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جمهوری اسالمیاریان

ریاست جمهوری

معاونت امور تقنینی

خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي
دوره دهم – سال سوم
دويست و سيزدهمين ( )213جلسه علني –روز چهارشنبه 1397/3/9
 )1برگزاري انتخابات هيات رييسه اجالسيه سوم دوره دهم مجلس شوراي اسالمي(با راي نمايندگان اعضاي هيات رئيسه مجلسس
براي اجالسيه سوم مجلس دهم انتخاب شدندو مراسم تحليف به جاي آوردند).

 )2رسيدگي به طرح او فوريتي تمديد مهلت جذب اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي و مالي بودجه  1۹۳۱کل کشوور
(ماده واحده به تصويب رسيد).

 )۹رسيدگي طرح دائمي شدن

قانون مجازات اسالمي(ماده واحده به تصويب رسيد).

 )5رسيدگي به طرح دائمي شدن

قانون آيين دادرسي کيفري(ماده واحده به تصويب رسيد).

 )5ناطقين جلسه علني(آقايان  :بهادري ،اسماعيلي ،ذوالقدر ،الهوتي و انصاري)

 )۱تذکرات کتبي نمايندگان به رييس جمهور و مسئولين اجرايي کشور
الف -تذکرات کتبي به رييس جمهور(2مورد)
ب -تذکرات کتبي به مسئولين اجرايي کشور(9مورد)

 )7قرائت نامه
 )8تذکرات آيين نامه اي ،اخطار قانون اساسي و تذکرات شفاهي
 )۳اعالم ختم جلسه  ،جلسه آينده روز يكشنبه مورخ  1397/3/22ساعت  9صبح
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 )1برگزاري انتخابات هيات رييسه اجالسيه سوم دوره دهم مجلس

روز چهارشنبه
1291/2/9

تعداد آراي

ردیف

نام كاندیدا

تعداد كل آرا

1

اسداله عباسي

 241راي

 ۳۱راي

2

بهروز نعمتي

 241راي

 ۳۱راي

۹

محمد آشوري

 241راي

 8۳راي

مأخذه

شوراي اسالمي
اسامی منتخبين هيأت ریيسه سال سوم دوره دهم مجلس شورای
اسالمی()97/3/9

ریيس مجلس:
ردیف

نام كاندیدا

تعداد كل آرا

1

علي الريجاني

 27۳راي

تعداد آراي

آقای دکتر الریجانی  :در جریان انتخابات هیات رئیسه مجلس
برای سال سوم  ،گفت :از نمایندگان برای حسن ظن شان
جهت ادامه مسیر تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم با وفاق
در مجلس بتوانیم مشکالت مردم را حل و فصل کنیم.
مشکالت مردم را باید دست به دست یکدیگر رفع کنیم و با
همت و تالش در دفع مشکالت پیشتاز باشیم.

مأخذه
 147راي-به عنوان
رئيس مجلس
انتخاب شدند.

نواب ریيس:
ردیف

نام كاندیدا

تعداد كل آرا

مسعود

 27۳راي

هيات رئيسه مجلس شورای اسالمی مراسم تحليف به جا آوردند .

تعداد آراي
مأخذه

1

157راي -به عنوان

 )2رسيدگي به طرح دو فوريتي تمديد مهلست جسذب اعتبسارات

نايب رئيس اول

پزشکيان

تملک داراييهاي سرمايهاي و مالي بودجه  139۳كل كشور

مجلس انتخاب

علي مطهري

2

 27۳راي

شدند.

پس از اظهارات سخنگوي کميسويون و اظهوارات مخالفين آقايوان

14۹راي -به عنوان

ابطحي ،قاضي پوور و عليرضوا رحيموي) و موافقين آقايوان نقووي

نايب رئيس اول

حسيني،آزاديخواه و علي اکبر کريموي) ،و نماينوده دولوت  ،مواده

مجلس انتخاب

واحده به تصويب رسيد:

شدند.

ماده واحده:

دبيران:
تعداد كل

تعداد آراي

ردیف

نام كاندیدا

آرا

مأخذه
1۹4راي

1

محمد علي وکيلي

278راي

2

علي اصغر يوسف

278راي

12۳راي

278راي

12۳راي

4

عليرضا رحيمي

278راي

104راي

5

احمد اميرآبادي

278راي

 ۳8راي

۱

اکبر رنجبرزاده

278راي

 ۳5راي

الف -مهلت تعهد وپرداخت تملک داراییهای سرمایهای و مالی
قانون بودجه سال  69کل کشور اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار
(اسناد خزانه ،اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسالمی) تا
پایان شهریور  69تمدید میشود .مانده وجوه مصرف نشده
اعتبارات فوقالذکر حداکثر تا  01مهرماه  69به خزانهداری کل
کشور واریز می شود .مهلت ارسال صورتحساب دریافت و
پرداخت نهایی نیز پایان مهرماه  0969تعیین می شود.
ب -استفاده از اوراق اسناد اسالمی در کلیه مصارف مربوط به
طرحها و پروژههای مربوطه از جمله تملک اراضی بالمانع
است.

نژاد
۹

اميرحسين قاضي
زاده هاشمي

پ -اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مالی
موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصالح مواد
 99و  96قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  96/01/01و
اصالحیه  69/01/6آن در مورد مهلت مقرر برای هزینهکرد

ناظران(کارپردازان)
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اعتبارات عمرانی و ارسالی صورت حساب دریافت و پرداخت
نهایی مستنثی است.

روز چهارشنبه
1291/2/9

انگلیس در شهرهای ارومیه و سلماس و خوی فجیع ترین
جنایت بشریت و نسل کشی توسط جلوها بر مردم وارد شد که
در نتیجه آن  61هزار نفر از مردم در شهر ارومیه قتل عام
شدند.

 )3رسيدگي طرح دائمي شدن قانون مجازات اسالمي
پس از اظهارات سخنگوي کميسيون و اظهارات مخوالفين آقايوان

مقام معظم رهبری در سال  91در شهر ارومیه فرمودند وقتی
آنچه بر سر مردم در آن دوران گذشته است را به یاد می آورم
قلبم متالطم می شود؛ بنده از دولت و مجلس انتظار دارم
روزی را برای یادبود جان باختگان این فاجعه در تقدیم درج
شود.

مازني و محبي نيا) و موافقين آقايوان دهمورده و کواکبيوان) مواده
واحده به تصويب رسيد:

ماده واحده  -قانون مجازات اسالمی مصوب  0961/1/0با
اصالحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای
آزمایشی آن دائمی میشود.

در حال حاضر داعش و ...مردم شهر ارومیه را رها نمی کنند و
هرازگاهی تعدادی از جوانان پاک و معصوم و مرزبانان را به
شهادت می رساند؛ آقای ترامپ بداند مردم ایران آگاهند و می
دانند که خود باید فکری به حال خود کنند و وابستگی به
شرق و غرب برای آنان راه چاره نخواهد بوده امام راحل می
فرمایند آمریکا از انگلیس بدتر و انگلیس از آمریکا بدتر و
شوروی از هر دو بدتر است وما باید روی پای خود بایستیم.

