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و بکا جکرام فریبکی و ظاارسکا ي
جدوس تفکر و ابراي ا
جخککالف بککوا .او تفکککر جککدوس ،گی ک جککري ساسککی بککوا
بخفوص او ر یطی ص فر ا متکر جر قکب خکوا با کند ،بکص
تباااا سو یافتص و دووا بص وجوا جی ید .
سم
او ککر ی فعسککی ککص جریکککا بککص صککووا و ضک عسیککص یککر ن
صف و یی راه س  ،باید بص ید جوضوع توجکص کرا .جکدوس
ص جلسک جاي عبایکد جختسکف سک  .جکدوس بکص
باوو ا
تحاا بید جس یر ن و او جرحسص بعد ،جیان سعم توجص جدي
ا .
جدوس حزربا ي فر تی و باندبا ي و عاج تفرقص جیا نسک
لبتص جدوس جو فم حزر بوا جا جخالف بانکدبا ي بکوا .برخکی
جرکعا او روو جا ویرص صکد سکالص ا وا .جکرو اکم ویرکص
یکی جرکعا سیاسی روو ،امان نگر نیاکاي جکدوس او
جووا باندبا ياا س  .جدوس نماا جباو ه با ستبد ا وضاخان و
سککتعماو خککاوجی بککوا و او یککد جبککاو ه ،گککاه یکک تنککص
جککی یسککتاا.جدوس صککحنص سیاسکک بککید لمسکک و صککحنص
قدوا تسبی و بیعد لتی جی ا نسک  .بکص نظکر جکدوس ،بعکد
جنککج جیککانی سیاسک انیککا بککر جبنککاي قتفککاا بککوا و بایککد
اول ااي یر ن نیز بص ید جر توجص جی راند.
یید جدوس خفیتی خد ترس و با ایکدگاای سکتر ت ی و
و ابراي بص جسائ جتماعی و سیاسی نگاه جی کرا و ندیرکص
یران باید او حو ه ااي جختسف تبیید و جر یی وا.
قاي الویلانی او خفکوص نظکر ا قتفکااي جکدوس ،فکزوا:
جدوس بص جنی سرجایص ،ااش تفدي گري اول  ،جسکاعدا
اول با سرجایصگی وي وتنی ،عِکر جسکی بکر ي خریکد کاالي
وتنی ،توجص بص صااو ا ،تأ ید بر تولید رکاوو ي او ا خک ،
لتز م جوو جالیاتی ،تعید اول بص ایون جرام و سرجایصگکی وي
او صککنای  ،بککص عنککو ن و ابرااککاي قتفککااي توجککص ویکک ه
ا  .حفظ حرج ید یید ،پیموان و ه وس .

