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 خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي 
 اولسال  – یازدهمدوره 

 

 24/06/0311هنبشچهار  روز– (06) شصتم   جلسه علني
 

 

كلیات طرح به تصویب رسید كشور ) اسالمی شوراهای  انتخابات و وظایف تشکیالت قانون از موادی اصالح طرحرسیدگی به  (1

 كمیسیون ارجاع شد.( و طرح دو شوري گردید و براي بررسي جزییات به
 

اصالحیه كمیسیون جهت تامین )- ( 0)اعاده شده از شوراي نگهبان طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه  رسیدگی به  (3

 (  .گردد اعالم مي نظر شوراي نگهبان به تصویب رسید

 

اصالحات كمیسیون  )-(2شده از شوراي نگهیان )اعالدهطرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی رسیدگی به  (4

 .(جهت تامین نظر شوراي نگهبان، به تصویب رسید
 

 

 

 (آقایان :لطفي،دهقاني،سعیدي،علي پور و رضواني ) ( ناطقین جلسه علنی5
 

 ( فقره طرح9اعالم وصول )(6

 ( فقره سوال2(اعالم وصول )7
 

 ن اجرایی کشور(تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و  مسئولی8

 ورد(م20)تذکرات کتبی به رییس جمهور -الف

 مورد(054)تذکرات کتبی به  مسئولین اجرایی کشور  -ب 

 

 ( تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی9
 

 صبح 5:45 ساعت 21/06/0311دوشنبه مورخ  (اعالم ختم جلسه، جلسه آینده11
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 تشالییالت  قالانون  از ديمالوا  اصالالح  طرحرسیدگي به  (0

 كشور اسالمي شوراهاي  انتخابات و وظایف

آقایانن نظری، پس از ارایه پیشنهادها و اظهارات مخالفین)

آقایان : رضوانی و دهمرده و (، موافقین)نوری قزلجه و صباغیان

(، سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت خانم مقصودی

شوری تصویب رسید و طرح دو (، کلیات طرح به مخالف)

 گردید و برای بررسی جزییات به کمیسیون ارجاع شد.

پس از به رای گذاشتن کلیات طرح  آقای دکتر قالیبافتوضیح:

 شوراهای  اصالح موادی از قانون تشکیالت وظایف و انتخابات

 زمینه در که هایی حساسیت به توجه با: گفت کشور اسالمی

 فراوانی داتپیشنها ها بحث و دارد وجود مذکور قانون اصالح

 از موادی اصالح طرح است، شده ارائه نمایندگان سوی از که

 کشور اسالمی شوراهای  الت وظایف و انتخاباتتشکی قانون

 داخلی امور کمیسیون به بیشتر بررسی برای و شده شوریدو

 .شود می ارجاع شوراها و کشور

گزارش كمیسیون صنایع و معالادن مبنالي بالر تصالویب      (2

 و تفحص از شركت فوالد مباركه اصفهانتقاضاي تحقیق 

( آقای موسوی الرگانیپس از اظهارات یکی از متقاضیان )

 تقاضای مزبور به تصویب رسید.

 خالصه اظهارات آقای موسوی الرگانی:
 سهام به متعلق مبارکه فوالد درصد 03: داشت اظهار سخنانی طی -

 .است عدالت

شر پایین جامعه است که بضاعت و ق سهام عدالت مربوط به افراد بی

گیرد از چنین  میلیون حقوق می 03نیاز مبرم دارند. آنگاه کسی که 

 .امتیازی برخوردار است

 مدیرعامل) عظیمیان آقای که کجا هر نامداری مژگان نام به خانمی

اصفهان( بوده، او هم دنبالش بوده، این خانم در  مبارکه فوالد شرکت

بوده، آن هم یک خانم مجرد؛  زمین شهری دنبال آقای عظیمیان

گیرد، منزلی که در  میلیون تومان حقوق می 03این خانم ماهیانه 

اند بر چه اساسی بوده است. در  سعادت آباد به خانم نامداری داده

ساله با فوالد مبارکه بسته، اینها بر  03حال حاضر خواهر وی قرارداد 

 چه اساسی است؟

ها در جایی دیگر بسته شده بود ما حتی اگر یک کدام از این قرارداد

آمدیم. بنده به دلیل کمبود وقت  زدیم و به میدان می باید فریاد می

کنم. یک قرارداد در مدیریت قبلی با  به یکی از قرارداد اشاره می

میلیون یورو بسته شده؛ اما در  033آلمان معادل  SMS شرکت

کردند و با  آلمان را منتفی SMS میلیون یورو 033مدیریت فعلی 

 .بستند یورویی میلیون 033یک شرکت رده دهمی چینی قرارداد 

 دارم را مسؤوالن برخی صوتی فایل وی همچنین تصریح کرد: بنده

نتخابات باید مدیر شرکت فوالد مبارکه حفظ شود. ا تا گویند می که

هایی که باید در انتخابات مصرف  برای چه باید حفظ شود؟ برای پول

 .شود

از آن با عنوان  مقام معظم رهبری روزی است که مجلسی که امروز

مبارزه با  مجلس قوی و انقالبی یاد کردند و یکی از شعارهای آن

ای که روز گذشته در  یافته است، باید در راستای برنامه سازمان فساد

 .خواری در بحث فوالد تصویب شد را به نتیجه برساند بحث رانت

 اسناد. است داده رخ مبارکه فوالد در رانت تومان میلیارد هزار 033

جود است. قراردادی که با خانم آرزو آقامحمدی بسته شده مو هم آن

میلیارد تومان بوده، آقای مدیرعامل برای این که  033

 را قرارداد میلیارد 0 میلیارد، 0 نگیرد، بازی به هم را مدیره هیأت

 شده، پرداخت تومان میلیارد 0 تا دو یعنی قرارداد دو. کند می تمدید

 !ای رسانه کمپین ده است؟ برای ایجادش بسته قرارداد این چه برای

شما ببینید بودجه خود روابط عمومی فوالد مبارکه چقدر است که 

 خواهش لذا دهند، می اختصاص میلیارد هم برای یک کمپین 033

 .برسانند تصویب به را طرح این همکاران که است این من

بینید، البته روز گذشته هم از  ن روزها موج تخریب علیه بنده را میای

ای را نقل کرده بودند که  آقای آصفری نماینده اراک هم مصاحبه

موضوع تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه را نفی کرده بود. اکنون 

ای در رابطه با  ایشان حضور دارد و اعالم کرد که بنده هیچ مصاحبه

 .ام اما اینها شانتاژهای خبری است اشتهفوالد مبارکه ند

اگر واقعا خالفی صورت نگرفته که باید از این مدیر تقدیر کرد. شما 

،  صمت وزیر به  دیدید زمانی که مدیر شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 که گفت کنم چنان و چنین من تا دهید من به را کشور فوالد گفت

