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خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي
دوره دهم – سال سوم
دويست و دوازدهمين ( )212جلسه علني –روز سه شنبه 1317/3/8
 )1ادامه رسيدگي به طرح تعيين تكليف كارگزاران بيمه

كشاورزي(كليات و جزييات طرح به تصويب رسيد).

 )2تقاضاي بررسي ()2فقره طرح با اولويت و خارج از نوبت ("طرح تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري
" و " طرح طرح تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسالمي" -تقاضاي مذكور به تصويب رسيد).

 ) 3ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسيي و
آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

با اصالحات و الحاقات بعدي(مصوبه كميسييون در جزيييات بيه

تصويب نرسيد و ادامه بحث در خصوص پيشنهادات به جلسه آينده موكول گرديد).
 )4اعالم وصول ( )1فقره طرح با قيد دو فوريت ("طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي و مالي بودجه 131۱
كل كشور " -قيد دو فوريت به تصويب رسيد).
 )5ناطقين جلسه علني(آقايان  :موسوي ،فرشادان ،افضلي ،لطفي و قاضي پور)

 ) 6سوال آقاي جعفرزاده ايمن آبادي نماينده رشت از وزير محترم بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي
(پس از قرائت گزارش كميسيون و اظهارات آقاي دكتر قاضي زاده هاشمي و آقاي جعفرزاده ايمن آبادي  ،نماينده از پاسخ وزير قانع نشيد.
سپس نمايندگان سوال را وارد ندانستند و از پاسخ وزير قانع شدند).

 )7تذكرات كتبي نمايندگان به رييس جمهور و مسئولين اجرايي كشور
الف -تذكرات كتبي به رييس جمهور( 4مورد)
ب -تذكرات كتبي به مسئولين اجرايي كشور( 23مورد)

 )8تذكرات آيين نامه اي ،اخطار قانون اساسي و تذكرات شفاهي
 )9اعالم ختم جلسه  ،جلسه آينده روز چهارشنبه مورخ 1317/3/1ساعت  1صبح
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تبصره  -5بری مرلی رشی از تووخا اخا وار و از م ال خاروج
برز شستگی کشویی و پرداخت زخنه ارخی کاه دولات بربات
صندوق بمهه به بر ک پرداخت می کند ،ترمما می گردد.

 )1ادامه رسيدگي به طيرح تعييين تيلييا كيارگزاران بيميه
كشاورزي
پس از اظهارات نماينده دولت (مخيالف) و سيخنيوي كميسييون ،

 )2تقاضاي بررسي ()2فقره طرح با اولويت و خارج از نوبت

كليات طرح به تصويب رسيد و سپس جزييات طيرح ميورد بحي

 -طرح تمديد مدت اجراي آزمايشي قيانون آييين دادرسيي

بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد:

كيفري

ماده واحده  -دولت موظف است از تاریخ تواوخا اخاا وار و
حداکثر ظرف مدت سه سرل بر یعرخت حکم بند (ج) مرده ()42
ور و مدخرخت خدمرت کشویی و بر یعرخت بند  3مرده  7ور و
بر رمه ششم توسعه ،کریشنرسار بمهاه کشارویزی یا بار ل ار
حااداکثر معااردل خااک سااوا کریمناادا کااه بااه یو ااری
برز شستگی ،برزخرخدی ،استعفرء و سرخر مواید از جهرد کشروزی
و صندوق بمهه م ووالت کشرویزی و بر اک کشارویزی خاریج
می شو د دی سقف بودجه مواو دساتگره اری ماککوی کاه
استخداا برای آ ر پمش بمنای شاده اسات دی وزایت جهارد
کشرویزی و بر ک کشرویزی جک و به کریگمری هرخد.
تبصره  -1کریشنرسر بمهه کشرویزی بر ت ومالت کریشنرسای و
برالتر که حداول چهری سرل زیاعی و خر سی و شش مره فعرلمات
مستهر و متوالی تر زمر تووخا اخا ور و داشته برشاند یا بار
یعرخت مرده ( )24ور و مادخرخت خادمرت کشاویی و شاراخ
عهومی استخدامی کشوی تعمما تکلمف هرخند .برای اساتخداا
کریشنرسر بمهه کشارویزی مشاهول اخاا وار و کاه وا ال دی
آزمو ویودی شرکت هوده و خر دویه ری آموزشای مارت و
معت ر یا بر موفقمت گکیا ده ا د مشروط به اخنکه حداول چهاری
سرل زیاعی سربقه فعرلمت داشته برشند مرز به برگزایی آزماو
مجدد هی برشد.
تبصره  -2افاراد دایای ت وامالت دا شاگر ی بارالتر و ساواب
بمشتر و خر واده ری اخثاریگرا و جر ارزا و خار واده مع ام
شهدا از اولوخت دی استخداا برخویدای د.
تبصره  -3کلمه سواب و فعرلمت افراد مشهول اخا ور و برخد به
ترئمد بر ک کشرویزی و صاندوق بمهاه کشارویزی برساد و باه
حداکثر سا شراخ عهومی اساتخدامی ااارفه گاردد و کلماه
سواب بمهه ترمما اجتهرعی مرت بر فعرلمت که پرداخت شده
و خر می شود به سنوات خدمتی مستخدا از ار برز شساتگی
اارفه گردد.
تبصره  -4افارادی کاه باه ار دلملای از صاندوق بمهاه خاریج
شده ا د مشهول اخا ور و هی برشند.

 طرح طرح تمديد مدت اجراي آزمايشيي قيانون مجيازاتاسالمي
پس از اظهارات آقاي الهيار ملكشاهي به عنوان يكي از متقاضيان و
مخالف(آقاي سليمي) و موافق(آقاي ابطحيي) ،تقاضياي مزبيور بيه
تصويب رسيد.
 )3ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم طرح الحاق يک ماده بيه
قانون تعيين تيلييا اسيتادامي معلميين حيت التدريسيي و
آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش با
اصالحات و الحاقات بعدي
پس از اظهيارات مخيالف  ،موافيق  ،نماينيده دوليت و سيخنيوي
كميسيون ،مصوبه كميسيون در جزييات به تصويب نرسيد و اداميه
بح

در خصوص پيشنهادات به جلسه آينده موكول گرديد.

