهای

 و قضها ی  کمیسهیبن  عههد   به   دههم  مجلهس  کارههای  درصد

کمیسهیبن در   ا هن  شاواض ان ک  است امید. است ببد  حقبقی

 صری را ارائ  کند. اند خدمات شا انا ن دور  از مجلس بتب

ب  حبر و قب  الهی فراکسیبن ا رارگران در مجلس دهم بهیش  

های خهبد صبانسهت آنجاهها     هیار مکاصب  داشت و با صالب 33از 

ک  دولت از عمهل به  قهبانین موهبب ا رهارگران شهان  خهالی        

کرد ب  اجرای آنهها مجهابش کنهد و امهروز ههم ان شهاواض        می

حتههرم صبجهه  کننههد کهه  انتخابههات هیههات ر یسهه  ا رههارگران م

 را دار م. 93کمیسیبن اصل 

در صذکر به  وز هر را  و شهرسهازی، خاطرنشهان کهرد: شهما و       

مد رانتان چند بار اعالم کرد د عبارض را از عبارضهی اور ل هب   

 73کیلهبمتر، به  میهیان     3سهاو  بهرای   -کرد د، اصببان صههران 

کیلهبمتری   33ی مسیر صا کیلبمتر عبارض می گرفتید، شما برا

گیر د اما برای شهرسهتان بهارسهتان و ربهاط     کرج عبارض نمی

ههیار صبمهان عهبارض اخهذ     3کر م بها چنهد کیلهبمتر مختوهر     

  کنید.   می

وی در صذکر د  ری ب  وز ر را  و شهرسهازی، عنهبان کهرد: بها     

ا نک  شهر کرند کا تخت مسکن مهر است چ  در دولهت آقهای   

هیار مسکن مهر در آنجا ساخت  شد  است 733نژاد ک   احمدی

و ا ن دولت ساخت چند ن ههیار مسهکن را به  صهازگی شهروع      

هیار نفر جمایهت   333کرد  است و ا ن شهری ک  االن دارای 

هیار نفر ارصقا خباهد  833سار آ ند  جمایتش ب   3است و صا 

هها و ادارات و امنیهت و     افت چرا نسبت ب  استقرار ز رسهاخت 

 کنید؟ فکری نمیآب آن 

بهبس   در صذکر ب  وز ر کشبر نسبت ب  کمببد اصبببس و مینهی 

های رباط کر م، بهارستان و کرند، افیود: جمایهت   در شهرستان

سهار   73میلیبن نفر ارصقا  افت  اسهت   7/3ها ب   ا ن شهرستان

بهبس به  ا هن منهاطق و      است ک  وزارت کشبر اصبببس و مینی

داد  است و ا هن  انهی صسهاهل    های آنها اختواص ن شهرداری

رود که  دقهت    فضلی، بنهابرا ن انتظهار مهی    جناب آقای رحمانی

 کرد  و ا ن مشکل را حل کند.

در صذکری د  ر ب  وز ر کشبر، صوهر ح کهرد: چهرا نسهبت به       

کنید.  کشی و کمببد امنیت فکری نمی ازد اد سرقت، نیاع، قم 

ههای مها    تانهیار دانش آمبز دارد اما شهرسه  99استان سمنان 

هههیار نفههر دانههش آمههبز اسههت، جمایههت نیروهههای  33.دارای 

انتظامی حبز  انتخابی  ام همچبن صاداد نیروههای انتظهامی در   

   شهرستان کبچ  از استان سمنان است. آ ا درست اسهت  

نما ند  و ما با  3هیار دانش آمبز و 99ک  در آنجا    استان با 

مایهت،  ه  نما نهد  و    میلیبن ج 7/3هیار دانش آمبز و  33.

 نیروی انتظامی ضایف مشکالصی برای مردم ا جاد شبد.

در صذکر ب  وز ر اقتواد و دارا ی، گفت: چرا باد از حبادث آبان 

های غارت شهد  و سهبخت     دهید بان  دستبر نمی 98ما  سار 

شهر  73رسانی کنند؟ چرا در   مجدد برگردند و ب  مردم خدمت

هههای ربههاط کههر م و  هرسههتانصهناتی موههبب و غیرموههبب ش 

های صجارت، صبسا  صجهارت و صهنات و ماهدن     بهارستان بان 

هها   شبند. آن هم در شرا نی ک  در ا ن شهرسهتان  مستقر نمی

هیار واحد صبلیدی بیرو، متبس  و خرد وجبد دارد. سنح  33

دههد   درصد است که  نشهان مهی    3بیکاری در ا ن مننق  ز ر 

هسهتند. بها کمتهر ن صبجه       های خوبصی در آنها فاهار  بخش

ههای خوبصهی فاالیهت بیشهتری خباهنهد       دولت ب  ا ن بخش

 کرد.

 73وی در صذکر ب  وز ر جهاد کشهاورزی، افهیود: چهرا باهد از     

های کمپاژ آب کشاورزی مبسبم ب  کانار محمد    سار سیستم

های آب صبس  مردم  شبد، ا ن کانار ب  مبصبر کمپ صکمیل نمی

 .7 ی نمبد  و اگر کمپاژها کامل شهبد به    هیار هکتار را سرر 8

رسد. چرا جهت ا جهاد صحهبر در کشهاورزی اسهتان      هکتار می

 کنید؟ صهران و صبسا  دامداری فکری نمی

در صذکر ب  وز ر بهداشت، درمان و آمهبزب کیشهکی، صاکیهد     -

کرد: چرا د یر جنراصبر بیمارستان فاطم  زهرا)س( و دانشکد  

 ؟شبد اندازی نمی و را  کرستاری ا ن مننق  صهی 

 :حسینعلي حاجي دلیگاني نماینده شاهین شهرآقاي -ب

امیدوارم ا ن دور از مجلس سرآغاز صحبلی ب  نف  بیشتر مهردم  

 با استفاد  از صجربیات گذشت  مجلس باشد.

شد مبثرصر عمل کرد و کار برجست  صری انجام داد اگر شان  می

رای اسالمی محتهرم  نظارت نما ند  در هیات رئیس  مجلس شب

شهد، در دور  گذشهت  مجلهس حقهبق بسهیاری از       شمرد  مهی 

نما ندگان صضی  و سباالت ز ادی برای گهرفتن حهق و حقهبق    

مردم از وزرا وجبد داشت اما در مهلت مقرر قهانبنی فرآ نهد آن   

های ب  حهق   ها ک  برای صامین خباست  طی نشد، چ  دو فبر ت
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رسهید و  ها به      صر ب  مقود میمردم ببد اما از الکپشت نیی د ر

 طبر کلی نرسید.

