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ه اص الح  ادامه رسیدگي به طرح برخي احکام مربوط ب  (9

 ساختار بودجه كل كشور

پس از ارایه پیشنهادها و اظهارات مخالفین ، موافقین ، نماینده 

بنزد  ( 31الز    7  هزای    ء جز  سخنگوی کمیسیون ، دولت و 

به تصویب رسزید و ادامزه ب زه بزه ج سزه      الف  ماده واحده ، 

 آینده موکول گردید:

 -ماده واحده 

 -بند الف

ستانها از م ل منابع بودجه عمزوم ،  توزیع عادالنه بودجه ا -7

عوارض و مالیزات بزر ارزا افز وده بزر اسزاص هزا   هزای        

جمعیت، م رومیزت، معوزوص درآمزد سزرانه، نزرا بیوزاری و       

 همچنین ل اظ مساحت در توزیع اعتبارات دا ل استان

های  متضمن رعایت عزدالت   تنظیم، تدوین و ابالغ ها   -8

نامزه مصزو     ا براساص آئینه در پردا ت تسهیالت بین استان

 هیات وزیران.

  بند الف به شرح ذیل به تصویب رسید: 9جزء  

 بزرای  نیزاز  مزورد  هزای  زیرسزا ت  ایجزاد  جهت الزم تمهیدات

 هزا،  پاالیشزگاه  به گازی میعانات و گاز  ام، نفت فروا اف ایش

های دا ل از طریق اعطای تنفس  اهپتروپاالیشگ و ها پتروهیم 

دریج  صززادرات بززا اسززتفاده از ظرفیززت  ززوراو و کززاهش تزز

هزای دانزش بنیزان و ابز ار بزازار       های غیردولت ، هزرکت  بخش

بین  ردیف مستقل در بودجه سنوات   سرمایه و همچنین پیش

برای ک یه منزابع حاصزل از عر زه دا  ز  نفزت  زام، گزاز و        

 میعانات گازی

، ال ام دولت به ارائه فهرست می ان معافیت هزای مالیزات     -11

گمرک  و بیمه ای و درصد معافیت هریک از آنهزا و همچنزین   

ارائه جدول بده  ها و مطالبات قطع  هده و تعهدهای دولزت  

به اهخاص حقوق   صوص ، تعاون  و موسسات عمزوم  غیزر   

 دولت ، بانک ها و موسسات اعتباری

بین  ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قزوانین   پیش -11

استفاده از منابع صندوق توسزعه م ز  در    بودجه سنوات  برای

 صورت ا ذ مجوز الزم.

تفویک برنامه اجرای ، فعالیت، بهای تمزام هزده و مقزدار     -12

 کم  اهداف در جداول مربوطه.

 درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل -13
 

آقای ان احم دي ب یغش،    )( ناطقین جلسه علن ي مجل س  3

 (4رهنگي و رحمانيدنیامالي، رزمیان مقدم ، ف

 

 4نماینده شازند محمود احمدي بیغشآقاي -الف

د هفتزه  مطالب  که امروز به آن م  پزردازم بزه دلیزل را دا    -

گذهته اهمیت ویژه ای دارد و ای کاا رئیس م ترم مج زس  

در ج سه حضور م  داهت اما متاسفانه تذکر بنزده در یوز  و   

دو ماه گذهته و اعتراض به عدم حضور آقای رئیس در هنگزام  

بزه   ج ء ت ریم ما حاص   نداهت لزیون بنزده  ، قرائت نطق ها 

 آنچه تو یف دارم عمل م  کنم.

دوغان ناه  گری های پ  در پز  هزما در دنزد    ای آقای ار -

سال ا یر باعه هده تا بخش  از ق مرو ذات  سرزمین ایران به 

نام قفقاز جنوب  جوالنگزاه رئزیس پ یزد اسزرائیل هزود تزا بزا        

استفاده از فضای جغرافیای  این منطقه ع یزه امنیزت م ز  مزا     

ن اقدام کند، به همین دلیل ما نقش هما را در تزرور دانشزمندا  

هسته ای ایزران بزه ویزژه هزهید فخزری زاده کمتزر از نقزش        

البته مسئله هشدار جدی بهه مسهئولین    نتانیاهو نم  دانزیم، 

کشور ما مخصوصا در حوزه فنهاوری، ارتباطهات و اطالعهات    

است که متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل سههل اناهاری   

های وزیر جوان به بدترین شهرای  ممکهن رسهیده اسهت و     

ن نیز مانند برخی از دوستان مجلسی ما به جای تمرکهز  ایشا

 .بر وظیفه اصلی خود سودای پاستورنشینی در سر دارد

جنگ های الوترونیو  و نقطه های پنهزان  ، نمایندگان م ترم 

امنیت  ب رگترین  طر کوتاه مدت برای ایران اسزت،  طزرات   

 متعددی بیخ گوا کشزورمان وجزود دارد کزه بزا همنزوای  و      

آغوه  عده ای ب دل دا    در صزدد هسزتند ایزران را از    هم 

 یک بازیگر موثر در نظزام منطقزه ای و جهزان  بزه بازیچزه ای      

 ب   اصیت همچون بر   کشورهای منطقه در بیاورند.

همچنین سناریو  طرناو بالوانی ه و عراقی ه هزدن همچنزان   

منطقه و از جم ه تمامیت ار   ایران را تهدید مز  کنزد لزذا    

جموعه حوادث و ت والت ا یر نشان مز  دهزد کزه مج زس     م

مدع  انقالب  باید بیش از هر زمان دیگر از مباحزه روزمزره و   

 گیزری  مو ع و هده  ارج سیاس  غیر و سیاس   ب   اصیت

 .دهد نشان  ود از ای غیرتمندانه های

واکنش وزارت امور  ارجه نسبت به هتاک  اردوغزان  زو     -

 ایزران  ع یز   م ت نیست، بازدارنده و کاف  وجه  بود اما به هیچ

آبزان سزال    52و  52آذری زبان های غیور بنده در تاریخ های 

  جاری ط  دو ا طار رفتار غیر متعارف رئیس جمهور ترکیه را

 هزاهد  را تاریخ و ایران فهیم م ت هما و دادم هشدار و گوه د

 .هد روهن دی   همه گذهته هفته در گرفتم،

بار ما و سکوت آزاردهنده نمایندگان آذری  در غفلت مرگ -

زبان مجلس و بی تدبیر محض هیات رئیسه، رئهیس جمههور   
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 بیمار ترکیه به دنبال رفتار تجزیه طلبانه ایران افتاده اسهت، 

اردوغان که یک تنه عامل اجرای سیاست های کثیف غزر  در  

 عزراق،  مزردم  از نفزر  هز اران   زون  به  منطقه است و دستش

 کزه  اجزدادا  همانند است هده آغشته ارامنه و ردهاکُ سوریه،

 بزود  آغشته ارمن  یونان ، آهوری، ها می یون  ون به دستشان

 نقزش  گذهزته  هفته در است روهن تاریخ در آنها کش  نسل و

 .کرد اعالم رسم  صورت به را عثمان  امپراتور بعدی

وی ا یرا در جشن پیروزی جنگ آذربایجان هعری در رابطه با 

ارص  واند در آن هعر  طا  به مزردم آذربایجزان ایزران     رود

اعالم کرد ما از هما جدا نم  هدیم ما را بزه زور از هزما جزدا    

کردند و گفزت ارص بزه زودی قزدرت مز  گیزرد، نماینزدگان       

م ترم، آذری های ایران در مج س کجا هستند؟ غیرت ههید 

هیخ م مد  یابان ، هزهامت هزهیدان سزتار ان، باقر زان و     

 باکری ها؟

آقای رئیس مجلس و بعضی نمایندگانی که صهرفا و در حهال   

حاضر شب و روز با یک گروهان جمعیهت ذو  زده بهه فکهر    

و پاستورنشینی هستید، مهی دانیهد کهه     1411انتخابات سال 

اردوغان در هفته گذشته در رژه نظامی باکو شعری از آهنگ 

مبل جدایی آراز آراز را خواند که برای عده ای فرصت طلب س

 دو سویه ارس و رمز تجزیه ایران است؟

ع یزه رجالزه بز  اد  و     5132دتزای عالیجنابان  کزه بابزت کو  

گستاا هب را نخوابیدید آیا کس  وجود ندارد که انزدازه یزک   

 سهند، ارص، به وی های درازی زبان و گستاا این جوا  "آا"