 )1اظهارات آقاي دكتر الريجاني رياست مجلس شوراي اسالمي

وي با تبریک وو جلسکک کص جفکاا بکا کیااا یک
جدوس بواه بص نمایندگان و جس عزیز یر ن ،گف  :یک ااکان
جس .
خو ام بص پیناي فس  ،تا بگویم وصف ن و
 او یکفدسالص خیر قیام ااي بزوگی بص وابري ووحانیک اویر ن صووا گرفتص س  ،نیض تنبکا و بکص وابکري جیکر ي
یر ي بزوگ ،قیکام جرکروتی بکص وابکري جر جک نلکف و
نکووي ،نبکعر عکر بکص
یید یخ فضک
تیر ن ،حر
وابري جیر ي یر ي یا حر ااي نبعبی جرحوم جکدوس
او چند اووه جلسک ص جمسص حسکاس تکرید اوو ن تکاویخ
یر ن بوا ،قیام جرحکوم خیابکانی و قیکام جیکر وچک خکان
ید قیام اا نکتص ااي جوختنی نیفتص
جنگسی ص او ار ی
س و ا نستد نیا ضرووا ا وا کص بکص امکید جیک جبکام
جعظم وابري (جدظسص لعالی) بص جو نان بکص ویک ه ا نرکلویان
توصیص راه ند ص با تاویخ نا وند و تا ید کراه نکد کص
تاویخ اوس بواه و جی تو ن تاویخ بسیاو اوس اا جوخ .
جرحوم جدوس و قعاً ستاوه ي بدوخرید و جاه جلسک د
وي با اوه بص ینکص جرحوم جدوس و قعاً ستاوه ي بدوخرید و
جاه جلسک د ،ا جص ا ا :جسک لرکعر ي بیکاو اوبکاوه کیید
جدوس جی گوید ص یکی خفی ااي بزوگ یکر ن کص
فتنص جغول بص بعد نظیکر ن بکد ن یفیک سکتعد ا و تمکاجی
وجوه حیث صر ح لیلص ،لاع و وی گی اکاي فنکی او
عسم سیاس  ،خطابص و جوو جتماعی ایده نرده ،سکید حسکد
جدوس س  .یر ن وجال صعح تسب ،لاع و فد اوي امانند
جیر بیر ،سید جمال سد باي ،جسک لمتکسمکید و ...ا کتص و
ا ویم ،جا جدوس حیث تماجی جوو چیز ایگري بوا.
وي او خفوص خفی جکدوس،گف  :او چنکد اووه ي کص
ید جَرا بزوگ او جلسک وو ي سعجی بص عنکو ن جلتیکد و
نماینده جرام حضوو ا  ،بر ي ستبعل یر ن ،جایگکاای بکص
جز جلسک سر غ ند  .امید تفکر و او و ي جکام خمینکی
(وه) باواا جعحظص راید ص فرجوا «جد ععم جی نم جلسک
باالترید جبام او ید جمسک س  .گکر جلسکک بکص جوضکوعی
وأي ا ا و وو ي نگیبان پکییرف  ،اکی کک حکم جخالفک
ند وا»
او ا جص او خفوص عس توجص جام (وه) ،وابري و جدوس بکص
جلسک فزوا :ید جکر بکص الیک توجکص بکص نظکر جسک سک ،
جرام ساالوي او تفکر بزوگکان ،جکر فکانتزي نیسک و جلسکک
جرج ح جرکعا جرام س .

شايان ذكر است ص قاي ا تر جطیري نیکز او انگکاجی کص ویاسک
وق جسسص و بر عیده گرفتند با تبری وو جلسکک و گر جید ک
جدوس ،گف  :جام خمینی (وه) با خفی
سالرو یااا ی
کاه بکااي و
عظیم ان تح تاثیر او خفی جرحکوم یک
جدوس بسیاو بکزوگ سک
جدوس بواند .خفی ی
ی
ص جام خمینی تح تاثیر یران بواند.
وو جعسکوالن فکزوا :اولک
قاي جطیري او پایان با گر جید
اوخو س جی نم ص بص جر ي قو نید حبو جربکو بکص جعسکوالن