های رئیس جمهبر و وزرا ک  طبق ماد   چ  بسیار قانبن شکنی

قانبن آئین نام  داخلی ب  هیات رئیس  اعهالم کهردم امها     33.

بههرخالف قههانبن بالفاصههل  بهه  کمیسههیبن ارجههاع نشههد و نهه ،  

 کمیسیبن در فرصت د  روز  اظهار نظر صر ح کرد.

ان عضب کبچ  هیات رئیس  در محضر نما ندگان اکنبن ب  عنب

دهم بر اساس صقسهیم کهار صهبرت گرفته  در      و مردم صاهد می

همان روز وصبر مبارد مشاب  را ب  کمیسهیبن مرببطه  ارجهاع    

دهم و اگر کمیسیبن در مدت د  روز مقرر در قانبن اظهار نظر 

صر ح نکرد  ب  شما همکاران و ملت شر ف ا ران گیارب آن را 

 کنم. ارائ  می

ها ی ک  ب  کمیسیبن مربهبط در   چ  بسیار صحقیق و صفحص -

سهاعت  مقهرر ارجهاع نشهد و چه  بسهیار صحقیهق و         38مهلت 

ها ی ک  کمیسیبن در مهلت مقرر د  روز  گیارب خبد  صفحص

را مبنی بر صوب ق و  ا رد آن ب  هیات رئیس  مجلس نداد، چ  

صر ح قانبن آئین نام  ها ی ک  برخالف  بسیار صحقیق و صفحص

خارج از نببهت در دسهتبر هفت هی مجلهس قهرار ن رفت.صاههد       

ههای مقهرر در    ام مهلت کنم بر اساس سبگندی ک   اد کرد  می

آئین نام  را رعا هت و نظهارت کهنم و گهیارب آن را به  شهما       

 نما ندگان ملت و مردم ارائ  کنم.

یق  ب  سهم خبد، از صبد ل شدن هیات رئیس  به  هیهات سهل    -

هها ی   کنم، ا ن روزها مردم نجیق ا ران با گرانهی  جلبگیری می

در خر د، اجار  و رهن مسکن و کاالهای ضروری د  ر مباجه   

اند، آقای رئیس جمهبر اگر آنقدر ک  ب  فکر ساخت و ساز  شد 

غیرمجاز در شمیران ببد د ب  فکر عرض  زمهین به  مهردم نیهی     

ا صانیهل نکهرد    ببد د و هفت سهار عرضه  زمهین مسهکبنی ر    

 53ببد د امروز سهم قیمت زمین در قیمت مسکن ب  بهیش از  

 رسید. درصد نمی

های کلی نظام و قبانین مجلس برای خبدکفا ی در  اگر سیاست

محوبالت استراصژ   کشهاورزی را اجهرا کهرد  ببد هد امهروز      

محتاج صهامین ارز واردات دان مهرغ و خهبراک دام نبهبد م، نها      

های اجرا ی افیا ش  افت  ز را ب  قانبن عمل  رضا تی از دست ا 

ا هد، عهدم اجهرای قهبانین و اسهناد دولهت الکترونیه  و         نکرد 

های جام  اطالعاصی از    سهب و عهدم صار هف حقهبق      سامان 

قانبنی ارباب رجبع در قبانین و مقررات و صایهین مهلهت بهرای    

های اجرا ی ب  مردم هم هی باعهث شهد  نتهبان      کاس  دست ا 

 وندی را  افت ک  از ادارات راضی خارج شبد.شهر

بروکراسی و کاغذ بازی طاقت را از مهردم گرفته  امها اگهر چه       

برخالف هم  قبانین دولت الکترونی  ا جاد نشد ب   اری خهدا  

شبد صا شهروندی برای دادن  ه    مجلس الکترونی  محقق می

 نام  ب  نما ند  خبد ز ر آفتاب بدون سا بان بهارسهتان مانهل  

صهر ن زمهان    نشبد، صا    روستا ی بتباند نام  خبد را در سر  

ممکن با صلفهن همهرا  خهبد به  دسهت نما نهدگان مجلهس و        

ها برساند.دنیا بداند ا ن ملت ب  برکت دسهتاوردهای   کمیسیبن

عظیم انقالب اسهالمی در اسهتمرار را  شههدا و امهام شههیدان      

هها   م  ظرفیتمومم است و با برداشتن گام دوم و بکارگیری ه

ههای باهدی نیهی     ب  اهداف عالی خبد دست می  ابد در انتخاب

کسانی را بر سر کار بیاورند صا مبانه  و نامال مهات را از سهر را     

 .مردم برداشت  و کشبر را ب  سمت صاالی بیشتر همراهی کند

 :نماینده فومن و شفتفر خلیل بهروزي آقاي  -ج

ر منههه اروح و( ر  ) امههام فتههبح کههر روح بهه  درود ضههمن وی

شهدای دفاع مقدس، مدافاان حرم و سالمت ب  و هژ  فرمانهد    

شجاع محبر مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و درود 

ب  روح ملکبصی عالم ربانی، مرج  عالیقهدرعالم صشهی  حضهرت    

ااض الاظمهی   اض الاظمی بهجت فهبمنی و همچنهین آ هت    آ ت

ضهر مبهارک مقهام ماظهم     شفتی و همچنین درود و سهالم مح 

رهبری و مردم فهیم ا ران اسالمی خاص  اسهتان گهیالن و به     

و ژ  مردم شهرستان فبمن و شفت، گفت: بر خبد الزم میهدانم  

ک  از مردم عی ی کشبرمان صشکر و ژ  داشت  باشم ک  همهبار   

های انقالب اسالمی ثابت کردند کشهتیبان   در رو دادها و صحن 

 ببد  و هستند. وال ت و نظام اسالمی

ضمن صشکر از مردم عی ی فبمن و شفت ک  با حضهبر   همچنین

درصد آراو در انتخابات اخیر بهرو   17حماسی خبد با بیش از 

زر ن د  ری برای کشبر عی یمان ثبت کردنهد و بها قهدرانی از    

حسن اعتماد مردان و زنان قهرمان و جبانهان کرشهبر و مهبمن    

جلس برای اعتالی کشبر عی ی امیداور هستم ک  در ا ن دور  م

و عمران و آبادی حبز  انتخابیه  مفیهد و مهبثر واقه  شهبم. از      

صر ببن خان  ملت دغدغ  های ا نجانق را در سنح بین المللی، 

ملی و حبز  انتخابی  ام به  محضهر همکهاران و مهردم شهر ف      

 کنم. عرض می

ر است محترم مجلس، هیت رئیس  و همکاران گرانقدر محضهر  

ان عرض و سالم دارم ان یی  و اهداف مشترکی ک  مها را  شر فت

ب  عرص  خدمت یاری هدا ت نمبد چییی جی خدمت ب  اسالم، 

نظام، میهن و مردم نببد  است و حاال ک  با عنا هت خداونهد و   

مشارکت حداکرری مردم عی هی صبفیهق خهادمی مهردم را کیهدا      
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و مجلهس  کرد  ا م و آنچ  را ک  مها با هد در گهام دوم انقهالب     

