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 )1گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل( )44قانون اساسي در مورد نحووه اجوراي قوانون
"نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي" (پس از قرائت گزارش كميسيون و اظهارات نماينده دولتت عدتدادي از
نمايندگان نظرات خود را پيرامون گزارش مزبور ارايه نمودند).
 )2اعالم وصول ( )4فقره طرح عادي و يك فقره طرح با قيد فوريت ( قيد يك فوريت به عصويب نرسيد).

 )3اعالم وصول ( )1فقره سوال و اعالم انصراف از ( )1فقره سوال
 ) 4رسيدگي به اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز (كليات اليحه به عصويب رسيد و جهت بررسي جزييتات بته كميستيون
ارجاع گرديد (.طبق نظر هيات رييسه اليحه به صورت دو شوري بررسي خواهد شد).
 )5ناطقين جلسه علني(آقايان  :بيگدلي نورقلي پور مرادي ادياني و كامران)

 )6تذكرات كتبي نمايندگان به رييس جمهور و مسئولين اجرايي كشور
الف -تذكرات كتبي به رييس جمهور( 8مورد)
ب -تذكرات كتبي به مسئولين اجرايي كشور( 22مورد)

 )7تذكرات آيين نامه اي ،اخطار قانون اساسي و تذكرات شفاهي
 )8اظهارات آقاي دكتر پزشكيان نايب رييس اول مجلس شوراي اسالمي(پيشاپيش فرارسيدن عيد سديد فطر را به مسلمانان جهان
بويژه ملت عزيز ايران عبريك و عهنيت عرض نمودند).

 )9اعووالم خووتس جلسووه  ،اعووالم خووتس جلسووه ،
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باصتاه اانوا مکذکور بایک شکورصی مکاص اکوه صی بکاصی نحکوه
پلگلای تحتق تلاتت اکای کلکق صادصکاد متکا مدق تشکیل
مق ش مداتفانه اوه اضایله متننه در صین شورص به حاشکله
باده ش ه صن در حالق که صین اانوا نظارتق صتکت بایک بعک
نظارتق تا تتویت شودم
باصتاه ماده  2اانوا مذکور بایک ککارگا اق توتکط شکورصی
ماصاوه صی تشیل شود ظلفه صین کارگا ه تنتل اوصنلن صتت
صما تیا صین کارگا ه تشیل ش ه تیا به ظلفه خود عم ککاده
تیا گزصر اای ته مااه صرصئه کاده ککه صیکن گکزصر اکا در
صحن علنق مجلس ااصئت شودم
د لت به تیللف خود در صجاصی نحکوه پلگلکای تلاتکت اکای
کلق صادصاد متا مدق عم نیاده مجلس نلکز نتکن نظکارتق
خود رص در صین ب ن به خوبق صیفا نیاده صتتم

 )1گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت
بر اجراي اصل( )44قانون اساسي در مورد نحوه اجوراي
قانون "نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصواد
مقاومتي"
پس از قرائت گزارش كميسيون و اظهارات نماينده دولت  ،تعودادي
از نمايندگان نظرات خود را پيرامون گزارش مزبور ارايه نمودند:

خالصه گزارش:
 در تصویب نامه تشکیل تکداد مامانک اق صادصکاد متکا مدقمتار ش ه صتت زرصی کابلنه به عکو ه ر تکای تکازماا اکای
صصلق (صعم صز تازماا ص ص تلما) معا نلن رئلس جمهور در
صتکت
صین تداد عضکو دصشکده باشکن م امکانکور ککه مشک
صکثایت اایب به صتفاق صعضای صین تداد صز اوه مجایکه بکوده
الچ عضوی صز اوصی دیگا در صین تداد عضویت ن صردم
 ماده  3اانوا نحوه پلگلای تحتق تلاتت اای کلق صادصکادمتا مدق د لت صجاصی اوصنلن مابکو بکه تلاتکت اکای کلکق
صادصککاد متککا مدق رص در ص لویککت اککاصر دصده در لککوصی صرتککالق
خصوصاً بانامه پنجساله بودجه اای تنوصتق صین تلاتت اکا
صحیام اانونق ماتبط رص م نظا ااصر دا صما مفاد صین ماده نلز
به صورت کاموً ح صالق صجاص ش ه صتتم
 با توجه به ع م تشیل شورصی ماص اوهصی م نظا صیکن اکانوامفاد ماده  4اانوا نلز عمللاتق نش ه تا به حال گکزصر اکای
تاللانه عملیاد اکوص بانامکهاکای تتکق تنهکا در صکحن علنکق
مجلس ااصئت نش ه صتت.

آقاي حسن كامران  :ی در خصوص نحوه صجاصی اکانوا نحکوه
پلگلای تحتق تلاتت اای کلق صادصاد متا مدق با بلاا صینیه
مشی کارگا ه تداد شورص نلست گفت صما ز ته اوه دصیکا
صتت صما بایا؛ مداتفانه صا صمق باصی بهبکود توللک صنجکام نمکق
شود متط جلسه تشیل مق شود در صا به گفدکار درمکانق
تب ی ش ه صتتم
امچنلن با صندتاد صز صینیه در بودجه صمسال مجلس د لت 33
ازصر ملللارد توماا به بودجه تحمل کادن صمز د در تین ه به
 011ازصر ملللارد توماا مق رت م
بای به علم انا بپلونک یم صز ککاان  421اکزصر ککارتماین در
کشور صندتاد کاد صشدغال دصئم بای در دتدورکار اکاصر گلکاد
صادصاد متا مدق در شعار تحتق نمق یابک در صاک صصک 44
غارت چپا ل صتتم
تمامق صظهارصت صما ز گفداردرمکانق صتکت ترکار تا بکه مکادم
نمق رت مداتفانه تنها ازینکه اکای جکاری صمکزصین یامدکه
صادصاد متا مدق رص بای صز خود شا کاد ضمانت صجاصیق نلز
بای در دتدورکار ااصر گلاد مسکوونا بایک بکه خکود تک ت
ادق مق توصنن صز صادصاد متا مدق صحبت کنن ککه
بگلان
خود تا رص با ر دصشده باشن م

خالصه اظهارات عددادي از نمايندگان:

آقاي علي اديتاني  :پکس صز ااصئکت گکزصر کملسکلوا یک ه
حمایت صز تولل ملق نظارت با صجاصی صص  44اانوا صتاتق
در خصوص نحوه صجاصی اانوا نحوه پلگلکای تحتکق تلاتکت
اککای کلککق صادصککاد متککا مدق گفککت باصتککاه گزصرشککق کککه
کملسلوا تهله کاده صز  4مکاده  3مکاده بکه صکورت دالکق
اکعق صجاص نش ه صتتم
صگا گا اق رص باصی بارتق کارشناتانه اوصنلن مصکو مجلکس
مکق شکود ییکق صز
صند ا کنلم پس صز بارتکق اکا مشک
اوصنلنق که به لحاظ تلاق اانونگذصری صیاصد دصرد امکلن اکانوا
صتت چکاص ککه بلشکدا جنبکه توصکله صی دصرد در صاک نکو
اانونگذصری جام کام نبوده صتتم