توانید  کنید، چطور می توانید مدیریت نمی را مبارکه فوالد شما

 باشید؟ مدیریت فوالد کشور را برعهده داشته

خواهم با توجه به این که خانواده آقای عظیمیان  از قوه قضائیه می

)مدیر شرکت فوالد مبارکه اصفهان( و برخی مدیران در خارج 

به اجرا بگذارند؛  حتماً را ایشان شدن الخروج هستند، بحث ممنوع

از کشور به خاطر مشکالت زیادی که دارد فرار  چراکه ایشان حتماً

 .خواهد کرد

طرح فهرست قوانین و احیام نالامعتبر در   رسیدگي به  (3

  ( 0)اعاده شده از شوراي نگهبان حوزه 

اصالحیه کمیسیون جهت تامین نظر شورای نگهبان به تصویب 

 رسید: 

نونی از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون احکام قا -ماده واحده 

 .گردد مذکور در پیوست منسوخ اعالم می

طرح الحاق دو ماده به كتاب پالنجم قالانون   رسیدگي به  (4

 (2)اعالده شده از شوراي نگهیانمجازات اسالمي 

به جهت تامین نظر شورای نگهبان،  کمیسیون ات اصالح

 تصویب رسید:
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شورای  3-1و2-1، 1-1به منظور رفع ایرادات ردیف های  - 

 مصوب  مکرر الحاقی موضوع ماده یک 471صدر ماده نگهبان 

 به شرح زیر اصالح شد.
 با یا جامعه در تحریک یا خشونت ایجاد  قصد با کس هر-

 مذاهب یا ادیان یا ایرانی های قومیت به آن وقوع به عمل

 حد مشمول چنانچه کند توهین اساسی قانون مصوب اسالمی

 جزای و حبس به دباش نشده تنش و خشونت به منجر و نباشد

یا یکی از آن دو محکوم و در غیراینصورت به  3قدی درجه ن

 یا یکی از آن دو محکوم 6حبس و جزای نقدی درجه 

 می شود. 
 

شورای نگهبان، متن زیر به  2به منظور رفع ایراد ردیف  -

 2مکرر الحاقی به موضوع ماده  511ماده  3انتهای تبصره 

چنانچه مشخص شود مجرم یا  و» : مصوبه الحاق می شود

نسبت به دیگری عین حال دارد و اموال استفاده شده از 

ارتکاب جرم متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، 

اموال وی معادل ارزش دین آن به طلبکار یا طلبکاران مسترد 

و مجرم معادل ارزش اموال ثبت شده به جزای نقدی محکوم 

 .«می شود
 

 آقایالان :لطفي،دهقاني،سالعیدي،  )يناطقین جلساله علنال   (5

 (:علي پور و رضواني 

 : رزن نماینده حسن لطفيآقاي -الف

 منحصر های مشخصه دارای ایران اسالمی جمهوری نظام - 

 است، کرده متمایز ها نظام سایر از ار آن که است فردی به

 کرامت حفظ براساس را الهی حکومت این( ره)خمینی امام

اخالقمداری، قانونمداری، شایسته ساالری و رعایت  انسان،

عدالت اجتماعی بنا نهاده است. دشمنان این نظام، اصولگرا و 

اصالح طلب، انقالبی و غیر انقالبی و خودی و غیر خودی نمی 

و از اختالفات سیاسی به عنوان دست مایه ای برای شناسند 

 ایجاد تفرقه و نفاق استفاده می کنند.

آمریکا و همپیمانان مزدورش از عظمت تمدن ایران اسالمی  -

و از شهادت سردار سلیمانی ها و شهید فخری زاده ها، شهدای 

هسته ای و شهدای حرم و از اقتدار سپاه پاسداران انقالب 

جمهوری اسالمی ایران و نیروهای امنیتی و  اسالمی، ارتش

 عظیم تمدن این با توان  انتظامی وحشت زده شده و چون

 ایران ملت علیه ظالمانه های تحریم به دست ندارند و نداشته

 .اند زده

نظام جمهوری اسالمی ایران با وجود رشد و توسعه فزاینده در 

اصله اکثر زمینه ها با مشکالت عدیده ای مواجه است، ف

طبقاتی، حقوق های نجومی، اختالس های بی رویه، تورم و 

گرانی افسارگسیخته و لحظه ای، فقر و بیکاری، قاچاق کاال و 

ارز و بروکراسی پیچیده اداری شایسته ملت شریف ایران نبوده 

 و نیست.

برادران و خواهران، تنها راه نجات کشور چنگ زدن به ریسمان 

نی همان ایمان به خداوند قادر و الهی و متفرق نشدن است یع

متعال کتاب خدا و اطاعت از ولی وفقیه زمان حضرت آیت اهلل 

خامنه ای رهبر کبیر انقالب اسالمی است. ما نمایندگان 

مجلس و مسئولین نظام باید برای اجرای منویات مقام معظم 

رهبری و رشد و توسعه کشور نسبت به اصالح امورات کشور به 

م کنیم. ابزارهای نظارتی مجلس، سوال، شرح زیر اقدا

استیضاح، تحقیق و تفحص و اخطارها، تذکرات روزانه همکاران 

نه تنها راه گشا نبوده بلکه مجلس را دچار روزمرگی کرده 

 است.

 در عدالتی بی به منجر مضاعف و مزاحم قوانین و قوانین تعدد

اری عه شده است، تعدد مراکز تصمیم گیر در حوزه قانونگذجام

جایگاه مجلس را تضعیف کرده است، نمایندگان مجلس بر 

قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز وزرا  00اساس ماده 

بوده ولی در عمل امکانات یک کارشناس مسئول دستگاه 

 دولتی را ندارند و با مشکالت عدیده ای مواجه هستند.

 بروکراسی پیچیده اداری و فساد ناشی از آن مردم را به ستوه

آورده و تولید را قفل کرده است آمار جامع و کامل مبتنی بر 

واقعیت های جامعه در هیچ یک از زمینه ها در کشور وجود 

ندارد و تصمیم گیری در سطح کالن را برای دولت و مجلس به 

 مخاطره انداخته است.

پرداخت یارانه های پنهان که عمدتا به جیب ثروتمندان 

 88تولید کشور را فلج کرده است، جامعه می رود، اقتصاد و 

درصد صرف  12درصد بودجه کشور صرف هزینه های جاری و 

هزینه های عمرانی می شود با عنایت به موارد فوق ما 

نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی هم در پیشگاه خداوند 

متعال و هم در پیشگاه مردم قسم خورده و مکلفیم نسبت به 

 .نیمحل مشکالت مذکور اقدام ک

نوبخت معاون رئیس جمهور، آقایان در خاتمه از توجه ویژه 

نمکی وزیر بهداشت و درمان، اردکانی وزیر نیرو، آذری جهرمی 
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وزیر ارتباطات و فناوری و شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی و شاهرخی استانداران همدان، فرمانداران 

 انی می کنیم.شهرستان های رزن و درگزین تشکر و قدرد

همچنین الزمی می دانم نارضایتی مردم را به دلیل گرانی های 

افسارگسیخته که سفره فقرا را کوچک و سفره ثروتمندان را 

رنگین کرده است از تیم اقتصادی دولت اعالم کنم، به وزرای 

آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

ه نسبت به رفع مشکالت راه و شهرسازی تذکر می دهم ک

فرهنگیان، دانش آموزان، ورزشکاران و هنرمندان، اصالح 

بزرگراه ها و راه های روستای شهرستان حوزه انتخابیه در 

 .اسرع وقت اقدام کنند

 :ورزقان نماینده الهویردي دهقانيآقاي -ب

به ترامپ قمارباز و وزیر خارجه مجنونش و سردمداران فاسد  -

تروریست و جانی کاخ سفید هشدار می دهم مراقب گفتار 

 سخیف، کردار کثیف و پندار پلید خود باشند.

