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(اظهارات آقاي دكتر قالیباف ریاستت مجلتس شتوراي    9

 :اسالمي

گفت: هفتهه  ، با اشاره به سالروز تاسیس سازمان بسیج  ایشان 

ا به تمامی مردم شریف ایران به خصوص به مجاهدان و بسیج ر

هههاف فرهی،ههی، اعتمههاصی، ا،تصههادف، ص مههی،   فعهها ن صر ههه

آمههوزف در مجموصههه بسههیج مست ههعفی   دانشههجویی و دانهه 

 .کید تبریک صرض می

هها بهر مبیهاف آرمهان ان ه         جره طیبه بسیج در ای  سها  ش

و خهدمت  نظیرف در پیشبرد اهداف ان     اس می خدمات بی

 .به ان    اس می کرده است

ههاف   امام راحل بسیج را از میهان مهردم کو هه و پهس کو هه     

دورتری  شهرها و روستاهاف کشور پدید آوردند. بسیج  شهمه  

عوشان ان    اسه می بهود و نشهان داد کهه  ،ونهه ان ه         

اس می با تکیه بر مردم و با استفاده از ظرفیت همه مهردم بهه   

توانههد  ی  و پابرهی،ههان و مورومههان مههی خصههوص مست ههعف 

زدایهی   تهدیدهاف مخت ف ص یه مردم را خیثی کید. مورومیهت 

هاف پس از ان    را مو ه  سهازد و بهر مشهک ت      وسیع سا 

 .فائ  آید

امروز عوانان ان  بی متخصص، متعههد، خوشهفکر و خه ر در    

دانه     هاف فرهی،ی، اعتماصی، اند در همه صر ه بسیج توانسته

ییههان، ف ههاف مجههازف و عهههادف بارهههاف زیههادف را از دو   ب

هاف اخیر خود به طور میسجم و  حاکمیت بردارند و در فعالیت

هاف مردمهی   موور ظرفیت هاف مسأله تشکی تی با ایجاد هسته

 .اند را در مسیرف عدید براف حل مسائل مردم ،رار داده

عوانهان  شاءاهلل آغازگر فعالیتی اسهت کهه در آن    ای  حرکت ان

دار سههوءمدیریت و انفعهها   سراسههر کشههور حههل مع ههل ریشههه

 .مدیریتی را هدف ،رار خواهید داد

مشکالت کشور پیچیده است و برای حل آنها باید بهه ریشهه   

مشکالت نظیر نظام بروکراسی، سوءمدیریت، فقهر و تبیهی    

پرداخت اما این نباید باعث شود از پیگیری مشکالت روزمره 

 .مردم باز بمانیم

ما هم در مج س هر دو رویکرد را مهدنظر ،هرار دادیهم و بهراف     

اف به ا  ح ساختار بودعهه، ا ه ح نظهام     حل مشک ت ریشه

بههانکی، طههرح شههفافیت و رفههع ،ههوانی  زائههد پههرداختیم و در   

مشک ت روزمره نیز مسائ ی از ،بیل بورس، مسهک  و نظهارت   

 .ار دادیمتمام را در دستورکار ،ر هاف نیمه بر اعراف پروژه

ها، شهرای  کرونها و سهایر     در این مقطع نیز با توجه به گرانی

مشکالت به دنبال طرح مییشت بودیم. برخی در کشهور بهه   

دنبال برچسب سیاسی زدن به این قانون هسهتند، امها ایهن    

هها   واقییت امروز جامیه ماست که به دلیل انبوهی ناکارآمدی

الت روزمره مردم هم ایم و باید برای مشک به این وضع رسیده

 .راه حل داشت

خوشحالیم که دولت هم بید از مدتی به همین نتیجه رسید و 

امیدواریم با استفاده از فرصت قهانون حمایهت مییشهتی از    

 .مردم، به کمک مردم بیایند

جلب اهتمام دولت به مسأله کمک مییشتی به مردم هر چند 

تقبال دیرهنگام ولی نشانه خوبی اسهت و مجلهس از آن اسه   

کند. مهم نیست که این طرح به نام چه کسهی بهه انجهام     می

برسد، مهم این است که این طرح هرچه زودتر اجرایی شهود.  

باید با اجرای سریع و دقیق قهانون تاخیرههای چندماههه در    

 .حمایت مییشتی از مردم را جبران کنیم

در خصوص موضوع کرونا  زم به ذکر است که ص وه بر لزوم  -

شده توسط مردم  ها و م ررات تعیی  ت همه عانبه پروتکلرصای

باید در سطح مدیریتی نیز ا،دامات  زم براف م اب هه بها   ، صزیز 

 .ویروس انجام شود

ههاف   یکی از م زومات اثربخشی ،رنطییه افهزای  تعهداد تسهت   

هاف کیتر  شهده بهه خصهوص در میهاط       رای،ان و یا با ،یمت

 ت شهل ی مجاههدان صر هه    ،رمز است. توعه ویههه بهه مشهک   

گیهر و بهدون    س مت و کادر درمان و همچیی  تخصیص همهه 

یافته براف پرداخت مطالبات کادر  هاف تخصیص استثیاف هزییه

درمان و نیز تأمی  تجهیزات  زم براف ای  صزیزان به طور ویهه 

 .هاف اعرایی ،رار گیرد مدنظر دست،اه

ظهور ع ها اصتمهاد    تأکید بر ای  نکته ضرورف است کهه بهه می  

صمومی و تأمی  امییت روانی عامعه باید همه دست انهدرکاران  

تهری    هماهیگ و بهدون کو هک   ، کشور براف م اب ه با ویروس

 .ها حرکت کیید اخت فی در اعراف سیاست

 9411(ادامه رسیدگي به طرح احکام كلي بودجه سال 2

طرح برخی احکهام مربهوب بهه ا ه ح سهاختار       تغییر عنوان:

 بودعه کل کشور

و اظهههارات مخههالفی  ، مههواف ی  و پههس از ارایههه پیشههیهادها ، 

بیهد الهف مهاده     4عهزء   و نماییده دولت،  سخی،وف کمیسیون

واحده ، به تصویا رسید و ادامه بوث به ع سه آییده موکهو   

   گردید:

 -ماده واحده

 -الف

توویل خهورا  از عم هه نفهت خهام و میعانهات گهازف بهه        -4

ی و ح و،ی استفاده کییده بها سهازوکار ضهمانت    اشخاص ح ی 
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از  سهه مهاه  اصتبار اسیادف و تسویه آن حداکثر ظهرف   یابانکی 

 زمان توویل

 

رئیس مج س شهوراف اسه می در نشسهت ص یهی       شایان ذكر است :

مج س شوراف اس می بعد از گذشت یک ساصت و نیم از آغاز  و  

پروتکل هاف بهداشتی  آذرماه( عهت رصایت 2ص یی امروز )یکشیبه، 

د،ی هه   22در شرایط کرونا و ضدصفونی مول ع سات ص یی، تهیفس  

 اف اص م کرد.