آقاي شهروز برزگر كلشاني پس صز ااصئکت گکزصر کملسکلوا
ی ه حمایت صز تولل ملق نظارت با صجکاصی صصک  44اکانوا
صتاتق در خصوص نحوه صجاصی اکانوا نحکوه پلگلکای تحتکق
تلاتت اای کلق صادصاد متا مدق گفت ص للن رصایار حمایکت
صز تولل دصخ با ر به تحتکق صصک  44صتکتم بایک عک صلت رص
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پلشه کار خود ااصر دصد مسلااا رص باصی رتل ا به تن چشم
صن صز توتعه اموصر کادم
مجلس با ض اوصنلن ج ی صصوح اکوصنلن اک یم نظکارت
دالق در تحتق صص  44اانوا صتاتق مکق توصنک مکورا باشک
امچنلن د لت با صجاصی صین صص اوه اضائله نلز با مساع ت
اای نزم بای مادم رص تشویق کنن تا صرد عاصه کارتاز تولل
شون م
ی با صندتاد صز صینیکه ب کن خصوصکق تکوصا ر د بکه باخکق
پا ژه اا رص ن صرد صمز د علت صین موضو یا توصا مالق ضکعلف
یا اوصنلن دتت پاگلا صتت ککه ب کن خصوصکق صنگلکزه صی
باصی ر د به طاح اکای بکزرر رص نک صرد بنکاباصین مکق طلبک
تمامق اوص صنگلزه نزم رص صیجاد کنن م
بای صز مشوق اای صادرصتق صتکدفاده شکود تکود بکانیق بایک
پایلن باش م
ییق صز کاراای صتاتق در صما صصک  44تمکوز عکالق صتکت
ب ا توجه به بازصر ککار صرتبکا نزم رص نمکق تکوصا بکا صکنعت
باااصر کاد مداتفانه جوصناا نه توصا کار کشا رزی رص دصرن نه
جایق باصی کار به صن صزه کامق مناب ملق را ت اای خ صدصدی
نلکا ی ککار کمکق کلفککق در کشکور جکود دصرد صمکا مهککم
م یایت مناب نلا ی صنسانق صتتم
صغلب تولل صت دصخ مورد حمایت ااصر نمق گلانک شکاه بلکت
صادصاد متا مدق تولل صتت مداتفانه تولل صت صنعدق صز نظکا
کلفلت توصا راابت با محصونت مشابه خارجق رص ن صرن ییکق
صز عوصم موصن تولل مسائ تلاتکق کشکور منکتکه جهکاا
صتتم
صتدفاده صز نلا اای بازنشسده در پست اای کلل ی ماصکت رص
صز جوصناا با صنگلکزه گامدکه بایک بسکدااای نزم بکاصی حضکور
جوصناا ماصام شودم
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تاملن کنلم مسلماً ااب ابول نلست به یتلن ت لف صکورت
گامده صتتم
صگا تنچه که ما در صین موصد ت رده بودیم توتط د لت صجاصیکق
عمللاتق ش ه بود صین صجاص با ر ی شاخ اکای صادصکادی
تارلا دصشت ا ف صادصاد متا مدق محتق ش ه بود به یتکلن
تاکنوا صادصاد رص متا م تازی کاده بودیم صما صینگونکه نلسکت
چاص که صگا صادصاد متا م تازی ش ه بود تیاا اکای ناشکق صز
بازصر صرز کسب کار صتفاق نمق صمدادم
صگا تلاتت اای صادصاد متا مدق ت ین نمق ش ن د لت بکاز
ام صا صمق چوا پا ژه اای عماصنق رص پلگلای کاده به یتلن
تنها رص به عنوصا عملیاد خود گزصر مق دصد مداتکفانه دچکار
خکای تش ل در صند ا پا ژه اای صادصاد متکا مدق شک ه
صیم چاص که صگا بکه مفهکوم درتکت صادصکاد متکا مدق رتکل ه
بودیم شاصیط صینگونه نبودم
به عنوصا مثال در تال  39گزصرشق در کملسکلوا توللک ملکق
صرصئه دصدیم که نشاا مکق دصد یکم ملللکوا  411اکزصر یکور
توتط د زصرت انه د لت اکاصردصد صردصت منعتک شک ه صتکت
حال توصل صین صتت تیا صین نو ااصردصداکا در رصتکدای صجکاصی
تلاتت اای صادصاد متا مدق صتت؟
کار علمق مان صز خکا در صجاصی پا ژه اکای صادصکاد متکا مدق
مکقشککود خکککای تشک ل در صند کا پککا ژه اککای صادصککاد
متا مدق ما رص در متاب تیاا اای صادصادی در پایاا تکال 39
در صرتبا با بازصر صرز مصوا نگه ن صشت صمکا صگکا صیکن خکااکا
صورت نمق گامت جلوی خا ج صرز گامده مق ش عاضه صرز
صمزصین مق یامت لذص د لت مق توصنست صز مشکاراای صرده بکه
مادم صادصاد جلوگلای کن م
ی ب اااصری رصبکه علت معلکولق در صجکاصی پکا ژه اکا رص بکه
عنوصا خکای د م در صجاصی اانوا صادصاد متا مدق عنوصا ککاد
صمز د رصبکه علکت معلکولق صیجکاد شک ه تکارلای بکا رشک
صادصادی کشور ن صشده صتتم
صین پا ژه اا نتن مزصین ه صی در رش صادصادی ن صشده ما در
دتداتق به صاک صف تلاتکت اکای صادصکاد متکا مدق ناککام
بوده صیمم

آقاي هتادي قتوامي  :پکس صز صرصئکه گکزصر نماینک ه د لکت
درخصککوص نحککوه صجککاصی اککانوا "نحککوه پلگلککای تحتککق
تلاتت اای کلق صادصاد متا مدق" گفت ا ف اای صتاتکق
نظارت با د پایه صتت صبد ص تاملن منظور اانونگذصر ب ین معنکا
که اانونگذصر در صین اانوا  4ماده مصو کاده صتت صز د لت
به عنوصا مجای اانوا صندظار صتت زملنه صجاصیق صین  4ماده رص
ماصام کن م
صینیه مق گوینک اکانوا صبهکام دصرد بکه امکلن دللک کامک
صجاصیق نش ه صتت در صدصمه ندوصنسکده صیکم نظکا اانونگکذصر رص

آقاي مسدود گودرزي :پس صز صرصئه گزصر نماینک ه د لکت در
خصوص نحوه صجاصی اانوا "نحوه پلگلای تحتق تلاتت اای
کلق صادصاد متا مدق" با صعدتاد با صینیکه بایک بکا ککار تلمکق
مشارکدق صتدفاده صز امه دتدگاه اا به دنبال ح مشکیوت
صادصادی بود گفت مگا ا ف صز تلاتکت اکای کلکق صادصکاد
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متا مدق پلشامت صادصکادی دمک تیکاا اکای صادصکادی ممم
نلست؟ مگا صین تلاتت اا باصی تسهل صمکا تجکارت رشک
صادصاد تک ین نشک ه صنک ککه تکا صیکن ملکزصا در صجکاص ناککام
مان ه صن ؟
در صیاصا صمق اا به خوبق تاتلم مق شون صما در صجاص به ش ت
مشی دصریم صمز د تلاتت اکای صادصکاد متکا مدق ر شکن
شفاف صتت صگا چه د لت بای مدولق صجاصی صین تلاتت اکا
باش صما تمام اوص دتدگاه اا بای در کنار اوه مجایکه بکوده
تا رص حمایت کنن چاص که صکنوا در جایاا جنک صادصکادی
ااصر گا مده صیمم
طبکق اکانوا بایک بکاصی صجککاصی تلاتکت اکای کلکق صادصککاد
متکا مدق تشکیلوت ماصاکوه صی تشکیل شکود نکه تنهکا صیککن
تشیلوت به درتدق تشیل ت ص م نلامده صتت بلیه خا جق
جلسات بای به درتدق پاین شون که صین صتفاق نلز رخ نک صده
صتت ضمن تنیه ب ن خصوصق در صین ماجاص نتن شکفاف
ر شنق ن صرد در حالق که ما بای صز ظاملت تنها بکاصی تحتکق
صادصاد متا مدق صتدفاده کنلمم
ی با صندتاد صز تعصب اای تازمانق در صجکاصی تلاتکت اکای
کلق نظام صادصاد متا مدق تاکل کاد بای با تمام ظاملت اوص
صرد شویم نه با تعصب اای تازمانق در صاک مشکی صجکاصی
اانوا صتت صما در صورت رمداراای ماصاوه صی مق توصا با صیکن
مشی مائق ش مم
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ی با صشاره به صینیه  3تکال صز صبکوغ صیکن اکانوا گذشکده صمکا
تاکنوا یم جلسه توتط صین شورصی تشیل ش ه صتت صدصمکه
دصد در تتدانه تشیل د ملن نشست تداد مامانک اق صادصکاد
متا مدق تشیل ش که در صین رصتدا بحکث تشکلی جلسکات
شورص که صلزصم اانونق بود انوز محتق نش ه صتتم
تماییا تداد جن صادصادی خود علله صیاصا رص در زصرت خزصنه
دصری صین کشور ااصر دصده صتکت بکاصی متابلکه بکا ته یک صت
خنثق کادا صین جن اا ته اوه بای معال شون در شاصیط
کنونق که جن صادصادی علله کشور به رصه صمداده امه کشور
بای بسلج شون م
در صدصمه با تاکل با صینیه جلسات صین شورص بای باصتاه صلکزصم
اانونق تشیل شود صمز د اا ته اوه تمام کملسکلوا اکای
مجلس بای درگلا بحث صادصاد متا مدق شون دبلاخانه صیکن
صا صم زصرت صادصاد شود تا نهکادی در باصبکا مجلکس پاتک گو
باش م
د طاح در رصتدای نحوه صجاصی اکانوا نحکوه پلگلکای تحتکق
تلاتت اای کلق صادصاد متا مدق تهله ش ه ککه صملک صرم در
نشست صما ز مجلس صعوم صول شودم
آقاي دكتر علي الريجاني :پس صز صرصئه گزصر نماینک ه د لکت
درخصککوص نحککوه صجککاصی اککانوا "نحککوه پلگلککای تحتککق
تلاتت اای کلق صادصاد متا مدق" گفکت در صیکن خصکوص
ت لف صورت گامده توضلحات صرصئه ش ه صشیال ع م صجکاصی
اانوا رص رم نمق کن م طبق گزصر صرصئه شک ه در تکک اکوه
جلسه باگزصر ش ه صما طبق اانوا بای جلساتق باصی اماانگق
اوصی م دلف تشیل مق ش که صین مهم صنجام نش ه صتتم
ی تصای کاد صگا صبهامق در صین خصوص جود دصشکت بایک
باصی رم تا توصل مق ش زیاص اانوا به د لکت صبکوغ شک ه
بای صجاصیق شودم صلبده نیکات مثبدکق در گکزصر صرصئکه شک ه
جود دصردم

