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 27/8/1311ه نبشسه  روز– (41) و یکم چهل  جلسه علني

 

اصالحات كمیسیون جهت تاامی  ظرار   ) -طرح یک فوریتی تامین کاالهای اساسی)اعاده شده از شورای نگهبان(رسیدگی به  (1

 .(شوراي ظگهبان، به تصویب رسید
 

 (كلیات طرح به تصویب رسید و ادامه بحث به جلسه آینده موكول گردید.) 1011طرح احکام کلی بودجه رسیدگی به  (2
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 .(واحده با اصالح به تصویب رسید
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با اشااه  باب بزاایاهش ت  ا        : دكتر محمدباقر قالیبافآقاي 

ز طبق بزتامب غیزهسمی مجلس پیش از آغاز جل ب علنی، اف : امزو

آغاز  54و  7هییش صوهت ازفتب ت    علنی می بای   ده ساع  

می شد، از این هو این جل ب بب وق  مقزه آغاز شد، ولی ده ت  تی 

پیش از آغاز صحن علنی، مباحثی دهخصوص موضاو  رزوتاا ماوهد    

بزهسی قزاه ازف ، بنابزاین ااز آغاز علنی و هسمی صاحن امازوز ده   

 .قب بود، ولی جل ب از قبل ت کیل شد  بوددقی 54و  8ساع  

طاارح یاار تااوریتي تااامی  كا هاااي (رساایدگي بااه 1

 اساسي)اعاده شده از شوراي ظگهبان(

 ، اصاححات رمی ایو    ساننووش رمی ایو   پس از اظهاهات 

 بب تصویب هسید:جه  تامین تظز شوهاش توهبا ، 

هالای   هر یک از افراد سایر دهالک  »در ذیل بند الف عبارت-

 شد.« افراد سایر دهک ها»جایگزین عبارت « ولمشم

 :جز دو بند )الف( اینگونه اصحح شد -

وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست و هشت هزار  -1-2

واگذاری بالاقی   -2-2( ریال 23/ 111/ 111/ 111/ 111میلیارد) 

مانده سهام دولت در شرکتهای پاالیشی به میالزان یکصالد و   

 ( ریال131/ 111/ 111/ 111/ 111هشتاد هزار میلیارد) 

واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای صندتی باله میالزان    -2-3

 ( ریال121/ 111/ 111/ 111/ 111یکصد و بیست هزار میلیارد) 

واگذاری باقیمانده سهام بانکها و بیمه هالا باله میالزان     -2-0 

( ریال حداکثر تالا  11/ 111/ 111/ 111/ 111هفتاد هزار میلیارد) 

  یصالالالد و نالالالود و هشالالالت هالالالزار میلیالالالارد  سالالالقف س

( ریال مازاد بر موارد پیش بینی شده و 393.111.111.111.111)

قانون اساسی در  00سیاستهای کلی اصل1-2در راستای بند 

چارچوب قانون ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تالامین  

و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. 

( ریالال از  311/ 111/ 111/ 111/ 111زار میلیارد ) مبلغ سیصد ه

( تخصیص یافته برای 111۱منابع حاصله به صورت صددرصد)

ها  انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه

 .گیرد قرار می

 حذف گردید. (  1 )بند الحاقی -

مبلااد دوی اا  و پنجااا  یاایاه میلیاااهد      -5بنااد الحاااقی  

( هیال بزاش تکمیل یم ا  ساازش  ۰4۲۰۲۲۲۰۲۲۲۰۲۲۲۰۲۲۲)

حقااوب بازت  ااتوا  ر ااوهش، ل ااکزش، صااندوب فااو د و    

بازت  توا  تأمین اجتماعی و بازت  توا  غیز ییاأت علمای   

دات وایها و مزاری آموزشی و پژوی ی رب از مبلد مذروه مبلد 

( هیااال باازاش 4۲۰۲۲۲۰۲۲۲۰۲۲۲۰۲۲۲پنجااا  یاایاه میلیاااهد) 

پذیز باب رمیتاب اماداد     ن و اق اه آسیباحداث م کن محزومی

امام )ه ( منابع موهد تیاز از محل واااذاهش اماوال و داهاییهااش    

مازاد یا بحاستفاد  دول  و واااذاهش ساهام شازرتهاش دولتای     

« الف»تأمین ازدد. اجزاش این بند مورول بب اجزاش رامل بند 

 .اس 
 

 1411طرح احکام كلي بودجه رسیدگي به  (2

و  صافایی  ،آقایاا  : پاوه ابزاییمای    هااهات منالفین) پس از اظ

و  ساایایکلی ، آقایااا : قااادهش  (، موافقین)ح اان تااوهوزش  

و (  مناالف -)سازما  بزتاماب و بودجاب  (، تمایند  دول  طایزش

و اداماب   رلیات طزح بب تصاویب هساید  سننووش رمی یو  ، 

 بحث بب جل ب آیند  مورول ازدید.

ورمحمدي معاون اموراقتصاادي  پ آقاي)اظهارات ظماینده دولت

 : ( كشور هسازمان برظامه و بودج

اصحح ساختاه بودجب دستوه مقام معظم هیبازش باب سازا      - 

قوا بود از ایان هو ساازما  بزتاماب و بودجاب رلیتای از اصاحح       

ساختاه و بزتامب زماتی آ  ها تقادیم سازا  قاوا رازد، مجلاس      

ساتوهراه قازاه   شوهاش اسحمی ده یمین هاستا طزحای ها ده د 

 داد  اس .

اصحح ساختاه بب معناش دهآمدیاش پایداه، تظاام یاهاتاب پنهاا     

بهم هینتب، اتزژش شفاف، مالیات شفاف، داهایی دولا  ها مولاد   

 رزد ، اتجام اصححات تهادش و ایجاد ثبات اقتصادش اس .

سازما  بزتامب و بودجب امهاتی از موضوعات مذروه ها بب سازا   

زد، تماینااداا  مجلااس تیاای تکاااتی از اصااححات قااوا اها ااب راا

ساختاهش ها ده قالب طزح اها ب رزدتد تا دول  ده  یحب بودجب 

آذهماا    54از  55۲۲دهج رند. تدوین  یحب ساال   55۲۲سال 

هوز پایش ایان  یحاب ها باب      ۰ده مجلس شزو  می شود، ماا  

  دول  دادیم و دول  تیی هوز اذشتب تامب اش بب تمامی وزها زد

 هوز تظز خود ها دهباه   یحب اها ب دیند. 4تا طی 

هوز جل ااتی ها صاب ، بعادازظهز و شاب بازاش       4دول  طای  

آذهماا   یحاب ها    5۰تصویب  یحب بزایاه خواید رزد و ما هوز 

تقدیم مجلس خواییم رزد اما ااز مجلس طزح ها یمین امزوز 

رنایم ، از  تصویب رند ما تمی تواتیم تغییزاتی ده  یحب اعمال 

 یمین هو با طزح تماینداا  منالفیم.

دول  ااز بنواید بب طزح تماینداا  تمکاین رناد بایاد زماا      

بب مجلس ها عقب بیاتدازد رب این باب   55۲۲اها ب  یحب بودجب 

 5۰1و  47، 4۰اصاول مصلح  دول  و مجلاس تی ا . بناابز    

قاتو  اساسی تفکیک قوا و وظایف دول  و مجلس بزاش تنظیم 

ها  55۲۲تصویب بودجب م نص شد ، ما  یحب بودجب سال و 
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آذهما  بب شما تقدیم خواییم رزد شما می  5۰تنظیم رزدیم و 

 .تواتید آ  زما  بب تنظیم آ  بپزدازید

ده جزیا  بزهسای رلیاات طازح احکاام       :قالیبافدكتر  آقاي  

اف : اصحح ساختاه بودجب موضوعی اس   ،55۲۲رلی بودجب 

یم آ  ها از ماا خواساتب بودتاد، ماا ده اصاحح       رب حضزت آقا

رزد موثز  ساختاه بودجب باید بب سم  دهآمدیاش پایداه و ییینب

بزویم و عدم واب توی بب تف  و جلوایزش از ر زش بودجاب ها  

این موضو  محوهیاش مهمی داهد؛ مثل مالیات رب .دتبال رنیم

م ده رمی یو  اقتصادش ده حال بزهسی اسا  یاا اصاحح تظاا    

یااش دولتای و تظاام     تامین اجتماعی و اصحح بودجاب شازر   

 .یا و یمچنین اصحح تظام بودجب هییش یاهاتب

یااش   آتچب امزوز ده دستوه راه ماا قازاه داهد یکای از سیاسا     

اصحح ساختاه بودجب ها دتبال می رند تا بزخی احکام بودجاب  

 .ها اصحح و تصویب رنیم

ده دولت با این طرح گفت: در واکنش به مخالفت نماین ایشان

در بحث نهاد برنامه ریزی هم  قای پورمحمدی و هالم  قالای   

ماه قبل از شخص بنالده تالا    3نوبخت می دانند که حداقل از 

 03بقیه کمیسیون های مجلس شورای اسحمی گام به گام تا 

ساعت قبل در مورد این موضوعات هماهنگ پیش  مالدیم و  

 و کتبی حمایت کردیم.همیشه از  ن ها به صورت شفاهی 

اما االن ناگهان این اظهالارنرر نماینالده دولالت خالحف هماله      

توقدات ما است بنابراین از نمایندگان مجلس می خواهم کاله  

 .رأی گیری در مورد کلیات این طرح  ماده باشند برای

 یحه یر توریتي تمدید قاظون مالیاات بار    رسیدگي به(3

 حات بعدي آنبا اصال 1387ارزش اتزوده مصوب سال 

(، آقایااا  : یوساافی و صااباغیا   پااس از اظهاااهات منالفین) 

(، تمایناد  دولا  و   عناب اتاتی آقایا  پوه ابزاییمی و موافقین)

 تصویب هسید: ا اصحح ببماد  واحد  بسننووش رمی یو  ، 

مدت اجازاش آزمای ای قااتو  مالیاات باز اهز       –ماده واحده 

حات و الحاقات بعدش با اصح -5887/ ۲۰/ 57مصوب  -افیود  

( بب مدت یاک ساال   5811/ ۲7/ 8۲آ ، از تاهیخ اتقضاش آ  )

ده صاوهتی راب ده ایان مادت قااتو  دا مای       تمدید می شود. 