رئیس مج س شوراف اس می زمان شروع ادامه  و  ص یی امروز را 

 . بح اص م کرد 02رأس 

آقایان: زندیان، نقتدعلي،  ناطقین جلسه علني مجلس )(3

 (:داودي، زارعي كیا و راستي

 :بیجار نماینده زندیان رضاعلی آقاي-الف

باصث افتخار است که به نماییدگی از مهردم شههیدپرور بیجهار    

گههروس در کیههار سههایر نماییههدگان مههردم در مج ههس شههوراف 

 کیم. اس می خدمت می

تراژدی غمبار کم توجهی به مییشت مردم و گرانهی تها کهی    

ادامه دارد، پشت مردم از سنگینی بار تورم، گرانهی، کهاه    

ول ملی، بیکاری، آشفتگی بازار بورس و آثار ناشی از ارزش پ

 افزای  حجم نقدینگی خم شده است.

وف با تاکید بر اییکه مردم مظ وم و موروم استان کردسهتان و  

شهرستان بیجار از سختی معیشت و دی،ر مشک ت بهه سهتوه   

 مهردان  هاف مکرر صمل نشده مسئولی  و دولهت  و از وصده  آمده

: امیدواریم در مدت باقی اند، صیوان کرد س شدهنا امید و مایو 

لب شده مردم را با کار جهادی و سمانده از عمر دولت اعتماد 

انقالبی و با همراهی خدمتگذاران مردم در مجلهس شهورای   

 اسالمی جلب کنید.

کیم  مدار شهرستان بیجار  رفا بسیده می در و ف مردم و یت

ی که در سفر خود بهه  به بذ  موبت رهبر معظم ان    اس م

مردم متدی  و ان  بی بیجار ص وه بهر  » ای  شهرستان فرمودند

افتخارات تاریخی خود در دوران معا ر و در حوادث گونهاگون  

 کشهور  مرزههاف  از م هدس  دفهاع  و تومی هی  عیگ در  ان   

 .«رود نمی یاد از ی ییا که دادند نشان را خود درخشان عوهر

استان کردستان، شههدا و سهرداران    شهرستان بیجار دژ موکم

اف کهه در   به نامی را ت دیم نظام و ان    نموده است، به گونه

 022آزاده، یهک ههزار و    44شههید،   452دوران دفاع م هدس  

شهید مدافع حرم به ویهه شههید پاشهاپور را شهاهد     4عانباز و 

 هستیم.

 ههاف  شهرستان بیجار از نظر ا،تصادف و اعتماصی داراف ویهگی

ممتازف از ،بیل رتبه او  اراضی کشاورزف، معادن غیی سهیگ  

آههه  و سههاختمانی،  ههیایع دسههتی، فههر  آهیههی گههروس،    

هاف زنجهان، همهدان و آذربایجهان غربهی و      همجوارف با استان

 برخوردارف از نیروف عوان متعهد و توصیل کرده است.

ههاف ان  بهی و ا،تصهادف     وف با اشاره به اییکه با وعود ویهگی

هاف که در گذشته در رفع مورومیت و توسهعه    ی رغم ت  ص

بیجار  ورت گرفته اما ای  ا،دامات هیچ زمانی متیاسا با ح  

اف ای  شهرسهتان نبهوده و تهاکیون     هاف توسعه مردم و ظرفیت

رویه به سمت ک نشهرهاف کشور  نتوانسته مانع از مهاعرت بی

ن در ،ابهل توعهه و   به ویهه تهران شود، ادامه داد: ای  وضعیت آ

مهم بود که رهبر معظم ان    اس می در سفر بهه شهرسهتان   

ح ور داشته باشید و بمانیهد و بیجهار را آبهاد    »بیجار فرمودند 

 «.کیید

با بیان اییکه با وعود تاکید م ام معظم رهبهرف کمامکهان    وف

بهار مههاعرت از شهرسهتان بیجهار وعهود دارد،       وضعیت تاسف

را مسئو ن و مدیران اسهتان و شهرسهتانی   گفت: باید پرسید  

به تاکید م ام معظم رهبرف در خصوص وضهعیت مههاعرت از   

اند و در ایجهاد اشهتلا  و توسهعه     شهرستان بیجار توعه نکرده

 ها ت   عدف به صمل نیامده است. زیرساخت

اف میجر به بیکارف و مهاعرت مردم  هایی پشت پرده  ه دست

ت، واحهدهایی کهه در شهرسهتان    از شهرستان بیجار شهده اسه  

بیجار اعهرا نشهده و تعطیهل شهده اسهت شهامل صهدم اعهراف         

هاف بزرگ کشاورزف و احداث سهدهاف باباخهان و شهی      پروژه

ههاف آ ، صهدم اعهراف     بشارت، صدم  هدور مجهوز حفهر  هاه    

گاودارف هزار راسی، صدم تبدیل بیجار به میط هه آزاد تجهارف،   

پتروشهیمی و ،طعهات بتهونی،     هاف سهایاا،   صدم اعراف کارخانه

زنجهان، تعطی هی کشهتارگاه مهر      -آهه  بیجهار   صدم اعراف راه

 شود. ماهان، تعطی ی کارخانه گچ کردستان می

سال است که از شهرستان دو استاندار فیلی کردستان حدود 

بیجار بازدید نداشته و از مشهکالت مهردم اطالعهی نهدارد،     

اندار نمونهه اسهتان را   فرماندار بیجار در حالی لوح تقدیر فرم

درصدی واحدهای  01الی  31دریافت کرده که شاهد تیطیلی 

 تولید در بیجار هستیم.