 نماینزدگان  هزما  ناسزالمت   بدهزد؟  را قهرمزان  تبری  و سبالن

 مسزوول   مرزهزا  و سرزمین کیان حراست برابر در  ایران مردم

 کجاسزت؟  آذری مزدع   نماینزده  همه این غیرت رگ هستید،

ان کزه بزر مشزروعیت    تهزر  انقالبز   لیسزت  مدعای پر مدعیان

 بزه  نمک  بخش  ط بان کافر و ب  دین سینه داو م  کنند و

   جزوا  کزه  انزد  مُرده آیا پاهند م  افغانستان دیده زجر ز م

 دهند؟ نم  را عثمان  گستاا این

بدان ایران وجب  از  اکش را به هیاهوی احمقانه تو ؛ اردوغان 

  نمزز  بخشززد و بدانیززد کززه ایززن سیاسززت هززای کززذای  هززما

 از. ایززران تج یززه نززه زد  واهززد رقززم را ترکیززه فروپاهزز 

 برابزر  در  واهم م  ترکیه هریف مردم و نخبگان روهنفوران،

 بززا ندهنززد اجززازه و بیایسززتند ردوغززانا کثیززف هززای سیاسززت

 .هود مبتال سوریه سرنوهت به هم ترکیه او  طرناو اقدامات

تاوان سهل انااری های ، نمایندگان و مردم غیرتمند ایران  -

ما رجزخوانی اردوغان علیه سهرزمین ایهران بهود وقهت آن     

رسیده قطار از ریل خارج شده سیاست خهارجی را بهه ریهل    

( 1در اینجا به سه اصل مهم اشاره می کنم،  خود برگردانیم و

ما در جنگ قره باغ باید تعارف را کنار می گذاشتیم و ضهمن  

 بهه  احتهرام  بهر  مبنی انقالب رهبر پیامبرگونه  عمل به سخن

 را ارمنستان قدرت توازن از حمایت در اشغالی مناطق آزادی

 .کردیم می حمایت

فع ز  آذربایجزان و   ( به گواه تاریخ و اسناد معتبر جمهزوری  5

منطقه قفقاز جنوب  بخش  از سرزمین ذات  ایزران اسزت اگزر    

قرار است در آینده اتفاق  بیافتد این مناطق باید بزه سزرزمین   

 مادری  ود بازگردد.

( ایزران قطعزا از ت زریم هززای اروپزا و آمریوزا ع یزه ترکیززه       1 

 استقبال م  کند.

مط زب دوم در  با عنایت به اینوزه وقزتم رو بزه اتمزام اسزت و      

ارتباط با انتخابات و اصالح قانون انتخابزات اسزت انشزاء ار در    

 .فرصت بعدی مفصل به ب ه انتخابات م  پردازم

 مجل س  رئ یس  نای ب   هاشمي سیدامیرحسین قاضي زادهآقاي 

 احمزدی  م مزود  دسزتور  میزان  نطزق  از بعد  4 اسالمي شوراي

  زواهیم  م  که زمان : گفت،  مج س در هازند نماینده بیغش

 دا  ز   افونز   الفا زت  باعزه  نباید کنیم، دفاع م   منافع از

 هویم.

برادران و  واهرانمزان از  طزه غیزور آذربایجزان اولزین       انصافاً

گروه  بودند که در برابر این اقدام مو ع گرفتند و رسزانه ای  

 هد.

وی در ادامه با بیان اینوه نماینزدگان آذربایجزان  در تزذکرات    

ا  ود به این اقدام انتقاد کرده و بیانیه امروز مج س نیز  را آنهز  

تنظیم کردند که به امضای سایر نمایندگان رسید، گفزت: بایزد   

در اظهار نظرها جانب انصزاف را رعایزت کزرد و دربزاره اینوزه      

هیأت رئیسه در این زمینه اقدام  کرده یا  یر نی  بایزد گفزت   

 ما به این انتقادات عادت کرده و از حق  ود عبور کرده ایم.

 در کهه  ههایی  طقن کنم می عرض ایران بزرگ ملت خدمت-

 موضه   و بهوده  نمایندگان شخصی نظر شود می ایراد مجلس

 بهرای  نماینهدگان  کهنم  مهی  خواهش نیست؛ نظام و مجلس

 پها  زیهر  را شهرع  و دیاهر  حقو  حقی، از دفاع و بندی صف 

و امیدواریم شهاهد تکهرار چنهین اظهارنظرههایی      ناذاشته

 .نباشیم

 4نماینده بندرانزلي احمد دنیاماليآقاي  -ب

 اظهززارات دربززاره هززهدا، یادو ززاطره گرامیداهززت  ززمن وی

ان یک گی ه مرد آذری م  گویم اجزازه  عنو به :گفت ، اردوغان

زبان هزا تزوهین کنیزد زیزرا آذری زبزان هزا        نداهتید به آذری
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  ودهززان بیززدار هسززتند و از سززرحدات ایززران اسززالم  دفززاع 

 م  کنند.

 من تس یت ههادت دانشمند هسته ای کشورمان، اظهار  وی

: ب  تردید عام ین آن ترور در واهند یافت که ایزن راه  داهت 

مشعشع، ظهور ب  پایان و در شش حاج قاسم س یمان  هزا و  

ری زاده ها است و آتزش انتقزام سزخت و انقالبز  اردوگزاه      فخ

 عام ین این ترور را در واهند نوردید.

بد واهان این مرز پرگوهر بدانند که جوانان انقالب  ق زه هزای   

دانش را فراتر از تصورهان فتح نموده، به گونه ای که با حزذف  

مزان از   یک دانشمند درا پیشرفت هسزته ای مزیهن اسزالم    

ز نخواهد ایستاد و صد البته دکترین دفاع  کشور که حرکت با

به کارگیری حداکثری همه بخش هزا در جهزت بازدارنزدگ  و    

 صیانت کشور از تهدیدها است،  دهه ای وارد نخواهد هد.

با گذهت زمان قابل تزوجه  از هزروع بوزار مج زس یزازدهم،      

دشم های تی بین م ت نظاره گر است که آیا مج زس در تزراز   

 ر رهبززر انقززال  و مطالبززات مززردم تغییززر مسززیر داده و  انتظززا

 گام های عم   برداهته است.

 مج سزز  کززه بایززد بززا نگززاه  القانززه و نگززاه  نوگرایانززه       

تصزمیم گیزری کشزور را بزه ریزل  زود بازگردانزد و بزا           نظام

استفاده حداکثری از ظرفیت نظارت  و تقنزین  زود در حزوزه    

اسزت کزارگروه  از   های مخت ف ایفزای نقزش کنزد و  زو      

نخبگان و نمایندگان به بزاز وان  کارنامزه و عم وزرد مج زس     

 اقدام کنند.