مالیات بز اهز  افیود   زم ا جزا شاود، مهلا  یااد شاد  باب      

 .پایا  می هسد

خاظم محمادبیگي و آقایاان:   )ظاطقی  جلسه علني مجلس ( 4

 :(دي، طغیاظي و زظگنهرشیدي كوچي، حق ور

 :تاطمه محمدبیگي ظماینده قزوی خاظم  -الف

سحمم ها از قایوین پایتنا  خوشنوی ای ایازا  زماین پاذیزا       

باشید، از آبیک اتقحبی رب آبش صفز یم تی ا ، از زیااها  باا    

اوش  قزمی معزوفش رب دیواز ده سافز  یااش مازدم جاایی      

ا طوطیااش  تداهد، از خارعلی راب د وهمازداتش خاال حلاب ه    

چ م رزدتد تا یک وجاب از خاال وطان طعماب داع ای یاا       

ت ود، از ر اوهزا  رب دس  تا راهآمدش جهادر اوهزش تی اب  

بز هی ب بذه اندم شا  زد  و بازاه آهد و تا  چناا  دا  رازد    

رب دستا  ز  سزپزس  خاتواه می ساوزد تاا قازص تااتی باب      

 فززتدا  ازسنب ا  بزساتد.

ش رب ااز شهزستا  شود امید داهیام راب   از محمدیب زیبا شهز

شهز مهزاا  با آ  روچب یاش عماودش دیواز شااید تعییلای     

شعب باتک یا بب جزم محزومی  و تداهش مزدمااتش ت اود. از   

الوتد، شهز عازو  یایاه دامااد راب وسوساب اماوال، اماحل و        

شزر  یاش شهزل صنعتی البزز  چنا  بزخی ها م خ رازد  

نابات شوهاش شهز قیاز  اش از شاهز ها   رب بزاش پیزوزش ده اتت

مبدل بب هوستا رزد و لییفب تلخ بیهاتازین هوساتاش ایازا  ها    

 هقم زد و میالبات راهازا  مظلوم ها هیا رزدتد.

می خوایم از دس  یاش پینب ب اتب هوساتاییا  طااهم سافلی     

بوویم رب منتظز سیزاب شد  با  یاش زیتو  و زمین یای اا   

د، از الموت زیبا رب آب شایزود  می از سدیاش منیقب ی تن

جوشد اما دهید از آب شزب مناسب ده هازمیا  و معلم رحیب و 

ها  یاش پز پیچ و خم هوستایاش حوز  اتتنابیب رب منتظز رااه  

جهادش ی تند. از اقبالیب مظلوم رب باا بازا ا  پیکاز زرزیاا     

مدافع حزم، ها  شیزش ها پیمود اما ینوز هایش بازاش خادم    

 ی م ئو   بب مزدم تایمواه اس .بزخ

امزوز بزخی تواحی منفصل شهزش اویا از بزتامب و بودجاب تیای   

منفصل ی تند و محمودآباد، بیدستا ، شزیفی و پیزیوسافیا   

منتظز بوش پیزاین یوسف دات جویا  جهادازش ی تند تاا ده  

قزاهاا  دورویب جهادش شمب اش از اام دوم اتقحب اساحمی ها  

 بچ ند.

د  ام از قیوینی بوویم رب ازچب دات وا  یا، باا  و ب اتا  و   آم

چ مب یاش توه  اسیز جناح بازش و معامحت بزجاامی شاد    

اس  اما یمچنا  هی ب داه و امیدواه بب آیند  اش اس  رب پایب 

یایش ها هجایی یا، بابایی یا و ل کزش یاا ده آساما  محکام    

ا و هوساتایاش  رزد  اتد. این قصب پاز غصاب ب ایاهش از شاهزی    

 دولتاای و اماوه  هأ  ده  ماسا  راب ت انب مجل ای مقتاده و     

جوا  اتد و صد البتاب راب اجاز دولتمازدا       و اتقحبی و راهآمد

 خدوم جاش خویش محفوظ اس .
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 دول   جواتا  سززمین من امزوز با سیاس  یاش پولی و باتکی

 اثاز  ده صازفا  تاب  هفتاب  بااد  بز یای ا  سزمایب بوه  زمینب ده

قازاه   و اسا   زیااد  دهدیاا . رااه  جنایا   آمزیکا تحزیمی ف اه

تی   مجاد ت ما مازدم ها تاهاحا  رناد مبنااش ماا ده ایان       

مجلس این اس  رب ده مقابل دشمن یک صدا باشایم اماا باب    

من بوویید آقاش ه یس جمهوه چزا تتایج جل ات ییات وزیزا  

 شما منالف  با طزح یاش مجلس اس ؟

جمدیت، مالیات بر عایدی سالرمایه،   دولت با طرح های جوانی

اصحح قانون وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد مخالفالت کالرده   

است، بهارستان امروز یاری تو را می خواهد ای پاسالتور ناله   

مخالفت با طرح هایش را تا مردم به جای خود تحریمی شاهد 

شکوفایی اقتصاد درون زای برون نگر باشد،  یا جز این است 

شته اقتصاد، فرهنگ، سیاست و مردم را بالا  سال گذ 1که در 

 غل و زنجیر برجامی تدبیر و امیدتان به کدخدا قفل کرده اید.

عدال  آموزشی رجا پز ر ید  رب داتش آموزا  هوساتایی باب   

ساماتب شاد دستزسی تداهد سوء مدیزی  و بازش یاش سیاسای  

ده استا  بدو  توجب باب میالباات معلماا  دل اوز آماوز  و      

ها بیماه رزد  اس ، تماینداا  جهادش و ب یجی امزوز پزوه  

بب تزمی رزسی یاش ورال  خو تکزد  اتد و پاا باب پااش مازدم     

 مظلوم سزاسز ایزا  تا مزیمی بز دهدیاش رهنب مزدم باشند.

دهحالی رب دا  داه جا  عییایا  از دسا  هفتاب ده اثاز رزوتاا      

راب  ی تیم، سحمم ها تثااه شاهید مادافع ساحمتی مای رانم       

محجوهاتب هخ ده تقاب خال ر ید و فززتداتش یتیم شدتد اماا  

مادهشا  شهید مدافع حازم ح ااب ت اد. ده اثاز س اتی ده      

مدیزی  دولتی ستاد رزوتا بنش یااش بیماهساتاتی ماا امازوز     

راتال ازدا  رمیل شد  اسا  و هوزش تااهیخ قضااوت خوایاد     

حقاق  رزد رب چووتب ایثاهازا  جامعب سحم  بدو  توجب باب ت 

وعد  یاش پز حجم م ئو   ده جه  تامین تیزویااش ات اا    

متنصص و تبدیل وضعی  تیزویاش شزرتی، پزداخ  معوقاات  

 .و راهاتب یا سپز  مزدم عییی شدتد

 :جالل رشیدي كوچي ظماینده مرودشتآقاي  -ب

بزرگ ترین دغدغه امروز جامده ما در کنار شرایط نابسالامان  

س کرونا است، ویروسی که به اقتصادی، شیوع گسترده ویرو

نرر می رسد از بی برنامگی و یک بام و دو هالوای مسالئوالن   

تصمیم گیر و جدی نگرفتن  ن توسط عده قلیلی از مردم در 

حال جالوالن اسالت و متفسالفانه تصالمیمات غالبالا اشالتباه،       

نابخردانه، لجوجانه و دیرهنگام  قایان به ویژه رئالیس سالتاد   

بروز فاجده ای ملی و از دست رفتن  ملی مقابله با کرونا باعث

 جان هزاران ایرانی شده است.

آتچب ده رناه رزوتا حال مازدم ها بادتز رازد ، اقتصااد خازاب      

 قای روحانی! قصد گله و شکایت و انتقالاد از عملکالرد   اس ، 

شما را ندارم چرا که مدتقدم زمانی انتقاد سازنده اسالت کاله   

ای تفمالل کالردن،   گوش شنوایی برای شنیدن، عقل سلیمی بر

قلبی شجاع برای پذیرش اشتباه و اراده ای مسالتحکم بالرای   

جبران خطا وجود داشته باشد که من این ها را در شما تا باله  

امروز ندیده ام.اما اجازه نخواهیم داد جای شاکی و متشاکی و 

بدهکار و طلبکار با پروپاگاندای رسانه ای عوض شود؛ منترر 

عدل الهالی و هالم در دادگالاه     و مطمئن باشید هم در محضر

صالحه انقحبی باید پاسخگوی عملکالرد خسالارت بالار خالود     

 باشید.

مزدم عییی! آتها راب دل ده اازوش ردخادا یاا یماا  شاییا        

بیهگ ب تب اتد، خداوتد تیی اموهات آتهاا ها باب یماا  شاییا      

وااذاه خواید رزد؛ یماتیوه راب ده ااام اول اتقاحب و جنا      

ام)ه ( و تکیب بز جواتا  ر وه پیزوز شاد  و  تظامی با فزامین ام

تبدیل بب یاک قادهت تظاامی شادیم، امازوز تیای ده ااام دوم        

اتقحب تح  و ی  امام خامنب اش باا تکیاب باز تاوا  جواتاا       

اتقحبی و دل وز ده جن  اقتصادش تیای پیازوز و ده آیناد  تاب     

 چندا  دوه تبدیل بب قدهت اقتصادش می شویم.

د  تنبب ده دات وا  یا داخلی رب می تواتاد  آ  جوا  تحصیلکز

 موشااک و پهپاااد، یواپیمااا و بااالوزد و زیزدهیااایی ب ااازد آیااا 

تمی تواتد یک خودهو ب ازد؟ تمی تواتد ده احداث پتزوشیمی  

و ساخ  تجهییات یمکاهش رند؟ قیعا می تواتد اما تفااوت ده  

و توا  مدیزیتی اس  رب یکی بب صندوب آهاش اتتنابات آمزیکا 

دیوزش توا  بب داخل داهد؛ یکی تمی تواتد پوشاک یام تاأمین    

 رند اما دیوزش موشک بب فضا می فزستد.

هزار تومانی ترسالاندند و   5همان ها که روزی مردم را از دالر 

وعده دالر هزار تومانی دادند و به مسند قدرت  مدند، با دالر 

هزار تومانی باله دنبالال اسالتمرار بخشالیدن باله گذشالته        11

 اسالت  مشالخص  همگالان  بالر  امروز هستند؛ خود شتناکوح

 حل را مشکحت خواهد نمی اما تواند می جمهور رئیس شخص

 .کند

یماتیوه رب هیبز معظم اتقحب فزمودتد دول  جوا  و حیب  -

اللهی عحج م کحت ر وه بود  رب این مهم باب دسا  مازدم    

 عییی می ز می شود.