اقدامات پلید شما بوده و تا هنوز سینه ما ماالمال پر از کینه 

انتقام اقدامات ظالمانه شما به خصوص ترور و شهادت نور 

چشمانمان، سیدالشهدای مقاومت، سردار سلیمانی و ابومهدی 

 المهندس را از عامالن و آمرانش نگیریم، آرام نمی گیریم.

در هم کوبیده شدن النه تان در عین االسد، متالشی شدن 

ر مدرن و تهدید سربازان و افسرانتان و آهن پاره های به ظاه

شکست مفتضحانه شما در سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، یمن 

و افغانستان توسط سپاه پاسداران همیشه پیروزمان را در ذهن 

خود تجسم کنید و بدانید اگر دست از پا خطا کنید، به شدت 

پاسخ پشیمان کننده از نیروهای مسلح عزیزمان خواهید 

 گرفت.

ه سردمداران منتظر حکومت آمریکا توصیه می کنم در برابر ب

عظمت ملت بزرگوار و استوار ایران عزیز و رهبر عظیم الشأن 

سر تعظیم فرود آورده و به خاطر جنایات پیشین خود، 

اقدامات تروریستی، اعمال تحریم های ظالمانه، عهدشکنی 

ر در مقابل ملت بزرگ ایران و تحمیل هزاران میلیارد دال

خسارت به نظام و مردم ایران، عذرخواهی کرده و نسبت به 

حذف تمام تحریم های اعمالی علیه مردم و نظام جمهوری 

اسالمی ایران بدون قید و شرط اقدام و نسبت به جبران 

 خسارات 

تحمیلی تان تالش کنید تا شاید بتوانید ذره ای از اعتماد 

رجام را زنده سیاستمداران کشورمان را برای بازگشت به ب

 کنید.

نظام مقتدر جمهوری اسالمی ایران، شما آمریکاییان و اجانب 

اروپایی و منطقه ای تان را سال ها به کنار گذاشته و شما را از 

محاسبات و مراودات اقتصادی، سیاسی و تجاری خود حذف 

کرده و به دنیای بدون شما رسیده و از شما عبور کرده است و 

 همه زمینه ها یقین حاصل کرده است.به خوداکتفایی در 

مردم ایران به زندگی عزتمندانه با سربلندی و قامتی استوار و 

شکست ناپذیر بدون شما انس گرفته اند، به دانشمندان عزیز 

خود در صنایع هسته ای و دفاعی و نیروهای مسلح افتخار 

کرده و می بالیم و برایشان خسته نباشید گفته و زحمتاشان 

می نهیم و اجازه نمی دهیم دستاوردهای باارزش و  را ارج

دشمن شکن و بازدارنده این جهادگردان عزیز، وجه المصالحه 

 برخی جریانات غرب گرا و غرب زده شود.

این عزیزان، دالورانه هیمنه و ابهت دشمنان را شکسته و 

الگویی بی بدیل برای خوداتکایی و خودکفایی سایر صنایع و 

رسیم کرده اند که در نتیجه آن، دشمنان بخش های کشور ت

آرزوی برجام های مختلف از جمله برجام موشکی را به گور 

 خواهند برد.

گفت: توصیه می کنم  ،خطاب به رئیس جمهور و دولت وی

هرگز به فکر مذاکره با آمریکا نباشید بلکه تا آخرین ساعات 

مسئولیت خود، به تالش و کوشش در جهت خنثی سازی 

ها و بی اثر کردن آنها اقدامات جدی انجام دهند؛ تحریم 

هرچند که مردم از شما دل بریده و ناامید هستند و به خاطر 

قصورتان از خدمت به آحاد مردم عذرخواهی نمایید و چشم 

امید به دشمنان نداشته باشید؛ کدام دشمنی دست 

 دشمنانش را گرفته است؟

ت های استیضاح دولت و رئیس جمهور به دلیل سیاس

نادرست و تحمیل فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم و 

سوءمدیریت، خواسته اکثریت مردم ایران است اما به دلیل 

هزینه های زیاد آن، به مصلحت نیست؛ این موضوع در مورد 

 رؤسای جمهوری قبلی و آتی نیز صادق است.

نظام ما نیاز به یک دولت و رئیس دولت جوان، کاردان و 

یر دارد که در وسط میدان های اقتصادی، خستگی ناپذ

صنعتی، اجتماعی و غیره نظارت پذیر باشد؛ با توجه به شرایط 

 پیچیده و دشوار کنونی، بعضا کشور به یک دولت کارا و 

نظارت پذیر احتیاج پیدا می کند که نیاز به تغییر خط مشی و 

سیاست های دولت است که این امر جز با تغییر رئیس دولت 

ن پذیر نیست از این رو از مقام عظمای والیت استدعا دارم امکا

در صورت صالحدید دستور فرمایند دستگاه های مرتبط ایجاد 
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نظام اجرایی نیمه ریاستی با ایجاد پست نخست وزیری را مورد 

 مطالعه قرار دهند و اجرایی شود.

از اینکه دولت به قطع صادرات نفت خام در مدت هشت سال 

اقدامی نکرده متأسفم و می خواهم با استفاده از مدیریت خود 

 .سایر ظرفیت های نظام اقدام به تأمین منابع خود کند

 :چابهار نماینده الدین سعیديمعین آقاي -ج

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واال مقام، گفت:  وی 

زحمات نمایندگان ادوار کشور، استان سیستان و بلوچستان و 

ام به ویژه شهدای راه خدمت پروفسور نعیم  حوزه انتخابیه

 نهیم. امینی فرد و مسعود هاشم زهی را ارج می

سال پر افتخار از  03ایران در این  همکاران معزز! ملت انقالبی

های حوادث با حفظ وحدت کلمه و همچنین تبعیت از  گردنه

والیت مطلقه فقیه به سالمت سپری کرده است؛ ضمنا جنگ 

های  های متعدد، تحریم تحمیلی، غائله تجزیه طلبان، فتنه

ها سر سوزنی اراده پوالدین ملت را  ظالمانه هیچ کدام از این

ست، اما یادمان باشد، اساس و شالوده نظام ما و سست نکرده ا

 بیت الغزل امامین انقالب، عدالت اسالمی بوده است.

