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عدم پایبندي ز عهدشکنی در رابطه با قراردادهاي بین ادمللری
ه کسانی هستند؟!
زي خطاب به سازمان هاي بین ادمللی مدافب ک وق بشر اکید
کرد :ادعاي شما در دفرا ک روق بشرر ادعرایی زاهری ز با رر
است.
در ادامه به دزدتمردان وصیه کرد در برابر زیاد خرواهی هراي
آمریکا م تدارانه بایستند ز ففت :این مهم ،نیازمنرد بکرارفیري
ع ر سیاسی است.
مردم بزرگ ایران ،شرایط بی ثبا ی بازار ،افت ارزش پوا ملری
م در بازار ارز ز ر  ،رکرود اقتصرادي ،کمبرود سررمایه
ز
فذاري ز زضعیت نابسمان اقتصادي را حمر می کنند ،اما این
که سرمایه هاي این ممکت وسط برخی به ظاهر دزدتمررد بره
پازا برزد ز فساد ز بعیض نهادینره شرود ،حمرر نخواهنرد
کرد ز ما خواستار برخورد قا ب نه در شعار ز بلکه در عمرر برا
مفسدان اقتصادي هستیم.ن
در پایان به مشک ت کوز انتخابیه خرود پرداخرت ز خواسرتار
رفب این مسائر وسط مسئودین شد .

 )1اظهارات آقاي دكتر الريجاني رياست مجلس شوراي اسالمي:

آقاي دکتر الریجانی در آغاز نشست علنی امررزز راس سراعت
 21جلسه علنی آغاز شد ).درخصوص جلسه غیرعلنی مجلس
 ،اظهار داشت :از ساعت  9صبح ،بحث هاي مهمری راجرب بره
همکاري هراي برانکی کشرور ز برخری اصر کا ی کره بایرد در
ساختار بانک ها صورت بگیرد را بره ودیرد ملری کمرک کنرد،
مطرح شد.
بحث هایی را مرکز پژزهشهاي مجلرس در مرورد کرر برخری
مشک ت بانکها براي کمک به ودیرد کشرور ،اسرت ا بانرک
مرکررزي ز اص ر کا ی کرره بایررد در قررانون بانکررداري ز بانررک
وسعهاي مطرح کرد ز پیشنهادا ی نیز ارائه شد.
زمان بندي براي کر ز فصر این مسرائر در نررر فرفتره شرد
است ،خوشبختانه بین آراي مرکز پژزهش ها ،بانرک مرکرزي ز
ززارت اقتصاد همگراییهایی در بخشهاي مهمی زجود داشرت
که کمک میکند قواي مختلف اص کات را انجام دهند.
 )2ناطقين جلسه علني(آقايان  :خدري ،امينيي فيرد  ،صيفري،
ذوالنوري و مقدسي):

ب -آقاي محمد نعيم اميني فرد نماينده ايرانشهر:

 ان ب اس می ز نرام برآمد از آن ن طه عطفی در مبرارزاتضداستبدادي جهان بود که ریشره در فرهنرا ایرانیرانی دارد
که هموار یکی از ملر مدن ساز جهان بود اند ،سنت دیرینه
ففت زفو ز عامرر برا جهران از مشخصره هراي بنیرادین ایرن
فرهنا است.
پیرز این فرهنا ففت ز فو ز هدایت هاي م ام معرم رهبرري
در ند ساا اخیر براي خنثی سازي و ئره هرایی کره برراي
نشان دادن هر اي خشونت برار از ان ر ب در کراا رسریم
بودند ،زارد ففت ز فو با جهان شدیم کره خرزجری آن برجرام
بود.
زي در ادامه با اشار به خرزج آمریکا از برجام ،بیان داشت :این
خرزج ضمن اینکه شاهدي بر بدعهدي آمریکا مستکبر است در
عین کاا ادزاما ی را براي ما در صحنه داخلی ز بین ادمللی در
پرری دارد کرره در صررحنه داخلرری بررا نصررب ادعررین قرررار دادن
هدایت هاي رهبري باید کوا منرافب ملری ،زکردت نیرزهراي
ان ب را داشته باشیم ز در عین کاا معض ت اقتصرادي کره
امرزز جلسه غیرعلنی مجلس براي همین منررور برود ،دزدرت
دبیر ز امید باید عزم جدي ري را براي پیگیري داشته باشرد
را که ستاد جنا آمریکا در ززارت خزانه داري آمریکا مست ر
شد است.