سفره هایی که هر روز خالی تر و کوچک تر شهده در انتظهار   

تصمیماتی است که به بهبود شهاخ  ههای کسهب و کهار و     

 معیشههت جامعههه بیانجامههد؛ امههروز گفتمههان غالههب مهها و   

اصلی اقتصاد که تولید کاال  برنامه ریزان، باید تمرکز بر بخش

و تداوم تجارت است، باشد. توقف و اتکاء به اقدامات توزیعی 

و یارانه و ارائه اقالم رایاان پرداختن به بخش ههای انتههایی   

 اقتصاد است.

در اقتصادی با نرخ رشد منفهی و محهدودیت ههای فهراوان     

موجود، تمرکز بر رفتارهای صرف حمهایتی دسهتاوردی جهز    

تظارات جامعه نخواهد داشت؛ هر چنهد از اقهدامات   تعمیق ان

حمایتی و توجه به وضعیت معیشتی بازنشستاان، کارگران و 

 کارمندان خاصه فرهنایان نباید غفلت کرد.

 وقتی نقدینای سرگردان در فضهایی غیهر از تولیهد جهوالن     

می دهد، ههر روز شهاهد مهاجراجویی و التههاب در عرصهه      

ال و نهاده ههای دامهی هسهتیم؛    مسکن، ارز، سکه، قاچا  کا

الجرم شاهد کاهش تولید ناخال  ملی و کاهش قدرت پهول  

ملی خواهیم بود که نتیجه قهری آن به تحلیهل رفهتن تهوان    

 .داخلی است

تحلیل افق پیش روی اقتصاد و باور به استمرار تحریم ههای  

ظالمانه از سوی نظهام سهرمایه سهاالر بها خهویی دردنهده،       

طلب می کند؛ صاحبان موقعیت نبایسهتی  برخوردی فعال را 

با اظهارات خوش بینانه در عرصه دیپلماسی، سیاسهت ههای   

تعلیق و انتظار را دیکته نموده و با ایجاد امیهدهای کهاذب و   

واهی در جامعه بیش از این اعتماد ملی را نشانه گیرند؛ تنها و 

تنها با مدیریت جهادی می توان دریچه جدیهدی از امیهد در   

 لی را گشود.سطح م

فقط و فقط با بهره گیری از نیروهای انقالبز  و عزالم، جوانزان    

نخبه و بایدهای بیشمار دیگر در دستگاه های متزول  تولیزد و   

اهززتغال و تززدوین سززناریوهای بر ززوردار از پشززتوانه دانززش و 

تجربه م  توان هاهد رنگین کمان  از آسزیب هزای اجتمزاع     

ت را بر گونه های غم بار مردم نبود و گل واژه های لبخند ر ای

  اصه جوانان این سرزمین به نظاره نشست.

ههرستان بندر ان ال  با طبیعزت و جاذبزه هزای سز رانگی ا     

ظرفیت های عظیمز  دارد، توجزه بیشزتر وزارت گردهزگری،     

میراث فرهنگ  و صنایع دست  در احداث و تزامین زیرسزا ت   

دریزای  و   های مورد نیزاز بزه منظزور جزذ  بیشزتر گردهزگر      

 سا    را م  ط بد.

از مسزووالن سزازمان م زیط زیسزت مز   زواهم بزرای رفزع         

مشوالت زیست م یط  و هزرایط نگزران کننزده تزاال  بزین      

الم    ان ل  که مطالبه جدی مردم و فعالین م یط زیست م  

باهد، طرح نجات م   تاال  ان ل  را در دستور کار  زود قزرار   

 دهد.

ری حزریم و بسزتر تزال  ان لز  از سزوی      اف ایش ده ه ار هوتا

وزارت نیرو بر  الف مصوبه کنوانسیون و بدون توجه به حقوق 

کسززبه و اهززال  و  واسززته کشززاورزان، مشززوالت حقززوق  و   

فشارهای اقتصادی بیشماری ایجاد کرده است لذا از مسزووالن  

  واهان تعیین تو یف نهای  و برطرف کردن مشول هستیم.

و دبیر انززه هززورای عززال  منززاطق آزاد بززا  از وزارت اقتصززاد -

جدیت م   واهم ریل گذاری مدیریت  و اهغال منطقه آزاد را 

به سمت مردم ان ل  برگرداند؛ مردم ان ل  از و زع مزدیریت  و   

کارکرد منطقه آزاد، آزرده  اطر و  واهان تزدبیر فزوری بزرای    

 اصالح امور منطقه آزاد هستند.

نیززرو پززروژه هززای فا ززال    همچنززین انتظززار داریززم وزارت 

ههرستان را تسریع بخشد؛ زیبنده نیست سا ت تصویه  انزه  
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درصدی بخاطر ا تالف بین کارفرما  01غر  ان ل  با پیشرفت 