 اظهار و اشاره مختلف های حوزه در مسئوالن کاری کم به وی

 خشک نان به دعوت را ملت مسئول، فالن اگر: داشت 

لونک آ اگر اند، کرده سازی برج فرزندانش اما کرد، خوردن

مین، کند، مراد آباد و میرآباد حاشیه زرزن را در محقر آن پی

ایم، اما کاری به کار کاخ غیر قانونی دختر  چابهار تخریب کرده

ایم، اگر آن جوان ریمدانی و باهو کالتی را که از  وزیر نداشته

بری شده  فرط استیصال برای گذران زندگی مجبور به سوخت

ا در برابر مافیای ایم، ام است با تیغ تیز قانون مواجهه کرده

ایم، اگر در یک  سوخت مرتبط با رانت دولتی سکوت کرده

بیمارستان تامین  6کیلیومتر  311استان کشور به فاصله 

اجتماعی وجود دارد، اما بیمار کنارکی و چابهاری برای 

 811ترین بیمارستان تامین اجتماعی  رسیدن به نزدیک

ازی یک خیابان در کنند، اگراعتبارات بهس کیلومتر را طی می

برابر باشد، اگر  31ام  تهران با سر جمع فاضالب حوزه انتخابیه

 مسئول فالن ام سی یک خدماتی خرید معلمان حقوق 

 خود روزانه دوش در ما جمهور رئیس اگر ،باشد بگیر نجومی

 دشتیاری پیرمرد آن برای اما کرد، مصرف آب لیتر 251

لیتر فراهم کنیم، اگر ما  15تمام مصارفش  برای ایم نتوانسته

نمایندگان ملت هر روز توئیت کردیم، اما توئیتر برای مردم 

اش اندکی  فیلتر باشد، اگر نهیب ما بر آن دخترکی که روسری

عقب افتاده از فریاد ما بر آن آقازاده اختالسگر بلندتر باشد، 

بدانید و آگاه باشید که مسیر عدالت را اشتباه طی کردیم و از 

 ایم. اهلل و مقام معظم رهبری فصله گرفته ت حضرت روحمنویا

آیم که  عصاره فضائل ملت! من از سیستان و بلوچستان می

اش سرشار از خدمات نظام جمهوری اسالمی  گوشه گوشه

ها نیز بسیار بوده، سرزمین گنج  است، اما عمق محرومیت

پنهان و به فرموده رهبر انقالب تنگه احد نظام مقدس 

 سالمی است.جمهوری ا

آقای وزیر نیرو! یک وجب از حوزه انتخابیه ام به شبکه 

درصد آن پهنه از قنوات  03آبرسانی متصل نیست بیش از 

نیک شهر گرفته تا باغات قصرقند، زرآباد و دشتیاری و ... ملی 

 شده است.

آیت اهلل رئیسی! شما حق این مردم را استیفا کنید، جوانان 

کنند، اما برخی از  کاری را تجربه میمنطقه بیشترین میزان بی

ای به فکر به کارگیری نیرو از دیگر  های توسعه متولیان طرح

اید، از قهر آنها نیز  نقاط هستند، صبر انقالبی این مردم را دیده

بهراسید؛ نمایندگان انقالبی کمیسیون تلفیق! در بررسی 

ای به استان سیستان و بلوچستان داشته  بودجه نگاه ویژه

باشید و در عمل پیرو آن امامی باشید که فرمود عدل یعنی 

 گذاشتن هر چیز در جای خودش.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: از وزیر 

 و راه وزیر از ، استان به  شان ارتباطات بابت سفر دردمندانه

 از ریمدان، در مرزی های ساخت زیر ایجاد جهت در شهرسازی

 پیگیری با ترال صید ابطال بابت کشاورزی جهاد دگرجها وزیر

 محمد، سعید سردار علوی، بنیاد فتاح، آقای از مجلس،

 از استاندار، از محرومین، به نگاهشان بابت نیکزاد مهندس

 ماع ممنون هستیم.اجت کنندگان تامین

دشمنان بدانند یک تار موی خدمتگزاران صدیق جمهوری 

کنیم؛ چرا که  وجود شما عوض نمیاسالمی ایران را با تمام 

ایم؛ بنابراین آرزوی  دموکراسی پوشالی آمریکا را هم دیده

گسستن پیوند میان مردم و نظام را به گور خواهید برد. 

سروران ارجمند! تاریخ در برابر کسانی که رای مردم را اخذ 

کرده باشد، اما به اعتماد آنها خیانت کند به کسانی که از 

و رهبری منحرف شده باشند قضاوت سختی  مسیر انقالب

خواهد داشت؛ حاال چه من بهارستان نشین باشم و چه آن 

 .پاستور نشین

 :چالدران  و وماك نماینده محمد علي پورآقاي -د

با اشاره به نقش ترانزیتی گمرک بازرگان در دوران دفاع  وی 

گفت: این مرز مسیر ترانزیتی آسیا به دروازه اروپا بوده  ،مقدس

بخش ایران در ایام  سال دفاع مقدس نجات 0و همواره در 
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ماه  0جنگ بوده است و اوایل امسال نیز به دلیل شیوع کرونا 

درآمد و صادرات کشور دچار مشکل  مرزها به حالت تعطیلی

شد و باز هم مرز زمینی بازرگان بود که به داد صادرات کشور 

 رسید.

الجیشی از مزایا و  رغم موقعیت سوق مردم شریف منطقه علی

های  اند و در گمرک بازرگان از سال مند نشده مواهب آن بهره

 های های انقباضی، سختگیری گذشته تا امروز با اعمال سیاست

خواهم  زیادی برای مردم اعمال شده است و از مسئولین می

این رویه ناصحیح اصالح نماید و اجازه بدهند همه گونه کاال از 

 گمرک ترخیص شود.

شهرستان چالدران با مردمان متدین و مرزبان و مرزدار 

سلحشور خود و با مراتع بی نظیرش به همراه سایر شهرهای 

وم گوشت مصرفی کل کشور را تواند بیش از یک س استان می

تدبیری مسئوالن در زمره  تأمین نماید اما به واسطه بی

برخوردارترین شهرهای استان و بلکه  ترین و کم محروم

ترین مناطق کشور قرار دارد و بر همین اساس با دستور  محروم

سال قبل  0و تدبیر مقام معظم رهبری، بنیاد علوی از 

حرومیت را از چهره زیبای مأموریت پیدا کرده تا گرد م

چالدران بزداید اما متأسفانه تا به امروز عملکرد خاصی در این 

خواهم  منطقه نداشته است لذا از مسئوالن این بنیاد به جد می

ریزی مانند قلعه گنج کرمان ورود باثمر داشته  تا با برنامه

 باشند.

های خود تصریح کرد: شهرهای  وی در بخش دیگری از صحبت

م منطقه آزاد ماکو الزم است مورد توجه بیشتری قرار حری

گیرد البته اقدامات خوبی تاکنون انجام گرفته است لکن 

اقدامات تکمیلی از مطالبات مردم است. همچنین شهرستان 

های وسیع و احداث سدها و پمپاژ آب  پلدشت به واسطه دشت

های کشاورزی در  از رودخانه ارس به یکی از بزرگترین قطب

شمال غرب کشور تبدیل شده است و در طول چندین سال 

میلیارد تومان برای احداث سد در این  033اخیر هزار و 

هزار هکتار زمین  03گذاری شده است و  منطقه سرمایه

های مرتبط با آبیاری تحت فشار  مستعد منتظر تکمیل پروژه

 هستند.