توجص ند.
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جیاندو ر ،ااید اژ و تکار بص جی ستببال با کوه وئیک
جمیککوو جحتککرم و ای کک امککر ه و و و ي عز جککی بککص ککیر
یرستان ععم نم.
او ا جص ختار بص وئیک جمیووي ،ظیاو ا ک :جنار قکاي
وئیک جمیوو جرو بنده بر ووي صحبتم بص جنابعالی س با
اول جحترم تدبیر و جید  .جرو ام سر او ناگفتص ااس .
جرام خستص بی جیري اا و بی توجیی اا استند ،جراجکی کص
بر ي نبعر و نظام سعجی سکنج تمکام گی کتند باواا خکوا
قربانی دند تا نظام یر ن قربانی نروا و بی نفافی سک گکر
جرو امید جرام جرمول بی توجیی جس ولید قر و بگیرند.
جااه ااي جنور ذوبایلان غربی و اویابید
وي با اوه بص جااه ااي ناجناسب حکو ه نتخابیکص ش تا یکد
را :جرو جی خو ام ناگفتص اا بگکویم .ناگفتکص اکاي نسکان
ااي بیگناه رتص ده او جکااه اکا ،خکانو اه اکاي ا غکد و و
جفیب ایکده ذوبایلکان غربی،قربانیکان جکااه جکرگ جنکور
ستان ذوبایلان غربی جخفوصا جااه تکار بص ااید اژ کص
جتاسفانص نگاو نص گو ی بر ي نیدن وجوا ا وا و نص چرکمی
بر ي ایدن .بیش  ۰1بکاو بکص نحکاي جختسکف بنکده و ایگکر
نمایندگان حو ه نتخابیص ا تر جحبی نیا تی ر ا ایم ص جکااه
ااي جنور ذوبایلان غربکی و اویابیکد،ولی جتاسکفانص سکی
توجص نکراه س .
 قاي وئیک جمیوو وضعی جااه اکاي ووسکتایی و کیريجنور ذوبایلان غربی او سفناک ترید حال جمکد قر و ا وا
یمیدوو و وا فا عمسیاتی ده
.جحوو تکار-اندي ص با ر
تا نون پیررف چرکمگیري ند کتص سک .جکااه تککار بکص
ااید اژ جعرو بص جااه جکرگ بکص عنکو ن تنیکا و ه تفکال
جنور ستان بص ستان اکاي املکو و بکیش او ااکص سک
بعتکسیف جانده س و جتاسفانص و اه ي بر ي وف یکد جرکک
وجوا ند وا.جااه جحکوو سکرچم بکص عنکو ن یککی جطالبکاا
ساسککی سککص ککیر جیانککدو ر  ،ککااید اژ و تکککار عسیککرغم
پیگیريااي جتعدا با ام بص سر نلاجی نرسیده س .
اا می ا جص ا ا:جیخو ام بگویم قاي وئکیک جمیوو جسکائ
جسی و گر جرو او ید حکد کص جیبینکیم و جسکیر توسکعص و
ا جص ندایم وو ااي تی بسیاو سختی و ما ،بنکده حبیکر و
ایگر نمایندگان و جکرام یکر ن خو انکد ایکد،چر اسک ووي
اس گی تص ید.
 قاي وئیک جمیوو! وواه جنابعالی بص ستان ذوبایلان غربیچص بوا؟بر ي جنور ستان ذوبایلان غربی چص ووایکد .لطفکاً

 )2ادامه رسي گي به طرح يك فوريتي اصالح قانون بودجه سوال
 1397كل كشور

پککک ظیککاو ا جخالفید( قایککان :اتککب ،سککسیمی و جسککعوا
گککواو ي) ،جککو فبید ( قایککان :وضککیان ،الاککوتی و قربککانی) ،و
سخنگوي میسکیون  ،سیکاا تکرح بکص تفکویب وسکید و او
بروسی جزییاا جااه و حده و بنکد(  ) 1ن تفکویب و ا جکص
بحث بص جسسص ینده جو ول گراید :
الزم به ذكر است كه نماين ه دولت با كليات طرح اعالم موافقت نمود.
ماده واح ه  :قانون بودجه سال  1397كل كشور به شرح زير اصالح مي شود:

بنککد - -1تیککاتر ازینککص اککاي جککر ي سککفال  ،قیر نککدوا
( یزوالسیون) ،عایم اوي و امچنید تاجید جابص لتفاوا جکالی
توسکک اوفرجککا فبکک بککر ي یککد جککر بککا تائیککد جسکک والن
استگاه ااي جر یی ستانی ذي وب  ،با تحوی قیر و یگان (بکص
جیز ن جعاال و ش ویالی وو ن اا) او سبف بواجکص جفکور
تریم
پک ععم بص خز نص بعجان س  .خز نص جکسف س
حسار ااي ستانی ذي وبک خکوا ،جعکاال و ش ویکالی قیکر
پروژه اا و استگاه اا جیک
جا ا تحویسی جربو بص ار ی
عمال حسار و لحاظ نماید.
قیر جووا نظر جوضوع یکد بنکد لحکاظ جبکد وي بکص صکووا
صداوصد ( )%111باید تحوی گراا.
 )3گزارش كيسيون ويژه حمايت از تولي ملي و نظارت بر اصل
 44قانون اساسي در مورد طرح اصالح قانون استفاده از ح اكثر
توان تولي ي و خ ماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در
امر صادرات و اصالح ماده  104قانون ماليات هاي مستقيم

