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)1اظهارات آقای دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسالمی(توضیح در خصوص جلسه غیر علني ابتداي جلسه امروز)
)2ادامه رسیدگی به الیحه دو فوریتی شوراهای حل اختالف (یک پیشنهاد الحاقي به ماده  13و الحااقي باه مااده  33تصاوی
همچنین مواد(  33الي  ) 34به تصوی

و

رسید )

 )3رسیدگی به جزییات طرح یک فوریتی اصالح ماده الحاقی مصوب  1379 / 6 / 13به قانون تعیین تکلیف

اسفتددامی

معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش
(توضیح :پیشنهاد آقای علی علیزاده در خصوص بازگشت به اصل طرح را مبنی بر حذف آزمون استخداامی بررستی دترده ر در یها تت
یما ناگان با آن مدالفت دردیا .سپس آقای سیاامیرحسین قاضی زاده هاشمی ده ر است جلسه علنی را برعهتاه داشتتگ گفتتگ اگتر
یما ناگان به پیشنهادات خود برای اصالح ا ن ماده اصرار داشخه باشناگ به دلیل قرار گرفخن ال حه بودجه  0011در دسخور دار مجلسگ
بررسی ا ن طرح به در ماه آ ناه مودول می شود).
 )4ناطقین جلسه علنی (خانم شریعتي و آقایان :ابوترابي،زره تن لهوني ،رسولي نژاد و علیرضابیگي)

)5اعالم وصول ( )2فقره طرح
)6اعالم وصول ( )2فقره الیحه
 )9اعالم وصول( )2فقره سوال
 ) 8اعالم وصول دو فقره گزارش عملکرد وزارتدانه های آموزش و پرورش و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای
اسالمی (طبق ماده  235آیین نامه داخلی مجلس و در راستای اجرای ماده  236آیین نامه داخلی مجلس)
)7تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین اجرایی کشور
ال

 -تذکرات کتبی به رییس جمهور(3مورد)

ب  -تذکرات کتبی به

مسئولین اجرایی کشور (53مورد)

 )11تذکرات آیین نامه ای ،اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی
)11اعالم ختم جلسه ،جلسه آینده یکشنبه 1311/11/15ساعت  4:33صبح
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1311/11/1

محررمیت دائمی از عضو ت در شورا ا اخراج از شورا حستبمورد.
مففاده  - 36آرای صتتادر شتتاه از هیتتأت بتتاری در متتورد
مجازاتهای مقرر در بناهای ( )0تا ( )1ماده ( )14ا تن قتایون
قطعی ر در مورد مجازاتهای موضوع بناهای ( )0ر ( )4متاده
مذدور ظرف متات ۲1ررز پتس از ابتال گ قابتل تجا تایرر در
هیئت تجا ایرر رسیاگیدنناه به تدلفات اعضاءگ دارمناان ر
ییررهای اداری شورا ده رابطه اسخداامی با شورا یااردگ است.
ماده  - 39هیأت تجا ایرر رسیاگیدنناه به تدلفات اعضتاءگ
دارمناان ر ییررهای اداری شورا ده رابطه اسخداامی بتا شتورا
یااردگ در مردز تشکیل میشود؛ مردب از سه عضو اصلی شامل
رئتتیس مردتتز تتا کتتی از معاریتتان ریگ تتک قاضتتی دادگتتاه
تجا ایرر ر کی از اعضای شوراهای حل اخخالف بتا پیشتنهاد
رئیس مردز می باشا ده تمامی آیان با ابال رئیس قوه قضا یه
برای مات سه سال منصو می شویا ر ایخصتا مجتاد آیتان
بالمایع است.
ماده  - 38چنایچه عضو شورا در مقابل در افت رجه تا ستنا
پرداخت رجه ا مال ا ارا ه ختامت بته یفتع کتی از طترفین
اظهاریرر دناگ جرم محسو ر به مجتازات بتزه موضتوع متاده
( )4۵۵دختتا پتتنجن قتتایون مجتتازات استتالمی (تعز تترات ر
مجازاتهای بازداریاه) مصو  ۲/1/0174محکوم میشود.
ماده - 37هرگاه تدلف عضوگ دارمنا ر ییرری اداری شتورا دته
رابطه اسخداامی با شورا یااردگ عنوان کی از جرا ن منارج در
قوایین را ییز داشخه باشا هیئت رستیاگی بته تدلفتات مکلتف
است مطابق ا ن قایون بته تدلتف ری رستیاگی ر رقی قتایویی
صادر یما ا ر مراتب را برای رسیاگی به اصل جترم بته مرجتع
قضا ی صالح ارسال دارد .هر گویه تصمین مراجع قضتا ی متایع
از اجرای مجازاتهای اداری موضوع ا تن قتایون یدواهتا بتود.
چنایچه تصمین مراجع قضا ی مبنتی بتر برائتت باشتاگ هیئتت
رسیاگی به تدلفات مجتادا بته موضتوع رستیاگی ر تصتمین
مناسب اتداذ مییما ا.
ماده-41پرریاه ها ی ده تا زمان الزم االجراء شان ا تن قتایون
منخهی به صارر رقی یشاه است ظرف مات سه ماه با رعتتا ت
قایون شوراهای حل اخخالف مصو  0۱/۹/01۹0با اصالحات ر
الحاقات بعای در شتوراها رستیاگی ر یستبت بته آیهتا اتدتاذ
تصمین می شود.
ماده  -41تا زمان اجرای ماده  4مکرر ا تن قتایون عضتو ت در
شورای حل اخخالف افخدتاری ر دارطلبایته بتوده ر بته تناستب

)1اظهارات آقاي دكتر قالیباف ریاسات مجلاس شاوراي
اسالمي:
آقای ددخر قالیباف در تشر ح یشست غیرعلنی امررز (چهارشنبه ارل
بهمن ماه) مجلس شورای اسالمیگ گفتگ جلسه امررز ما از ساعت 7
ر  04دقیقه صبح به صورت غیرعلنی آغاز شا ر ر استت دمیستیون
تلفیق ال حه بودجه ستال  0011گزارشتی از بدت هتای تدصصتی
بودجه سال آ ناه به اطالع یما ناگان رسایا.
)5ادامه رسیدگي به الیحاه دو واوریتي شاوراهاي لا
اختالف

پس از ارا ه پیشنهادها ر اظهارات مدالف ر موافقگ ک پیشنهاد
الحاقی به ماده  01ر الحاقی به ماده  10تصو ب ر همچنین
مواد(  14الی  ) 07به تصو ب رسیا گ
پیشنهاد الحاقي به ماده :13
تبصره ذیل به ماده  13الحاق گردید:

تبصره -رسیاگی به موارد متذدور در ا تن متاده در صتالحیت
شعب ررسخا ی شورا یمی باشا ر در یزد کخر ن شتعبه شتهری
شورای حل اخخالف همان حوزه قضا ی قابل رسیاگی است..
ماده -34
بند الحاقی تحت عنوان ردی

چهارشنبه

 36به ماده :34

الحاقی -افشای اطالعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده
و شهود توسط اعضاء ،کارکنان و نیروهفای اداری شفورا کفه
رابطه استددامی با شورا ندارند.