 سال تعطیل هده باهد. 1و پیمانوار به مدت 

در  4قاضي زاده هاشمي، نایب رییس مجلس شوراي اسالميآقاي 

ان ل  در قزوه مقننزه،   پاسخ به ص بت های نماینده مردم بنزدر 

گفت: جان ما از ما جدا هده است؛ این حرف ما است و کسز   

نباید در آن د الت کند. سالهاست در فراق بخشز  از جانمزان   

 .م  سوزیم

 4نماینده درگز حسن رزمیان مقدم آقاي -ج

 در اردوغزان  طیزب  رجزب  هعر وان  کردن م ووم  من وی

 جزدای   و گرایانزه  مدا  ه مضمون  که باکو در نظام  رژه یک

منطقزه آذربایجزان ایزران داهزت گفزت: در       بزه  نسزبت  ط بانه

را انتخا  کزرد  هرایط فع   باید بهترین و عاقالنه ترین گ ینه 

و آن حفظ وحدت، یودل  و یوصدای  مسووالن است. وحزدت  

قوی ترین سالح برای نابودی دهمن و ناامیدی آنهاسزت. پزس   

 .مت د هوید

 طا  به نمایندگان گفت: اگر تمام تالا  ود را در دندین  -

نقطه متمرک  کنیم و با همت و تالا آن را بزه ثمزر برسزانیم    

تزرین مج زس تزاریخ  زواهیم مانزد.      قطعا قوی ترین و موفزق  

مبارزه جوی  با رانت، فساد و ویژه  واری، بر ورد با مفسزدان  

و متخ فان در هر پسزت و مقزام و همچنزین مبزارزه بزا گزران       

فروهزز  و قیمززت هززای سززر بززه ف ززک کشززیده و مهززار تززورم  

افسارگسیخته از مهمترین تالهزهای  اسزت کزه بایزد بزه ثمزر       

 .برسد

ود بززه مشززوالت حززوزه انتخابیززه اا  وی در پایززان نطززق  زز

 .پردا ت

 4نماینده تبریز  محمدحسین فرهنگيآقاي  -د

 دو ایزن  ارص و آذربایجان دمور در و است هیراز اهل حافظ - 

. ارص رود سزاحل  بزر  بگزذری  گزر  صزبا  ای است؛ گفته را هعر

ن نفزس، طوطیزان در   ک مشوین و وادی آن  او بر زن بوسه

زنزد   کنند و از ت سر دست بر سزر مز    هورستان کامروان  م 

  مسوین مگزس؛ در واقزع ایزن اهزعار زبزان حزال آذربایجزان،       

 ع یز   ایران از هده جدا یجانآذربا در که کسان  هم و اردوغان

 مج س تریبون پشت در امروز که کسان  هم و کنند م  زندگ 

 ان راندند و همه تعجب کردند.زب بر را عجیب  بسیار عبارات

اا  آذربایجان را هما مز  هناسزید و از مسزائل و تاریخچزه     -

ای از کشزور بزه انزدازه     اطالعات کاف  دارید؛ هاید هیچ منطقه

تمامیزززت ار ززز  ایزززران اسزززالم  تزززالا و  آذربایجزززان در

 گذاری نورده و ه ینه نداده است. سرمایه

در ت والت مشروطه، م   هدن نفت، پیروزی انقال  اسزالم   

و در روزهای ا یر که دنین ب زه هزا و مسزائ   مطزرح بزود      

هاهد نقش آفرین  آذربایجان  ها بودید؛ بنده در سزتاد لشزور   

هر دزفول و هم اردوگاه لشزور  عاهورا بودم و در یک روز هم ه

بمباران هد و وقت  برای پیگیزری مسزائل مجروحزان و هزهدا     

رفته بودیم مشاهده کردیم که مردم دزفول مشوالت و مسزائل  

مربوط به مجروحان، جانبازان و ههدای  ودهان را رها کردند 

های  بودند که آن روزها  ونشان بر  زاو   و به فور آذربایجان 

هزا و   هزون   یخزت و آذربایجزان غیزر از  زط    پاو  وزستان ر

هززای حسززاص در میززادین مخت ززف دفززاع مقززدص  تاثیرگززذاری

همواره در صف مقدم دفزاع از کشزور و تمامیزت ار ز  بزوده      

است.آقای اردوغان سخنان  را نسنجیده بزر زبزان رانزده بزود و     

نمایندگان آذربایجان اولین کسان  بودند که مو زع گرفتنزد و   

بودم که از تریبون مج س عرایض  ود را بیان بنده هم منتظر 

کنم.همچنین نمایندگان ول  فقیه در همال غر  کشور بیانیه 

ای که  ای بسیار روهنگر، ت  ی   و موثر را صادر کردند به گونه

آقای اردوغان در عقب نشین  سریع از زبان وزیزر  ارجزه اا   

سزت؛  گفت که ما دنین دی ی را نگفتیم و اهتباه  را داده ا

حاال اینوه درا سفیر ما را برای اهتباه  ودهان احضار کردنزد  

 وزیر امور  ارجه اا باید تو یح دهد.

 افونز  اسزت، دهزمن نزه تنهزا       دهمن اص   ما دنبال تفرقه -

بین م ت ایران ب وه میان کشورهای همسایه به ویزژه اسزالم    

زه دنبال تفرقه افون  است بنابراین ما و همسزایگان نبایزد اجزا   

دهیم اهداف آنها از این قبیل اتفاقات حاصل هود و بزه نتیجزه   

برسد.باید به دنبال وحدت باهزیم؛ کشزورهای ایزران اسزالم ،     

ترکیه و آذربایجان کشزورهای حساسز  در منطقزه و ایزران و     

ترکیه دو همسایه مس مان بسیار مقتدر در منطقه هستندو هر 

ر مط زق بزه   هزای دهزمنان بزه طزو     جا همراه  داهتند توطوه

نتیجه نرسید و هوست  ورده و بر ز  دیگزر هزم در نتیجزه     

ها آسیب دیده است بنابراین همگزان را بزا پزذیرا     ناهماهنگ 

اهتباهات، ایرادات  و اهوالت  که وجود داهته است دعوت بزه  

 .کنم وحدت م 

 4نماینده تاكستان رجب رحمانيآقاي  -ه 

با گرامیداهت یاد و  اطره ههید حزاج قاسزم سز یمان  و     وی

: امزروز ادامزه راه هزهدا  زدمت     ، گفزت :  ههید فخزری زاده  

ص یح به م ت، توجه به فرمایشات رهبر معظم انقال  و توجزه  

 .توجه به ات اد و انسجام در کشور استبه مستضعفان کشور و 

www.dotic.ir
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مردم آذربایجان مردم  انقالب  هسزتند، باقر زان، سزتار ان،    

هیخ م مد  یابان  و ههید باکری را هیچ هخصز  فرامزوا   

نم  کند، آذربایجان در ق ب م ت ایران جزای دارد، امیزدواریم   

آقززای اردوغززان بززه اهززتباه  ززود پزز  ببززرد و از م ززت ایززران  

د و بداند م زت ایزران یوپاردزه هسزتند و تمزام      عذر واه  کن

اقوام ایران ت ت لوای رهبری حضرت آقا مت زد و منسزجم راه   

 .انقال  و ههدا را پیش م  برند

دولت و مج س با همفوری یودیگر بودجه ای مط زو  تنظزیم   

کنند و از کسری بودجه ج وگیری کنند، وزیر جهاد کشزاورزی  

 والت کشززاورزی بززهبززر اسززاص قززانون  ریززد تضززمین  م صزز

قیمت گذاری دقیق بر اساص تورم برای م صزوالت باغزداران    

ه ار هوتار باغ انگزور در کشزور وحزود     111توجه داهته باهد،

ه ار هوتار آن در استان ق وین اسزت، هزر هوتزار     11دارد که 

پنج هغل ایجاد کزرده اسزت و ایزن مشزاغل در  طزر نزابودی       

به  75شاورزی در سال قانون  رید تضمین  م صوالت ک.است

تصویب مج س رسیده است که از آن روز هم  رید تضزمین ،  

 .هم  رید یارانه ای و هم  رید توافق  انجام هده است

(اظهارات آقاي قاضي زاده هاش مي نای ب ری یس اول    2

 مجلس شوراي اسالمي4

 رح ززت جانگززداز حضززرت آیززت ار م مززد یزز دی یوزز  از    

ال  کزه هزم در جریزان    هخصیت هزای برجسزته و ویزژه انقز    

پیززروزی انقززال  و هززم در دفززاع از انقززال  و هززم مبززارزه بززا  

ان رافات  که در جریان انقال  توسط بر   افزراد رقزم  زورد    

ایشان به عنوان یک دهزره برجسزته، عزالم دینز ، هخصزیت      

بصیر، فی سوف، فقیه، انقالبز ، سزاده زیسزت، قزاطع و هزجاع      

ن کشزور اسزت کزه بزه نوبزه      نامش در زمره نام مبارزان جاویدا

  ودم و از طرف مج س هورای اسالم  عرض تس یت دارم.

به قول مقام معظم رهبری حضزرت آیزت ار م مزد یز دی از     

جم ه افرادی بودند که وقت  در جایگاه  حضور داهتند به آن 

جایگاه آبرو مز  دادنزد و از آن جزا کسزب آبزرو نمز  کردنزد.        

عزال  در ر زوان  زودا بزه     امیدواریم که  داوند تبزارو و ت 

 .ایشان و در بهشت جایگاه  تعیین کند

تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمه ور و  مس لولین   (4

 اجرایي كشور

 مورد(3)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

آقای مقتدای  نماینده مردم اصفهان:  رورت حمایت مزال   -3

 ول در حوزه آسیب های اجتماع .واز نهادهای مس

سرای  نمانده مردم جویبار بزه همزراه    ای مرادیان کودکآق-5

نفززر از نمایندگان: ززرورت مقاب ززه جززدی بززا ورود قادززاق   30

 داروهای مرتبط با کرونا به کشور.

 مورد(8) تذکرات کتبی به  مسئولین اجرایی کشور -ب 
 

 تعداد دستااه اجرایی تعداد دستااه اجرایی

 3 جهاد کشاورزی 3 میراث فرهنگ 

 5 تعاون 3 تصاد و دارای اق

 3 بهداهت و درمان 3 صنعت

   3 ورزا

 

 قرائت بیانیه(5 

 و وقزایع  دربزاره نفر از نماینزدگان مج زس    552 از بیش یانیهب

 4، به هرح ذیل قرائت گردید ترکیه جمهور رئیس ا یر موا ع

 بسمه تعال 

 م ت ع ی  و غیور ایران

ترکیه آقزای رجزب    بوارگیری ادبیات تفرقه آمی  رئیس جمهور

طیب اردوغان که انتظار حُسزن همجزواری و تزالا در جهزت     

وحدت جهان اسالم و ایجاد ص ح و ثبات در منطقزه از ایشزان   

م  رود، بسیار تعجب برانگی  و غیرپذیرفتن  است و هدیداً آن 

 را م ووم م  کنیم.

