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ر بم ماجایجن به ن ا یبجا بحایه بگای ر منطقه ی
با مشک م یخلی و خارجی ر بم اپنش بگذیر .

 )1اظهارات آقاي دكتر الريجاني رياست مجلس شوراي اسالمي

 روزها و شب های گذشته برایی ههره منمنراه بره منا ری ردب برن و
لیالی قدر تنأم با ریز و نیاز خالصانه برا را
یمیدویربم خدیوند بهتابن ها ری بایی مل ما تقدبا کا ه باشرد
گف  :عزی یری های گستا ه مل ر تعزبر شرها م مرن ی
متقیاه علی(ع) باعث فخا یم عزم و ابلندی کشنر خنیهد
شد.
وی ضهن پا دیش رالاوز ر لر پیشرنیی برزرق ینقر
ضام یمام (ره) و روز قدس که با ضنر پاشنر ملر باگرزیر
شد یظهار یش  :ضنر پاشکنه ما م عظه یری ه مل ری ر
پاب ندی به ریه یمام(ره) و بکی یز میایث گاینقدر صرای یو کره
به جهانیاه نشاه ی که یز هه بلند مل ر
روز قدس ی
یبن یمنر صهیهانه تشکا و قدر ینی میکنیم.
ر ی یمه با یشاره به بیانام مقام معظم ره ای ر الاوز ر ل
یمام خهینی(ره) بیاه یش  :یبشراه بره خرنبی عظهر مقرام
یمام(ره) و یههی ریه یو ری بیاه یشتند که تأ ی به یاه یمرام
علی(ع) بن و تنجه به آه نیاز یماوز یبرایه ی ر بره خصرن
هشدیرهای یبشاه ر مسأله هسته یی چره برایی مرذیکایم برا
یروپا یههی بسزیبی یش و چه بایی آما گی ر فعرا شرده
بخشهابی یز صنع هسته یی.

تا

مل ری ن ا می کند یما آنقدر
قطعاً یبایه با تدبیا خنی
روشن باشد که مسئن ه جههنری ی می منتظا وعده های
بی زماه یروپا نهی مانند و زماه مذیکایم ر ا یتهام ی
یز یبن رو یگا یروپا یبن تنینهندی ری ر خن می بیند که تنیفق
هسته یی ری فظ کند بابد تصهیم خن ری صابح تا و ابع
تا یع م کند ر غیا یبن صنرم جههنری ی می گام های
بعدی چه ر زمینه هسته یی و چه مسائل بگا ری با می یر .
ابع تا تدبیا کند طای ی
ول
نکته بگای که زم ی
به نحنی که
مد بن جه یی متنا ب با شایبط پیش رو ی
نیازهای یصلی کشنر تأمین شن گاچه ر یبن زمینه شنریی
ه هاهنگی یقتصا ی بابد گام های ابع تای با یر یما زم
کهیسینه بانامه و بن جه ر نشس هابی با ازماه
ی
ر
ول
بانامه و بن جه یهای روشنی یز نحنه فعالی
شایبط جدبد اصل و یگا نیاز به تغییایتی ر قاننه بن جه
تدیرک ب یند.
ی
وی خناه یخیا رئیس جههنر آمابکا ری بسیار ی و پابش ر
خنیند و گف  :صدر و ذبل خناه وی تنا ی
نزه یا
با بکدبگا ندیش چای که یز بک طاف تصهیهام تنهم آمیز
یخیا آمابکا ر منطقه ری تنصیف کا که به نظا می ر د
تایمپ ویقعیام صحنه یا ی ری با ال فعی روینی شعف
ینگیز تصنعی خلط کا ه که چندیه محل تنجه ما نیس و
مانعی ندیر که ر یبن خنش خیالی بهاند.

 کتا ربجانی ر ی یمه تنریم ضام آب یهلل خامنره ییر یبن مقطع ساس بسیار ری به منقع ینس و یفرزو  :کترا
صالحی رئیس رازماه ینرا ی یتهری نیرز بابرد بره قر یبرن
تنریم ری به ینجام با اند و کهیسینه یمنیر ملری مجلرس
نیز پیگیای مستها ر جه تحقق آه ری یشته باشد.
ر ریهپیهابی روز گذشته باخی تنهین ها بره رئریس رازماه
ینا ی یتهی و باخی یفای بگا شد که بره هریو وجره ر ر
ن ن آقای کتا صالحی فا ی ینشرهند و مخلرو و آگراه بره
که بابد قدر یبشراه ری ینسر و یصرن
مسائل هسته یی ی
تنهین به هاکس ر یبنگننه مجامع ملی خ ف عقرل و یخر
ی .

که ر ههین ا که یز تحابم های نگین
مسأله یبن ی
علیه یبایه اف می زنند مدعی ضاورم ننعی گفتگنی جدبد
بایی ل مسائل شده یند که آنقدر یبن خناه ناشیانه بیاه
ری با چانه
می شن که به نظا می ر د یبشاه قلهاو یا
زنی های میدیه تاه بار عنضی گافته یند وقتی وی تنیفق
هسته یی ری که بعد یز چند ا مذیکاه اصل شده بدوه
تنجه به تعهدیم یخ قی و افه یی خن به ری تی زبا پا می
گذیر چه تنقعی یر که ر مقابل یبن ی خنیهی ها کسی به
یو تنجه کند.