 )4رسيدگي به طرح دائمي شدن قانون آيين دادرسي كيفري
پس از اظهارات سوخنگوي کميسويون و اظهوارات مخوالف آقواي
الهوتي) و موافق آقاي سالک)  ،ماده واحده به تصويب رسيد:

ماده واحده -قانون آئین دادرسی کیفری مصووب 0961/01/6
با اصالحات و الحاقات بعودی از تواریخ انقضوای مودت اجورای
آزمایشی آن دائمی می شود.
 )5ناطقين جلسه علني(آقايان  :بهادري ،اسسماعيلي ،ذوالقسدر،

ما باید ضمن تعامل با دنیا و حمایت از تیم مذاکره کننده
کشور توجه کنیم که یکدل و متحد پشت سر رهبری فقط به
مردم خودمان تکیه کنیم.

الهوتي و انصاري):
الف-آقاي سيد هادي بهادري نماينده اروميه:

وی با تبریک والدت امام حسن مجتبی و تسلیت ایام رحلت
امام خمینی (ره) و پانزده خرداد و شهادت امام علی (ع)،
گفت :سالگرد شهدای مجلس به ویژه مسئول دفتر اینجانب
مهندس حمید امدادی از جوانان غیور میهن که به دست
مزدوران داعشی در رمضان سال گذشته به شهادت رسید و
رحلت مجاهد انقالبی حجتاالسالم حسنی را تسلیت عرض
میکنم و پیشنهاد می کنم اول خرداد را به نشانه  91سال
مجاهدت این روحانی به نام مجاهد نامگذاری کنند.

وی خطاب به روسای قوا ،گفت :آنچه امروز مهم است تالش
همه شما و مجموعه های تحت امر برای بهبود اوضاع اقتصادی
مردم و وضعیت معیشتی آنان و پاسخ منطقی به اعتراضات
مردم و حذف رانت و و پارتی بازی و رشوه و فساد است.
اختالس های میلیاردی زیبنده نظام جمهوری اسالمی ایران
نیست  ،اضافه کرد :نیروهای شرکتی سریعا تعیین تکلیف
شوند و تفاوت حقوق بازنستگان کشوری و لشکری و کارمندان
و کارگزان جبران شود.

منطقه آذربایجان غربی از دیرباز مورد طمع دشمنان داخلی و
خارجی بوده و هرازگاهی مورد تهاجم قرار گرفته است البته با
وجود اشخاصی مانند حسنی ها و باکری ها در هر دورهای این
حرکات پاسخ داده شده اما آسیب های جدی به مردم وارد
شده است.

دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند ،عوارض خروج از
کشور برای مرزنشینان اصالح گردد.

ب -آقاي علي اسماعيلي نماينده نور و محمودآباد:

این روزها در صدمین سالگرد فاجعه جیلولوق قرار داریم صد
سال قبل با حمایت دشمنان تاریخی ایرن مانند آمریکا،
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نظام جمهوری اسالمی در شرایط حساس تاریخی قرار گرفته
است ،از یک سو دشمن خارجی و استکبار جهانی به هزاران
شیوه نظام و مردم را تحت فشار سیاسی ،اقتصادی و امنیتی
قرار داده و از سوی دیگر در داخل نیز چالش های زیست
محیطی ،بیکاری ،فقر و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و
همچنین فسادها ی گسترده اداری و سیاسی بر شانه های
مردم سنگینی می کند.

روز چهارشنبه
1291/2/9

قاچاق کاال و ارز که به عنوان یک اختالل جدی است مقابله
کنیم.
وی با اشاره به بحران خشکسالی و منازعات محلی ناشی از کم
آبی ،هجوم ریزگردها به شهرها ،انباشت زباله ها در دل کوه و
جنگل و سرریز شدن شیرابه های خانگی و صنعتی به
سفره های آب زیرزمینی و رودخانه ها که سالمت را تهدید
می کند ،عنوان کرد :اگر برنامه اجرایی در این خصوص تدوین
نشود قطعا امنیت ملی کشور ما نیز تهدید می شود و نسل
آینده در مورد نمایندگان و مسئوالن امروز کشور قضاوت
خوبی نخواهد داشت.

الزم است برای برون رفت از این شرایط حساس برنامه های
ملی و فراملی تدوین شود و مسئوالن به وظایف خویش به
درستی عمل کنند البته نظام جمهوری با هدایت رهبری
توانست در مقابل دشمنان خارجی بیش از پیش مقاومت کند
و سربلند باشد.

در حالی که در استان های حاشیه دریای خزر با میزان بارش
جوی قابل قبول روبرو هستیم اما مازندران و گیالن نیز بحران
کم آبی دارد البته در استان های خشک و جنوب کشور قطعا
شرایط سخت تر است از این رو باید از اندوخته های دیگران
بهره بگیریم چرا که تنها کشور دچار بحران آبی نیستیم و باید
استفاده از منابع آبی اصالح شده و به مردم آموزش و آگاهی
در این زمینه داد.

بر همگان واضح است در حوزه اقتصاد که ارتباط مستقیم با
سفره های مردم دارد هم اکنون با چالش های بزرگ روبرو
هستیم ،هرچند تحریم های ظالمانه اقتصاد کشورمان را تحت
الشعاع قرار داده باید تأکید کرد سوءمدیریت ،اختالس ها و
فسادهای کالن در سطوح مختلف ،عدم توجه کافی به کیفیت
کاالهای داخلی ،قاچاق کاال و ارز ،فقدان امنیت برای سرمایه
گذاری توسعه بخش خصوصی ،بروکراسی زائد اداری و بهره
های باالی وام های بانکی اثرات ویرانگر بر همه جنبه های
اقتصادی گذاشته است.

ج-آقاي سيد مصطفي ذوالقدر نماينده ميناب:

 روز قدس نزدیک است لذا از همه مردم ایران می خواهم بامشارکت بیشتری در راهپیمایی این روز شرکت کنند و انزجار
خود از استکبار جهانی را بیان کنند.

اسماعیلی در ادامه خطاب به رؤسای قوه سه گانه ،اعضای
هیأت دولت و مدیران گفت :اگر می خواهیم مشکل جوانان
حل شود الزم است ضریب امنیت سرمایه گذاری بخش
خصوصی در اقتصاد کشور را باال برده و فضا را برای سرمایه
گذاری داخلی و خارجی مساعد کنیم همچنین باید موانع برای
صادرات کاال حل شود.

در تذکر به رییس جمهور ،اظهار داشت  :تمام روسای جمهور
به بشاگرد سفر کرده اند اما هنوز مشکالت و زخم های این
منطقه رفع نشده است.
وی در خصوص مشکالت حوزه مکران ،ادامه داد :متاسفانه در
حوزه مکران صرفا امور تبلیغاتی انجام می شود؛ به عنوان مثال
کلنگ احداث نیروگاه در این منطقه بر زمین زده شد اما اثری
از آن نیست؛ چرا به مردم فقط وعده می دهید؟

در ادامه راه اندازی بانک توسعه که از طریق پرداخت وام کم
بهره به صنایع و بخش تولیدی کمک می کند را ضروری
دانست و افزود :اگر می خواهیم در عرصه اقتصاد با کشورهای
همسایه رقابت کنیم باید با اصالح و وضع قوانین راهگشا
گام هایی بزرگ برداریم.