ادبیات  که یادآور ت میل داغ  جانسوز بر پیور سرزمین ب رگ 

جدای  ت می   و نا واسته بخزش مهمز  از پزاره تزن      ایران و

م ت ایران بود. اهعاری که هم سراینده آن و هزم  واننزده آن   

 همانا ایرانیان ع ی  و داغدیده از فراق فوق م  باهند.

ج س هورای اسالم  از استان های همال غر  ما نمایندگان م

و سایر استان ها،  من م وومیت ادبیات تفرقه پراکنانه فزوق  

و تاکید بر تمامیت ار  ، آب  و آسمان پاو کشور ب رگ ایران 

و آرمان های انقال  اسالم  و رهنمودهای ول  امزر مسز مین   

ون حضرت آیت ار امام  امنه ای  مدظ ه العال ( و اصزول قزان  

إِن َّ هزذههه ُُمََّّزتُوُمأ ُُمََّّز ً    "به حوزم آیزه    33اساس  از جم ه اصل 

همه مس مانان یک امت هسزتند و   "واحهدَّةً وَّ ُ ن ا رَّبَُّوُمأ ف اعأبُدُونِ

دولت جمهوری اسالم  ایران موظف است سیاست ک ز   زود   

را بر پایه ائتالف و ات اد م ل اسالم  قرار دهد و کوهش پیگیر 

تا وحدت سیاسز ، اقتصزادی و فرهنگز  جهزان      به عمل آورد

اسالم ت قق بخشد و همراه با مردم ع ی مان، نمایندگان همزه  

 استان های کشور این نوای دلنشین را یادآور م  هویم.

همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همزه هزاد و   

 وا و نغمه زنان، بزه صزالبت ایزران کهزن، ز صزالبت ایزران       
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و بار دیگر  من تاکید بر یوپزاردگ  م زت بافرهنزگ و    جوان؛ 

ریشه دار ایران اسالم  و هم نوا با ده ها ه ار هزهید و جانبزاز   

مدافع این مرز و بوم از  طه سرسزب  و هزهیدپرور آذربایجزان    

 فریاد سر م  دهیم:

آذربایجان، از حضرت آیت ار  امنه ای، انقال  و ایزران جزدا   

  نم  هود.

یین نامه اي، اخطار قانون اساسي و ت ذكرات  تذكرات آ (6

 شفاهي

: گفزت  تزذکری  در   نماین ده دشتس تان4   ابراهیم رضائيآقاي 

 در ویرانگززر ا یزر  سزیل  در انمزان هموطن از تزن  دو درگذهزت 

 در هموطنزان  از دیگزر  تعزداد  همچنین و دهتستان ههرستان

  . گویم م  تس یت را دیگر ههرهای

 .دولت در اسرع وقت باید  سارت سیل زدگان را جبران کند -

 تزذکر  در  نماین ده تبری ز4   سیدمحمدرضا میرتاج الدینيآقاي 

  و فرهنزگ  ابز  م زت  یوپزاردگ   بزر  تاکیزد   من  ود هفاه 

هز ار هزهید و    هزا  ده با نوا هم: گفت ، اسالم  ایران دار ریشه

جانبززاز مززدافعین ایززن مززرز و بززوم از جم ززه  طززه هززهیدپرور 

 آذربایجززان از ایززران جززدا  "آذربایجززان نززدا سززر مزز  دهززیم  

 .، و این سخنان تفرقه افونانه را م ووم م  کنیم"نم  هود

 بزر  تزذکری  در سیدم مدر ا میرتزاج الزدین   همچنین آقای  

 آیزه  بزه  اهزاره  با و آیین نامه دا    مج س،  72ماده   اساص

 ۖ   ری ُوُزم  وَّت زذهَّبَّ  ف ت فش ز وا  ت نزازَّعوا  وَّال وَّرَّسزول هُ  ال  َّهَّ وَُّ طیعُوا

 بسزیار  اجمزاع  یک امروز: گفت الصّابِرین  مَّعَّ ال  َّهَّ إِن َّ ۖ  ا وَّاصبِرو

 که ای هائبه به نسبت کشور کل در هم و مج س در هم  وب 

 را هزد  جزاد ای ترکیزه  جمهور رئیس افونانه تفرقه ادبیات پ  در

 م ز ،  منزافع  حفزظ  جهزت  در نیز   م زت  همه که بودیم هاهد

ایزران بز رگ    پاو آسمان حفظ و ار   تمامیت کشور، مصالح

 در مقابل آن ایستادند و این سخن کامال روهن است.

هزای رسزیده رئزیس جمهزور ترکیزه از       البته بر اساص گز ارا 

های  ود عذر واه  کزرده و گفتزه اسزت منظزور وی      ص بت

ان نبوده است امزا در هزر صزورت مسزو ه تمامیزت ایزران و       ایر

آذربایجان که همیشه حزافظ کشزور بودنزد و بزه تعبیزر رهبزر       

معظم انقال  سر ایران است تا این اندازه از اهمیزت بر زوردار   

تزابیم کمزا اینوزه ایزن در      بوده که حت  هائبه آن را نی  برنم 

نزدگان هزمال   سخن تمام نمایندگان مشهود بود و بیانیزه نمای 

غر  کشور و آذربایجان نیز  بزدین منظزور آمزاده هزده و بزه       

 امضای تمام نمایندگان رسید.

هزای   وی در انتقاد به نطق احمدی بیغش تصریح کرد: صز بت 

امروز هموارمان این وحدت را بر هم زد به همین دلیل این آیه 

هریفه را در ابتزدا  وانزدم کزه تأکیزد هزود ات زاد، وحزدت و        

اید حفظ هود  من اینوه باید بدانیم هر نزوع حم زه   همدل  ب

به دوستان و مج س به نفع مردم و کشور نیست بنابراین هزما  

گیریزد بزه همزه نماینزدگان      نباید وقت  پشت تریبون قرار مز  

حم ه کنید؛ ایزن اقزدام دزه سزودی دارد و هزما دنبزال دزه        

 هستید.

انصزاف و  ها جوا  نداده و تنهزا  زروج از جزاده     گاه تندی هیچ

عدالت است که فرد به جای اینوه بخواهد بزه بیزان مشزوالت    

اا بپردازد بدون توجه به مصالح و منافع کشزور   حوزه انتخابیه

زاده هاهم  نایزب   مطالب  را بیان کند تا جای  که دکتر قا  

رئیس مج س نسبت به آن تذکر بدهزد و بگویزد ایزن سزخنان     

ورت فردی بیان هزده  مج س نبوده و قابل قبول نیست و به ص

 است.