با توعه به اییکه شرایط، م دمات و م زومهات احهداث  هیعت    

فو د در شهرستان بیجار فراهم بود  را وزیر  یعت، معهدن و  

؟ تجارت با انت ا  ای   یعت به شهرستانی دی،هر موافهت کهرد   

شهرستانی دی،ر بهازن،رف   به بیجار فو د  یعت انت ا  در یدبا
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شود و تو ی  و تفوص از فو د کردستان، ایمیدرو و اداره کل 

 کیم.  یایع و معادن شهرستان بیجار را پی،یرف می

زندیان در تذکر به وزیر بهداشهت، درمهان و آمهوز  پزشهکی،     

 نس گفت: هیوز بیمارستان شهرستان بیجهار از داشهت  آمبهو   

 .مخصوص انت ا  بیماران موروم است

 :محمدتقي نقدعلي نماینده خمیني شهرآقاي  -ب

گفههت: از ریاسههت ، ضههم  ت ههدیر از کههادر درمههانی کشههور  وف

مج س و هیات رییسه مج س به دلیل اییکه در م ابل افهرادف  

که امید بسته بودند در ای  ایام مج س را به تعطی ی بکشهانید  

سات مج س را سرپان،ه داشتید و موعها  ایستادگی کردند، ع 

شدند با رصایت پروتکل ها و دستورالعمل هاف بهداشتی امهروز  

دورهم عمع بشویم و به تصویا ،انون و انجام وظیفه باردازیم 

 .تشکر می کیم

امروز بسیاری از اصناف تیطیل شدند در حالی که بانک ها از 

ا بهه  یک روز دیرکرد جریمه چشم پوشی نمی کنند، چک هه 

بانک ها می رود این دغدغه آفرین است یا آرام  افزا؟ ایهن  

 شهود؟  مهی  اتخاذ بیماری کنترل برای که است چه تصمیمی

ل را کاه  می دهند به خیال اینکه مشکل نق و حمل ساعات

تراکم جمییت و فاصله اجتماعی رفع شود در حالی کهه ایهن   

 .تصمیم موجب تراکم بیشتر جمییت شده است

را به دورکاری وا می داریم در حالی که این موضوع  کارمندان

موجب تراکم بیشتر ارباب رجوع شده اسهت، ههیی یهک از    

نمایندگان در ستاد ملی مقابله با کرونا عضو نیستند، برخی از 

این تصمیمات مانند تصمیم منع آمد و شد بر اسهاس قهانون   

 .اساسی باید به تصویب مجلس برسد

زهاف معیوف توعهی نشده است، امروز در ای  تصمیمات به نیا

مسجد و معیویت ع وف کرونا و بیمارف ها را می گیهرد، م هام   

معظم رهبرف فرمودند کارشیاسان ستاد م ی م اب هه بها کرونها    

باید به نیازهاف معیوف مردم توعه کیید، در حالی کهه سهیگ   

بستید و س،ان رها کردند، بیمارف غوغا می کید و ما راه ههاف  

 معیهوف را بهر مهردم بسهته ایهم، بهه طها سهیتی بهها         آرام  

سها  در مسهید مهدیریت بهداشهت و      22نمی دهید، افهرادف   

درمان ای  کشور تکیه زدنهد و عیایهت بهزرگ ص هیم سهازف و      

نسل کشی زنان ما را ر،م زدند در حالی کهه مج هس بها طهرح     

 .عمعیت و تعالی خانواده ع وف ای  عیایت را می گیرد

  که م ام معظم رهبرف دستور دادند ع وف بعد از  یدی  سا

،صه کیتر  عمعیت گرفته شده است دو مهاه اسهت کهه وزیهر     

 .بهداشت دستور داده است که ،صه ص یم سازف برداشته شود

وف در ادامه بها بیهان اییکهه مج هس مردانهه در م ابهل فسهاد        

ایستاده است از برخورد نامیاسا با زن بیدرصباسی انت اد کهرد  

ن اییکه ایه  ا،هدام نابخرادانهه بهوده در بخه  دی،هر از       و با بیا

اظهارات  گفت: ای  مج س آمده در خصوص کشت و  هیعت  

 و بازگردانهد  را ورر گیهدم  ت همییی  بههاف  کهم  خرید  ملان و

 .است داده انجام هم میاسبی ا،دامات

مجلس قانونی برای حمایت مییشتی تصویب می کند و دولت 

نویسد که ردیف بودجه ای و اعتبار به شورای نگهبان نامه می 

پهس از اینکهه   برای تامین کاالبرگ الکترونیکی وجود ندارد، 

محل بودجه را تییین مهی کنهد    مجلس با کارشناسی مجدداً

قبل از ابالغ بالفاصله از سوی دولت همان طرح در قالب ابالغ 

دولتی ارائه می کند، ما مجلسیان می گوییم دولت تو به مردم 

نام تو تمام شود، مردم می دانند کهه امهروز مجلهس    برس به 

 .انقالبی مدافع و پیگیر حقوق مردم و مطالبات مردم است

ما حامی ارتباط اقتصادی با جهان هستیم، ما مدافع صادرات 

و فروش نفت و رابطه اقتصادی با جهان هستیم اما با ذلهت و  

 وطن فروشهی و خضهوع در مقابهل مسهتکبران مخهالفیم و      

 .ییم هیهات منا الذلهمی گو

 :یوسف داودي نماینده سرابآقاي  -ج

 دوازدههم  دولت خدمت صمر از ماه 9 از کمتر وف با بیان اییکه

 و هها  ته    ،درشهیاس  مهردم  نماییدگان ما: گفت است، با،ی

 فات هستیم.تخ  و ها کاستی میت د

به خاطر اعراف طرح انت ا  آ  رودخانه اف به دریا ه ارومیهه  

م طعهی دریا هه ارومیهه را بهه همهراه داشهت و در       که نجهات  

زندگی مردم روستاف آذربایجهان شهر،ی و غربهی و کردسهتان     

 تأثیر مثبت داشت تشکر می کییم.

وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور افزود: روز به روز قدرت 

خرید مردم به شدت پایین می آید و گرانی ههای لحظهه ای   

از شما می خواهیم به مییشت بیداد می کند لذا ما نمایندگان 

مردم کمک کرده و قاطیانه جلوی گرانی های افسارگسهیخته  

را بگیرید و ما نمایندگان مردم نیز آماده هر نهوع همراههی و   

 همگامی برای باز کردن گره های مییشتی مردم هستیم.

ضههم  تشههکر از رئههیس عمهههور کههه در سههفر بههه اسههتان   وف

ات اعرایی پروژه تولیدف در آذربایجان شر،ی دستور آغاز صم ی

درخواسهت تسهریع در    سرا  را  ادر کرد، اظهار داشهت: ،ویها   

تکمیل اعراف ای  پروژه مهم و به بهره بهردارف رسهیدن آن را   

داریههم، تهها از خههروا می یاردههها د ر ارز از کشههور در آییههده    

ع وگیرف شده و در برابر توریم هاف ظالمانه استکبار عههانی،  
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ابست،ی به واردات پودر آلومیییوم، پودرهاف پتاس کشور ما از و

 کشاورزف و کاتالیزها رهایی پیدا کید.

خطا  به وزیر نفت افزود: روزانه  یدی  می یون متر مکعها   -

در کشور مصرف می شود، همهان طهور کهه     CNG گاز طبیعی

نهوع گهاز سهمی م هر و      252پهی  از ایه  گفتهه ام بهی  از     

نشهده وعهود دارد کهه موعها     خطرنا  در ایه  گهاز تصهفیه    

آلودگی هوا، تخریا موتور خودروها و بروز بیمارف هاف متعدد 

 تهری   پها   کهه  LPG انسانی می شود که بهتهر اسهت بها گهاز    

 شود. عای،زی  است فسی ی سوخت

وف ضم  تشکر از ستاد م ی م اب ه با کرونها، وزیهر بهداشهت و    

یوان کهرد:  همه کادر درمان به دلیل ت   هاف شبانه روزف، ص

از همههه مسههئو ن و مههردم درخواسههت دارم کههه در ایهه  دوره 

تاریخی که مشکل شیوع کرونا را داریم، بهراف حهل مشهک ت    

در د افراد در ف هاف سرپوشهیده    92آسیا دیدگان بشتابید؛ 

 .به کرونا مبت  شده اند

 باید یک نه ت فراگیر براف اسهتفاده از ههواف آزاد طراحهی و    

، دولهت و مج هس موظهف هسهتید نسهبت بهه       راه اندازف شود

 پرداخت معو،ات خدمت،زاران بخ  س مت ا،دام کیید.

خطاب به رئیس جمهور، هدفمندسازی واقیی یارانه ها را  وی

از مهم ترین مطالبات مردم دانست و افزود: آنچه امروز عمل 

می شود، هرچند که بار سنگین برای خزانه کشور اسهت امها   

زمندان بسیار اندک و بهرای ثروتمنهدان در   بازده آن برای نیا

رد است؛ صدها ههزار نفهر از هموطنهان و اقشهار     حد پول خُ

نیازمند یارانه پایه و یارانه مییشتی نمی گیرند کهه نیازمنهد   

رسیدگی جدی دولت و فراخوان جدید است و به میلیون هها  

نفر نیز سهام عدالت تیلق نمی گیرد که نیاز به ورود مجلس و 

 دن خالء قانونی است.پر کر

برای حمایت از اقشار آسیب پهذیر و پیشهگیری از خطهرات    

کاه  دریافت پروتئین در کشور، از دولت می خواهم طهرح  

الکترونیک خرید کاالی پروتئینی سرپرسهت خهانوار کهه در    

 مجلس تصویب شده است را اجرا کند.

در ادامه تسریع در بررسی و تصویا طهرح بانکهدارف اسه می    

عی با مووریهت حمایهت از تولیهد را ضهرورت امهروز کشهور       وا،

کی ومتر نخست  05دانست و گفت: از وزیر راه به خاطر احداث 

راه آه  سرا  و تعیی  پیمانکار براف آغاز ،طعهه دوم ایه  راه   

کی ومتر که انتظار است سریعا اعرایهی شهود    02آه  به طو  

ومتر اسهت  کی  25تشکر می کیم و  زم است آخری  ،طعه که 

به میا،صه گذاشته شود همچیی  احداث بزرگراهی از سرا  به 

یکی از شهرهاف حوزه انتخابیه ت ریبا تمام شده و مطالبه مردم 

-نیهر -بهره بردارف از ای  بزرگراه است؛ اتمهام بزرگهراه سهرا    

نیز از مطالبات عدف مردم ایه  اسهتان    0422اردبیل در سا  

 آن ههاف  پهل  کهه  کی هومتر   20میانه بهه طهو    -است و سرا 

 40نیهز کهه    مشهکی  -سهرا   راه و یابد اتمام باید شده ساخته

کی هومتر آن   01کی ومتر است در مراحل پایهانی اسهت و تیهها    

 با،ی مانده که باید پایان یابد.

تعیی  تک یف مع مان نه تی و ح  التدریس نیز از مطالبات  -

یههف عههدف از وزارت آمههوز  و پههرور  اسههت و تعیههی  تک   

استخدام نیروهاف ،راردادف، تجمیع شهرکتی و سهایر صیهاوی     

شل ی تمامی وزارتخانه هها، سهازمان هها و شههردارف هها نیهز       

 درخواست عدف مردم است.

