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در این لورت ایاان به ت هبات خود در چارچوب باجهام عمهل
دیکنب.
در حالی که دج س فالت سازی باای رفهع تحهای رها را در
دستور کار خود قاار داده است ،ریل گیاری باای بی اثاکهادن
تحای را را رار اد ال ی خود دی دانهب کهه دهمتهاین اقهبام
تاکیب با الال ساختار بودجه ب نوان سنب دهالی کشهور اسهت
که در آن دی توان با کارش و شفافیت کیهای بودجهه ،تهورم
بیش از حب را کنتال کاد و با رویکاد ضبت یض و اشهتغال زا،
دییا اقتصاد سال آینبه کشور را بهه نفهع دهادم و کارآفاینهان
جهت داد.

)2اظهارات آقاي دكتر قالیباف ریاسوت مجلوس شووراي
اسالمي

وی با اشاره به اینکه بیانات حکیمانهه و دبباانهر رر ها د ه
انقالب در سالاوز قیام تاریخی دادم ق  ،آینبۀ رسیبن به ایاان
قوی را تاسی کاد ،گفت :این سخنان به عنوان فصلالخطهاب،
نقشه راه پیگیای دطال ات دهادم را بهاای رمهه دها دیه ولین
جمهوری اسالدی روشن کاد.
باای رمگان آشکار شب ،رار هاد اله ی کشهور در دواجههه بها
دشمن ،بی اثا کادن تحای را است که دقبده رفع تحهای رها
نیز دحیوب دی شود و باای رفع تحهای رها نیهز بایهب تولیهب
قبرت کاد .تولیب قبرتی از جنس آنچه دانشمنبان ریتهای به
خصوص دانشمنب عزیز و سهاافااز شههیب دحیهن فخهای زاده
انجام دادنب.
دنطقی ،درست و عقالیی دانیتن قانون لغو تحای رها از سهوی
ایشان ،دها تاییبی است با آنکه این قهانون رافیهت دناسه ی
باای ایهن رهبا ایجهاد و ن هام دحاسه اتی دشهمن را الهال
دی کنب که دوران اعمال تحای رای بهی رزینههبها بهه پایهان
رسیبه است.
 ج هه غاب بایب ببانب که حقوق د هت ایهاان را بهه رسهمیتبشناسب و اگا فشاری به دهادم ایهاان وارد کهاد ،بایهب خهود را
آداده پاداختن رزینهه دتناسهب بها آن کنهب .باجهام بهاای دها
توافقناده ای دقهب نییهت ب کهه بها شهاو ی دهورد پهییا
جمهوری اسالدی قاار گافته تها تحهای رها را رفهع کنهب ،لهیا
بازگشت آدایکا به باجام باای دا ارمیتی نبارد ب کهه بهاای دها
فقط و فقط رفع عم ی و قابل لمس تحای را دوضوعیت دارد.
دا ببون اینکه ببن ال خاوج از باجام باشی  ،بااسا دهواد 63
و  63باجام حق داریه در باابها اجهاا نشهبن ت ههبات هاا
دقابل ،ت هبات خوددان را اجاا نکنی  ،لهیا بها قا یهت اعهالم
دیکنی ایاان زدانی ت هبات خود را اجاا دیکنب که آن را نیز
ت هبات خهود را عمهل کننهب و رمهه تحهای رهای باجهادی و
دستورات اجاایی رئیس جمهور آدایکا را رفع کننب.
ال ته رمانطور که ق ال تصایح کادم ،ادضای بایبن ر باای دها
تضمین نییت و تجابه ببعهبی دوره دولت اوبادا-بایبن نشهان
داد که ن ایب به رفع حقوقی و کاغیی تحای را دلخهو کهاد.
از ن ا دادم ایاان ،زدانی تحای را ،باداشهته شهبه اسهت کهه
بتوانی نفت خود را بفاوشهی و بها ارز حالهل از فهاو آن از
ایق سازوکار رسمی بهانکی ،نیازرهای دهادم ایهاان را تهادین
کنی و تولیبکننهبگان و بازرگانهان دها در دنیها تجهارت کننهب

البته الیحۀ بودجه ارائه شده توسط دولت به نحووی تنیویم
شده است که بیشوترین عوایود و منوافص ن ویب داللهوا و
سودجویان خواهد شد و ثمره کسری بودجه آن بورای موردم
چیزی جز تورم سنگین و گرانی افسارگسیخته نیست .توزیص
میلیاردها دالر ارز ترجیحی ،نه تنها مانص گران شدن کاالهوا
نشده است که مستقیما جیب و سفرۀ مردم را هودف گرفتوه
بود؛ چرا که منابص ارزی کشور که میتوانسوت مسوتقیماب بوه
بهبود معیشت مردم و پر شدن سفرۀ آنان کمو

کنود ،بوه

نحوی توزیص شد که داللها و رانت خوارها را چاقتر کرد.
در سالیان گذشته به نام کاالهای اساسی ،میلیاردهوا دالر ارز
دولتی به برخی واردکنندگان داده شده که متاسفانه آثوار آن
در سفره و معیشت مردم بسیار ناچیز بووده و منوافص آن بوه
جیب عده ای محدود و خاص رسیده است .میلیاردها دالر ارز
 4211برای کاالهای اساسی توزیص شود اموا موردم همننوان
شاهد گرانی این کاالها بودند.

دج س دی خوارب این رویه نادرست را الال کنب و این یارانه
کاالرای اساسی را دیتقی در انتهای زنجیاه به خهود دصهاا
کننبه ببرب و زیان رفاری خانواررا بویژه قشا ض یف جاد ه را
ج اان و از ربررفت دنهابع بیهت المهال ج هوگیای کنهب .ایهن
تصمی  ،به نفع ک یهت جاد هه و دهادم اسهت و قط ها دالالن و
رانت خواران لبایشان ب نب خوارب شب.
 ال ته دلیوزانی ر دمکن اسهت نگهاان باشهنب کهه بهه آنههاا مینان خها ا دهی دره کهه قیمهت ارز روی رهیی کاغهیی
بصورت دستوری ت یین نمی شود و اگا قیمت اینچنهین بهود،
دی والن بانک داکزی بایب به ساعت و سهولت از ایهن ادکهان
اسههتفاده دههی کادنههب .واق یههت آن اسههت کههه دجموعههه ای از
سیاست رهای پهولی ،دهالی ،ارزی و تجهاری دولهت و در واقهع
عم کاد اقتصادی دولتمادان در ول زدان در قیمت ارز دهوثا
است.
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قیمههت واق ههی ارز ادههاوز را بایههب از دههادم پاسههیب کههه نتیجههه
سیاست را و عم کاد دیووالن است ،پس دولت دحتهام ن ایهب
توقع داشته باشب گنبم بکارد و جو درو کنهب در کنهار الهال
سههاختار بودجههه باخههی تجابههه رههای پیشههین نشههان داد کههه
سیاستگیاری رای اقتصادی تا چه حهب دهی توانهب در زنهبگی
جاری دادم دوثا باشب.
ب نوان دثال به گفته دی والن دولتی ذیربهط فقهط بها نههایی
شبن قانون دالیات با خانه رای خالی باای د ارزه با دحتکاان
دیکن 63 ،درلب دیکن بیشتای به بازار اجاره عاضه شب که
رمین ادها دهیتوانهب دوجهب کنتهال و دههار افهزایش قیمهت
اجارهبها شود .زدانی که اس یک قهانون  ،بخشهی از دحتکهاان
دیکن را دج ور به عاضه کاده است ،در لورت اجاایی شهبن
دق یق و کادل قانون ،دحتکاان دیکن را دج ور به عاضه لبرا
رزار خانه خالی به نفع دادم خوارب کاد و این خود نمونهه ای
است از اینکه با دبیایت کارآدب چگونه دیتوان زنبگی را باای
دادم آسانتا کاد و اثا تحایمها را ک کاد.
 ال ته شاییته یادآوری است که ریل گهیاری اله ی دج هسباای دیکن ،ها جههش تولیهب دیهکن اسهت کهه ب نهوان
پیشاان اقتصاد ،اشتغال زاییِ قابهل تهوجهیِ را نیهز بهه رمهااه
خوارب داشت .نکته دیگای که وریفه دارم بهه آن اشهاره کهن
تشکا از دادم خونگام و والیتمبار چهاردحل و بختیاری است.
دسههت رمههر شههما را بابههت لطههف و دح ههت و دهمههاننههوازی
دهابانانهای که داشتیب ،لمیمانه دیفشارم.
در داه رای اخیا با تال نماینبگان دحتام و پهاتال اسهتان،
رؤسای کمیییونرای تخصصی دج س ،گهاوهرهای جههادی و
دی والن اجاایی استان چهاردحهل و بختیهاری ،ن هام دیهائل
استان در تمهادی حهوزهرهای انتخابیهه اسهتخااج شهبه بهود و
تصمیمات دهمهی در راسهتای رفهع ت هیض و رفهع دشهکالت
زنبگی دادم استان اتخاذ شبه است .ایاان زدانی قهوی خوارهب
شب که اگا ادکاناتی ریت ،رمه با ره عادالنهه از آن اسهتفاده
کنی و اگا فشار و سختی و دشواری ر ریت ،رمه دثل ره
آن را تحمل کنی ؛ نه آنکه عبهای از ادکانات باخوردار شهونب و
عبۀ دیگای فشاررا و سختیرا را تحمل کننب.
در پایان حادثه بییار ت خ سانحه سقوط رواپیمهای اوکهااین را
به تمادی بازدانبگان شهبای این اتفاق تی یت عاض دی کهن
و باای آن شهبا ع و درجات از خبای دنان ع و درجات دیالت
دی کن ..