درصد پیشرفت فیزیکی  03ها با  در حال حاضر این پروژه

معطل اعتبار اندکی است تا دشت مغان دیگری در منطقه 

شکل بگیرد و لذا از وزارت نیرو و از وزارت جهاد کشاورزی 

ریزی مطلوب بابت این  ضمن تشکر بابت توجه ویژه و برنامه

کنم تا پایان دولت این پروژه عظیم را به بهره  پروژه تقاضا می

 .برداری نهایی برساند

 :تهران نماینده غالمحسین رضوانيآقاي -هال

بت صح شوراها انتخابات اصالح طرح با موافقت در امروز - 

بته تذکر دادم که در ها هم موجود است ال کردم و نوار صحبت

 033دستور قرار گرفتن این طرح مخالف تبصره یک ماده 

آیین نامه داخلی است زیرا بدون دلیل موجه و خارج از نوبت 

 در صحن مطرح شده است.

تلویحا عرض کردم اکنون که تمامی نمایندگان و اکثریت 

 33مجلس به طرح انتخابات ریاست جمهوری رای دادند و با 

کننده اولویت پیدا کرده به دلیل اینکه رئیس  ستنفر درخوا

جلسه این تلویح را به درستی متوجه شدند؛ بنده به عنوان 

یکی از نمایندگان ملت موافق نبوده و نیستیم که طرح 

انتخابات ریاست جمهوری با این کیفیت مطرح شود اما وقتی 

 نمایندگان رای دادند تسلیم قانون هستم.

گوید معلوم  ئیس جلسه متوجه شده میچون این تلویح را ر

نیست که در موافقت حرف زدی یا مخالفت؛ اظهارات اینجانب 

موجود است و چند تا دلیل آوردم که باید ترکیبی که برای 

نظارت بر انتخابات شوراها دیده شده اصالح شود؛ از دکتر 

قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی تقاضا داریم این موضوع 

 ند.را اصالح ک

با تسلیت ایام فاطمه ) ص (، سالگرد شهادت حاج  در ادامه

قاسم سلیمانی و چهلم شهادت شهید فخری زاده، گفت: از 

کسانی که در راستای تقاص خون این شهیدان تالش می 

 کنیم. کنند تشکر و قدردانی می

صاحبان خرد توجه دارند که بقای حیات در سایه قصاص 

توقعی نیست؛ ارتحال حضرت  محقق می شود و از بی خردان

آیت اهلل مصباح یزدی عالم سترگ میدان اندیشه را به همه 

عالقمندان انقالب اسالمی و صاحبان اندیشه در سراسر عالم 

 تسلیت عرض می کنم.

رسول گرامی اسالم فرمودند اهل علی ) ع ( أَنَا وَ عَلِی أَبَوَا هَذِهِ 

الْأُمََّه؛ من و علی دو پدر این امّت هستیم؛ رهبری امت اسالمی 

همواره بر شفقت و مهربانی متقابل بین امت و امام استوار بوده 

های مبارزه با  و رهبر عزیزمان به مثابه پدر ملت در مورد راه

امروز یعنی کرونا به صورت مکرر هشدار دادند  مصبیت بزرگ

اما چون به اندازه کافی مورد توجه واقع نشد با اعالم ممنوعیت 

ورود واکسن از مبدا دشمنان بشریت، حجت را بر همه تمام 

ساز بودن این ویروس  کردند و متهمان اصلی فرض دست
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 توانند اعتماد ملت ها به ویژه ملت ایران را جلب منحوس نمی

 نمایند.

های شریف و بیگناه، پیر و  کسانی که در کشتار جمعی انسان

جوان، کودک و جوان و مرد و زن سوابق ممتد دارند 

توانند دلسوز باشند؛ کسانی که در فلسطین، سوریه، لبنان،  نمی

عراق، سودان، لیبی و مصر و سایر نقاط عالم سالیان طوالنی 

اند و می  پرداخته دهه به کشتار مردم و 0بیش از حداقل 

 پردازند قابل قبول نیست که در نقش منجی ظاهر شوند.

های بایدنیسم درصدد  وی یادآور شد: هر چند ماکیاولیسم

سال  03تنزیه آنها برآیند؛ قابل اعتماد نیستند که در مدت 

ریزی کرده و چندین سال  همواره برای رنج ملت ایران برنامه

به ملت ما جلوگیری کردند حتی از رسیدن داروهای متعارف 

اکنون در اوج نیاز خودشان به واکسن کرونا می خواهند به ما 

 واکسن بدهند

 فقره  طرح  (  1(اعالم وصول )0

طرح حمایت از حقوق کارکنان و خدمات پایه کاربر فضای  -

 (قانون اساسی 85طبق اصل  )مجازی

 عهقانون برنامه ششم توس(  00 )ماده( ب  )طرح اصالح بند -

 قانون معادن(  00 )طرح اصالح ماده -

طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان  -

انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلوالن عادی و شاغالن 

 مشاغل سخت و زیان آور

طرح الزام سازمان سنجش و آموزش کشور به طراحی  -

سواالت کنکور سراسری صرفا از متن کتاب های رسمی 

 آموزش و پرورش

قانون نوسازی و عمران  06ماده  0طرح استفساریه تبصره  -

 شهری

 قانون اصالح معادن 6ماده  0طرح استفساریه تبصره  -

قانون احکام دائمی برنامه های کشور  30طرح اصالح ماده  -

در مورد شهرک های صنعتی و تسری آن به شهرک های 

 کشاورزی.

قانون سنجش و پذیرش  0ه طرح الحاق یک تبصره به ماد -

دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز 

 آموزش عالی کشور.

 ( فقره سوال2(اعالم وصول )5

سوال ملی علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل از وزیر علوم،  -

تحقیقات و فناوری درباره علت عدم حضور مدیران ارشد 

 ر موسسات غیردولتی.وزارت علوم به عنوان سهامدا

سوال ملی روح اهلل نجابت نماینده شیراز و زرقان و تعدادی  -

از نمایندگان از وزیر کشور در خصوص علت عدم اجرای 

تکالیف قانونی توسط شهرداری های کشور در عمل به ماده 

 قانون بهبود فضای کسب و کار 06

(تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهالور و  مساللولین   8

 رایي كشوراج

 مورد(26تذکرات کتبی به رییس جمهور) -الف

چرا  :محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز، بافقآقای ت -0

مبنی بر  03رغم تاکید قانون برنامه توسعه ششم ماده  علی

تامین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت و توسعه کمی و 

های  کیفی بیمه سالمت این امر به صورت کامل در بودجه

سنواتی اجرایی نمی شود و مبالغ تخصیصی به صورت کامل 

 ؟پرداخت نمی شود

 :عباس مقتدایی نماینده اصفهان  آقای  -0

ضرورت پیگیری در خصوص انتقال مهدکودک ها به وزارت -

 آموزش و پرورش.

پژوهشی با حوزه های  -ضرورت هم افزایی و مشارکت علمی -

 علمیه.

 مبتال کودکان نیاز مورد دارو أمینت و هزینه کنترل ضرورت -

 CFی بیمار به

افزایی و مشارکت با حوزه علمیه در مورد استفاده  ضرورت هم -

های مرتبط با علوم  از هوش مصنوعی در طراحی سامانه

 حوزوی و اسالمی

ضرورت تسریع دستگاه های اجرائی در اجرای قانون تبدیل -

 وضعیت ایثارگران

آثارات مصوبات ستاد مبارزه با کرونا ضرورت ارسال گزارش از -

 بر فضای کسب و کار به مجلس

درات محصوالت مورد نیاز کشورهای همسایه صا ضرورت-

 ها.  ضمن تأکید بر عدم افزایش قیمت

 های جهادی. ضرورت لزوم حمایت از گروه -

 00جالل محمودزاده نماینده مردم مهاباد به همراه آقای  -0

ورت رفع تبعیض خدمات رسانی به ضر :نفر از نمایندگان 

 روشندالن در ادارات و بانک های کشور.