الف-آقاي عبدالحميد خدري نماينده بوشهر :

ان ب اس می ایران بر سر پیچ بزرگ اریخی ز در آستانه یک
آزمون بزرگ است ،دشمنان دیرینه این ملت دندان یز کرد ز
به کمین نشستهانرد.زي شرر عبرور از ایرن مرکلره را ا حراد
دانست ز افززد :این ا حاد باید ا حاد راستین همه ارکان کشرور
در بین اکزاب ،فرز ها ز س ئق مختلف باشرد.خردري اکیرد
کرد :باید نصایح م ام معرم رهبرري را در نررر بگیرریم ز افرر
وان کر بحران هاي موجود را نداریم بحران جدیدي نسازیم.
در ادامه با بیان اینکه رییس جمهوري راز کرار آمریکرا عرر
بین ادمللی را نمی شناسرد ز معنراي عهردات نرد جانبره را
درک نمی کند ،ففت :رامپ نمی داند قطعنامه شوراي امنیرت
به ه معناست.
پاسخ سازمان هاي بین ادمللی مدافب ک وق بشر براي بشرریت
مهم است ،ه کسی بزرگ ررین زرادخانره هسرته اي دنیرا را
دارد ز ه کسی ازدین بمب ا م را بر سرر مرردم بیگنرا ناپرن
فرزد آزرد.
رره کسرری هواپیمرراي مسررافربري ایررران را سرررنگون کرررد ز
سررکوهاي نفترری ایررران را مررورد هررد مسررت یم قرررار داد
پدیدآزرند فرزهک هاي کفیري داعشی ه کسانی هستند ز
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زي با اشار به مسائر کروز انتخابیره خرود خطراب بره آقراي
رزکانی  ،اظهار داشت :بخش بزرفی از مردم شریف سیستان ز
بلو ستان به ددیر خشکسادی ز در میان سکوت مدیران دزدتی
ز رسررانه هرراي رسررمی ،زنرردفی بسرریار سررختی دارنررد ز اکثررر
رزستاها در کاا خادی شدن بود ز مردم فوج فوج به شهرهاي
استان که فاقد زیرساخت هاي صنعت ز اشرتااا هسرتند رزي
آزرد اند.
بخش قابر وجهی از جمعیرت اسرتان بره اسرتان هراي دیگرر
مهاجرت کرد اند ،ا کی سخن از وسعه متوازن می کنیم امرا
فامی جدي براي رشد عینی شاخص هاي زندفی مردم محرزم
سیستان ز بلو ستان بر نمی داریم دذا به عنوان زکیر مرردم ز
با ا کا به آرمان هاي بلنرد ان ر ب اسر می از رئریس جمهرور
میخواهم با اختصاص کمرک هراي ب عروه بره کشرازرزان ز
است رار صرنایب بسرته بنردي برراي محصروالت کشرازرزي بره
خصوص خرما  ،اجاز ندهید رزستاها در ساا کمایت از کاالي
ایرانی از بین برزند.
زي در ادامه خطاب به رییس جمهور ،ففت  :مطابق برا آنهره
در زمان کارزار انتخابا ی ز منشور ک وق شهرزندي به درسرتی
مطرح کردید ایرانیان بلوچ نریر سایر ملیت هاي ایرانی شرم
انترار مح ق شدن اصر  21قانون اساسی بود ز می خواهنرد
فرزندانشان در فضاهاي آموزشی رسمی زبان مادري خود را فرا
بگیرند که نین امري نه بودجه می خواهد ز نه پیامردي جرز
ویت فرهنا ز زبان ایرانری خواهرد داشرت درذا در دفتر ره
کنکررور زبرران ز ادبیررات بلررو ی را در دانشررگا هرراي اسررتان
بگنجانید.
همهنین با اشار بره ایرن مطلرب کره نررام اداري کشرور بره
خصوص نرام اداري اسرتان سیسرتان د رار رززمرفری اسرت،
عنرروان کرررد :سیسررتم اداري موجررود قابلیررت سیاسررتگذاري ز
برنامه ریزي ز غلبه بر وسعه نرامتوازن در اسرتان را نداشرته ز
نیازمند نوسازي است که برا شکسرتن کل ره بسرته مردیران ز
جذب نیرزهاي جوان ز متخصص کاصرر مری شرود از ایرن رز
باید مدیریت عادیه استان را از انفعاا خرارج کنیرد را مترقری
شود.
در ادامه خطاب به آقاي رکمانی فضلی  ،ابراز داشرت :ررا در
شرایط خشکسرادی اسرتان کره آمرار بیکراري را افرزایش داد
فرصت هاي اقتصرادي مرزهراي زمینری ز دریرایی را از مرردم
فرفته اید ،مردمی که قرن هاي متوادی هم امنیت مرز را کفظ
می کردند ز هم با جارت با همسایگان قوت الیمو ی به دسرت
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می آزردند دذا خواسته مردم این است که با شرکیر کرارفرز
زیررژ سیاسررت مسرردزد کررردن مرزهرراي شرررقی کشررور مررورد
بازنگري قرار فیرد.
در ادامه خطاب به ززیر نیرز  ،عنوان داشت  :بحران آب مرکز ز
جنوب استان را ا مرز نابودي پیش برد ز  3هزار  333رزسرتا
بدزن شبکه آبیراري اسرت ،هرزار ز  133رزسرتا کره برا رانکر
آبرسانی می شود ز  13درصد شبکه هاي آبرسانی رزسرتاهایی
که در مرز نش هاي آبری اسرت نیازمنرد دسرتور شرما برراي
شکیر کارفرز زیژ است.