یکشنبه
2911/21/12

آقای دکتا دحمبباقا قالی اا رمچنین به دناسه ت چه مهین
روز شهادت دانشهمنب شههیب دحیهن فخهای زاده ،بها حضهور
ساتیپ ادیا حاتمی وزیا دفاع ،حجت االسالم سیب ضیاء البین
آقاجان پور رئیس سازدان عقیبتی سیاسی وزارت دفاع و س یب
اوحبی رئیس بنیاد شههیب و ادهور ایثهارگاان ،از خهانواده ایهن
شهیب بزرگوار با اربای لو تج یل کاد.
)1ادامه رسیدگي به طرح اصالح موادي از قانون انتخابات
ریاست جمهوري اسالمي ایران (ارجاعي از جلسه علني)

پس از ارایه پیشهنهادرا و ارههارات دخهالف ،دوافهق ،نماینهبه
دولت و سهخنگوی کمییهیون  ،دهواد  )1،،،44بهه تصهویب
رسیب:
ماده - 1

یک داده به شا ذیل بهعنهوان دهاده  )63دکهار 6بهه قهانون
الحاق دیشود :
داده  )63دکار  -6احااز شاوط جزء  )6بنب الف) داده )63
این قانون ،از ایق بارسی د یاررای زیا انجام دیشود:
الف  -معیارهاي مدیر:

داو ی به عنهوان دهبیا دوضهوع الهل  443قهانون اساسهی
شناخته دی شود که از شاییتگی رای الزم و دهارت در زدینه
دبیایت کالن کشور باخوردار بوده و با شناخت کافی از دنهابع
انیانی و دادی کشور توان استفاده از رافیت را باای رسهیبن
به ارباا انقالب اسالدی را داشته و از تجابه و سوابق دوفق در
عاله رای دبیایت کالن دوضوع داده  63این قانون بهاه دنب
شود.
تبصره  -سوابق دابوط بهه د هارزه بها فقها و فیهاد و ت هیض،
شاییههته گزینههی ،دارا بههودن روحیههه کههار جهههادی و گاورههی،
حیاسیت نی ت به بیت المال ،باخورد با تخ فات و انحاافات و
روحیه نقبپییای و پاسخگویی به تشخیص شهورای نگه هان از
جم ه ویژگی رای دبیا بهودن تهااز جمههوری اسهالدی ایهاان
دحیوب دی شود.
بند ب – معیارهاي مدبر:

داو ی بهه عنهوان دهببا دوضهوع الهل  443قهانون اساسهی
شناخته دی شود که از توانایی الزم جهت شناسهایی بهه دوقهع
دیائل و ضاورت رای دوردنیاز کشور باخوردار بوده و با پهیش
بینی تهبیبرا و فالهت رهای کشهور تهوان اتخهاذ رارکاررهای
دناسب و تصمی گیای کالن را داشته باشب.
ماده - 1

داده  33قانون به شا زیا الال دیشود:
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در لورت کشف و اسقاط ارائهه دهبارغ غیاواق هی یها ج هی
دوضوع اجزای  ،)3 ،)3 ،)1 ، )2 ،)4و  )43بنب ب) دهاده
 )63ایههن قههانون پههس از ث ههتنههام و پههیش از اعههالم اسههادی
نادزدرای تأییب لالحیت شبه ،ث تنام داو ب کأن له یکهن
ت قهی دهیشههود و در لهورتی کههه چنهین دوضههوعی نهارا بههه
نادزدرای تأییهب لهالحیت شهبه کشهف شهود ،لهالحیت وی
دطابق داده  )35قانون دورد بارسی دجبد قاار دیگیاد.

یکشنبه
2911/21/12

سادار پاغ ساشت سااه اسالم حتی توسهط خودشهان ره در
ادان نخوارنب بود.
 دولهت سیهت پیمهان آدایکها از باگشهت بهه باجهام سههخندی گویب ،به کبادین تضمین؟ به عهب شکن دیاوز چهه ادیهبی
باای قاار فادایش است؟ چاا باخی در درون رمچنان دل بهه
سااب ببعهبان بیتنب و تا جایی پیش رفتنب که حتهی شهاک ه
ده تاین الیحهه بودجهه  4133را بها اسها سهیگنال رهای
عهب شکنان دیاوز تبوین کادنب.
 با شناخت رمین ببعههبی دشهمن اسهت کهه دقهام د هرر ای فادودنب« ،اداوز پای قبرتمنب خود را با عصهای بیگانهه
عوض نکنیب» .دتاسفانه تحای رای ناجوانمادانه از یهک سهو و
خود تحایمی رای داخ ی ،سوء دبیایت درون و باون دازی در
بییاری از سطو دبیایتی کشور از سوی دیگها باعها ایجهاد
ک کییونی از دشکالت دنزلتی و د یشتی باای دادم انقالبی و
نجیب کشور شبه است.
چاا بایب را روز سفاه دادم کوچک و کوچک تها شهود ،آنچهه
اداوز جاد ه را دچار بحاان نموده ،دی ه بغانج گاانی و تهورم
است .رئیس دحتام دولت دیگویب خی ی آریهته قیمهترها را
افزایش دادی تا کیی دتوجه نشود .آیا دیدانیهب بها ایهن کهار
آخاین تیا خالص را به سفاه فاودسهتان جاد هه کهه حادیهان
واق ی انقالب و ن ام ریتنب ،زدیب؟

تبصره  -راگاه عمل داو ب دوضوع این داده عنوان دجادانهه
داشته باشب دطابق قوانین و دقارات کیفای دورد پیگیای قاار
دیگیاد.
ماده - 22

داده  3،قانون به شا زیا الال دیشود:
در راستای بنب  43 -2سیاست رای ک هی انتخابهات د نهی بها
شناسایی اولیه توانایی و شاییتگی داو ان ،شورای نگه ان 6
داه پیش از لبور دستور شاوع انتخابات ریاسهت جمههوری و
در لورت دشخص شبن داو ی افااد دیتوانب از آنها دعهوت
به عمل آورده تا بانادهرای آنان را با اسا شاایط دوضوع این
قانون و شاخصرای دورد ن ها شهورای نگه هان دوضهوع بنهب
 43 -3سیاسترای ک ی انتخابات بارسی نمایب.
تبصره  -وزارت ا العهات ،سهازدان ا العهات سهااه پاسهباران
انقالب اسالدی ،سازدان بازرسی کل کشهور ،دیهوان دحاسه ات
کشور و سایا دااجع ذیصهال دک فنهب رهاا دهبت  43روز از
تاریخ درخواست اداره انتخابات شهورای نگه هان یها در لهورت
لزوم را یک از اعضهای شهورای نگه هان دهبارغ و یها سهوابق
دابوط به داو ان ریاست جمهوری را به لورت کادل تحویل
نماینب .تخ ف از اجاای حک این داده توسط را یک از دقادات
و کارکنان دستگاهرای ذکا شهبه دیهتوجب یکهی از دجهازات
ت زیای درجه  3دوضوع داده قانون دجازات اسالدی در دادگهاه
لالح دی باشب.

آقای رئیس جمهور؛ امروز کودکان بی بضاعت ایون سورزمین
هیچ آرزویی ندارند ،م احبه آن کودک کوار در برناموه مواه
عسل را به یاد دارید که در جواب مجری برنامه گفوت هویچ
آرزوی ندارد و اصال وقت نمیکند که به آن فکر کند ،امروز به
خاطر فقر خودکشی کرده است .آقای روحانی؛ صودای نیواز
همیشه بلند نیست ،صدای بسیاری از آنها در سطلهای زباله
شهر حبس شده است ،شیشه ماشوینتان را پوایین بکشوید،
حتما وضص اقت اد و معیشت و نفوس مردم را در چهره رنو
کشیده افراد کمر تاشده در سطل های زباله را خواهید دیود.

 )3ناطقین جلسه علني(آقایان حسیني ،عباسپور ،اصغرخاني ،

بگذارید یکبار مردم طرف برد-برد شما باشند .جنواب آقوای

گودرزي و عنابستاني)4

روحانی به یاد داشته باشید خانمان سووز بوود آتوه آهوی،

الف -آقاي سید البرز حسیني نماینده خدابنده4

گاهی.

 وعبه الهی در حال تحقق است ،آنکه ادعا دیکهاد کبخهبایدنیاست ادهاوز بهه حادهت خهون پهاغ شههبا کهه بهه دسهت
شنیع تاین افااد ریخته شبه ،ری ت پوشالیشان فاو دیریهزد.
کنگاه آدایکا توسط دولت اوبا به سادستگی رئهیسجمههور
قمارباز فتح دی شود و لهورت بها ن آدایکها رمهان فهادی
است که پشت دیز رئیس دج س آدایکا تکیهه زد .لهیا قهات ین

دشکالت فزاینبه د یشتی ،گاانی ،تورم افیارگییخته ،تشهبیب
بیکههاری ،اقتصههاد ف ههج ،تههاراج دارایههی دههادم در بههور  ،رشههب
نقبینگی 6رزار دی یاردی حالل از سیاسترای پهولی و دهالی
غ ط ،آشفتگی در بخش کشاورزی بهه ویهژه در تهادین نهادرها،
راج و داج در حوزه لن ت ،خودرو ،فوالد ،دیهکن و ت طی هی
4
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پاوژه رای عماانی به ریی وجه پییافتنی نییت .توس ه عبالت
دحور با این دشی راگز تحقق نخوارب یافت.