 00حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان به همراه آقای  -0

در خصوص لزوم جلوگیری از اجرای سند  :نفر از نمایندگان 

 .0033در قالب بودجه  0303

نفر  00محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد به همراه  آقای -3

در خصوص ضرورت تسریع در ابالغ تبدیل  :مایندگان از ن

www.dotic.ir
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وضعیت نیروهای شرکتی و خدماتی حوزه بهداشت و درمان به 

 .سازمان اداری استخدامی

ضرورت اجرای  :نفر از نمایندگان  0جوکار به همراه آقای -6

 برای کارکنان سازمان زندان های کشور. 0000کامل مصوبه 

 همراه به فریدن نماینده حسین محمدصالحی دارانیآقای  -0

 ریتمدی قانون 030 ماده اصالحی لزوم: نمایندگان از نفر 00

 .بازنشستگان حقوق سازی همسان و کشوری خدمات

 3محمد خدابخشی نماینده مردم الیگودرز به همراه آقای  -0

لزوم ارائه پاسخ روشن، شفاف و اتخاذ تدابیر  :نفر از نمایندگان 

مناسب در خصوص ضعف عملکرد دولت در استان لرستان در 

خص های مقایسه با سایر استان ها و رتبه اول استان در شا

 مختلف توسعه.

سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز، به آقای  -0

نفر از نمایندگان لزوم اصالح بخشنامه های بانک  03همراه 

 مرکزی جهت ترخیص کاالهای انباشته شده در گمرک.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم برخوار، آقای  -03

ضرورت  :نفر از نمایندگان  00شاهین شهر و میمه به همراه 

قانون هوای پاک توسط کلیه  06اجرای تبصره یک ماده 

دستگاه های اجرایی کشور و مجازات متخلفات از این قانون، 

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم برخوار، آقای  -00

ضرورت  :نفر از نمایندگان  03به همراه شاهین شهر و میمه 

 گان فرسوده و رفع موانع آن.تسهیل در روند نوسازی ناو

 از نفر 03 همراه به کاشمر نماینده جواد نیک بین آقای  -00

 به یک الییکا گروه از بذر انتقال : جمهور رئیس به نمایندگان

مولد تولید و ادامه تخصیص ارز  تومانی 0033 ارز حذف و دو

های دامی یا محصول نهایی چیست؟.  تومانی به نهاده 0033

نفر از  00به همراه  کاشمر نماینده نیک بینجواد  آقای -00

ضرروت تسریع در حمایت از صنعت پوشاک کشور  :نمایندگان 

و اقدام عاجل در رفع موانع تولید و جلوگیری از قاچاق 

 روزافزون.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز، آذرشهر  آقای -00

بند و قانون  00لزوم ابالغ ماده  :نفر از  00و اسکو به همراه 

برنامه در خصوص تبدیل وضعیت و استخدام مشموالن این 

 قانون به سازمان اداری و استخدامی جهت اجرا.

نفر از  03حسین خسروی نماینده بیرجند به همراه آقای  -03

تجهیز ستاد بحران استان خراسان جنوبی و  :نمایندگان 

 یل.ماشین آالت و سایر امکانات موردنیاز مواجهه با س

لزوم  بهارستان و کریم رباطنماینده   حسن نوروزیآقای  -06

های  درصد از معلوالن در دستگاه 0اجرایی شدن استخدام 

 اجرایی.

 بر گیالن در چرا: رشت نماینده محمدرضا احمدیآقای  -00

 خوراکی روغن قحطی و ندارد وجود نظارتی هیچ روغن قیمت

 .نیست پاسخگو کسی و آمده

 به دورود میان و ساری نماینده علی بابائی کارنامی آقای -00

 از مایتح جهت ریزی برنامه لزوم: نمایندگان از نفر 00 همراه

 .کرونا شرایط در جامعه پایین های دهک و اقشار

 از نفر 0 همراه به اصفهان نماینده مهدی طغیانیآقای  -00

های اجرایی در اجرای  دستگاهلزوم هماهنگی  : نمایندگان

 قانون هوای پاک در کالنشهر اصفهان.

: لزوم جبران دشتستان نماینده ابراهیم رضائی آقای  -03

ناشی از سیل در اسرع وقت و جلوگیری از تکرار این خسارت 

 حوادث.

 به فالورجان نماینده رگانیسیدناصر موسوی الآقای  -00

 سخنگوی هماهنگ اظهارات علت: نمایندگان از نفر 00 همراه

 اقدام طرح علیه بر خارجه امور وزارت سخنگوی و دولت

 ها چیست؟ لغو تحریم برای راهبردی

شیراز و زرقان: علت  نماینده علیرضا پاک فطرتآقای -00

های کلی  توجهی به مردم و در نظر گرفتن سیاست اصلی بی

 ؟چیست 0033نظام در نوشتن الیحه بودجه 

ضرورت  :جالل محمودزاده نماینده مردم مهاباد آقای-00

کشور به امکانات موردنیاز برف روبی و  تجهیز راهداری های

 امداد جاده ای، 

به  :امیرقلی جعفری بروجنی نماینده مردم بروجن آقای -00

قانون اساسی در  00و  00رئیس جمهور، عدم رعایت اصول 

 خصوص تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی.

آذری نماینده مردم قوچان و فاروج به همراه  آقای علی -03

لزوم شفاف سازی و توضیح نتایج  :ز نمایندگان نفر ا 00

 همکاری های جمهوری اسالمی ایران با پروژه گداخت 

-06هسته ای و پیوستن رسمی به این طرح برای نمایندگان، 

چرا از  :نفر از نمایندگان  06 به  همراه آقای علی آذری-06

 ساز و کار حل و فصل اختالفات در برجام استفاده نمی کنیم.

تذکرات کتبی به  مسئولین اجرایی کشور  -ب 

 مورد(154)
 

 تعداد دستگاه اجرایی تعداد دستگاه اجرایی

 00 تعاون 03 کشاورزی
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 03 آموزش و پرورش 0 راه و شهرسازی

 00 نیرو 03 صنعت

 3 ورزش 00 بهداشت و درمان

 00 اقتصاد 03 کشور

 0 ارشاد 00 ارتباطات

 0 نفت 0 علوم

 0 دگستریدا 6 امور خارجه

 0 میراث فرهنگی 0 بانک مرکزی

 
 

تذكرات آیین نامه اي، اخطار قانون اساسالي و تالذكرات   (

 شفاهي

 قانون اخطار درنماینده خمینی شهر:  یمحمدتقی نقدعلآقای 

اساسی با استناد به اصل یکصدم قانون اساسی،گفت: شوراهای 

ها هستند و  گذار شهرداری اسالمی شهرها به عنوان سیاست

گیری  ها تصمیم شوراها باید برای مسائل راهبردی شهرداری

 کنند.