 )4اعالم وصول ( )1فقره طرح با قيد دو فوريت

 طرح تهدخد مهلت جک اعت ریات تهلک دایاخی ری سارمرخهای ومرلی بودجه  ۹3۱4کل کشوی
پس از اظهارات يكي از طراحان(آقاي حياجي دلييياني) ،مخيالفين
(آقايان محجوب و صباغيان) و موافق(آقايان الهيوتي و دلخيوش)،
قيد دو فوريت به تصويب رسيد.
 )5ناطقين جلسه علني(آقايان  :موسيوي ،فرشيادان ،افضيلي،
لطفي و قاضي پور:):
الا-آقاي سيد فريد موسوي نماينده تهران:

امروز جهار مجاددا شار د بدعهادی و یفتاری ممرمساهوال هآمرخکر است .اخا یفتری ممرمد ی دی شراخطی اتفرق افترده که مر
دی طول تریخ پرع هات خاود بربات کارده اخام کاه اه تنهار
جنگ طلا مستمم ،هوایه وربر ی جنگطل ی افرادی بودهاخام
که از حهرخت شرق تر مر جهر برخویدای بودها د .مار شات
سرل دی شراخطی که ودیت ری جهر چشام و گاو خاود یا
بسته بود د ه تنهر از خود بلکه از مفهوا متعرلی صلح حهرخات
کردخم.
اماروز مااز صاادای ماار ساالطهطل اای و یفتااری ماار تااال باارای
برا گمختا احتراا جهر ی به حرمت ا سر رست .ای کر اخاا
بری چشم و گاو جهر مار بساته رشاد .وااعمت اوتواردی
کشوی شرخسته مردا اخرا مست و میدا امم کاه بار بدعهادی
آمرخکر و افزاخش ت رخم ر شاراخ ساختتار خوا اد شاد امار
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وشمری برشامم کاه ابار یوا ای ت ارخم کهتار از ابار مساتقمم
اوتوردی آ مست.
دی چنما شراخطی تهرکز بار مسارئل اوتواردی رخاد مار یا از
توجه به سرخر مطرل رت مردا دی حوزه ری سمرسی ،اجتهرعی و
فر نگی مرفل کند .دی اخاا شاراخ هرا ای ماردا و ایتقاری
اعتهرد عهومی بزیگ ترخا سارمرخه ای اسات کاه مای توا اد دی
صویت دیک دیست شراخ و ا جرا برخی اصالحرت دی یفتری ر
و عهلکرد و یفع م ادودخت ار توفما تههمادات اوتواردی یا
افزاخش د د و ترخج تال ری اوتوردی یا ملهوس سرزد.
رخد مرفل برشمم که برخای واکانش اری احسرسای و داخلای
می توا د س ا اخجارد فااری یوا ای و شکساتا ا ازوای فعلای
آمرخکر دی جهر شود و شراخ فعلی یا پمچمدهتار کناد .اماروز
شرخسته است دی داخل هگای باه مادخرخت دولات و دساتگره
دخپلهرسی کشوی اعتهرد کنمم .اگر تهدخد ر و ت ارخم ار برعا
اخجرد حفظ اعف و دودستگی دی بما مسهوال کشوی شاود و
احزا و گروه ری سمرسی اخا شاراخ یا دسات مرخاه تساوخه
حسر خود ورای د ند و به جری هرا ی و تفر م بر سر منرفع
ملی دی مسمر اخجرد اختالف گرا بردای د ،بیشک فهم ص مح از
منرفع ملی دای د.
ع وی از ت رخم ر عالوه بر ایتقری اعتهرد عهومی ،مرزمند تفر م
فراجنرحی است .از آ جر که دی شراخ وجاود م ادودخت اری
اوتوردی یا ت خوایا و مفسدا فرصت منرساا جاوال پمادا
میکنند برخد عزا هگر ی برای مقربله بر فسرد شاکل گمارد .دی
چنما شراخطی تقوخت و شفرفمت مارلی دی کشاوی و تخوام
بهمنه بودجه از الزامرت م سو میشاود .کشاوی دی شاراخطی
مست که دستگره ری دولتی و حرکهمتی برخز و بپر خاود یا
ادامه د ند .مدخرا دستگره ر برخد خود یا آمرده ا اا رط مارلی
کنند و آ ر که اخا توا یا دای د برخاد بار احتاراا از سمساتم
مدخرختی کشوی کنری برو د.
ریت بر اخا مهم ه تنهر وظمفه دساتگره اری اریتی بلکاه
فراتر از آ مرزمند فعرل کرد ظرفمت هرد اری ماد ی اسات
کااه زممنااهساارزی آ وظمفااه هرخناادگر دی مجل ا شااویای
اسالمی است .ظرفمت ع مم جوا ار کشاوی دی زممناه علام و
تدبمر و اوداا برای برو یفت از وااعمت فعلای ممروربال ا کاری
اساات .ااوآویی ،ا اارشی و پشااتکری جوا اار اخرا اای تاارکنو
کهک یسر کشوی دی حال معااالت اسرسای باوده و توا ساته
تووخر جدخدی از اخرا صلح جاو و ا ال گفاتوگاو دی عرصاه
بماالهللی شر د د.