2911/21/12

شکافت و به دو نی نمود و فادود آدایکا ریی غ طی نمی توانب
بکنب ،ی نی ادام خمینی ره) و آرزوی ول عما با عزت بهاای
رر ای ادهام خادنهه ای از
سکان دار کشتی انقالب دقام د
خباونب بزرگ دی ت دارم.
یاد و خا اه سادار شهیب س یمانی و یاران شهیب را گاادهی
دی داری که به دصباق آیه  23سوره توبه رهاجاو و جارهبو را
به ادواله و انفیه » پیشه کاد و دفتخا به «اع درجه عنهب
اهلل ،ر الفائزون» شب .به روایتهی «ارج هی الهی ربهک راضهیر
داضیه» را با گو جان شنیب و بی وقفه با بهاد سهایب د هک
نشیت و به سوی حضات دوست اوج گافهت تها در نهزد د هب
ریتی «عنب ربه یازقون و احیاء دازوق» گادیب .آری زیهاا او
آسمانی شبه بود و قفس دنیا گنجایش رو ب نب او را نباشت.
اینجانب با خود فاض دیدان از دادم استان قهزوین بهه ویهژه
دههادم والیههت دههبار و انقالبههی شهاسههتان بههویین زرههاا و آوج
بخشرای آوج ،آبگام ،بویین زراا ،شال ،دانیفهان و دشت آبی
نهایت تقبیا و تشکا را بهه دلیهل اعتمهاد دجهبد بهه اینجانهب
بنمای .
اتفههاقی کههه روز چهارشههن ه در واشههنگتن دی سههی بهها حم ههه
حادیان ساختارشکن تاادپ به کنگاه رخ داد ،از چنب ن ا قابل
تأدل است که به چنب نکته فقط اکتفا دی کن  ،ایهن انتخابهات
ریاست جمهوری آدایکا نمیتوانب از دو حالت خهارج شهود .یها
اینکه به ادعای رییس جمهور قمارباز آدایکا تق ب گیهتاده در
این اخی ر ی لورت گافته که دی توانهب سهالدت انتخابهات را
دچار دشکل اساسی کاده ،اراده و ر ی دادم که د نای اساسی
ددوکااسی و لی اال ددوکااسی است ،را لگب دهال کهاده و زیها
سوال ب اد و یها اینکهه انتخابهات بهه درسهتی و بهه روایتهی بها
کمتاین تخ ف انجام شبه و ادعهای تاادهپ بهی پایهه و اسها
است ،لشکا کشی خیابانی و حم ه به دااکهز تصهمی گیهای و
تصمی سازی کشور ،ایجاد آشوب و ناادنی به دسهتور رر های
آدایکا که ادعای توس ه ددوکااسی در دنیا را دارد ،نوعی کودتا
و اقبام تاورییتی و حم ه به ددوکااسی دی باشب ،ی نی در دو
حالت ددوکااسی و لی االییتی در آدایکا به پایان رسیبه و دی
توان گفت پیا آدایکا در دنیا آغاز شبه است.
آقای ریچارد را ریهیس انبیشهکبه شهورای روابهط خهارجی
آدایکا در واکنش به این دوضوع اعالم کادنهب اگها قهاار باشهب
تاریخی باای شاوع پیا آدایکا باشب رمین حم ه به کنگهاه در
روز چهارشن ه است ولی بایب گفت ق ل از شما رییس شهورای
روابط خارجی آدایکا  1سال ق ل افهول آدایکها را بیهان کهاده

ضرورت حضور رئیسجمهور در خط مقدم حل مشکالت مردم
حسینی افزود :ریاست محترم جمهور مگر نمیگویید کوه در
جنگ اقت ادی هستیم ،توصیه میکنم در این ایام باقی مانده
از ستاد کرونا پا به بیورون بگذاریود و در خوط مقودم حول
مشکالت مردم حضور یابید .ژنرال هایتان را بیدار کنید ،آنها
خود را والیهایی میدانند که حضورشوان نعموت اسوت اموا
عملکردشان با شاخص های موجود در جامعوه نقموت بووده
است.
آقای رئیس جمهور؛ حضور با کفه معاون اولتوان در چوادرزلزله زدگان سرپل ذهابی را به یاد دارید ،اگر بوه ایون رفتوار
نهیب می زدید امروز حضور در مجلس برایتان راحت تر بوود.
بدانید که اگر به توصیه رهبر فرزانه در جهت تعامل بین قووا
در مذاکره داخلی گام بردارید آنگاه گر مقدر بشوود ،سول
سالطین پوید سال

یکشنبه

بی خبر خفته به راهی ،گاهی.

وی با اشاره به دشکالت دادم حوزه انتخابیهه خهود ،گفهت :در
سطح استان ،تخصیص آب از دطال ات جهبی دهادم و دجمهع
نماینبگان است ،وزیا نیاو توجه داشته باشب کهه بها سها ایهن
دوضوع ریی دماشاتی نخواری داشت .دادم خبابنبه با داشتن
دنابع است بادرای بیببیل خبادادی در زدینهرای دخت ف ب ب
از گیشت  12سال از انقالب که  652شهیب ،رزار و  61جان از
نثار ن ام نمودنب ،رنوز از ابتباییتاین ادکانات بیبهاه ریهتنب
و انبغ درآدب حال ه از تال دادم سخت کو به دلیل ن ود
زیا ساخترا از شهاستان خارج دیشود.
رفع بیکاری جوانان ،ایجهاد لهنایع ت هبی ی کشهاورزی ،ایجهاد
اشتغال ،رسیبگی به ادور بهباشت و دردان شهاستان که ن هود
تجهیهزات پزشهک ادهان دههادم را بایهبه ،آب شهاب شهههای و
روستایی نیز در وض یت خوبی نییت .بها دنهابع آبهی دطمه ن
رمچنان  413روستای شهاستان در تنش آبی به سا دی بانب.
تیایع در رونب اجاای پاوژه رای زیاساختی رمچهون تکمیهل
راهرای ال ی روستای و پاوژهرای ورزشهی و بیمارسهتان 233
تختخوابی ،توس ه ش که گاز روستایی ،رونق لن ت گادشگای
با وجود پتانییلرای بالف ل ،ایجاد و تکمیل فضارای آدوزشهی
دورد نیاز از دطال ات جبی دادم این دنطقه است.
ب -آقاي روح اهلل عباسپور نماینده بوئین زهرا 4

 درود بی کاان به رو د کوتی قاف هه سهاالر قاف هه انیهانیت،دصباق واق ی کل ج ل الااسخ ،که سینه رها بهاد وزنهبه ای را
5
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رر ای بیش
است .دط ب جالب تا و ده تا اینکه دقام د
از یک دره است که به کاات دوران افهول آدایکها و زوال آن را
اعالم فادوده است .اگا چه در دولتمهادان دها گهو شهنوایی
وجود نبارد و با دیوار تاغ خورده آن کشهور خها اه رها دهی
نویینب و شهاخک رهای خهود را بها نگهاه سیاسهی و بهه بهانهه
دیا ماسههی بهها آب و رههوای سیاسههی غههاب و آدایکهها تن ههی
دی نماینب.
ش ارت بیهیار زیهاد فتنهه  55در ایهاان بها انتخابهات ریاسهت
جمهوری آدایکا قابل توجه است .ی نی در فتنه  55دیاحیین
دوسوی و ساان فتنه ق هل از اعهالم نتیجهه انتخابهات ،خهود را
پیاوز لحنه اعالم نمودنب و در انتخابات آدایکا نیز تاادپ ق ل
از ارهار نتیجه انتخابات ،خود را پیاوز این رقابهت بیهان کهاد،
ثانیا ب ب از اعالم نتیجهه آقهای دیاحیهین دوسهوی و رر هاان
جایا ن فتنه رواداران خود را به کف خیابان را کشیبه و اقهبام
به حم ه به دااکز دبنی و دیر ی و تخایب دااکهز اقتصهادی و
کشتار آحاد دادم کادنب .آقای تاادپ نیز رمچون جایان فتنه،
افباران خویش را با اقبادات دیه حانه بهه کهف خیابهان رها
کشیبه و کنگاه آدایکا را دورد حم ه و تخایب قاار داد.
در فتنه  55رمه اخ ار درست و واق هی دهورد سانیهور رسهانه
رای غابی و داخ ی رمیو با رسانه رای بیگانه قاار گافت و در
اتفاقات روز چهارشن ه آدایکا نیز رسانه رهای غابهی بهه ویهژه
آدایکا دثل فیس بوغ و توییتا رسما سانیهور اخ هار واق هه را
اعالم کادنهب کهه رهیی کهبام بها الهول و د هانی ددوکااسهی
رمخوانی نبارد.
ال ته با یک اختالا تاادپ نهایتا نتیجهه انتخابهات را پییافتهه
ولی جایان فتنه ب ب از  44سال نتیجه انتخابات را ناییافتهه و
حتی حاضا به توبه و عیرخواری از دادم نیز نشبه است.
آدایکا دچار تار عنک وتی انقالب نارنجی شب
ت وری انقالب نارنجی که باای کشوررای دیتقل دتکی با آراء
دادم از اا آدایکا ااحی شبه بود ،این بار خود ،دچهار تهار
عنک وتی انقالب نارنجی شبنب .به فادوده قاآن کای  «:دکاو و
دکا اهلل واهلل خیا دهاکاین» و بودتر از هموه ایون اسوت کوه