انقالبی و مردمی و مقتدر دنبار کنهیم بهبهبد وضه  مبجهبد و     

ا جاد شرا   منلبب و امنیت کا دار، رفا ، آرامهش، آسها ش و   

اقتدار برای مردم و کشبر و نظام اسالمی باشد، اما سهبار ا هن   

 است ک  چنبر و چ بن ؟

ا مان راس  دارم ک  برای رف  نیازهای مردم و صامین خباسهت   

ا جاد شرا   منلبب و ا د  آر با هد از ال هبی فکهری و    آنها و 

عملی بر مبنای رهنمبدهای قرآن کر م و منب ات مقام ماظهم  

رهبری و قانبن اساسهی و آرمانههای شههدا و شههید سهلیمانی      

 عمل کنیم صا قل  های کیشرفت را طی کنیم.

در سار جهش صبلید ب  و هژ  در اقتوهاد و فرهنهگ و عهدالت     

رد صاکیهد رهبهر فرزانه  انقهالب بهبد  با هد بها        اجتماعی ک  مب

مد ر ت علمی و جهادی مبتنی بهر نظهر کارشناسهی و ن هرب     

مردمی و با ن ا  ب  داخل ب  فکر کیشبرد اهداف کشبر بهبد نه    

 با ن رب غیر مننقی و مد ر ت سلیق  ای و ن ا  ب  بیرون.

کههنم آنچهه  کهه  مهها را در راهبردههها، اسههتراصژ ها،    صاکیههد مههی

نما د   ذاری و نظارت مجلس  ازدهم مبثر و کارآمد صر میقانبن

استفاد  از ظرفیتهای قانبنی با ن ا  جاما  ب  صهبرت صکنیکهار   

 منابق با استانداردها خباهد ببد.

وی ضمن هشدار ب  هئیت حاکم  آمر کها نسهبت به  صوهب ق     

قنانام  علی  ا ران اشهار  و صاکیهد کهرد: ا نجانهق به  عنهبان       

 جمایت از عضب    و  دم مردم در کشبر اسالمینما ند  و خا

 رژ م حاکم  هیئت ب  هشدارم جهان میلیاردی نیم و 1 بر بالغ

 در آنهها  حامیهان  و اسهرائیل  غاصهق  رژ هم  و آمر کها  جهانخبار

که  از صفکهر کاکیتالیسهمی و شهاار جالهی       اسهت  ا هن  مننق 

لیبرالیسم و حقبق بشر بر مبنای صازع بقا با هدف سهبدجب ی و  

انحوار طلبی و سبداگری و نژاد کرسهتی دسهت بردارنهد و به      

صفکر الهی و صبحیدی با شاار اصیل وحدت و برادری ب  دنبهار  

 صلح و امنیت کا دار در جهان و ب  و ژ  در مننق  باشند.

ههای   از ا جاد صفرق ، صبای  و جنگ و خبنر یی در بهین ملهت  

کشهبرها و  مسلمان، آزاد خبا  و حق طلهق و دخالهت در امهبر    

ها به  و هژ  در کشهبرهای سهبر   عهراق و  مهن و د  هر         ملت

کشبرها اسالمی اجتناب کرد  و سرنبشت آنها را به  مهردم آن   

 کشبرها و مننق  واگذار کنند.