خطاب به ززیر آموزش ز پرزرش  ،ففرت  :زضرعیت آمروزش ز
پرزرش در استان اسفبار است ز عدم وازن شردید منط ره اي
هم به دحاظ فضاهاي آموزشی ز هم نیرزي انسانی کره کاصرر
دستپخت سیاست هاي نامتعادا مدیران بعریض فرراي شرما
است ،کاصر آن میزان فاجعه بار افت آموزشی ز بازمانردفان از
حصیر به رزایت آمارهاي رسمی خود شما بود که باید برراي
این بی عدادتی ز عدم وازن در شماا ز جنوب استان پاسرخگو
باشید.
در ادامه خطاب به ززیر صرنعت ز معردن ،عنروان کررد :پیررز
أکیدات مکرر رهبر معررم ان ر ب برراي اکیراي کارخانجرات
بافت بلوچ به عنوان یک پیشرانه صرنعتی در اسرتان متأسرفانه
کرکت فعلی ز خصیص اعتبار را به جرایی نخواهرد برود کره
عزم جدي ري از شما ز آقاي نوبخت انترار داریم.
همهنین خطاب بره ززیرر بهداشرت ز درمران  ،بیران داشرت:
ضمن شکر از اقدامات شما در کوز بهداشت ز درمان کشور ز
استان ،خواستاریم که با ار اي دانشگا علوم پزشکی ایرانشرهر
فام اساسی را در جهرت ایجراد عردادت درمرانی ز آموزشری در
کوز مرکز ز جنوب استان فراهم آزرید.
خطاب به آقاي دکتر جهانگیري  ،افززد :اکنون که با أکیردات
م ام معرم رهبري ،وسعه سواکر مکران در دستور کار نررام
ز دزدت قرار فرفته افر بسترهاي قانونی ز سرازمانی الزم برراي
بهر مندي مردم عریف نشود ،یرزي فیرر آنهرا نمری آیرد ز
همهون جربره عسرلویه عمومرا در کرد نیرزهراي خردما ی ز
کارفري باقی می ماند از این رز براي جلوفیري از ایرن معضرر
که پیامدهاي سیاسی ز اجتماعی در پری دارد ،برا دایرر کرردن
مراکز فنی ز کرفه اي نیرزهراي فنری ربیرت کنرد ز دانشرگا
زالیت را به قطرب رشرته هراي فنری ز مهندسری ز راهبرردي
بدیر کند.همهنین اضرا داریرم از نخبگران برومی در ررح
هاي وسعه سواکر مکران کتما با جدیت استفاد شود.
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فردشگران ،سرمایه فذاران ز صنعتگران را به این منط ه داراي
پتانسیر میسر سازد.
زي خطاب به رئیس جمهور ،صریح کرد :فرانی کاالي اساسی
ز مسکن باعث فشار به قشر آسیب پذیر جامعه شد است ررا
در این مورد دبیر ز ار اندیشری صرورت نمری فیررد؟ ررا
مصوبات سفر پر خیر ز برکت م ام معررم رهبرري بره اسرتان
کرمانشا هنوز کامر اجرایی نشد است از جمله این مصروبات
سادیانه مبلب  333میلیارد ومان اعتبار براي وسعه اسرتان بره
فونه اي که همهون سایر اسرتان هرا وسرعه یابرد ز عملیرات
ساخت پاالیشگا آناهیتا ز کمیر سدها ز ساماندهی آبشروران
ز رزدخانه قر سو.
را براي بیکار رین استان کشور ار اندیشی فروري ز سرریب
صورت نمی فیرد کما اینکه نرخ بیکاري کرمانشا از  33درصد
هم فذشته است ،را براي بازفشایی مرز خسرزي اقدام جدي
صورت نمی فیرد؟ پاسخگوي مطادبه به کرق مرردم کرمانشرا
کیست؟
زي در ادامه در مورد عدم نرارت این ززار خانه در ارائه ادگروي
کشررت مناسررب ز عرردم برنامرره جررامب کشررت بررا وجرره برره
محدزدیت هاي آبی ز عدم اجرایی شدن ن شه کاداستر ،عردم
پرداخت به موقب مطادبات کشرازرزان ز انردرکاران بره ززیرر
جهاد کشازرزي ز افرزایش نررخ ضرمینی خریرد فنردم بررغم
افزایش قیمت بذر ،کود شیمیایی ز هزینه هاي جرانبی رذکر
داد.
همهنین در ذکر به ززیر نیرز  ،اففرت  :عردم اجرراي سرامانه
سفیر که را اندازي آن می وانرد کضرور  133هرزار هکترار از
اراضی دیم منا ق مختلفی از این استان را آبی نماید ز نسربت
به مهاجرت رزستاییان به شهر ز ایجاد پدیرد کاشریه نشرینی
جلوفیري شود در غیرر ایرن صرورت ایرن جمعیرت بره خیرر
جمعیت بیکاران افززد خواهد شد.
زي در ذکر به ززیر دفا گ ،فت :ستاد کرر نیرزهراي مسرلح
نسبت به عیین محدزد منا ق دفا م دس اقدام نمود است
ز نها عدادي از شهرها را در زمرر منرا ق جنگری قررار داد
است دذا از این ستاد می خواهم کارکنان پر ش سایر منا ق
ایرن اسررتان از جملره فی نارررب غرررب ،اسر م آبرراد داالهررو ز
شهرستان که در جریان هشت ساا دفا م دس هموار مرورد
بمباران ز موشکباران رنیرم بعرث عرراق قررار فرفتره ز 2333
شهید ز جانباز را متحمر خسارت مادي ز معنوي نمود اسرت
را نیز مشموا منا ق جنگی قرار دهد.