اتتنابیاب خاود بیاا      ده ادامب با اشاه  بب بزخی م اا ل حاوز   

جواتا  مزودش ، اهسنجا   ،داش : ده سال یاش تب چندا  دوه

و پاساهااد دغدغب اشتغال تداشتند چزا رب راهخاتجات بیهاای  

یمچو  آزمایش، چزمینب، مجتمع اوشا  و پتزوشایمی ها ده   
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رناه شهز خود می دیدتد و ر اوهزا  صبوه، پی ازو ده تولیاد   

داها  بایهگ تازین تولیدرنناداا     اندم و خودرفایی آ  و دام

پزوتئین استا  بود  و جواتاا  ایان منیقاب سازآمد ده حاوز       

وهز  بود  و مزدم از محل ازدشوزش و آثاه باستاتی امیاد باب   

ر ب دهآمد داشتند.اما امزوز بب دلیل عدم مدیزی  و تواا  باب   

آیند  یمب امیدیا و دلوزمی یا از بین هفتب و تبدیل باب یاأ    

راب راهخاتاب آزماایش بعاد از واااذاهش باب بناش        شد  چازا  

خصوصی، جی سازدهش از آ  بااقی تماتاد  و از مجلاس و قاو       

قضا یب می خواییم یماتیوه رب بب داد یف  تپب، دش  مغا  و 

یپکو هسید بب داد آزمایش بزسد رب مزدم حوز  اتتنابیب بب ماا  

 چ م داهتد.

  ا   وش ده ادامب با طزح ایان ساوال راب چاب دسا  یااش پ      

پزد  اش ده حمای  از مدیزا  پزوازش وجود داهد، اظهاه داش : 

عایدش مزودش  از پتزوشیمی شیزاز رب دیواه باب دیاواه شاهز    

ماس  چی   جی آلاودای؟ و چازا جواتاا  منیقاب رمتازین      

تیزوش راه پتزوشیمی ها ت کیل می دیند و آیاا اتصااف اسا     

سود و منفع  تمام آلودای پتزوشیمی بزاش این شهز باشد اما 

آ  بازاش دیواازا ؟ از ماادیزا  با دساتی ماای خااواییم اجاااز    

 استندام تیزویاش بومی ها صاده رنند.

بب آیند  امیدواه ی تیم چزا رب بب وضوح می بینایم م اکحت   

امزوز با توا  بب داخل بب هاحتی قابل حال اسا  و بایاد یقاین     

 د.داش  آیند  اش دهخ ا  ده اتتظاه مل  ایزا  خواید بو

 :حسی  حق وردي ظماینده شهریارآقاي  -ج

اتقحب اسحمی باا افتنااه ملا  ایازا  راب باا هیبازش یااش         -

پیامبزاوتب امام هاحل محقاق شاد از مهمتازین عنایاات حاق      

تعالی و مصداب باهز وز  ت یم هحما  الهای و آغااز مزحلاب     

تکاملی حزر  مل  ایزا  بود رب خداوتد منا  رزیماتب بب اصل 

 .اهزاتی رزد و ت ل ما

ااز اتقحب اسحمی یک حزر  تکاملی و پیش هوتد  تااهیخ ده  

م یز مل  ایزا  مح وب مای شاود؛ بادو  تزدیاد باب خااطز       

 آ  عظایم  حزرا   این بنیاتوذاه رب آهما  یاش اهزشمندش بود

 آتهااا تحقااق ده صااال  آ  جات ااین و خااود و راازد تزساایم ها

 .رزد پ تیباتی آ  از باهیا و باهیا تیی مل  و رزد پاف اهش

 عنایا   باا  و  حال خیلی از این آهما  یاش ستزگ محقق شد 

 میازح  ماتناد  یاایی  اسا ،آهما   شد  تبدیل دستاوهد بب الهی

ماو  شاد  و تجاات بناش     وفزا مند اصال  یاش دغدغب شد 

اصیل ات اتی ده دعوت اتبیاش عظام الهی متجلی شد  بود و ده 

 .سپزد  شد  بود عصز جایلی  تمد  رم رم بب فزاموشی

 فضاایل  و ،معااد  معنویا   عبودیا ،  توحیاد،  ماتند یایی اهز 

 اش اوتاب  باب  اهزشامند  یاا  دغدغب این بب ب زش؛ازایش فیزش

ش تبایی م تکبزا  زما  ها بب لازز  دهآوهد  اسا  راب    یا راخ

 .شباتب هوز بب فکز مهاه امواج آ  ی تند

خاام  بی سبب تی   رب سزدمداها  جها  رفز،بب سازرزدای  

 جااواتی جایل؛رااب عنااوا  ه اایس جمهااوهش فزات ااب ها یاادل

رنند باا عاادش رازد      می ر د ،بب بهاتب آزادش بیا  سعی می 

ج اهت بب ساح  قدسی فنز را نات؛ اشتیاب عمومی بب ایان  

یاش اصیل ها رندتز رنند؛ زیی تصوه باطل زیای خیاال    اهز 

 .محال

پی ازف    ،عیت مداهش، عظم  افیایی ملی و هشاد و  استقحل

یاش منتلف و بب هسامی  شاناختب    هوز افیو  ر وه ده زمینب

شد  قهزش مل  شزیف ایزا  بب عنوا  یک قادهت فزامنیقاب   

 .اش و جهاتی ها از بزرات اتقحب اسحمی تام بزد

ده یمین یفتب یاش اخیز شاید بودیم راب حارماا  راج فهام     

خال  ده آمزیکا ،ایزا  ها بب یمزا  چند قدهت جهاتی دیوز بب د

اموه داخلی ر وهشا  متهم رزدتد و ایمی  این هویداد وقتای  

 .م نص می شود رب با عملکزد هژیم طاغوت مقای ب شود

 ذلیحتاب  راب  هژیمای : تأریادرزد  طااغوت  هژیم بب اشاه  با  وش

 آمزیکا،بلکاااب اول هدیاااف مقاماااات تاااب دساااتوهات مجااازش

  و بااود آتهااا چناادم هد  م ت اااها  و راهشناسااا  دسااتوهات

د دیوزش رب ذرز آتها بب طو تی شاد  راحم   متعد یاش آهما 

 .منجز می شود

 یاااش دیواازش داهد رااب  ایاان اتقااحب عظاایم و اهزشاامند،آهما 

ایام آتهاا ها    یاش اتجاام شاد  یناوز تتوات اتب     علی هغم فعالی 

 . محقق سازیم

بدو  تزدید راهایی تظام اسحمی بب پویاایی آ  ب اتوی داهد و   

منوط بب تحقق آهما  یاش محقق ت د  یا رمتز  پویایی آ  تیی

یااش متعهداتاب    محقق شد  آ  اس  و این امز تیای باب تاح    

،مجایداتب یمب م ئو   و تنبوا  دهدمند جامعب ب توی داهد 

 .رب ده من وه اام دوم اتقحب حکیماتب بب آ  اشاه  شد  اس 

 مواجب خیز با ها اتقحب  ماتوه تجمل اهز  یاش عدال  ازایاتب

 رزد

 از و باود   ماا  الهی تظام ممتاز آمال از "عدال "وش میزح رزد:

 امتیاازات  تفای  و عدال  بز تارید تهض  هوزیاش آغازین یما 

 یام  و یموااتی  خواساتب  طلبی عدال  اس ،یمی ب بود  خاص

ی تظااام اسااحمی مااا بااود  اساا .  عااال هیباازا  تاریااد مااوهد
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 اعماال  این تحقق هاستاش ده تیی تظام یاش رلی اذاهش سیاس 