وی ضمن  ادآوری مشکالت کشبر ب  رئهیس جمههبر اشهار  و    

میلیهبن نفهر از    83اظهار کرد: امهروز به  نما نهدگی از حهدود     

ن اسالمی برخی از دغدغ  ها را به  حضهبر رئهیس    خانباد  ا را

هها   کهنم. آقهای رئهیس جمههبرت علهت گرانهی       جمهبر اعالم می

روز   733چیسههت؟ م ههر شههما بهه  مههردم قههبر نههداد  ببد ههد 

مشکالت مایشتی و اقتوادی را حل خباهید کرد و ثبات را ب  

کنید ک  ههم چهرد    اقتواد کشبر برخباهید گرداند و کاری می

ا بچرخد و هم چرد زندگی مهردم کهس ا نهها چه      سانترفیبژه

شد؟ امروز از مردم بپرسید ک  در چ  حار و روزگاری به  سهر   

 وعد  اشت ار جبانان چ  شد؟ برند آقای رئیس جمهبر می

جناب رئیس جمهبرت چرا در حبز  عمرانی و اجرا هی کشهبر    -

 بی نظمی و آشفت ی حاکم است ر شه  ا هن بهی نظمهی هها و      

چیست چرا از گرو  ها ی جهادی، جبانان نخبه  و   بی ثباصی ها

فاار در حبز  دانش بنیان استفاد  نمهی کنیهد؟ آقهای رئهیس     

جمهبرت در برخی از ادارات و سازمانها دولتهی به  جهای ا نکه      

کارگذار منوبب شبند گب ا رئیس سهتاد بهرای انتخابهات آصهی     

 ر اسهت جمههبری منوهبب مهی گردنهد و خهبدی و نهاخبدی       

کهنم از افهراد شا سهت  و صبانمنهد و      و کیشهنهاد مهی  می کنند  

کارآمد و اثر بخهش اسهتفاد  کنیهد صها خهادم مهردم باشهند و        

  مشکالت مبجهبد در حهبز  ههای اجتمهاعی و ... شهامل ارز و     

 .شبند رف  و گیرد قرار بررسی مبرد سر اتر هرچ  مسکن

 :معین الدین سعیدي نماینده چابهارآقاي  -د

ن بمانهد. خداونهد   ا را و اسالم صا رفتند ک  انآن  اد باد گرامی -

افیا د و ب  مقام ماظم رهبهری عهیت و    ب  درجات امام امت بی

سههالمت روزافههیون عنهها فرما ههد، همچنههین نامههت امنیههت و  

 نهیم. جهادگران عرص  امنیت را ارج می

 صفکهری  صاببت  بیانی  ضد ا رانی شبرای حکام نیش آخر ببد بر

 رهبهر  ز بها  چه   و است نمبد  صکی  خدا،کد ب  خدا جای ب  ک 

 .ببدند کرد  بینی کیش را روزها ا ن ما عی ی

 و هها  زشهتی  هها،  صنهاق   از سرشهار  ک  آ م می سرزمینی از من

 از اسهت  صهد هدها  و هها  فرصت ها، چالش و ها ظرفیت ها، ز با ی

بی دارای ناماصی ک  تات باری صاالی و نظام مقدس به   س   

 صهر ن  کها ین  شت  است و از سهبی د  هر از   مردمانش ارزانی دا

 را  آمهبزب،  بهداشهت،  حبز  از اعم انسانی صبسا  های شاخص

 ههادی،  طهرح  اجرای مباصالصی، جاد  ورزشی، فضای روستا ی،

ار کنه  در ههم  آن نشهینی  حاشی  بیرگتر ن و مخابراصی کبشش

 مناطق آزاد و بنادر برخبردار است.

صبانههد اوج  محههروم نمههی وی بهها اعتقههاد بهه  ا نکهه  د  ههر لفهه 

 از: گفهت  کنهد،  بیان را سرزمین ا ن صار خی  های ماندگی عقق

 ا هن  وصهف  برای جد دی اصنالح خباهم می عادر حداد آقای

  . بیابد مظلبمیت
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آقای رئیس جمهبرت چرا فر اد صشن ی مهردم سهرزمین مهن را    

شههنب د؟، بحههران بههی آبههی غییانیهه  در برابههر فاجاهه  آب  نمههی

 بچستان    رو ای دست نیافتنی است.سیستان و بل

خناب ب  نما ندگان ادام  داد: شما چ بن  خبد را نما ند  وی 

درصهد مهردم به  صهبرت      87دانید در حالی که    صمام ملت می

شهبند.   سقا ی و آن هم ب  با سهیم  بسیار رقت بار آبرسانی می

چ بن  سر خبد را در برابر وجدان خهب ش و در برابهر کیشه ا     

کنید در حالی ک  هم وطهن   لهی و در برابر صار   بلند میعدر ا

نبشد ک  گاو و گبسفند و شتر.  بلبچ شما از همان جا ی اب می

صهر ن شههرهای    هر کدام از ا ن کالن شهرها با د ماین محروم

 استان سیستان و بلبچستان باشند.

قهانبن برنامه  ششهم، وزارت نیهرو      35براساس بند الهف مهاد    

درصد نیاز آبی مردم نبار سهاحلی جنهبب را از   13مبظف است 

کهن صهامین کنهد، آقهای وز هر نیهرو در ا هن         شهیر ن  طر ق آب

ا د؟ چرا سد هست اما شهبک  کها ین دسهت     خوبص چ  کرد 

ا هد. آب در   سد نیست. سد را صبد ل ب  حبضچ  صبخیهر کهرد   

 گرد م کبز  و ما صشن  لبان می

ن فرسای بلبچسهتان  صر ن روزهای سار و در گرمای جا در داغ

 "جهش صبلیهد "برقی امان مردم من را بر د  است، در سار  بی

کنید و ب  صهیاد   ای، سبخت کشاورز را قن  می هر روز ب  بهان 

دهیم اما کشتی های صرار ن  صنها تخها ر   عی ی مجبز صید نمی

 برند. آبی ان بلک  آب را با جاب می

گشها ش اقتوهاد    صباند مبجق در شرا   صحر م مرز ر ندان می

صدبیری و خبدصحر می مان  شکبفای ا ن  کشبر باشد، چرا با بی

 ا د. مرز و بازارچ  در ا ی کسابندر شد 

درصد از اراضی جنبب استان سیستان و بلبچسهتان   93حدود 

های آب و اجدادی مردم ببدند ب  دلیهل عهدم اطهالع     ک  زمین

 اگهر  اند د ش ملی گذشت  ادوار  رسانی درست مناب  طبیای در

 را نسخ  همان با د چرا دار م زمین محدود ت کشبر شمار در

 بپیچیم؟... و دشتیاری اراضی برای

عی یان ز باصر ن صار ف از عدر را مبالی متقیان حضرت علهی  

عدر  انی گذاشتن هر چیهی  "فرما ند؛  دارد ک  می)ع( مرصضی 

ا ، بنابرا ن طبق مبافقت مقام ماظم رهبری به "در جای خبدب

برداشت    میلیارد دالر از صندوق صبسا  ملی جههت مقابله    

با کرونا ب   قین با د سههم مناسهبی از ا هن رد هف به  ا جهاد       

ساختارهای بهداشهتی جنهبب اسهتان و همچنهین بیمارسهتان      

صخت خبابی چابهار صالق گیرد چراک  اسهتان سیسهتان و    333

و  بلبچستان خ  مقدم جبه  بهداشهتی، اقتوهادی، اجتمهاعی   

 فرهن ی کشبر ما است. خ  مقدم را صضایف نفرما ید.

با طرح ا ن کرسش مبنی بر ا نک  سکبت در برابر اجحهاف   وی

در حق مالمان خر د خدماصی، نهضتی و... صها کهی ادامه  دارد،    

  ر هیی، فاصهل    های ناعادالن  فالی ببدجه   گفت: عی یان با روب

 قیهام  صها  ها تاناس د  ر با بلبچستان و  نجبمی استان سیستان

 د  هر  سیاست با د را بان کشتی. شد نخباهد برطرف هم قیامت

 وال هت  سهار  سها    در و اسالمی جمهبری مقدس نظام در. آ د

  ذ ر م و ن  فرع را.ک می را فقر ن  فقی  منلق 

 :رحمت نوروزي نماینده مردم علي آباد كتول آقاي -هی

بهها وجههبد  کههنم کهه  اسههتان و شهرسههتانی را نما نههدگی مههی - 

برخبرداری از استادادهای طبیای ناباوران  بخش مهمهی از آن  

شبد. گلسهتانی که  به  حهق      مشمبر صار ف مناطق محروم می

 ن ارستان ا ران لقق گرفت ، ا ن روزها، حار خبشی ندارد.

ههای اقتوهادی، فرهن هی و     استان گلستان بها وجهبد ظرفیهت   

سهت  از مهد رانی   های مختلف باد از انقالب صهاکنبن نتبان  می ت

ههای مهمهی بهرای رفه       خالق و کرصالب برخبردار باشد و گام

 محرومیت بردارد.