ج -آقاي احمد صفري نماينده كرمانشاه:

زي خطاب به نمایندفان مجلرس ز مرردم کرمانشرا  ،ففرت:
آقاي زنگنه ززیر نفت پاالیشرگا کرمانشرا را بره عنروان نهرا
سرمایه این استان فاقرد ارزش مری دانرد ز سرازمان خصوصری
مصوبات هیات دزدت در یک اقدام غیرقرانونی ز
سازي برخ
غیرکارشناسرری در مرردت  12سرراعت در مررورد ارزیررابی ایررن
پاالیشگا ز دزمرین پاالیشرگا کشرور ز پاالیشرگا آبرادان کره
داراي  24مخزن ز  273دیتر ظرفیرت خخیرر سرازي ز ارزش
برج هاي موجود در آن بیش از 2333میلیارد ومان است ز برا
داشتن  91هکتار زمین در بهترین منط ه کرمانشا که وسرط
کارشناسان خصوصی سازي به ازاي هر مترر مربرب  133هرزار
ومان قیمت فذاري شد است در صرور ی کره ایرن زمرین در
همان منط ه بین  3ا  2میلیون ومان ارزش دارد.
هم اکنون ف ط در یکی از انبارهاي این پاالیشرگا برادب برر 23
هزار قلم کاال موجود است مورد ارزیابی کارشناسان قرار نگرفته
است که وسط کارشناسان رسرمی ایرن اسرتان پاالیشرگا بره
مبلب دز هزار ز هارصد میلیارد ارزش فذاري شرد اسرت بره
مبلب نا یز  123میلیارد ومان به فردي کره هریچ فونره علرم
مدیریتی ندارد به صورت اقسرا د سراده زافرذار مری کنرد ز
سازمان خصوصی سرازي بره ددیرر اعترراه ز پیگیرري هراي
متعدد اینجانب ز مجمب نمایندفان استان بره جراي رسریدفی
اقدام به اقامه شکایت کررد اسرت ز بره جراي کفرظ پرسرنر
زکمتش پاالیشگا عدادي از آنها را که نسربت بره رزنرد ایرن
زافذاري غیر قانونی اعتراه داشرتند را اخرراج کررد انرد کره
اکنون پیگیري مجمب نمایندفان استان براي بازفشتشران بره
کار فاید اي نداشته است.
زي در سوادی از ززیر نفت ز رئیس سازمان خصوصری سرازي ،
ففت  :آیا پاسخ مجاهردت مرردم م رازم کرمانشرا در  4سراا
دفا م دس این بود؟ را سازمان خصوصی سرازي کاضرر بره
زافذاري سهام پاالیشگا ز شرکت ایثار کرمانشا که متعلق بره
1333نفر جانباز نمی باشد؟
هر ند اکداث را آهن کشور در ازاخر ساا  2391مروجی از
امید در میان مردم کرمانشا ایجاد نمود اما زمانی می واند در
وسعه اقتصادي ز ن ر رانزیت می واند اثرفذار باشد که خرط
ریلی آن از مرز خسرزي به عراق زصر شود ز قطارهاي باربري
ز مسافربري امکان ردد ا مرز بین ادمللی خسرزي بره زجرود
آید .اساس ما ایرن اسرت کره ززارت را ز شهرسرازي در ریرر
فذاري را کرمانشا به مرز خسرزي عجیر نماید ز رفت ز آمد
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در مورد اختصاص اعتبرارات الزم برراي سراماندهی سرکونتگا
هاي کاشیه کرمانشرا ز رار اندیشری برراي رفرب معضر ت
اجتماعی استان کرمانشا به ززیر کشور ذکر داد.
 در ذکر به ززیر کار ،عازن ز رفا اجتمراعی  ،یادآزرشرد :براعنایت به معضر بیکاري در اسرتان کرمانشرا در کراا بردیر
شد به بحران می باشد ز متاسرفانه کارخانجرات کاغرذ غررب،
اسیدسیتریک کارخانه کاغذسازي بیستون متعلرق بره شررکت
سرمایه فذاري رامین اجتمراعی کره در جهرت رامین کروز
اقتصادي این استان ن ش بسزایی خواهد داشت به کراا خرود
رها شد ز عطیر مری باشرد ،بنرابراین برراي را انردازي ایرن
شرکت ها باید به سرعت اقدام شود.
در ذکر بره ززیرر زرزش ز جوانران اکیرد کررد :ررا در ایرن
ززار خانه جوانان به فراموشی سپرد شد اند؟ مگرر آینکره آن
ززار خانه متشکر از جوانان ز زرزش نیست که جوانران کشرور
در اسررتان مرلرروم کرمانشررا از برری برنررامگی ززارت زرزش ز
جوانان رنج می برند.