پککک ظیککاو ا سککخنگوي میسککیون  ،جخالفید( قایککان:
وحیمی ،عسیرضا بیگی و نلفی) ،جو فبید( قایکان :حسکد نک ا،
پوو بر ایمی و جبدسی) و سخنگوي میسیون  ،سیاا تکرح
بص تفویب وسید و ا جص بحث بص جسسص ینده جو ول گراید.
الزم به ذكر است كه نماين ه دولت با كليات طرح اعالم موافقت نمود.

 )4ناطقين جلسه علني (آقايان :هاشمي ،سوعي ي ،پورحسوين،
كرمپور و بهرام نيا ):
الف-آقاي همايون هاشمي نماين ه مردم ميان وآب:

 با سعم بص جرام حو ه نتخابیص جیاندو ر ،ااید اژ و تککارو بککا گر جید ک وو جیککانی جعسککوالن عزیککز ،وو جلسککک و
خدج امکاو ن تبری جی گویم.
او بتد ال م جی ا نم جر تب تبکدیر و ترککر خکوا و جکرام
غیوو ستان ذوبایلان غربی بص وی ه جرام ریف حو ه نتخابیص
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توضککی ااید.جرکککعا سککر جایرککان بککاقی جانککده نککد .چککر
یپ اایی بر ي بروسی جرکعا بکص جنکور ذوبایلکان نمکی
رانککد و و ي
فرسککتید؟ جککرام ن جنطبککص بککا ککما جرککاو
حد ثري ا اند و کما نتظکاو ا ونکد یکد جوضکوع غریبکی
نیس و ید باید ید نتظاو و جنابعالی بص نحکو حسکد پاسکخ
ااید.
وي با اوه بص جعضک بیککاوي تحفکی کراه اکا او سکتان
ذوبایلان غربی تا ید را:نکتص اوم ص ناگفتکص اوم سک بکص
نمایندگی جرام عزیکز ذوبایلکان غربکی و اواو ال جو نکان
تحفککی ککراه بیکککاو اواو ال نخبککص اککا و سککایر الیککص اککاي
جتماعی س ص سال ااي سال با صر عمر و ازینکص اکاي
جااي و جعنوي فر و ن بص تحفی پرا ختند و جرو جستاص و
اوجانده او پی لبمص نانی بواه و و وه گرتص ند.
جککرو بنککده و امکککاو ن ککرجنده تمککام جو نککان پککاک و
جظسوجی استیم ص قفی نبا روو بص افتر نماینده اا بکص
جیککد یککافتد و اککی بککر ي ککتغال حتککی او پککایید تککرید
سط جر جعص جی نند و اونیای با چرکمانی ککباو و غکروو
کستص و استان خالی،جایوس و نا جید بص خانصااي خوا برجی
گراند.
 حضرا جام (وه)وو ي خطار بص ید نس فرجواند ص جیکدجد ما او ابستانی اا استید ،جرو یکد جیکدااي جکام(وه)
کغ و او ندیرکص
ینگونص نا جید و جأیوس او پی یافتد یک
یککافتد ککغسی با ککند و بککص افککاتر جسک ولید جر جعککص ککراه و
جستاص و نا جید برگراند،چر سی پاسکخگوي یکد وضکعی
نیس  .و وا او بص ید جر جیم باید توجص ند.
بص عنو ن ی جدا او جتماعی ارد و جیاام ص گکر فککري
بر ي ح ید جوضوع ص بص پا کنص کی نظکام تبکدی کده
س نروا سی سیب ااي جتماعی نا ی ن امکص جکا و
اوخو اد نوواید.
 نکتص سوم ایگر ید س کص جاجعکص حمکتکش جعسمکان وفرانگیان س  ،ید جرا ن و نان فد او ص جتحم سکختی و
ا و وي ااي فر و ن چر غ عسکم و ا نکایی و او یکد سکر جید
وو د نگاه ا تص ند جرمول اواناک تکرید جرککعا اسکتند
.جرک جعیرتی ص سخیف ترید جرکعا س ولی کما بکا
ن توجص نمی نید.
جنار قاي ووحانی !فرانگیان خدوم و حمتکش بکی اعکاي
یرستان یرستان ااي جیاندو ر ،ااید اژ و تکار جد
جاجعص بزوگ فرانگیان نیستند ،چر بکص جضکاي یکد عزیکز ن
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نمی وسید؟جرکعا نیا و چکر جنیتکی جکی ننکد؟ او بوتکص
جنیتی ران بص فر جو ی سپراه جی وا.چر نگر ن ینده ید
جاجعص نیستید؟فر ند ن جا او ا جان نیا تربی جکی کوند .قاي
وئیک جمیوو بص قررفرانگیان توجص وی ه نید.
وي ضمد اوه بص سص جووا نیا ااي یرستان ااي جنکور
ستان،تفری را:جطالب عمده ي وجوا ا وا جا سکص نکتکص و
تا ید جی نم  -1سکتیفاي حبکو قکانونی جعکاان یرسکتان
تکار ،ااید اژ و جیاندو ر -2،یلاا یرساخ ااي جناسکب و
تسککیی ککر ی سککرجایص گککی وي بککر ي فککر ووي جحفککوالا
جعککدنی -3،تسککیی ککر ی یلککاا جنطبککص وی ک ه جعککدنی او
یرستان تکار .
ب-محم اسماعيل سعي ي نماين ه مردم تبريز:

وي ضککمد گر جید ک وو جلسککک و یککاا و خککاتره ککید ي
جلسک بکص ویک ه کیید جکدوس و امچنکید گر جید ک وو
خککوا
جعسککولید ،ظیککاو ا ک  :نبککعر سککعجی حاص ک
گی تگی ید یی س ص عتباا و یمان و سخ جانم خکوا و
فد ي وجان ااي جام و نبعر سعجی راند لکی یکد نبکعر
ایچگاه بص بد بس نخو اد وسید چر ص پرتو نص یکد نبکعر
یمان و سخ جس و خون ید س .
ظرفی ااي جیمی او ا خ روو ا ویم ص جیتو نیم با تو
بص خد و با عتماا جرام غیوو و صبوو و امچنید ظرفی اکایی
ص او جناب تبیعی ا ویم تماجی گرانصاا بکا جوفیک عبکوو
نیم امانطوو ص او تول  01سال گی تص ید گرانصاا بکص
خوبی عبوو رایم و ید جس سص فب نیکا بکص تکدبیر و حسکد
تدبیر ا وا.
ناایی ص عتباا ا وند ید نبعر بص بد وسکیده و بایکد پکاي
جیز جی ره با ا مد نرس باید بد ند ص کتباه جکی ننکد
جرو ا مد جا جریکا او نبطص ضعف خوا قر و گرفتص سک و
ااد فکول ن
با تماجی نبرصااي فکري ص او جنطبص ا
او جنطبص استیم .جریکا یکی پک ایگر او جنطبص او حکال
اس ا ان پایگاه ااي خوا س و ید جس سص اجع جرکیوا
س .
او ا جص خطار بص جسک والن رکووي تفکری کرا :فکز یش
دید قیم اا و تووم للام گسیختص وک کدیدي بکر پیککر
جاجعص و جرام و وا را ص بر ایچکک پو یده نیس لی ال م
س قد جی عاج نسب بص ترجیم بخری ید کا یلکاا
ده او حو ه قدوا خرید جرام صووا گیرا .جکرو جکرام او
فراو دید قتفااي بواه و اول نباید جرام غاف وا.
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جاوااي حو ه تغال و قعی نیس
وي او جلسککک فاصککسص گککرفتد جککرام و فاصککسص گککرفتد
وجانااي جام و نبعر ا نس و گف  :اول او حو ه تغال
نیز خوا و الخوش بص جاواکایی کراه کص گکویی  011اکز و
غ یلاا ده س او حالیکص یکد جاواکا و قعکی نیسک و
جرک جرام نص تنیا حک نرکده بسککص بسککص یکأس و نا جیکدي
جباجاا جربوتص و ام بص انبال ا تص س .
وي یکی ولوی ااي صسی روو و یلاا کتغال پایکد و
تریم وونم بخش تولید ا نسک و گفک  :یکد قکد م او نکاو
توسعص صااو ا با خی نظر او ناسان باید او استوو او قکر و
گیرا.
وي با تأ ید بر ینکص جطالباا بص حم فرانگیان نیز باید استوو
او اول قر و گیرا ،گف  :عسی وغم امص وعدهااي ا اه کده
او ید حو ه ید جس سص انو نکدوخم وچکص ول گیکر کراه
س  .نپرا ختد بص جرک فرانگیان جوجب بص تکأخیر فتکاان
جسیر توسعص روو خو اد بوا و جسائ و جرکعا فرانگیکان
او ولوی با د.
وي با ترح ید س و ل ص چر سر نص جد وس بص صکووا قطکره