آقاي حميدرضا فوالدگر  :ی درخصکوص نحکوه صجکاصی اکانوا
"نحوه پلگلای تحتق تلاتکت اکای کلکق صادصکاد متکا مدق"
گفت تلاتت اای صادصاد متا مدق در پایاا بهمکن تکال 32
صبوغ ش که کملسلوا ی ه حمایت صز تولل ملق در تکال 33
با کمم ماکز پ ان اا گزصرشق در صین بکاره تهلکه ککاد ککه
ش باصی  22بن تلاتکت اکای
باصتاه صین گزصر مش
صبوغق صادصاد متا مدق اانوا به صن صزه کامق جود دصرد شای
تنها در چن بن خأل جود دصشده باش م
ی با بلاا صینیه کملسلوا مدبوعن به صین ندلجه رتکل ککه
در بحث تلاتت اای صادصاد متا مدق بایک صاک صمات نظکارتق
صنجام دصد صمز د در صین باره به صین ندلجه رتل یم که پکانین
تنتل اوصنلن بای در ص لویت ااصرگلاد لذص اکانوا  4مکاده صی
تصویب ش که با صین صتاه تکه اکوه بایک شکورصیق تشکیل
دان صین شکورص بایک ککارگا اق صیجکاد کنک ککه تنتکل
پانین اوصنلن رص صنجام دا گزصر تا به مجلس صرصئه شودم

 )2اعالم وصول ( )4فقره طرح عادي و يك فقره طترح بتا قيتد
فوريت ( فوريت به عصويب نرسيد).
طرح اصالح ماده  3و الحاق يك ماده به قوانون نحووه پيگيوريسياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي( در راستاي تبصوره  1مواده 49
آيين نامه داخلي مجلس)
 طرح اصالح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري طرح تشكيل وزارتخانه هاي انرژي ،آب و محيط زيست طرح ادغام سازمان هاي اورژانس ،مديريت بحران و هالل احمر وتشكيل وزارت مديريت بحران
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مملیت رص صدصره کاده صیم؟ به چه ملزصا توصنسده صیکم بکا صتکاه
ع صلت بلن صاشار مادم رمدار کنلمم صیا در ملاا مکادم محکا م
ر تدانشلن کارمن صا ماانگلاا عزیز به ع صلت رمدار شک هم
تیا در رعایت حتوق صاللتاا که در اانوا صتاتق مکورد تاکلک
صتت ع صلت جود دصرد تیا در ملاا تفا ت ماحن پادصختاا
گس ملاا دریامدق کارمن صا م یاصا صرش توصنسده صیم بکا
ع صلت رمدار کنلمم
چاص ع هصی صز جوصناا دصنن تموخدگاا کشکور بک ا شکغ
درتم ح صالق باشن دچکار تتکلباکای صجدمکاعق باشکن
درتم ع ه صی الل با درتم ک زن گق صین جوصناا باصبا باش م
صیا صین ع صلت صتت که یم ر تدا نشلن محا م که صمام تنها رص
صاحباا صصلق ممیلت مامود صز تحصل محا م بمان صما مکاد
دیگای ماالانه ملللوا اا توماا خاج تموز کن م صینیه صجازه
ن الم با صتاه مص  02اانوا صتاتق اوملکتاکا بکا صتکاه
زباا خودشاا ب وصنن بنویسن صجاصی ع صلت صتت؟
صما نلاز ضا ری دیگا جامعه صنسجام ام لق با صتاه تبعلت
صز اانوا صتاتق منویات متام معظم رابکای صتکتم در حکال
حاضا پکلن صز اکا زمکاا دیگکای نلکاز بکه حک ت صحسکاه
مق شودم دل بسدن به اا کشوری صشدباه صتتم حضکات علکق
( )صیجاد ح ت بلن مسلماا رص صز نماز ر زه باتا مکق دصنک
تیا ما که املشه در ت ناصنق اا دعااا دم صز علکق مکق زنکلم
به چه ملزصا توصنسکده صیکم مامایشکات حضکات صملکا رص عملکق
نمایلم با صمیار عتای تلاتق غلکا تلاتکق صادصکادی
دصنشگااق صحداصم بگذصریمم
صمکام شکه ص رصاکق جکز
ما باصی رتل ا به صاک صف صنتکو
رتل ا به ح ت صنسجام که منجا به ح ت شود نک صریم
بای امانن صمامانماا بب شلم با امک یگا امیکاری کنکلم
نگککذصریم دشککمناا صیککاصا صتککوم تککو صتککدفاده کنن ک م صیککن
تایبوااا ماصتاکا ککه در صخدلکار مکا گذصشکده شک ه بکاصی
ت ایب یی یگا نلست اا مکادی در اکا متکام مواعلکت ککه
باعث صین نفاق د ری باش به کشور شه ص خلانکت ککاده
امچنلن مادم صز صین رمداراا نارصضق اسدن صیکن رمداراکا رص
ن وصان ب شل شفاف تکازی در تمکامق مسکائ کشکور نلکاز
صتاتق صتتم شفاف تازی در صادصاد بسلار مهم صتتم صز تولل
پول صتیناه مح مصاف خا ج پول صزتلسدم مالق کشور
شفاف تازی کنل تا رص رص کنل تا امه ب صنن چکه بویکق
تا پول بلت صلمال مق تی م صین موضو حق طبلعق امه مادم
صیاصنلاا صتتم