 .اس  ازفتب صوهت اهزشمند

ده میدا  عمل، این آهما  موهد یجماب سانوین قازاه ازفتاب     

 .اس  و اهرا  سازتد  آ  موهد تفزت واقع شد

 ماااتوه تجماال رااب میاازح شااد اهز  یاااش عاادال  ازایاتااب و 

عدال  ا تزاتب ها با خیز مواجب رزد، امتیازطلبی،حیف و میل 

جاااومی،اختح  یا،مفاساااد  بیااا  الماااال،حقوب یااااش ت  

ازش بزخای از م ائولین و مادیزا ،اختحفات     اقتصادش،اشزافی

طبقاتی آزاهدیند ،فقز و ف اد و تبعیض،تاهسایی تظاام اداهش و  

ازش ،د لی،راه چاب رنای راب متاسافاتب بعضااس توسا        واسیب

فززتاادا  و من ااوبین بزخاای از ماادیزا  و م اائولین صااوهت  

موفقیا  ماا ده تحقاق عادال  و      یاایی از عادم   ایزد ت اتب می

 .حکمزاتی عاد تب اس 

 امروز متاسفانه اشالرافیت جدیالد شالکل گرفتاله اسالت کاله       

ثروت اندوزی خانوادگی  نها ریشه در قبول مسئولیت داشته 

و محل سکونت  نها در هالم منالاطم مرفاله نشالین و بسالیار      

 .برخوردار شهری است

حب تحقاق  این ده حالی اس  رب مهمتزین دغدغب امامین اتقا 

  تفای   باا  راب  اسا   باود   اتقاحب  محوه عدال   ایداف عدال 

 باب   زم توجاب  و طبقااتی  فاصلب ت دید از پزییی و امتیازطلبی

 جامعب،ماتناااااااد متوسااااااا  و محااااااازوم طبقاااااااات

بویازا    هازا ،راهمندا ،فزینویا  و بازت  توا  و م تمزشرا

د پذیز رب تاب تنهاا دهآماد م اتقلی تداهتاد فاقا       و اق اه آسیب

یزاوتب بیمب تیی می باشند؛ماتند راهازا  فصالی و سااختماتی   

 .امکا  تحقق داهد

عحوه بر این موارد مهم ،بی ثباتی اقتصالادی و گرانالی هالای    

گسیخته که امکان هرگونه برنامه ریالزی حتالی    ای لجام لحره

مدت را از فداالن عرصه تولید،اقتصاد و عمالران گرفتاله    کوتاه

بی عدالتی هالا و ناعالدالتی هالای    است؛عامل مهم در تجدید 

کنونی است و این حاصل ناکار مدی تفکری است که مالدعی  

روز حالل خواهالد    111بود خیلی از این مشکحت را در مالدت  

روز از روی کالالار  مالالدن  ن  2111امالالروز کالاله حالالدود .کالالرد

ای اقتصاد مملکالت   گذرد؛نه تنها نتوانسته مشکحت ریشه می

یجاد کرده است کاله بدضالا    های ا را حل کند ،بلکه خود چالش

تری را نیالاز خواهالد    برطرف شدن  ن ها زمان بسیار طوالنی

 .داشت

با اشاه  بب م کحت حوز  اتتنابیب میزح رزد: عدم امکاا    وش

فزص  بزابز با مزدم سایز تقاط ر وه بزاش م اهر  ده تصمیم 

ایزش یاش رح  جامعب ؛ده حالی رب متوس  تعلق تمایند  باب  

ییاه تفاز اسا  ؛حاوز  اتتنابیاب      8۲۲رمتز از  جمعی  حدود

ییاه تفز تنهاا یاک تمایناد  داهد و     7۲۲بند  با یک میلیو  و 

تیدیک بب دو دیب اس  رب از افیایش تماینداا  محزوم ماتاد   

 .اس 

تزین تقااط ر اوه ده تنصایص سازاتب یاا ده تماام        از محزوم

یااا ش بهداشااتی، خاادماتی، آب،حماال و تقاال ،هفااایی   زمینااب

موزشی و غیز  ی اتیم.ده مقای اب باا میااتوین سازاتب یااش       آ

 .ر وهش جیو رم بزخوهد تزین مناطق ر وه ی تیم

یاش حوز  اتتنابیب بند  باا جمعیتای بایش از     بزخی شهزستا 

 .ییاه تفز،ینوز فاقد یک تن  بیماهستاتی ی تند 5۲۲

 :مهدي طغیاظي ظماینده اصفهانآقاي  -د

 کاله  سالخنی  بهاناله  باله  خیالر ا روزهای در دولتی مسئوالن-

 اقتصاد حوزه در دولت تصمیمات نقد بر عحوه  ن در فروتنانه

ده بود بر شفته شده و فرصت را مغتنم ش اشاره هم مجلس به

شمردند تا به خانه ملت حمله کنند؛ دولتی که با ضدف، انفدال 

سال گذشته باله   1و بی برنامگی  شکار در امور اقتصادی در 

از عامحن مشکحت فدلی بالوده و جالال    طور قطع خود یکی 

است که از وعده چنان رونقی ایجاد شود که مردم باله یاراناله   

ایم که ایالن وضالدیت    نیاز نداشته باشند حاال به جایی رسیده

 دانیم. اقتصادی را دستاورد تاریخی می

سالال گذشالته    1البته که دستاوردهای اقتصالادی دولالت در   

های درسی بنویسند که  ابحقیقتا تاریخی است و باید در کت

 6توان ارزش پولی ملی را یک دهالم، نقالدینگی را    چگونه می

درصد افزایش داد و مسالئولیت هالم    011برابر و نرخ تورم را 

 نپذیرفت.

هایی که گفته شد در دوره قبلی تحالریم   هیچکدام از شاخص

ها به این صورت نرسید؛ لطفا به جای فرافکنالی بگوییالد بالا    

کردید که نکردید؛ برای  کردید و چه باید میاقتصاد ایران چه 

ها و کاالهای اساسی باله ویالژه در    افزایش تولید داخلی نهاده

اقحم وارداتی چه اقدامی انجام دادید؟ هالی  اقالدامی انجالام    

ندادید؛ برای اصحح نرام مالی کشور، حمایت هماله جانباله از   

پذیری در مد حاصالل از نفالت و گالاز     صادرات و کاهش ضربه

شالد نشالد و    امی انجام نشد یا اقدامی که باید انجام مالی اقد

هزاران سوال دیگر که نه در  سالمان بلکاله روی زمالین و در    

گالویی و   های کلی اقتصاد مقاومتی بود اما تنها کلالی  سیاست

جلسات بیهوده گرفته و گزارش های بی ثمر داده شد و امروز 

ندادیالد   روزی است که باید همه  نچه که انجام دادید و انجام

داد اما نتیجه نداد و کوه دولالت تالدبیر و امیالد در     نتیجه می

 اقتصاد موش زایید.
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بودجاله چالوب ادب   » مداون اول رئیس جمهور دیالروز گفالت  

سیاستمداران است به ویژه سیاسالتمدارانی کاله شالدار مالی     

هسالتند کالاش    0211ایشان که خود از مخترعالان ارز  « دهند

سال  1ده بودند که پس از زودتر به این  زمون و خطاها پی بر

نشنویم که من بلند نیستم یا بودجه چوب ادب سیاستمداران 

 است.
افزود:  یا این جمحت یادتالان   ،جهانگیریوی خطاب به  قای 

هست مردم که خوب یادشان هست که بیان کردید که امروز 

زنالد و در دوران   دیگر کسالی از گرانالی و تالورم حالرف نمالی     

ای و  سانسوری بالاال و   ت ارز لحرههای نهم و دهم قیم دولت

پایین می رفت و ما وقتی دولت یازدهم را شروع کردیم بایالد  

و  91کردیم؛  قای جهانگیری! تحطم های سال   وار برداری می

پاره  93و  91در مقایسه با دست پخت دولت شما در سال  91

ماهه اول سالال   1 جر هم نیست چه برسد به  وار؛ گفتید در 

ای را  هزار میلیاردی همه وظایف بودجاله  03سری علیرغم ک

هزار اوراق  125انجام دادید اما از کجا  وردید؛  ن را از انتشار 

 بدهی که همه بر سر دولت بدد  وار خواهد شد تامین کردید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: شما کارشناس 

اون اول اقتصادی نیستید که فقط نقد کنیالد بلکاله شالما مدال    

دولتی هستید که باید در حال حاضر پاسخگو باشالید؛ گویالا   

 نقدر در حاشیه قرار گرفتید که فراموش کردید شما هالم در  

 این وضدیت سهمی دارید.

 قای نوبخت هم دیروز بیان کردند امروز مردم ایران به جالای  

اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور 

 93کنند اما چگونه  بان ماه  اقتصاد ایران را طل  میاز گلوی 

در  ن غائله بنزینی حمایت مدیشتی اعانه نبود اما حمایت از 

کاالهای اساسی در مجلس یازدهم اعانه است؛ به طالور حالتم   

هالای اقتصالادی باله     کنید که هیچکدام از سیاسالت  قبول می

صورت ذاتی بد یا خوب نیستند باله زمالان و مکالان بسالتگی     

دهالد باله جالای     ند؛ اما بدانید مجلس یازدهم ترجیح مالی دار

های بیهوده  غوش خود را برای  سازی افتادن در دام دوگانگی

لوایح اصحح ساختاری اقتصادی کشور باز کند و از همکالاری  

 .برای حل مشکحت مردم هم ابا نخواهد کرد

 :محس  زظگنه ظماینده تربت حیدریه  آقاي -ها

ا  مزبوط بب خاهج از ر اوه اسا  اماا    ب یاهش از م کحتم» -

عحج آ  ده داخل اس ؛ ییچ رس عحج م کحت ها ده خااهج  

سننا  یااد شاد  مزباوط باب هیایس      « از ر وه ج تجو تکند

مجلس یا تیق تماینداا  تی   بلکب سننا  عالی تزین مقاام  

 سااال سااابقب اجزایاای ده عااالی تاازین  5۰سیاساای ر ااوه بااا 

 هیبز معظم اتقحب اسحمی اس . جایوا  یاش تظام و سننا 

خیاب بب دولتمزدا ، اظهاه رزد: شما ها چب شد  رب امزوز  وش

این سننا  از زبا  هییس مجلس بیا  می شود، دس  بب قلام  

 شد  و بزآشفتب اید. رحم یما  رحم و فحوا یما  فحوا اس .

اگر راه حل مشکحت کشور در بهارستان، میرداماد و پاسالتور  

درصدی  561در کجاست؟ در کجا باید علت رشد  نیست، پس

درصدی ساالنه پایاله پالولی را جسالتجو     31نقدینگی و رشد 

 درصدی را جستجو کنیم؟. 01کنیم؟ در کجا باید علت تورم 

 یا می دانید نیمی از نقدینگی کشور در زمان تصدی ریاست 

کنونی بانک مرکزی صالورت پذیرفتاله اسالت.  یالا در اولالین      

الی میرداماد و پاستور در مجلس، نسبت به جلسات حضور اه

 سیاست های انقباضی ارزی بانک مرکزی هشدار داده نشد؟

 یا نسبت به ضرورت تهاتر ارز وارداتی و صالادراتی کاالهالای   

، مقابله با کانال هالای خریالد و   0211ضروری، حذف رانت ارز 

 ها مورد دیگالر تالذکر داده نشالد، شالما چاله       فروش ارز و ده

 کرده اید؟.

طبقه میرداماد هست که چند خطالی در   11 یا کسی در برج 

باب سیاست های ارزی بانک مرکزی ناظر به  ینده بنویسالد؟  

  یا فکر نمی کنید توئیت درمانی زمانش گذشته است؟

تن کاالی ضروری مالردم مالاه هالا     3تاثیر چه کسی است که 

 پشت گمرک مدطل مانده است؟

ربطی باله صالندلی هالای      یا وضدیت امروز بازار سرمایه هی 

پاستور ندارد؟ چه کسالی جوابگالوی از بالین رفالتن هالزاران      

ماه قبل نسبت به فر ینالد   5میلیارد سرمایه مردم باشد.  یا 

ناصحیح بازار سرمایه، عدم اجرای قانون، تدارض منافع، عدم 

 ؟تناس  عرضه و تقاضا و عملکرد حقوقی ها تذکر نداده نشد

تومانی دارد،  0211د اختراع ارز فرد دیگری که در کارنامه خو

به مجلس با چوب دولت تدبیر درس گمرک مالی دهالد. مگالر    

مجلس چه گفته که مداون اول رییس جمهور بر شفته شالده  

 است؟

آیا بب مزدم افتب اید عد  اش با اهز تیمایی را  واهد می رنند و 

بب قیم  اهز تیمایی ده داخل می فزوشند ولی حقوب امزرای  

اخذ می شود؟ آیا بب مزدم افتاب ایاد    5۰۲۲ا  اهز آتا  بز اس

باا   5۰۲۲اختحف حقوب امزرای باز مبنااش اهز تماایی و اهز     

 یایاه میلیااهد توماا ؟. آیاا      54۲دهصد مای شاود    57ضزیب 

افتب اید این مبلد بزابز اس  با دو سال رل یاهاتب یدفمندش و 

 یاهاتب معی   رب بب مزدم بب عنوا  اعاتب می دیید؟
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هزار میلیالارد تومالان کاله در شالرایط سالخت       31امروز برای 

 اختصاصالالی بالاله مالالردم داده شالالود، غوغالالا و فریالالاد بالاله     

راه انداخته اید. چگونه رویتان می شود از انجام وظایف خود 

 به اعانه یاد کنید؟

وش خیاب بب دولتمزدا ، ادامب داد: قدهت خزیاد مازدم ها باب    

ای  سن  اقتصادش یک سوم رایش دادید و ارنو  ده این شز

و رزوتا، اینکاب مای خواییاد بن ای از داهایای یااش خاود ها        

بفزوشید و بب مزدم رب صاحبا  اصلی ر وه ی اتند پزداخا    

 رنید، از آ  بب اعاتب یاد می رنید.