اسکله سیریک در  01سال گذشته ساخته شده اما هنوز افتتاح
نشده است ،متاسفانه مردم جاسک و میناب با مشکل تامین
آب آشامیدنی با مشکل مواجه است

اگر نگران بنگاه های کوچک تولیدی در کشور هستیم باید در
قان ونگذاری ،اجرای آن و نظارت بر اجرای قوانین با پدیده شوم

وی خواستار بازگشایی گمرک در جاسک شرقی شد.
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ذوالقدر خطاب به وزیر کشاورزی ،گفت :امروزه محصوالت
کشاورزی به طور انبوه از میناب ،رودان ،جاسک و سیریک وارد
کشور می شود که باید جلوی این مهم گرفته شود.

اشتغال از دیگر موضوعاتی است که امروز باید روی آن متمرکز
شویم ،متاسفانه یکی از اقدامات خوب مجلس که تاکنون دولت
نتوانسته از آن بهره برداری کند ،این است که مبلغ یک و نیم
میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی گذاشتیم و مبلغ یک و نیم
میلیارد دالر هم از بانکها بگذارید که جمعا یازده هزار میلیارد
تومان میشود.

وی خطاب به وزیر ورزش و جوانان ،ادامه داد :متاسفانه
روستاهای حوزه انتخابیه میناب ،رودان ،جاسک ،سیریک و
بشاگرد زمین ورزش ندارند و مردم خواستار رفع مشکل در این
عرصه هستند.

وی خطاب به رئیس مجلس  ،یادآورشد :ما در کمیسیون
برنامه و بودجه روند پرداختها را پیگیری کردیم ،متاسفانه از
این یازده هزار میلیارد تومان تاکنون  111میلیارد تومان به
دست مردم رسیده است و این فرصت خوب و ابتکار خوبی بود
که مجلس ایجاد کرد ،هماکنون درصد بهره بانک ها باال است،
اما در اینجا 9درصد سود را با بازپرداخت  9ساله تعیین کردیم،
بنابراین دولت باید همکاری کند.

همچنین باید جلوی فعالیت کشتی های غول پیکیر چینی
گرفته شود زیرا آنها نسل ماهی ها را از بین می برند.

 خطاب به وزیر آموزش و پرورش ،تصریح کرد :حدود یکهزار مدرسه در منطقه مذکور وجود دارد که تخریبی است و
امکان دارد بر سر دانش آموزان فرو بریزد لذا باید مشکل
برطرف شود.

وی با بیان اینکه ما باید مانع از واردات بی مورد شویم عنوان
کرد :آمار دولت مبنی بر وجود 01میلیارد دالر قاچاق غلط
است ،کما اینکه در شرایط کنونی  11میلیارد دالر قاچاق
وجود دارد که باید از آن جلوگیری کنیم ،همچنین مانع از
ورود کاالهایی شویم که امکان تولید آن در کشور وجود دارد.

خطاب به وزیر کشور ،اظهار داشت  :دلیل انتصاب استاندار غیر
بومی چیست؟ آیا استان هرمزگان نیروی متخصص بومی ندارد
که حداقل در سمت معاون یا فرماندار منصوب شود؟مسئوالن
اجرایی باید از میان مردم بومی انتخاب شود.

ما بارها در همین صحن مجلس گفته ایم که زمین های شمال
در حال تغییر کاربری است که این امر باعث میشود در
سالهای آینده محصوالت کشاورزی مورد نیاز خود را از سایر
کشورها وارد کنیم.

خطاب به وزیر نفت ،خاطرنشان کرد :وزیر نفت ظلم به مردم
هرمزگان می کند؛ چرا مردم باید فقط دود پاالیشگاه ها را
استشمام کنند اما در این اماکن کار نکنند.
د -آقاي مهرداد بائوج الهوتي نماينده لنگرود:

سیاستهای ارزی کشور غیرکارشناسانه است ،درست که
دولت نرخ ارز دولتی را  6111تومان تعیین کردهاند ،اما هم
بازار و هم دولت راه خود را میروند ،دولت نمیتواند
سیاستهای بازار ارزی را نادیده بگیرد.

ضمن تبریک به مناسبت انتخاب هیات رئیسه جدید مجلس از
اعضای جدید خواست تا در دو سال آینده برای رفع برخی
مشکالت موجود تالش کنند.

در ادامه خطاب به رئیس جمهور  ،تاکید کرد :شما  1سال قبل
قول د ادید که راه آهن گیالن را افتتاح کنید ،اما این روندی
که میبینیم امسال نیز این راهآهن به بهرهبرداری نخواهد
رسید و این در حالی است که شما  9سال پیاپی قول دادید،
تقاضا دارم دستور بدهید که این روند تسریع یابد و حداقل در
سال  69به بهرهبرداری برسد.

وی از اصالح نظام بانکی به عنوان یکی از مشکالتی که باید در
جهت رفع آن تالش شود یاد کرد و خطاب به رئیس مجلس
ادامه داد :اگر ساختار نظام بانکی کنونی اصالح نشود مشکل
اشتغال کشور را نمی توانیم حل کنیم ،موضوع صندوق های
بازنشستگی از دیگر مسائلی است که به مرز بحران رسیده
است و اگر به داد آنها نرسیم در آینده به یکی از بحرانهای
بزرگ کشور تبدیل میشود.
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در پایان خطاب به وزیر راه وشهرسازی  ،گفت :شما بارها در
مورد بندر چمخاله تاکید کرده و دستور دادید ،اما زیرمجموعه
این وزارتخانه حرف شما را نادیده میگیرد.

روز چهارشنبه
1291/2/9

بلکه درمان دردهای آینده اقتصاد کشور را نیز سختتر خواهد
کرد.
به تعبیر یکی از اقتصادانهای معروف دنیا اتخاذ این نوع
سیاست برای مواجهه با قول نقدینگی اقتصاد را به انفجار
نزدیک می کند لذا وضعیت اقتصاد کشور براساس مطالعات و
مشاهدات کمی نگرانکننده است.
راه حل ایجاد اشتغال ،سرمایه گذاری است ،ادامه داد :با این
وجود سوال این است که منابع این سرمایهگذاری از کجا باید
تامین شود لذا باید اعتراف کرد با توجه به شرایط موجود
سرمایهگذاری خارجی آنگونه که ما در برنامه ششم توسعه
پیشبینی شده قابل تحقق نیست.
در حوزه داخل کشور نیز شرایط برای سرمایه گذاری و کسب
و کار برای بخش خصوصی داخلی فراهم نیست ،مطالعات
نشان می دهد که راه حل این است که سرمایه در اختیار
شرکتهای دولتی و شبه دولتی است نزدیک به عدد 0111
میلیارد تومان است که اگر با نرخ بازده 01درصد نیز حساب
کنیم باید ساالنه  011میلیارد تومان درآمد برای کشور خلق
کنیم.
وی به رئیس و هیات رئیسه جدید مجلس پیشنهاد داد که به
مرکز پژوهش ها دستور دهند برای این مطالعات جدی انجام
دهند.
انصاری همچنین با تذکر به وزیر بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی کشور ،گفت :وضعیت دارو در کشور نگرانکننده است.
وی با تذکر به وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :جادههای استان
فارس همچنان رتبه اول کشتههای کشور را دارد با این وجود
وزارتخانه کمترین سهم قیر را به استان فارس تعلق داده است،
امیدواریم این مسائل مرتفع شود.