اوالً در ایززن مسززو ه هززیچ ا تالفزز  وجززود نززدارد و همززه     -

نمایندگان غیور و هجاع آذربایجان که همیشه در  زط مقزدم   

دفاع از تمامیت کشور و  او پاو ایران  ون پزاو سزرداران   

هزا   زاده ها و هزفیع  ههید همچون باکری، یا چیان  ها، تجالی 

ور داهتند  من اینوه بر اسزاص  در سوسنگرد و  وزستان حض

تاریخ آذربایجان مردم ایزن  طزه پیوسزته در مقابزل هزر نزوع       

 اند. هجمه ایستاده و کل کشور را حفظ کرده

در پایان  طا  به احمدی بیغش این بیت از هزعر هزهریار را   

قرائت کرد: از من گذهت و من هم از او بگذرم/ ولز  بزا دزون    

 .من  به غیر م بت روا نبود

 اظهزارات : گفزت  تذکری در  نماینده خمین4 علیرضا نظريي آقا

 عقیززده مززن ،   بززه کززنم؛ مزز  م وززوم قویززاً را اردوغززان آقززای

 .است گفته ده هک نشد متوجه هم  ودا ،اردوغان

به رئیس جمهور ترکیه نصی ت کرد که تزاریخ جمهزوری    وی

 .اسالم  ایران را حداقل یک بار مرور کند

در تزذکری    نماینده سروستان   4 عبدالعلي رحیمي مظفريآقاي 

گفت: ،  من م وومیت اظهارات سخیف رئیس جمهور ترکیه 

گوییم که اگر بسیاری از نمایندگان جزوا    به آقای اردوغان م 

هما را ندادند دلی ش این بود که فرزندان غیزور آذربایجزان بزا    

 .کند را دادند و همین کفایت م  زبان هما جوابتان

: گفزت  تزذکری  در نماین ده ارومی ه 4   سیدسلمان ذاك ر آقاي 

ت های مزرزی را  مهور ترکیه نسبت به موقعیج رئیس اظهارات
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رد م  کنم. امت واحد آذربایجزان امزت اسزالم اسزت و روح و     

 دلشان یو  است.

در منازعات  اک  نی  دیده هد که آذربایجزان و ایزران مزدافع    

 تمامیت ار    ود هستند، د الزت در موقعیزت هزای مزرزی     

ب  جا است، هرگ  نم  توانند ات اد و الفت اجتمزاع ، انقالبز    

 م زنند.و اله  را بر ه

 کزردن  م ووم  من 4تربت حیدریه  نماینده  محسن زنگنهآقاي 

یه، گفت: بنده از مشارکت مردم ع ی  ترک دولت رئیس اظهارات

در صززیانت از جمهززوری اسززالم ،  آذربایجززان و غززر  کشززور

 .مرزهای م   و تاریخ کهنسال ایران اسالم  تشور م  کنم

  ززمن تززذکری در  نماین  ده اه  واز4 مجتب  ي یوس  فيآق  اي 

ای اردوغان به آق: گفت،  اردوغان مذبوحانه اظهارات م وومیت

آمار ههدای ترو زبان در استان های ترو نشین توجزه کنزد   

یززک وجززب از  ززاو مقززدص  کززه حا ززر هززدند بززرای اینوززه

جمهوری اسالم  به دست اجنب  هزا نیفتزد، از جزان  زویش     

بگذرند و آمدند در استان های  مانند  وزسزتان،  ونشزان بزه    

 زمین ریخته هد.

البته در دیپ ماسز  مزا  زعف هزای  داریزم و عز ت بایزد بزه         

پاسپورت ما بازگردد، اما افتخزار مز  کنزیم کزه آذربایجزان از      

جداهدن  نیست. دهمنان آرزوی  ود را به گور تشیع و ایران 

 . واهند برد

در تذکری با اهزاره بزه    4جبار كوچکي نژاد نماینده رشت  آقاي 

اظهارات اردوغان ع یه تمامیت ار   کشزورمان گفزت: مزن از    

وحدت و هماهنگ  م ت ایران به ویژه مردم آذربایجان در برابر 

یزن وحزدت و   کزنم. ا  سخنان رئیس جمهور ترکیزه تشزور مز    

 .هماهنگ  باعه عقب نشین  اردوغان هد

در واکزنش بزه    : علي باب ایي كارن امي نماین ده س اري    آقاي 

اظهارات رئیس جمهور ترکیه، اف ود: از حضور و گفتمان سازی 

مردم ایران در مقابل هعر وان  رئزیس جمهزور ترکیزه تشزور     

ند کزه  کنم. مردم ایران با یورنگ  و ات اد بار دیگر نشان داد م 

 .پشتیبان نظام و انقال   ود هستند

در تزذکری  نماین ده مهری ز و ب اف 4    محمدرضا صباغیان آقاي 

  طا  بزه هیوزت رئیسزه، بیزان کزرد: هیوزت رئیسزه جایگزاه         

ویژه ای دارد که قابل احترام است. اما بر   از اعضزای هیوزت   

 رئیسززه بززه ویززژه آقززای امیرآبززادی بعضززا نماینززدگان را در     

 .ها ارهاد م  کنندرای گیری 

ما م  دانیم که ایشان نی  نماینده بوده و حق اظهار نظزر دارد.  

اما هیوت رئیسه باید به همه نمایندگان نگزاه یوسزان  داهزته    

 .باهند

به تزذکر وی، تاکیزد    پاسخ در 4 احمد امیر آبادي فرهاني آقاي 

کرد: از آقای صباغیان تشور م  کنم امزا ایشزان نیز   زود در     

رای گیری بعضا سایر نمایندگان را ارهاد م  کنند. ایزن  هنگام 

امر از حقوق نماینزدگان اسزت و نماینزدگان حزق اظهزار نظزر       

 .دارند

 مزاده  به استناد با  نماینده خلخال4  سیدغني نظري خانقاه آقاي

 آذربایجان غیور نمایندگان: گفت مج س دا    نامه آیین( 72 

اه ههیدان  مانند باکری باصالبت، اقتدار و هزجاعت کزار   ر پیرو

 زاو  »گونه که ستار ان گفزت   دهند و همان  ود را ادامه م 

؛ مزا هزم در دفزاع از حقوقمزان     «دهیم نم   وریم اما  او م 

 آییم. ای کوتاه نم  ذره

دانم آقای روحهانی   افزود: نمی ، در تذکر به رئیس جمهور وی

برد یا بیرون آمده اما ایشان که  همچنان در قرنطینه به سر می

سطح اردوغان بود باید تذکرات الزم را داده و اعالم موض   هم

 بق موض  انفعالی بایرد.السا کرد نه اینکه کمافی می

وی با بیان اینوه مقام معظم رهبری فرمودنزد آذربایجزان سزر    

ایران است، ا افه کرد: اگر کس  دز  بزه ایزران و آذربایجزان     

نگاه کرده و نیت  بیث  داهته باهزد ماننزد صزدام از تنزور در     

 دار هود. دهیم امنیت و هرف م   لوه آید؛ ما اجازه نم  م 

یندگان  واهش کرد پشت تریبون رسم  نظزام  از نما در پایان

جمهوری اسالم  ایران احساس  نشوند و احسزاص بزر منطزق    

 .غ به نوند

در تذکری بزه اسزتناد مزاده     نماینده تهران4 احمد نادري آقاي  

آیین نامه دا  ز  مج زس، گفزت: آقزای احمزدی بزیغش        72

 نماینززده مززردم هززازند در نطززق میززان دسززتور امززروز  ززود   

ی احساس  داهتند و به نظر م  رسد از امنیت م   ص بت ها

 و سیاست  ارج  دی ی نم  فهمند.

در تو یح توئیت ا یر  ود درباره طالبان اف ود: ایزن یزک    وی

 ب زه  در و اجتماع  ع وم مو وع اجتماع  از منظر یک استاد

 و 71 دهزه  در طالبان جنایات البته. بود اجتماع  های جنبش

ران م ووم است، اما مو زوع  کزه   ای و افغان مردم حق در 21

من مطرح کردم از منظر امنیت م   و از نظر یک مدرص ع وم 

 اجتماع  بود.

 مصزاحبه ام در مخالفزت بزا اظهززارات اردوغزان نیز  از اولززین      -

گفت و گوها بود که در  برگ اری فزارص منتشزر هزد. آقزای     
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احمدی بیغش مباحث  را عموماً مطرح م  کند کزه موجبزات   

در فراوان همواران و دلسوزان انقزال  مز  هزود. از جم زه     تو

در صوص دین مو ع نابخردانه و غیرمنطق  گرفتنزد، امزروز   

 به رئیس جمهور و آذری زبان ها نی  اهانت کردند.