حمایت مدیشتی از مردم اعانه نیست، تکلیف دولتی است که 

 نتوانسته مدیشت مردم را تضمین کند.

هزار میلیالارد ریالال    560میلیون و  2از چرا دولت باید بیش 

سهم در شرکت های بورسی را در اختیار داشته باشالد؟ چالرا   

هزار میلیالارد   22دولت می تواند بدون اجازه مجلس بیش از 

تومان نسبت به فروش اموال و دارایی ها خود اقالدام کنالد و   

 میلیارد پول ندارد. 31امروز برای 

هالزار میلیالارد ارواق    91چرا دولت اجالازه دارد تالا بالیش از    

مشارکت برای هزینه های خود تاکنون به فروش برساند امالا  

 برای رفع مشکحت مدیشتی قدمی بر ندارد؟ دولالت باله هالر    

 بهانه ای به دنبال مقابله با مجلس یازدهم است.

نمونه  خر  ن مخالفت عجی  نماینده دولت با طالرح اصالحح   

ن توسط مداون ساختار بودجه است. طرحی که پیش نویس  

ماه گذشالته   3سازمان برنامه و بودجه تنریم شده بود و طی 

در تمام جلسات از  ن حمایت کرده و جمله به جملاله  ن بالا   

 هماهنگی سازمان برنامه تنریم شده است.

تماینداا  بب جه  حفظ وحدت و عدم فزایم رزد  موجباات  

خ نودش دشمنا  ق م خوهد  راخ سفید یمب تامهزبااتی یاا،   

بی صداقتی یا و حاشیب ساازش یاا ها تحمال مای رنناد و باا       

 عیمی جدش تز ده جه  هفاع مواتاع معی ا  مازدم قادم باز      

 .می داهتد 

 ( تقره طرح7(اعالم وصول)7

اش  طزح اصحح قاتو  استفاد  از خدمات تنصصی و حزفاب  _5

 ح ابداها 

 طزح ساماتدیی اتبا  خاهجی غیزمجاز _۰

یااش   از به ازش و توسازش باف طزح اصحح قاتو  حمای   _8

فزسود  پیزامو  حزم میهز امام هضاا ) ( و حضازت معصاومب    

) ( 

 تامب داخلی مجلس شوهاش اسحمی طزح اصحح قاتو  آیین _5

طزح معافی  از مالیات فزوشنداا  شمش طاح باب باتاک     _4

 مزریش

 طزح بازت  توی پیش از موعد _1

 وهاش اسحمیتامب داخلی مجلس ش طزح اصحح آیین _7

 ( تقره سوال6( اعالم وصول )6

سوال ملی غحمح ین هضواتی تمایند  تهزا  و تعداد دیوازش  -

از تماینااداا  از وزیااز امااوه خاهجااب ده خصااوص علاا  عاادم  

یااش   هساتی ده ماوهد موضاوعات میازح شاد  باا طازف       اطح 

 .مذارز  رنند  ده بزجام

د دیوزش از سوال ملی ح ن محمدیاهش تمایند  تالش و تعدا -

تماینداا  از وزیز اموه خاهجب ده خصوص اقدامات هسمی  زم 

جهاا  شاافاف سااازش سزتوشاا  ساازداها  مفقااودا ثز احمااد 

 .متوسلیا  و یمزایات ا 

سوال ملی فزیااد ب ایزش تمایناد  پاردشا  از وزیاز اماوه        -

خاهجب ده خصوص عل  عدم ایتمام  زم دیپلماسی اقتصاادش  

 .ده شزای  ح ا  ر وه

اهلل تجاب  تمایناد  شایزاز و تعاداد دیوازش از      سوال ملی هوح-

تماینداا  از وزیز اموه خاهجب ده خصوص عدم اتجاام تکاالیف   

قاتو  بهبود م اتمز محای  ر اب و     1قاتوتی مصزح ده ماد  

یاش سیاسی ایزا  ده خااهج   یا و تمایندای راه توس  دیپلمات

 .از ر وه

د  میاتدوآب و تعادادش از  زاد  تماین سوال ملی مهدش عی ی -

تماینداا  از وزیز اموه خاهجب ده خصوص حضوه عل  حضاوه  

المللی بب ویاژ  قااه  آسایا طای      ش بین رمزت  ایزا  ده عزصب

 .سالیا  اخیز

زاد  تمایند  میاتادوآب از وزیاز اماوه     سوال ملی مهدش عی ی-

اش بزجاام و تادابیز    خاهجب ده خصوص سزاتجام توافاق ی اتب  

 .خصوص بدعهدش ر وه آمزیکادول  ده 

(تذكرات كتبي ظمایندگان به رییس جمهاور و  مسالولی    7

 اجرایي كشور

 مورد(2)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

ضزوهت تادبیز ده خصاوص    -فها صآقاش مقتدایی تمایند  ا-5

جلوایزش از خ اهات مالی  و تعییلای آموزشاوا  یااش پایش     

 یدب تاتی  و سایز مجمو  یاش آموزش

ضزوهت توجب بب احیب مندش جمعای از معلاو   ت اب  باب     -

 استندام ده آموز  و پزوه 
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آقاش تیک بین تمایند  راشمز: لیوم ایتمام جدش ت ب  باب  -۰

 مفاد قاتو  بزتامب ش م توسعب ده تدوین سند آمایش ملی

 

 

 مورد(17) تذکرات کتبی به  مسئولین اجرایی کشور -ب 

 تدداد گاه اجراییدست تدداد دستگاه اجرایی

 5 بهداش  و دهما  ۰ آموز   و پزوه 

 5 جهادر اوهزش ۰ فزین  و اهشاد

 5 میزاث فزینوی 5 اقتصاد و داهایی

 5 علوم 5 ر وه

 ۰ تعاو  ۰ صنع 

 بیاظیه ( 3)( قرائت8

 شورای اسالحمی   مجلسگان نمایندنفر از  226بیانیه تقدیر    

  چد  اهلل فرج ر دستگیریاز اقدامات اخیر وزارت اطحعات د

 و االنضالال  حرکالت  طل  تجزیه و تروریستی گروهک سرکرده

 انجمالن ) تنالدر  تروریسالتی  گالروه  سالرکرده  شارمد جمشید

 ، به شرح ذیل قرائت گردید:( پادشاهی

 الزحمن الزحیم اهلل ب م

سازرزد  ازویاک    چعاب  اهلل شناسایی و بب دام اتاداختن فازج  

عامل اصالی یاز اقادام      ضالالنب طلب حزر تزوهی تی و تجییب

ایاواز و دیواز اقادامات     5817شاهزیوه   85تزوهی تی خوتین 

یاش  هییش و حمای  عملیات ددمن اتب رب ده تح  بزاش بزتامب

دیوزش ده تهزا ، خوزستا  و دیوز شهزیاش عیییماا  باود باا    

اقدامات تنصصی واطحعاتی سزبازا  امنام امام زما  )عج( ده 

هوهش اسحمی ایزا  مایب فناز و مبایاات و   وزاهت اطحعات جم

یاش بزجاش ماتد  از ددمن ی این ازویک هذل  التیامی بز زخم

 .و جنایتکاه بز تن ایزا  عییی

  ما تماینداا  مجلس شاوهاش اساحمی ضامن محکاوم رازد      

 اتقحب خوهد  ق م دشمنا  غیزم تقیم و م تقیم یاش حمای 

 غاصاب  هژیم جنایتکاه، آمزیکا سزرزدای بب ایزا  مل  اسحمی

و عوامل زبو  آتها ده منیقاب، ایان اقادام     اذتاب و صهیوتی تی

یاااش اخیااز از جملااب   شااجاعاتب و اتقحباای و دیوااز موفقیاا   

یااش تازوه    ضزبات راهش باب ی اتب   شاهمد دستویزش جم ید

و ی  و ملا  شازیف    عظمی علیب مل  ایزا  ها بب محضز مقام

م حمایا  مجادد خاود از    ایزا  تبزیک عزض رازد  و باا اعاح   

اقدامات قاطع و اتقحبی سازبازا  امناام اماام زماا  )عاج( ده      

وزاهت اطحعات آمادای خود ها بزاش یزاوتب اقدام ده هاساتاش  

یاش تزوهی تی و ضد ات اتی اعحم  تابودش رامل عوامل و ی تب

 .رنیم می

 مشاغل و اصناف از حمایت در نمایندگان از نفر 133 بیانیه -

 ، به شرح ذیل قرائت گردید:  کرونا از دیده   سی

 الزحمن الزحیم اهلل ب م

امزوز  ده شزای  خاص تاشی از یمب ایزش ویازو  منحاو    

رزوتا قزاه ازفتاب ایام و مازدم شازیف و یمی اب ده صاحنب و       

حامی اتقحب و تظام مقد  ده تنونا قزاه ازفتب اتد،  زم اس  

ع م اکحت و جبازا    یمب م ئو   ده قاو  ساب ااتاب ده هفا    

 آسیب یا تمام قد بزخییتد.