طرح تسريع در تحويل لوايح مرتبط با مديريت شهري و شوراهاياسالمي شهر و روستا توسط دولت ( با قيد يك فوريت )
پس از اظهارات يكي از طراحان (خانس وافي) ،مخالف(آقاي قاضوي
پور) و موافق(آقاي فرهنگي) ،قيد فوريت به تصويب نرسيد.
 )3اعالم وصول ( )1فقره سوال و اعالم انصراف از ( )1فقره سوال
 سوال ملي آقاي رضا انصاري نماينده داراب از وزير محترم علوم ،تحقيقات و فناوري در خصوص برنامه ريزي وزارت علووم در موورد
ساماندهي دانشجويان دكتري
 اعالم انصراف آقاي مقصودي نماينده سوبزوار از طورح سووال ازوزير محترم نيرو در خصوص عدم توجه به خريد كاالي ايراني.
 )4رسيدگي به اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز
پس از قرائوت گوزارش كميسويون و اظهوارات مخالفين(آقايوان :
كواكبيان ,عليرضا بيگي و محمود زاده ) ،موافقين(آقايوان  :حسون
نژاد ،زارع و كبيري) و نماينده دولوت ( سوردار مويودي)  ،كليوات
اليحه به تصويب رسيد و جهت بررسوي جزييوات بوه كميسويون
ارجاع گرديد (.طبق نظر هيات رييسه اليحه به صوورت دو شووري
بررسي خواهد شد).
 )5ناطقين جلسه علني(آقايان  :بيگدلي نوقلي پتور مترادي
ادياني و كامران):
الف-آقاي احمد بيگدلي نماينده خدابنده:

ظلفه صصلق نماین گاا مجلس نظارت با صمور صجاصیکق کشکور
صتتم رابا عزیز ما در تغاز مجلس دام نماینک گاا محدکام رص
به صنجام ظایف اانونق توصله کادن خکود نظکارت بکا صمکور
صجاصیق کشور رص تالوحه معاللت نماین گاا ااصر دصدن م
معلار ع صلت باصی ما حضات علکق ( )صتکتم تیکا تکا بکه حکال
پاتل ه صیم چن طاح مصوبه به دللک بکق عک صلدق رد شک ه
صتتم تیا توصنسده صی با مادم با ع صلت باخکورد کنلک درحکالق
که م صم شعار ع صلت طلبق مکق داکلم مداتکفانه مجلکس بکه
تاگونهصی که صمام ماموده بودن در رصه صمور نلسکت شکای در
تووری مق خوصالم مجلس رص در رصه صمور دصشده باشکلم لکق
مداتفانه در عم صنجام نش ه صتت ما ندوصنسده صیکم صز لحکاظ
عملق صین موضو رص تازمان اق کنلم تا در رصه صمور بمانلمم
صین عضو کملسلوا صجدماعق مجلس صدصمه دصد خ ص ن پلاماصا
رص با کدا تاصز باصی صجاصی ع صلت رمدار با صتاه عک صلت
ماتداد ااتا نلز تاشار صز تیات درباره عک صلت صتکت امکه
معدت اسدلم صمام زماا باصی صجاصی ع صلت مق تینک م خ ص نک
ااتا رص باصی ما زن ه اا عبات پن نازل کاده صتت نه متط
باصی خوصنک ا بکاصی صمکوصتم تیکا بکا صتکاه تیکات ر صیکات
دتدورصت خ ص ن شهل کابو که بکاصی عک صلت شکهل شک
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صگا شفاف تازی صنجام مق گامت دهاا ملللکارد پکول مکادم در
موتسات ااض صلحسنه که خانوصدهاا رص گامدار کاده صز دتکت
نمق رمتم صگا شفاف تازی صنجام مق ش ش صق جاصت زمکلن
خککوصری پککول خککوصری ن صشککتم در نهایککت بککا شککفاف تککازی
کنلم ملللارداا دنر درتم نفدکق در د لکت
مق توصنلم مش
نهم دام به کجا رمتم صگکا مجلکس داکم بکه جکای مصکو
کادا طاح اا اوصنلن موصزی ککه تنچنکاا دردی صز جامعکه رص
درماا نمق کنک صنکاژی خکود رص صکاف شکفاف تکازی امکلن
موضو کن بدوصنلم پول بلت صلمال رص باگادصنلم بزرر تکاین
خ مت رص صنجام دصدهصیمم
مگا زصرت رصه باصی صتدان صرد تازی جادهاا که اد گکاه شک ه
چه ملزصا بودجه مق خوصا ؟ با  01ملللارد دنر مق توصنسکدلم
ک کشور ر ص ری گذصری کنلمم مگا زصرت نلکا بکاصی تکاملن
ت شا ت کشا رزی چه ملزصا صعدبار نزم دصرد؟
به جای ر زماگق صب تا شب رتکان ا در د ره نماینک گق
امت کنلم تیللف  2ملللوا  911ازصر ملللارد توماا درتم
کنکلمم مکادم اکم صز
نفدق در د لکت نهکم داکم رص مشک
مجلس صین توا رص دصرن م باچنک اکزصرم صیکن پکول مکق شکود
مشیوت ماانگلکاا مشکیوت بامکت اکای ماتکوده مک صره
ت ایبق مشیوت کارمن صا ااصردصدی رص باطاف کادم

روز چهارشنبه
1231/2/62

تحاد مادم عزیز صیاصا در ندلجه تن تا کادا حلته تحایم اا
به صتکه رمداراای خود موجبات صندتال تا به بککن جامعکه
صیجاد صتحاد در حوزه اای صادصادی صجدماعق تلب ترصمکن
ر صنق مکادم مکق شکود ککه دتکدلابق بکه رمکاه باخکوردصری
صادصادی صجدماعق عمومق صز حتوق مسلم صیشکاا بکوده صز
ظایف ذصتق نماین گاا به شمار مق ر دم
صز توی دیگا صندظار صین جود دصرد تا مجلس بکه عنکوصا نهکاد
اانونگذصری کشور دصرصی تاز کاراای صاعق عم جمعق بوده
کارکادی مبدنق با پشدوصنه اای علمق عمللکاتق اکوی دصشکده
باش م علق رغم پکلن بلنکق تکاز کاراایق بکا صتکاه اکوصنلن
معمول مداتفانه خا جق اای مجلس کمدکا مبدنکق بکا ککار
جمعککق صاعککق حاصکک تشککایم مسککاعق جکک ی تمککامق
نماین گاا مجلس مق باش م
ی با صشاره به مسائ حوزه صند ابله ص گفت صتداا گلسداا
امانن بسلاری صز صتداا اای کشور مدحم د چکالن صصکلق
بلیاری کم تبق صتتم
علق رغم صینیه صتداا گلسداا جز صتداا اای شمالق پابارصا
کشککور بککه شککمار مککق ر د مداتککفانه در تککال اککای صخلککا در
تال اای صخلا شاا کمبود ت تشامل نق ر تدایق به یک ه
در منکته شمالق نلز شااق تا بوده صیمم

ب -آقاي رامين نورقلي پور نماينده كردكوي :

ج -آقاي علي محمد مرادي نماينده قروه :

ی ضککمن ترز ی ابککولق طاعککات عبککادصت مککادم تبایککم
پلشاپلن عل تعل مکا گفت با توجه به شاصیط حال حاضا
بلن صلمللق نلز شاصیط کنونق کشور پاالز صز اکا نکو رمدکار
الجانق تصملم گلای تصکملم تکازیاکای منبعکث صز تا
نزم صتتم
توت به صصول منکتق رمداراای ناشکق صز محاتکبات دالکق
تود زیاا در حوزه مناب ملق در بکلن مسکوونا نظکام بکه
ی ه نهاد اانونگذصری کشور نماین گاا ملت نکه تنهکا موجکب
بهبود شاصیط معلق بلیه باصی املشه ییق صز ضا ریات مهکم
صتاتق کشور به شمار مق ر دم
نمونه صی صز رمداراای مکورد نظکا رص ضکمن صحدکاصم کامک بکه
نظاصت صین عزیزصا مق توصا در شاصیط خا ج تماییا صز باجام
اای صحن علنق مجلس نلکز شکاصیط مککاح شک ا لکوصی
چهارگانه ماتبط با مبارزه پولشکویق متابلکه بکا تکاملن مکالق
تا ریسم در صحن علنق مجلس مشاا ه کادم
به نظا مق رت عملیاداکای صیکن چنلنکق در کنکار پادصخکت
ازینه اای بلن صللملق به بهای د ر ش ا صز رماه مکورد صندظکار