چکانی پرا خ جی وا ،ظیاو کرا :چکر جوقعیک جتمکاعی
فرانگیان تضعیف جی وا.
جعیر با نرستگان نیز سال  22تکا  29حکدوا  93اوصکد
ااش قدوا خرید وجغان سیاس ااي قتفااي اولک بکر ي
نان بص انبال ا تص س و و خر سال  29تا یکد لحظکص بکا
فز یش دید قیم اا بعضا تا سص بر بر جحاسبص نید کص چکص
تفاقی او ازینص او جد یکد قرکر عزیکز جاجعکص فتکااه سک ،
با نرستصاا یینص اغسید جا استند ،چر توجیی نمی وا؟ تکا
ی بایکد جنتظکر یکسکان سکا ي و یلکاا تعکاال او حبکو و
جستمري با نرستگان با یم.
او حککو ه تککرجیم حبککو با نرسککتگان نیککز صککعح ووواي و
خروجککی صککندو اککاي با نرسککتگی و و گککی وي بنگککاه اککاي
قتفااي برخی صندو اا و تبدی ن بص سرجایص گی وي یعنی
گیو بنگاه ا وي بص سرجایص گی وي تفا فتااه ،چر ص بنگاه
ا وي تبدی ده بص حیاا خسوا اول اا تبکدی کده کص
فر اي بی فای و او ایاا جدیره ید بنگاه اا بص جسک ولی
بگماوند و با سوء جکدیری حبکو با نرسکتگان عزیکز پایمکال
جی وا.
یکی جحووااي توسعص او ر ی نونی ( با توجص بکص وجکوا
فاوغ لتحفیعن و ا نرمند ن قاب توجکص او ا خک رکوو او
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جینص ینترن و تکنولوژياکاي نکوید جربکو ) بایکد ینترنک
با د .بر بر پیش بینیااي جتخففید جر او سال  2121ترنوو
جالی ید جح حدوا  0111جیسیاوا االو سک کص جریککا
بر ي  22جیسیون نفر و انکد  11جیسیکون نفکر کتغال یکد
جوضوع پیش بینی راه س .
حال جد س و لم جس والن جربو ید س ص سکیم رکوو
جا او سال  2121یعنکی او سکال ایگکر یعنکی  1011چبکدو
اس ؟ گر بر ي سیم ی اوصدي برناجص ویزي نکیم حکدوا
 01جیسیاوا االو خو اد بوا فسی توجص قکاي وئکیک جمیکوو و
بص ید جوضوع جیم جسب جی نم ص او حو ه نف و جرکتباا
ن جیم س ولی بز وي کده او اسک قکدوااکاي جیکانی
بر ي فراو.
وي امچنید بر لزوم نوسا ي ناوگان حم و نب بکا تکیکص بکر
ظرفی ااي ا خسی تأ ید و ظیاو کرا :ناوگکان اوون و بکرون
یري او وضعی بسیاو سف نا ی س ص بسیاو پرازینکص و
پرخطر س .
با اوه بص وضعی اویاچص ووجیص و لزوم حیاي ن و و گی وي
عتباو ا بر ي پیربرا برخی پروژهااي جیم و تأثیرگی و ،ظیاو
ککرا :رککاوو ي و ا جپککرووي او حا ککیص اویاچککص ووجیککص او
ر ی بسیاو ناجطسوبی بص سر جیبرند بص توویکص ی تکر
ووي ر قناااا و خرکی ر باعث لطمص و صدجص بص باغکاا
دن ید اویاچص باعکث نا جیکدي
ده و تر ایگر خر
راوو ن و ترس ینده ده س .
ج-آقاي شكور پورحسين شقالن نماين ه مردم پارس آباد :