روز سه شنبه
2331/3/8

جوا ر ی که تر به امروز به خوبی امت ر خود یا پ دادها د امر
کهترخا بهره یا از هرا ی خود بر دولت ردها اد .اساتفرده از
ظرفمت و توا هندی ری جوا ر کهاک باه آ هار مسات ،بلکاه
وظمفه تهرا دولتهردا و مدخرا کشوی است تار دساتگره اری
مختلف یا بر پوخرخی جوا ر تقوخت کنند .مجلا بارای ت قا
حداول ری الزا برای بکاریگمری جوا ار اخمارا طارح اصاالح
ور و منع بکریگمری برز شستگر یا پ از چند مره کری جدخد
به تووخا یسار ده اسات و اممادوایخم جزئمارت ماز باه زودی
موو گردد.
آوری یخم جههوی ؛ بنده به عناوا خاک جاوا حارمی دولات
مترسفم از اخنکه دولتی که بر حهرخت م ساال مار یوی کاری
آمد و بر شعری جوا گراخی یای از ماردا گرفات و یخام آ دی
سخنر ش جوا ر یا موید خطر ورای مید د و از آخنده جوا ر
میگوخد ،مترسفم که بار طارح اصاالح وار و مناع بکاریگمری
برز شستگر مخرلفت کرده و هرخندها یا دی مخرلفت بار اخاا
طرح به مجل می فرستد .آوری یخم جههوی به توا جوا ار
برای جرت داد کشوی از شراخ فعلی اخهر داشته برشمد .باه
هرخندگی از جوا ر کشوی دیخواست میکنم باه دولات ت ات
امر خود بر لزوا استفرده از ظرفمت ری جوا ر ترکمد کنمم.
وی بر خطار وارای داد جوا ار از هاه طماف ار و ساالخ
سمرسی ،بمر کرد :امروز وبت مرست که بر ر فکر و سالمقهای
برای ع وی داد کشوی از شراخ فعلی یاه هادلی یا دی پامش
بگمرخم .بروی دایا که مدخرخت ب را اری کشاوی بادو اخجارد
وفرق ملی به سرا جرا خوا د یسمد و اممدی باه شاکلگماری
اخا وفرق و ا سجرا بما منرزعهگرا فعلی فاری سمرسی کشوی
دایا .شهر اممد شکلگمری اخا هدلی ملی ستمد ،اممدوایا ه
دی ص نه سمرسی و مدخرختی کشاوی فعارل شاوخد و الگاوخی از
مفر هه ،هدلی و هکریی پمش یوی کسر ی بگکایخاد کاه باه
جری سمرست ویزی ،تنرزع سمرسی و جنارحی یا پمشاه کرد اد.
فردای بهتر برای اخرا اسالمی دی گاروی هادلی و هکاریی
جوا ر و بهرهمندی کشوی از توا مدخرختی آ ر است.
دی پرخر دی تککری به وزخر آماوز و پاروی  ،گفات  :اخ اری
گرا کننده ای اخمرا دی خووص برخی مدایس منتشر شاده و
آیامش یوا ی جرمعه و مخووصر والدخا یا به م یخخته اسات.
خواستریخم که ا تهرا جدی و دستوی وخژه دی خووص بریسای
مواوع و ایائه گزای صردی کنمد.
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از یو د استخدامی اخا دا شاگره یا دی دساتوی

ت قم و تف
کری ورای د ند.
سرلا ویزشی دی استر کلنگز ی شده است امار ناوز بعاد از
 ۹3سرل رتهرا است .بخش ویز دی کردستر خاریج از گاره
وزایتخر ه ورای گرفته است .از وزخر ویز و جوا ر تقراار دایا
س ت به تخوم اعت ریات به سنندج اوداا کنناد .دی بخاش
کشرویزی و آ مز برخد گفت کاه ساپرد مادخرخت ساد ری
استر به دخگر استر ر مر ند اخا است که کلمد منزل خاود یا
به هسرخه بد مم .وزایت مرو برخد سارختری مادخرختی خاود یا
برزبمنی کند.
بری دگی ری امسرل بمش از  2۴۴زای مملمرید تومر به بخاش
کشرویزی خسریت وایده کرده است و اخا خساریت ار تنهار بار
حهرخت ری دولتی وربل ج را است .آمری بمکریی دی کردستر
یت ه دوا کشوی یا داید ،به اخا مواوع برخد یسمدگی شود.
وی دی ادامه بر خطر ورای داد وزخار یاه و شهرسارزی ،بمار
کرد :دی چهری سرل گکشته بامش از  ۹۰۴۴فار دی جارده اری
کردستر جر داد د .بناده دی و ارل وااعمت باد جارده اری
کردستر به ام عناوا ساکوت هایکانم و اگار وزایت یاه
جوابگو مست برخد ویشکساتگی خاود یا اعاالا کناد .دیخا از
احداخ خک متر آزادیاه و تکهمل یاهآ ا دی کردستر  .یاه باما
شهری کردستر مز به وتلگره ت دخل شده است .آوری وزخار خار
شهر به فکر به ود یاه اری کردساتر برشامد خار بناده دی پای
استمارح دوبریه شهر خوا م بود.
وعده اجراخی شد از سوی آوری یخم جههوی نوز دی اذ ر
عهومی مردا و خ گر سمرسی کردستر فرامو شده اسات
و پرشاانه آشاامل اخشاار اساات .اگاار آ یوز اار دمدمااه آوااری
یخم جههوی تنهر جهعآویی یای بود کردساتر دی آ یوز باه
تلممر دی واعمت اوتوردی خود امماد بساته باود .یوی ساخا
بنده بر کسر ی است که نوز توا ستند مواوع بومیگزخنی دی
کردسااتر یا دیک کننااد .هو ااه ساارده آ کساار ی کااه فکاار
می کنند اگر پنهر ی دی وس تعطمالت ویوز و بادو مشاویت
بر هرخندگر مجل  ،مدخرکل ب ت احوال کردستر یا از استر
دخگری بمروی د و مرو ری متخو کُرد ر یا به حرشمه برا ناد
شر کری کرده ا د دی حرلمکه اگر بر دخده واوعبمنر ه ب منمم سخت
دی اشت ره ستند .ردخده گرفتا کرد ر به معنی ردخده گارفتا
بخشی از کشوی است.

ب -آقاي سيد مهدي فرشادان نماينده سنندج:

مر کُرد ر اممد بسته بودخم که دی یوز  44ایدخ هشت سارل ۸۸
چشم ا داز یوشا پمش یوی مر خوا د گشود و اممد بسته بودخم
که دی اخا یوز افا اری اوتواردی جدخادی بارای مار کرد ار
گشوده خوا د شد .خطر بنده به مسهوال دولات اسات کاه
نوز سخنر ی ر مع م ا قال یا دیک کرد د .بار بارزخوا ی
سفر ی ر مع م ا قال به کردستر برخد مسهوال کم کاری دی
اسااتر و کشااوی یا شاارمنده کناامم .اادف از اخااا ساافر ،یفااع
مشکالت مردا کُرد بود.
اماار نااوز برخاای مسااهوال توا سااتند دی یاسااتری اخجاارد
اشااتلرلزاخی ،اخجاارد صاانرخع ت اادخلی ،احااداخ خااک کریخر ااه و
ساارمرخهگااکایی دی کردسااتر گاارا جاادی بردای ااد .دی 44
ایدخ هشت سرل  ۸۸ی ر مع م ا قال به کردستر سفر کارد
و کردستر یا خک استر فر نگی رممد د .مر  44ایدخ هشت یا
قطه عطف دی ت والت بنمردخا اوتوردی ،سمرسی ،اجتهارعی و
فر نگی کردستر می دا مم ولی بسمریی از مدخرا اجراخی اخا
مواوع یا دیک کرد د و باه آ پرخ ناد مساتند .بناربر گفتاه
ی ر ،رخد اوتورد کردستر به حرشمه یود امار اماروز اوتوارد
کردستر فلج است.
دولتهردا برخد ح سخا ی ر ا قال یا دی یابطه بر کردستر
ادا کنند .سمرست خک برا و دو وای آموز و پروی دی ح
فر نگمر کردستر ا کری رپکخر است باه عناوا مثارل چارا دی
سرل ری  ۱۹و  ۱4تهارا مرو اری خادمرتی کشاوی وارایدادی
می شو د امر دی استر کردستر شر د ت عام و رعادالتی دی
ستمم .واعمت رمنرساا معمشات
دستگره آموز و پروی
فر نگمر و معلهر برز شسته ،که ود اعت ریات ادایی و که ود
سرا ه دا ش آموزی ،فقر آموزشی دی یوستر ر ،که ود یشته ری
دا شگر ی دی کردستر خود مثنوی فترد ما است.
چهری استر آذیبرخجر مربی ،اخالا ،کردستر و کرمر شره ناوز
از جنگ و بقرخری جنگ دی امر مستند .دی سرل جدخاد فقا
دی کردسااتر دو فاار دی سااقز و سااه فاار دی مرخااوا ورباار ی
مما ری به جر مر ده از دویا جنگ شد د .اگر ایاده جهعی دی
کری رشد هچنر وربر ی طعهه مما خوا مم بود.
مهم ترخا مواوع دی یابطه بار بهداشات کاه اخاا یوز ار تمتار
یسر ه ر شده است استخداا ری ممروار و ی دی دا شاگره علاوا
پزشکی کردستر است .از وزخر بهداشات و دیمار دیخواسات
دایا دی یاستری جلوگمری از پرخهرل شد حقاوق ماردا طارح
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سرمر د ی و اربطه مند کرد تهرا مدخرخت ر و مسهولمت ر
خکی از یا کری ری یفع مشکالت مککوی است که برخد بارای آ
چریه ا دخشی شود.
م اکنو دید کف جرمعه ،دید اشاتلرل ،معمشات ،کشارویزی،
صنعت و تولمد ،دیآمد پرخدای ،عدا سارمر د ی خادمرت بخاش
عهومی ،عدا ب رت اوتورد و برزای است.
دی شهرستر اولمد کشرویزی تنهار ساتو اوتوارد منطقاه دی
شرف ربودی اسات و صانرخع کوچاک و متوسا زماما گمار
شده ا د.
دی ادامه بر اشریه به اخنکه عرصه گردشاگری علای یمام وجاود
ظرفمت ر ملفول واوع شده ،اظهری داشت  :اماروزه بمکاریی دی
منطقه اولمد بمداد می کند لکا دی چنما اوارعی علات ا فعارل
برخی از دولتهردا دی پرسخگوخی به مطرل رت یوزماره ای کاه
توس هرخندگر دی ص ا علی فرخرد می ز ند چممست.
بی توجهی و ا فعرل برخی از مسهوال اجراخای دی پرساخگوخی
به مردا هردخنه شده اسات؛ عهلکارد هرخنادگر مجلا ماز
برخی از دولتهردا یا س ت به بی تفروتی دی مقربل دید مردا
واکسمنه کرده است .بنربراخا حرصال اخاا ا فعارل چمازی جاز
یشوه خوایی ،ت عم  ،اختالس ،بی هی مرلی و پدخده زشات
آورزادگی مست.
اگر چه بسمریی از مدخرا پرک دست ،دلسوز و اماما ساتند
امر دید خک د دا فرسد عهلکرد کال سمساتم باد یا مختال
می کند؛ امروزه برای جلا اعتهرد و اخجرد امماد و ا گمازه الزا
است مردا ایاده ووی ارا یا دی برخاود عهلای و عمنای و اه
جنرحی بر پدخده ری شوا ذکر شده مشر ده کنند.
 عهلکرد ورطع را اسالمی رخد جرات خرصه خاوایی یا باهم آورزاده ای بد د ،مردا عزتهندا ه هه مشکالت یا ت هال
می کنند امر بپکخرخم ت هل شنمد صدای آوارزاده ای کاه بار
پول ملت دی کشوی ری دخگر به یخش هاه مای خنادد سارده
مست.
هه مشکالت وربل حل بوده و وطعر باه برکات خاو شاهدا و
اخثری مردا از اخا چرلش ر مز ع وی خوا مم کرد زخارا بادتر از
اخا مواید یا پشت سر گکاشته اخم.

ج-آقاي سيد حسين افضلي نماينده اقليد:

 را حرکم بر آمرخکر بر خالف تهرا عرف ری بما الهللی بهصویت کرمال عرخر عهدشکنی و ملات بازیگ اخارا یا تهدخاد
کرد لکا هچو گکشته بر اخجرد وحدت ملای و وفارق عهاومی
اخا اوداا یا عزتهندا ه پرس خوا مم داد.
اخرا مر بری ر بربت کرده ا د زبر زوی و تهدخد یا بر هی تربند و
دی شراخ ب را به صویت خدواحده ممرتهندا ه از کمر کشوی
دفرع خوا ند کرد.
 مسهوال کشوی ،برخد برای تداوا وحدت و وفرق ملی بر ماردابرویی ،مطرل رت به ح یا اجربت کنمد و بر حل سرخع مشکالت
حمرتی آ هر س ت باه تارممم و تقوخات اعتهارد عهاومی اواداا
کنمد.
آ چه بمشتر از شرایت ر و شمطنت اری خاریجی مای توا اد
اسااتقالل کشااوی یا تهدخااد کنااد ،ع اارت از مشااکالت مااردا و
معمشت آ هر و عدا دیک ص مح از زمر ه و ملزومرت جدخاد آ
است.
دشها شراخ یوا ی حرکم بر جرمعه یا دف ورای داده لکا الزا
است مجهوعه مسهوال دی تهرا یده اری مادخرختی بار زبار ی
واحد ص ویا ه دی کنری مردا برشاند و دی زماما دشاها بارزی
کنند .م اکنو زمر تسوخه حسر جنرحی مست لکا اخجارد
اممد و اعتهرد عهومی دی گرو پرداختا به مشاکالت اسرسای از
جهله معال بمکریی جوا ر و معمشت مردا است.
یا ی وجود داید مگار اخنکاه ساه واوه بار ایاده ای جهاردی و
عزمی جدی واید ص نه شو د؛ اوتورد علم باوده و پریامتر اری
حرکم بر اخا پدخده علهی به ر سه ووه بر می گردد.
دخگر فرصت اشت ره کریی وجود داید و برخد بپاکخرخم تنهار یاه
تولمد ودیت و بروت و هرختر حل مشاکالت ماردا ،اساتفرده از
ا دخشه و خالومت عرلم خردمند و جوا ر دلسوز و عرلم به علام
یوز است .برخد زممنه جک خ گر و متفکرخا یا فرا م کنامم
و تنهر ریه گر فرای ملز ر و مهرجرت جوا ر رشمم.
فر نگمر و معلهر عرمل تولمد و اشرعه علم و ا دخشه ساتند
لکا رخد دمدماه ار شاا و خدشاه دای شاد منزلتشار یا
داشته برشند؛ حرصل بی توجه به وشر جاوا و متفکار ب ارا
مدخرخت اخجرد می کند لکا تنهار بار واکاروی مشاکالت جرمعاه
مسمر اشت ره اصالح می شود .حرصل عهلکرد چنما مجرا ارخی
اخجرد ب را ری پی دی پی  ،سرختریشکنی و بای تاوجهی باه
ور و خوا د بو دکه امروزه دی بخش اری از کشاوی مشار ده
می شود.

د -آقاي حسن لطفي نماينده رزن :

 آمرخکر و استک ری جهر ی برخد بدا ند که اخارا اساالمی مهادتهد و فر نگ بوده و اخرا ی دایای عزت و شارافت و فر ناگ
دخنی بوده و مچگره ذلت و خوایی و سالطه گاری دخگارا یا
پکخرفته و خوا د پاکخرفت ،آمرخکار و ام پمهر ار او  ،خاود
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واوف ستند که دی زمر ی که دی آمرخکار خ اری از فر ناگ و
تهد ود ،اخرا مهد تهد و فر نگ بود و دی زمر ی که آ هار
دی جهل و ظلهت به سر مای برد اد ،دی کشاوی پهناروی اخارا
اسالمی عقل و ا دخشه حرکهمات داشات کاه تاریخ ماز آ یا
بربت کرده است.
وی دی ادامه تنهر یاه مقربله بر سلطه گاری آمرخکار و دشاهنر
را و هچنما تنهر یاه جارت کشاوی از مشاکالت داخلای و
تهدخدات خریجی یا حفظ وحدت ،خکپریچگی و ا ساجرا ممار
تهرا گروه ری سمرسی و اجتهرعی و وومی و و مله ای دا سات
و افزود :تفر م زمر ی به وجاود مای آخاد کاه باه تفاروت اری
خکاادخگر احتااراا گکاشااته و از افااراط و تفاارخ دی هااه امااوی
استنکرف کنمم.
مهم تر از اخنکه تهرا د مر بدا اد کاه ارا جههاویی اساالمی
اخرا به ی ری مقرا مع م ی ری حقوق هه ملت ار یا باه
یسهمت شنرخته و برای هه آ هر احتراا ورئل می شود.
شهمد آخت اهلل مطهری می فرمرخد دی ورآ از توحمد گرفته تار
معرد و از وت گرفته تر امرمت و زعرمت و از آیمر ری فردی
گرفته تر دف ری اجتهرعی هه بر م وی عدل اساتوای اسات
امر امروزه شر دخم که ربرابری ری اوتوردی دی کشوی ،عادالت
دی جرمعه یا خدشه دای کرده و تلممرات رخ ایز و گرا ای اری
رشی از آ ص نه ری یوت ا گمز فقر و تنگدساتی دی جرمعاه
یا گستر داده است.
هچنما دولت برخد رچه سرخع تار فکار عهلمارتی دی جهات
تأمما کرال ری اسرسی خر واده ر کند تر امنمت مکاخی جرمعاه
به خطر مفتد.
وی اها تشکر از وزخر بهداشت بارای موافقات و اخاک یدخاف
بودجه بمهریستر شهرستر یز  ،عنوا کرد :اممدوایا کسار ی
کااه چااو الی چاارخ ماای گکای ااد هکااریی کاارده تاار اخااا
بمهریستر احداخ شود دی ممر اخا صویت خاود آ هار برخاد دی
م ار خدا و مردا پرسخگو برشند.
خطر به وزخر جهرد کشرویزی  ،اظهری داشات :مای دا ماد کاه
چند سرل است ومهت گندا بربت مر اده دی حارلی کاه زخناه
ری کشرویزا چندبرابر شده لکا چرا دی افزاخش ومهات گنادا
کوتر ی می کنماد؛ از جنربعارلی مای خاوا مم دی اسارع ووات
س ت به افزاخش ومهت آ اوداا کرده و پول زحهت کشرویزا
یا دی اسرع ووت به صویت قدی پرداخت کنمد.
دی پرخر خطر به وزخر ویز و جوا ر  ،گفت  :فکری به حرل
ویز منرط م روا شده اسات دی حارلی کاه جوا ار اخاا

روز سه شنبه
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منرط حارمی صاد دیصاد دولات ساتند و شرخساته مسات
اخنگو ه بر آ هر برخوید شود.
هي-آقاي نادر قاضيپور نماينده اروميه:

از پمرا ی ر عزخز ا قال دی یابطه بر فاوت امارا جهعاه سارب
ایوممه و هچنما مسهوال  ،یوحر مت تشمع و تسانا و ماردا
وهرمر ر ایوممه که دی مراا تشمع جناریه اخاا بازیگ شارکت
کرد د تقدخر و تشکر می کنم چراکه اخاا اجتهرعارت و تشاممع
پمکر حرج آور حسنی شر مید د ا قال مر پوخرتر از گکشاته
بااه مساامر خااود ادامااه مااید ااد لااکا بااهعنااوا هرخناادهای از
فراکسمو ترک شمنر بر خود میبرلم کاه چناما مارداا تاربع
ی ری دایخم.
از مسهوال را میخوا م تر به احتراا2۴مملماو تارک تاربع
ی ری ترتم ی د مد تر فر نگستر زبار ماردیی تارک ار دی
پرختخت بارای آ هار سارخته شاود ،هچناما شا که سامهری
جههویی اسالمی مز سرخته شود تر مر ترک ر عشا و عالواه
خود یا به ا ل بمت و ی ری به زبر شمرخا آذیبرخجار ی بمار
کنمم.
را جههویی اسالمی بر صالبت تهرا به شاکوفر ی ماییساد،
ی ری را ترکمد فراوا ی بر به ود شراخ اوتوردی دای د لاکا
از سرا سه ووه میخوا م باه موااوعرت زخار توجاه کارده و
اودامرت عهلمرتی و ا قالبی دیخووص آ ر داشته برشند:
حفظ ایز پول ملی ،سارمر د ی ارا ایزی ،اخجارد اشاتلرل،
سرمرخه گکایی دی بخش خووصی و اجرای سمرست اری اصال
 22ور و اسرسی ،حهرخت از تولمد ملی و کرالی اخرا ی ،به اود
فاری کسا و کری ،از بما برد بروکراسی زائد ادایی ،حهرخات
از اوشری آسماپکخرجرمعه ،تقوخات صاندوق اری برز شساتگی
مرو ری مسلح و ترمما اجتهارعی ،حال مشاکل یخزگرد ار دی
خوزستر و سمستر و بلوچستر .
وی بر بمر اخنکه  2۴سرل است شمطر بازیگ مار یا تهدخاد و
ت رخم می کند امر به هت تال کریگرا  ،کشرویزا و جرمعاه
وفردای به را وفردای به ی ری ،امرا خهمنی(یه) و ی ر مع م
ا قال از ممردخا ربرابر م ریزه سر بلند بمرو آمدهاخم ،گفات :
پریه کرد برجرا توس ترامپ و پاریه کارد آ دی ار دو ا
توس هرخندگر ر دو م ایزشی داید بلکه آ چه بارای مار
مهم است حکم حکومتی ی ر عزخز است لکا اممادوایا دولات
بر توجه به تجربه تل از برجرا پمگمر آ بر ایوپرخی ر شود.
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بنده دی خووص سوال آواری جعفارزاده بریسای اری الزا یا
ا جرا دادا و به اخشر گفتم بگکایخد دخوا م رس رت یأی خود
یا صردی کند و دی صویت م کوممت پمگمری ری الزا صاویت
خوا د گرفت چرا که حفظ آبروی اشخرص بسمری مهم است.
کری مر براخا اسارس شاده کاه پرساخگوی دخاوا م رسا رت و
سرزمر برزیسی برشمم اخا دی حرلی اسات کاه حاداول دی ۱۰
دیصد مواید دی برزیسی حکم برائت صاردی مای شاود بناربراخا
اجرزه بد مد دی شع رت و دخوا م رس رت اودامرت الزا صویت
گمرد.
صندوق یفره دا شجوخر دی زمر شروع تودی دکتر مشاکمنی
 447مملمرید تومر سرمرخه داشاته و اکناو باه  443مملمارید
تومر یسمده است ،واا رخی کاه از دیآماد اختورصای ط ا
ور و می توا ستند بد ند  43۸مملمرید تومار باوده کاه 4۸7
مملمرید تومر واا پرداخات کرد اد خعنای  ۰۴مملمارید تومار
اارفه تر واا داده ا د.
سرا ه واا یا بما  33تر  3۴۴دیصاد افازاخش داده اسات بارای
مثرل دی موایدی که دا شجو مرز به ودخعه مسکا داشته واا تار
 3۴۴دیصد مز افزاخش خرفته است.
سرزمر حسربرسی واعمت صندوق یفره دا شجوخی یا دی زمر
تودی دکتر مشکمنی مطلو اعالا کرده اسات ،ط معتار ویود
به ر کداا از اخا مواید کاه تخووای و مارلی اسات برخاد دی
م کهه یسمدگی شود و دی حوصله زمار  7دومقاه ای اماروز
ما مست.
اخا مواید نوز اتهرا ستند و برخد دی م رکم ماوید یسامدگی
ورای گمر د 2 ،یوز و ل دخوا اعالا برائات کارده و برخاد توجاه
داشته برشمم که اگر دی سرخر مواید مز اعاالا برائات کناد چاه
تمجه ای حرصل می شود.
خکی از آموزه ری تربمت اسالمی ارویت حفظ آبروی دخگرا
و عدا سرخع واروت کرد است ،تجروز به آبروی دخگرا جزء
گنر ر بزیگ م سو می شود و مر که اماروز ترخ او دایخام
برخد مراوا برشمم.
دی صف ه اخنسترگراا آوری جعفرزاده اخا مواید منتشر شاده و
بعد از سخنر ما حتهر اخا مواید یا مطرح می کنناد ،پمارم ر
اسالا فرموده ا د مرل ،آبرو و خو مسالهر بار دخگاری حاراا
است.
دی آموزه ری دخنی مر آمده است که رگره مومنی برادی دخنی
خود یا متهم کند اخهار دی او ذو مای شاود ،بارد آباروی

 )۱سوال آقاي جعفرزاده ايمن آبادي نماينيده رشيت از وزيير
محترم بهداشت  ،درمان و آموزش
پس از قرائت گزارش كميسيون و اظهارات آقاي دكتير قاضيي زاده
هاشمي و آقاي جعفرزاده ايمن آبادي  ،نماينده از پاسخ وزيير قيان
نشد .سپس نمايندگان سوال را وارد ندانستند و از پاسخ وزير قيان
شدند.
موضوع سوال:

علت سوءتدبمر ،عدا ریت ،باروز تخلفارت عدخاده بار خاالف
اسرسنرمه و اواب معمنه و ووا ما جریخه که بعار دست دیازی
بااه بماات الهاارل اساات و هچنااما ایائااه خاادمرت اارمطلو و
رمنرسا به دا شجوبر از سوی صندوق یفره دا شجوخر وزایت
بهداشاات ،دیماار و آمااوز پزشااکی و ا جاارا زخنااه منااربع
دا شجوخر برای یفره کریکنر چرا صویت پکخرفته است؟
خالصه اظهارات آقاي دكتر قاضي زاده هاشمي:

 دوستر از تجربه مدخرختی برخویدای ستند و می دا ناد کاهصرف گزای برزیسی و شعا دادخریی دخوا م رس رت م نای
بر وووع تخلف به معنری وطعی بود بروز تخلف مسات و چاه
بساار دی مراحاال بعااد از جهلااه گاازای هاارخی خاار دی ماارت
مستشریی و هرختر دی مرت ری تجدخد ر یأی برائات صاردی
شود.بعار براسرس استداللی که شده حکم برائت صردی شده به
طوی مثرل دی تریخ  4خارداد  ۱7خطار باه آواری مشاکمنی
یئم صندوق یفره دا شجوخی آمده است بر توجه باه دالخال و
مستندات اها کفرخت ت قمقرت اعالا می شود مواید منادیج
به دلمل عدا احراز تخلف از مدای یسامدگی خاریج شاد ال تاه
برخی مسرئل مربوط به گکشاته اسات کاه دی حارل یسامدگی
است که دی صویت ور ع شاد دادخاری مای دا ماد کاه هرختارُ
دادستر خر حرکم شرع یأی یا صردی می کناد و برخاد بار ماواید
تخلف برخوید ورطع شود.
بری ر اعالا کرده اا آ چه که برای ماا مهام اسات امر تادایی،
اخالق و یعرخت مسرئل امنمتی اسات کاه دی صاویت تخلاف و
اب رت آ ل ه ای دی برخوید بر متخلف ترخمر خوا م کرد.
دی تفرخ بودجه که دی مجلا گازای شاد وزایت بهداشات
جزء کهترخا دستگره ر بود که اسنرد آ واخاوا ی شاده باود
که بمر گر توجه هکریا به وزایت بهداشت و ووا ما است.
آوااری مشااکمنی از ساارل ااری گکشااته دی وزایت بهداشاات و
صااندوق یفااره دا شااجوخی تجربااه ماادخرختی داشااته اساات و
دیخواست ما اخا است که اجرزه د امم بریسای اری کرمال
ا جرا شود و بر توجه به یأی صردیه اودامرت الزا صویت گمارد.
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مسلم جنگ بر خداست و حرمت آبروی موما برالتر از حرمات
کع ه است و یسوا هود موما خروج از والخت خداست.
دکتر مشکمنی که یئم صاندوق یفاره دا شاجوخی ساتند از
سوی آوری جعفرزاده متهم به سوءاستفرده می شو د الزا است
دی موید اخشر بگوخم ووتی که  ۹4سارله باوده پادی شاهمد
شده و دو برادی شهمد مز داید ،هسر اخشر مز فرز اد شاهمد
ستند .برخد ذیه ای ا ورف داشته برشمم.
سا ما از آوری جعفارزاده بمشاتر اسات و از اخشار خاوا ش
می کنم جوا ا یا یعرخت کنناد اگار از ماا مای خوا ماد بار
متخلف برخوید کنم بگکایخد مراجع مربوطه حکم بد ناد زخارا
تر پمش از صدوی حکم هی توا اودامی یا ا جرا داد.
شهر و ما پرو ده رخی داشته اخم که ال ته حکام برائات دی آ
پرو ده ر صردی شده است ،اکنو مز دی موید اتهرمارت مطارح
شده برخد ص ر کنمم تر حکم صردی شود ولی تر پامش از صادوی
حکم هی توا برخویدی یا ا جرا داد.
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)7تذكرات كتبي نمايندگان به رييس جمهور و مسئولين اجراييي
كشور
الا -تذكرات كتبي به رييس جمهور( 4مورد)

 -۹آوری اک ری هرخنده بجناوید :بای تفاروتی باه عادا توجاه
مسهولما اجراخی به تعطملی پرواز ری فرودگره بجنوید.
-4آوری کمر پوی هرخنده دیود :دستوی موکد به سرزمر حرف ت
م م زخست و سرزمر اموی عشرخر کشوی به من وی جلوگمری
از تخرخا و احداخ جرده دسترسی به دیخرچه گهر اشترا کوه
لرستر .
-3آوری ردیی هرخنده اویامر رت :دی خووص مرو ری وارایداد
مستقمم بر سربقه برال دایای یشته ری مارت تعماما تکلماف
بفرمرخمد.
-2آوری شرخف پوی هرخنده چرلدیا  :برزگشت عوایض خروج از
کشوی مرز شمنر به وخژه دا شجوخر دی سرل ۱4
ب -تذكرات كتبي به مسئولين اجرايي كشور( 23مورد)

خالصه اظهارات آقاي جعفرزاده ايمن آبادي :

 از سرل  ۱4اخا سوال یا طرح کردا و اکنو خرداد سارل ۱7است ،اگر ر کداا از اخا سوال ر پرس داده میشاد حتهار آ
یا پرک میکردا.
 بنده از وزخر بهداشت میخوا م که واید داستر اصلی شده وبه سواالت ما پرس اسرسی د د ،ورای زاده رشهی تنهار باه
مسرئل حرشمهای پرداخته و واید اصل داستر شده است.
 بنده مدایک مستند دایا و صندوق یفره دا شجوخر پزشاکریا حکف کرده و ت دخل به حمرط خلاوت بارای کریکنار خاود
شده است.
 بنده خک زو کا سند دی اخا موید دایا ،به جری آ که وزخاربهداشت به بنده اخا مدایک و اسانرد یا ایائاه کناد ،بناده اخاا
اسنرد یا به وی ایائه میکنم.
وی دی بخش دوا بعد از اظهریات وزخر بهداشت  ،بار عوا ر مت
از سخنر آوری دکتر ورای زاده رشهی  ،اظهری داشات  :اخاا
شموه برخوید وزیا بر مر هرخندگر ح مرست که به اخنجر آمده
و به مر دیس اخالق د ند و بعد برو د و به یخش مر بخند د.
دفعه و ل م وزخر بهداشت بر ورای پوی هرخنده ماردا ایومماه
آ طوی یفتری کرد.
دخوا م رس رت اعالا کرده تر اماروز حتای خاک ماوید ام از
مشکالت یفع شاده ،بعاد ب نماد مار برخاد از جهانم و بهشات
بترسمم خر آورخر برخد بترسند؟