ی ضمن تبایم ماص رتل ا عل تکعل مککا گفکت صز بکس
منزلت دصرن که صین نشاا مق دا
مادم پلن خ ص ن صرز
رصه مادم رصه خ ص ن به موصزصت ام حاکت مق کنن پس بای
با مادم باشلم به تنها توجه کنلمم
در صدصمه با بلاا صینیکه صمکا زه صغلکب مکادم مکا در ر تکدااا
شهااا با یارصنه  42ازصر تومانق زن گق مق کنن صظهار دصشت
تلسدم طبتاتق در حال تایه صن صخدن با جامعه ما صتت ع ه
صی صز متاص صز تأملن مایحداج خود عاجز اسکدن ماصکله بکلن
صاشار جامعه اکا ر ز بکلن صز پکلن شک ه تعک صد بلیکارصا
صماصدی که به زیا خط متا تتو مق کنن صمکزصین مکق یابک
چنانچه نزدیم صتت متا به کفا تب ی شودم
صادصاد مکا بلمکار بکوده تکا ککق مکق خکوصالم شکاا ملجکق
صادصادماا باشلم ماصین د لدق ش ا در صادصاد اار ز بلشکدا
ش ه صین مسأله باعث صز بلن رمدن مضای کسب کار مق شود
صمل ی باصی تولل کنن ه صردکننک ه خصوصکق بکااق نمکق
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گذصرد که در ندلجه شاا صمزصین خا ج تامایه اکای مکالق
میای صز کشور خوصالم بودم

روز چهارشنبه
1231/2/62

ما نلازی به صعمال نظارت ن صریم؟ مجلس مکا تنچنکاا مکلکو
کار مق کن که ما ناظا اسدلم؟ تیا ما ب ا علب اسدلم؟ صگکا
ااصر صتت به کسق جوصل ز بزنلم یم توزا به خودماا بزنلمم
چه کسق گفده الات ریلسکه مکا صز تحتلکق تفحک مصکوا
صتت؟ ما در مجلس چه مقکنلم؟ پلماای چشمااماا رص بکان
بزنلم نگااق به صمیار عمکومق بلنک صزیم در کجکای اضکا ت
صعدماد عمومق مادم ااصر دصریم؟ ما ب ا تعارف در حال ماصله
گامدن اسدلم تا ام ماصکله صز رانموداکای حیلمانکه متکام
معظککم رابککایم متککط صحسککنت مککقگککویلم متککط تیبلککا
مقماتدلم در عم کجای کار اسدلم؟ خکا من بکه خکودم
صتتم
ما نلاز به ص ر کارنامکه مجلسکق بکاصی تکم تکم نماینک گاا
دصریم ما صین طاح رص در مجلس اشدم صرصئه کادیم موصمتت به
عم نلام م

د -آقاي سيد علي ادياني نماينده قائمشهر سوادكوه :

چن نیده صی خکا به خودماا مکاح مقکنمم مجلکس داکم
د تاله ش در ر زاای تغازین تال توم اسکدلم مجلسکق
که به تعبلا صمام صرزشمن ماا مقتوصن ماکز صصوح یا صمساد در
کشور باش م صمکام تعکارف نیکاده مجلکس کشکوراای دیگکا رص
نگفدن مجلس جمهوری صتومق صیاصا رص مامودن م
ی صمز د صین خانه که خانه ملت صتت مقتوصن خانکه ملکت رص
یاصا کن مقتوصن خانه اای تبادی رص به تاماا باتکان صگکا
نماین ه نماین ه باش شاا ملت رص جایگاه ملت رص صادک صر
ملت رص امچنلن عظمت ملت رص مامایشات حیلمانکه متکام
معظم رابای رص رعایکت کنک صز صیکن منظکا نیکاتق رص مککاح
مقکنمم ما د تال پلنر رص اکعا با مکاصز مکا د صز مسکائ
مدع دی پشت تا خوصالم گذصشتم
ب عه ی تماییا بازگشکت تحکایم بلیکاری عک م صشکدغال
لشیا تحصللیاده دصنشگااق تو م یایتاکا ضکعف باخکق
دتدگاه اا مکالبات باخق صز صنوف صاشار امه در کنار اکم
مسووللت ما رص صمز ا مق کن م تهم مجلس در باطکاف ککادا
مشیوت در د تال تین ه چه خوصا بود؟
اکعاً ما نلاز به حاکت متد رصنه دصریمم د تال تینک ه بکلن صز
صین ماصتا صز د تال گذشده نلکاز بکه صادک صر رمدکاری دصریکمم
نزمه صاد صر طهارت در ر د بکه ماتینک صند ابکات ر د بکه
مجلس بود اا چه بود گذشتم نزمکه د م طهکارت صک صات
در صتدماصر حضور در کار چهار تاله مجلس صتکتم خکودم رص
مق گویم خکابم نماین گانق صتت که نماین ه موئکم اسکدن
در عا نه در ما م رمداراایق صز ما تا مقزن صز ابلک پکس
گامدن صمضااا پس رمدن صز صتدلضاحاا کوتاه تم ا صز حتکوق
ملت کجای ککار نشکاا صز صک صات طهکارت در رمدکار دصرد؟
خکابم به صد صر گذشده صتت نه به حاضاینم
صگا ما ب وصالم رمدار خود رص منسجم کنلم تکا بدکوصنلم صمکور رص
صحل صدصره کنلم بای صز خودمکاا تغکاز کنکلم خکود نظکارتق
مجلس محور صصلق بحث بن ه صتتم ص نً بای عملیاد د تکاله
مجلس رص صرزیابق کنلم ما بکاصی د لدمکادصا جلسکه غلاعلنکق
مقگذصریم تیا باصی صرزیابق عملیاد خودماا جلسکه غلاعلنکق
گذصشدهصیم؟ ما با زرص دتکدگاهاکای صجاصیکق صعمکال نظکارت
دصریم صبزصر نظارتق دصریکمم تکذکا تکوصل صتدلضکاح صعمکال
ماده  239صما با خودماا چه کادیم ما نلازی به تذکا نک صریم؟

هت -آقاي حسن كامران نماينده اصفهان:

حسن کاماصا در نکق ملاا دتدور جلسکه علنکق صمکا ز بلکاا
کاد صمام شهل صین ماه یعنق صمام علق ( ) صلدق خکا بکه
نماین گاا مجلس زیا صتدان صر شهادصری صملا تادصر صمکام
جمعه دصرد مق مامای صی صماص صگا دنلا تاصغ شما تمک شکما
تاصغ دنلا نا ی م دنلا تاصغ خادم مسج نمکق ر د بلیکه تکاصغ
صاحب منصباا مق ر دم یعنق دنر خارج تاصتو غذصی چا
نام جاذبه دصردم
ی در صدصمه گفت صمام علق ( ) در صین صلت مق مامایک بکه
دصنه درشت اا صما نهق کنل م به درب ر یا ککوه نمک ی چشکم
غاه رمدن مای ه ن صردم ما بای به دصنه درشت اا صما نهق کنلم؛
درغلا صین صکورت صشکاصر بکا مکادم حکاکم مکق شکون م بنک ه
تع صدی صز نماین گاا طاح تحتلق تفح بکا ر ی مجلکس
تماده کاده صیمم صین طاح بای مکاح شودم ما نبای صاما تفح
با ر ی دتدگاه اا دصشده باشلمم بن ه چنک د ره صتکت ککه در
مجلس حضور دصرم صما صین ماصت ماصام نش ه صتتم
ی صمز د صز صعضای الات ریلسه تتاضا دصرم زملنه صی ماصام
کنن تا صین تحتلق تفح که بکه کملسکلوا بودجکه رمدکه
صتت با تاعت صنجام شود چاص که به نوعق نظارت دالق صتت
صین تفح دصرصی چن ین محور صتتم
نماین ه مادم صصفهاا در مجلس صدصمه دصد د لت بای ب صن که
ما مصوبات شورصی ت رص ابول ن صشدلم لق به تا تن دصدیمم
صما ز که به تا تن دصده صیم چاص صجاصیق نمق شکودم حدمکا بایک
تجم صورت گلاد؟ بن ه توصلم صز مسووللن صین صتت ککه بکه
7
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حق تبه دصرصا چه دصده صنک ؟ تکال گذشکده یکم ریکال دصدیک
صمسال نلکز ده شکااق امگکق نلکز جانمکاز ت مکق کشکل
مقگویل مد ین اسدل م صگا صینگونکه صتکت پکس چکاص خکوف
شا صنجام مقدال ؟ مصوبات شورصی صمنلت کشکور چکاص صجکاص
نمق شود؟ ما در صصفهاا مصکوبه شکما رص صجکاص ککادیم گفدلک
چاهاا رص ببنل ما نلز چاهاا رص بسدهصیمم امچنلن گفدلک ککه
به باغاا ت ن ال صین کار رص صنجام ن صدیمم در جااکای دیگکا
نلز بای صین کار صنجام شودم کشا رزی که  31تال ا مت دصرد
بای زملنن صز بلن ر د تا درختاای ج ی ی ت ب وردم
ی تصای کاد در چنکلن شکاصیکق باخکق نلکز کارشکناه
ش ه صن طومار شلخ بهایق رص زیا توصل مق بان ؛ درحالق ککه
شلخ بهایق عت تمایشق دصشتم صیشاا طوری توزی ت دصشت
که زمانق ک ه ت جکود ن صشکت بکه امکه بکه یکم صنک صزه ت
مق رتل م تاای م عق صلعموم که گااق صاما بکاصی یکم مکورد
توژهصی م عق صلعموم مقشوی تیا با صین زلزلکه خاموشکق ککه
جود دصرد حق تبه نلز دصده نش ه م عق صلعموم نبای مک عق
شود که صما ز  211ازصر نفا جمعلت تتلب پذیا ش هصن ؟ صین
صماصد تولل کنن ه صاعق بودن م
کاماصا در پایاا گفت در زملنه کملده صم صد نلز جوتازی که
صهلونلسدق بودم
صنجام ش ه یم جوتازی صتائل