ماده  - 35چنایچه هیأت رسیاگی دنناه باری پس از دعوت
از عضو ا دارمنا ا ییرری اداری شورا ده رابطه اسخداامی بتا
شورا یاارد ر شنیان اظهارات ر دفاعیاتگ تدلتف ری را احتراز
یما ا به تناسب عمتل ارتکتابی در متورد ارتکتا بته تدلفتات
پی بینیشاه در بنتاهای ( )0تتا ( )۹متاده ( )10ا تن قتایون
برای بار ارل ر درم مرتکب را به کی از مجازاتهای رد ف ()0
تا ( )1ا ن ماده ر در مورد تدلفات پی بینیشتاه در بنتاهای
( )01تا ( )14ماده ( )10ا ن قایون ر تکترار تدتتلفات موضتوع
بنتاهای ( )0تا ( )۹ماده مذدور در بتار ستتومگ متترتکب را بته
کتی از مجازاتهای پی بینی شاه در بنتاهای ( )0ر تا ()4
ا ن ماده به شرح ز ر محکوم میدنا:
- 0اخطار دخبی بارن درج در پرریاه.
- ۲توبیخ دخبی با درج در پرریاه.
- 1دسر پاداش تا کستوم بته متات تکمتاه تتا تکستال.
- 0محررمیتتت از فعالیتتت در شتتورا از تتکمتتاه تتتا تتکستتال.
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میزان فعالیت ر یوع همکاری اعضتاگ پتاداش مناستب بته آیتان
پرداخت خواها شا .دسخورالعمل یحوه پرداخت پاداش موضوع
ا ن ماده توسط ر یس قوه قضا یه ابال میگردد.
تبصره– قوه قضا یه می توایا جهت عضو ت در شورا از طر تق
بتته دتتارگیری بازیشستتخنان دستتخناههتتای اجرا تتی خصوصتتا
بازیشسخنان قوه قضا یه اقاام یما ا.
ماده  -42چنایچه عضو شورا در آزمون ردالت دادگسخری (اعن
از دایویهای ردال ر مردتز ردتالی قتوه قضتائیه) تا دارشتنا
رسمی دادگسخری پذ رفخه شود ر حسن سابقه ار در شتورا بته
تأ یا ر یس دل دادگسخری اسخان برساگ مات دتارآموزی ری
در هتتر تتک از ا تتن متتواردگ بتته شتترح ز تتر تقلیتتل متتی ابتتا:
- 0سه تا پنج سال سابقه همکتاری بتا شتوراگ تک ستوم درره
دارآموزی.
- ۲بی از پتنج ستال ستابقه همکتاری بتا شتوراگ یصتف درره
دارآموزی.
تبصره -ییررهای شاغل در شوراها تا زمتان الزم االجترا شتان
ا ن قایون مخناسب بتا ستنوات همکتاری تمتام رقتت آیتان در
صورت داشخن شرا ط احتراز مشتاغلگ بترای استخداام در قتوه
قضا یه ر دسخناههای تابع از ارلو تت برختوردار خواهنتا بتود.
دسخورالعمل یحوه احخسا سنوات خامت تمام رقتتگ اعمتال
ارلو ت ر امخیاز برای ا ن دسخه از افراد با پیشنهاد مشخرک قوه
قضا یه ر سازمان اداری ر اسخداامی دشور به تصو ب شتورای
توسعه ما ر ت ر سرما ه ایسایی خواها رسیا.
ماده  -43درآما حاصل از هز نه دادرسی ر یین عشتر اجرائتی
گزارش اصالحی موضوع ا ن قتایون ر ستا ر متوارد قتایویی بته
خزایه داری دل دشور رار ز ر معادل صادرصتا ( )011۱مبلت
رار زی از محل اعخبار خاصی ده به همین منرور هتر ستاله در
قایون بودجه دل دشتور منرتور متی شتود بته عنتوان درآمتا
اخخصاصی به شوراها اخخصتاص داده متی شتود .درلتت مکلتف
است معادل مبال پی بینی شاه در قایون بودجته هتر ستاله
دل دشور را پرداخت یما تا تتا در متوارد ز تر هز نته گتردد:
-0پرداخت حقوق ر پاداش
-۲هز نه ساختگ اجتاره ر تعمیترات ستاخخمان ر تجهیتزات ر
هز نه های اداری با تشدیص مردز
-1بیمه تأمین اجخماعی داردنان اسخداامی
ماده  -44درلت مکلف است هر ساله بودجه مورد ییاز شتوراها
را بر اسا بودجته پیشتنهادی قتوه قضتا یه در قالتب رد تف
مسخقل پی بینی دنتا .تتأمین امکایتات اداری ر تجهیتزات ر

چهارشنبه
1311/11/1

مکان ر امور مالی ر پشخیبایی شتوراها بته عهتاه قتوه قضتا یه
است.
ماده  45حذف شد.

ماده - 46آ ین یامه اجرا ی ا ن قایون ظرف سه متاه از تتار خ
تصو ب آنگ توسط معاریت حقتوقی قتوه قضتا یه بتا همکتاری
رزارت دادگسخری ر مردز تهیه می شود ر بته تصتو ب رئتیس
قوه قضائیه میرسا.
ماده  - 49قایون شوراهای حل اخخالف مصو  01۹0/۹/0۱با
رعا ت ماده( )01ا ن قایون یسخ شا.
آقاي دكتر قالیباف گ بعا از بررسی ر به تصو ب رسیان ال حه
درفور خی شوراهای حل اخخالفگ ضمن تشکر از قوه قضتائیه ر
دمیسیون حقوقی ر قضتا ی در تتار ن ر بررستی ا تن ال حته
گفتگ ساخخار مهمی مثل شوراهای حل اخخالف ده بی از در
دهه خامات صادقایه داشخهایاگ ییازمنا قایویمنا شان بود.
با هماهننی قتوه قضتائیه ر درلتت ر تصتو ب مجلتسگ قتایون
دائمی خوبی برای شوراهای حل اخخالف تار ن شاگ امیارار ن
تصو ب ا ن قایون مثمرثمتر باشتا ر بتا همتاهننی میتان قتوه
قضائیه ر شورای ینهبانگ ماده  4مکرر ییز حل ر فصتل شتود ر
ا ن شورای باارزش بخوایا ادامته مستئولیت ختود را بتا اینیتزه
بیشخر ادامه دها.
 )3رسیدگي به جزییات طرح یک واوریتي اصاالح مااده
الحاقي مصوب  1314 / 6 / 13به قاانون تعیاین تکلیا
استخدامي معلمین لق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد
آموزي در وزارت آموزش و پرورش

توضیح :پیشنهاد آقای علی علیزاده در خصتوص بازگشتت بته
اصل طرح را مبنی بر حذف آزمون اسخداامی بررستی دترده ر
در یها تتت یما نتتاگان بتتا آن مدالفتتت دردیتتا .ستتپس آقتتای
سیاامیرحسین قاضی زاده هاشمی ده ر است جلسته علنتی را
برعهاه داشتگ گفتگ اگر یما ناگان به پیشنهادات ختود بترای
اصالح ا ن ماده اصرار داشخه باشناگ به دلیل قرار گرفخن ال حه
بودجه  0011در دسخور دار مجلسگ بررسی ا تن طترح بته در
ماه آ ناه مودول می شود.
 )3ناطقین جلسه علني (خانم شاریعتي و آقایاان :اباوترابي،
زره تن لهوني ،رسولي نژاد و علیرضابیگي):
ال -عفت شریعتي كوهبناني زرند و كوهبنان:

 تمایی بزرگ ر پیشرفخه ر عاالت محور ده امتررز در مستیرآن هسخین.چنایچه مقام معرن رهبری همواره بر زمینه ستازی
ا جاد ک تمان یو ن بزرگ ر اسالمی ر جهان شمولی توستط
3
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ا راییان تادیا داشخنا ر فرمودیا خطی ده یرام اسالمی ترسین
می دنا خط رسیان به تمان اسالمی است.
تمایی ده با محور ت قترآن دتر نگ ا متانگ خترد ررزیگ علتنگ
مجاهات ر مشاردت مردمی شکل می گیترد .امتررز بته لطتف
خااریا مخعال ر با اعجاز ایقال استالمی ا تران ر بنیتادی دته
حضتترت امتتام خمینتتی(ره) یهتتاد ر بتتا رهبتتری عالمایتته ر
جهتتتان بینتتتی گستتتخرده مقتتتام معرتتتن رهبتتتری حضتتترت
امام خامنه ایگ ادامه افت ر در مسیر رشتا ر شتکوفا ی قترار
گرفت.
ا نک همه ما مردم ا ران با ا با تکیه بر اصول اساسی اسالم در
مها تمان دهن عنی ا ران اسالمی ر رال یگا ن مسیر رشتا را
هموار ساز ن.
شکی ییست ده دشمنان قسن خورده اسالمگ دشتمنان ا تران ر
در دل دشمنان حق ر حقیقت از هیچ تالشی برای جلتوگیری
از ا جاد ا ن تمان فررگذار یدواهنا درد .بودجه های میلیتون
دالری مصو برای فعالیت فرهننی علیته جمهتوری استالمی
ا ران گتنها قسمخی از دوه دی است ده دشمن به خیال ختام
شکست ا ن ملت فراهن آررده است.
امررز ا جاد أ ر یا امیای خط مقام دشمن برای حملته بته
ا ران است .هرچنا ماهیت حمالت فرهننیگ اقخصادی دشمنان
ا رانگ برای مردم ررشن است ر بته اصتطالحگ حنا شتان رینتی
یاارد اما هر ررز در قالب یو ظاهر می شتویا ر ستعی در ا جتاد
ا ر یا امیای ر بی اعخمادی در مردم داریا.
هر چنا "شب پره گر رصل آفخا یدواهاگ رریتق بتازار آفختا
یدواها" ر البخه در ا ن میتان ختط یفتوذ ر ستوء تتابیری هتا
یاآگاهایه ییز چاشنی ا ن حردات است .با ا تمامی سعی ها در
ا ن مسیر ادامه داشخه باشا تا هرچه زردتر مشکالت معیشتخی
ررزمره مردم با تالشگدار ر مجاهات دن ری شود.
امررز یمی توان سدن از حل مشکالت متردم بته میتان آررد ر
دغاغه معیشتت متردم را یااشتتگ ا تن متردم یجیتب ستدت
می گذارینا اما پای ا مان ر دشورشان ا سخاده ایا دته یمویته
آن تشییع میلیویی سردار دلها حتاج قاستن ستلیمایی بتود دته
د ا ن.
ما به آ ناه ا ن سرزمین بسیار امیارار ن اما الزم ر راجب است
هرچه زردتر فکری ر بریامه ای برای گذر از مشکالت ر گرایتی
ها در زیاگی مردم داشخه باشین.
به عنوان یمویه یوسان یرخ ارز آسیب زیناه تر از رشا یترخ آن
است .هنوز تکلیف بازار ر قیمت ها مشدص ییستگ در رابطه با
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یوسان ار زی متا در مشتکل دار تن .کتی همتین گتران شتان
ک شبه قیمت ها ر بالتکلیفی مردمگ فررشتناگان ر د نتری
اثر ذهنی ر احسا بای ده به راسطه داه دارا ی ایارخخهگ
به مردم دست می دهتا ر بعضتا ممکتن استت موجتب اتدتاذ
تصتتمین هتتای هیجتتایی در مردمتتی شتتویا دتته یمتتی خواهنتتا
پس ا یااز سال ها شان را در عرض چنا ماه بی ارزش شتود ر
البخه حق هن داریا.
بسیاری از مردم به دلیل تتر از جتا مایتاگی یاشتی از رشتا
قیمت ها ر بی ارزش شان پس ایاازشانگ بته بتازار هتای غیتر
رسمی ماینا ارز د جیخالی رری آرردیتا دته در ا تن میتان بته
دلیل ا ن ده ساز ر دار عملیاتی مناستبی در ا تن بتازار رجتود
یااردگ افراد سودجو از ا ن شرا ط سوء اسخفاده درده ر سترما ه
مردم را به تاراج می بریا.
به عنوان یمویه صرافی ها ی ده هیچکتاام مجتوزی در ستا ت
ها شان ارائه یکردیا اقاام به خر ا فررش ارز ها با هتر قیمختی
ده می خواهنا می دننا .امررز شرا ط زیتاگی متردم کتی از
سدت تر ن سال های گذشخه استگ سوای از دالن قضتیه دته
مسخلزم یناه ملی برای تثبیتت قیمتت ارزگ عمتران ر ستاخت ر
ساز ر تامین داالهای اساسی به شتکل عملیتاتی ر یته بته ا تن
شکل در شرا ط درریا ی ده برای ک قلن داال با قیمت مصو
صف های طوالیی شکل بنیرد ر ستا ر متواردی دته مستخقیما
زیاگی مردم را تحت تاثیر قرار می دها.
با ا توجه همنتان را بته ا تن یکخته جلتب دتنن دته توز تع ر
گسخردگی مشکالت معیشخی در همه جای دشتورمان کستان
ییست ر به عینه متی بیتنن دته در حتوزه ایخدابیته ام زریتا ر
دوهبنان ر شهر های منطقتهگ متردم بتا استخقامت ر یجیتب ر
تالشنر شرا ط بسیار سدخی داریا.
امتتررز درریتتاگ تحتتر ن هتتا ر ستتوء تتتابیری هتتا در جامعتته
سا ه ایااخخه ر ا ن مسائل بر مشکالت پیشین افزرده است .ما
هنوز در زریا ر دوهبنان ر شتهر هتای منطقتهگ مشتکل جتاده
خو ر سالن دار ن .ررسخاهای جامایاه از گاز دشی دار ن.هنوز
با ک رزش باد شهرمان غرق خاک می شتود.شتهر هتا ی دته
قلب معادن دشوریاگچناان بهره ای از تولیا ا ن ثتررت یبترده
ایا.
دارگران زحمخک معادن در عمق زمین با چهتره هتای ستیاه
شاه از گرد ذغال اما سفیا از عزت ر غیرتگدرریا یمی شناسنا
ر ییازی به راردات داال های لودس بتا ارز درلختی هتن یااریتاگ
فقتتط در جستتخجوی لقمتته ای یتتان حتتالل بتترای ختتود ر
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ختتایواده ها شتتان هستتخنا ر البختته گوشتتی شتتنوا از مستتئولین
متتی خواهنتتا دتته اگتتر دتتاری هتتن ایجتتام یمتتی دهنتتا ال اقتتل
دردها شان را بشنویا.
در پا تان بته چنتا متورد ختاص در منطقته اشتاره متی دتنن.
محصوالت بتا ارزش دشتاررزی حاصتل دستخریج زحمخکشتان
فراران ده برای دشور هن ارز آرر می باشا پیشتنهاد متی دتنن
پسخه ر زعفتران را درلتت مایناگنتام از دشتاررزان خر تااری
یما ا ر د نر ا ن ده بعضی از ما ران معادن خصوصتی حتق ر
حقوق دارگرایی ده در عمق زمین تالش می دننا را به موقتع
پرداخت یمی دننا .از مسئولین ذی ربط درخواست رستیاگی
جای در ا ن امر مهن دارم.
بدشودگی رام های ماخوذه در رابطه با زلزله خایمایستوز حتق
مردم استگ لذا اسخاعای بدشودگی ا تن رام را دارم .راه هتای
مواصالتی مدصوصا راه جا ا دوهبنتان-زریتاگ بایتا درم زریتا
سیر ز به سمت شعب جرهگدوهبنان-پابتاایا خواستخه بته حتق
مردم ا ن منطقه است ده مواردی را حضوری با رز ر راه ر شهر
سازی مطرح دردم.
مشکالت دن آبی ر ریج متردم در ررستخاها مدصوصتا منتاطق
سربنانگ دشت خاکگ رشتک هتا-ابتراهین آبتاد ر شتعب جترهگ
سیر زگ پاباایا بسیار حسا است ر با ا به طور جتای توستط
مسئولین ذی ربط پینیتری شتود تتا ینرایتی متردم بتر طترف
یما نا.
تقاضتتا دارم متتواردی دتته عنتتوان شتتا مستتئولین مربوطتته بتتا
امعان یرر پینیری یما ناه ر یخیجه را به ا نجایب اعالم دننا.
ب-ابوالفض ابوترابي نماینده نج
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نفر را در کشور ترور کرده اند و منافقینی این فاحشفه هفای
سیاسی زمانه که هر روز با یک دشمنی همفراه هسفتند بفه
فرموده مقام معظم رهبری جای شهید و جالد را عوض کردید،
لذا تصمیم نظام که توسط رهبر حکیم ،عفالم و فقیفه عفادل
یعنی حضرت امام خمینی(ره) به شعار انتدابفاتی در مقابفل
یک کاندید تقلیل دادید و ایفن مصفداق بفارز افتفرا و نشفر
اکاذی

به نظام است که دادستان کل کشفور بایفد تشفکیل

پرونده دهند.
 آقای روحانی؛ شما با برجام نافرجام بزرگترین ظلفم را بفهنظام کردید ،همانطور که کارشناسان اعفالم کردنفد پنجفره
جمعیت ایران تا سال  1415است و بعد از آن جمعیت ایران به
سراشیبی پیری وارد می شود و تا چند قرن محال خواهد بود
کشوری با جمعیت پیری بتواند پیشرفت داشته باشد .یعنفی
شما با وقت کشی  8سال با شعار برجام وقت طالیی پیشرفت
کشور را نابود کردید و بزرگترین ضربه برجام نفابودی وقفت
اوج سن جوانی کشور بود.
 بحث دو تابعیتی بودن شما مطرح است ،در مجلس دهم کههمسو با دولت شما بود تحقیفق و تفحصفی انجفام شفد کفه
صراحتا در این تحقیق و تفحف

شفما بفه داشفتن تابعیفت

اسکاتلند یا به بیان دیگری بریتانیا کبیر متهم شدید ،از قفوه
قضاییه می خواهیم این پرونده را جهت تنویر افکار عمفومی
خارج از نوبت رسیدگی و اعالم کند.
شما رئیس دولت هستید و طبق قانون تمام تصمیمات هیفات
وزیران با شما است ،طبفق نظفر کارشناسفان حفذف کفارت
سوخت را کاری اشتباه می دانستند ولی شما کارت را حفذف

آباد ،تیران و كرون:

کردید و حداقل  151هزار میلیارد تومان به کشور ضربه زدید،

 در ا ن رقت دن بر خود الزم می دایتن بترای ثبتت در تتار خعرا ضی را برای مردم به صورت مسخال داشخه باشن.