وی ههچنین با یشاره به وره گا ی نخس وزبا پلید ر بم
صهیننیستی ر یروپا بایی ههایه کا ه کشنرهای یروپابی با
آمابکا ر خاوج یز تنیفق هسته یی یشاره و یبایز کا  :به نظا
می ر د با ضابه خنر ه تاوربس ها ر عای و نربه یبن

محل مایو یم و
وی ر ی یمه با بیاه یبنکه نیای یا
یا ی عننیه
و نه رفتار بی نزیک
محا ام عق نی ی
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کا  :آمابکا مطهئن باشد مل یبایه ر مقابل شهنی های
آمابکا و صهیننیس ها با یری ه قنی تا تح ره ای های
یهیانه ضام آب یهلل خامنه یی به ریه خنبش ی یمه خنیهد
ی.
وی ر پاباه ضهن تسلی ر ل عالم پار ا ضام
م و یلهسلهین آقای کتا ی هدی به جامعه
ج ی
ینشگاهی و نزوی گف  :یبشاه که بک وره نهابنده
فاهنگی و
مجلس نیز بن ند ا ها عضن شنریی ینق
ازماه « ه » بن ند و خدمام بسیار
ههچنین مسئن
یرزشهندی به کشنر به خصن به جامعه ینشگاهی یریئه
کا ند که یز خدیوند متعا علن رجام بایی آه فا کا ه
خنی تاربم و به خاننی ه محتام یبشاه تسلی عاض می کنیم.

روز يكشنبه
1331/3/42

 -۷جههنری ی می یبایه ر منر م نا قایر ی ه منی ()۲۵
( )۲1و ( )۲۱کننینسینه رخصن ههکاری ر زمینه ی تا ی
با معاضدم قضابی سب منر تصهیم گیای خنیهد نهن .
 -4یز نظا جههنری ی می یبایه یبن کننینسینه خدشه یی به
لطه
ق مشاوع و پذبافته شده مل ها با گاوههای تح
ی تعهار و یشغا خارجی بایی م ارزه با تجاوز و یشغالگای و
یعها ق تعیین اننش ویر نخنیهد نهن .
 -۵پذباش یبن کننینسینه به معنای شنا ابی ر بم یشغالگا
صهیننیستی نخنیهد بن .
ت صاه -ماجع ماکزی منضنع بند ( )۲۷ما ه ( )۲۱کننینسینه
تن ط هیام وزبایه تعیین می شن .
اخطار در خصوص اليحه مزبور:

 )2رسيدگي به اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايوران بوه

آقاي محمدرضا صباغيان بافقي  :ر یخطاری با بیاه یبنکه به
نظا می آبد یبن لنیبح تا ق ل یز  ۱۱یر ب هش ماه به ن ا
جلب رضاب غا به بک اره ر مجلس منر بار ی قایر
گافته یند گف  :آبا با تنجه به خاوج آمابکا یز باجام و
بیتنجهی یروپابیاه به یبن مهم پین تن به یبن کننینسینه به
نفع یبایه ی با ر یصل با یبن یقدیم خن ری تحقیا می کنیم.

كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته
فراملي (اعاده شده از شوراي محترم نگهبان )1

یص

یه کهیسینه به شاح ذبل به تصنبب ر ید:

ماده واحده  -به ول جههنری ی می یبایه یجازه ی ه
می شن با لحاظ شاو زبا به کننینسینه ازماه ملل متحد
بایی م ارزه با جایئم ازماه بافته فایملی به شاح پین
مصن فاآههابی (کنفاینس) بپلهاتیک منرخ  ۱۲ام ا
 ۱۲۲۲می ی بایبا با  ۱۲آذر  ۲۷۳۱هجای شهسی ر پالامن
یبتالیا ملحق شده و ند تصنبب ری نز یمین کننینسینه
( بیاکل ازماه ملل متحد) تن بع نهابد:

آقاي نصراهلل پژمانفر  :ر یخطاری با ی تنا به یصل  ۷بند  ۱و
یصل  ۷4و  4۷قاننه ی ا ی بیاه کا  :معتقدم با وجن رفع
باخی یشکا م ع ارتی و تاجهه یی منر نظا شنریی نگه اه
متن فعلی باز هم یبای شکلی و تاجهه یی یر به ههین لیل
ر صنرم یر ا به شنریی نگه اه باز هم به صحن یرجاع
خنیهد شد و یبن منضنع جابگاه مجلس ری تضعیف میکند لذی
تهام یبای یم آه رفع و پس یز آه ر صحن رأی
بهتا ی
گیای شن .