میلیو  واحد  8ده این بین خاتواد  اصناف رب با وجود پوشش 

دهصااد اقتصاااد ملاای ها بزعهااد  داهتااد، ده هتااج و  57صاانفی 

خ اهت سنوینی قزاه ازفتب اتد و این ده حالی اس  راب ایان   

بنش از جامعب ده پیزوزش اتقحب اسحمی تقش بی بادیل ایفاا   

د  و بعاد از پیازوزش اتقاحب تیای یماواه  حاامی و یمازا         رز

حارمی  بود  و ده دوها  دفا  مقد  تیای باا تقادیم بایش از     

ییاه شهید م اهر  داشتب اس  و امزوز ده شازای  تاشای    5۲

از یمب ایزش بیماهش رزوتا، اتتظاه اس  راب بناش دولتای ده    

ال تاساف  رمک بب این فعا   عزصب اقتصاد ب تابند، اما با رما 

می بینیم رب دول  بدو  توجب بب ملیومات تصمیم ایزش بزاش 

اصناف ده شزای  رزوتا و بدو  اقدام جبزا  دهآمدیاش راایش  

یافتب این بنش و بدو  پیش بینای تهدیادات معی اتی بازاش     

آتها، تنها بب تعییلی واحدیاش صنفی می اتدی د ده حالی راب  

یلای حقاوب و میایااش    مدیزا  و راهرنا  دولتی ده اوقاات تعی 

 قبل خود ها یمچنا  دهیاف  می رنند.

 مل  شزیف ایزا ؛

 مااا تماینااداا  ملاا  بااا امضاااش ایاان بیاتیااب ضاامن قبااول    

ضزوهت یاش تبع زتجیز  اتت اه ویزو  منحو  رزوتا و تاذرز  

بب دول  و بنش یاش تصمیم ایز ده این شزای  باا توجاب باب    

باب راایش دهآماد     اینکب پایین آمد  قدهت خزید مزدم منجز

اصناف شد  و تظام صنفی ر وه متکی بب دهآمد هوزاتب باود  و  

اتدوختب و پس اتداز تداهتد، تارید می رنیم رب دولا  بایاد باا    

استفاد  از اختیاهات پیش بینی شد  ده قواتین، اقدامات زیز ها 

 تعییلای  بب عمل آوهد تا خ اهات تاشای از هراود فعالیا  یاا     

 .شود تحمل قابل آتها اجباهش

حوز  مالیاتی با استفاد  از اختیاهاتی رب قاتوتوذاه ده قاتو   -5

مالیات یاش م تقیم پیش بینی تمود  و ده صوهت تیاز با اخاذ  

مصوبب ییات وزیازا  ت اب  باب تعادیل مالیاات آ  دساتب از       
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اصناف رب آسیب دید  اتد، متناسب با رایش دهآمد این بنش 

 اقدام تماید.

باب اعیااش ت اهیحت اهزا  قیما  و قازض      دول  ت اب    -۰

الح نب یک الب بب اصناف آسیب دیاد  اقادام فاوهش باب عمال      

 آوهد.

هوساش اتاب یاش متاولی بناش خصوصای و تعااوتی اتااب       -8

اصناف ایزا ، اتاب تعااو ، اتااب بازهاااتی، صانایع و معااد  و      

ر اوهزش با حق هأش ده رلیب جل ات ساتاد مقابلاب باا رزوتاا     

 یند.شزر  تما

حمای  یااش بیماب اش و تاامین راا ش اساسای رااهازا         -5

هوزمید و امثال آتها رب فاقد حمای  یاش سازما  یاش معقاول  

 ی تند.

بن ش جزایم تاشی از تاخیز ده بازپزداخا  ت اهیحت ده    -4

 اولوی  قزاه ایزد.

 ت ب  بب امهال ت هیحت دهیافتی از باتک یا اقدام ازدد. -1

 خ اهات توس  دول  محتزم اتجام ایزد. رمک و جبزا  -7

حمای  یااش تاامین اجتمااعی از آسایب دیاداا  توسا         -8

 تهادیاش ذیزب  بب عمل آید.

  ریایس وقات جلساه:    سیدامیرحسی  قاضي زاده هاشميآقاي 
ح اینعلی امیازش معااو  اماوه مجلاس      آقاش درتز  خیاب بب

زوتاا  اف : یم ارنو  رب ستاد ملی مقابلب باا ر ، ه یس جمهوه 

تصمیم ازفتب تا ر وه ده شازای  ویاژ  قازاه ایازد، بزخای از      

 مزدم دهآمدشا  هوزمز  اس  و ذخیز  مالی تداهتد.

 خااوب بااود دولاا  رمااک معی ااتی ویااژ  اش باازاش اها ااب بااب  

دیک یایی رب راهمند تی تند و دهآمدشاا  هوزاتاب اسا ، ده    

 تظز می ازف .

د: البتاله  نای  رئیس اول مجلس شورای اسحمی تصالریح کالر  

نماینده دولت اعحم کرده است که حمایت هایی پیش بینالی  

شده است که بهتر است این موضوع باله مالردم اطالحع داده    

شود، چرا که در صورتی که مردم از این موضوع اطحع داشته 

باشند، در همکاری  نان با مسئوالن ذیربط برای اجرایی شدن 

توسط دولت پیش اگر این بسته .محدودیت ها تفثیرگذار است

بینی شده باید اعحم شود چرا که این اقدام در همکاری مردم 

 .با مسئوالن ذی ربط اثرگذار خواهد بود

 

نیالروی هالوایی     حمایالت  در نماینالدگان  از نفالر  161 بیانیه-

 جمهوری اسحمی ایران ، به شرح ذیل قرائت گردید:

 الزحمن الزحیم اهلل ب م

بِ الَّذِینَ یُقَاتِلُوتَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِ َّ اللَّبَ لَا یُحِبُّ وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّ

 «51۲ آیب بقز  سوه » الْمُعْتَدِینَ

ده ها  خدا با ر اتی رب با شما می جنوند تبزد رنید و از حاد  

 تجاوز تنمایید رب خداوتد تجاوزراها  ها دوس  تداهد.

علمی، آموز  بب  ما معتقد بب اتضباط آینین، تظم منیقی، راه

هوز و تامین سحح بزاش تیزویاش م ل  خود ی تیم اماا یماب   

این یا ها ده رناه تقوا، تورل و دلدادای بب آهماا  یاا و مازدم    

 معتبز می داتیم. فزماتدیی معظم رل قوا مدظلب العالی

تیزوش یوایی اهتش جمهوهش اسحمی ایزا  پس از شازر  ده  

ا و هزمایش م اتزل قزاهااا    هزمایش م تزل ذوالفقاه آج دو 

باب   11آباا  ماا     7پدافند یوایی خاتم ا تبیاء )ص( از ماوهخ  

هوز اقدام بب بزایاهش هزمایش م تقل و رامال آفنادش    4مدت 

بااا هماای یااا صااادب آل محمااد )ص( تمااود. ده ایاان هزمااایش  

یواپیمایاش با سزت ین و بدو  سزت این مجهای باب محمولاب     

یاش دوهبزد و یدفمند و تقیاب   یاش اطحعاتی، جنوال، موشک

ز  و بمب یاش دوهای تا ایداف دشمن فزضی ها ماوهد اثباات   

 قزاه داد  و منهدم تمودتد.

ده این هزمایش خلباتا  جاوا  مهماات باومی، تکنیاک یااش      

متنو  و پی زفتب اش ها بزاش حملب بب دشمن فزضای باب اجازا    

فتناد.  دهآوهدتد و بز رلیب ایداف از پیش تعیین شاد  دسا  یا  

شایا  ذرز اینکب تهاجا ده حالی اقدام بب بزایاهش سب هزماایش  

ما  اخیز تمود  رب دشمن زبو  مدعی اس   8پزف اه ده طول 

با اعمال ف اه ر وه ایزا  ها دچاه م کل تمود  اس  ده حالی 

رب م اید  می تماییم تیزوش یوایی با تامین قیعات و فناوهش 

ا آسیبی از تحزیم تدیاد  بلکاب باب    با  و از منابع داخلی تب تنه

مزاتب قوش تز از قبل ظاایز شاد و قیعاا ایان هزماایش بازاش       

دوستا  ما ده منیقب مایب خوشحالی و امید خوایاد باود زیازا    

متوجب خوایند شد رب جمهوهش اسحمی ایازا  از تجهیایات و   

توا  دفاعی با  بزخوهداه می باشاد. امازوز ملا  بایهگ ایازا       

  یما  و تاح  فززتادا  خاویش و تیازوش      اسحمی قدهشنا

یوایی اهتش جمهوهش اسحمی ایزا  ی تند و توفیاق جواتاا    

عییی خود ها ده فزایم تمود  امنی  مززیااش ا اتزد  مایهن    

عییی رب زمینب ساز پی زف  جامعاب، هفاا ، عادال  اجتمااعی،     

سزافزازش و عیت دتیا و آخزت اس  می داتند. بازاین مبناا ماا    

مجلس شوهاش اسحمی تیای باب تماینادای از ملا      تماینداا  

بیهگ ایزا  اسحمی از تح  یااش صاادقاتب و مجایادت یااش     

خ توی تاپاذیز فزماتادیا ، اف ازا ، دهجاب داها  و سازبازا       

تیاازوش یااوایی اهتااش جمهااوهش اسااحمی ایاازا  بااب ویااژ     
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امیزفزماتدیی محتزم تهاجاا سازتیخ خلباا  عییای تصایززاد       

یم و امید داهیم با تورل باب خادا و باا عنایا      قدهداتی می تمای

خاصب حضزت ولیعصز )عج( و تح  امز فزماتدیی معظام رال   

قوا حضزت آی  اهلل العظمی خامنب اش یمواه  ده اتجام وظیفب 

ویژ  سزبازش و خدم  هساتی بب میهن اسحمی موفق و منصاوه  

 باشند.