از طرفی شما رئیس شورای عالی امنیت ملفی هسفتید و در
زمانی که با بدترین مدیریت تصمیم گرفتید کارت سوخت را

 -آقای روحانی ؛ همانطور کفه خودتفان فرمودیفد ،آمریکفا

برگردانید اداره اطالعات رسما چندین بار اعالم خطفر کفرد،

کدخدا است و حال که آمریکا برای شما کدخدا است ما هفم

سپاه هم چندین بار اعالم کرد این شیوه اشتباه است و سفه

به لحاظ کدخدا بودن آمریکا برای شما ،مثل آنها حتفی اگفر
یک روز از رئیس جمهوری شفان هفم کفه شفده ترامف
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روز قبل از فتنه بنزینی رئیس قوه قضاییه رسما اشتباه بودن

را

تصمیم شما را اعالم کرد اما شما به عنوان رئیس شورای عالی

استیضاح کردند ،بد هم نیست که ما هم حتی اگر یک روز از

امنیت ملی توجه نکردید و در ایفن خصفوا از شفما هفی

ریاست جمهوری شما باقی مانده است ،استیضاحتان کنفیم،

توجیهی پذیرفته نیست و شما به لحاظ مسئول بفودن بایفد

چرا که عملکرد شما مردم را از نظام ،اسالم و روحانیفت زده

پاسدگوی خون بیش از  311نفر که در این جریان ریدته شد

کرده است.

باشید.

 -اما قوه قضاییه باید بعد از ریاست جمهوری شما به دالیلفی

 -طبق گزارش تفریغ بودجه در دوره قبل مجلس و همچنین

به پرونده های شما ورود کند از جمله اینکفه شفما در زمفان

صحبت های آقای سی

انتدابات دور دوم خود و جهت تبلیغات ،افترا و نشر اکاذیف

رئیس بانک مرکزی سابق ،به دستور

شما  31میلیارد دالر ارز مداخله ای و  31میلیارد ارز یارانه ای

به تصمیم نظام داشتید ،شما با تطهیر منافقینی که  12هفزار
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دژ مسخحکن ا رانگ مفخدر بته مرزدارایتی از جتنس مهربتایی ر
اقخاار استتگ رقختی از متردم پتارهگ جتوایرردگ ررایستر ر ثتال
باباجایی می گو نگ از آیایی متی گتو ن دته از ررزهتای آغتاز ن
ایقال در دنار امام(ره) بوده ایا؛ از آیایی ده متردان ر زیایشتان
پاساار ایقال ر خصن دشتمن درن بتوده ایتا ر تک رجتب از
خاک رطن را رها یکردیا.
مردم یجیب دُرد بر آن عهای ده با معمار ایقال بستخه ایتا ر
امررز راه همان راه است ر رهبری همان رهبتر .حتال دته ا تن
مردم ا ن چنین در دنار درلت خود ا ستخاده ایتاگ آ تا ستزارار
است ده علیرغن فرمتا صتر ح  ۹ستال پتی مقتام معرتن
رهبری در خصوص رفع مشکالتگ همچنان اسخدوان الی زخن
باشا؟
ری خطا به درلت ر رزرای دابینته تأدیتا دتردگ جتوان دُترد
عاشق رطنگ از دررتر ن مناطق مرزی غر دشور ر با دمخر ن
امکایات آموزشی در بهخر ن دایشناه های دشتور پذ رفخته ر بتا
بهخر ن سوابق علمی فار الخحصیل می شودگ اما دار ر اشخغال
آرزری ارست .معنای اشخغال عنی دل در گترر رطتن داشتخنگ
عنی ساخخن ر عنتی متن ا نجتا را درستت دارم ر ا تن پیتام
جوایان دُرد است.
جوان غیور دُردگ علیرغن تحصیالت عالیه ر توایمنای دن یریتر
خود با ا دولبری دنا تا عرق دار بر زدگ یه عرق شرم یااشتخن.
مردم ا ن سرزمین چنا ن دیلو بار را از میان صدره هتا عبتور
می دهنا تا لقمه یایی دسب دننا؛ آ ا شما ایتادی از ا تن درد
را چشیاه ا ا؟
لفاظی برخی رزرای رقیح شماگ دارد را بته استخدوان رستایاهگ
چنا صا یفر د نر با ا در جاده های اررامایات جان باهنتا تتا
رز ر راه از خوا بیاار شود؟ من از اخخیارات یما ناگی مطلتع
هسخنگ اما دتار از ستوال ر اسخیضتاح گذشتخه ر رز تر راه با تا
محادمه شود.
ری سرایه فوت جاده ای در اررامایات را حارد در برابر میاینین
جاده ای اعالم درد ر افزردگ رزارت ییرر از آ مضا قه می دناگ
ا ن چه بساطی استت آقتای رز تر؟ پتس از زلزلته بستیاری از
ررسخاها آ شر یااریا .آ تا متی شتنو ا؟ ادثتر زمتین هتای
منطقه علیرغن رجود رردخایه ر ساهاگ به صتورت د تن دشتت
می شود ده معنی آن ا تن استت دته بتازدهی دتن دیفیتت ر
اشخغال یاقص ر بیکاری ر هزاران تبعات اجخماعی ر امنیخی.
ک دارخایه در سراسر ا ن منطقه افت یمی شود .جن بود ر
توسعه یاادن صنا ع در مناطق مرزی منطقی بود اما امررز دته

برای سوبسید سفرهای خارجی یا اجناس دادید کفه معلفوم
نیست و فساد گسترده ای در این خصوا به وجود آمد ،لفذا
قوه قضاییه از باب سب
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از مباشر و اتالف بیت المال باید شما

را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
شما به منتقدین بیش از  54بار ،توهین کردید بعضی از ایفن

توهین مثل بی هویت ،بی شناسنامه مشمول حد الهی است.
آقای روحانی ،سه موضوع است که انسان را در هفر دو دنیفا
نابود می کند ،تنبلی ،تکبر و اشرافی گری ،شما بفرای مفردم
ایران ،رئیس جمهور نبودید بلکه سبک پادشاهان کشورهای
حوزه خلیج فارس را می خواستید که کشفور را اداره کنیفد
یعنی مدیریت کاخ نشینی از راه دور ،وزرا و روسای قفوای و
معاونین اول شما بین مردم هستند ولی شما کرونفا را بهانفه
کردید البته شما را باید به عنوان مبدع و پدر علم سرشماری
از داخل خودرو دانست ،عملکرد شما بفه صفورتی بفود کفه
رضایت مردم در نظرسنجی یک مراجعفه رسفمی دولفت یفا

وابسته به دولت وضعیت حداقلی دارد.
اگر در درگاه خدا ،شهدا و مردم عذرخواهی کنید و این مدت
کوتاه باقی مانده را دریابید ،برجام را دفن کنید و ایفن فکفر
غلطی که دارید "اگر ما نبودیم کشور در این جنگ اقتصادی
متالشی می شد" که ناشی از تکبر است را اصالح کنیفد و از
دفتر خود خارج شوید و هر سه قوه با اتحاد در مفدت بفاقی
مانده از دولت شما ،در تولید جهش بزرگ ایجاد مفی شفود و
این اتفاق شدنی است و اگر شما به جای حاشیه ها متمرکز بر
تولید شوید نفامی نیکفو از خفود در اذهفان بفاقی خواهیفد

گذاشت.
ری در خصوص حوزه ایخدابیه خود گفتگ شهرسخان یجف آبتاد
بیشخر ن شهیا ا تران بته تناستب جمعیتت در  ۵ستال دفتاع
مقا را تقتا ن ایقتال دتردگ همچنتین شهرستخان تیتران ر
دررن بیشخر ن شهیا ماافع حترم در زمتان جنت داعت را
تقا ن ایقال دردگ شهرسخان تیتران ر دتررن زادگتاه آ تت ا
مراهری است از ا ن جهت رفع دمبودها ی ده داریا را با رزرا
ر معاریین ر سا ر مسئولین اجرا ی پینیری خواهن درد.
ج-آرش زره تن لهوني اورامانات:

 من از سرزمینی آماه ام ده مردمای ضتر المثتل یجابتتگعشق ر سلحشوری ایا؛ مردمی ا ستخادهگ ستررقامت ر صتالبت
سیرت؛ مردم سرزمین منگ مردم دردگ پای در هر دجتای ا تن
دره خادی یهاده ایاگ ا رایی ر یما ناه ا ران بوده ایاگ حخی اگتر
صاا ر سیما شان بیمهری دنتا ر مجتریاش لحتن ر لفرت
خوش یباشا.
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سال ها از جن می گذردگ منطق شما چیست؟ بتی حتالی تا
دمکتتاری؟ سراستتر اررامایتتات ظرفیتتت صتتنعت ختتاادادی
گردشتتنری دارد .یتته هز نتته دتتالن دارد ر یتته زمتتان ز تتادی
می خواها تا بهره برداری ایجام شتود ر صترفا بریامته ر تزی ر
صارر مجوز می خواها ر باقی آیهتا را متردم ر جتذابیت هتای
منطقه به پی می برد.
مردم دُرد پا به پای یرام حردت درده ر دل به آن گره زده ایا
ر در دنار سا ر مناطق به ا ران اسالمی عشق می ررزیا ر آماده
ر ساخخن ر محافرت دردن از ا ن پیکره هزاران ساله ایا.
ادنون آن سوی دتره ختادی رژ تن ا تاالت مخحتاه آمر کتا در
دمودراستتی شتتکنناه ختتود مسخأصتتل شتتاه ر بتترای آن رژ تتن
مسخأصلگ پیام راضح مردم ا ران بته تأستی از متردم ایقتال ر
شهاای ا تن مترز ر بتوم بتاالخص ستردار شتهیا حتاج قاستن
سلیمایی ا ن است ده ا ران به دسی باج یمی دها.

چهارشنبه
1311/11/1

تهران پنج ریین میلیون جمعیت زیتاگی متی دننتا دته ا تن
میزان جمعیت چنا ن برابر جمیت اسخایهای د نر است .در
همین اطراف شهر تهرانگ شهرک ها ی دار تن دته آ ر بترق
یااریا رلی توجه رئیس مجلس را جلب یمی دننا .همه اسخان
تهران گ شهر تهران ییست ر همه شهر تهران زعفراییه ییست .ما
در شهرسخایهای شهر تهران مشکل آ گ برقگ گازگ راه ر مشکل
امنیخی دار ن.آقای قالیباف سری به شهرسخایهای اطراف تهران
بزیا چرا ا نقار تکرار متی دنتا دته همته امکایتات در استخان
تهران است؟
ها-المد علیرضابیگي نماینده تبریز ،اسکو و آذرشهر:.

 اجازه می خواهن قاری صر ح صحبت دنن ر آیچه دهمی گو ن در رهله ارل به عنوان تذدر به خودم می گو ن ر
سپس به همکاران عز زمگ ده همه ما از جایب ملت اجیر شاه
ا ن تا حقوق ملت را اسخیفا دنین .ما در مجلسی عضو ت
دار ن ده در رق امور قرار داردگ از ا ن رر ملت ایخرار داریا
داردردی در تراز در رق امور را داشخه باشین.

د-سیدالمد رسولي نژاد نماینده دماوند و ویروزكوه:

ری با اشاره به مراسن تحلیف جو با انگ رئیس جمهتور جا تا
آمر کاگ گفتگ صاای شکسخن اسخدوایهای استخکبار بته گتوش
می رسا ر جو با تان با تا در ستا ه چکمته هتای یرامیتان ر
خفنان سیاسی سوگنا اد دنا ده ماافع لیبرال دمودراستی ر
آزادی است .ررشنفکران شیفخه غر ا تن یمتا مضتحک را
ببیننا شا ا به حقاییت پیام ایقال اسالمی ا ران ا مان آرریا.
گرچه می دایین هرگز ا مان یمی آرریا.

باایین ده مشکل اصلی دشور ده تبعات شوم آن امررز زیاگی
مردم را مخاثر درده فرآ ناهای غلط تصمین گیری استگ ما
دمبود منابع یاار نگ ثررت عرین ملت ا رانگ جننل هاگ در اهاگ
معادنگ چاه های یفت ر گازگ ییرری خالق جوان دشور ر ا مان
مردم به حقاییت ایقال اسالمی ر قارت تا آرری آیها در
سدخی هاگ از جمله ثررت ها ی است ده دمخر دشورها ی آن
را تجربه درده ایا.

در ادامه در مورد بودجه  1411گفت :درآمدها باید واقعی باشد
حقوق دریافتی مدیران دستگاههای اجرایی و بانک ها باید در

بهترین مثال برای اثبات فرآیند غلط تصمیم گیری در کشور

بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور به ثبت برسد تا دیگفر

ما ،همین ماجرای بنزین است که در عموم سدنرانی ها و

شاهد حقوق های نجومی نباشیم .همچنین در اسرع وقت باید

نطق های همکاران عزیز به آن اشاره می شود .فاجعه زمانی

بدشنامه اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر این که

خودش را نشان می دهد که رئیس جمهور چند روز پس از

حقوق مدیران  21برابر حداقل حقوق است ،لغو شود.

افزایش قیمت بنزین اعالم می کند "من هم بی خبر بودم"،

چه فاصله بزرگی ا جاد می شود اگر حقتوق متا ری  ۲0برابتر
حااقل حقوق باشا .آ ا چنین ما ری می توایا دستایی دته بتا
حااقل حقوق زیاگی می دننا را درک دنا؟
ری در خصوص آلودگی هوا گفتگ چرا بریامه ای مشدص برای
حتل مشتکل آلتتودگی هتوای تهتران رجتتود یتاارد؟ ایستتجام ر
همکاری بین دسخناه های مخولی د اه یمتی شتود .مستئولیت
مجلس به عنوان یهاد یاظر ر قایون گذار در ا تن مستاله جتای
است.
رسولی یژاد با بیان ا ن ده بودجه بعضی از اسخان هتا ده برابتر
شهرسخایهای محررم تهران استگ گفتگ در شهرسخایهای اسخان

تاکنون هی مرجعی در این خصوا این ضایعه که  111ها نفر

را به پای خود کشیده ،به مجلس توضیحی ارائه نکرده است.
استیضاح وزیر کشور در فراموش خانه هیات رئیسه در کنار
باقی استیضاح ها از جمله استیضاح وزیر نفت و استیضاح
وزیر اقتصاد خاک می خورد و رئیس مجلس استنباط خود از
بیانات مقام معظم رهبری در جلسه مجازی با مجلس را علت
اصلی تعطیل شدن استیضاح ها اعالم می کند ،در حالی که
مقام معظم رهبری در بیانات با ارزش خود نمایندگان را به
رعایت دقیق قانون در مواجه ها با دولت فراخواندند و مجلس
را به پرهیز از بداخالقی توصیه کردند.
7
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در رق امور بودن مجلس زمایی مورد خاشه قرار می گیرد
ده ر است دمیسیون تلفیق بودجه  0011در سدنرایی عصر
ما ران اسخایی شورای
پنج شنبه  ۲4دی ماه در هما
ائخالف ییررهای ایقال می گو نا "اگر بودجه را رد می درد ن
آقای ررحایی می گفت من بهخر از ا ن بلا ییسخن بودجه
بنو سنگ به رهبر ایقال مخوصل می شاگ ا شان هن به صورت
منطقی ر طبیعی موضوع را به تصمین گیری سران قوا محول
می دردیاگ ممکن بود آیجا ارقام باال ر پا ین شود ر برای دشور
فاجعه درست دنا؛ ضمن ا نکه مجلس از مسیر قایویی حذف
می شا".