هس-آقاي رضا انصاري نماينده داراب :

وی با تبریک به منتخبین سال سوم هیات رئیسه مجلس،
گفت :از آقای دکتر عارف صمیمانه تشکر میکنم که با شرکت
در رقابت ریاست این دوره مجلس ،موجب شکل گرفتن فضای
رقابتی واقعی و با نشاطی در انتخابات ایجاد شد ،انتظار است
آقای دکتر الریجانی از ایدهها و پتاسیلهای تمامی
فراکسیونها در اداره مرکز پژوهشها و سایر ارکان مجلس
نهایت استفاده را داشته باشند.
صادقانه باید اعتراف کنیم حال اقتصاد کشور ،کشاورزان،
فرهنگیان و سایر اقشار جامعه خوب نیست و این مهم نیاز به
ادله و استدالل ندارد چراکه همگان واقف هستند اما الزم است
به چند شاخص مهم در اقتصاد ملی اشاره کنم.
ایران در میان  11کشور منطقه رتبه  01را در زمینه
چشمانداز محیط کسب و کار دارد ،همچنین در میان 091
کشور در رابطه با ارتباط آموزش با مشارک اقتصادی و اشتغال
آخرین رتبه آخر نصیب ایران شده است.
همچنین براساس گزارشهای معتبر جهانی باوجود آنکه ایران
یک درصد از جمعیت جهان را دارا است اما تنها حدود یک
دهم درصد از ثروت دنیا را در اختیار دارد بنابراین براساس این
شاخص ایران بر خالف آنچه که مکرر در اذعان تداعی میشود
اصال ثروتمند نیست.
ایران اگرچه دارای منابع انرژی نسبتا فراوانی است اما با این
وجود نیز نتوانسته با مدیریت این منابع در کشور خلق ثروت
کند و تنها این انرژی را استخراج فروخته و خوردهایم.
وی حجم نقدینگی را به یکی دیگر از شاخصهای مهم در این
خصوص عنوان کرد و افزود :حجم نقدینگی کشور به عدد یک
تریلیون و پانصد هزار میلیارد تومان نزدیک شده و با سرعت
فزایندهای در حال رشد است و این رشد عالمت سیل تورمی
همراه با رکود در کشور است.
در این شرایط عالئم مشاهده شده مبتنی بر سیاست کنترل
قیمت در کشور است ،ادامه داد :به دولتمردان متذکر میشوم
این سیاست نه تنها شفابخش درد اقتصاد ایران نخواهد بود

)۳تذكرات كتبي نمايندگان به رييس جمهور و مسئولين اجرايسي
كشور
الف -تذكرات كتبي به رييس جمهور(2مورد)

-0آقای بختیار نماینده آبادان :چرا برای شوری آب شهرستان
های خرمشهر و آبادان در این ماه مبارک رمضان اقدام جدی
صورت نمیگیرد؟ چرابرداشت حجم وسیع آب توسط نیشکر در
این وضعیت بحرانی برخورد جدی نمی شود؟
 -1آقای خجسته نماینده همدان :لزوم توجه جدی و مطالبات
جریان های دانشجویی کشور.
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تعداد

دستگاه اجرایی
آموزش و پرورش

9

جهاد کشاورزی

6

راه و شهرسازی

0

صنعت و معدن

0

1291/2/9

آقاي مصطفي كواكبيان :با استناد به اصل چهلم قانون اساسی
در اخطاری گفت :براساس این اصل هیچ کس نمی تواند
اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع
عمومی قرار دهد ،بنابراین هرچند کناره گیری برخی از
کاندیدای ریاست مجلس پیش بینی می شد اما وی نباید از
پشت تریبون تبلیغ جریان خاصی را می کرد .امیدواریم با رأی
ماخوذه پیام مردم را دریافت کرده باشید.

ب -تذكرات كتبي به مسئولين اجرايي كشور(9مورد)

دستگاه اجرایی

روز چهارشنبه

تعداد

 )7قرائت نامه

نامه  011نماینده به رئیس جمهور درباره بخشودگی جرائم
معوقات بانکی تولیدکنندگان را به شرح زیر قرائت گردید:

آقاي دكتر الريجاني  :در پاسخ به اخطار کواکبیان با بیان
اینکه امیدواریم شما نیز بعد از این اخطارها را براساس آئین
نامه در جلسات مطرح کنید ،گفت :آقای حاجی بابایی طبق
آئین نامه از کاندیداتوری خود اعالم انصراف کرد و هیچ تبلیغی
برای جریان خاصی نکرده اند بنابراین طبق آئین نامه داخلی
هیچ تخلفی صورت نگرفته است.

جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور
احتراما با عنایت به ضرورت پویایی اقتصاد کشور و خروج ب
انک ها و موسسات پولی و مالی از رکود و مهم تر از آن
حمایت از تولید ملی و شروع به کار مجدد مجموعه های
تولیدی و کمک موثر به اشتغال جوانان و عمل کردن به
فرمایش مقام معظم رهبری در حمایت از کاالی ایرانی
خواهشمند است دستور فرمایید بانک مرکزی ،موسسات مالی
و اعتباری و بانک ها نسبت به اجرای بند و تبصره  09سال 69
در اسرع وقت اقدام کنند.

وی با یادآوری اصل  61قانون اساسی افزود :آقای حاجی بابایی
تنها حق خود را اعالم کرد.
مصطفی کواکبیان در پایان نیز یادآور شد :ما معتقدیم اصالح
طلبان پیروز شده اند چون تعداد آن ها از  011رأی به 019
رأی افزایش پیدا کرد .در هر حال اخالق خوب برای آینده
مجلس خوب است.

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

آقاي مصطفي كواكبيان  :در تذکر شفاهی  ،اظهار داشت:
سوگند یاد کرده که پاسدار قانون اساسی باشیم و در قانون
اساسی بر رشد فضائل اخالقی و کرامات انسانی تاکید شده
است.

آقاي نادر قاضي پور ،گفت :تذکر بنده درباره مسائل روز است
بنابراین درخواست دارم که وزارت امور خارجه اوضاع و احوال
همسایگان جمهوری اسالمی ایران را برای نمایندگان در صحن
علنی مجلس شورای اسالمی تشریح کنند .مسائلی از جمله
موضوعات داخلی عراق ،سوریه ،افغانستان را درخواست داریم
توسط ظریف و معاونانش در یک جلسه غیرعلنی مجلس
شورای اسالمی مطرح شود تا مجلس نیز به عنوان قوه ای که
در رأس امور قرار دارد موضوعات را بررسی کند.

در منطقه دو آموزش و پرورش تهران حادثه دلخراشی رخ داده
که الزم است ریاست مجلس به کمیسیون آموزش و پرورش
ماموریت ویژه ای بدهد تا التیامی بر احساسات جریحه دار
مردم باشد.