روز يكشنبه
2331/3/6

بعد از این همه زقایب ز فرصت سوزي ز معطرر کرردن مرردم،
رها کردن منط ه ز بی وجهی به اقتصاد م ازمتی ،ررا امررزز
مردم باید هزینه نین بی دبیري ها را بدهند؟
مر ب مردم را دنباا نخودسیا ز آدرس اشرتبا مری فرسرتید؟
آیا مشکر جامعه این است که براي حریک دختران زرزشرکار
بگویید را باید در صدازسیما مساب ات دختران زرزشکار نشان
داد نشود؟ مشاهد کنید مرجب لید ،مردم ،خانواد شرهدا از
اینکه شما عفت ز کیا را وب کراج مری زنیرد ز افکرار را برر
مصلحت دینی ز آخر ی مردم به مسیر غلط سروق مری
خ
دهید ،در ناراکت ز دانگران هستند.
بیایید به زاقعیت بپرردازیم زیررا امررزز جروان حصریر کررد
بخا ر نبود کار د ار افسردفی ز مریضی می شود از این رز به
مردم بگویید براي اشتااا ز رزنق اقتصرادي ره کراري کررد
اید؟
هي-آقاي سيد مهدي مقدسي نماينده اراک:

وي با یادآزري سادرزز آزادسازي خرمشهر  ،ففت :ی ینرا مرردم
شریف کشورمان از ما انترار دارند که در رفب مشک ت کوشش
ز ش زیادي داشته ز منکر مشک ت نشویم.
براي برزن رفت از مشک ت نیاز به انسجام ز ا حاد ملی اسرت،
افززد :کر هاي فرقه آمیز هیچ کمکی به رفرب مشرک ت مرا
نخواهد کرد.
زي با اشار به فرمایش م ام معرم رهبري در خصروص اینکره
نبایررد بررذر ناامیرردي در جامعرره پاشررید شررود ،صررریح کرررد:
متاسفانه دید می شود که هر رزز از هر ریبونی بذر ناامیردي
پاشید می شود.
برجام با همه فراز ز فرزدهاي خود صرمیم نررام برود اسرت،
اکنون ع نیت ز دبیر نیازمند کر مشک ت کادث شد است
ز بذر ناامیدي مشک ت را کاد ر خواهد کرد.
ما هم بره بخرش هرایی از عملکررد دزدرت بره زیرژ در کروز
اقتصادي ز همهنین عردم اسرتفاد از برانوان ز جوانران انت راد
داریم ،انت اد سرازند بهتررین راهکراري اسرت کره مری وانرد
مشک ت را کر کند اما اینکه در این شرایط دزدت را ضرعیف
کنیم به ور کتم در عرصه بین ادمللی نیز موفق نخواهیم بود.
افر ایرراد ز اشرکادی نیرز بره برجرام زارد اسرت نررام بایرد در
خصوص آن صمیم فیري کند ،م ام معرم رهبرري در نهایرت
باید در این بار اظهارنرر کرد ز ما مطیب باشیم.
در ادامه با اشار به بدعهدي آمریکا در خرزج از برجام  ،ففرت:
اکثر قریرب بره ا فراق نماینردفان کرکرت خصرمانه رامرپ را

د-آقاي مجتبي ذوالنوري نماينده قم:

زي خطاب به رییس جمهور ،ففت :رهبر معرم ان ر ب مکررر
فرمودند به مرذاکرات خوشربین نیسرتند شرما بعرد از مرد ی
مصاکبه کردید که در عادم دیپلماسری خروشبینری ز بردبینی
م ک نیست ز باید زاقب بین بود دذا زاقعیتی که مشراهد مری
کردید زضب موجود است؟
از ابتدا مجموعه شما ففتند افر آمریکرا از برجرام بررزد ،مرا برا
ارزپا ادامه می دهیم که این کر ایراد داشت آمریکا براي ه
در برجام بماند ز عهد اجرا کند زیرا برجام می ماند ز ایران نیز
در آن هست .این موضو نتیجه سرو ردبیر در ا خراخ نررر ز
موضب فیري است.
را ارزپا باید خرودش را در م ابرر آمریکرا قررار بدهرد ،آقراي
رییس جمهور در سخنانی ففتید یک مزاکم رفت .افر به این
کر اعت اد دارید پس کر هاي فذشته شما مبنی بر اینکره
هر ه با ارزپا کار کنیم د مه را دزر سرر رخانرد ایرم ز بایرد
مشکر را با کدخدا کر کنیم ه می شود؟ .را به شعور مردم
با نین اظهارات وهین می شود؟.
در اظهارات بلیاا ی ان در اردبیر خطاب به رقباي انتخابرا ی
ففتید جمعه انتخابات مام می شود ز نمی دانم رزز شنبه ه
آب ز صابونی بیازرید دسرت ز صرور تان را بشرویید درذا آقراي
رییس جمهور از آن آب ز صابون یزي ماند است یا خیر؟
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محکوم کردند ز باز هم محکومیت ها ادامه خواهد داشت زیررا
ما در برابر زیاد خواهی آمریکا با مام زجود می ایستیم اما برا
کرکت اکساسی مخادف هستیم.
دبیر ز ع نیت در عرصه بین ادملر باید خط مشی مرا باشرد،
م ام معرم رهبري در دیدار اخیر با هوشمندي مواضب نرام را
مشخص کردند از این رز ما باید با ا اعرت صرر ز وجره بره
ظرفیت هاي داخر موانب را رفب کنیم.
امرزز انسجام ملی ز کفظ زکدت یک ضرزرت اجتنراب ناپرذیر
است ،افر با دزدت مشکر داریم نباید برجرام را در م ابرر یرک
موضو جناکی نزا دهیم.
نباید منافب جناکی را بر منافب ملی رجیح دهیم ،امررزز بایرد
با منافب ملی با انسجام ز زکدت در م ابر دشمن بایستیم.
با ا حاد قواي سه فانه می وانیم در برابر همه کشورها ز کتری
دشمنانمان قد علم کنیم زدری افرر خودمران خرود را ضرعیف
کنیم به ور کتم در م ابر هیچ کشوري ایسرتادفی نخرواهیم
کرد.
بحث اصلی یم اقتصادي دزدت است از این رز انترار داریم که
دزدت منسجم عمر کرد ز مصوبات ستاد اقتصراد م رازمتی را
مورد وجه قرار دهد.
زي خطاب به ززیر صرنعت ،معردن ز جرارت  ،ففرت :ک روق
کارفران هپکو ا پایران اردیبهشرت پرداخرت شرد امیردزاریم
سازمان خصوصی سازي صرمیمات خروبی در رفرب مشرک ت
زافن سازي ز برخی ماشین سازي ها داشته باشد.
زي بر ضرزرت دعوت معازن ازا رئیس جمهرور ز ززیرر جهراد
کشازرزي به مجلرس شروراي اسر می اکیرد کررد :مشرک ت
بخش کشازرزي از جمله خسارت هاي بیمه ،خرید ضرمینی ز
مسائلی از این دست باید هر ه سریب ر رفب شود.
خطاب به ززیر را ز شهرسازي  ،ففت :بسیاري از جراد هراي
مواص ی کوز انتخابیه بند نیازمنرد وجره بیشرتر ز زریرق
اعتبارات بود از این رز وجه به آن ها مطادبره بره کرق مرردم
است.
در شرایط فعلی باید مدیران الیق مرورد شرویق زاقرب شروند،
دزدت باید مدیري که انگیز خدمت کردن را ندارد از بدنه خود
جدا کند.
خطاب به ززیرر بهداشرت ز درمران ،ففرت :کمیرر برخری از
بیمارستان هاي کوز انتخابیره مجلرس برا وجره بره مطادبره
ندین ساده مردم ضرزري است.