یکشنبه
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عمودی از  21درلب از سهال  46،4بهه  44درلهب در الیحهه
بودجه  4133رسیبه است این در حالییت کهه قهانون بانادهه
شش توس ه باای سال  22 ،4133درلهب پهیش بینهی کهاده
اسههت -2.افههزایش قابههل توجههه رزینههه رههای جههاری :دتوسههط
رزینهای دولت در  3سال گیشته در حبود  23درلب بهود ،در
حالی که دخارج در الیحهه بودجهه  ،4133سهه باابها دتوسهط
شش سال گیشته است -6 .کارش سه درآدبرای دالیهاتی از
دنابع عمودی بودجه ،ادیال سهه درآدهبرای دالیهاتی از کهل
دنابع عمودی دولت بهه کمتهاین دیهزان در  43سهال گیشهته
است ی نی به کمتا از  63درلب رسیبه است ی نی در لورتی
که ربا گیاری باناده شش توسه ه بهاای سهال 1، ، 4133
درلب دی باشب-1.افهزایش کیهای تهااز عم یهاتی :در الیحهه
بودجه سهال  4133دتاسهفانه کیهای بودجهه ،بهه  14درلهب
بودجه عمودی افزایش یافته که در سالرای اخیها بهی سهابقه
اسههت-3.افههزایش وابیهتگی بودجههه بههه نفههت بههاخالا اسههناد
باالدستی و سیاست ک ی اقتصاد دقاودتی وابیتگی بودجهه بهه
نفت به  63درلب رسیبه است -3.اقتصاد دقهاودتی بهه عنهوان
رار اد اقتصاد کشور ،الال سهاختار بودجهه اعالدهی از هاا
رر ای در سال  46،3و بانادهه ششه توسه ه در
دقام د
بودجه سال  4133الال دورد توجه واقع نشبه است -3.بودجه
سال  4133با نگاه سیاسی و انتخابات ریاست جمههوری سهال
آینبه و پیاوزی بایبن در انتخابات بیته شبه زیاا با ایهن نگهاه
دالر  23رزار تودنی را  44333در ن ها گافتهه و فهاو یهک
دی یون بشکه نفت با ن ا کارشناسان سازدان بانادهه و بودجهه
دو دی یون و سیصب رزار بشکه در ن ا گافته شبه است.
 از وزیا دحتام راه و شهاسازی دهی خهوار کهه بهه دصهوبهریهیس دج هس و وزیها راه و شهاسهازی و دجمهع نماینههبگان
استان رای ق و قزوین توجه کاده و نی ت به احباث حمهل و
نقل ری ی قزوین -بویین زراا -ق اقبام نمایب.
از وزیهها ع ههوم دههی خههوار آدههایش سههازدینی را در دههورد
دانشگاه رای کشور دتوقف نموده که دانشگاه فنی و دهنبسهی
بویین زراا و سایا دانشگاهرای شهاستانی کشهور را بهه خهاغ
سیاه نشانبه است.
از دولت به ور جبی دهی خهوار نیه ت بهه ت هبیل قیمهت
نهادرای کشاورزی و دادی اقبام نمهوده و قیمهت گنهبم را رها
کی و  3رزار تودان خایب کشمش با قیمهت دناسهب بها لحها
تورم اقبام نمایب .

دولتمردان ما برای اداره امور کشور دل به نتیجه این انتخابات
بسته و حتی بودجه سال  1411را نیز بودون در نیور گورفتن
واقعیت های جامعه خود و مشکالت مالی و اقت ادی کشور با
نگاه به ت میم جو بایدن تنییم نموده اند.

اشکاالت اساسی آن را دی توان دختصا به شها ذیهل اشهاره
نمود -4 :کارش سادایه گیاری دولت :ی سالیان اخیا سهه
اعت ارات دصهوب تم هک دارایهی رهای سهادایه ای از دصهارا
6
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از سازدان اداری و ادور اسهتخبادی کشهور و وزارت آدهوز و
پاور دی خوار نی ت به استخبام حق التبریییرای باقی
دانبه و نیاورای نهضتی و خایب خهبدتیرهای بهاقی دانهبه در
آدوز و پاور به استخبام خود در آورد و اعمهال دهبرغ را
باای نیاورای استخبادی در آدوز و پاور و رمیان سازی
حقوق بازنشیتگان را به ور جبی اقبام نمایب.
از وزیا ت اون ،کار و رفاه اجتماعی دی خهوار بهه هور کادهل
رمیان سازی حقوق بازنشیتگان تأدین اجتماعی را بهه هور
جبی اقبام نمایب.
 از ریههیس بانههک داکههزی دههی خههوار بههاای حمایههت ازتولیبکننهههبگان جابجهههایی د ههها یهههک دی یهههارد تودهههان
کما فی الیابق از ایق اینتانت دستور فاداییب.
از دولت دی خوار نی ت به اجاای قهانون ایثهارگاان بهه هور
کادههل اقههبام نمایههب و از نماینههبگان دههی خههوار نی ه ت بههه
تصویب استفیاریه بنب ذ داده  35قانون بانادهه ششه توسه ه
رمکاری کننب.

یکشنبه
2911/21/12

شهاستانرای شاراود و دیادی دتاسفانه به کانونی از بیکاری و
ناادیبی ت بیل شبه و با گیشت ده را سال شهارب بهی عهادالتی
در توزیههع بودجههه و سههادایه کشههور ریههتی و خاوجههی ایههن
بی عبالتی را دنجا به بیکاری  63درلبی در این دو شهاستان
شبه است ،دادم نجیب حوزه انتخابیه دن باور نبارنب که روزی
پاوژه رای نیمه کاره و ناتمام شهاشان داننهب کارخانهه سهیمان
بیارجمنب ،بیمارستان دیادی و یا ورزشگاه  4333نفای شاراود
به اتمام باسب.
قصههه پهها غصههه فاودگههاه ،از د ضههالت رمیشههگی دههادم
شهاستانرای شاراود و دیادی است ،فاودگاری که تاکنون ده
بار افتتا شبه و رمین چنب داه پیش ر بار دیگا افتتا شهب
ادا دریا از انجام یک پاواز ،به تحقیق را یک سال و نهی الهی
دو سال چنب ل احی به این فاودگهاه یهک رواپیمها اختصهاص
داده دیشود ادا به دحض عادت کهادن دهادم شهاق اسهتان از
انجام پاواز به بهانه رای ن هود ناوگهان حمهل و نقهل رهوایی در
سههاعات پیههک سههفارا رمچههون نههوروز خههودداری کههاده و
در فاودگاه را تخته دیکننب .حال سوال اینجاست ،چاا دولت و
سازدان رواپیمایی یک باناده دن باای ایهن سهادایه ع هی
د ی تبوین نمیکننب.
وی بها اشههاره بهه بههالی خانمهان سههوز سهادازدگی باغههباران و
کشاورزان در شهاستانرای شاراود و دیهادی گفهت :حیهات و
زنبگی باغباران و کشاورزان به دحصوالت باغی بیهتگی دارد و
اکنون آنها به شبت تحت فشار اقتصادی قاار گافتهانهب و پهس
از داه را انت ار باای دریافهت خیهارت فقهط رزینهه دحصهول
چهار درخت خود را دریافت کادهانهب ،ایهن بهی تهوجهی و بهی
عبالتی را به کجها بایهب بهاد؟ چهاا دولهت فکها اساسهی بهاای
کشاورزان و باغباران نمیکنب؟
یکهی از عمههبهتهاین دیههائ ی کهه در تهیههه و تصهویب بودجههه
کشههوری دغفههول واقههع شههبه بحهها وس ه ت و عههاض و ههول
جغاافیایی شهاستان را باای جیب بودجه است ،دتاسفانه سه
این شهاستان را از بودجه لفا درلب است و اکنون بایهب ایهن
دوضوع ده در بودجه سال آینبه دیبه شود.
پااکنههبگی جم یههت در عالههه جغاافیههایی وسههی ی لههورت
دی گیاد و دی ماً باای ایجاد زیاساخترا و خبدات رسانی بهه
دادم بودجه بیشتای بایب تخصیص داده شود زیهاا روسهتارای
ک جم یت ر داننب دادم شهاستان رای پاجم یت ادکانهات
دشابهی داننب جاده ،آباسانی ،سوخت رسانی ،بهباشت ،آدوز ،
وسایل جم ی و  ...نیاز دارنب ،اگا با رمت نماینبگان ایهن دهه

ج-آقاي علي اصغر خاني نماینده شاهرود4

وی ضمن تی یت ایام شهادت حضات زراا ) و با اشهاره بهه
اینکه در آستانه بارسی و تصهویب الیحهه بودجهه سهال 4133
قاار داری  ،گفت :دوضوع اقتصاد یکی از ارکان حیات و نشهاط
رر ای ر که با ق ی ادیهبوار ،
دادم جاد ه است ،دقام د
دا نماینبگان دوره یازدر دج س را بهه زینهت انقالبهی بهودن
دفتخا کادنب و دی ما یکی از نشانه رای انقالبی بودن ،تصویب
بودجهای دنط ق با نیاز جاد ه بویژه قشا آسیبپییا و ضه یف
است.
ادیب قشا آسیب پییا و ض یف جاد ه به بودجه ای است که گاه
از کار فاوبیتهشان بگشایب ،اکنون که دادم در دحالهاه تهورم
افیارگییخته ،تحای رای رالمانه دشمنان ،سهوءدبیایت رها و
تاخت و تاز ویهاو دنحهو کاونها گافتهار شهبه انهب ،چشه
ادیبشان به دج یی دوختهه شهبه کهه بها تصهویب بودجهه ای
واقع بینانه بارقه رای ادیب را در دل آنها روشن کاده و با ایجهاد
تحول در جاد ه ،ل خنب رضهایت بها ل هان دهادم بنشهانب .ایهن
دوضههوع بههه رمههت بههاالی نماینههبگان دج ههس و عههزم و جههزم
دی والن اجاایی کشور دست یهافتنی اسهت ،دهادم از دج هس
انقالبی انت ار دارنب که نماینبگانشان بودجه ای را تصویب کنهب
که اشتغال زا بوده و دشکل جانکهاه بیکهاری و نها ادیهبی را در
کشور از دیان ب اد.
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تحقق یابب ،گادی دهه در عالهه خهبدتگزاری بهه ایهن قشها
د وم و ض یف جاد ه اتفاق خوارب افتاد.
 دن از خهانواده یهک کهارگا ریهت و پیهاد ا اکهام ص) بهادستان کارگاان بوسه دیزد ،در شاایط کنونی کشور با ت طی ی
دشاغل و رمه گیای کاونا زنبگی کارگاان با درد و رنج رمهااه
شبه و از دولت دیخواری به این دوضوع رسیبگی کنب.