آقاي حسينعلي حاجي دليگاني  :در تذکری طبق بند  00ماده
 16آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی گفت :در بودجه
سال  69مجلس اجازه گرانی سوخت اعم از بنزین و گازوئیل را
نداد اما اکنون برخی اخبار به صورت جسته و گریخته مبنی بر
اینکه دولت قصد داشته بنزین را گران کند ،وجود داشت.

آقاي دكتر الريجاني :در خصوص این موضوع گفت :کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس باید پیگیر این موضوع باشد ،قوه
قضائیه نیز دستوراتی را در این زمینه صادر کرده است.حادثه
رخ داده مسئله مهمی است که نباید در مدارس شاهد این
مسائل باشیم.
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 با توجه به مسائل اقتصادی کشور و بحث ارز چنین اقدامیفشار به مردم بوده و قطعا تصمیم نادرستی است که باید از
اتخاذ چنین تصمیمی جلوگیری شود.

روز چهارشنبه
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 اینکه در برخی پایانههای حمل بار سیستم پیامکی راهاندازیشده که اگر این موضوع گسترش یابد توزیع بار به صورت
عادالنه انجام می شود ،گفت :در برخی شرکتهای حمل بار
فسادهای شکل گرفته و همین تبعیضها رانندگان را اذیت
میکند سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با توجه به
حجم گسترده کارهایی که دارد به این موضوع نمیتواند
رسیدگی کند.رقم بیمه رانندگان را دو برابر کردهاند و همین
امر موجب نارضایتی آنها شده است.

وی در اخطار اصل  91قانون اساسی ادامه داد :این اصل درباره
وظایف رئیس جمهور در امور اجرایی کشور است؛ در حال
حاضر حدود  11هزار مهندس بیکار شدهاند چرا که دو وزیر
راه و شهرسازی و کشور ،دو ابالغیه متفاوت درباره پروانه
ساختمانی ارائه دادند که در حال حاضر فعالیت شهرداریها
قفل شده و سایت پروانه ساختمانی بسته شده است.

آقاي دكتر علي الريجاني در پاسخ به تذکر انصاری گفت :این
موضوع را کمیسیون عمران پیگیری میکند و شورای امنیت
نیز با کمک وزارتخانهها پیگیر این مسئله است.

صنعت ساختمانی در گذشته دچار مشکل بوده با این فشار به
یک باره دچار تعطیلی میشود و در حال حاضر تعدادی بنا و
کارگر کار خود را از دست میدهند که رئیس جمهور باید به
این موضوع ورود کند تا مشکل نظام مهندسی رفع شود.

آقاي صديف بدري با استناد به ماده  01و  16آئین نامه داخلی
مجلس شورای اسالمی گفت :حفظ شأن و اقتدار مجلس
براساس مواد مذکور ضروری است متاسفانه مردم تحت فشار
اقتصادی بسیار قرار گرفته اند و تمامی این اجناس ضروری و
اولویت دار هستند.

وی با اشاره به پیگیری بحث سند  1191در مجلس افزود:
دولت اعالم کرد که اجرای این سند لغو شده اما اعالم شده که
در برخی مدارس این سند اجرا شده که نمونهای از آن در
مدرسه ای در غرب تهران بروز کرد که موضوع ثمره اجرای
 1191است.

وی با انتقاد از محاسبه تورم در دولت افزود :بانک مرکزی نرخ
تورم منتهی به اردیبهشت را  6.0درصد اعالم کرده در صورتی
که این آمار با آنچه در سفره مردم و شرایط اقتصادی دیده می
شود مغایرت دارد.جلسه غیرعلنی با حضور رئیس جمهور و
وزرا به صورت ویژه باید در مجلس تشکیل شود تا این موضوع
شفاف و ابهامات رفع گردد.

وی همچنین از واردات بیرویه به کشور انتقاد کرد و گفت :بر
اساس برخی اخبار  011دستگاه نعشکش از خارج از کشور
وارد شده است.
آقاي دكتر الريجاني  :در پاسخ به تذکر این نماینده گفت:
کمیسیون آموزش پیگیر موضوع اتفاق ناگوار در مدرسه غرب
تهران و کمیسیون عمران پیگیر موضوع صدور پروانه ساخت
ساختمانها میشوند.

آقاي مهرداد بائوج الهوتي با استناد به ماده  019آیین نامه
داخلی ،گفت :حمایت از تولیدکنندگان از الزاماتی است که در
قانون بودجه سال  69بر آن تاکید شده است ،بنابراین
بدهکارانی که بدهی خود را به موقع تسویه کنند باید مشمول
بخشودگی جرایم شوند.

آقاي رضا انصاري در تذكري اظهار داشت :بیعدالتیها جامعه
را آزار میدهد و یکی از مصادیق تبعیض و بیعدالتی موضوعی
است که اخیراً در مورد رانندگان رخ داده است.رانندگان در
دوران دفاع مقدس تالش زیادی کردند و امروز توقع دارند که
به مشکالت آنها توجه شود؛ یکی از تبعیضها در مورد
رانندگان امتیازات ویژه منطقهای به ویژه در پایانه حمل
بندرعباس است که یکی از پایانههای مهم است.اگر این رانت
که رانندگان را عصبانی کرده از بین نبریم رانندگان راضی
نمیشوند.

با توجه به وضعیت کنونی قانون بودجه در جهت حمایت از
تولیدکنندگان داخلی باید اجرا شود .تشکیل کمیته ویژه
متشکل از نمایندگان کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه در
راستای مسائل مذکور ضروری است.
آقاي دكتر الريجاني  :با تایید تذکر الهوتی گفت :این
موضوعات باید پیگیری شود.
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سلیمی با بیان اینکه خواستار رفع هر چه سریعتر مشکل
رانندگان در کشور هستم ،تصریح کرد :برخی از مرغداریهای
کشور با بنده تماس گرفته و اعالم کردند خوراک مرغ به
مرغداریهای آنان نرسیده است و در این راستا برای تغذیه
خوراک مرغ با مشکل روبرو شدهاند.

آقاي عباسعلي پوربافراني :در تذکر شفاهی در خصوص
مشکالت کامیون داران و مرغداران گفت :این عزیزان با
مشکالت فراوانی مواجه هستند ،مرغداران با افزایش قیمت
نهاده های دامی مواجه شده اند و این عزیزان انتظار دارند که
در کمیسیون های ذیربط فعالیت انجام دهند تا برای رفع
مشکل خود تدبیری اندیشیده شود .مرغداران خود را با این
مشکالت وفق داده اند و با این اوصاف ورشکسته هستند لذا
باید تدبیری از سوی مسئوالن در این خصوص اندیشیده شود.

وی در زمینه موضوعی که مقام معظم رهبری شب گذشته به
قوه قضائیه فرمودند ،تصریح کرد :کسانی که معاون پرورشی را
تضعیف کردند و کسانی که بحث  1191را ترویج کردند باید
قوه قضائیه برخورد الزم را در مورد آنها انجام دهد.