چهارشنبه
1311/11/1

اسالمی ضرررت امررز دشور استگ درلت با دخالت در بازار ارز
در صاد ا جاد درگایه برجام ر غیر برجام است ا ن در حالی
است ده درلت مسئول اصلی رضعیت امررز دشور استگ مردم
تغییر اساسی در ساخخارهای اقخصادی دشور با ارلو ت
بازگرداییان ثررت مردم به مردم را خواهان هسخناگ تغییر رر ه
در اداره دشور به صورت میاایی بر اسا توصیه رهبر ایقال
ضرررت امررز محسو می شود.
)3اعالم وصول ( )5وقره طرح

 طرح اصالح ماده  0۱0قایون آئین یامه داخلی مجلس شورایاسالمی
 -طرح سامایاهی یرارتی دایشناه آزاد اسالمی

ری با بیان ا نکه در ا ن فراز بیشخر ن سخن بر حق مقام معرن
رهبری صورت گرفخه استگ گفتگ پس مجلس یه تنها در صاد
بازگرداییان امور به مجاری اصلی ر قایون ییست بلکه با
تضعیف خود دنار آماه است ر بیا ا به مردم بنو یا مجلس
در رق امور ییست ر از ما ایخرار در رق امور بودن را یااشخه
باشیاگ به ا ن ترتیب در مقابل دج داردردهای درلت چه با ا
درد؟ آ ا ما عمال مجلس شورای اسالمی را شر ک جرم درلت
قرار یااده ا ن؟ بپذ ر ن قضارت مردم در مورد مجلس مشابه
درلت خواها بود.

)6اعالم وصول ( )5وقره الیحه

 ال حه آئین یامه موسسه های به رسمیت شناخخه شتاه آر -اُدر زمینه ارائه خامات صارر گواهینامته هتای قتایوییگ فنتی ر
ا منی در ا ی الحاقی به دنوایسیون بتین المللتی ا منتی جتان
اشداص در در ا(سوال )
 ال حه پررتکل بین درلت جمهوری اسالمی ا تران ر شتورایفارال سوئیس به منرور اصتالح موافقخنامته ( ) 4آبتان 01۵0
هجتتری شمستتی ( ۲7ادخبتتر ) ۲11۲میتتان درلتتت جمهتتوری
اسالمی ا ران ر شورای فتاال ستوئیس بترای اجخنتا از اختذ
مالیات مضاعف در مالیات های بر درآمتا ر سترما ه ر پررتکتل
آن

آ ا دعوای بایک مردزی ر گمرک را فراموش درده ا ن؟ در
شرا ط تحر ن میلیاردها داال گمردات گرفخار شاه بود ر اجازه
ترخیص داده یمی شاگ میلیون ها جوجه ک ررزه دشخه
شایاگ آیها را ز ر خاک دفن دردیا ر بحران مر را در دشور
ا جاد دردیا.

 )4اعالم وصول( )5وقره سوال

 سوال ملی عبا مقخاا ی یما نتاه متردم اصتفهان ر تعتاادد نری از یما ناگان از رز ر ارتباطتات ر فنتارری اطالعتات در
خصوص علت عام شفاف سازی الزم در خصوص مفاد قترارداد
با تلنرام ر چرا ی ر چنوینی محاسبه ترافیک بین الملل بترای
داربران ا ن شبکه اجخماعی
 سوال ملی هادی بینتی یتژاد یما نتاه متردم مال تر ر تعتاادد نری از یما ناگان از رز ر ییرر در خصوص عام پتی بینتی
ییاز دشور به برق هسخه ای توسط رزارت ییرر

ما به سمت ایخدابات ر است جمهوری پی می رر نگ ظرفیت
باالی قایون اساسیگ اصالت را به آرای برآماه از صنارق ها
ایخدابات می دهاگ کسانی سعی دارند مشارکت باالی مردم را
عامل بروز شکاف امنیتی جلوه دهند و می خواهند به بهانه
احتمال بروز شکاف امنیتی ،مشارکت را قربانی کنند ،در
حالی که مشارکت مردم قوام بدش امنیت ملی و زبان نظام
سلطه را کُند خواهد کرد .دولت نیز همان نقشه شوم را که با
هدف به قهر کشانیدن مردم از صندوق رای در انتدابات

 )8اعالم وصول دو وقره گازارش عملکارد وزارتخاناه هااي

مجلس با اجرای بدفرجام افزایش قیمت بنزین را می خواهد

آموزش و پرورش و تعاون ،كار و رواه اجتماعي به مجلس شوراي

دوباره تکرار کند و می خواهد صفت حداقلی را عالوه بر

اسالمي (طبق ماده  533آیین نامه داخلي مجلس و در راساتاي

مجلس به دولت آینده هم تعمیم دهد.

اجراي ماده  536آیین نامه داخلي مجلس)

مطابق با ماده  ۲14آ ینیامه داخلی مجلس ر در اجرای متاده ۲1۱ر بتتا عنا تتت بتته یامتته شتتماره  ۵11۵0741۵0متتورخ

خواست مردم تغییر شرا ط اسفبار موجود استگ بازگرداییان
یهادهای اصلی به جا ناه راقعی شان ر تغییر در بسخر ایقال
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 01۹۹۵01۵0۱معارن رزارت آموزش ر پرررش گزارش عملکترد
ساالیه رزارت آموزش ر پرررش اعالم رصول میشود.
 مطابق با ماده  ۲14آ ینیامه داخلی مجلس شورای استالمیر در اجرای ماده  ۲1۱ر بتا عنا تت بته یامته شتماره 0۵۹00۱
مورخ  01۹۹۵01۵0۱رز ر تعارنگ دار ر رفاه اجخمتاعی گتزارشگ
عملکرد ساالیه رزارت تعارن دار ر رفاه اجخماعی اعتالم رصتول
میشود.
اجرایي كشور

ال  -تذکرات کتبی به رییس جمهور(3مورد)
-0آقای زیا ان یما ناه بیجارگ لزرم یرتارت بتر تدلفتات بایتک
صنعت ر معان در عام اجرای قرارداد با شردت استب آهنتین
آر ا بعا از  0۲سال.
-۲آقای مقخاا ی یما ناه اصفهانگ ضترررت پرداختت طلتب در
میلیون ورر ی بازیشستخنان توستط رزارت ررزش بته صتورت
ورر ا یرخ ررز ارز.
-1آقای آصفری یما ناه اراکگ توجه به آلتودگی هتوای اراک ر
دسخور بسخن شیر مازرت ییررگاه ها مازیا اراک.
ب -تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور(25مورد)
دستگاه اجرایی

تعداد

دستگاه اجرایی

صنعت

۲

تعارن

۲

راه ر شهرسازی

0

آموزش ر پرررش

۲

بهااشت ر درمان

1

ییرر

1

اقخصاد

0

ارتباطات

1

ررزش

0

یفت

۲

فرهن

0

دشاررزی

0

1311/11/1

 در تذدری خطا به دارگزاران بور خاطر یشان دردگ مردماصل مال خود را می خواهنا ر حخی درخواست سود آن را ییتز
یااریتتا؛ اگتتر رایختتی در ا تتن حتتوزه رجتتود دارد با تتا از ستتوی
مسئوالن یرارت شود تا مردم بخواینا به امتوال ختود برستنا ر
هشاار جای برای سا ر ن باشا.
آقای علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار :در تذدر شفاهی
خود گ گفتگ امررز صبح مطلع شا ن ده حضرت آ ت ا ستیا
محما حستن علتوی ستبزراری از پیشتخازان ایقتال در د تار
سربااران به ملکوت اعلی پیوسخناگ ا شان ار ر درست د تر ن
مقام معرن رهبری ر حامی بیچون ر چرای رال ت فقیه بودیا.
یما ناه مردم ستبزرارگ جغختایگ جتو نگ خوشتا ر داررزن در
مجلس شورای اسالمی افزردگ الزم میداین ا ن ضا عه دردیتاک
را به محضر رلتی عصتر (عتج) ر یا تب بترحق گ مقتام معرتن
رهبری ر مردم داغاار اسخان های خراسان به ر ژه غر استخان
ر د ار سربااران تسلیت عرض دنن.
ری به رز ر اقخصاد ر رئیس جمهتور در متورد رضتعیت بتور
تذدر داد ر گفتگ تا سرما ه مردم ده به دعوت شما بته بتور
رسیاگ به طور دامل آ یرفخه فکری عاجل دنیا .در ا ن رابطه
ضرررت دارد با مخدصصان بور ر دسایی ده بتا دخالتتهتای
یابجا بور را دچار مشکل دردیاگ برخورد شود.
هیأت رئیسه ر یما ناگان با ا بااینا ده در حال حاضتر رقتت
آزمون مجلس استگ مردم از ما می پرستنا اگتر رز تر اقخصتاد
یمیتوایا ر یمیخواها به رضتعیت بتور ستر ر ستامان دهتا
مجلس با ا به رظیفهاش برای برخورد بتا رز تر اقخصتاد اقتاام
دنا.
در تذدری خطا رزرای صمت ر جهتاد دشتاررزی ادامته دادگ
مشکل دمبود ررغن همچنان باقی است؛ دمبود دتود ر توز تع
یهادهای دامی مردم را با مشکل مواجه درده است.
رز ر دشور مسئول امنیت دشور است ر یاامنی در سبزرار بیااد
میدنا ر در طول چنا ماه گذشخه حااقل  ۱یفتر در درگیتری
مسلحایه دشخه شاه ایاگ ییاز است در ا ن رابطه تاابیری اتدتاذ
دنیاگ ما  ۱ماه است فرمایاار یاار نگ در ا ن رابطته متی طلبتا
تاابیری اتداذ شود ده از ا ن رضعیت خارج ر متردم احستا
یاامنی یکننا.