ها  در ادامه با بیان اینکه شوراهای شهر به شوراهای شهرداری

اند، اظهار داشت: افراد بعد از عضویت در شوراهای  تبدیل شده

چهار گیرند و برای  های تابعه، پست و سمت می شهر در شرکت

دهند در حالی که هیچ  سال آینده خود به این روند ادامه می

 خبری از مسائل شهری ندارند.

با اشاره مجدد به اصل صدم قانون اساسی بیان کرد: بر اساس 

ای قانونگذاری کنیم که شوراهای شهر به  صل باید به گونهاین ا

 ها قانونگذاری کنند. عنوان پارلمان محلی برای شهرداری

در پایان با بیان اینکه اصالح قانون انتخابات شوراها باید با 

تأکید بر حل مفاسد و مشکالت شوراها باشد تا جلب منفعت، 

ر داده است و ما : این طرح برای گزینش افراد فیلتر قراگفت

نیز مکلف هستیم قانونی بنویسیم تا شوراهای شهر تبدیل به 

 ها نشوند. شوراهای شهرداری

 با ادامه در  :اسالمی شورای مجلس رئیس قالیباف آقای دکتر 

 گفته اصل این در: گفت اساسی قانون یکصدم اصل به اشاره

های اجتماعی، اقتصادی،  مهبرنا سریع پیشبرد برای شده

عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از 

مور طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محلی، اداره ا

هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی 

به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت 

 کنند. گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می می

( قانون اساسی 036( تا )030ما این طرح را بر اساس اصول )

ح شده به کنیم.برخی نکات و ایرادات مطر بحث و بررسی می

حق است که در زمان بررسی جزئیات دقت نظر را درباره آنها 

 .خواهیم داشت

 بررسی جریان در   نماینده ساری: نامیعلی بابائی کارآقای 

الح موادی از قانون تشکیالت وظایف و اص طرح کلیات

انتخابات شوراهای اسالمی کشور در اخطار قانون اساسی، 

گفت: جمهوریت متکی به آراء مردم است و نمی توان افراد را 

محدود کرد، برآیند شوراهای اسالمی شهر و روستا مثبت بوده 

دی ندارند.نمی توان با در نظر گرفتن عملکرد و کارنامه ب

 تعدادی از اعضای شوراها، کلیات این نهاد را زیر سوال برد.

در پاسخ   :اسالمی شورای مجلس رئیس قالیباف آقای دکتر 

به این اخطار گفت: اظهارات مطرح شده ارتباطی با هیات 

رئیسه ندارد اما طرح اصالح موادی از قانون تشکیالت وظایف و 

انتخابات شوراهای اسالمی کشور از موضوعات مهم کشور 

اصل قانون اساسی در خصوص شوراها بوده و هفت  است.

یف این نهاد را مشخص کرده است،: امورات شوراها و وظا

نظارت بر آن برعهده مجلس شورای اسالمی قرار دارد و نباید 

 این وظایف را برعهده بخش دیگری قرار داد.

وی با اشاره به اینکه بروز اشکال در بخشی از نظام اداری 

کشور به دلیل تمرکزگرایی است، می توان بخشی از وظایف را 

شوراها گذاشت، ادامه داد: نظارت دیوان محاسبات بر  برعهده

عملکرد شوراهای اسالمی خالف قانون اساسی است زیرا 

 شوراها نهاد غیردولتی محسوب می شوند.

در حال حاضر شوراها شورای شهر نیستند بلکه شورای 

 .شهرداری ها هستند

در تذکر شفاهی خود   :نماینده تهران سمیه رفیعیخانم 

درباره آلودگی هوا و عدم برخورد با مجریان قانون در این 

ها  کنند، گفت: نوع آالینده خصوص که صرفا با کلمات بازی می

کیفیت سوخت است که گی از  در کالنشهرها حاکی از بی بهره

 نباید آن را انکار کرد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در 

مجلس در ادامه با تأکید بر لزوم شفافیت مسئوالن با مردم 

تصریح کرد: مصرف گاز طبیعی با توجه به شیوع کرونا پایین 

بار نیز شده است،  های مکرر که خسارت آمد پس علت خاموشی

های هوا کمتر از کرونا  های ناشی از آلودگی چیست؟آیا فوتی

کنید در حالی که تلفات  توجهی می است؟ که در قبال آن بی

 ایم. جانی زیادی داده

در پایان ضمن عرض تسلیت به دلیل فوت یکی از  وی

بانان پیشکسوت خاطر نشان کرد: از همکاران کمیسیون  محیط
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 به ویژه صورت به اهیمخو می 0033  تلفیق الیحه بودجه

 .نان توجه کنندبا محیط اقتصاد و معیشت وضعیت

 شفاهی تذکر در:نماینده خدابنده سیدالبرز حسینیآقای 

آئین نامه داخلی مجلس، گفت:  060خود با استناد به ماده 

طرحی در کمیسیون عمران با عنوان جهش تولید و تامین 

جلسه تخصصی با حضور کارشناسان بخش  03مسکن پس از 

خصوصی و مرکز پژوهش ها تهیه و با قید دو فوریت در جلسه 

شهریور مجلس مطرح و نمایندگان با آن موافقت  06روز 

 د.کردن

 060پس از موافقت نمایندگان با کلیات، طرح طبق روال ماده 

آئین نامه باید در صحن مطرح می شد لذا مجددا به کمیسیون 

ارجاع داده شد و نمایندگان با اصالحیه آن در مهرماه موافقت 

 کردند اما کماکان در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد.

سالمی با بیان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای ا

اینکه مدیریت جلسه و بررسی دستورکارهای مجلس باید 

براساس آئین نامه و به مساوات انجام شود، تصریح کرد: چرا 

طرح جهش تولید و تامین مسکن با وجود اینکه مسکن از 

معضالت و مشکالت اساسی کشور است، هنوز در دستور کار 

میلیون نفر جمعیت  00.3قرار نگرفته است در حالیکه امروز با 

 00میلیون نفر جمعیت با سن باالی  0.3سال و  00با سن 

 سال و در شرف ازدواج مواجه هستیم.

با اشاره به ضرورت بررسی طرح جهش تولید و تامین  وی

مسکن، اظهار کرد: با وجود مشکالت مختلفی که خانواده های 

بی بضاعت و آسیب دیده با آن مواجه هستند چه موضوعی در 

کشور مهم تر از بحث مسکن است لذا از هیات رئیسه مجلس 

شورای اسالمی درخواست می کنم طرح جهش تولید و تامین 

مسکن را هرچه سریع تر در دستورکار بررسی جلسه صحن 

 .علنی قرار دهد

: گفت شفاهی تذکری در  نماینده مراغه: علی علی زادهآقای 

 مشکل با انسولین تهیه در دیابتی بیماران که است مدتی

دارو حکم اکسیژن برای آن ها دارد  این که چرا هستند مواجه

همچنین نبود این دارو باعث ایجاد مشکالتی برای این بیماران 

ست و اگر در بازار نیز پیدا شود بسیار گران برای آن ها شده ا

 تمام می شود.