 -۲جههنری ی می یبایه مفا کننینسینه اضا یز جهله
منی ( )۲۲( )۵( )۷( )۱و ( )۱۷آه ری بای اس قنینین و
مقاریم یخلی خن به وبژه یصن قاننه ی ا ی تفسیا نهن ه
و یجای خنیهد کا .

آقاي عباس گودرزي :ر یخطاری با ی تنا به یصل ۲۵۷
قاننه ی ا ی یظهار کا  :با تنجه به عدم عهل آمابکا به
تعهدیم خن و تعهد کامل یبایه به باجام یبن میزیه عقب
چای
نشینی ر مقابل غا و آمابکا به ننعی خن باختگی ی
که قایر بن یبن لنیبح ر ری تای چیده مینه های باجام به
تصنبب با ند یما یکننه که بگا چیزی یز باجام نهانده
تصنبب آه ها بی معنی ی .

 -۱جههنری ی می یبایه خن ری ملزم به تاتی ام بند ()۱
ما ه ( ) ۷۵یبن کننینسینه رخصن یرجاع هاگننه یخت ف
ناشی یز تفسیا با یجایی مفا کننینسینه که یز طابق مذیکاه
ل و فصل نشن به یوری با بنیه بین یلهللی ی گستای
نهی یند .یرجاع یخت ف به یوری با بنیه بین یلهللی
ی گستای ر ریبطه با جههنری ی می یبایه تنها با رعاب
مفا یصل بکصد و ی و نهم ( )۲۷۱قاننه ی ا ی جههنری
ی می یبایه مهکن ی .
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 )5ناطقين جلسه علني(آقايان  :مصري ،علوي ،ابطحي ،خجسوته

آقاي حسينعلي حاجي دليگاني  :با ی تنا به یصل  ۱4و ۲۵۷
قاننه ی ا ی گف  :ههچناه یشکا تی ر متن کننینسینه
قایر یر لذی ق ن کا ه آه منطقی نیس .

و برزگر):
الف-آقاي عبدالرضا مصري نماينده كرمانشاه:

وی با با آوری فامابشام مقام معظم ره ای م نی با «یتا
جنگ آمابکا علیه ما وزیرم خزینه یری آمابکا » گف  :یبن
و ج هه فضای
به معنای پدبدیر شده جنگ یقتصا ی ی
و بازیر مشهن کار و یشتغا و صا ریم بن ه که
تنلید ی
خطن یبن ج هه ری تشکیل می هد.

دكتر علي الريجاني هیو بک یز یخطارها و تذکایم فن ری ویر
ندینس .
 )3ادامه رسيدگي به اليحه الحاق دولت جمهووري اسوالمي بوه
كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسوم(ارجوا از
جلسه علني)

وی با یشاره به جابگاه مجلس ر یبن ج هه تصابح کا  :یبن
که آبا با اختار و تنر هفتگی و
نی مطاح ی
روشهای جاری میتنیه ر جنگ منثا ویقع شد؟ متا فانه
زبای مجلس فقط قاننه تنلید میکند و خط
پا خ "خیا" ی
ههانند تنلید پیکاه که چهل ا آه ری
تنلید قاننه ی
تنلید کا ه و باور یشتیم خدی پیکاه ری فید خلق کا ه ی
لذی با یبن شینه نهیتنیه علیه یقتصا ی که آمابکا با آه به
م ارزه با ما پا یخته جنگید.

پس از اظهارات مخاالف (آقااي نقاوي حسايني) ،موافاق (آقااي
كواكبيان) و نماينده دولت (آقااي عراقياي)  ،تقاضااي مساكوت
ماندن اليحه مطرح و پس از اظهاارات يكاي از متقاضايان (آقااي
تاجگردون) و مخالف(آقاي نجفي خوشارودي) ،تقاضااي مساكوت
ماندن به تصويب رسيد ( .حداقل براي مدت دو ماه تا اعالم مواضا
اروپا نسبت به برجام) .

توضيح :تعدی ی یز نهابندگاه ر نشس علنی ص ح یماوز
(بکشن ه  ۱۲خا ی ) ر جاباه بار ی بحه یلحا یبایه به
کننینسینه مقابله با تامین مالی تاوربسم با ضنر ر مقابل
جابگاه هیام رئیسه طنماری که به یمضای مخالفاه پین تن
یبایه به  FATFر یده بن گستایندند.

ما همیکننه با
مجلس نیازمند روش و شینه جدبد ی
ی اس تکالیف تشخیصی یهل خن عهل کا ه و تنجهی به
نتابج آه ندیربم عهده قنینین یص ح قاننههای گذشته بند
متا فانه یبن بدبن معنا
مکار با یلحا و ی تفساربه ی
که قنینین مصن گذشته ههه معین بن ه که ا به ن ا
یص ح آه هستیم.

آقاي دكتر علي الريجاني ر ویکنش به یبن یقدیم گف  :مجلس
جای یبن کارها نیس  .مجلس جای بیاه گف و گن و بحث
بهجای یبن کارها صح کنید و ر نهاب بکدبگا ری
ی
قانع کنید تا مجلس ریی هد.یبن کار خ ف آبین نامه ی .
نهابندگاه قن می گیاند که بای اس منطق مسائل خن ری
بیاه کنند لذی چنین یقدیماتی با آبین نامه یخلی مجلس
مغابا ی .