وی افزود :کامیون داران نیز به خاطر افزایش بی رویه قیمت
لوازم یدکی کامیون مواجه شدند و باید به چندین برابر قیمت
آن ها را تهیه کنند لذا استدعا دارم از مسئولین که برای حل
مشکالت این دو قشر زحمتکش تدبیری اندیشیده شود تا با
مشکالت دیگری مواجه نشوند.

در ادامه در راستای برگزاری انتخابات رئیس مجلس افزود:
نمایندگان خود باید کارتهای مربوط به انتخاب رئیس مجلس
را طبق آییننامه در گلدانها بیندازند لذا از جمع آوری
کارتها توسط سایر نمایندگان جلوگیری شود.

آقاي عليرضا سليمي  :در تذکر شفاهی گفت :بنده از شما به
عنوان رئیس مجلس درخواست دارم از وزارت نفت و مسئولین
ذیربط درخواست کنید و بپرسید در راستای قرارداد توتال چه
ضمانتهایی اخذ کردند.آیا توتالیها حاضر هستند
خسارتهایی که به کشور ما وارد کردهاند ،پرداخت کنند و آیا
اطالعات نفتی ما را توتالیها به دیگران نمیفروشند.

دکتر الریجانی ضمن تأیید تذکر سلیمی گفت :نمایندگان
دیگر نیز این تذکر را مطرح کردند لذا بر اساس آیین نامه
داخلی این موضوع با اشکال روبرو است بنابراین نمایندگان این
مسئله رعایت کنند.
عباس گودرزي در تذکر شفاهی خود گفت :از وزارت راه
درخواست دارم به مسائل کامیون داران بیشتر رسیدگی کند.
همچنین شرکت خلیج فارس کرایه رانندگان کامیون را به
موقع پرداخت کند.

آقاي دكتر الريجاني  :در پاسخ به تذکر نماینده محالت گفت:
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی باید موضوع قرارداد
توتال را بررسی کند زیرا علیالقاعده اگر خسارتی به کشور ما
وارد شده باشد باید پرداخت کنند.

اخیراً اداره منابع طبیعی حوزه انتخابیه ام به سراغ کشاورزان
می رود و از آنها درخواست می کند که برای اثبات مالکیت
زمین های کشاورزی که اجداد آنها روی آن کار کرده اند ،به
مرکز استان مراجعه کنند و گفته می شود  01میلیون تومان
برای رسیدگی به این کار طلب می کنند ،از قوه قضائیه می
خواهم موضوع را رسیدگی کند.

سلیمی افزود:شما مشاهده کردید در فکشیت برجام نیز دارای
اختالفاتی بود و در ترجمه نیز مباحثی داشتیم بنابراین از شما
درخواست میکنم به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
اعالم کنید که این موضوع را رصد کند زیرا ترجمهای که اخیراً
به ما دادند اصالت دارد یا خیر.

 برخی از بازنشستگان با لحاظ بودجه  69پاداش هایبازنشستگی خود را دریافت کرده اند اما در سال  69با دور
زدن قانون به عنوان مشاور به کار گرفته شده اند ،از طرفی
مبلغ هنگفتی از بیت المال گرفته اند و از طرف دیگر فرصت
های شغلی را از جوانان گرفته اند.

در زمینه موضوع مذاکرات نیز با اروپاییها هنوز نتایجی حاصل
نشده است .
آقاي دكتر الريجاني  :در پاسخ به این تذکر نماینده محالت
خاطر نشان کرد :موضوع مذاکرات زمان دارد و طبق زمان باید
این موضوع و نتایج آن مشخص شود.
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آقاي حبيب اهلل دهمرده  :در تذکر شفاهی ،گفت :شما در
زمینه رفع معضل ریزگردها هیاتی را مشخص کردید اما این
هیات آثار خودش را هنوز برای رفع ریزگردها نشان نمی دهد.
سیستان در همه زمینه ها مشخص است که شاگرد اول است و
از همین رو آثار بادهای 011روزه را صدا و سیما به مردم نشان
داد بنابراین باید هرچه سریع تر اقدامی در راستای رفع این
معضل اندیشیده شود .انس و جن خشکسالی های ویرانگر
سیستان را اطالع دارند و این در حالی است که از دولت و
رئیس جمهور تقاضا دارم با تشکیل جلسه ای موضوع
خشکسالی را مرتفع کنند تا مردم از سرگردانی در این موضوع
نجات پیدا کنند .بخشش سود دیرکرد وام های زیر 011
میلیون قانون شده است اما در این قانون سلیقه ای عمل می
شود.

آقاي محسن كوهكن  :در تذکر شفاهی با استناد به بند  6ماده
 16آییننامه داخلی مجلس گفت :مسئولیت هیئت رئیسه در
اداره جلسه مشترک است و هر کس رئیس جلسه باشد باید به
اداره جلسه کمک کند.
متأسفانه در گذشته دوستانی هنگام حضور رئیس جمهور یا
وزرا تذکر داده و رئیس جلسه تذکر را وارد دانسته است ولی
آییننامه سخنی از این نگفته است که هنگام حضور رئیس
جمهور و یا وزرا همراه آنها مشاوران و معاونینشان باشند لذا
باید ترتیب اثر داده شود.

آقاي سيد تقي كبيري :در تذکر بند ( )6اصل  9قانون اساسی
گفت :حدود  01روز قبل بحث افزایش حقوق  11درصدی در
مجلس مصوب شد اما خبرها حاکی از این بوده که برخی از
نهادها و وزارتخانهها افزایش باالی 61تا  11درصدی را مطرح
کردهاند که این موضوع تبعیض ناروا است.باید کارگروه ویژهای
معین شود که اگر این موضوع صحت داشته از اجرای آن
جلوگیری کنند تا عدالت دریافت حقوق ماهیانه ایجاد شود.

 فلسفه اصالح آییننامه این بود که جلسه کنترل شود وتذکرات و اخطارهایی که دوستان میدهند به نحوه اداره جلسه
باشد و به بحثهای متفرقه کشیده نشود.
 در مجلس هفتم با امضای  161نماینده از رئیس وقتمجلس خواستیم که در این خصوص به مرّ قانون عمل شود و
تذکرات خارج از آیین نامه مطرح نشود -.شایسته نیست
دوستان وقت بگیرند و خارج از آییننامه صحبت کنند؛ این
خالف آییننامه است و باید از طرف رئیس جلسه و خود
نماینده تذکر دهنده رعایت شود.

بسیاری از کشاورزان با وقوع تگرگ و سیل خسارت دیدهاند که
وزیر کشاورزی باید به این موضوع ورود کند تا زحمت یک
ساله کشاورزان هدر نرفته و بیش از این متضرر نشوند.

 وقتی در جلسه رأی گیری وجود دارد شایسته است رئیسجلسه به کسانی که در صندلی خود نیستند بگوید که رأی
بدهید یا در رأیگیری شرکت کنید و از گفتن کلمات دیگر
بپرهیزد لذا در این خصوص نیز باید طبق آییننامه عمل
کرد.اگر دوستان تذکر میدهند و رئیس جلسه بگوید وارد
است یا خیر تذکردهنده هنگام وارد نبودن تذکرش هیچ حق
دیگری ندارد ولی اگر وارد بود باید ترتیب اثر داده شود .مبنا
باید کتاب آییننامه باشد و نباید خارج از این عملی صورت
گیرد.