روز يكشنبه
2331/3/6

)3اعالم وصول ( )2فقره طرح

 رح استفساریه دربار رسیدفی به کلیه کساب هاي درآمردهزینه ز سایر دریافتیها ز پرداختیها ز نیز صورت هراي مرادی
شهرداريها وسط دیوان محاسربات کشرور بره اسرتناد قرانون
دیوان محاسبات کشور ز اص کات بعدي آن.
 رح استفساریه در خصوص زضب عواره وسرط شروراهاياس می به استناد بند  )21مراد  72ز  77قرانون شرکی ت،
زظایف ز انتخابرات شروراهاي اسر می ز انتخابرات شرهرداران
مصوب  2371ز ماد  33آییننامه مادی شهرداريها.
 )4اعالم وصول ( )2فقره سوال

 سواا ملی خانم سید کمید زرآبادي نمایند قززین از ززیرمحترم صنعت  ،معدن ز جارت در خصوص عدم رعایت منافب
عمومی کشور در قرارداد سرمایهفذاري شرکت رنو در ایران.
 سواا ملی آقاي جواد کریمری قدزسری نماینرد مشرهد ز 3نمایند دیگر مجلس از ززیر محترم ا عات در خصوص عردم
وجه ززار خانه مذکور نسبت به فرار معازن بینادملر سرازمان
محیط زیست کشور.
)5تذكرات كتبي نمايندگان به رييس جمهور و مسئولين اجراييي
كشور
الف -تذكرات كتبي به رييس جمهور(4مورد)

آقاي کسین زاد بحرینی نمایند مشهد  :دربار عدم اجررايبند  1ماد زاکد قرانون سرریب در بازسرازي منرا ق آسریب
دید در اثر کوادث غیرمترقبه خرداد ساا  91ذکر دادند.
 -1آقاي خضري نمایند سردشت :سریب در رامین اعتبرارات
الزم جهت ساخت بیش از یک صد زاکد مسکونی خریبی کره
در اثر زقو سیر در رزستاي پیرانشهر به زقب پیوسرت .رامین
خسارات اراضی کشازرزي ،زراعی ز باغی بیش از  2333هکترار
در بخش هراي مرکرزي شهرسرتان پیرانشرهر کره در مجمرو
میزان خسارات ازدیره ناشری از آن کرداقر بریش  21میلیرارد
ومان برآزرد شد است در رزستاي پیرانشهربه زقو پیوست.
-3آقاي صدیف بدري نمایند اردبیر :بعد از فذشت  22مرا از
صویب قانون برنامه ششم وسعه کشور  ،هنروز قرانون جرامب
خدمات رسانی به ایثارفران به زیژ ماد  44قانون برنامه ششم
اجرایی نشد است.
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 -2آقاي شریف پور نمایند اددران :بازفشت عواره خرزج از
کشور مرزنشینان به زیژ دانشجویان در ساا 91

دستگا اجرایی

عداد

اقتصاد ز دارایی

2

جهاد کشازرزي

3

کشور

2

صنعت ز معدن

1

را ز شهرسازي

1

عازن

2

نیرز

1

بهداشت ز درمان

2

2331/3/6

مطلق را کاهش داد است .بهتر است سري به کاشریه شرهرها
مخصوصا زاهدان ،ابهار ز زابرر بزنرد را معنری ف رر را درک
نماید.
افر مسئوالن جمهوري اس می ایرران برا فسراد مبرارز جردي
نمایند ز بعیض ز بی عدادتی زجود نداشرته باشرد ،قطعرا ایرن
همه مشک ت را با مسائر معیشتی مردم نخواهیم داشت.

ب -تذكرات كتبي به مسئولين اجرايي كشور(17مورد)

دستگا اجرایی

روز يكشنبه

عداد

آقاي صديف بيدري  :در رذکر شرفاهی ،ففرت :آقراي رئریس
جمهور ز ززراي اقتصاد ز صرنعت ،دزدرت بایرد ارز مرورد نیراز
بخش ودید را امین کنرد را ودیرد شرنه نمانرد .کمایرت از
کاالي ایرانی صرفا نباید در سخنرانی ها باشد ،باید انجرام ایرن
مهم در عمر باشد.
ودیدکنندفان ز صادرکنندفان برا مشرک ت فمرکری دسرت ز
پنجه نرم می کنند ز کیات زاکدهاي اقتصرادي ز صرنعتی برا
مشکر رزبرز خواهد شرد ،اجنراس ز مرواد ازدیره را زاکردهاي
صنعتی از فمرکات زارد کرد اند ،اما در مرکله پرداخت ارز برا
مشکر جدي رزبرز شد اند .دزدت باید در زمان کاضر در ایرن
خصوص صمیم فیري کند ز نباید زقت لف شود.
به عنوان مثاا برند آ ا زابسته بره شررکت پراک آب سرب ن ز
شرکت فعاا آب معدنی در شهرک خصصی آب شهرستان نیر
استان اردبیر به ددیر کمبود مواد ازدیه ودید بطري در صنایب
نوشیدنی ز آشامیدنی در آستانه رکرودي شردید قررار دارنرد ز
امکان هیه مواد مذکور از بازار آزاد با قیمت سرسام آزر میسرر
نیست.
بدري با اکید بر وجه به ودید استان ها افززد :نباید بیشرتر از
این به زعد هاي وخادی غرب که عموما به دحاظ اریخی نگا
استعماري دارند ،ددخوش بود.
زي خطاب به رئیس جمهور  ،ففت :فرانی دجام فسیخته کمرر
مردم را خم کرد است ز در ما رمضان مردم با خشم عصیانگر
بازار مواجه شد انرد .کتمرا مری دانیرد قیمرت فوشرت قرمرز
کیلویی  73هزار ومران شرد اسرت ،کتمرا مری دانیرد اقر م
ضرزري ز مصرفی مرردم  33را  23درصرد فرانترر شرد انرد.
متعجبم با این فرانی ها در بازار ،بانک مرکزي آمار نرخ ورم را
 9.2درصد اع م می کند .فکر می کرنم آمارسرازان در خرواب
غفلت هستند.