روز چهارشنبه
1231/2/62

 -2تاای کلانپور نماین ه در د به اماصه  92نماینک ه خوصتکدار
صرصئه خ مات صیندانکت پاتکاعت شک ه بکا عک م نظکارت بکه
کلفلت صیندانت ع م نظکارت مکررا بکا نکاخ صیندانکت صندتکاد
کادن م
 -9تاای کلانپور نماین ه در د به اماصه  91نماین ه نسبت بکه
ع م نظارت به عملیاد خودر تازصا دصخلق صمکزصین د باصبکا
المت خودر اای دصخلق خارجق صعداصض کادن م
 -1تاای شلویاری نماین ه ملانه ضعف م یایت در حکوزهاکای
صجاصیق کشور غلاااب تحم ش ه نارضایدق عمومق مکادم رص
به جود ت رده صتت.
 -5تاککای دامککاده نماینک ه زصبک دربککاره ماجعککه خشیسککالق
تلسداا تذکا دصد.
ب -عذكرات كتبي به مسئولين اجرايي كشور( 22مورد)

دتدگاه صجاصیق

تع صد

تع صد

دتدگاه صجاصیق

تموز

پا ر

3

جهاد کشا رزی

2

ماان

صرشاد

0

صنعت مع ا

2

صادصاد

2

رصه شهاتازی

3

صرتباطات

0

کشور

0

نلا

2

علوم

2

)6عذكرات كتبي نمايندگان به رييس جمهور و مسئولين اجرايتي

 )7عذكرات آيين نامه اي اخطار قانون اساسي و عذكرات شفاهي

كشور

آقاي سيد عقي كبيري  :در تذکا شفااق با صتدناد به مکاده 001
تئلن نامه گفت با توجه به ضعلت صخلا گاصنق باخق صز کاناا
صز جمله خودر ضا رت دصرد مجلس شورصی صتومق در جلسه
علنق یا غلاعلنق صین موضو رص بارتق کن م
به نظا مق رت رئلس مجلس نلز بای دتکدور یک ه صی بکاصی
بارتق صین موضو صادر کن م

الف -عذكرات كتبي به رييس جمهور( 8مورد)

-0تاای پ مکانفا نماینک ه مشکه در خصکوص لکز م پلگلکای
ت لفات شاکت پادیسباا تعللن تیللف اکا چکه تکای تکا
ضعلت مالباخدگاا م
-2تاای ماانگق نماین ه تبایز به اماصه  25نفا صز نماینک گاا
در خصوص ضا رت صلدزصم به اانوا صجدنکا صز تبک ی بلمکه
شاغوا صنای دتکدق شناتکه دصر
االلباماا بامن گاا ما
بلمه ر تدایق کشا رزی عشایای م
-3تاای کلانپور نماین ه در د به اماصه  10نماین ه نسکبت بکه
کاان صرز پول ملق صعداصض کادن در صین تذکا تم ه صتت
کاان صرز پول ملق  2.2باصبا بوده صما ز اکا اکزصر تومکاا
به صن صزه  411توماا صرز دصردم
-4تاای کلانپور نماین ه در د به اماصه  12نماین ه نسکبت بکه
ع م نظارت با ربت کان در تامانهاا صمزصین د باصبای ربکت
تفار نسبت به م ت مشابه تکال گذشکده صعدکاصض ککاده
صین صما رص موجب صیجاد رصنت خوصن ن م

آقاي دكتر الريجاني  :نلز در پاتخ به تذکا صین نماین ه گفکت
صین موضو ر ز گذشده در الات رئلسه مجلس شورصی صتومق
مورد بحث ااصر گامده متار ش افده تین ه جلسه صی در صین
خصوص باگزصر شودم
آقاي سيد كاظم دلخوش  :در تذکا شفااق با صشاره به ماده 92
تئلن نامه گفت باصتاه صین ماده صعدبار باصی رتملت جلسات
کملسلوا اا حضور ح صا د توم صعضا صتت مصوبات نلکز
بای با صکثایت مکلق حاضا صت اذ شودم
مسووللت کارگا ه رتل گق به مبکارزه بکا ااچکاق ککان صرز رص
باعه ه دصشدم لذص نیحه صصوح اانوا مبارزه با ااچاق کان صرز
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مورد بارتق ااصر گامت صما پس صز صرصئه به کملسلوا صین مهکم
به صورت صتدمزصجق رأی گلای ش که خوف تئلن نامه صتتم
ی با تاکل با صینیه در شاصیط معلق نبای تکا ییک یگا ککوه
بگذصریم صمز د رأی گلای صتدمزصجق به معنای صین صتکت ککه
نیحه با د صلق چهار نفا رأی گلای ش ه صتکت در حکالق ککه
حق صعضاتت در جلسه حضور دصشده باشن نسکبت بکه صیکن
موضو نظا دان م
بناباصین صین نیحه بای بکه کملسکلوا بکازگادد در مکورد تا
رأی گلای شودم

ی با بلاا صینیه  FATFتن ی صتدعماری صتت گفت صینگونه
صتناد بلن صلمللق تلله صی در دتت د لت اای ز رگکو شک ه
صتت تا کشوراای ضعلف رص به تسلط خود در بلا رن لکذص بایک
در بارتق تا اا توجه ی ه صی دصشده باشلمم
ی با صشاره به صینیه بای جایگاه شاا مجلس رص حفظ کنکلم
صمز د تعام با د اکوه دیگکا دلللکق بکاصی دتکت کشکل ا صز
ظایف نظارتق نلست صین بای مکورد توجکه رئکلس مجلکس
الات رئلسه تمامق نماین گاا ااصر گلادم
امچنلن در تذکای دیگا تاکل ککاد زصرت صمکور خارجکه بکه
رغم اکول اکای تاکای زیکا ککه اکاصر بکود معا نکت صادصکادی
بلن صلمللق رصه بلن صزد تکفارت انه اکا رص معکال کنک صمکا بکا
گذشت ییسال انوز صین صتفاق نلفداده صتتم
صرشاد صتومق تازماا
 با تذکا به مسوونا زصرت ماانص ااف گفت بای ااچه تای تا به صجحامق که در حق مادم
مق شود پایاا دصد ضمن تنیه مادم خوصااا تحتلکق تفحک
صز تازماا ص ااف اسدن لذص صز نماین گاا خوصاشمن م صین مهم
رص پلگلای کنن م