با توجه به بر وردهای احساسز  و موا زع غیرعقالنز  آقزای     

احمدی بیغش در مباحه سیاست  ارج ، هیزات نظزارت بزر    

نزدگان بایزد دربزاره عضزویت ایشزان در کمیسزیون       رفتار نمای

 .امنیت م   تجدیدنظر کند

  ود هفاه  تذکر در بریز  4نماینده ت   روح اله متفکرآزادآقاي  

 مبنای بر ایران اسالم  جمهوری  ارج  سیاست اینوه بیان با

 بایزد  رو این از: گفت هود، م  طراح  مص  ت و حومت ع ت،

 .نیفتد  طر به م   منافع تا کنیم دقت اظهارنظرها در

بززه عنززوان یززک نماینززده آذربایجززان  جزز ء اولززین نفززرات     

ظر رئیس جمهور دوست ترکیه که گیرنده در قبال اظهارن مو ع

 .بودم ادعای ار   ت ق  هد،

گویم مزا   به نمایندگ  از نمایندگان آذربایجان و مردم ایران م 

از آذربایجان  حرف م  زنیم که برای ایران، سوسزنگرد را نگزه   

هزونان دفزاع از حزریم،     داهت و لشزگر عاهزورای  آن از  زط   

  که دفاع از آ  و ناموص و  او وطن بود، همچنین آنها زمان

قزراوالن    او ایران مطرح هزد، کیزان آن را بزه عنزوان پزیش     

 نظام  حفظ کردند.

گرای   گرای  و گروهک ما آذربایجان  هستیم که در دوران فرقه

کنندگان این فتنه در کشور بودیم؛  ابتدای انقال ، ج ء  اموا

بخزش م زت    گوییم که همیشه قزوام  ما از آذربایجان  سخن م 

 بود.

ب ه! ما درد داریم، درباره زبان و فرهنزگ  زود و دربزاره لطمزه     

تمرک گرای  به مناطق پیرامون  ایران حرف داریم اما نبایزد در  

این باره سوء استفاده هود درا که در قبال جمهزوری اسزالم    

 کنیم. ایران، طبق سیاست ع ت، حومت و مص  ت عمل م 

 ع زت  گرفتیم مو ع نآذربایجا جمهوری و باغ  اگر در قبال قره

جا اهزغال هزود م وزوم اسزت      هر  او که درا بود وا ح آن

ای از ماجرای اردوغزان بزرای توجیزه، سزوء اسزتفاده       پس عده

 نونند.

هزای اصزی      کنیم، ما ایرانز   نشین  نم  ما از مو ع  ود عقب

هستیم که در حفظ  او کشور سهم داریم؛ ما مشروطه را بزه  

ندای آذربایجان، ندای قزوت، قزدرت و   این کشور دادیم لذا این 

 اقتدار برای این کشور بوده است.

اتفاقا کسان  که در برابر بیگانه ایستادند، مزا بزودیم کزه باعزه     

هود از مطالبه حقوق اص    ود درباره زبزان و فرهنزگ و    نم 

مسائل بودجه کوتاه بیاییم و معتقزدیم همزه ایزران بایزد مثزل      

 .تهران رهد کنند

 در 4  مش گین ش هر  نماین ده    محمود عباس زاده مشکینيآقاي 

 دربزاره  ترکیزه  جمهور رئیس اظهارات به اهاره با هفاه  تذکر

 کنیزد  نگاه را ایران رنگ سه پردم اردوغان جنا : گفت ایران،

 مانزد  م ( ع  ع   حضرت ذوالفقار به که میانه هالل دو آن آیا

ن قزدرت جمهزوری اسزالم     برآمد نشان همانا که بینید م  را

ایران و حاکمیت  مبتن  بر موتزب متعزال  اسزالم م مزدی و     

 الری اسزت کزه حقزوق اسزتراتژیک آن از     ساز وکار مزردم سزا  

دریای سرا تا مدیترانه را در برم  گیزرد. اقتزداری کزه مزردم     

مس مان و عاهورای  جمهوری آذربایجان نی  با هور و اهزتیاق  

 به آن م  بالند.

آقای اردوغان آیا نظام  گنجوی را م  هناسید؟ آیا مجسمه او 

همزه  "هزنیده ایزد؟   را در باکو دیده اید؟ یا سروده های وی را 

عالم تن است و ایران دل/نیست گوینده زین قیاص  جل/دون 

 ."که ایران دل زمین باهد/دل ز تن به بود یقین باهد

مرزهای ایران و آذربایجان مرزهای دوسزت  و بزرادری بزین دو    

م ت و با مشترکات مذهب ، تزاریخ  و فرهنگز  بسزیار اسزت.     

  اهل بیت بایزد تقویزت   پایه م ور مبتن  بر تفور موتب متعال

 هود.

در پاسخ به اظهارات یو  از نمایندگان، گفت: الزم نیسزت   وی

هما به ما درص غیرت دهید نام آذربایجان بزا عنصزر معرفزت،    

غیرت، نجابت، هجاعت، وطن پرست  و والیت عجین هده امزا  

اگر امروز بر   جرات م  کنند به عنوان مهمان برادر مس مان 

مردم ایران هزعری را بزه جهزت معوزوص و      در باکو  طا  به

 واگرایانززه قرائززت مزز  کننززد نتیجززه همززین نگززاه هززا و        

 دستورالعمل های تنگ نظرانه منبعه از آن است.

در تذکر هزفاه     نماینده سبزوار4 بهروز محبي نجم آباديآقاي 

 من گرامیداهت یاد و  اطره ههید گرانقدر، مدیری جهزادی  

ای دکتر م سن فخزری زاده گفزت:   و دانشمند دفاع  و هسته 

آرزوی توفیق و رفع مضایق برای م ت ب رگ و سرافراز ایران را 

 دارم.

م ت ب رگ ایران و ترکیه دو کشور دوست و برادر بوده کزه در  

غم و هادی در کنار یودیگر هستند و مخزدوا کزردن روابزط    

حسنه تاریخ  و راهبردی و تالا برای رقابزت هزای مخزر ،    

 های ایران و ترکیه نیست.مط و  م ت 
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رئزیس جمهزور ترکیزه ا زافه کزرد:       ؛  وی  طا  به اردوغزان 

م صول بعثت پیامبر گرام  اسزالم، ات زاد و حزذف تعصزبات     

 قوم  بود.

طرح اقدام راهبردی مصو  وکالی مردم در  انزه م زت را    وی

با این طرح دسهتان  طرح  ارزهمند ارزیاب  کرد و ادامزه داد:  

شود. این طرح مههر بهاطلی بهر اندیشهه      خالی دولت پر می

 مذاکرات بهی فایهده، تعههدات یهک سهویه خسهارت بهار،        

سرخوشی های پوچ و اعتمادهای بی سرانجام است. امیدوارم 

دولت با اجرای این طرح و طرح تامین کاالههای اساسهی بهه    

 وظیفه قانون خود عمل کند.

درباره  زرورت همسزان سزازی حقزوق بازنشسزتگان       در ادامه

تامین اجتمزاع  تصزریح کزرد: ایزن ع یز ان عمزر  زود را در        

 دمت عمران و آبادی این سرزمین سپری کردنزد، امزا امزروز    

طعم ت خ تبعیض آهوار را احساص م  کنند. امیدوارم با توجه 

بزه گسززتردگ  جمعیزت ایززن ع یز ان اقززدامات عزاج   بززرای     

 همسان سازی حقوق آنها صورت گیرد.