 -جناب رئیس جمهور ؛ میگویند چنان گران کردیم که مردم

د -آقاي عباس گودرزي نماینده بروجرد4

نفهمیدند؛ آقای روحانی مردم خوب می فهمند اما به واسوطه

وی ضههمن ارهههار تی ه یت بههه دناس ه ت درگیشههت آیههت اهلل
دحمبتقی دص ا یزدی ،گفت :ایشان در شاایط سخت انقالب
چاتکه نمی انباخت و دحاس اتشان ریی گاه دهادی ن هود ب کهه
رمیشه باای اتقالب آباویش را کهف دسهت گافهت .در ایهام ،
دی سال  55به یاد دارم که عبه ای سکوت پیشه کاده بودنب و
ارهار ن ا نمی کادنب .نادشان نیز با عنوات سهاکتین در تهاریخ
ث ت شب.
استناد ساکتین به کالم ادام اول شی یان ع) بود که «شهاایط
فتنه شتا دو ساله با  .نه بار از تو ب انب و نه تهو را ببوشهنب»
رر ای در رمان زدان در دحضها ع مها سهخناانی
دقام د
کادن و فادودنب د نای کالم حضات ع ی ع) ایهن نییهت کهه
بیتفاوت باشی  ،د نا این است که وسط دیبان باشی ،ادا نه تو
را ببوشنب و نه از تو بار ب انب .آیهت اهلل دصه ا یهزدی فهادی
گو به فادان رر ای بود.

نجابت و نیام ،ضعف عملکرد پرتکرار شما را تحمل می کنند؛

نیست .چرا کسی که کنسرت برگزار میکند و صندلی ردیوف
اول کنسرت را  111تا  511هزار تومان میفروشد ،نباید مالیات
بدهد آینده ایران ،روشن و پرفروغی است .نیمه پر لیوان در
جمهوری اسالمی باید دیده شود.
هو-آقاي علي اصغر عنابستاني نماینده سبزوار4

شما اشتباه فهمیده اید کوه کشوور را بوه ایون ورطوه غلوط
انداخته اید؛ شما اشتباه فهمیده اید که در کشوری که سال ها
است پرچمدار واکسن سازی است برای تامین واکسن چشوم
امید به دشمن دوخته اید و دست دانشمندان ما را برای تولید
واکسن بستهاید.
وی خطاب به رئیس جمهور افزود :چرا برای سواخت واکسون
مدت ها فرصت سوزی کردید و به موسسات مربوطه اجازه کار
ندادید چرا هنوز به انستیتو رازی اجوازه آزموایه انسوانی
نمیدهید کشورهایی که تمام تالش خود را بور علیوه ملوت
ایران به کار گرفته اند و حتی از ورود داروهای مهموی ماننود
داروی سرطان ،بیماری های خواص و حتوی داروی بیمواران
پروانه ای به کشور جلوگیری کردند چگونوه ناگهوان دلسووز
ملت ما شدند و برای سالمت ملت ما واکسن تعارف میکنند

آن ر واکینرایی که با اسا باخی گزارشات ر سها انزا
و ر عقی کننبه ریتنب و حتهی  33درلهب ن هام بهباشهت و
دردان خودشان ر حاضا به استفاده از آنها نییهتنب؛ سهالرها
دل ب جام ج از دا دیکاد آنچه خود داشت زبیگانهه تمنها
دی کاد.
وی در دورد الیحه بودجه  4133گفت :در شاایطی که انت هار
دی رفت دولت به تاخیا چنبساله باای الال سهاختار بودجهه
پایان درهب اما متاسفانه الیحه را غیرشفاف ،غیرواقعوی و بوه
شدت رانتی تنییم کرده است؛ فاض غیاواق ی دیزان فهاو
نفت ،سیاست ارزی چنبناخی و رانتی به دنزله تبوام اتهالا و
ت اه بیت المال و حقوق دادم است؛ ارز  1233تودانی جز رانت،
گاانی ،ربررفت دی یاردرا دالر دنابع د هی و انتفهاع دحهبودی
انحصارگا دتنفی در دولت چیزی باای دادم نباشته است.

وی با اشاره به یکی از جلسات مجلس دهم بوا مقوام معیوم
رهبری گفت :رهبری در جلسهای فرمودند که کنوانسیونهای
خارجی در اتاق فکرهای خارجی پخت و پز میشوود و بورای
تحمیل به ما آماده میشود .وقتی از مشکالت و نقوا منفوی
کنوانسیون ها اطالعات داریم ،چرا آنها را ت ویب می کنویم
متأسفانه چند صباحی نگذشته بود که همان مجلوس حورف
رهبری را زیر پا گذاشتند.

در اداده با اشهاره بهه سهخنان دقهام د ه رر های در دهورد
ضاورت کارش وابیتگی به نفهت گفهت :رر های در سهال ،2
گفتنب در چاهرای نفت را ب نبیب چاا که اگا دشهمن احیها
کنب به جایی وابیته ریتی  ،از رمان نقطه به دا ضابه خوارهب
زد.
وی خطاب به رئیس جمهور و موردم گفوت :کشوور نیازمنود
بودجه واقعی است .اگر مجلس با کلیات موافقوت موی کنود،

خطاب به رئیس جمهور یادآور شد :مدللها و داللها در ایون

صرفا مشرو به اصالح ساختاری بودجه است .ما در بودجوه

میانه چه میکنند چرا گوزارش دقیقوی از ارز  4211توموانی
نمی دهید  51میلیارد دالر ارز  4211تومانی توزیص کردیود و

 1399مالیات برای خودروها و خانههای لوکس گذاشتیم ،اموا

همان زمان همان کاالها تا  71درصد گران شد نکند خودتوان

آن را حذف کردند .چرا هنرمنودان نبایود مالیوات بدهنود

هم متوجه نشدهاید که چیکار می کنید.

منیور ما از هنرمندان نویسنده و کتاب فروش و بازیگر ساده
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 ا ربفمنب کادن حمایت رای د یشتی از ایهق الهالساز و کاررای شناسایی دشموالن حمایت
 ا باقااری ارت اط نماینبگان با د اونین پارلمانی از ایقفضای دجازی
 ا الال قانون روای پاغ دصوب  23تیا ،1 ا تاسیس و نحوه اداره کتابخانه رای عمودی کشور ا الال داده  432قانون دالیات رای دیتقی ا الال آئین ناده داخ ی دج س شورای اسالدی ا استفیاریه داده  24قهانون جهادع خهبدات رسهانی بههایثارگاان

سه میلیارد دالر ارز  4211تومانی هنوز بالتکلیف است چورا
آدرس غلط میدهید و در مقابل اصالح موافقت می کنید؛ بوه
حول قوه الهی و به همت مجلس این مسیر غلط اصالح خواهد
شد و از شما هم خواهه می کنیم در مقابل اصالح بودجوه و
خدمت به مردم سنگ اندازی نکنید و از کمیسیون تلفیق هم
تقاضا داریم برای اصالح ساختاری و اساسی بودجه هیچ گونه
مماشاتی نکند؛ اگر کمیسیون تلفیق مماشات کنود بوه طوور
قطص نمایندگان در صحن مجلس بودجه را به صورت اساسوی
اصالح می کنند و اجازه نمی دهند دولت این بودجوه زموین
سوخته را به دولت بعدی تحویل دهد.

در اداده با دورد خطاب قاار دادن دادم د وم غاب خااسان و
شهاستان رهای سه زوار ،جغتهای ،جهوین ،خوشهاب ،داورزن و
ششتمب ،گفت :دی دان که حال شهما خهوب نییهت؛ وضه یت
توزیع روغن با وجود چنبین بهار پیگیهای رمچنهان نهادط وب
است و دادم دج ور ریهتنب رمهااه روغهن لهابون ،چیهاس و
تخمه آفتابگادان بخانب؛ قاار بود به عقب بانگادی ادها اکنهون
به  33سال ق ل بازگشته ایه و دهادم روغهن حیهوانی و دن هه
استفاده دی کننب.
از گاانی نهاده رای دادی و کشاورزی و کود بگهیری دتاسهفانه
دادم تحت فشار ریتنب و آنچه که به جایی ناسهیب فایهاد دها
است.
بیکاری در حوزه انتخابیه بیباد دی کنب و سادایه گیاری انجام
نمی شود زیاا زیاساخت را فاار نییت و رمچنهین وضه یت
باق و راه ر در وض یت اسف اری قهاار دارد؛ دها لهبای ایهن
دادم د وم ریتی و قی خوردهای حنجاه فایادشان باشی ؛
آیا فایادرسی و گو شنوایی ریت؟
خطاب به دولتمادان ،گفت :فایاد دادم به آسهمان ب نهب اسهت
آیا انبازه کاری باایتان ارز دارد؟ در ایام فا مه قاار داریه و
از بی بی دو عال گشایش رمه گاه را و فاج ادام زدان عهج )
را ب دی کنی .