کشنر تنیه نفس کشیده زبا یبن ههه قنینین و مقاریم ری
ندیر هیو مسئن یجایبی نهیتنیند به ههه قنینین مسلط
باشد .مجلس قنینین ر نسخههای مختلف تصنبب میکند و
ول هم مصنبام بخشنامه آبیننامه و شینهنامههابی ری
بایی خن تعیین میکند .متا فانه گافتار ننشتن و تصنبب
شدهیبم و نسخههای متناقض متناو متشابه متای ف
متخاصم بکدبگا متجاوز به قنینین بگا مزی م مهاجم و
م زم مدیم تصنبب میکنیم.

 )4ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم طرح الحاق يك ماده بوه
قانون تعيين تكليوف اسوتخدامي معلموين حوق التدريسوي و
آموزشياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش با
اصالحات و الحاقات بعدي (ارجا از جلسه علني)

پس از اظهارات مخالف (آقاي قاضي پاور) ،موافق(آقااي كاتاب) و

پیگیا کارهای کنچک و خا شدهیبم و یفسنس که کارهای
بزرق پیگیای نهیشنند زبای ما وق ندیربم با چهار اع
کار کهیسینه نهیتنیه کار منثای ینجام ی  .ر یبن میاه
مشک م کشنر به مسئله و مسائل به چالش و چالشها به یبا
چالش ت دبل شده ی .

نماينده دولت  ،پيشنهاد كميسيون برناماه و بودجاه باه تصاويب
نرسيد و ادامه برسي پيشنهادات به جلسه آينده موكول گرديد.
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ر صنرتی که مشک م و مسائل ر نزه نظام بانکدیری نظام
قن و تهز نظام آمنزشی نظام ی یری نظام بارینهها و
نظام یرزی یص ح نشن تهام یقدیمام ههانند آ ر هاوه
فارش
ر نزه نظام تعافهها بک ش ه با ث
کنبیده ی
هزیریه میلیار ن بایی تعدی معدو ی به بار میآوربم
متا فانه پا یش پاباه خدم بک مدبا ر کشنر معا ۱۷
یبن نتیجه پا یختن به کارهای
ا کار بک کارگا ی
بیهن ه به جای یص ح یستمها ی .

روز يكشنبه
1331/3/42

جناحهای یا ی و کلیه مسئن ه نظام ری به و دم و پاهیز
یز یخت ف و تنجه به منافع ملی تح ره ای مقام و ب
عنم می کنم.
ینتظار میرو خاوج آمابکا یز باجام و یع م جنگ یقتصا ی
علیه یبایه مقدمه ینسجام و و دم ملی جه مقابله با یهدیف
شنم ی تک ار جهانی گا  .جای بسی تا ف یر ر یبن
شایبط هاق رئیس جههنر آمابکا تهابه رقاب ها و
تسنبه سا های یا ی و جنا ی میشن و به جای تقنب
ول و هاب یز ا یریه بپلها ی جه تحقق قن مل
یبایه باخی یقدیم به تضعیف ولتها یه و تزربق باس و
نایمیدی ر میاه ما م میکنند .

نهابندگاه ر صحن یز ماکز  ۲۲۱بیشتا پا خ تلفن می هد و
قنینین به یبن ننع تصنبب میشن متا فانه نهابندگاه جنی
نامه ی ه با نامه میننبسند و میپندیرند قانننگذیری میکنند
 ۵قیقه پش تاب نه صح کا ه و ههدبگا ری ر آغنش
می کشیم گنبا یز فتح یلفتنح آمده با یز کاب ی پنج بازگشتیم
هیام رئیسه هم کار خن ری میکند و مزی هتی بایی ما ندیر .

به کلیه ی زی جاباههای یا ی تنصیه میکنم منافع ملی
ری فدیی منافع زبی و گاوهی نکنند و آ به آ یا شهن
روینه نکنند .طاح یتهام ویهی هستهیی علیه یبایه یز نی
آمابکا بهانهیی جه یبجا ج هههای یا ی نظامی و
یقتصا ی ر مقابل یبایه بن تا به یبن و یله به یهدیف شنم
بابند .یا
به مل یبایه
ی تک اری خن نس
ر مذیکایم هسته یی یگاچه نتنینس
یبستا گی و مقاوم
قدرمهای ی تعهاری بز یبد تا با بهانهجنبی
بهانه ری یز
ویهی پاونده هستهیی ری به شنریی یمنی یرجاع کند یما ههین
مقدمه یی بایی نامش قهامانه بن تا ر مذیکایم
یا
یبایه با  ۲+۵مقتدیرنه یز قن مل یبایه فاع کند.