آقاي محمد فيضي  :در تذکا شفااق با صشاره بکه دغ غکه اکای
کاملوا دصرصا کشور گفت شغ صیکن اشکا صز جامعکه عللکاغم
دصشدن مشیوت حوصدث جاده صی جز مشاغ ت ت محسو
نمق شون م
معا نت رصا صری زصرت رصه شهاتازی بای توجه دصشده باش
که رصبکه مالق رصنن گاا شاکت اای حم نت اک شکود
صین مهم بلن تاجاصا شاکت اا باااصر شودم
حق کملسلوا در بنادر  02درص در تایا میاا اای کشور
 04درص صتت که در صین بلن  4درص صیکن راکم مابکو بکه
رصا صری صتت مابتق رص شاکت اای حم نت دریامت مکق
کنن که صین مهم ااب تام صتتم
امچنلن صمزصین گاصنق اا در کشور نلز بای مکابق با تکورم در
کشور صنجام شود صز صین ر ضا رت دصرد د لکت در صیکن رصتکدا
صا صماتق رص صنجام دا م

آقاي محمد محمودي شاه نشين :در تذکا شفااق خود به د لت
زیا جهاد کشا رزی گفت با توجه به اکو تکل بکار
تگار صخلا در منکته صخداتباد که اایب به  01ملللارد تومکاا
به مزصر جو باغات پسده منازل انوصت منکته خسکارت صرد
ش ه رزق معلشت یم تاله کشا رزصا تتلب دی ه بای بکه
رم مشیوت تنها رتل گق عاج شود خسکارصت کشکا رزصا
به موا پادصخت شودم
زصرت جهاد کشا رزی بای صح صث طکاح اکای تب لکزدصری در
منکته رصدر ص لویت ااصر دا که پس صز صین خسارت کمدای به
کشا رزصا صردشودم
ی در تذکای به زیا تموز پا ر صدصمه دصد ع م نظار ت
با صدصرصت ک بکق بانکامگق بکاصی رمک مشکیوت معلشکدق
رمککااق ماانگلککاا بلمککه تیمللککق ناکارتمکک نظککام نککاا
رتبه بن ی ماانگلکاا صک ر ب شکنامه اکای خلکق صلسکاعه
امانن صلزصم م یاصا معا ناا م صره به ت ریس باصی جبکاصا
کمبود معلم که اا د مسووللت رص تحت صلشعا ااصر دصده در
تا کوه به دنبال کاراای م یایدق ناظمق بوده دردمدکا
م یا بایک پاتک گوی تکوصنت درتکق دصنکن تمکوزصا باشکن
مشیوتق رص باصی کشور صیجاد کاده صتتم
م رته معا ا م یا مسدت مق خوصا کمبود ش ی نلا ی
صنسانق در صتداا تهاصا به ی ه م صره شهاتداا اای صتکداا

آقاي دكتر الريجاني :در پاتخ به تذکا صین نماین ه گفکت صز
نظا تئلن نامه ادق رئلس کملسلوا نامکه رص صمضکا مکق کنک
ماض با صین صتکت ککه د تکوم نماینک گاا حضکور دصشکده
صکثایت به تا رأی دصده صن م
صگا شبهه صی جود دصشده باش مکق تکوصا تا رص بارتکق ککاد
گانه بای مدن رص م نظا اکاصر داکلم؛ بکاصین صتکاه مکادی رص
خوصالم کاد تا باصی حصول صطملناا صیکن موضکو رص
مش
بارتق کن م

آقاي محمتدعلي پورمختتار  :در تکذکای شکفااق خککا بکه
مسوونا تازماا صنکاژی صتمکق زصرت صمکور خارجکه گفکت
مسوونا صین د دتدگاه بایک در صجکاصی مامکاا متکام معظکم
رابای تسای کاده ااچه تای تا به تماده تکازی صکنعت
اسده صی رتکل ا بکه  031اکزصر تکو نلکز صخکذ تضکاملن
پنجگانه صبوغ ش ه صز توی رابای صا صم کنن م
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جود کوه اای بلن صز  42نفا چن شلفده کادا م صره
در شهاتداا اای صتداا صز جمله در مناطتق امانن اک ه
ضعف در م رته تازی جود کوه اا با ا مت  21تاله در
پکا ر
حال ت ایب نشاا صز ضعف بسلار ش ی در تمکوز
کشور دصرد که رئلس جمهور بایک بکه صیکن موضکو رتکل گق
عاج دصشده باش م

روز چهارشنبه
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در تال  34ب شنامه صی صادر شک ککه باصتکاه تا معلمکاا
نمق توصنن بلن صز یم متک صدصمه تحصل دان در حالق که
کدب درتق ااتاله در حکال تغللکا صتکت ر اکای نکوین
ت ین مدنو تا مق شون بای تاای بکحائق باصی صز بلن بکادا
صین ب شنامه صجحاف تملز صا صمات نزم رص صنجام دا م
خکا به زیکا تمکوز پکا ر صدصمکه دصد تاکای بکحکائق
جامعه ماانگلاا به ش ت صز صین ب شنامه صجحاف تملز نارصضق
اسدن صندظار مق ر د نسبت بکه لغکو صصکوح تا صاک صمات
عاج صورت بگلادم
ی امچنلن در خصکوص ضکعلت تموزشکق مک صره صتکداا
تهاصا گفت صتداا تهاصا باخوف تصکور بسکلاری صز صمکاصد در
حوزه تموزشق جز مناطق کم باخوردصر به شکمار مکق تیک بکه
عنوصا مثال شها تهکاصا  095م رتکه د شکلفده شهاتکداا
اای تا  121م رته د شلفده دصرن که در ک صین صتکداا بکا
معض  305م رته د شلفده ر با صتتم
تع صد کوه اای نلازمن بازتازی ت ایب در شها تهکاصا 1
ازصر م رتکه در شهاتکداا اکای صتکداا تهکاصا  311اکزصر
کوه نلازمن ت ایب بازتازی اسدن امچنلن در رصبکه بکا
متا م تازی مک صره  3311م رتکه نلازمنک متکا م تکازی
 9111م رته دیگا در شهاتداا اای صین صتداا به صین مهکم
نلاز دصرن لذص صندظار دصریم در بودجه تال  35صادمکام یک ه صی
به صین مهم شودم
ی امچنلن با تذکا به زیا صادصاد دصرصیق گفت با توجکه
به بازگشکت تحکایم اکای ظالمانکه تتویکت صادصکاد متکا مدق
ضا ری صتت چاص که م تق صتکت نوتکانات نکاخ صرز جامعکه رص
دچار توطم کاده صتت در صین شاصیط مک یایت مصکارف صرزی
کشور صز صاملت بسلاری باخوردصر صتتم
د لت به عنوصا مدتاضق عاضه کننک ه صرز نتکن کللک ی در
مهار ناخ صرز دصرد صما صکنوا شاا تکو مک یایت اسکدلم لکذص
صمل صرم در المت ناخ طو صرز تج ی نظا شودم

آقاي احمد سالك  :بکا تبایکم علک مککا در تکذکای شکفااق
گفت ماصکسلوا نیق مجلس بانامه جام معلشت صادصاد
مادم رص دنبال صز نتکه نظاصت تکایا ماصکسکلوا اکا صتکدفاده
خوصا کاد دلل تا صین صتت که جایگکاه معلشکدق مکادم در
تک نگاصنق صتتم
با یادت ری گاصنق المت کاناای غذصیق کشا رزی صرز طکو
خودر صمز د مجلس د لت بای در صین رصبکه چکاره جکویق
کنن صما مداتکفانه د لکت گفداردرمکانق مجلکس بکا تشکیل
جلسات گفدماا درمانق رص تنفلذ مقکن صین رصه ماصر به جلکو
صتتم
ی با صندتاد صز صینیه ر ن مجلس صز نظا مکادم رضکایت ب کن
نلست گفت بناباصین پلام خود رص در جایاا صند ابکات الکات
رئلسه به مادم جامعه رتان یم؛ مسکاد صدصری رشکوه حکذف
نلا اای حز صللهق موجب نارضایدق مادم ش ه صتتم
ی با صندتاد صز صینیه بحث ااچاق تبب ش ه صادصاد به تعکللق
کارخانجککات صحک اای صککنعدق کشککل ه شککود صمککز د نککاخ
بلیاری صتداا صصفهاا به نسبت مدوتکط صتکداا اکا د باصبکا
صتتم
ی با تاکل با صینیه د لت باصی رم بلیاری چه صا صمق صنجکام
دصده در حالق که مجلس ری گذصری ککاده صتکت گفکت ت
تشامل نق باصی مادم صصفهاا تب ی به بحاصا شک ه بکلن صز
 011ر تدا به دلل اک ت با تانیا تباتانق مق شون حکاف
ما صجاصی اانوا صتت صین مسوله بای پلگلای شودم
بحاصا ت شا بای پلگلای شکود در جلسکه  20خکادصد 31
متار ش گا اق صز طاف زصرت انه ذیابط نظکارت بکا صجکاصی
جلکوگلای صز
مصوبات نکه گانکه مصکوبات شکورصی عکالق ت
بادصشت اای بق ر یه رص دصشده باشکن مداتکفانه عشکایا بکاصی
دصم صری ت ن صرن صین موضو بای پلگلای شودم