اعراف بیمه هم،انی صشایرف خواست عهدف مها بهه صیهوان      -

نماییدگان است، احداث مسک  م ی میاسا و در شأن عوانهان  

اسا تری  امکانات عههت تشهوی    در بهتری  ن اب شهر و با می

عوانان به ازدواا نیز از مطالبات مهم اسهت؛ حمایهت بیمهه اف    

اصم از بیمه س مت نیز از درخواست ههاف دی،هر نماییهدگان و    

 .مردم است

 :منصورعلي زارعي كیاپي نماینده ساري  آقاي -د

ضم  گرامیداشهت هفتهه بسهیج گفهت: امهروز مهمتهری         وف

یشههرفت اسههت، امهها مهمتههری  مههانع مسههئ ه ایههران، مسههئ ه پ

پیشرفت، تفکر و روشی است که ،درت ایرانیان را بهه گروگهان   

خارعی ها، به گروگان بی صم ی خود، به گروگان خام فروشهی  

نفت و به گروگان  داف ضدایرانی توهریم درآورده و ایرانهی را   

 ذلیل کرده است.

کارگزاران این روش دارای پشتکار در اداره کشهور نبهوده و   

 8قادر به درک قدرت ملی ایران نمی باشند؛ چراکه نزدیک به 

سال است اقتصاد و پیشرفت کشور را به خارجی ها گهره زده  

اما خارجی ها به خصوص آمریکایی ها و آنها خیانت کرده و از 

داری کردند که الزم طریق ناکارآمدی آنها، از ایرانیان کاله بر

 است در این راستا به تیترهای روزنامه ها توجه کنید.

از عملکهرد ضهد ملهی ناخواسهته خهود توبهه نکهرده و         اگر

عذرخواهی نمی کنید، الاقل از به گروگهان درآوردن مجهدد   

 ملت هفت هزار ساله ایران به خاطر شرفشان پرهیز کنید.

 و دانشهگاهی  ههای  عقبهه  بها  عمل بی و  کارگزاران بد عمل

ای حافظهه تهاریخی   دار مهردم  شما گویند می خود تئوریک

کوتاه مدت بوده و همه چیز را فراموش می کنید، خیانت های 

دشمن را فراموش می کنید. تیترهای پهلودهنده دشهمن در  

روزنامه ها را فراموش می کنید، اما کور خواهند دید؛ چراکهه  

سهت و الگهوی   ملت ایران دارای حافظهه قهوی و هوشهمند ا   
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 خسارت بار برجام را در فروپاشهی اقتصهاد ایهران فرامهوش     

 نمی کنند.

به ای  روزنامه ها توعه کیید که رسانه همسو ای  تفکر هستید 

و آخری  تیتر آنها در خصوص انتخابات آمریکا کهه مهی گویهد:    

، اما در مذاکرات بها  "آرف آرف راه ایران از مذاکرات می گذرد"

ران، کهارگران، کارفرمایهان، معهدن کهاران،     کشاورزان،  هیعت، 

،عوانان که ایران تبهدیل بهه کارگهاه    سازان روستائیان، مسک  

 بزرگ کار و تولید تبدیل شود، خبرف نیست.

ما به صیوان مردم مازندران و شما  ایران می توانیم به تیههایی  

در شما  ایران براف تولید برنج کشور به گونه اف صمهل کیهیم   

 ر تیههی کههه امههروز در حههوزه واردات وارد کشههور هههزا 422کههه 

سهاله م هت ایهران را از     5می شهود، در طهی دوران برنامهه اف    

 واردات برنج به کشور بی نیاز کرد.

وی در تذکری خطاب به وزیرکشور افزود: قانون بهبود فضای 

کسب و کار و قانون رفع موانع تولید که شهما مسهئول کهار    

 را به مردم گزارش نمی دهید؟هستید، در کجای کار است؟ چ

خطاب به وزیر امهور اقتصهادی و دارایهی گفهت: آن پنجهره      

 ؟واحدی که شما می گفتید کجاست؟ چرا به مردم نمی گویید

 :جعفر راستي نماینده شبسترآقاي  -هت

با شهادت سردار دلها شهید ساهبد حاا ،اسم س یمانی عان  -

ی دمیده شهد، مها   اف به کالبد نظام م دس عمهورف اس م تازه

انما بعثهت   "کییم امت پیامبرف هستیم که فرمودند  افتخار می

طالها ) ع ( و   و شهیعه ص هی به  ابهی     " تمم مکارم ا خه ر  

زهههراف اطهههر ) ص ( و فرزندانشههان هسههتیم کههه غالبهها در راه 

اصههت ف ک مههه اهلل بههه شهههادت رسههیدند و اییههک در انتظههار  

کیهیم کهه رهبهر     فتخار میفرعشان لوظه شمارف می کییم و ا

معظم ان    راهبر ما با ن،اه صمی  به مسائل عهانی فرمودنهد  

 ."سا  آییده را نخواهد دید  25اسرائیل  "

خطا  به مردم، نماییدگان و دولتمردان افزود: اییک ماییم  وف

و راه روش  امامی  ان    اس می و شهداف گ ،ون کفه  کهه   

  د هار بهه خسهران ابهدف،     در  ورت تخطی از راه آنان ضهم 

ص وبت اخروف هم در انتظار ما است؛ بیاییم به و یت سیاسهی  

 هه مه  بهی  شهما      "الهی امام ) ره ( صمل کییم که فرمودنهد 

؛ "باشم یا نباشم ن،ذارید ای  ان    به دسهت نهااه ن بیفتهد    

نامهه صمهل    اییک سوا  م  ای  است که   در به ایه  و هیت  

کشور را به این روز انداختنهد همهان   آیا کسانی که کهردیم و  

 نااهالن نیستند؟

زنیم ادامه این وضییت به صالح  چندین ماه است که فریاد می

مملکت مردم شریف ایران نیست و به هر نحهو ممکهن بایهد    

 اصالح شود.

رئیس و نمایندگان مجلس با انتقاد از اینکه تها  به خطاب  وی

باشیم، تصریح کرد: کشور امان گر وضییت نابس کی باید نظاره

 عمهل  شهده  داده ههای  وعده به که  آیا زمان آن فرا نرسیده

 به را ما و کردند اعتماد ما به ایران ملت که نرود یادمان کنیم؟

 کی تا فرستادند؛ مملکت المال بیت و عزت گران غارت مصاف

گی باشیم؟ اگر این بهی  آشفت و تدبیری بی هم این شاهد باید

باشد مصداق خیانت و در غیر این صورت تفاوتی از روی عمد 

 مصداق جهالت است.