 تذكرات آیی  ظامه اي، اخطار قاظون اساسي و تاذكرات (1

 شفاهي

امزوز تحازیم یاا و    :سبزوار  علي اصغر عنابستاظي ظماینده آقاي 

ف اه زیاادش ها باز مازدم و اق ااه      رزوتا ت دید شیو  بیماهش

  .آسیب پذیز واهد رزد  اس 

که  -های سیاسی  ضاسازیدولت از خواب بیدار شود و بجای ف

به ویژه از دیروز تمام تحششالان را گذاشالته انالد تالا جالواب      

تدبیر عملی و راهگشا بالرای ایالن شالرایط     -مجلس را بدهند

 .سخت مردم، داشته باشند

با اتتقاد از آ  چب عدم وش  ظماینده محالت:علیرضا سلیمي آقاي 

باز   اقدام بب موقع دول  بزاش تمدیاد قااتو  آزمای ای مالیاات    

اهز  افیود  خواتد، پزییی از حواشای و پازداختن باب وظاایف     

 .اصلی و قاتوتی ها بزاش دول  یادآوه شد

پردازی کننالد کاله    که نرریه بهتر است دولتمردان به جای این

چگونه تحریم ها کنار برود به دنبال حل مشکحت مالردم بالا   

انجام وظایف خود باشند. باید برای حل مشکحت نگاه ما باله  

 .اخل باشد. با نگاه به خارج مشکلی حل نمی شودد

ده تاذرزش باب اساتناد باب       ظماینده تهران: علي خضریانآقاي 

 تاماب  آیاین  ۰۰ مااد   طباق : افا   تاماب  آیین ۰51 و ۰۰ مواد

 مجلس سازماتی و استندامی مالی و اداهش اموه رلیب بز تظاهت

 اشاعضا  اتتنااب  از ما  یک از بیش. اس  ه ی ب ییات بزعهد ،

 پاهلماا   صاحن  ده شاوهایا  اتتناباات  بز تظاهت مزریش ییات

 جل اب  یاک  حتای  تاارنو    چازا  رب اس  این سوال اذهد می

 اس ؟ ت د  بزایاه مزریش ییات توس 

تمزریازایی و این رب یمب چیی ده ید آدم باشد قزاه اسا  تاا   

 چاو   رب دید می ت ا  ها این هویکزد این رجا ادامب پیدا رند؟

 تواتاد  تمای  یادف  آ  یا و ت د  محقق و تبود  ما یدف چب آ 

باید اصل جل ات ییاات تظااهت    شود، محقق تظاهت ییات ده

ت کیل ت ود؟ آیا باید این طوه باا آبازوش مجلاس ده آساتاتب     

 اتتنابات شوهایا بازش شود؟

ده تذرز دیوزش اظهاه رزد: ده صاحن مجلاس ساب تفاز باب       -

 یام  آ   ل  تعیین شاد. عنوا  تمایند  ده ییات امناش خاتب م

عی  خبزاایاهش خاتاب ملا  از تظاز افکااه      وض رب شزاییی ده

عمومی حتی احتیاج بب بیاا  تاداهد و تبادیل باب یاک پایواا        

هواب  عمومی صازف شاد  اسا . ده یماین وضاعی  بعاد از       

اذش  چندین ما  از آغاز مجلس یازدیم جل ات ییات امناش 

ایاهش باب صاوهت   خاتب مل  یم ت کیل ت د  اس  و این خبز

غیز قاتوتی اداه  می شود. آیا وقتی یمب چیی بز طبق میل شما 

 میال  بزاساا   چیای  یماب  بایاد  اتواه تباشد تباید اصحح شود؟

 اجزاش ماتع باید تباشد طوه این ااز و بنوهد هقم مجلس ه یس

 .شود آ 

با بیا  ایان راب ایان      :امیرحسی  قاضي زاده رئیس جلسهآقاي 

س شاوهاش  مجلا  ه ایس  قالیبااف  حضاوه  زماا   ده تذرز بایاد 

عضاو ییاات تظااهت باز      4شد اف : مجلاس   اسحمی بیا  می

اتتنابات شوهایا و سب عضو ییات امناش خاتب ملا  ها اتتنااب   

 بایاد  افازاد  ایان  و شاد   تماام  مجلاس  رااه  رزد  ایان یعنای   

 یاام باااز بنااد  البتااب. دینااد ت ااکیل ها جل ات ااا  خودشااا 

 .د شدخوای حل م ئلب فزدا و امزوز ظزف و رنم می پیویزش

ا استناد بب ماد  ب   مهریز و باتق: ظمایندهحمدرضا صباغیان آقاي 

آ ین تامب داخلی مجلس، اف : با وجود اینکب دساتوهات   5۲۲

یفتوی از پیش اعحم می شود اما بزهسی دساتوهات ده صاحن   

علنی بزاسا  بزتامب اعحم شد  تی   و دستوهات هوزاتب تغییز 

 می رند.

خیاب بب ییات ه ی اب، افایود: بازاش میالعاب تمایناداا        وش

 .تضباط قبلی ادامب پیدا رنددستوه دیید تظم و ا

 باب  خیااب  شفایی تذرز ده   ظماینده قوچان: علي آذريآقاي 

 ها قوچاا   اقتصاادش  ویاژ   منیقاب  چازا : افا   جمهوه، ه یس

 ایان  اقتصاادش  سان   شازای   ده. رنیاد  تمای  تکلیاف  تعیین

قب می تواتد با ایجاد اشتغال و یمکاهش م تزل اقتصاادش  منی

بین الملل ده زمینب سزمایب اذاهش، مدیزی  صادهات و جاذب  

سزمایب فعال باشد و از ایان طزیاق قوچاا  و فااهوج ها تجاات      

 دید.

ده تذرز بب وزیز اموه خاهجب افیود: قوچاا  قادیمی تازین     وش

ریلومتز مزز م تزل با تزرمن تا  اسا ،   ۰8با  شهز خزاسا 

 این ده حالی اس  رب مزز باجویزا  تعییل شد  اس .

وش ده تذرزش بب وزیز وهز  و جواتا  اضاافب رازد: قوچاا  و    

فاهوج مهد ر تی با چوخب اس  رجایید رب اودیااش وهزشای   

بب ویزاتب تبادیل شاد  و وهزشاکاها  توازا  معی ا  و حاوز        

ه حالی رب شما تهاد م ئول جواتا  و اعاتحش  وهز  ی تند د
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آ  یا ی تید ده خواب بب سز می بزیاد و بزتاماب جاامع ملای     

 .ساماتدیی اموه جواتا  ها بب دهستی اجزا تمی رنید

خیااب باب    ده تاذرزش  ظماینده زابال:   اهلل دهمرده حبیبآقاي 

یاا   خاوها  و آقاازاد    هییس قو  قضاییب اف : با مف دین، هات 

خاواها  ها بازاش عبازت     د رنید و تعادادش از ایان حازام   بزخوه

 .دیوزا  ده محعام آوییا  رنید

وش ده بنش دیوزش از تذرز خود با اشاه  باب شایو  ا اتزد     

ویاازو  رزوتااا ده ر ااوه اظهاااه راازد: وضااعی  رزوتااا ب اایاه 

 .طلبد وح تنال شد  و اقدام جدش می

د، اف : ازاتای،  شو رب ر وه ازا  و بد اداه  می با بیا  این وش

ت ینی طاقا  مازدم ها بزیاد  و حقیقتاا ایان       بیکاهش و حاشیب

وضعی  مایاب شازمندای اسا . عاحو  باز ایان ده اثاز تباود         

 .زیزساخ  فضاش مجازش، عدال  آموزشی از بین هفتب اس 

 ،شود  پزوازیاش سی تا  هوز بب هوز رمتز می -

، یااا خواسااتاه توجااب بااب وضااعی  رنکااوه، تهضااتی  ده پایااا 

یااا و  دب ااتاتی یااا، پاایش یااا، خزیااد خاادمتی  التاادهیس حااق

 .یا شد غیزاتتفاعی

در تالذکری  ظمایناده مساجد سالیمان:     لیرضا ورظاصري آقاي ع

 22ب به رئیس جمهور، بیان کرد: بنالا بالر اصالل    خطاشفاهی 

قانون اساسی جالان، مالال، مسالکن و حیثیالت مالردم دارای      

اس اصالل  شما که بر اسال ؛ مصونیت است.  قای رییس جمهور 

قانون اساسی بدد از مقام مدرم رهبری عالی ترین مقام  123

رسمی کشور هستید، مکلف به اجرای قالانون اساسالی مالی    

 .باشید

با فضاسازی و تبلیدات گسترده بورس را مکالانی امالن بالرای    

 سرمایه گذاری مدرفالی کردنالد و ایالن بالازار را کاله ماهیتالا       

گذاری جلوه  ریسک  میز است، بازاری مطمئن برای سرمایه 

 باله  را خالود  خالرد  های سرمایه مردم تا شدند باعث  دادند و

بالازار هالدایت    این به را جامده نقدینگی تمام و بیاورند بورس

 .کردتد

مردم در ایالن وضالدیت اقتصالادی کاله امیالد خالود را بالرای        

در مدزایی از دست داده بودند، سرمایه های خود را به بورس 

 .یی و سرمایه مردم به باد رفت وردند اما با ریزش بورس دارا

با سیاست های اجرایی به دور از تبلیغات جلوی ریالزش ایالن   

بازار و فقیر شدن طبقه متوسط جامداله را گرفتاله و اعتمالاد    

 .خدشه دار شده مردم را ترمیم کنید

 ده تاذرزش اظهااه     ظمایناده ارومیاه:   سید سلمان ذاكار آقاي 

زویااش م ال ،   یااش ب ایج، ساپا ، تی    : چازا از ظزفیا   داش 

 یفتب رنید؟ بازهسی و تعییزات بزاش مباهز  با توهم استفاد  تمی

 تبزیاک  ب ایجیا   تماامی  بب ها مناسب  این من و اس  ب یج

 استفاد  ازاتفزوشی و توهم با مباهز  بزاش افزاد این از. اویم می

 .رنیم

وی در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به ریالیس جمهالور   

و ارزی شما کسالی را شالفا نبخشالیده    گفت: نسخه اقتصادی 

ها تومان کاالی مالردم و تجالار کاله ثبالت      است امروز میلیون

شود پشت مرزها مانده چالرا   سفارش شده و قاچاق تلقی نمی

کنید؟ چرا انقضای مالدت  نهالا را لحالا      اینها را ترخیص نمی

کنید؟ اجازه دهید این کاالها وارد کشور شالود و ارزانالی    نمی

ایم که در ارز تدهدی تجدیدنرر کنید، چرا  تهشود. ما بارها گف

 .ها پاسخگو نیست که حداقل در برخی استان

امزوز ویزو  رزوتا، تحزیم، توهم و ازاتی رمز مزدم ها شک تب 

ایاد راب رااهازا ، ر ااوهزا  و ر ابب راب        اس . آیا پزساید  

النصاوص ده ایان ایاام     اتد علای  یاس  راه خود ها هیا رزد  ما 

ایاد راب ایان یماب افازاد       رنند؟ پزسید  دای میسزد چیوه زت

دهآمااد مثاال طااحب رااب حتاای راااه  دهآمااد، بیکاااه و باای راام

شا  ده بزخای مقااطع تعییال شاد  چیاوه زتادای        فزینوی

اتاد؟ چازا باب     اتاد؟ آیاا زتاد     رنند؟ آیا این فقیز و فقزا مزد  می

المالال در دسالت شالما     مگر بودجاله بیالت  هسید؟  دادشا  تمی

 ؟اهید دست اینها را بگیریدخو نیست؟ کی می

ده اخیاهش با استناد  ظماینده همدان : احمدحسی  تالحي آقاي 

قااتو  اساسای دهخصاوص م ائلب اقتصااد صاحی         8بب اصل 

ماه دهخصوص وضاعی  اقتصااد ر اوه ده    آ طبق ر وه اف : 

هابیب با را یایی رب ده بناده ماتدااهش داهتد، باب طاوه مثاال    

هوز، انادم، ذهت، جاو و    ۰1۰بازتج  هوز،  ۰87هوغن خاوهاری  

هوز ده بنااده مای ماتاد راب ایان       511داتب یاش اندمی بعضااس  

 شزای  جاش سوال داهد.