آقاي شکور پورحسين شقالن :در تکذکا شکفااق بکه زیکا نلکا
گفت نظارت با ازینه ککاد صعدبکار ت صکل یامدکه صز منکاب
صن ق توتعه ملق به پا ژه ت خ صماین ع م صادمام به لغو
مصوبه غلااانونق زصرت انه در مورد حق تبه مغکاا صز ر دخانکه
صره د نیده مهمق صتت که بای م نظا زیا ااصر بگلادم
ی ضمن تذکا به زیا رصه شهاتازی پلا توصل مکا حه در
کملسلوا عماصا صظهار دصشت توصل در خصوص جاده اای
موصصوتق کشور به خصوص جاده موصصوتق مغاا صتت که بای

خانم فريده اوالدقباد :صمل صرم بکه ملمنکت علک تکعل مککا
خشکونت امکاصه بکا تعامک تکازن ه
دنلایق عاری صز جنک
صحداصم مدتاب در ملکاا تمکامق ملکت اکا باتکلم در تکذکای
شفااق خکا به زیا تموز پا ر گفت با توجه به صینیه
01
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تعللن تیللف شود ؛ امچنلن ع م ت صل پا صزاکای بلشکدا
باصی مغاا با توجه درخوصتکت اکای میکار مادمکق نلکز بایک
م نظا ااصر بگلادم
ی در تککذکا بککه زیککا جهککاد کشککا رزی صمککز د در حککوزه
محصونت صتداصت یم غذصیق کشکا رزی بکا توجکه بکه گکاصا
ش ا گوشت ماغ ضعلت تشفده صی جکود دصرد؛ امچنکلن
رم ع م پادصخت خسکارت کشکا رزصا نلکز بایک مک نظا اکاصر
بگلادم
در صدصمه ضمن تذکا به دبلا شورصی عکالق منکاطق تزصد کشکور
تصای کاد ضعلت نابسامانق در مناطق تزصد جکود دصرد ککه
بای باصی رم تنها به نظاصت کارشناتکق توجکه شکود؛امچنلن
در خصوص تعللن مح ده نیحه منکاطق تزصد تجکاری کشکور
نلز بای توجه شودم
در تذکا به زیا صکنعت معک ا تجکارت گفکت نکاتوصنق در
صنجام ماموریت اای ذصتق صین زصرت انه امچنلن ع م کندال
تعککادل در بککازصر خک مات خصوصککا خککودر صلبدککه نککاتوصنق در
حمایت صز حتوق مصاف کنن گاا صز جمله نیاتق صتت که بای
مورد توجه ااصر بگلادم
در تذکا به زیکا صادصکاد صمکوردصرصیق خاطانشکاا ککاد اکم
صکنوا بوتیللفق در حوزه مسکووللت صدصره گمکا بللکه تکوصر
جود دصرد که صمل صریم صین مهم اا چه تایعدا باطاف شودم
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مگا اب صز صند ابات ااصر نبود تمکام تکوصا د لکت صکاف حک
مشی ریزگاداا تلودگق اای زیست محلکق خوزتداا شود
پس چاص د لت به ز دی ع ه اای صند اباتق خکود رص ماصمکو
کادم
خانم هاجر چناراني  :در تذکای با صتدناد به ماده  24تیلن نامه
دصخلق مجلس گفت د لت بای به کاناای صتاتق مادم توجه
صتاتق دصشده باش امچنلن توجه بکه تکاملن دصر درمکاا
مادم رص در دتدور کار ااصر دا م
مداتفانه بلمارصا تاطانق در به در دنبال دصر خانه مق گادنک
تا دصر اای مورد نلاز خود رص تهله کنن م د لت بای نلاز صتاتق
مادم رص تاملن کن چاص د لت پول پزشکیاا دصر خانکه اکا رص
پادصخت نمق کن م
ی با صندتاد صز صینیه بالغ با  02ازصر ملللارد تومکاا د لکت بکه
دصر خانه اا ب ایار صتت خکا به رئکلس جمهکور صدصمکه دصد
طاح تحول تومت به کجا رتل ؟ ضعلت صین طاح بکه گونکه
صی صتت که مادم صز تا به عنوصا طاح تهو تکومت یکاد مکق
کنن چاص صین طاح با جود نوصا م دلف پلگلای نمق شودم
صگا صین طاح با ضعلت معلق صدصمه یاب با چکالن اکای بکزرر
در تین ه موصجه خوصالم شک صز صحدیکار دصر بایک جلکوگلای
شود چاص مسوونا حوزه به صشت درماا به مشیوت بلمارصا
توجهق ن صرن در صین رصبکه مق طلب د لکت بکه دصر درمکاا
بلمارصا به ی ه بلمارصا خاص ر د کن م

آقاي جليل مختار  :در تذکا شفااق بکه رئکلس جمهکور گفکت
شوری ت تبادصا خامشها صماا مادم رص بای ه صتکت مکادم
تبادصا نه تنهکا تحتکق عک ه اکای حک مشکی ت تبکادصا رص
تاکنوا به چشم ن ی ه صن بلیه تلاتت اای تبکق د لدمکادصا
چلزی جز شوری ت شا کشا رزی باصی مکادم بکه امکاصه
ن صشده صتتم
انوز دصغ صندتال ت صز تاشاخهاای کار ا به نتا دیگا کشور
تککازه صتککت چگونککه د لدمککادصا اککول صندتککال ت کککار ا بککه
کشککوراای امسککایه مککق دان ک در حاللیککه مککادم تبککادصا
خامشها ن صی عکن تا مق دان م
صگا د لت صرصده به کمم دصرد چاص باصی مادم خامشها تبادصا
که با مشی شوری کمبود ت دتت پنجه نام مکق کننک
کار جهادی نمق کن چاص تک پکایلن دتکت صر نک کنکار مکا
تاکنوا مسیوت مان ه در حالق که با صجاصی صیکن پکا ژه شکای
بدوصا دغ غه اای د لدمادصا بکه کشکور امسکایه تبکادصا
خامشها رص ح کادم

تاای علق صصغا یوتف ن صد در نشست علنق صما ز (چهارشکنبه
 23خادصدماه) مجلس شورصی صتومق گفکت محسکن بلگلکای
نماین ه مادم تتز بانه محم اسلم عثمانق نماین ه بوککاا
صز طاف مجم نماین گاا صتکداا کادتکداا درگذشکت علکلم
نعمت زصده نماین ه د ره پنجم مجلس رص تسللت گفدن .
 )8اظهارات آقاي دكتر پزشکيان نايب رييس اول مجلس شتوراي
اسالمي

تاای پزشیلاا در پایاا جلسکه صمکا ز پلشکاپلن ماصرتکل ا
عل تعل مکا رص به مسلماناا جهاا بکوی ه ملکت عزیکز صیکاصا
تبایم تهنلت عاض نمودم
 )1اعالم ختم جلسه اعالم ختم جلسه جلسه آينده روز سه شنبه
مور  1317/3/21ساعت  8صب
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