ا و پزرورا گفزت: سزامانده  دقیزق     در تذکر به وزیزر آمزوز  

نیروهای متعدد و متنزوع آموزهز  و نیروهزای فرامزوا هزده      

طرح مهرآفرین و نیروهای  دمات  و رفزع تزا یر در پردا زت    

حقوق حق التدریس  ها به ویژه نیروهزای  ریزد  زدمات  بزه     

 .اقدامات مقتض  نیاز دارد

فاه  در تزذکر هز   4 اقلی د  نماین ده   بهروز مسلم صالحي آقاي 

 ترکیه، جمهور رئیس  من م ووم کردن ص بت های سخیف

 کارکنان و ع م  هیات اعضای مظ وم قشر دردهای در صوص

 تمزام  ع مز   هیزات  عضزو  ه ار 11: گفت اسالم  آزاد دانشگاه

ه ار هیات ع م  پاره وقت و حزق   52 و کارمند ه ار 12 وقت،

ار هز   571هز ار نفزر و حزدود     01التدریس که روی هم رفته 

  انوار هستند که از دانشگاه آزاد ارت اق م  کنند.

در این مج س داد همه گروه ها زده هده از جم ه نهضت  هزا،  

حق التدریس  ها و... اما هزیچوس نبزود از حزق دانشزگاه آزاد     

اسالم  دفاع کند. همواران یا  ودهان فارغ الت صیل یوز  از  

 دیک آنها. ال ق و مقاطع دانشگاه آزاد هستند یا یو  از افراد ن

االنصاف کدام یک از هما از موجودیت دانشگاه آزاد دفاع کزرده  

 اید؟ درا کس  به این جامعه عظیم دانشگاه  توجه نم  کند؟

وی با بیان اینوه متوسط حقوق اعضای هیات ع م  و کارکنان 

دانشگاه آزاد نصف دانشگاه دولت  اسزت، گفزت: سزطح ع مز      

آزاد نزه تنهزا کمتزر از دانشزگاه      اعضای هیات ع مز  دانشزگاه  

دولت  نبوده، ب وه در حد آنها و هاید بیشتر هم باهد. از طرف  

می ان دریافت حقوق و م ایا به اندازه ای رسزیده کزه هزاید در    

 حد یک کارگر مناطق نفت  هم نباهد.

می یزارد تومزان    5011الز    5511بودجه ساالنه دانشزگاه آزاد  

ازه بودجه ساالنه  ود از بنیزاد هزهید   است، دانشگاه آزاد به اند

 ط بوززار اسززت. دززرا ورود نوززرده و از حززق دانشززگاه دفززاع     

 نم  کنید؟

درصد حق بیمه بیواری از ابتدای تاسزیس دانشزگاه آزاد از   سه 

حقوق اعضای هیات ع م و کارمندانش کسر م  هزود، امزا بزه    

حسا  تامین اجتماع  واری  نشده است ، به همین دلیل ایزن  

اد تابع قانون کار هم نیستند. لطفا به داد این قشر از جامعزه  افر

 .برسید

 زمن     نماین ده لنگ رود4   پرویز محمدنژادقاضي محل ه آقاي  

در تذکر شفاهی خهود بهه   ، گرامیداهت یاد ههید فخری زاده 

هایی هستید که هم قبل از  گفت: شما از چهره، رئیس جمهور 

انقالب و هم بعد از پیروزی انقالب اسهالمی زحمهات زیهادی    

امعهه در  اید اما در شرای  کنونی سواالتی در سطح ج کشیده

مورد عملکرد دولت مطرح شده که نمایندگان آنهها را بیهان   

 کنند. می

مطمئن هستم بسیاری از این سواالت نسبت به عملکرد شما 

نیست بلکه در خصوص مسئوالنی است که در مجموعه دولت 

تفاوت هسهتند   فعالیت دارند و نسبت به مسائل کل کشور بی

بینید که بهه   ری بزنید میکما اینکه اگر به دفاتر معاونانتان س

جای کار کردن برای مردم و تسهیل امهور مشهغول تقسهیم    

 قدرت هستند.

وی در تذکر نسبت به عم ورد وزارت صنعت، معدن و تجزارت  

هزای اقتصزادی    درصزد بنگزاه   21یادآور هد: بارها اعالم کردیم 

اند درا که برابر م یت دوره و موزان  احزداث    لنگرود قفل هده

 ت رک  آنها هستیم. امروز هاهد ب  اند و نشده

با اهاره به اینوه مشوالت موجود در حوزه کشزاورزی   در ادامه

از دیگر مو وعات  است کزه م زل سزوال قزرار گرفتزه اسزت،       

 طا  به رئیس جمهور و وزیر جهاد کشزاورزی  زاطر نشزان    

کند بهترین  کرد: هر کشوری که ارزا پول آن کاهش پیدا م 

مشول ایجاد ارزآوری از طریق صادرات است  کار برای رفع این

و حال آن که م صوالت کشاورزی به دلیل زودبزازده بزودن از   

 ارزا باالی  برای ت قق این مهم بر وردار هستند.

های ارتبزاط   ما تا زمان  که در حوزه راه و ههرسازی نتوانیم راه

به مراک  ثروت را بهسازی و مرمت کنیم به موفقیت دست پیدا 

 .اهیم کردنخو
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 51 یوشزنبه،  امزروز  صزبح  ع نز   صز ن  در عادل نجزف زاده  

  طزا    زود  هزفاه   تذکر در اسالم  هورای مج س( آذرماه

 انقالبزز  و کارهناسزانه  نظززر منتظزر  مززردم: گفزت  مج ززس بزه 

 کشزور  نجات راه و هستند کشور مشوالت حل برای نمایندگان

درون، اعتماد به جوانان، مراجعه به دانشزگاه   به اتوا ج  دی ی

 ها و استفاده از ظرفیت های کشور نیست.

نماینده مردم  وی و دایپاره در مج زس هزورای اسزالم  در    

ستراتژیک میان قوا و توجه به اسناد ادامه ایجاد تفور یوپارده ا

باالدست  را مهم دانست و اف ود: باید در جهت دفاع از معاا و 

ع ت مردم و نقش آفرین  جهزت حزل مشزوالت کشزور گزام      

برداریم و از هیأت رئیسزه مج زس مز   زواهم  زمن حفزظ       

کرامت و ع ت مردم به مشوالت حوزه انتخابیه نیز  رسزیدگ    

 هود.

هاره به بخش  از مشوالت حوزه انتخابیه  زود  وی در ادامه با ا

عنوان کرد: مدیریت منابع آ   وی و آغاز احداث پزروژه سزد   

غازان و اتمام هوبه سد آغچای را  واسزتاریم و از دولزت مز     

 واهیم به حوزه زیرسا ت های درمان  منطقه رسیدگ  هزده  

و بیمارستان آیزت ار  زوی ، بیمارسزتان دایپزاره و دانشزگاه      

 وم پ هو   وی احداث هود.ع 

هز ار نفزر    11نجف زاده ادامه داد:  زروری اسزت بزه معزاا     

مرزنشین در این منطقه توجه هده و اهتمام جدی برای اتمزام  

 سا ت واحدهای مسوون  منطقه زل له زده آن صورت گیرد.

این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجزان هزرق  در پایزان    

مه بودجزه بایزد اهتمزام جزدی در      اطرنشان کرد: سازمان برنا

داهته باهزد   3011تخصی  اعتبار به منطقه در الی ه بودجه 

 تا جاده های بین الم     وی و بازرگان احداث هود./

 پایان پیام

 

ش نبه م ورخ   س ه    روز اعالم ختم جلسه، جلسه آینده(7

 صبح 7445ساعت  35/9/9299
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