 )6تذكرات آيين نامه اي ،اخطار قانون اساسي و تذكرات شفاهي

خانم زهرا سعيدي  :در ذکر شرفاهی  ،ففرت :اخطرار ز رذکر
اینجانب دربار خواسته ها ز درخواست هاي صرنفی راننردفان
است ،رانندفان هموار نشان داد اند که پاي نررام جمهروري
اس می ایران هستند.
راننرردفان در زدزدرره کرمانشررا بررا مررام سررختی هرراي موجررود
همکاري هاي الزم را کردند ز از همین رز شاهد برودیم کره در
پایانه مبارکه با کدزد  133دستگا خودرز ،یک میلیارد ومران
مبررادب ن رردي بررراي زدزدرره زدفرران را جمررب آزري کردنررد ،امررا
متاسفانه اکساس می شود که به خواسته ها ز درخواست هاي
این عزیزان وجه کافی نمی شود.
رانندفان با مشک ی نریر بیمه ز بازنشستگی رزبررز هسرتند،
بنابراین اضا دارم نمایند اي از ززارت رفرا ز نماینرد اي از
رانندفان در بهارستان کضور یابند ز مشک شان را بیان کننرد
ا بتوانیم مشک ت این قشر فرامی را بر ر کنیم ز از سروي
دیگر نیز شاهد اینگونه اعتراضات نباشیم.
آقاي حسينعلي شيهرياري  :در رذکر شرفاهی ،اظهرار داشرت:
متأسفانه در ند رزز فذشته خبرنگار ناآفرا ز مارره صردا ز
سیما در اینستافرام خود بره مرردم غیرور ز مررزدار سیسرتان
وهین نمود ز مردم را به علت ف ر در ما مبارک رمضان ز برا
زبان رزز  ،به کرام خواري متهم کرد است.
قطعا ف ر در استان غوغا میکند زدی این بدین معنا نمریباشرد
که برادران سنی ز شیعه ما مورد بیمهري این افراد ناآفا قررار
فیرند.
از ریاست سازمان صدا ز سیما می خرواهم کره رسرما از مرردم
استان عذرخواهی نمود ز با این خبرنگار هتاک برخورد کند.
از دادستان محترم زاهدان که ایشران را مرورد ع یرب قضرایی
قرار داد شکر میکنم ،این مسائر باید مرورد وجره مهنردس
فتاح قرار فیرد که در مشرهد برا خزق زدفری اعر م کررد ف رر

خانم سميه محمودي  :در رذکر شرفاهی خطراب بره ززیرر را ز
شهرسازي  ،بیان داشت :ند رززي است کره شراهد اعترراه
رانندفان کشور هستیم این در کادی است که افرر ری نرد
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ما فذشته مدیران مربو ه به مکا بات ز درخواسرتهراي ایرن
قشر زکمتکش پاسخ میدادند شاهد نین زضعیتی نبودیم.
نمایند مردم شهرضا در مجلرس شروراي اسر می بیران کررد:
سهر انگاري ز بی فاز ی به خواستههراي بره کرق ایرن قشرر
موجب اعتراه آنها شد است.
زي خطاب به ززیر را  ،عنوان کرد :مرن در جمرب راننردفان
شریف شهرستان شهرضا به عنوان مهرد صرنعت کمرر ز ن رر
کشور کضور یافتم ز اکنون درخواسرت دارم را برر براربريهرا
نرارت شود ز همهنین کذ ازدویت بومی بودن در پایانههاي
سراسر کشور ز نرارت بر نحو دریافت کمیسیون از راننردفان
مورد وجه قرار فیرد.
باید از ظرفیت ا حادیه ز انجمن صرنفی راننردفان در جلسرات
صمیم فیري استفاد شود ز انترار داریرم کره افرزایش کرایره
متناسب با زضعیت اقتصادي را شاهد باشیم.

 )7اعالم ختم جلسيه  ،جلسيه آينيده روز سيه شينبه ميورخ
 1317/3/8ساعت  1صبح
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