نهبع محوهبر کشهاورزی،     13استان گلستان با صبلیهد حهدود   

مبقایت اقتوهادی کهم نظیهر، برخهبرداری از مرزههای آبهی و       

خاکی با روسی  و آسیای مرکیی و قفقاز، قرار داشتن در میانه   

و سیاسهی و اقتوهادی و جمایتهی کشهبر     مسیر صرانی تی بیر

 نظیههر در برخههبرداری از    انههی صهههران و مشهههد، صنههبع بههی  

جاتب  های طبیای و صار خی گردشه ری و صهنا   دسهتی بها     

شهرت جهانی، ماهادن و تخها ر کمیهاب ز رزمینهی و از همه       

مهمتههر نیههروی انسههانی صبانمنههد و بهها ان یههی  از فقههر نسههبی و 

درآمدی و نرد کهامال نهابرابر سهرما      اعتبارات نامناسق سران  

 گذاری برخبردار است.

سار از عمر دولت صدبیر  1سازمان برنام  ببدج  باد از گذشت 

و امید با د کاس  دهد ک  سههم اسهتان گلسهتان و شهرسهتان     

علی آباد کتبر از کروژ  کالن در دولت چ  مییان بهبد  اسهت؟   

فرصهت ههای   کدامین هلد نگ بیرو سرما   گذاری و بررسی 

سرما   گذاری در گلستان حداقل رقبت نشان داد   ا ملیم به   

 اند؟ سرما   گذاری شد 

 -مشههد و گرگهان   -منالا  طرح ر لی همانند را  آهن گرگهان 

برد؟ چرا سهم استانی ک  مهمتر ن نیاز  شاهرود چقدر زمان می

کشبر است از صنا   صکمیلی بخش کشهاورزی محهروم اسهت؟    

دغدغ  فروب محوبالت و مشکل کهبد و سهم    امروز کشاورزان
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دارند. علت فاصل  و صبای  نابخشهبدنی در صخوهیص ببدجه     

ملی ب  گلستان در مقا س  بها اسهتان ههای د  هر خوبصها در      

وضایت کرونا و سا ر اعتبارات چیست؟ چهرا بها وجهبد نیهروی     

انسانی صبانمند استان گلسهتان و شهرسهتان علهی آبهاد کتهبر      

مد ر تی و اشت ار را در اختیار غیرببمی  همچنان فرصت های

 ها قرار داد  است؟

وی در ادام  ب  وز ر صااون، کار و رفها  اجتمهاعی در خوهبص    

کلنی  صخووی علی آباد کتبر ک  از مجلس نهم کی یر بهبد   

است، صذکر داد و گفت: وز ر نیهرو در خوهبص انتقهار آب به      

ان علهی آبهاد   استان سمنان با د صبج  داشت  باشد ک  شهرسهت 

 کتبر با کمببد آب مباج  است.

وی در صذکری ب  وز ر آمبزب و کرورب به  مشهکالت نهضهت    

سباد آمبزی و همسان سازی بازنشست ان به  و هژ  فرهن یهان    

اشار  کرد و از رئهیس قهب  قضها ی  صقاضها کهرد: مهردم حهبز         

انتخابی  از باد انقالب در هم  صحن  هها حضهبر داشهتند، لهذا     

دارم دسههتبر فرما یههد صیمههی از قههب  قضهها ی  در   درخباسههت 

شهرستان حضبر کیدا کنند و دربار  وضایت اراضی کشهاورزان  

صحقیقاصی انجام دهند. متاسفان  ا ن اراضی ب  کسانی داد  شد  

ک  قبل و باد انقالب هیچ نقشی در کیهروزی انقهالب و جنهگ    

 نداشتند.

و نیروههای   ضمن صشکر از وزارت اطالعات، سهپا  وی در کا ان 

انتظههامی بهه  جهههت برخههبرد بهها فسههاد خوبصهها در انتخابههات  

 ازدهمین دور  مجلس، گفت: ا ن نیروهای ارزشی با صالبت و 

اقتدار صبانستند نقش مهمی در شکل گیهری مبهارز  بها فسهاد     

 .داشت  باشند

تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهیور و مسیلولین    (5

 اجرایي كشور

 رد(مو7 )به رییس جمهورتذکرات کتبی  -الف

آقای سید محمدرضا میرصاج الد نی نما ند  صبر ی  ب  همرا  -7

آقا ان محرم زاد  ، عبدالکر م جمیری ، علی اص ر عنابستانی ، 

جلیل مختار ، حسن لنفی و محمد صالح جبکار: لهیوم ص ییهر   

صومیم وزارت صمت و ستاد کرونا در رابن  با واردات الکهل بها   

 .واردکنندگان ک  از قبل ثبت سفارب کرد  اند صبج  ب  ضرر

آقای حسن نبروزی نما ند  ربهاط کهر م: علهت خبدسهبزی     -.

ا رارگران و همچنین علهت عهدم اسهتفاد  از جبانهان صحوهیل      

 .کرد  در ادارات ز ر مجمبع  وزارت صمت

آقای حسینالی حاجی دلی انی نما نهد  شهاهین شههر:علت    -3

مها  به   کسهار و     5وبهیاری از افیا ش دور  آمبزب کرستاری 

 اخراج برخی از آنان بدون در نظر گرفتن سبابق ش لی

لیوم صامین امکانات و صجهیی بیمارستان گلد س شهرسهتان   – 

 شاهین شهر و میم 

لیوم اجرای قانبن متناسق سازی حقبق بازنشتس ان صهامین   -

اجتماعی و رف  صبای  بین بازنشسهت ان خهدمات کشهبری و    

 ا بازنشست ان صامین اجتماعی  لش ری ب

لیوم رسیدگی ب  رفه  صباهی  وضهایت اسهتخدام نیروههای      -

 شرکتی و قراردادی در دست اههای اجرا ی کشبر

 قانبن برنام  ششهم صبسها  درخوهبص    81لیوم اجرای ماد   -

درصدی جانبازان و بازنشست ی رزمندگان و ا رهارگران بها    کنج

 سار سابق  3.