آقاي دكتر الريجاني :در پاسخ به این تذکر دو کمیسیون
شوراها و امور داخلی مجلس و کمیسیون کشاورزی را مسئول
پیگیری این دو موضوع کرد.
آقاي نادر قاضي پور  :در تذکر شفاهی خود با استناد به ماده
 116آیین نامه داخلی مجلس درخصوص رسیدگی به سواالت
نمایندگان ،گفت :هر نماینده می تواند در مورد مسائل
داخلی و خارجی از مسئوالن سوال کند ،لذا سوال را در قالب
طرحی باید به هیات رئیسه ارائه و هیات رئیسه در عرض 16
ساعت به کمیسیون مربوطه ارسال کند .براساس آیین نامه
داخلی کمیسیون های تخصصی حداکثر تا  01روز باید

آقاي دكتر الريجاني  :در پاسخ به این تذکر گفت :این تذکر
وارد است و کسانی که تذکر میدهند باید طبق آییننامه و در
جای خود باشد.
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جلسه ای را با حضور نماینده سوال کننده و مسئول مربوطه
برگزار و موضوع را رسیدگی کند.

گیرند همچنین باید مانع از بی اعتمادی مردم به آموزش و
پرورش شویم.

وی با انتقاد از طوالنی شدن روند رسیدگی به سواالت گفت:
هیات رئیسه بعد از بررسی سواالت نیز هفته ای یک بار باید
سوال نمایندگانی که قانع نشده اند را در دستور کار صحن
علنی قرار دهد ،اما متاسفانه بسیاری از سواالت با تاخیر  9تا 6
ماهه در نوبت قرار گرفته اند.

آقاي دكتر الريجاني  :در پاسخ به این تذکر گفت :کمیسیون
آموزش این موضوع را پیگیری کند.
آقاي عين اهلل شريفپور :در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه
موضوع افزایش عوارض خروج از کشور برای مرزنشینان چالش
ایجاد کرد و مرزنشینان را با مشکالت فراوانی مواجه کرده
است ،گفت :در حال حاضر مرزنشینان در معیشتشان با
مشکل جدی مواجه هستند در حالی که در طول تاریخ رفت و
آمدهای به آن سوی مرزها دارند اما امروز اگر یک مرزنشین
برای دیدار عید بخواهد به آن سوی مرز سفر داشته باشد باید
بیش از یک میلیون تومان عوارض خروج از کشور پرداخت
کند.این چه عدالتی است که برای خروج از کشور از طریق
ریلی ،هوایی و کریدورهای زمینی باید یک مبلغ پرداخت شود.

قاضی پور در تذکری دیگر خطاب به رئیس جمهور و وزیر
کشور گفت :پرداخت خسارات به سیل زدگان استان آذربایجان
غربی ضروری است ،لذا باید در اولویت قرار گیرد.
آقاي دكتر الريجاني  :در پاسخ به تذکر قاضی پور ،گفت:
موضوع سواالت را در هیات رئیسه مطرح می کنیم ،زیرا
کمیسیون ها باید به موقع سواالت را بررسی کنند .البته تعداد
سواالت بسیار زیاد و جلسات کمیسیون ها محدود است،
بنابراین کمیسیون ها باید جلسات ویژه ای برای رسیدگی به
سواالت نمایندگان برگزار کند.

وی با بیان اینکه روز گذشته یک طرح دو فوریتی در این باره
به هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تقدیم شد ،ادامه داد:
مرزنشینان ،مرزبانان جسور کشور در طی تاریخ بودهاند لذا ما
باید به فکر تثبیت آنها باشیم؛ در حالی که با پیشنهاد دولت
در قالب الیحه بودجه این مصوبه باعث ایجاد چالش و مشکل
در معیشت مردم مرزنشین شده است.

آقاي سيد حمايت ميرزاده  :در تذکر ماده  111آئین نامه
داخلی مجلس  ،اظهار داشت :در یکی از مدارس غیرانتفاعی
اتفاقی رخ داده که روز گذشته کمیسیون آموزش مجلس
جلسه ای را با حضور همه مسئوالن مربوطه وزارت آموزش و
پرورش برگزار کرد.

وی با تأکید بر اینکه نمایندگان شهرستانهای مرزنشین
خواستار ورود مجلس به موضوع عوارض خروج از کشور
هستند ،یادآور شد :درخواست نمایندگان مرزنشین تصویب
ط رح دوفوریتی در مجلس است چرا که عوارض خروج از کشور
برای مرزنشینان بر اساس تعاونی مرزنشینان که قبال شناسایی
شده و دارای کارت مرزنشینی هستند به مبلغ سال 69
بازگردد.

وی ضمن تشریح حادثه رخ داده در یکی از مدارس غیرانتفاعی
تهران بیان کرد :در این حادثه فرد  19ساله ای که معلم نیست
و به صورت قراردادی مدتی با این مدرسه همکاری داشته
است ،نوع جرم این فرد در حد پخش یک فیلم غیراخالقی به
حدود  9 ،1دانش آموز بوده است .وزارت آموزش و پرورش
پس از مطلع شدن برخوردهای الزم را انجام می دهد و این
فرد به مراجع قضایی معرفی می شود و مدیر مدرسه نیز عزل
شده است .در جلسه روز گذشته تصمیم گرفته شد که این
موضوع به شورای نظارت بر مدارس غیرانتفاعی کشور در
وزارت آموزش و پرورش اعالم شود تا سریعا پرونده انحالل این
مدرسه بسته شود زیرا در فصل ثبت نام و امتحانات دانش
آموزان هستیم .مجموعه فرهنگیان و آموزش و پرورش بیش از
یک میلیون نفر هستند که نباید تحت الشعاع این حادثه قرار

آقاي دكتر الريجاني  :در پاسخ به این تذکر گفت :این موضوع
پیگیری می شود تا به چارچوبی مشخص در این باره دست
پیدا کنیم چرا که متناقض با بودجه امسال است.
آقاي محمدرضا صباغيان  :در تذکر شفاهی ،گفت :موضوع
واگذاری زمین های جزیره کیش و منطقه آزاد ارس به خارجی
ها مطرح شده یا بعضا مدیریت امور به خارجی ها واگذار شده
که این موضوع خالف قانون اساسی است.
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مرکز پژوهش های مجلس در سال گذشته مطابق با دستورات
مجلس نظرات کارشناسی را برای نمایندگان ارسال می کرد
بنابراین باید این وضعیت ادامه یابد.

می خواهیم به قانون اساسی عمل کنیم این افراد باید نظر
خود را در همین جلسه و پشت تریبون اعالم کنند چرا که
شورای نگهبان جزیی از دستگاه تقنینی کشور است.

در تذکر دیگری یادآور شد :وضعیت و حادثه ناگواری در
آموزش و پرورش اتفاق افتاد که این یک نمونه از مشکالت
است و باید بررسی شود.

اعضای شورای نگهبان و رئیس مجلس باید به این موضوع
توجه داشته باشند تا حرمت قانون اساسی در بین خودمان
حفظ شود.