میلیون نفر در کشور درگیر بیماری دیابت هستند  3نزدیک به 

هزار نفر  033که به انسولین نیاز دارند از این تعداد نزدیک به 

به صورت روزانه در چند نوبت نیاز به انسولین دارند که 

آن ها ایجاد مشکل کرده، در حالی  متاسفانه این وضعیت برای

که در بسیاری از مناطق محروم مشکالت بسیار است و حتی با 

وجود ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت انسولین قلمی به 

 دست آن ها نمی رسد.

وزارت بهداشت از تولید و واردات انسولین صحبت کرده، حتی 

ا بیماران برنامه های تلویزیونی در خصوص آن نیز پخش شد ام

دیابتی مخصوصا در شهرستان ها به شدت شاکی هستند که ما 

دسترسی به انسولین نداریم لذا تقاضا می شود وزارت بهداشت 

برای تامین انسولین برای بیماران دیابتی تمام تالش خود را به 

 کار گیرد.

که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در  علی نیکزادآقای 

ن موردی که شما گفتید درست است و این خصوص گفت: ای

الزم است وزارت بهداشت و درمان به طور جد به این مسئله 

 .ورود کرده و مشکل انسولین را حل کند

در تذکری شفاهی    نماینده طرقبه: حسین امامی رادآقای 

خطاب به رئیس جمهور؛ گفت: در دوران دفاع مقدس حرف 

دل همه دلسوزان نظام و انقالب این بود که جنگ، جنگ 

است، خانه نشینی ننگ است، درحال حاضر در جنگ 

اقتصادی به سر می بریم، ساماندهی اقتصاد و توجه به 

ز اولویت های نظام و دغدغه و مطالبه مقام معیشت مردم ج

 معظم رهبری است.

با تاکید بر اینکه با خانه نشینی، دورکاری، بی تفاوتی به  وی

اوضاع و مدل مدیریتی شاه سلطان حسینی و استمرار این 

شرایط می توان گفت کار ایران با خداست، عنوان کرد: خانه 

رگسیخته و شاهد نشینی و عدم نظارت بر بازار، گرانی افسا

دغدغه آب و نان بودن مردم تا کی قرار است ادامه داشته 

 باشد.

وی با بیان اینکه آشفتگی بی سابقه در عدم ثبات قیمت ها، 

نوسان بازار و عدم نظارت بر حوزه های مختلف را شاهد 

هستیم، تصریح کرد: غفلت و خواب سنگین رئیس جمهور و 

موجب رواج بی تدبیری و  برخی دولتمردان به اصطالح ژنرال

ناامیدی در جامعه شد، همچنین اشتهای دشمنان نظام و 

 تفاله های داخلی آن ها را نیز افزایش داد.

به تعبیر مقام معظم رهبری مجلس یازدهم یکی از انقالبی 

ترین مجالس است، آن هایی که توفیق حضور در جمع 

د باید در نسبت انقالبیون را ندارند و از آمدن به مجلس ابا دارن

آن ها با انقالب شک کرد، بود و نبود برخی افراد به شأن 

 انقالبی مجلس خللی وارد نمی کند.

قطعی فراگیر برق و خاموشی گسترده در برخی استان ها  

خسارت سنگینی به واحدهای تولیدی، صنوف و وسایل برقی 
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مردم وارد کرده است. عدم مدیریت در این زمینه بر مشکالت 

 .ونا و نارضایتی مردم اضافه می شودکر

 شفاهی تذکر در   :   زاهدان نماینده فداحسین مالکیآقای 

 با هاست سال ایران ملت: گفت جمهور رئیس به خطاب خود

 خودتحریمی اما کند می نرم پنجه و دست ظالمانه های تحریم

ست چرا ا شده وارد ما ملت بر که است بالیی دولت درون در

که تمام مرزهای کشور و معابر قانونی و مرزی به علت عدم 

هایی که برخی از وزرای شما  توجه به قوانین توسط بخشنامه

متأسفانه جوانان سیستانی ،  دهند، بسته شده است و می

بلوچ و کردستان مجبور هستند برای یک لقمه نان حالل 

 دست به آب و آتش بزنند.

در تذکری خطاب به وزرای خارجه و نیرو ادامه داد: در 

خان که باعث شده است مشکالت روحی و  خصوص سد کمال

روانی برای مردم شریف سیستان و بلوچستان ایجاد شده باشد 

قدامات الزم صورت گیرد، از آنجا که تجربه نشان داده باید ا

ها در این طرح وجود  کنم رد پای آمریکایی است احساس می

ها از مسیر اصلی که باید  دارد، به لحاظ اینکه انحراف سیالب

به دریاچه هامون برود، این انحراف باعث شده که مشکالت 

این طرح دیده  ها را در بسیاری ایجاد شود لذا رد پای آمریکایی

 و از وزرای مربوطه می خواهم با این موضوع برخورد کند.

ها  مالکی یادآور شد: با توجه به شرایط بیرونی کشور و خباثت

های اطالعاتی اسرائیلی و آمریکایی،  هایی سرویس و شیطنت

نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه باید مشکالت کشور را در 

بودجه دفاعی و امنیتی کشور  ای به نظر داشته و توجه ویژه

 .داشته باشند

در جلسه علنی صبح امروز )چهارشنبه(  قالیباف توضیح: آقاي

مجلس شورای اسالمی گفت: بعضی از همکاران درباره احکام 

آن موضوعی داشتند که اشکال درستی است.  0بودجه و بند 

آقای رضایی نماینده بوشهر هم پیش از این این موضوع را 

 .ده بود و با شورای نگهبان هم صحبت شده بودمطرح کر

وی افزود: با توجه به اینکه شورای نگهبان به این بخش اشکال 

گرفته و این طرح به مجلس برگشته این موضوع را در 

 .اصالحیه شورای نگهبان حل خواهیم کرد

 ارتحال تسلیت ضمن  : نایب رییس مجلس قاضي زاده هاشم آقاي

هلمین روز درگذشت علی اصغر زارعی مصباح یزدی، چ عالمه

 نماینده ادوار تهران در مجلس شورای اسالمی را تسلیت گفت.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: ان شاءاهلل خداوند 

رحمان جایگاه ویژه ای به سبب تالش و اخالص به مرحوم 

 .زارعی اعطا کند

 مجمع تذکر به شارهبا ا  نایب رییس مجلس: علي نیک زادآقاي 

ره رفع مشکل قطع دربا نیرو وزیر به مرکزی استان نمایندگان

وضوع مکرر برق در شهرستان های استان مرکزی، گفت: این م

 قطع و تولیدکنندگان و مردم زندگی در باعث ایجاد اختالل

 .است شده اینترنت به آموزان دانش دسترسی

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان با کشور شمول 

دانستن این تذکر، خاطرنشان کرد: الزم است وزارت نیرو 

هرچه سریع تر در این باره توضیحات مبرهن و آشکاری را ارائه 

 .ندک

دوشالنبه مالورخ    روزاعالم ختم جلسه، جلساله آینالده   (06

 صبح 5:45ساعت 21/06/0311

www.dotic.ir

https://www.icana.ir/Fa/Tags/53925/%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://www.icana.ir/Fa/Tags/55954/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://dotic.ir