اف ادامه دهیم؛ اگر ،رار است  هاف ک یشه تا کی باید به برنامه -

هاف ،بل صمل کییم پهس فهرر مها کهه ادصهاف       بر مبیاف دوره

 را روز آن نیهاورد  خدا  یست؛  گرف داریم با دی،ران در ان   

 فرامهو   را مهردم   مآ و درد و شهده  روزمرگی د ار هم ما که

 .دید نخواهید را روز آن نظام بدخواهان الهی ف ل به که کییم

رئیس جمهور و وزرا با تاکید بر اینکه بایهد بهه    بهخطاب  وی

این وضییت نابسمان پایان دهید، افزود: در غیر این صهورت  

 ملت و نمایندگان آنها به وظیفه خود عمل خواهند کرد.

مردم حوزه انتخابیه خود تشکر و ابراز  از حس  اصتماد در پایان

امیدوارف کرد که با ت   م اصف عوا  اصتماد آنها را خواههد  

 .داد

(تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهتور و  مستلولین   4

 اجرایي كشور

 مورد(1تذکرات کتبی به رییس جمهور) -الف

دربهاره لهزوم اعهراف    :سیدس مان ذاکر نماییده ارومیه  آ،اف-0

العهاده خهاص سهازمان پزشهکی ،هانونی بهه        ن تسرف فهور ،انو

 سازمان زندان هاف کل کشور 

 مورد(97) تذکرات کتبی به  مسئولین اجرایی کشور -ب 
 

 تیداد دستگاه اجرایی تیداد دستگاه اجرایی

 4  یعت  0 آموز   و پرور 

 4 عهادکشاورزف 0 راه و شهرسازف

 0 نیرو 0 امورخارعه

 0 ص وم 0 کشور

 2 تعاون 0 راث فرهی،ی می
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تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسي و تتذكرات  (5

 شفاهي

 اسهتیاد  با کرفتذ طی نماینده اراک:  محمدحسن آصفريآقاي 

 مج هس،  رئیسهه  هیهات  بهه  خطا  داخ ی نامه آئی  22 بید به

یهات رئیسهه مج هس وظیفهه دارد تها شهأن و عای،هاه        ه: گفت

 نماییدگان و پارلمان را حفظ کید.

بهار نامهه اف را بهه     دوما با توعه به مشهک ت ارزف در کشهور   

شخص همتی رئیس کل بانک مرکزف ارسها  کهردیم و از وف   

تومانی کهام  شهفاف    4222تا در بوث تخصیص ارز خواستیم 

اص م کید که ای  ارزهها را بهه  هه کسهانی توویهل داده،  هه       

کا هایی وارد شده و کا هاف وارد شده آیا میاسا مردم بهوده  

 و یا اییکه ا   کا یی وارد شده است یا خیر.

همتی به هر دو نامه مج س پاسخی نداد و تیها یک آدم دست 

در بانک مرکهزف پاسه  نامهه مج هس را داده و اصه م       یدمی 

کرده که ای  موارد به  ورت شفاف در سهامانه بانهک مرکهزف    

موعود است و به آن مراععه کیید اما طی ای   یهد مهاه ایه     

سامانه بارگذارف نشده و به روز نیست و تیها به ما مهی گوییهد   

مهل  از طری  سوا  و استی اح براف برخورد با ایه  موضهوع ص  

 کیید.

هیات رئیسه وظیفه دارد شهأن و عای،هاه مج هس را کهه م هام      

معظم رهبرف و امام راحل بارها فرمودند کهه مج هس در رأس   

اگر هیات رئیسه اجازه داده بهود کهه   امور است، حفظ کییهد.  

سوال از رئیس جمهور کلید خورده و آقای روحانی به صهحن  

مهروز وزرا و  ا مهی داد،  مجلس آمده و پاسه  نماینهدگان را   

 مسئوالن دولتی اینگونه پاس  نامه های ما را نمی دادند.

این حق نمایندگان است کهه بتواننهد از رئهیس جمههور در     

مجلس سوال خود را بپرسند و روحهانی بایهد بها حضهور در     

مجلس به سواالتی مانند میضل گرانی، تولیهد، مییشهت و ...   

 پاس  دهد.

 د: هیهات رئیسهه بایهد   وف خطا  به هیهات رئیسهه تاکیهد کهر    

آئی  نامه داخ ی مج س را رصایت کید و نبایهد در زمهانی کهه     

نماییدگان خواهان پرس  از رئیس عمههور هسهتید از طریه     

 ای  موضوع حل و فصل شود. ، روحانیآ،اف  بی با 

 ایه   تذکر به پاس  در  رییس وقت جلسه:  نیکزادمهندس   آقاي

 معهاون  نهایهت  در یها  و مرکهزف  بانهک  رئهیس : گفهت  نماییده،

پاس  نامه نماییدگان مج هس را بدههد و نفهر     باید وف پارلمانی

رده و پاسه  دههد بیهابرای      یدم در ای  موضوع نباید ورود که 

 حرف شما به ح  و درست است.

تومانی باید ورود  4222دیوان مواسبات در بوث تخصیص ارز 

کید و از آ،ایان پورابراهیمی و حاعی بابایی رؤساف کمیسهیون  

هاف ا،تصادف و برنامه و بودعه می خواهیم که ای  سوا  شما 

یرف کهرده و  را که یک بوث م ی و مطالبه صمومی است را پی،

از همتی بخواهید تا با ح ور در کمیسهیون بهه سهوا ت شهما     

پاس  دهید و در  ورت صدم ا،یاع ما طور دی،رف بهه موضهوع   

 .ورود کییم

 هفتهه  تبریهک  ضم  نماینده درود و ازنا:  سین گودرزيحآقاي 

 وضهعیت  بهه  اشهاره  بها  نیهرو  وزیهر  به خطا  تذکرف در بسیج

  می گهذرد  فاض  بهاف کسر از سا  01: گفت درود، فاض  

اما همچیان فاض   میهان شههر رهها شهده و بوهران زیسهت       

مویطی ایجاد کرده است و لوله گذارف در ایه  زمییهه مو،هت    

 بود.