زشهه اههای راننههدگی و صجهیههی ادارات لههیوم نظههارت بههر آمب -

 راهنمهههها ی و راننههههدگی بهههه  کههههارصخبان و خههههبدکرداز  

لیوم نظارت بر بانکها بخوبص بان  سپ  درخوبص صضهامین  -

 صسهیالت ازدواج

آقای بهروز محبی نجم آبادی نما ند  سبیوار: لهیوم اجهرای   -3

حقهبق بازنشسهت ان و شهاغلین منهابق     ن سازی صحیح همسا

 ششم صبسا  برنام  33ماد  

اقهای احمههد مههرادی نما نهد  بنههدرعباس: لههیوم صسههر   در   -3

 کنترر شیبع و گسترب بیماری کرونا در استان هرمیگان

آقای حسین ر یسی نما ند  میناب : لیوم اقدام درخوهبص  -5

کنترر صردد وصجهیی بیمارستانها با افیا ش شیبع و روس کرونا 

 در استان هرمیگان

نما نهد  محهالت : لهیوم اقهدام فهبری      آقای علیرضا سلیمی -1

 درخوبص کنترر قیمت در بازار لبزام خان ی

 مورد(77)تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور -ب

 صاداد دست ا  اجرا ی صاداد دست ا  اجرا ی

 8 آمبزب و کرورب 73 نیرو
 73 بهداشت  3 اقتواد

 5 صااون 3 کشبر
 7 میراث 7 نفت

 3 ورزب 3 جهاد 
 7 دفاع 3 ورزب
 8 را  و شهرسازی . علبم

 3 فرهنگ . خارج  
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 قرائت بیانیه:(6
صن از نما نهدگان ملهت ا هران در مجلهس      33.بیانی  بیش از  

شبرای اسالمی در واکنش ب  قنانامه  شهبرای حکهام آژانهس     

به  شهرح    ،المللی انرژی اصمی علی  جمهبری اسالمی ا ران  بین

 :گرد د ز ر قرائت

می ا ران ب  عنبان کشبری ک  در صار   نیم قرن جمهبری اسال

 بیشهتر ن  و همکهاری  از سهنح  بهاالصر ن  NPT عمر مااههد  

 آژانس حکام شبرای قنانام  است، داشت  آژانس با را شفافیت

 .داند می آشکار خباهی ز اد  را اصمی انرژی المللی بین

 جمهبری اسالمی کروصکل الحاقی را ب  صبرت داوطلبان  و ن  بر

اساس وظا ف کادمانی خبد اجرا کهرد  اسهت. بهر اسهاس آمهار      

سهار گذشهت     3های مهد رکل آژانهس صنهها در     رسمی گیارب

ها در صار   آژانس شامل ساالن  امکان  صر ن بازرسی سخت یران 

دسترسهی صکمیلهی و سهرزد  بهر اسهاس کروصکهل        33بیش از 

 الحاقی در ا ران انجام شد  است.

ههای آژانهس در طهبر زمهانی      بازرسی بر اساس گیارب ساالن 

 3.درصهد به     3هها از ا هران از    کهل بازرسهی   7398صا  .739

درصد کشبرهای مشهاب    93های جهان و از  درصد کل بازرسی

 افیا ش  افت  است.

مجلس شبرای اسالمی ضمن صشکر از کشهبرها ی که  بها ا هن     

فضاحت آشکار همراهی نکردند، ا هن قنانامه  غیرالهیام آور را    

المللی انهرژی   شان  د  ر از فرهنگ سلن  حاکم بر آژانس بینن

ها است صاهدادی از اعضهای    داند ک  ب  واسن  آن سار اصمی می

دارای سههالح اصمههی را کهه  خههبد هههیچ کا بنههدی بهه  صاهههدات  

 حقهبقی  کی یری از را د  ر کشبرهای و اند نداشت  NPT ت ل

 اند. کرد  آمیی از انرژی اصمی محروم فاد  صلحاست برای خبد

سیاست فشار اروکا ی بهرای به  اصهنالح حفه  برجهام نشهان       

کشبر اروکا ی ان لیس، فرانس  و آلمان از ابتهدا ن ها     3دهد  می

سازند  و مبتنی بر احترام ب  حقبق ملت ا ران نداشت  و برجام 

ههای   را ابیاری برای فشار بر ا ران برای صهن دادن به  خباسهت    

 اند. غیراصبلی خبد صوبر کرد 

با کمار صأسف صنهاق  کامهل رفتهار و گفتهار ا هن کشهبرهای       

اروکا ی ک  از    سب بانی قنانام  غیرقانبنی علی  ملت ا هران  

و از سبی د  ر مدعی کا بندی ب  برجام و صهالب بهرای حفه     

ها بار د  هر در دام آمر کها و    آن هستند نشان ر آن است ک  آن

بها صهالب آنهها بهرای     رژ م صهیبنیستی گرفتار شد  و هم هام  

صکمیل کروژ  ناکام فشار حداکرری آمر کا بر جمهبری اسالمی 

 اند. المللی وارد کرد  گرا ی بین ای د  ر ب  چندجانب  ا ران ضرب 

مجلس شبرای اسالمی صهن دادن به  چنهین اخهاتی سیاسهی      

ای غله  در کهذ رب فرهنهگ سهلن       آشکار را بنا نهادن سابق 

دارصهر شهدن صباهی      ک  باعهث ر شه   داند  حاکم بر آژانس می

 .شد خباهد NPT ساختاری تاصی در

خباههد که  اجهرای     مجلس شبرای اسالمی از دولت محترم می

 ها را آفال ن کند. داوطلبان  کروصکل الحاقی را متبقف و نظارت

المللهی انهرژی اصمهی رو ه  نادرسهت و       امید است آژانهس بهین  

وهحیح و نظهام   خنرناک در صاامهل بها جمههبری اسهالمی را ص    

ای و مسهتقل و نه  متهأثر از     کادمانی آژانس را ب  صبرت حرفه  

فشارهای سیاسی و خومان  برخی اعضای شبرای حکهام اجهرا   

 کند.

مجلههس شههبرای اسههالمی قنانامهه  شههبرای حکههام آژانههس    

کشهبر اروکها ی    3المللی انرژی اصمهی را که  به  کیشهنهاد      بین

م حاکم بهر آمر کها و   ان لیس، فرانس  و آلمان و صحت فشار رژ 

علیهه   7399خهرداد   33رژ هم جالههی صهیبنیسهتی در صههار     

مناف  ملی ا ران ب  صوب ق رسید ب  شدت محکبم کهرد  و آن  

المللهی   را نشان  د  ر از وجبد صبای  ساختاری در آژانس بهین 

 .داند می

تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تیذكرات  (7
 :شفاهي
طی صذکر شفاهی خبد خنهاب به  رئهیس      :امانفرنصراهلل پآقاي 