دستگره اجراخی

تعداد

دستگره اجراخی

دادگستری

4

جهرد کشرویزی

4

کشوی

3

صنعت و معد

۹

یاه و شهرسرزی

3

تعرو

2

مرو

4

ویز

آموز

و پروی

تعداد

2

4

 )8تذكرات آيين نامه اي ،اخطار قانون اساسي و تذكرات شفاهي

آقاي مصطفي كواكبيان  :دی تاککری خطار باه آواری دکتار
پزشکمر که یخرست جلسه یا برعهده داشت ،گفت :شهر یئم
مرت ریت بر تخلفرت هرخندگر ستمد و برخاد باه موااوع
آبستراکسمو برخی از اعاری کهمسمو امنمت ملی دی جرخر
بریسی طارح ال ارق باه کنوا سامو م اریزه بار تاأمما مارلی
ترویخسم ویود کنمد زخرا اوداا آ هر تخلف بوده است.
اگر آبستراکسمو تخلف مست به مر مز خارد بد ماد تار بارای
مقربلااه باار جرخاار مقرباال از اخااا یو اسااتفرده کناامم
آبستراکسمو تخلف بوده و برخد به آ یسمدگی شود.
خانم فريده اوالد قباد  :دی تککر شفر ی خود خطر به یئم
جههوی ،گفت :تر چه زمر ی برخد آموز و پروی یا دی اولوخت
د م ورای د مم ،تر چه زمر به منزلت و شأ هکریا
فر نگی به صویت مطلو توجه شود؟ سهم آموز و پروی
دی بودجه عهومی برخد  ۹۴ 4دیصد برشد اخا دی حرلی است که
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سهم آموز و پروی دی بودجه عهومی ۱دیصد بود و ممزا
آ دی سرل  34 ،۱4زای مملمرید تومر و دی سرل 24 ،۱7زای
مملمرید تومر بود که چمزی حدود  ۹۴زای مملمرید تومر بر
کسری بودجه یوبرو ستمم.

روز سه شنبه
2331/3/8

کرد د ،ا ت ری دایخم که حداول دولت سههی که کریخر هدایا
پرداخت کرد د یا به چرخکریا بد د.
آقاي حسن كامران دستجردي :دی تککر شفر ی  ،اظهری داشت:
جلسه ای بر حاوی یئم مجل دی خووص آ داشتمم که
وزخر مرو دی آ جلسه پرس رخی یا مطرح کرد د که بمشتر
ش مه به گفتریدیمر ی بود.

توا سته مطرل رت به ح
نوز وزایت آموز و پروی
فر نگمر اعم از هکریا دی بخش امت ر رت ،کریآموزی و
ح التدیخسر و سربرز معلهر یا پرداخت کند اخا دی حرلی
است که اعت ری بخشمد به بمهه دیمر ی فر نگمر  ،پرداخت
به مووع پردا پرخر خدمت و برابر ورای داد بر پرداختی سرخر
ایگر ر اروییی است.برخد برز گری دی حقوق برز شستگر و
تأمما مرز ری آ ر شود؛ بر توجه به شراخ خرص وزایت
آموز و پروی یسمدگی به مواید مککوی اولوخت اول دولت
برشد.

ووتی آ واید یودخر ه می شود ۹4 ،مترمکعا دی بر مه است و
ووتی که واید توفمه خر ه می شود  4مترمکعا بر بر مه است
خعنی دی سرل  3۸2مملمو مترمکعا می شود ،اگر دی
یودخر ه یوزی خک مملمو مترمکعا برز کنند اصال مشکلی
دایخم.بری ر گفته اخم که مسهوال از گفتریدیمر ی پر مز کنند
و بر برزدخد از مسمر رجرخی که آ داید یا کم کنند ،تعجا
می کنم از اخا که هه می گوخند آ مست ولی مر می گوخمم
آ ست و برخد از سههمه آ هه کم کنمم 7 .مره است که
کشرویزا منت ر آ پرخمز خود ستند که ال ته سرل گکشته
مز اخا سهم یا دیخرفت کرد د.

وی دی خووص آسما ری اجتهرعی مدایس ،گفت  :متأسفر ه
بر اسرس شرخ ر بر کسری مروی موید مرز آموز و
پروی شرمل مربی و مشروی مواجه ستمم؛ به ازای 4۸۸
دا ش آموز دی مقطع ابتداخی برخد خک مشروی وجود داشته برشد
امر تعداد مشرویا صفر است.به ازای ر  ۱4دا ش آموز برخد
خک مربی پرویشی داشته برشمم امر دی حرل حرار به ازای
 4۸۸دا ش آموز خک مربی پرویشی وجود داید که متأسفر ه
برع آسما ری اجتهرعی دی مدایس میشود و بسمریی از
کریشنرسر آموزشی یخشه آسما ری اجتهرعی دی مدایس یا
کهر گ شد م رح تربمتی و مشرویهای میدا ند که
اممدوایا به اخا مواوعرت یسمدگی شود.

جلسرت مشترک مجل و وزایت مرو دی خووص آ
مستهرا تشکمل د مد تر تعمما تکلمف شود.

یا

 )1اعالم خيتم جلسيه  ،جلسيه آينيده روز چهارشينبه ميورخ
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آقاي مهرداد بائوج الهوتي :دی تککر شفر ی خطر به یئم
جههوی ،اظهری داشت :دو سرل پمش ورای بود که یاه آ ا یشت
افتترح شود ولی بر یو د فعلی بعمد میدا م امسرل مز یاه آ ا
یشت افتترح شود.
دی تککر به وزخر جهرد کشرویزی ،اظهری داشت  :امروز
مرمدایا کشوی دی مقربل هرد یخرست جههویی برای تهمه دا ه
مرغ تجهع داشتند؛ آوری وزخر به داد کشوی برسمد ،مگر
میشود مرمدای دی اخا کشوی توا د دا ه مرغ خود یا تهمه کند.
خطر به وزخر جهرد کشرویزی دی خووص عدا پرداخت پول
چرخکریا  ،گفت :کریخر هدایا سهم خود یا به دولت پرداخت
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