در تذکر دی،رف خطا  به اردکانیهان، صیهوان کهرد: پهروژه آ      

رسانی ازنا ص وه بر وا،ع شدن کیار اشترانکوه، با مشکل مواعهه  

بوده و هیوز مردم از آ   اه استفاده می کیید لذا و ل شهدن  

 آ  شر  نیاز به تامی  اصتبار دارد.

وف همچیی  در تذکرف خطها  بهه وزیهر آمهوز  و پهرور       

نفهر نیهروف خهدمات اداره کهل      022عیهی  تک یهف   خواستار ت

ماه از آغاز  2آموز  و پرور  استان لرستان شد که با گذشت 

 سا  توصی ی هیوز ،رارداد ندارند.

ص و مجمع نماییهدگان اسهتان لرسهتان در پایهان در تهذکرف      

خطا  به وزیر ا،تصاد، خاطرنشان کرد: پهروژه  هیایع غهذایی    

ت در  یبره بروکراسهی ادارف  سا  اس 02گهر شهرستان درود 

بانک م هی بهراف واگهذارف ،هرار گرفتهه و سهرمایه گهذاران از        

پذیر  ای  پروژه سرباز می زنیهد لهذا  زم اسهت بانهک م هی      

 .نسبت به وضعیت ای  پروژه نظارت کید

در تذکری با متهم کهردن   نماینده قم: يمجتبي ذورالنور آقاي

و امنیتهی و  دولت به پهن کردن فهرش قرمهز بهرای دشهمن     

ترین کابینه بید از انقالب خواندن این دولهت، اظههار    سیاسی

دانید که اگهر از موضهع ضهیف و سسهتی      : این را میداشت 

برخههورد کنیههد میههدان امتیههازگیری را از دسههت دادیههد و  

پیشاپی  زمینه امتیازگیری را برای دشمن فهراهم کردیهد.   

/ است هیابل اظهار عجز پی  ستمگر» شاعر درست گفته که 

 .«است آت  طغیان باعث کباب اشک

به ح رت صباس به کسی که شما ،بو  داریهد ههیچ کهس در    

ای  مج س مخالف برداشت  توریم نیست ولی از موضع ا،تدار 

و صزت ورود کیید که ح  مردم را ت ییع نکیید؛ از همی  او  

ا   از موضع صجز شروع نکیید که برعام بهدبختی بهود و ادامهه   
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کیهد. از موضهع صهزت و     یشترف براف مردم فراهم میبدبختی ب

هها و ح هور م هت ص ها      ،درت ورود کیید و از ا هو  و ارز  

 .نشییی نکیید و موکم بایستید

های  : یینی چه که دوروبریگفت  ،خطاب به رییس جمهور وی

شما هر کدام در تمجید آمریکا و در حهل ایهن موضهوع کهه     

شان به نیروههای   م حمالتها را برداریم تما خواهیم تحریم می

منتقد داخلی اسهت؟ شهما در امتیهازگیری از طهرف مقابهل      

متمرکز شوید نه این که مرتب فریهاد ننهه مهن غریهب سهر      

 .بدهید

در پاس  به ای  تهذکر    رییس وقت جلسه:  نیکزادمهندس   آقاي

هاف ظالمانه ص یه م ت بزرگ و م هاوم ایهران کهه     گفت: توریم

هها   ایا ت متوده به ناح  انجام داده  یزف است که دموکرات

 امیهدف  کردنهد  تصویا ار آن ها  خواه مهورفع از بیشتر خی ی 

 بهه  دولهت  و ایهران  بزرگ م ت که ای  م،ر نیست کدام هیچ به

 .باشید م اوم و دهید گو  آ،ا ح رت حرف

در تذکر شفاهی ضم   نماینده كهکیلویه:ید محمد موحد آقاي س

گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: همان،ونه که م ام معظم 

رهبرف تاکید کردند ما نباید سرنوشت کشور را به دی،ران گهره  

ریکا در ،با  ایران با رفت و آمد مسئو ن و بزنیم و سیاست آم

آنها، تلییرف نمی کید و راه برون رفت از مشهک ت، تبعیهت از   

 رهبرف و وحدت است.

در شرایط فع ی که کشهور توهت تهاثیر ویهروس کرونها، د هار       

مشک تی شده است،  زم است همه در کیار کادر درمان ،هرار  

 کییم.گرفته و فکرف براف صبور از ای  بوران 

گفت: و،ت توعه  ، خطا  به رئیس سازمان برنامه و بودعه وف

به مورومان فرا رسیده و  زم است در ،انون بودعهه صهدالت و   

اصطاف تسهی ت بودعه اف به میهاط  کمتهر توسهعه یافتهه و     

موروم مورد توعه ،رار گیرد و ایی،ونه نباشد که برخی با رانت 

رح ههاف صمرانهی خهاص    و فشار بودعه ها را به سمت برخی ط

ببرند و و طرح هاف دی،ر  ید ده سا  در میاط  موروم نیمه 

کاره رها شوند. همچیی  از همکاران خود در کمیسیون برنامهه  

و بودعههه مههی خههواهم در عهههت تههوازن و ایجههاد صههدالت در   

تخصیص بودعه به میهاط  موهروم د،هت نظهر  زم را داشهته      

 .باشید

در تهذکرف شهفاهی     ده تهتران: نماین غالمحسین رضوانيآقاي 

بیههان کههرد: هفتههه بسههیج را بههه همههه دریههاد ن بسههیجی کههه 

ط بکاران وا،عی بوده اما همیشه به صیهوان بهدهکار در  هویه    

هستید تبریک می گویم و امیدوارم ما نیهز راه آنهان را بهرویم.    

 داص م کرده که ،صهد دار  شیطان بزرگ با کما  پررویی مکررا 

 .ا،تصادف نظام را سرن،ون کید با فشار حداکثرف

ای  امر حاکی از اصتراف آمریکایی هها بهه نهاتوانی از رویهارویی     

مست یم با نظام اس می و روف آوردن به تاکتیک فریا اسهت.  