یگا هنشیار
یماوز جنگ یقتصا ی ر نیا به پا شده ی
ن اشیم قطعاً ضابه خنیهیم خنر تا باوز رزمندگاه ج هه ها
ری نگاه یشتند که یماوز ما ر یبن عاصه باشیم ر صنرتی که
ما ر جنگ یقتصا ی فعالی نکنیم محکنم به شکس خنیهیم
که نس به یقتصا مقاومتی
بن متا فانه پنج ا ی
بیتنجه هستیم و به پنج رصد آه هم عهل نکا بم.
بک روز یرز تن عه و روزی که تنزبع میکنیم؛ ر یبن
تصهیهام عجن نه نفع ما م و مل وجن ندیر شکاف
ونابایبای اصل ههین تصهیمها ی  .متا فانه فاصله بیکاری
ر کشنر  ۱تا  ۱۱رصد ی  .ی تاه کامانشاه زخم خنر ه
یبن شکاف ی .

به صلح آمیز بن ه
تحقق باجام یقناع بین یلهللی نس
فعالی هسته یی یبایه یبجا کا و ینسجام بین یلهللی علیه
یبایه ری مت شی کا  .باجام بهانه یقدیم نظامی مشاوع علیه
یبایه ری ماتفع اخ و گزبنههای نظامی ری یز روی میزها
با یش  .باجام تحابمهای یقتصا ی ازماه ملل ری تعلیق و
پاونده هسته یی یبایه ری ر شنریی یمنی مختنمه اخ ر
بک ک م باجام ج هههای یا ی نظامی و یقتصا ی آمابکا
با شکس ههایه اخ شکستی که تحهل آه ب جننه و
زوی عقل یا تهدیریه آمابکا شد تا بنینهویر یز بک عهدنامه
بینیلهللی خارج شن ند و خن ری ر نیا ر نیتا ازند.

وی با بیاه یبنکه فازند کامانشاه هستم گف  :کامانشاهی که
ا فاع مقدس یبستا یما کشنر بایی آه
ر طن هش
گذش نکا کامانشاه یز با تابن شاخو بیکاری بعنی 4۲
رئیسجههنر وعدههای بسیار
رصد ر کشنر باخنر یر ی
م نی با یبجا منطقه آزی و غیاه ی ه یما هیو کدیم عهلیاتی
نشد.
ب -آقاي سيد محسن علوي نماينده المرد و مهر:

باجام پیاوزی بزرق مل و نظام ی می ر بایبا مکا و یله
آمابکا جنابتکار ی  .یماوز آمابکا با خاوج یز باجام یبایه ری
 .یما ج ههیی تنها و
ر بایبا ج هه یقتصا ی قایر ی ه ی

آمابکای جنابتکار ی ه و
به
یماوز شهناه ی م
کیاه ی می ری هدف قایر ی هیند .مل یبایه ی زی و
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تا جابی که قیاینه با زورگنبی و قلدری به
بیکس ی
ن ا بار و باور می گا و به تع یا مقام معظم ره ای یز ا
ی تیصا عابده میکشد .یبن پیاوزی بزرق ری بابد به مل
یبایه و ا یریه بپلها ی ت ابک گف  .یما نیا بابد بدیند
باجام بدوه رفع تحابم های یقتصا ی مد نظا ول و مل
یبایه ن ن ه و نیس و صابح و بی پا ه می گنبم مل بزرق
یبایه ی می یز ج هههای یا ی های ی ندیر و یگا قن
ضنر ر باجام ری ننگ خن می یند
یبن مل تضهین نگا
و آنها بابد بدینند ملتی که فاهنگ شها م سینی یر یز
تهدبدیم نظامی های ی ندیر و نیازی به تسلیحام هستهیی
ندیر  .مل یبایه ذرهیی هایس یز تحابمهای یقتصا ی به خن
ریه نخنیهند ی .
یرم طاح یلزیم ول به
یز هیام ربیسه مجلس رخنی
خاوج یز باجام ری ر صنرم عدم تضهین یروپا ر ی اع وق
ر تنر کار مجلس قایر هد.
وی ر ی یمه با یشاره به باخی مشک م نزه ینتخابیه یش
یظهار کا  :تاثیا آ بندگی صنابع ویقع ر عسلنبه ر
شها تاههای ما منر ب خسارمهای زبا ی ر یبن
ر یبن
منطقه شده ی  .بارها به مسئن ه محیط زبس
زمینه تذکا ی ه شده ی  .ینتظار میرو ازماه محیط
زبس ههانطنر که به م و قن ینینام یهتهام یر
به م و قن ینساهها نیز یهتهام یشته باشد.
علنی ضهن تقدبا و تشکا یز مقامام وزیرم صنع و معده
بیاه کا  :ر ی دیث صنابع ینا ی با ما با صدور بخشنامه
رمنر یشتغا نیاوهای بنمی یقدیم کند چای که شاهد جذ
نیاوهای غیا بنمی و بی تنجهی به تذکایم پی ر پی مسن ه
محلی هستیم .یبن یقدیم مدبایه اب ینا ی با باعث یبجا
فضای ملتهب ر یبن شها تاه شده ی  .یمیدویرم مدبایه
اب پذبایی مسنلی نی ث یمنیتی یقدیمام خن باشند.
صدور نی باینگیز مجنز معا ه شن و ما ه ر ابم
شها تاه منر منجب نارضابتی ما م ری فایهم کا ه ی  .یز
ازماه بازر ی تقاضا میکنم
مسئنلین یجایبی به خصن
جه باطاف شده ها گننه شک و ش هه به بار یهای
کارشنا ی و بارر ی منضنع یقدیم کنند.
شها تاه ما و منر ر فاصله  ۷۲کیلینمتای ماز قایر
یشته و با تنجه به میزبانی تعاونی مازنشیناه منطقه مازی
محسن میشن کن فاهنگیاه یبن منطقه یز ق ننیر مازی