)5اعالم وصول ( )3فقره الیحه4

 الیحه الحاق دولت جمهوری اسهالدی ایهاان بهه دوافقتنادههاروپهههایی حمهههل و نقهههل دحصهههوالت خطانهههاغ ،از ایهههق
جاده ای DR
 الیحه الال ت صاه  ) 3الحاقی به داده واحبه قانون ابطهالاسناد فاو رق ات ،آب و اراضی دوقوفه دصوب سال 4653
 الیحه الال ت صاه  )3الحاقی به داده واحهبه قهانون سهابازقهادان دصوب 46،4
)0تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهوور و مسولولین
اجرایي كشور

الف -تذکرات کتبی به رییس جمهور(8مورد)
-4آقای دقتبایی نماینبه الفهان:
ضاورت انجام ت هبات توسهط سهازدان بانادهه و بودجهه بهاای
کارت د ی روشمنب.
ضاورت حل دشهکل نارمهارنگی بهین وزارت لهمت و جههاد
کشاورزی در افزایش قیمت داغ.
-2آقای دحمودزاده نماینبه دهاباد :لزوم اقبام قهانونی سهازدان
دحیط زییت در زدینه کنتال آالینبگی پتاوشیمی دهاباد.
-6آقههای آلههفای نماینههبه اراغ :لههزوم رسههیبگی بههه شههیوع
آنف وانزای پانبگان در کویا دیغان اراغ.
-1آقای قادری نماینبه شیااز :ضاورت پاداخت دطال ات بهاای
کادر دردان و پاسنل شاکتی و قاارداد  5،روزه.
-3آقای قادری نماینهبه شهیااز بهه رمهااه  35نماینهبه دیگها:
ضاورت کارش فال ه حقوق بازنشیتگان تهأدین اجتمهاعی بها
لشکای و کشوری.
-3آقای قادری نماینبه شیااز به رمااه  33نماینبه دیگا :لهزوم
تیایع در پاداخت دطال ات کادر دردهان و خهبدات درگیها بها
کاونا.

)1اعالم وصول ( )23فقره طرح4

 ا تقویت و توس ه پژورش و نوآوری رای دفاع ا دبیایت خبدات کشوری ا سازدان ن ام دهبدکاری اجتمهاعی جمههوری اسهالدیایاان
 ا الالحیه ت صاه داده  42قانون شورارا ا الالحیه بنب خ داده  66قانون باناده شش توس ه ا حمایت از خیاین9
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 -3آقای پاغ فطات نماینبه شیااز :ع هت افهزایش بهیضهابطه
قیمترا چییت؟
-5آقههای ورنالههای نماینبه.دیههجب سهه یمان و  2،نفهها از
نماینبگان:تیکا قهانون اساسهی در خصهوص لهزوم حفارهت از
دانشمنبان و دبیاان جهادی ع می کشور
(61مورد)
دستگاه اجرایی

تعداد

دستگاه اجرایی

کشاورزی

1

ت اون

6

راه و شهاسازی

1

آدوز

و پاور
نیاو

3

لن ت

3

بهباشت و دردان

3

ورز

6

فارنگ

3

ع وم

2

کشور

6

دادگیتای

2

اقتصباد و دارایی

6

ارت ا ات

6

دیااث فارنگی

1

نفت

2

ادورخارجه

2

2911/21/12

بیماران تنفیی و رمچنین کیت رهای تشهخیص فهوری کاونها
جانانه به دیبان آدبنب و نگیاشتنب که وزارت بهباشت ،دردهان
و آدوز پزشکی در خط دقبم د ارزه با این بیماری جههانی و
ویاانگا تنها بمانب و دحبودیت و تحای را را ت بیل به فالهت
کادنب و ج وی باوز یک بحاان بزرگ را گافتنب .ادا آنچه بیش
از رمه در رفته رای اخیا چش جهانیان را به خود خیاه کاده
است ،دوفقیت جوانان دانشمنب ایاانی در ستاد اجاایهی فادهان
حضات ادام ره) در حوزه سهاخت و تولیهب نخیهتین واکیهن
ایاانی کاونا و کیب دجوز از دااجع ذیصال باای انجام تیهت
انیانی این واکین و انجام دوفق آن است که ادیهبواری چنهب
دوسیه و شاکت دانشبنیان دیگا نیز به زودی تیت انیانی را
شاوع نماینب.
کیب این توفیق الهی در شاایطی که تنها ت هباد د هبودی از
اباقبرت رای دنیا دبعی دسهتیابی بهه ایهن واکیهن ریهتنب و
ایاان به ت یا خودشان تحت تحای رای ف هج کننهبه و فشهار
حباکثای قاار دارد ،رمان هور کهه رر ها د ه انقهالب در
بیانات اخیاشان در سالاوز قیهام  4،دی دهادم قه فادودنهب،
دایه عزت و افتخار باای کشور شب و جایی باای انکار آن بهاقی
نمانبه است.
دا نماینهبگان دهادم ایهاان در دج هس شهورای اسهالدی ایهن
دستاورد بزرگ و باارز را که حالل یک دهبیایت جههادی و
انقالبی و تفکا غیادنف ل و رمچنهین بهاور بهه تهوان داخ هی و
سادایه انیانی جوانان نخ ه کشور در دجموعهه سهتاد اجاایهی
فادان حضات ادام ره) و بقیه دوسیات ع مهی دهیدانهی  ،بهه
تمام دست انبرکاران این دجموعهه خهبدتگزار و رمچنهین بهه
کادر سالدت و دردان کشور ت ایک دیگویی و از دجموعه این
ف الیت را باای نجات جان دادم شایف ایاان قبردانی و تشهکا
دیکنی ؛ ادیبواری با تال ش انهروزی دحققان و دانشهمنبان
کشههوردان رهها چههه زودتهها پایههان دوران شههیوع ایههن ویههاو
دنحو را در ایاان اسالدی و ال تهه در سااسها جههان جشهن
بگیای .
ضههمنا بهها توجههه بههه عههبم ارائههه دیههتنبات ع مههی و دههبارغ
زیاساخت تولیب واکیهن توسهط شهاکترهای تولیهب واکیهن
خههارجی و عههبم ادکههان بارسههی ایمنههی ،سههالدت و کارآدههبی
واکینرای شاکت رای آدایکایی و انگ ییی و نیز با توجهه بهه
شوارب دوجود د نی با ایجاد شهوغ ،عهوارض جهان ی و دهوارد
فههوت ناشههی از تزریههق واکیههنرههای کاونههای تولیههب شههاکت
آدایکههایی فههایزر ،دج ههس شههورای اسههالدی از دولههت دحتههام

ب  -تووذکرات کتبووی بووه مسووئولین اجرایووی کشووور

تعداد

یکشنبه

2

)5قرائت ( )3بیانیه و ( )2پیام و ( )2نامه
بیانیه ای در حمایت و تقدیر بیه از  211نفر از نمایندگانمجلس از تولید واکسن کرونا توسط ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) و کلیه موسسات علمی و دانهبنیان صادر
و به شرح ذیل قرائت گردید:

تولیب واکین ایاانی کاونا به دست جوانهان نخ هه کشهور دایهه
افتخار و عزت کشور است و قابل انکار ر نییت .دقام د ه
رر ای)
در شاایطی که کشور با رالمانهه تهاین نهوع تحهای و خ اثهت
دیتک اان روبه رو بود و کشوررای اروپایی نیز حتی حاضها بهه
لبور دجوز واردات داسک به ایاان نمهیشهبنب و دهادم بهاای
تأدین اقالم بهباشتی و دارویی جهت ج وگیای از ابتال به ایهن
بیماری با دشکالت جبی دواجه بودنب ،دجموعه ستاد اجاایهی
فادان حضات ادام ره) با ل یک به فادان دقام د ه رر های
در دیبان دقاب ه با شیوع ویاو دنحو کاونا ورود کادنهب و
با عنوان بهازوی توانمنهبی بهاای کهادر سهالدت و دردهان بهه
عالیتاین نحو ایفای نقش کاد.
بخش رای دخت ف ستاد اجاایهی فادهان حضهات ادهام ره) از
رمان روزرای ابتبایی شیوع ویهاو در حهوزهرهایی از ق یهل
تولیب اقالم بهباشتی داننب داسک و دواد ضهب عفهونی کننهبه،
تولیب دارورای تحایمی ،تولیهب تجهیهزات پزشهکی دخصهوص
01
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دی خوارب به جههت عهبم تهبیهب سهالدت رمو نهان راگونهه
واردات واکینرای تولیبی شاکترای آدایکهایی ،انگ ییهی و
فاانیوی را دمنوع نموده و دج هس شهورای اسهالدی قا انهه
رر ای در ارت هاط بها ایهن دمنوعیهت را
فادایشات دقام د
فصلالخطاب دیدانب.

یکشنبه
2911/21/12

جهت برگوزاری مراسوم سوالگرد سوردار دل هوا قودردانی
کرده اند:
در این پیام آدبه است "ساا خباونب بزرگ را کهه توفیهق حالهل
کاد که در سالگاد شهادت سادار دل را ساه ب شههیب حهاج قاسه
س یمانی دیزبانی دوستباران و شیفتگان آن ساباز والیت را نصیب و
روزی کاد".
یک سال پادشقت از عاوج آسهمانی حهاج قاسه سه یمانی ،سهادار
پورج فای و ابودهبی المهنب شهبای عاله دقاودت و ایثار دهی
گیرد ،شهبای واالدقادی که جهاد با نفس را سهالوحه کهار خهویش
قاار داده و در این دیهیا سهاآدب روزگهار شهبنب و توانیهتنب نقهش
دانبگاری با لو دل رمه آزادیخواران جهان به یادگار حک کننب.
ع ی رغ رمه دحبودیت رهای کاونهایی دوجهود ،خیهل ع یمهی از
عاشقان و دلبادگان سیبالشهبای دقاودهت از اقصهی نقهاط ایهاان و
جهان رمه روزه با تابت پاکش گاد آدبه و یهاد و نهادش را گاادهی
داشته انب و بار دیگا ثابت کاده انب که دشمنان از شهیب سه یمانی و
دکتب حاج قاس بیشتا از سادار س یمانی راا دارنب.