ها و ادام  همکاری آنها بها   گفت: قنانام  اخیر اروکا ی ،جمهبر

دهد برجهام مهرد  اسهت و هفهت      های آمر کا نشان می سیاست

کفن نیی کبساند  و د  هر سهخن از خهروج از برجهام مفههبمی      

چهبن بها   ، باشهد  NPTو دولت با هد به  فکهر خهروج از      ندارد

ای طرف هستیم ک  ظالمان  دربار  ما صوهمیم گیهری    مجمبع 

 .کنند می

ن ا  به    ؛ وی در صذکر د  ری صور ح کرد: آقای رئیس جمهبر

بیرون برای حل مشکالت درونی کشبر د  ر کافی است و با هد  

راهکاری برای مسائل داخلی اند شید، مشکالت کمهر مهردم را   

ای  و سرما   شکست  است و گرانی مسکن و سا ر اقالم مورفی

مردم را دچار مشکل کرد  و حتی زندگی در حاشی  شهرها نیی 

 صدبیری را متبقف کرد. سخت شد  و با د ا ن رهاشدگی و بی

مجلس برای برخبرد با  93با اشار  ب  عیم کمیسیبن اصل  وی

مفاسد صأکید کرد: مجلس خهباب خهبب را از جر هان فسهاد و     

یم آن دار هم که  بها    گیهرد و عه   رانت و امضهاهای طال هی مهی   

سالطین جان و مار مردم برخبرد کنهیم و د  هر جها ی بهرای     

 .سلنان شکر، سک  و ماشین نیست

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور معاونت

 

23 

 8خالصه جلسه 
 یکشنبه

1///3931 
 

 هیهات  به   خنهاب  خبد شفاهی صذکر در : منتظري غالمرضا آقاي

روز از آغاز ب  کار مجلس گذشت  و هنبز گهام   5.: گفت رئیس 

ای اور آن و نقش  را  صار ف نشد  اسهت لهذا با هد اولب هت هه     

 مجلس مشخص شد  و در اختیار افکار عمبمی قرار گیرد.

اگر ب  دنبار اعتماد آفر نی هستیم با د اولب ت های خبد را ب  

مردم اعالم کنیم، مجالس کیشین در حبز  نظارت ضایف عمل 

کرد  اند لذا با د مدلی در مقیاس ملی و استانی صار ف کنیم و 

مسیر استانداران با د ب   بر امبر نظارت داشت  باشیم ک  در ا ن

عنبان    رئیس جمهبر کبچ  و مااونان وی ب  عنبان وز هر  

 صلقی شبند.

نیازمند نقد عالمان  و صهادقان  هسهتیم، هرنههاد و سهازمانی از     

جمل  مجلس با د خبدارز ابی داشت  باشهد که  در ا هن راسهتا     

مجلس با د کارنام  خبد را ب  صبرت فولی با همراهی نخب ان 

  ابی کند.ارز

نیازمنهد منشهبر اخالقهی اسهت چراکه  ا هن حجهم از         مجلس

صذکرات ب  دولت ز بند  نیست و در وهله  اور با هد خبدمهان    

 کا بند قبانین باشیم.

خناب ب  رئیس جمهبر خاطرنشان کرد: حهار کشهاورزان    وی

گلستانی خبب نیست و دولت با د هرچ  سر   صر وجب  گنهدم  

 .ت کندو کلیا را ب  آن ها کرداخ

ههای زاگهرس به      گفت: جن ل،در صذکری   :محسن علیزادهآقاي 

طبر کامل سبختند و هر سار طبیاهت بهی نظیهر زاگهرس در     

خهباهیم به  خهبد     سبزد کس مها کهی مهی    آصش بی صدبیری می

 ؟بیا م

آقههای کالنتههری رئههیس سههازمان محههی  ز سههت، وز ههر جهههاد 

به  در   مییهای خبد را رها کنید و؛ کشاورزی و رئیس جمهبر 

آصش بینید شا د گرمای سبختن درختان بلهبط شهما را بیهدار    

کند. خسارت ب  ا ن درختان چند برابهر بهیش از  ه  بهال رد     

ا م و ههر روز   ارزب دارد. ما تخا ر ژنتیکی ز ادی از دست داد 

 .بیند چند نفر در آصش بی خیالی آسیق می

 برای سبختن ا ن جن ل ها با هد ههر روز مرثیه  خبانهد کهس     

مسئبلیت شما چیست؟ چهرا مها  ه  هلیکهبکتر آب کهاب در      

 .زاگرس ندار م؟

در بخش د  ری از صذکر خبد از عدم وجهبد آب شهرب در    وی

روستاهای حبز  انتخابی  خبد انتقاد کرد و در صذکری ب  وز هر  

های کشاورزی در اوج نیهاز و   ساعت  برق چا  3نیرو گفت: قن  

با د ب  صنا   کهر موهرف    افتد ا ن قنای مورف آب اصفاق می

 .منتقل شبد

خباستار اقدام دولهت و رئهیس    ،در صذکری  : محمد وحیديآقاي 

هها بها صبجه  به  صهدور       جمهبر در مقابل رفتار ظالمانه  غربهی  

 .قنانام  اخیر شبرای حکام شد

امیدوار م موببات سفرهای دولت ب  خراسان شمالی هر چ   -

 .سر اتر اجرا ی شبد

برای برگیاری آزمبن آمبزشهیاران در زمهان   صومیم گیری  وی

مبج دوم کرونا را صبای  آمیی صبصیف کرد و در بخش د  ری 

از صذکر خبد گفت: مها شهاهد مجبزههای خهالف قهانبن بهرای       

رغهم   واردات اسق صبس  فدراسهیبن سهبارکاری آن ههم علهی    

 .نژاد اسق در داخل هستیم 3وجبد 

در منهاطق مهرزی    خباستار صبج  ب  کبشش ا نترنهت  در ادام 

خراسان شمالی شد و گفت: مشکالت مالمهان و مهدارس غیهر    

های موبب آنهها   دولتی از جمل  کرداخت حقبق ماهیان  و بیم 

با ههد مههبرد صبجهه  قههرار گیههرد و همچنههین حقههبق جاماهه     

بازنشست ان و عدم اجرای قبانین همسان سازی برخالف قانبن 

 .با د مبرد رسیدگی قرار گیرد

های آبفای شههری و روسهتا ی را م ها ر     دغام شرکتدر کا ان ا

 .قانبن صبصیف کرد

طی صذکری خنهاب به  هیهات رئیسه        :محمدرضا صباغیانآقاي 

مجلس، گفت: از همین آغاز مجلس احساس می شبد سهبگند  

هیات رئیس  رعا ت نمی شبد، برای هر دو وز ر امروز ثبت نهام  

ام شهد و با هد   از سبی نما نهدگان بهرای ارائه  منالبشهان انجه     

آئین نام  داخلی نما نهدگان باهد از    .78و  787براساس مباد 

 سخنان وزرا صذکر و اخنار بدهند.