روز يكشنبه
1331/3/42

محاوم هستند یز وزیرم کشنر و آمنزش و پاورش تقاضا یریم
نس به ی قا قن معلهاه یقدیم کنند.
ج-آقاي سيد محمد جواد ابطحي نماينده خميني شهر:

وی ضهن ت ابک روز صنابع تی گف  :ول محتام و
خنگنی وزیرم خارجه یع م کا ند که تصنرشاه با یبن بن ه
که مقاریم مابن به قاننه  FATFمابن به ق ل یز نقض
باجام تن ط آمابکا ی ؛ بنابایبن بعد یز نقض باجام یبن بحث
منضنعی ندیر .
چای به جای مقابله و فشار با یخل به فکا چانه زنی و شا
گذیشتن با تنریلعهل  TATFنیستیم؛ ر الیکه می ینیم
آنها شا ری نهی پذباند زبای شا و جنر ی ؛ شا خ ف
یط عقیده با شا خ ف مقتضیام عقیده ,کدیم کشنرها
بایی آه شا گذیشتنه یند؟ شاطی که با ماهی کننینسینه
مخالف باشد ری آنها نهی پذباند.
جای تعجب یر که یگا کار کارشنا ی قنقی با آه یثای
ندیر پس یبن ههه تعجیل و فشار بایی تصنبب آه چیس ؟
زمانی ل تهام مشک م بانکی ر گاو یتصا به نئیف
می شد ولی بعد یز یجایی باجام و فا هیام های
یط
خارجی به کشنر مشخو شد که عدم ههکاری بانک های
خارجی با بانک های یخلی یز جهله مسابل فنی بانک های
امابه بسیار ضعیف شکاف تایزنامه و
یخلی مانند کفاب
مطال ام غیا جاری بانک ها و ثانیا تاس یز فشار های ی تهالی
آمابکا می باشد.
یی کاش به جای ت ش های بی اصل بایی تهکین به
تنریم  FATFر یبن مدم به ل ربشه یی و فنی
مشک م نظام بانکی می پا یختیم .با یبن وجن مخالفتی با
شفافی مالی مقابله با پنلشنبی تأمین مالی تاوربسم و
جایئم مالی به هیو وجه وجن ندیر لیکن  FATFنامی با نیام
شنم بگای ی .
یلحهد هلل قنقدیه ر مجلس کم وجن ندیر آبا ن ابد تهامی
ی تها م رنظا گافته شن ؟ ره ای ر بدیر کارگزیریه نظام
یز باجام و مشابه آه خن گفتند پس منظنر ره ای یز مشابه
آه چیس ؟ بیا شنریی عالی یمنی ملی خنگنی شنری
می باشد و ر جابگاه تصهیم گیا نیس .شنری ر یبن منر به
جهع بندی نا یده ی .چای منضنع ری به یرگاه بگا یرجاع
می هید؟
چای یصل  44آری و یصل  4۷نه باشد؟ چای ول یصل  4۷ری
یجایبی نهی کند؟ چای ما نهابندگاه بدن ا یصل  4۷نیستیم؟
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بایی نیاوی
ق یلتدربسی ها مشخو نشده ی
وضعی
منر نیاز آمنزش و پاورش بایی مها  ۱۳چه خنیهید کا ؟
 ر خصن شها خهینی شها کسانی که م یز شفافیمی زنند ر مسائل یخ قی و یمنیتی فاع یز محامانه بن ه
ههه مسائل می ز ند .چگننه مسئن به خن ش جایم
می هد که بدوه یث ام بک جام یط ع ر انی کند؟ آبا
می خنیهد فاهنگ فحشا ری رویج بدهد؟ آبا می خنیهد
رگیای یمنیتی و طابفه یی یبجا کند؟ آبا می خنیهد نام یمام
ی م و آمنزه های یهل بی ری زبا نی ب ا ؟ یبن طنمار
ما م قهاماه خهینی شها ی  .که به رئیس جلسه تقدبم
می کنم.
ن ابد با آباوی بک شها بازی کنید.مسائل یا ی خن ری با
آباو و یمنی بک شها گاه نزنید.بابد مجاماه شنا ابی بشنند
وبه یشد مجازیم مجازیم بشنند یما آقابانی که م یز محامانه
بن ه می زنند چای به بک باره م یز شفافی ز بد؟ آبا ر
مسائل یخ قی می شن به یبن صنرم باخنر کا ؟ تی
ی گاه می تنیند ر یبن مسائل بصنرم غیا علنی باگزیر شن .
ما که بدن ا اپنشی نیستیم بلکه می خنیهیم ی گاه تشکیل
شن و به مسائل م هم و گزیرشام ضد و نقیض بصنرم
تخصصی و قنقی پا یخته شن .
ن ابد با یبن گننه مسائل
شهای که یریی  ۱۷۲۲شهید ی
رگیا باشد .مسئنلین به فکا آ ی تاه یصفهاه باشند؛ چای
که زمین های ی تاه به یندیزه بک متا نشس پیدی کا ه ی
لذی بابد ابعا فکای بایی ل بحایه آ ی تاه یصفهاه
صنرم بگیا .