بیانیه نمایندگان استان چهارمحال و بختیواری در مجلوسبرای تشوکر از نیوارت میودانی دکتور قالیبواف در اسوتان
چهارمحال و بختیاری  ،به شرح زیر قرائت گردید:

استان والیتمبار و انقالبی چهاردحال و بختیاری بها بهیش از 2
رزار و  133شهیب دفاع دقب  43 ،شههیب دهبافع حهام ارهل
بیت ع) و لبرا جهادگا عاله لن ت با تمام فااز و فاودرای
انقالب شکورمنب اسالدی بها حضهور در دیهبان رهای جههاد و
شهادت اث ات کاد ،حفظ ن ام و ت یت از ادهام ع هی الشهان
انقالب و رر ا حکی و فازانه انقالب را با را ادا دیگای اولهی
دی داننب و در ت یهت از والیهت فقیهه کهه آن را نشهانه ای از
والیت ع می حضات بقیه اهلل اع اروا نا فبا دی دانب.لح ه
ای تادیب نکاده و نخوارب کاد .گاچه رنج دحاودیت با پیکهاه
استان نشیته و دادان و زنانش که بهه غیاتمنهبی شههاه انهب
تازیانه رای بی دهای و تصمیمات غیاعادالنه باخی دیه والن
چهاه رای آن را را سخت رنجور ساخته ادا رمهواره دیه والن
دت هبی بودنب که ل ورانه پهای رنهج دهادم نشیهته انهب و در
دقهها ی از تههاریخ نگههاه عههبالت خوارانههه آن رهها و حضههور
ادیببخششان ادیب و انت ار را باای آن را رق زده است.
اکنون نیز با خود فاض دی دانی کهه بهه نماینهبگی از دهادم
دهابان و دهمان نواز استان چهاردحهال و بختیهاری از حضهور
ریاست دحتام دج س شورای اسالدی باادر جهادی آقای دکتا
قالی ههاا و رمکههاران عزیزدههان در کمییههیون رههای عمههاان و
کشاورزی به ویژه روسای دحتام این کمیییون رها ،د اونهان و
وزرا و نماینبگان دستگاه رای دخت ف حاضا در این سفا که با
حضورشان چااغ ادیب ع هور از دحاودیهت را بهاای دهادم ایهن
استان روشن کادنب سااسگزاری کاده و ادیهب اسهت دصهوبات
این سفا راچه زودتا به بار بنشینب و کام تشهنه دهادم اسهتان
با انجام ت هبات دشهخص شهبه سهیااب گهادد و بهاگ زریهن
دیگای در کارناده ن ام دقب جمهوری اسالدی ایاان در رفع
دحاودیت رق بخورد.

داخلی است و مجلس اجازه چنین کاری را نمی دهود .بانو

مجمص نمایندگان استان کرمان نیز در پیامی از عوامل اجرای

مرکزی ارز ندهد ،وزیر بهداشت مراقوب باشود کوه مافیوای

به ویژه از سپاه پاسوداران ثواراا اسوتان کرموان ،نماینوده

واردات پشت ستاد کرونا سنگر نگیرد.

ولی فقیه در استان ،استاندار و سایر عزیزان عوامل اجرایی به

آقای نیکزاد در این رابطه تاکیب کهاد :در سهتاد کاونها ن ایهب

بیانیه مجموص نماینودگان اسوتان لرسوتان در مجلوس را در
خ وص سالگرد شهادت  68دانه آموز شهرستان بروجرد را
قرائت کرد.متن بیانیه به شرح زیر است:

سالگاد شهادت  35دانش آدوز شهاستان باوجهاد را بهه د هت
شایف ایاان به ویژه دادم شهاستان باوجاد تی یت عاض دی
نمای .
آقای علی نیکزاد نامه کمیسویون صونایص مجلوس را در
انتقاد از صدور مجوز واردات اتوبوس دست دوم توسوط
ستاد ملی کرونا  ،قرائت کرد:
در ناده دیکور آدبه است که اخیهاا اقهبام د هارکی در حهوزه
تولیب خودرورای سنگین ،نیمه سنگین دیزلی به وقوع پیوسته
است؛ ان قاد قاارداد شهاداری تهاان ،دشهب ،رمبان ،کادان بها
ایاان خودرو دیزل دوجب احیای این دجموعهه شهبه و لهبرا
دسههتگاه اتوبههو  ،ون ،کشههنبه و کههادیون ،ادیههب را در دل
کارکنان ،کارگاان و دصاا کننبگان ایجاد نمود.
متاسفانه روز گذشته معاون اول رئیس جمهور دور از انتیوار
همه صنعتگران و دلسوزان اعالم نمود که بوا ت وویب سوتاد
کرونا مقرر شد اتوبوس دست دوم وارد نماینود؛ ایون اقودام
خالف م الح کشور ،منافص ملوی و سورکوب تولیدکننودگان

باای واردات اتوبو
00
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رمچنین
دتوقف شود.

 )8اظهارات آقاي سیدامیرحسین قاضيزاده هاشمي نایب رئویس

مجلس 4دتأسفانه ایهن روزرها جایهان ضهبانقالب خی هی روی
واردات واکین آدایکایی به کشوردان دانور دیدرب.
رر ای واردات واکین این شاکت ببنام
به درستی دقام د
که تولیبکننبه واکین در آدایکا است را به کشهوردان دمنهوع

یکشنبه
2911/21/12

ق قانون بایهب اجهاای داو

انهه پاوتکهل الحهاقی

آقای حبیباا دهمرده نماینده زابل :در تیکای شفاری بیان
کاد :از دولتمهادان انت هار دهیرود بهه داد اسهتان سییهتان و
ب وچیتان باسنب .انتقال آب از دریای عمان ،حق آبه رودخانهه
ریادنب از افغانیتان ،راه آرن زابل ،پاوژه بزرگهااه زارهبان بهه
زابههل ،رسههیبگی بههه وضه یت راهرههای روسههتایی و تیههایع در
گازرسانی به دنطقه از جم ه دواردی است که بایب به آنها توجه
شود.
وی در اداده تاکیب کاد :توجه به رمیان سازی و رت هه بنهبی
د مان ،توجه به بازارچهرای دازی ،توجه بهه زیاسهاخترهای
گادشگای و توجه به د یشت اقشار آسهیب پهییا و رمچنهین
فاار کادن زیاساخترای فضهای دجهازی بهاای بههاهگیهای
دانش آدوزان از کال رای درسی آنالین از دیگا دواردی است
که بایب دورد توجه قاار گیاد.
این روزرا دیهائ ی دربهاره ی تهادین واکیهن کاونها در فضهای
دجازی دطا دیشود که حاا آخا ،سخن رر ای دیباشب.
آقای حسین محمدصالحی دارانی نماینده فریدن :در تهیکا
شفاری خود با بیان اینکه شارب فاوپاشهی غهاب و افتضهاحات
کاخ سفیب ریتی که به افول تاادپ خوارب انجادیب ،گفت :در
این بین بایب یهاد و خها اه شههبا بهه خصهوص شههیب دکتها
فخای زاده ،ابودهبی المهنب و سادار رشیب اسالم حاج قاس
س یمانی را گاادی بباری .
در روزرای سخت د یشتی به سا دیبای کهه کیهی بهه فکها
دحاودان نییت ادا باخی دی والن در این بین ،بییار به ایهن
اقشار توجه دی کننهب کهه جهای قهبردانی دارد چنانچهه وزیها
لن ت باای کارش فشار با بور قیمت دحصهوالت فهوالد را
 63درلب کارش داده ،رمچنین باای شکیت انحصار خهودرو
تال کاد.
وی در اداده در تیکای خطاب به وزیا جهاد کشاورزی عنهوان
کاد :وض یت سیب زدینی کاران بییار اسف ار است و کشاورزان
به لحا اقتصادی تحت فشار قاار دارنب و دحصوالت با کیفیت
آنها در ان اررا بهاقی دانهبه کهه نیهاز بهه رسهیبگی کمییهیون
کشاورزی به این دوضوع دارد.
در پایان خطاب به نماینبگان عضهو کمییهیون ت فیهق الیحهه
بودجه 4133خا ا نشان کهاد :الزم اسهت در جایهان بارسهی
بودجه فکای به حال تأدین آب شاب حوزه انتخابیه اینجانب و
سب این دنطقه شود.