)1تذكرات كتبي نمایندگان به رییس جمهاور و مسالولین

تعداد

چهارشنبه

)11تذكرات آیین نامه اي ،اخطار قانون اساسي و تذكرات
شفاهي

آقای سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه :در تذدر شفاهی خود
خطا به رز ر راه ر شهرسازیگ گفتگ مشکل مسکنگ خامات
عمومی ر اسناد مالکیت صاها هزار یفتر شتهرریا اررمیته ای را
حل دنیا در حالی ده تادنون اجتازه داده ا تا مشتکل منتاطق
مدخلف افزرده شود.
در تذدر د نری خطا به رز ر جهاد دشتاررزی بتا اشتاره بته
مایان  711هزار تن سیب باغااران در سردخایهها عنوان دتردگ
فررش ا ن محصول به شمارش افخاده ر با ا هتر چته ستر عخر
ا ن موضوع حتل شتود تتا هتزار تتن ستیب جلتوی مجلتس ر
رزارتدایهها ر دخه یشود.

آقای عبداهلل ایزدپناه نماینده اذه و باغملک  :در تذدر
شفاهی با اشاره به اصل  0۵قایون اساسی گفتگ ا ن اصل بر
توز ع عادالیه منابع در دشور تادیا داردگ اما سیاست های
تبعیض گویه طی چنا دهه اخیر در بحث تدصیص اعخباراتگ
9
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برخی اسخان ها را فربه ر برخوردار ر برخی د نر را عقب مایاه
ینه داشخه است.

چهارشنبه
1311/11/1

از رئیس مجلس و هیأت رئیسه میپرسم چرا اجازه میدهید
ایشان به مجلس توهین کند؟ نمایندگان باید با رد کلیات
جواب رئیس جمهور را بدهند.

در سا ه ا ن تبعیضگ بیکاری در برخی حوزه های ایخدابیه دمر
مردم را شکسخه استگ بنابرا ن از همه مسئوالن به ر ژه
سازمان بریامه ر بودجه ر دمیسیون تلفیق بودجه  0011می
خواهین ده ا ن موضوع را رعا ت دننا.

آقای علی نیکزاد نایب رییس مجلس :در پاسخ به تذدر
یما ناه اررمیه گفتگ درباره رد ا قبول دلیات ال حه بودجه در
صحن علنی ر توسط همکاران تصمین گرفخه میشود.
در ادامه با تأکید بر اینکه کسی حق اهانت به نمایندگان و

جارل  ۲1ده طرح مطالعاتی ر اجرا ی است در برخی اسخان
ها ر شهرسخان ها در غفلت قرار گرفخه ر خبری از آیها ییست ر
خواه می دنن به ا ن تبعیض ها پا ان دهیا.

مجلس را ندارد ،اظهار داشت :کسانی که ادعا میکنند خیلی
بلدند و باسوادند ،این وضع را برای مردم بزرگ ایران به وجود
آوردهاند لذا رئیس جمهور حق نداشت در جلسه امروز هیأت

هنوز مشکالت معلمان پی دبسخایی حل یشاه استگ اظهار
دردگ از رزارت آموزش ر پرررش می خواهن هر چه سر عخر به
رضعیت ا ن معلمان رسیاگی دناگ ز را آیها در ایخرار تعیین
تکلیف هسخناگ حخی هنوز مشکل حق الخار سی ها ر یهضت
سوادآموزی ها هن حل یشاه است.
در ماه های اخیر ر زش بور بی سابقه بوده ر موجب
یاامیای ر ینرایی مردم شاه استگ مردم با اعخماد سرما ه خود
را در بور قرار دادیاگ اما ادنون با ک رضعیت یابسامان رربرر
شاه ایاگ بنابرا ن از رز ر اقخصاد می خواهن هر چه سر عخر با
سامایاهی ا ن موضوع مردم را از ا ن یاراحخی یجات دها.
آقای وحید جالل زاده نماینده ارومیه :در تذدر آ ینیامه با
اسخناد به بنا  00ماده  ۲۲آ ینیامه داخلی مجلس ده بر حفظ
شأنگ منزلت ر اقخاار مجلس ر دفاع از جا ناه قایویی
یما ناگان تأدیا داردگ گفتگ رئیس جمهور برای بار چندم به

دولت به مجلس اهانت کند.

آقای محمدصالح جوکار نماینده یزد :در تذدر شفاهی خود
گفتگ ررز  11دی ماه مخاسفایه طی ک حردت یاشا ست برق
آ ایخقالی به اسخان زد را در شرق اصفهان قطع دردیا ر گناه
د نری را مرتکب شایا .مردم زد چه گناهی درده ایا ده با
چنین صحنه ها ی مواجه می شویا.
ری قطع آ مردم زد را موضوعی اساسی دایست ر افزردگ چرا
ما ران ر اسخایاار ا ن رضعیت را ما ر ت یمی دننا؟ بارها
اعالم دردم ده اگر یمی تواینا ما ر ت دننا اجازه دهنا
د نران ما ر ت دننا.
وی خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد :چرا بدهکاری دولت
به کشاورزان پرداخت نمی شود و این افراد مرتک

چنین

اعمال می شوند و آب مردم یزد را قطع می کنند؟ یعنی هی
راهکار دیگری جز قطع آب مردم یزد در دسترس نیست؟

نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق اهانت کرد.

آب جزو انفال بوده و متعلق به همه ملت ایران است.

وی با اشاره به اظهارات امروز رئیس جمهور در جلسه هیأت

 ما در اسخان زد هن مزا ا ر مز ت ها ی برای اسخان همجوارخود دار نگ آ ا درست است ده ا ن مز ت ها را قطع دنین؟ ما
دست به چنین داری یمی زیینگ لذا آیها هن با ا به ا ن
موضوع توجه داشخه باشناگ تامین امنیت خط لوله آ برعهاه
رز ر دشور استگ از طرفی شورای امنیت دشور ییز با ا به ا ن
موضوع توجه دنا ر عواملی ده در اصفهان دارد را برای حفظ
امنیت خط لوله ایخقال آ بسیج دنا .ا نکه مردم زد صبح
بلنا شویا ر ببیننا آ یااریا درست یبوده ر شا سخه مردم
مسلمانگ ایقال ر یرام اسالمی ییستگ لذا خواهشمنام
اسخان های همجوار ییز به ا ن موضوع توجه دننا.
آقای شهریار حیدری نماینده قصر شیرین  :در تذدر
شفاهی خود گفتگ امیارارم پا ان خفتبار ر ذلیالیه حکومت