ما باید حواسمان به تطهیر کییدگان شیطان بهزرگ باشهد کهه    

حرفی از ،بیل آمریکا شیطان نیست ب که ترامپ شیطان اسهت  

 مطهرح  کهرده،  ایهران  ص یه شرارت به وادار را آمریکا یا اسرائیل

 .کیید می

بز  کییدگان داخ ی هرگز همراهی خهود را از پشهت تریبهون    

اص م نمی کیید ب کهه بها رو  ههاف پیچیهده آمریکها را       رسما 

تطهیر می کیید. میشا همهه سیاسهت ههاف خصهمانه شهیطان      

بهه  بزرگ است. در هیچ عاف دنیا عیایتی رخ نمی دههد م،هر   

طور مست یم یا غیر مست یم آمریکا پشت آن باشد. نباید اعازه 

 .داد تا عریان توریف عوانان را فریا دهد

در تذکر شهفاهی ضهم     نماینده رشت: جبار كوچکي نژاد آقاي 

گرامیداشت هفتهه بسهیج، راه نجهات کشهور را تفکهر بسهیجی       

دانست و گفت: اگر مسئو ن تفکهر و اندیشهه بسهیجی داشهته     

د و به مردم خدمت کیید، بسیارف از مشک ت کشور حهل  باشی

 خواهد شد.

با اشاره به قانون الزام دولت به پرداخت یارانهه کاالههای    وی

ماههه   0الهی   3عنوان کرد: نهایتا پس از مقاومهت  ، اساسی 

دولت در برابر این مصوبه که بهانه نبود بودجهه بهرای اجهرا    

صهمیم جدیهدی   شد، سرانجام دولهت ت  نکردن آن مطرح می

هزار تومانی به مردم  111اتخاذ کرده است و مقرر شده یارانه 

 بهه  را مجلس مصوبه ارائه کند. دولت قصد دارد با این اقدام،

 .کند تضییف را مجلس و برده حاشیه

مجلس باید روی این مصوبه دولت تحقیق و تفحص کند و هر 

دستگاهی از اجرای مصوبه مجلس درخصوص اههدای کهارت   

باری برای تهیه کاالهای اساسهی سهرپیچی کنهد، بایهد     اعت

 .مجازات شود

در ایهام پیهک    20درخصوص ممیوصیت تردد بعد از ساصت  وف

گفت: ای  ا،دام در حهالی  هورت مهی گیهرد کهه ههیچ       ،کرونا 

تبصره اف براف افرادف که مجبور به تردد بعهد از ایه  سهاصت    

وان شهده  هستید، در نظر گرفته نشده است. در حا  حاضر صیه 

که بسیارف از مردم در برابر فرماندارف ها تجمع کهرده انهد تها    

کارت تردد دریافت کیید، ولی کسی پاسخ،وف آنها نیست، آیها  

 ای  تجمعات عزو رو  هاف مبارزه با کروناست؟

در پاس  به تهذکر    رییس وقت جلسه: علي نیکزاد آقاي مهندس 

ی به مهردم را بیهان،ر   هزار تومان 022ای  نماییده، اصطاف یارانه 
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ضههعف مج ههس ندانسههت و تصههریح کههرد: ایهه  ضههعف مج ههس 

 ،هانون  اعهراف  به م زم را دولت که است مج س هیر ب که بوده

 یارانهه  مج س، مصوبه بر افزون خواهد می دولت اگر حا  کرد،

مهاه   4می یون ایرانی ظرف مهدت   02ر تومانی نیز به هزا 022

 پرداخت کید، میعی ندارد.

میابع ای  پرداخت یارانه باید مورد تایید مج س باشد، هر  ید 

مج س می خواهد ا،تصاد و معیشت مردم را ساماندهی کیهد و  

 .ای  مسئ ه بیان،ر هیر مج س است و نه ضعف آن

در تهذکر شهفاهی    نماینتده آبتادان:    سید محمد مولتوي آقاي 

ردیهد،  گفت: آ  خوزسهتان را ب   ، خطا  به اردکانیان وزیر نیرو

ض   آن هم ت دیم به شما. آیا شایسته اسهت مهردم نجیها    فا

خوزستان به ویهه اهواز، کارون، آبهادان، خرمشههر و شهادگان ؛    

دست به دصا بردارند تا باران ببارد و بعد با اولی  بارنهدگی زیهر   

 می یمتر شاهد سرریز فاض   در میازلشان باشید!؟ 02

ی آ  و به عرأت و  راحت می گویم کهه شهرکت ههاف متهول    

فاض   به مردم خوزستان ظ م کردند و در اصتبهارات دخهل و   

 تصرف داشته اند که اسیاد آن موعود است.

صدم وعود امکانات و تجهیزات و نبهود برنامهه ریهزف میاسها،     

موعا هدررفت اصتبارات مصو  خوزستان شده و اکیون آن را 

 به میج بی از فاض   تبدیل کرده است.

نیههان تصههریح کههرد: بههه شههما، اسههتاندار  خطهها  بههه اردکا وف

خوزستان و متولیان فاض   ای  استان اخطار می دهم دسهت  

از بی توعهی بردارید و تمام تجهیزات خود را آماده کیید تا در 

 بارندگی بعدف شرمیده مردم نشوید، زیرا مردم خسته شده اند.

کی هومتر، فا،هد شهبکه     222آیا می دانیهد آبهادان بها بهی  از     

کی ههومتر شههبکه فاضهه   آبههادان هههم  012   اسههت و فاضهه

فرسوده است، آیها ص هل ایجها  مهی کیهد کهه سهازمان آ  و        

هزار نفهرف یهک دسهت،اه عیهتکس در      022فاض   ای  شهر 

 اختیار داشته باشد.

پایان از وزیر نیرو خواست تا با اصهزام گهروه ویههه صم یهاتی بهه      

ورد انجهام دههد تها    استان خوزستان، ا،دامات  زم را در ای  مه 

دی،ر مهردم شهاهد مشهک ت کیهونی در بوهث آ  و فاضه         

 .نباشید
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