کردند.
این شرکت در آمریکا تا کنون  5بار متهم بوده و محکوم شده
است که این محکومیت به دلیل نق انهای علموی و ضورر و
زیانی بود ه که به مردم آن کشور وارد کرده است.
این شرکت آمریکایی حتی حاضر به تضمین دربواره واکسون
خودش نیست و عوارض احتمالی و جبوران خسوارت را هوم
قبول ندارد.
برخی کشورهای جهان و منطقه وقتی با این شرکت آمریکایی
قرارداد منعقد کرده اند با عدم پذیرش عوارض واکسیناسیون
از سوی این شرکت مواجه شده و آن شرکت آمریکایی حتوی
حاضر نشده که اگر کسی بر اثر تزریوق ایون واکسون دچوار
مشکل شود به او خسارت بپردازد.
نمایندگان مجلس بیانیهای را در ایون بواره نوشوته و دالیول
علمی را در آن بیان کردهاند.
وقتی ما دانه فنی الزم برای تولید واکسن را در کشوورمان
داشته و دانشمندان خووبی داریوم و واکسون هوایی تولیود
می کنیم که استاندارد باالی جهانی هم دارد و امکان صادرات
را هم داریم چرا باید به سمت واردات برویم.
ما در کشورمان پلتفرمهای مختلوف واکسون داریوم ،القوا
اینکه عده ای به دنبوال واردات واکسونهوای مشوکوک بوه
کشورمان باشد نشاندهنوده آن اسوت کوه آنهوا دوسوتدار
سالمتی ملت ایران نبوده و به دنبال خواست سیاسوی خوود
هستند.
)1تذكرات آیین نامه اي ،اخطار قانون اساسي و توذكرات
شفاهي

آقای جواد نی بین نماینده کاشمر :ضهمن تیه یت ارب هین
شهیب فخای زاده  ،گفت :به رمین دناس ت تأکیهب داریه اگها
آدایکایی را تا  6اسفنب تحای رای دالی و نفتی را لغو نکادنهب،
دولت بایب ق قانون عمل کاده و بازرسان یا بهتها بگهویی ،
جاسوسان) آژانس را از کشور اخااج کنب.
ال ته آنها رییگاه تحای را ع یه ایاان را لغهو نمهیکننهب تها از
جمهوریت و اسالدیت ن ام خود دست باداری .
در پایان با تأکیب دجبد با اجاای قانون دج س از سوی دولهت
در سوم اسفنب داه خا ا نشان کهاد :از ایهن رو تأکیهب داریه ،
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آقای محمودجواد عسوگری نماینوده داراب  :در تهیکای ،
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کنب.الزم است باخی پیت رای سازدانی استانباری رها حهیا
شبه و کار به دست دریاران سااده شود.
پایههان در تههیکای بههه رئههیس جم یههت رههالل احمهها کشههور،
خا انشان کاد :وض یت رسیبگی به در راه دانبگان بهه ع هت
بی توجهی به ادکانات به خصوص در جهاده بهاا گیها اسهال -
خ خال بییار نادناسهب اسهت کهه رئهیس ایهن جم یهت بایهب
رسیبگی کنب.

خطاب به رئیس جمهور گفت :شما با شعار تدبیر و امیود سور
کار آمدید ،با ن ب العین قرار دادن فرامین اموامین انقوالب
اقت اد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهید.
الیحه بودجه  ،هم برجامی و هم بایدنی و هم مذاکره ای است
و مجلس تمهیدات الزم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

در تیکای به وزیا آدوز و پهاور گفهت :عهبم ارتمهام بهه
اجاای سنب تحول بنیادین آدوز و پاور  ،عبم وجود باناده
دبون باای تادین نیهاوی انیهانی و سههل انگهاری در ت یهین
تک یف وض یت د مان حق التبرییی از جم ه سوء تببیارا در
وزارت آدوز و پاور است.
وی رمچنین از وزارت خارجه خواست بیتارای الزم را بهاای
استفاده از رافیت رمیایگان در لادرات دحصوالت کشاورزی
فاار کنب و افزود :این دوضوع ر به اشتغال و ر رونق تولیب
کمک دی کنب و دی توانب جایگزینی باای فهاو نفهت باشهب.
دتاسفانه ن ود استااتژی دشخص در زدینه دهااودات اقتصهادی
با رمیایگان از ایاادات جبی است.
در تیکای خطاب به وزیا جهاد کشاورزی گفهت :بها توجهه بهه
سادازدگی رای اخیا در کشور استان فار و به ویهژه داراب و
زرین دشت بایب تمهیباتی اتخاذ شهود کهه دغبغهه کشهاورزان
با اا شود .رمچنین از رئیس قهوه قضهائیه دهی خهواری بها
عنالا فاسب در حوزه نهاده رهای دادهی و کشهاورزی باخهورد
کنب.

آقای پرویز محمدنژادقاضی محله نماینوده لنگورود :در
تیکای گفت :یکی از ایااداتی که به دج س رای ق هی گافتهه
دی شب ایجاد تشهنج و در ره ریختگهی در دج هس بهود کهه
دتاسفانه اداوز دادنگیا این دج س نیز شبه اسهت لهیا اعتقهاد
داری در را دجمع ،گاوه و دج یی که ن و انضه اط باقهاار
ن اشب حالل آن گادرمایی حالل خوبی نخوارب بود.
دج س جای انبیشهه ،تفکها و تصهمیمات کهاربادی اسهت بهه
شک ی که قاب یت بهاه باداری داشهته باشهب بنهابااین تصهمی
گیای در یک دحیط نادناسب غیادمکن خوارب بود.
نگاه قالب به کیانی که این چنین دی کننب د تقب ریتنب کهه
باای دخا شان جیابیت دارد ادا نتیجه د مهو ایهن در ره
ریختگی چیزی غیا از لاا وقت نییت بنابااین اگا د تقب به
قاعبه رزینه و فایهبه باشهی بهاای دج هس نیهز رزینهه رهای
بییاری دی شود .اینکه چه بهاه باداری دی کنی دناسب حال
این دج س نییت بنابااین آنجایی که نتوانی تصهمی بگیهای
نمی توانی با اجاای آن تصمی نیز ن ارت و حاکمیت داشهته
باشی .
باررا از یک الهل دزیهت شناسهی در دنطقهه گهیالن لهح ت
کاده ای و تیکاات الزم را به وزیا جهاد کشاورزی داده ای ادا
گویا قصب توجه به این دوضوعات را نباشته در حالی که ادهاوز
دشکالت عبیهبه ای را کشهاورزان حهوزه گهیالن بهه خصهوص
شهاستان لنگاود با دو کشیبه است چاا که رزینه را فهوق
ال اده باال بوده و فایبه ک است بنابااین جهایی کهه فایهبه که
باشب قط ا آن دحصول از بین خوارب رفت.
در حوزه لن ت و د بن به وزیا لن ت ،د بن و تجارت باررها
تیکا داده ای که پول د ت در دره رایی به نهام شههاغ رهای
لن تی ریخته شبه است و قالب شاکت را و کارگاه را و بنگاه
رای اقتصادی دررایشان قفل شبه اسهت بنهابااین چهه زدهانی
ک یب این قفل را پیبا خوارب شب تا بتوانب ایهن قفهل رها را بهاز
کنب.

آقای سیدغنی نیری خانقاه نماینوده خلخوال :در تهیکا
آئین ناده ای با استناد به بنب  44داده  22آئهین نادهه داخ هی
دج س در دورد حفظ شأن دج س ،گفت :به دلیل ا باخی
پیشنهادات غیاضاوری و غیاکارشناسی در دج هس ،آشهفتگی
در جایان بارسی ا را و لوایح به وجود آدبه است که وقهت
دج س را دی گیاد لیا ضمن تشکا از نماینبگان بهاای تهبوین
ا را و بارسهی لهوایح ،از ریهات رئییهه خواسهتار افهزایش
ساعت بارسی این دوارد ریتی .
در اداده با استناد بهه دهاده  414آئهین نادهه داخ هی دج هس،
عنوان کاد :احی دابوط به ت یین تک یف وضه یت دریهاران
در اوایل دج س یازدر ارائه شب که اگا بها ایهن دهاده تناسهب
داشت ،تاکنون دطا شبه بود لیا از آنجائی که وزیا کشور نیز
بهه دوضههوع دریههاران بههی توجههه اسههت و دریههاران بههه عنههوان
نماینبگان دولت دریافتی دناسب نباشته و حمایت نمی شونب،
الزم است راچه سهایع تها دج هس دربهاره ایهن ها اقهبام
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در حوزه آدوز و پاور باررا دتهیکا شهبه ایه کهه ادهاوز
وزارت آدوز وپاور دا در دهارت آدوزی است .بایهب گفهت
که ع هوم ن های حهبود و انهبازه ای دارد آنچهه دهه اسهت و
دی توانهب کشهور را از یهک حالهت رکهود در حهوزه آدهوز و
پاور نجات درب دهارت انبوزی و دههارت آدهوزی اسهت در
حالیکه وض یت رناستان را و کارگاه رهای دهات ط بها آن رها
وخی است بنابااین بایب به دهارت آدوزی توجه ویژه ای شود.
نکته  4آقای احمد امیرآبوادی نماینوده قوم  :در دسهتور ادهاوز
انتخاب نماینبگان جهت عضویت در دجادع و شورارا در دستور کهار
قاار داشت ق آیینناده بایب این انتخابات بهه لهورت دخفهی و از
ایق ورقه لورت دیگافت که در دف ه ق ی به دلیل دصوبه سهتاد
کاونای دج س شورای اسالدی این کار به لورت الکتاونیکی انجهام
شب.
وی اداده داد :از آنجایی که اداوز تهاان از ن ا شیوع کاونا به رنهگ
زرد در آدبه است رنوز ستاد کاونای دج س شورای اسالدی دصوبه
جبیبی درباره ی نحهوه باگهزاری انتخابهات عضهویت نماینهبگان در
دجادع را نباده است به رمین دلیل ایهن انتخابهات دوکهول بهه روز
سه شن ه شب؛ اگا ستاد کاونای دج س دصوبهای داشت انتخابهات را
به لورت الکتاونیکی باگزار کاده و در غیا ایهن لهورت بها ورقهه و
دخفی انجام خوارب شب.
)21اعالم ختم جلسه ،جلسه آینده روز سوه شونبه موورخ
2311/21/13ساعت  5415صبح
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