دولت که کمیسیون تلفیق را زیر سوال برده است ،عنوان
کرد :رئیس جمهور به نمایندگان اهانت کرده و گفته آنها
کسانی هستند که  4عمل اصلی را بلد نیستند و هر کس دو
کالس سواد داشته باشد متوجه میشود کمیسیون تلفیق به
جای ادبیات اقتصادی ،ادبیات سیاسی به کار میبرد.
وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور تأکید کرد :شما که
میگویید  29سال تجربه بودجه نویسی دارید ،اکنون چه بر
سر مملکت آوردهاید؛ اگر مجلس کلیات بودجه  1411که
بودجه فروپاشی بود ،رد میکرد ایشان جرأت اهانت به
مجلس را نداشت .رئیس جمهور از اسفند سال گذشته از
محل کار خود خارج نشده تا ببیند با  9سال بودجهنویسی
خود چه بر سر مردم آورده است.
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ترامپ ده جهان را به سمت آشو حما ت میدردگ برای
درلخمردان آ ناه آمر کا در عبرتی باشا.
چنا بار به رز ر اقخصاد درباره ضعف داردردی به ر ژه در حوزه
گمرک تذدر دادم ظاهرا هنوز توجهی یشاه ر اقاامی یکردهایا.
همه با هن دعا دنین تا رز ر اقخصاد از خوا غفلت بیاار شودگ
همین موضوع ر درباره داردردهای مدخلف به رز ر اقخصاد
تحقیق ر تفحص یوشخهام ر از همکاران ایخرار دارم آن را امضا
دننا.
ری خطا به رز ر یفت خاطر یشان دردگ از توجه یسبت به
اعزام تینهای شناسا ی منابع یفت ر گاز حوزه ایخدابیهام تشکر
میدنن ده منابع بزرگ گاز ر یفت در منطقه احصاء شاه است.
ایخرار دارم ده هر چه زردتر یسبت به دلن زیی ر آغاز بهره
برداری از ا ن منابع خاادادی در قالب پخررشیمی ر پاال شناه
اقاام بفرما یا.
از رز ر یفت ایخرار دارم یسبت به تقو ت یفت ر گاز غر
مسخقر در درمایشاه از حیث منابع ایسایی ر امکایات لجسخیکی
توجه شود.
از رزرای ییرر ر جهاد دشاررزی ایخرار دارم یسبت به
تدصیص ر اجرای اراضی بر جای مایاه از سامایه گرمسیری هر
چه سر عخر تجا ایرر دننا.
 رز ر راه ر شهرسازی به علت بی توجهی به راههای منطقه بهجای محکومیت با ا اعاام شود .مجمع تشدیص مصلحت
یرام هر چه سر عخر یسبت به تصو ب منطقه آزاد در حوزه
ایخدابیه توجه دنا .همچنین رز ر دشور یسبت به اجرای
فور ت منطقه مرزی در قالب دولبری توجه ر ژه دنا.
آقای رج رحمانی نماینده تاکستان :آه مرلومیت سردار
بزرگ حاج قاسن سلیمایی ر همه آزادگان ر ملتهای مرلوم
داخ سفیا آمر کا را به داخ سیاه تبا ل درد ر هیمنه آیها را
شکست.
اسخیضاح ترامپ مهن ییستگ آ ناگانگ بشر ت ر همه آزادگان
ر آزاد دواهان ترامپ را اسخیضاح خواهنا درد.شهیا سلیمایی
در سربازی رال ت تنها دسخ مایا ر ا ن عنی پرچن رال ت
یبا ا بر زمین بمایا .انشاء ا همه ما سربازان رال ت ر امامت
ر حافران آن باشین.
رحمایی ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه مطرح دردگ از آقای
رئیسی به خاطر مواضع قاطعایه ر شجاعایه در مقابل مفاسا
اقخصادی تشکر میدنن ر اسخاعا دارم هیأتی را برای موضوع
خر ا  07هزار تن دشم ده خساراتی را به تعاریی ررسخا یگ

چهارشنبه
1311/11/1

صادردنناگان ر خر ااران رارد شاه استگ بفرسخا ر به ا ن
موضوع رسیاگی دنا.
از رئیس سازمان بریامه ر بودجهگ رز ر جهاد دشاررزیگ
اسخایاار ر مجموعه مسئوالن اسخان قزر ن تشکر میدننگ
امیارارم در موضوع خر ا تضمینی دشم دشاررزان را بی
از ا ن معطل یکنین .دشم درجه حااقل دیلو ی  ۲1هزار
تومان تعیین شاه است ر دشاررزان با ا باهی بایکی خود را
بپردازیا.
ری با اشاره به معطل مایان جاده تادسخان – آقچه دنا
تصر ح دردگ ا ن جاده معطل مایاه ده با ا تکمیل شود ر
امیارارم از طر ق دمیسیون بریامه ر بودجه در رد ف بودجه
قرار گیرد.
تأمین آ دشاررزی دل شهرسخان تادسخان ر از سا یهبگ از
سا طالقان ر پیله رر تأمین میشود با توجه به جمعیت 041
هزار یفری ا ن شهرسخان به شات با دمبود آ مواجه است .از
مجمع تشدیص مصلحت یرام تشکر میدنن ده هیأتی را به
تادسخان فرسخادیا ر مسئله ر ژه منطقه تادسخان را مورد
رسیاگی قرار دادیا ده امیارارم در مجمع تشدیص مصلحت
تصو ب شود.
گ با توجه به ا نکه قیمت سکه ر ارز دمی پا ین آماه است از
درلت میخواهن به ا ن رریا ادامه دهاگ با توجه به ا نکه مردم
شا اا با تورم ر گرایی افسارگسیدخه مواجه هسخنا ر زیاگی
مردم را مدخل درده ر دمر مردم را شکسخه است ر درلت با ا
قاطعایه با ا ن تورم برخورد .
آقای روح اهلل نجابت نماینده شیراز :در تذدر شفاهی خطاب
به رئیس جمهور گفت :ایشان امروز در جلسه هیات دولت
بیان کردند که "من هم بلدم شعار بدهم ،اما مردم از من
تامین معیشت می خواهند!" .آقای رئیس جمهور؛ اگر تامین
معیشت مردم برای شما اهمیت داشت! وضعیت کشور ،بورس
و بودجه ای که با کسری تراز عملیاتی فاجعه به مجلس
دادید ،این نبود .شعار دادن شما برای مجلس موضوع تازه ای
نیست ،اما مجلس قصد پاسخ دادن به شما را ندارد.
کمیسیون تلفیق با عمل و اصالح دقیق ساختار بودجه با شما
مواجه می شود ،لطفا شعار ندهید.

ری با اسخناد به اصل  ۵۵قایون اساسی ادامه دادگ ررز گذشخه
سوال خوبی از رز ر امور خارجه در صحن علنی مجلس مطرح
شاگ اما مطابق گزارش دمیسیون امنیت ملی ر سیاست
خارجیگ تار خ سوال بناه قبل از ا ن سوال دنناه بود .از هیات
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رئیسه ایخرار دارم یسبت به سواالت ر تقاضاهای یما ناگان
امایخااری دنا.
سوال بناه با امضای تعاادی از همکاران از رز ر امور خارجه
همان موضوعی بود ده ررز گذشخه در صحن علنی مطرح شاگ
اما با تار دی قبل از سوال همکاران .اما با تاابیر اتداذ شاه در
هیات رئیسهگ ترتیب بهن خورد ر ا ن موضوع مورد اعخراض
بناه ر برخی همکاران است.
آقای رضا آریان پور نماینده مینودشت  :ضمن تقا ر از رز ر
بهااشت به دلیل اجرا ی شان فوق العاده داردنان بهااشت ر
درمان گفتگ از آقای یمکی ر ز رمجموعه رزارت بهااشت به
دلیل اهخمام برای تجهیز بیمارسخان اسخان گلسخانگ تقا ر ر
تشکر دارم.
طی تذدری خطا به رز ر صمتگ گفتگ آقای رزم حسینی به
خاطر دار ا ده در جلسه رقی اعخماد به شما همراه با
یما ناگان اسخان گلسخان اهن مشکالت ا ن اسخان را در حوزه
صنعتگ معان ر تجارت برای شما مطرح درد ن اما از آن زمان
تادنون هیچ گویه اقاامی برای حل ا ن مشکالت ایجام یشاه
است.
اسخان گلسخان علیرغن آیکه ک سوم رسعت شمال ر شمال
شرق آن ییمه بیابایی ر مسخعا اسخقرار راحاهای صنعخی
استگ مخاسفایه دل صنعت گلسخان در مجموع به ایاازه یصف
ک راحا پخررشیمی ر ذر آهن در برخی اسخان ها ییست.
فقاان صنعت در اسخان گلسخان موجب بیکاری جوایان
تحصیل درده شاه ر ایواع بزهکاری در میان جوایان هر ررز در
حال افزا است .سهن هر گلسخایی از مالیات بر ارزش افزرده
به ایاازه ک دهن سهن هر پا خدت یشین ییست بنابرا ن
دهیاری ها ر شهرداری های ا ن اسخان از ا ن محل منبع
درآمای چناایی برای عمران ر آبادایی در افت یمی دننا.
معضل د نر اسخان گلسخان رجود ما ران یادارآماگ حاشیه ساز
ر تحمیلی فاقا بریامه در بد صنعت ر معان ر شهرک های
صنعخی اسخان است ده با ا هرچه سر ع تر به ا ن موضوع از
سوی مسئوالن رسیاگی شود.
)11اعالم ختم جلسه ،جلساه آیناده روز یکشانبه ماور
1311/11/15ساعت  4:33صبح
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