اقتصاد کشور به گروگان رفته، یدنی کاالهای اساسالی مالردم   

ماه،  6ماه در بنادر می ماند، چرا باید در طول این  6نزدیک به 

توسالط مدالاون   ،  99 بان  13کاالها ترخیص نشود و در تاریخ 

اقتصادی رئیس جمهور دستور سالریع تالرخیص داده شالود.    

ارتباط گروگان نگه داشتن خوراک مردم و کاالهای اساسی در 

 بنادر و انتخابات  مریکا چیست؟

چرا باید مدیشت مردم به گروگان رفته و کاالها ترخیص نشود 

که در این خصوص چه مصلحتی هیات رئیسه مجلس در نرالر  

 ؟امضا اجرا نمی شود 211وال از رئیس جمهور با گرفته که س

زم است دستگاه های امنیتی و قوه قضالائیه مالوارد مطالرح     

شده را بررسی کند تالا کاالهالای مالردم باله گروگالان نالرود.       

همچنین نرام اسحمی و مجلس متهم به کالم کالاری نشالوند،    
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می رود که سوال از رئیس جمهور در مجلالس   بنابراین انترار

ا مشکحت به گردن نرام اسحمی و مجلس نیفتد. مطرح شده ت

 .در حالی که مقصر مشخص است و مدارک الزم وجود دارد

ده تاذرز شافایی افا :      ظماینده ظیشابور: هاجر چناراظيخاظم 

امزوز رب خیلی از تماینداا  تقد می رنند و منتقد می شاوتد،  

د  باید بداتند رب اتتقاد بدو  هایکاه ده شزای  خااص بای فایا   

اس ، اتفاقات بیهای ده مدت اخیز افتاد  اس . ده فصل و اام 

اول اتقاحب، باالد باز یاک میلیاو  فززتاد ایزاتای باب تابعیاا          

مادهات ا  شناسنامب داه شدتد، لذا از ه یس جمهاوه و معااو    

اموه زتا  و خاتواد  و یمب ر اتی رب ده مجلس دیم حمایا   

حاصل از ازدواج زتاا    رزدتد تا صدوه اولین شناسنامب فززتدا 

سال از عماز بابزرا     5۲ایزاتی با اتبا  خاهجی پس از اذش  

 اتقحب محقق شود، ت کز می رنم.

از یمب ر اتی رب ده این زمینب اامی بزداشتند تاا تابعیا  ده   

 ایزا  اسحمی از مادها  بب فززتدا  بزسد، تقدیز می رنم.

ما  بزتامب و ده مجلس دیم تح  شد تا هدیف دهآمدش از ساز

بودجب بزاش اتتقال خو  اختصاص یابد، ده یمین هاستا از مل  

ایزا  تقاضا داهم تا ده هوزیاش خاص رزوتایی بب سازما  اتتقال 

خو  رمک ویژ  رنند. یمچنین از وزاهت بهداشا  باب دلیال    

بزتامااب هیاایش ده زمینااب تولیااد فارتوهیاااش اتعقااادش و تولیااد 

ا ها بب ر وهیاش خاهجی رام مای   ایموتوالوبین رب واب توی م

 رند، ت کز می رنم.

یمچنین از تح  راده دهما  و پزسنل ساازما  اتتقاال خاو     

ده اتجام پحسمادهماتی بیمااها  رزوتاایی تقادیز و ت اکز مای      

 رنم.

بب وزیز جهاد ر اوهزش اف : اختصاص دهصدش از بودجاب   وش

وجب باب  سحم  از محل اهز  افیود  بب سازما  دامپیشکی با ت

 .رمبود اعتباه قابل تأمل اس 

ه تاذرز  د  ظماینده صومعه سارا:  سیدكاظم دلخوش اباتريآقاي 

 ۰۰قااتو  اساسای و مااد      48و  58، 8شفایی بزاسا  اصال  

آ ین تامب داخلای مجلاس ضامن آهزوش شافاش عاجال بازاش       

بیماها  رزوتایی و قدهداتی از راده دهماتی و ابزاز خوشاحالی از  

حضوه ه یس مجلاس شاوهاش اساحمی بعاد از ساپزش رازد        

ذرز بب ه یس ت ،، دهدوها  تقای  تاشی از ابتح بب بیماهش رزوتا

مجلس شاوهاش اساحمی اداماب داد: متاسافاتب شاا  و منیلا        

مجلس توس  ییات ه ی اب باب ویاژ  ه ایس مجلاس شاوهاش       

اسحمی پایین آوهد  شد  اس .چزا سکوت رازد  ایاد و اینجاا    

 ت  تب اید.

ده شزای  رزوتایی رب م کحت مزدم ده ستاد ملای مقابلاب باا    

عضااش ییاات ه ی اب ده    رزوتا میزح می شود یایچ رادام از ا  

تزریب آ  عضو تی تند و ده این ستاد تصمیمات خلق ال ااعب  

بب صوهت فلب اش و سلیقب اش بزاش مل  ازفتب می شود و ایان  

ده حالی اس  رب تصمیم ایزش ده ایان زمیناب بادو  حضاوه     

 یمکاها  مجلس و دول  راه خوبی تی  .

و باشاد  ه یس مجلس شوهاش اسحمی باید ده این زمینب پاسنو

قاتو  اساسی یزاوتب دهیافا    48و  4۰چزا رب بزاسا  اصول 

و پزداخ  ده ر وه باید زیز تظز مجلاس صاوهت بویازد، چازا     

مجلس ده تو  پزداخ  یا ده ستاد ملی مقابلب با رزوتا دخالا   

 تداهد.

تماینااداا  مجلااس از دیااداا  ماازدم ده ایاان زمینااب م اائول 

ه ی ب ده هابیب با این ی تند و تاسف می خوهم رب چزا ییات 

 موضو  منفعحتب عمل می رند.

حضزت آقا سزا  قوا ها بزاش مباهز  اقتصادش تعیین رزدتد و از 

این شزای  بب عنوا  جن  اقتصادش یاد رزدتد و این ده حاالی  

اس  رب ما ده شزای  رنوتی ده جنوی بیهگ تاز از جنا  باا    

 بیواتوا  حتی ده زما  جن  تحمیلی قزاه داهیم.

یم ارنو  اصناف، ییاات یاا، بناش یااش ینازش و فزینوای       

تعییل ی تند و بنش یایی رب زتدای شا  با دهآماد هوزاتاب   

می اذهد یمچو  راهازا  آزاد و دستفزوشا  با م کل مواجب 

ی تند و ییچ ردام از ما ده این زمینب از ییات ه ی اب ساوال   

 تمی رنیم.

ابله با کرونا باشالد،  چرا  قای قالیباف نباید عضو ستاد ملی مق

چرا دولت در صحن از نحوه برداشالت یالا هزیناله کالرد یالک      

میلیون یورو از صندوق توسده ملی جهالت مقابلاله بالا کرونالا     

 ؟گزارش نداد، مشکحت اقتصادی چطور باید رفع شود

 ده  رییس وقت جلساه:  سیدامیرحسی  قاضي زاده هاشميآقاي 

 مقابلب ملی ستاد: اف  تذرز، این متن تا ید ضمن وش بب پاسخ

 قاوا  ساایز  بازاش  اس  قزاه رب یزمات و اس  اش قو  فزا رزوتا با

 عنوا  بب آ  ده مجلس تمایند  حضوه عدم شود ایزش تصمیم

 اماوه  تماام  بز باید رب ر وه ده تظاهت و قاتوتوذاهش اصلی قو 

 تظاهت داشتب باشد بی معنا اس . مملک 

قانون اساسی ایجاد شرایط خاص در کشور نیز  19طبم اصل 

حالی است که در اعحم  باید به تصوی  مجلس برسد و این در

شرایط تدطیل در پی شیوع کرونا نقشی نداشته اسالت. بدالد   

این ستاد بدون مححره جهت ایجاد شالرایطی تصالمیم مالی    

 گیرد و انترار دارد مجلس نیز براساس  ن عمل کند.
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البتب مصوبات ستاد ملی مقابلب با رزوتاا راب اجازاش آ  ماوهد     

محتزم اس  و حتما ده تارید هیبز معظم اتقحب اس  بزاش ما 

جه  دفا  و حمای  از آ  تح  مای رنایم اماا دوساتا  ده     

صحن ت ب  باب مصاوبات ایان ساتاد و تحاو  عملکازد آ  ده       

 تنصاایص و ییینااب راازد منااابع مااالی معتاازض ی ااتند رااب  

می طلبد یک تفاز از مجلاس شاوهاش اساحمی ده ایان ساتاد       

اسحمی یزچند یک تفز از مجلس شوهاش  عضوی  داشتب باشد.

بب دعوت وزیز ر وه ده ستاد اجزایی مقابلب باا رزوتاا عضاوی     

داهد اما بزعکس بایاد یکای از تمایناداا  مجلاس ده تزریاب      

بنش تصمیم ایزش این ستاد عضوی  داشتب باشاد تاا بتواتاد    

ماتع از مصوبات غیزقاتوتی شود و از م کحت عمد  اش رب مای  

  تواتد بب یمزا  داشتب باشد جلوایزش رند

وش خیاب بب آقاش درتز امیزش معاو  پاهلماتی هییس جمهاوه  

بنابزاین  زم اس  با ه یس جمهوه صاحب  شاود تاا ده    اف : 

 .تزریب این ستاد تغییز ایجاد رند

شانبه ماورخ   چهار  روز اعالم ختم جلسه، جلسه آینده(11

 صبح 7:47ساعت 28/8/1311

www.dotic.ir

http://dotic.ir/