روز يكشنبه
1331/3/42

یر با

ر  1۵۲۲ر ا

ر  4۱۲۲تنماه ر بازیر وجن
معامله ی ؟
یماوز نارضابتی ر بین ما م بده میشن که ناشی یز
با رفتن ا امآور قیه یجناس ی  .یماوز مجلس
میخنیهد بگنبد ر یبن زمینه چه یقدیم ینجام ی ه ی  .تیم
یقتصا ی ول و تگاههای نظارتی و تعزبایم بابد بگنبند
ر کدیم بخش قیه گذیری ینجام ی هیند و پا خگن باشند
چای به ی ما م نهی ر ند .یماوز ها صنف و مجهنعهیی
خن ش شخصا قیهتگذیری ینجام می هد و کسی به فکا ما م
نیس .
قیه هابی که یماوز ر بازیر بده می شنند یگا کنتا نشنند
و بانامه ربزی قیقی ر یبن زمینه صنرم نگیا و نظارم
مجلس وجن ندیشته باشد آبنده خنبی ری رقم نخنیهد ز  .ن ابد
یجازه ی که بیشتا یز یبن به ما م فشار ویر شن  .با با رفتن
ر و بی یرزش شده پن ملی یرزش قن و میلینه
قیه
تنماه به بک میلینه تنماه ت دبل شده ی و فشار تنرم روی
وش ما م ی  .یماوز ما م منتظا یقدیم یز نی ول و
مجلس هستند.
یماوز مشکل مهم جامعه ما و آمابکای یخلی گاینیهای
منجن ر بازیر ی  .ما یز آمابکا و ی ایئیل آ یب نخنیهیم
ندبد یما نارضابتی هابی که مس ب آه هستیم و ههه نس به
آه کنم کا هیند به ما آ یب خنیهد ز  .یز ول و مجلس
میخنیهم به طنر یضطایری قیه ها ری کنتا کند و متنا ب
با رآمد ما م آه ری تنظیم کند.
بابد بایی معیش ما م و کنتا بازیر جلسهیی یضطایری
تشکیل شن  .یماوز فسا ر بانکها بده میشن ما  ۷1بانک
یربم و بانکها زباه ه هستند .چای که پا ههای ما م ری
گافته و ر جاهای بگا امابهگذیری کا هیند .یماوز شاهد
تشکیل شاک های یقهاری و به غارم با ه امابه ما م و
ورشکستگی بسیاری یز بانکها هستیم .یماوز بانکهای
ورشکسته یز بانک ماکزی پن می گیاند به طنر وبژه بابد به
منضنع بانکها ر یدگی شن ؛ چایکه به بک یباچالش بایی
نظام ت دبل شده ی .

د -آقاي امير خجسته نماينده همدان :

یماوز شاهد رها شده بازیر و قیه های نجنمی ر ریبطه بایق م و یجناس هستیم .هم ما ر بین ما م ضنر یربم و
خناه ما م و نارضابتی که ر بین ما م بده میشن ر
زمینه یق م و یجناس و خنریکیها  .چای بازیر به ا خن
رها شده ی ؟ چای کسی قیه ها ری کنتا نهیکند؟ یماوز
هم کنم کا ه یند و عکس یلعهلی نس به با رفتن قیه
یق م و یجناس نشاه نهی هند.
ما یماوز میبینیم قیه گنش تا  1۵هزیر تنماه یفزیبش بافته
و کسی نیز قیه آه ری کنتا نهیکند .ر زمینه ابا
ی
یق م نیز ههینگننه ی  .وقتی بک نفا به مغازه مایجعه
و متنا ب با
ر یفزیبش بافته ی
میکند می گنبند قیه
ر قیه کا نیز یفزیبش باف ی  .آبا یماوز ویقعا
قیه

هو-آقاي شهروز برزگر نماينده سلماس:

و
باخی یز ههکاریه و باخی یز ر انهها یخیایً ر خصن
تابعی هابی مطال ی ری ر مجالس مختلف مطاح می کنند .ر
قنقی رئیس جههنر
یبن خصن هم ول و هم معاون
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پا خ قطعی ی ند .یگا و تاه ی نا ی یرند که ف ه
یع م کنند .با ند صح کنند و
شخصی وتابعیتی ی
منجب تشنبش یذهاه عهنمی نشنند.
به مسجد
بارها گفتهیم و میگنبم چایغی که به خانه روی ی
ایم ی  .آ کشاورزی د زو بایی ما م شها تاه
لهاس ی  .ههکاریه ر یبن خصن به تحقیق و تفحو
ریی ی هیند باخی بدوه یبنکه یبن تحقیق و تفحو ینجام شن
شاوع به یظهار نظا می کنند  .رو تاهای نزه ینتخابی یریی
ق آبه هستند ما ق خن ماه ری می خنیهیم .یفای ی که م
یز عدیل می زنند بنبی یز عدیل ن ا ه یند .آنها یفای ری به
چهاههای منفی صدر ی م محکنم میکنند ر الی که
خن شاه یبن چهاه ها ری یرند.
یگا ما م قاه باغ آ کشاورزی ما م لهاس ری بایی آ
شا می باند ننش جانشاه ما م لهاس آنقدر خاوتهند
هستند که یگا ب ینند ما م قاه باغ به آ شا نیاز یرند
خن آ تین با میزنند یما بایی کشاورزی خن شاه به قطاه
قطاه یبن آ نیاز یرند .یز ول میخنیهیم ر خصن
د ربک یقدیم کند و
د زو و پابا
تکهیل پابا
می خنیهیم د باعلی با  ۵4رصد پیشاف فیزبکی تکهیل
د باعلی به رباچه یرومیه ربخته
شن  .بک قطاه یز آ
نهیشن .
شها شطانجی لهاس خیاباههای مساعدی ندیر  .شها یری
و نیاز م ام به
قن کارکناه خن باز مانده ی
ر پا یخ
بن جههای ملی یر  .آقای وزبا کشاورزی یز ههین یماوز به
فکا بازیر محصن م باغی شها تاه لهاس باشید .بازیربابی و
فاوش یب ری یز ههین یماوز ر تنر کار خن قایر هید.
کنتاهتابن و یمنتابن ریه یرت اطی بین یبایه و تاکیه ماز
لهاس ی  .هاچه ابعتا یقدیمام زم ری ر یبن خصن
ر تنر کار قایر هید.

روز يكشنبه
1331/3/42

 سوال ملي آقاي جواد كريمي قدوساي و دو تان از نماينادگان ازوزير محترم اطالعات در خصوص عادم ارائاه پاساه باه اساتعالم
دادستان كل كشور در خصوص ليست افراد دو تابعيتي
 سوال ملي آقاي علي ساري نماينده مردم اهواز و دو تن ديگار ازنمايندگان از وزير محترم نفت درباره عدم پاسخگويي مديران حوزه
نفت و توزي ن امناسب خدمات اجتمااعي و عادم اعطااي مالياات
شهرداري ها
 سوال ملي آقاي علي ساري نماينده مردم اهواز و  7تان ديگار ازنمايندگان از وزير محترم نفت درباره عادم اتخاات تمهيادات الزم
جهت جلوگيري از بحران مازوت
 سوال ملي آقاي حسين مقصودي نماينده مردم سابزوار از وزيارمحترم نيرو در خصوص عدم توجه به خريد كاالي ايراني
 سوال ملي خانم سيده حميده زرآبادي نماينده مردم قازوين و دوتن ديگر از نمايندگان از وزير محترم آموزش و پرورش درباره عادم
شفافيت در آمار و اعالم آسيب هاي موجود در مدارس با توجاه باه
روند رو به رشد آسيب هاي اجتماعي.
 )8اعالم ختم جلسوه  ،جلسوه آينوده روز سوه شونبه موورخ
 1317/3/22ساعت  1صبح

الزم به ذكر است آقای کتا مسعن پزشکیاه زنگ پاباه
نشس علنی یماوز (بکشن ه  ۱۲خا ی ماه) مجلس شنریی
ی می ری رأس اع  ۲۲و  4۱قیقه به صدی رآور .
نابب رئیس مجلس شنریی ی می گف  :به لیل باگزیری
مای م الگا شهدیی ا ثه تاوربستی مجلس شنریی
ی می صحن علنی زو تا تعطیل می شن و یز نهابندگاه
عنم می شن ر یبن مای م ضنر بابند.

 )6اعالم وصول ( )4فقره طرح
طرح نحوه اجراي احكام اعدام ،قط عضو و نقص عضو طرح الحاق ماده  23نحوه فعاليت احزاب طرح اصالح قانون خدمت وظيفه عمومي طرح ايجاد وزراي منطقه اي )7اعالم وصول ( )6فقره سوال
 سوال ملي آقاي عبدالرضا مصري نماينده مردم كرمانشاه از وزيارمحترم كشور درباره عدم اجراي قانون دائم مصوب سال  11دربااره
ساخت  111هزار كانكس براي حوادث
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