خناب ب  نما ندگان صاکید کرد: اگر سکبت کنید و صخلفی  وی

انجام شبد باد از ا ن سباالت، طرح ها و لبا ح جا ب  جا خباهد 

مجلس ههر  شد کس نما ندگان با د عکس الامل نشان داد  صا 

 راهی را ک  می خباهد نرود.

وی در ادام  خناب ب  وزارت امهبر خارجه  کشهبرمان، اظههار     

: ما هرکهاری را که  براسهاس برجهام الزم بهبد را انجهام       داشت 

غربهی هها به  صاههدات خهبد عمهل نکردنهد و حتهی          داد م اما

قنانام  جد دی علی  ما صادر کرد  اند، چرا در چنین حهالتی  

سههت؟ بلکهه  با ههد بهه  صههبرت جههدی دسههت ا  دولههت منفاههل ا

 د پلماسی وارد شد  و اقدامات الزم را انجام دهد.

اگر ما اقدامات الزم را در برابر قنانام  شهبرای حکهام آژانهس    

انرژی اصمی انجام ندهیم آن هها کها را فراصهر خباهنهد گذاشهت      

بنابرا ن دست ا  د پلماسهی و مجلهس با هد به  صهبرت قهاط        

 ها جری صر نشبند. با ستند صا غربی
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مجلس صنها در برابر ا ن قنانام  ب  دادن صذکر بسهند  کهرد و   

اگر اقدام جدی نشبد ما دچار مشهکالت بیشهتر خهباهیم شهد     

بنابرا ن از دولت می خباهیم در مقابل غربی ها محکم با سهتد  

 و برای ا ن کار ابتدا داخل کشبر را درست کند.

ی کند و متاسفان  دشهمن  قیمت اجناس و لبازم خان ی بیداد م

ا ن مبضبع را خبب فهمید  ک  با انجام صحر م علی  ما مبجهق  

نظارصی خهبد را   نارضا تی مردم می شبد، اگر دولت دست ا  ها،

ما  بردارد هم هیچ اصفاقی در کشبر نمی افتد ز را  .حتی برای 

ا ن دست ا  ها بسیار عملکرد ضایفی دارند و قیمت کاالهها به    

رگسیخت  باال می رود.مجلس با د ب  ا هن مبضهبع   صبرت افسا

ب  صبرت جدی ورود کرد  و وزرای مرببط  را دعبت کند و در 

 .صبرت عدم اقدام با آن ها برخبرد جدی داشت  باشد

در صهذکر شهفاهی خهبد خنهاب به  وز هر         :اظم دلخوشآقاي ك

آمبزب و کرورب گفت: رفه  صباهی  و بهی عهدالتی براسهاس      

وظا ف مسئبالن و کارگیاران نظهام اسهت، امها    قانبن اساسی از 

شاهد م در استان گیالن ، با مالمان با بی عدالتی برخبرد مهی  

ک  د  ر همکارانشان در سها ر نقهاط    شبد و از حقبق اولی  ای 

 کشبر بهر  مند شد  اند، محرومند.

وی در صذکر د  ر خبد خناب ب  هیات رئیس  مجلهس گفهت:   

کمیسیبن ها، سامان مناسبی ندارنهد و  متاسفان  در دور  اخیر 

دستبر جلسات نیی در صحن باضاً چند ن بار ص ییر مهی کنهد.   

همچنین الزم است کمیت  ای برای صنقهیح قهبانین و کی یهری    

درصهد قهبانین    33صا  33اجرای آن صایین شبد، چرا ک  حدود 

کشبر ک  در مجلس قبل صوب ق شد هنبز اجهرا نشهد  و با هد    

بینی شبد ک  ا ن اصفاق برای مجلهس  هازدهم   سازوکاری کیش 

 .صکرار نشبد

گفهت: آقهای   ، خناب ب  رئیس جمهبر  :حبیب اهلل دهمرده آقاي 

رئیس جمهبر؛ اعتماد ب  مستکبران عهالم خنهای نابخشهبدنی    

 است، چرا ا ن هم  انفاار وجبد دارد.

وی با اشار  ب  مبضبع گرانهی در اباهاد مختلهف، منهرح کهرد:      

ااد مختلف در مسکن، خبدرو و د  ر کاالهها وجهبد   گرانی در اب

دارد. رها شهدن بهازار، برخهبرد جهدی بها مفسهدان اقتوهادی،        

  مفسدان دان  درشت و آقازاد  ها را می طلبد.

جلبگیری از خام فروشی و سبومد ر ت در ابااد مختلهف با هد   

 کی یری شبد، ا ن مبضبع  ل  و رها شد  است.

سیستان وبلبچسهتان در مجلهس   عضبمجم  نما ندگان استان 

شبرای اسالمی با اشار  ب  مبضبع مننق  آزاد، گفهت: با هد به     

مننق  آزاد ب  عنبان    فرصت ن ا  کنیم، مبضبع جلهبگیری  

از مهاجرت و صخلی  ا ن نقاط استراصژ   بسیار مهم اسهت، مها   

 انتظار مساعدت در ا ن مبضبع را دار م.

رورب صاکید کرد: ب  مبضهبع  وی با اشار  ب  وزارت آمبزب و ک

رصبهه  بنههدی مالمههان، اعمههار مههدرک مجههدد، نهضههتی ههها،    

غیرانتفاعی ها و خر د خدمتی ها با د رسیدگی شبد، سیاسهی  

ببدن انتوابات مد ران، مبضهبع دانشه ا  فرهن یهان، همسهان     

 سازی حقبق بازنشست ان بسیار مهم است.

ر  وی بهها اشههار  بهه  سههلیق  ای عمههل کههردن بانهه  ههها دربهها  

بخشبدگی سبد و د رکرد وام ها، منهرح کهرد: حهق و حقهبق     

بازنشسههت ان با ههد طبههق قههانبن اعمههار شههبد، حههق و حقههبق 

کرستاران استان سیسهتان و بلبچسهتان مبضهبع مههم اسهتان      

 است.

نببد کمبا ن برای جم  آوری محوهبالت کشهاورزی، مشهکل    

ی ر یگردها، حاشی  نشینی و صاخیر در انتقار آب در حبز  در ا

عمان علیرغم هم  موببات برای استان مشکالصی ا جاد کهرد   

است. مشکل خسارت و زنگ گندم و مشکل کمبهبد کروازههای   

زابل، بست  شدن مرزها و ضاف نظارت مجلس در ا ن زمین  از 

 .مشکالت استان سیستان و بلبچستان است
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