آقاي دكتر الريجاني  :در پاسخ به این تذکر گفت :کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس به حادثه مذکور رسیدگی خواهد
کرد و قوه قضائیه نیز انشااهلل این موضوع را پیگیری خواهد
کرد .همچنین کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به بحث
واگذاری زمین ها در منطقه آزاد ارس و جزیره کیش رسیدگی
کند.

آقاي دكتر الريجاني  :این موضوع بحث نسبتا سابقه داری بین
مجلس و شورای نگهبان است که نص قانون اساسی نیز می
گوید که اکثریت اعضای شورای نگهبان در این مواقع باید در
مجلس حضور یابند البته شورای نگهبان باید در این باره
تفسیری داشته باشد که این موضوع باید پیگیری شود.
آقاي احمد مازني  :در تذکر شفاهی  ،گفت :صاحبان
تریبونهای متعدد در ایران اسالمی اعم از تریبون مجلس ،صدا
و سیما ،نماز جمعه ،دولت و سایر تریبونها تذکر میدهم که
لطفاً در سخنرانیها ،خطبهها و مصاحبهها مراعات مصالح نظام
و منافع ملی را در نظر داشته باشند.

آقاي محمد حسن نژاد :در تذکر شفاهی خود با استناد به ماده
 96آیین نامه داخلی مجلس تذکر محمدرضا صباغیان را در
مورد فروش اراضی در کیش و ارس به افراد غیرایرانی یادآور
شد و این موضوع را توهین به نماینده این حوزه های انتخابیه
دانست.

بسیاری از تریبونها به حل مشکالت کمک نمیکنند بلکه
مشکالت بزرگتری به مردم و نظام تحمیل میکنند چنان
سخن گفته میشود که گویا همگی مصمم هستند تا یأس و
ناامیدی در فضای عمومی کشور پمپاژ کند که باید گفت "این
تذهبون".

با توجه به اینکه بخشی از این موضوع مربوط به حوزه انتخابیه
بنده است ،آن را تکذیب می کنم ،زیرا هیچ اراضی ای به افراد
خارجی واگذار نشده مگر در حوزه جذب سرمایه گذاران
خارجی ،بنابراین از طرح این موضوعات در صحن علنی باید
خودداری شود.

امروز دولت  ،نظام جمهوری اسالمی و ایران عزیز چنان به هم
گره خورده اند که هرگونه آسیب به دولت و ارکان دیگر آسیب
میرساند .باید توجه کرد چرا همگی طلبکار شدهایم؛ سوال این
است که چه کسی بدهکار است؟ ،مردم ما را انتخاب کردهاند تا
مشکالت را حل کنیم نه اینکه به صورت گروه کر و
دستهجمعی مشکالت تکرار شود.

آقاي جهانبخش محبي نيا  :در اخطار قانون اساسی با بیان اینکه
براساس اصل  ،99دفاع از قانون اساسی برعهده نمایندگان
است ،گفت :اصل  69قانون اساسی می گوید که اعضای
شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام
مذاکره درباره الیحه و طرح قانونی در مجلس حاضر شده و
مذاکرات را استماع کنند که این بخش از اختیارات آن ها بوده
و می توانند به صورت فردی و جمعی در صحن علنی مجلس
حاضر شوند.

وی با تأکید بر لزوم توجه به اجرای فرامین مقام معظم رهبری
یادآور شد :انتظار میرود نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری
از جمله صدا و سیما و شورای سیاستگذاری اعم جمعه به
نحوی سیاستگذاری کنند که تریبونهای مقدس در مسائل
جناحی ورود نکنند و در خانه ملت نیز باید نقد منصفانه به
صورتی انجام شود که یأس و ناامیدی در جامعه ایجاد نکند.

شکل دوم این موضوع می گوید زمانی که طرح یا الیحه فوری
در دستورکار مجلس قرار می گیرد اعضای شورای نگهبان باید
در مجلس حاضر شوند و متن قانون اساسی اظهار نداشته که
تعدادی از آن ها می توانند در جلسه حضور یابند لذا اگر
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شرایطی که موضوع برجام را هم داریم برای حفظ وحدت ایون

آقاي اصغر مسعودي  :در تذکر شفاهی  ،گفت :مطالبات صنفی
حق اصناف است و دشمنان نباید از این مطالبات رانندگان
سوء استفاده کنند؛ متأسفانه قیمت الستیک ،باربری ،لوازم
یدکی و حق بیمه تأمین اجتماعی این افراد افزایش پیدا کرده
در حالی که کرایهها بدون تغییر باقی مانده است .نان مسئوالن
و مردم مدیون ایثار این رانندگان بوده و چرخ کارخانهها به
چرخ کامیونداران میچرخد.

اقدام را انجام دادیم .اموا بوه معنوای آن نیسوت کوه وظیفوه و
تکلیفمان را نسبت به مردم به فراموشی سپرده باشیم.
سورخ
سنبه مس
سده روز يكشس
سه آينس
سه  ،جلسس
ستم جلسس
سالم خس
 )9.اعس
 1397/3/22ساعت  9صبح

"فقر برادر کفر است " سخنان حضرت علی (ع) را یادآور شد و
گفت :امیرالمومنین وقتی پیرمرد درماندهای را میدید
میفرمود تا زمانی که جوان بود از او کار کشیدید و اینک که
پیر و درمانده شده رهایش کردید لذا مخارج او را از بیتالمال
باید بپردازید.
سازمان هدفمندی یارانهها نیز یارانه افرادی را حذف کرده که
تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی هستند.
آقاي احد آزاديخواه  :مواد ( )111و  ، )116موضوع سووال
از رییس جمهور که این روزها متاسفانه به خاطر بود سولیقگی
برخی از رسانه ها شبهه برای هم وطنان ایجاد کورده کوه عوده
ای از افراد و نمایندگان با شرایط خاصی امضا را پس گرفته اند
واین تهمت به ما نمایندگان اسوت .موا قسوم خوورده ایوم و در
قبال مردم مسئول هستیم و وظیفه داریم  ،جانمان را هم موی
گذاریم و هرگز از وظیفه مان کوتاه نمی آییم .اما آقای رییس ،
این حقیر نامه ای را دو هفته قبل خطاب بوه روسوای محتورم
قوای سه گانه تنظیم و به امضای ( )091نفر از نمایندگان نیوز
رسید .دقیقاً این سواالتی که دیروز خیلی از همکاران ما صورف
نظر کردند را در آنجا نوشتیم و به روسای قوا یادآوری کوردیم.
این ایجابی اقدام کردن بود .نکته دوم اینکه ما سووال را اداموه
ندادیم به معنای آن نیست که مخوالف و منتقود نیسوتیم  .موا
هنوز به موسسات مالی  ،قاچاق کاال ،بوازار ارز و هموه موواردی
که در آن متن هست ،معترضیم و انتقاد داریم .اما آقای رییس
 ،نمایندگان عزیز و هم وطنان خوبمان کمتر از ده روز قبل موا
خدمت رهبر عزیز انقالب رسیدیم .حضرت آقا ضمن تذکرات و
مطالبی که فرمودند  ،همه مسئولین نظام را توصیه به وحودت
کردند و ما در واقع امر حضورت آقوا را امتثوال کوردیم .درایون
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