 پیاجبر رم (ص) ص فرجواند :گر سکی صکب و بکص کببرساند و بص صعح جوو جرام و جسکسمید اتمکام نکوو ا جکزو
جسسمانان و قعی جحسور نمی وا.
 بص نمایندگی جرام نلیب و ریف پاوس باا و بیسکص سکو واو جلسک وو ي سعجی سکعم و اووا ا وم بکر جبکام جعظکم
وابري ،ید ء ،صسحا و امص خدجتگز و ن بکص نظکام جمیکووي
سعجی و نمایندگان جحترم جس ریف یر ن و وو جلسکک و
حضوو امکاو ن جحترم تبری عرض جی نم.
او حالی بص چیسمید سال پیرو ي نبعر سعجی نزایک جکی
ویم ص جسک کریف یکر ن او امکص جر حک بکا حفاظک
و شااي نبعر و او جبابسص با جو ض خفمانص ستکباو جیانی
امیرص او صکف ول بکواه و اسکتند .بکص تعبیکر جبکام جعظکم
وابري باید خد وند جتعال و بص و سطص ا تد چنکید جراجکی
کر نیم ،جراجی ص او امص عرصص ااي نبکعر پیکد یش
5

خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي
جلسه262

معاونتامورمجلس ریاست جمهوری
معاونتامور تقنینی

تا نون او حو ه ااي جیکااي ،سکا ندگی ،قتفکااي ،نظکاجی،
افاعی ،فرانگی ،جیابی و سیاسکی نبعبکی گر یانکص و حضکوو
یافتند لی ایستص توجص و عنای وی ه استند.
حساس جس ولی جرام بر ي حفکظ سکتبعل و اسکتاوواااي
عظیم نبعر سکعجی ،نتیلکص جکاوي بکوان ووحیکص اگکی،
ستبعل خو ای ،یثکاو و فکد اوي و تاعک نکان وابکري
حکیمانص نبعر سکعجی سک  .لکی ضروویسک یکد ووحیکص،
سرجرم امکص جسک والن و کاوگز و ن نظکام با کد و بر سکاس
تکسیف اینی و وظیفص نبعبی خوا ،بیش پکیش بکص خکدج
صااقانص بص جرام ام گماوند .جرو اادیم نچص یکد جکرام
نلیب و ریف و و جیااکد خفکوج سکتکباو و تحکریم و
جرکعا یلاا ده بیرونی نیس بسکص ،سوء جکدیری و عکدم
جدیری صحی جناب و بی توجیی بص نیا اا و جرکعا ا خسی
او عم اس .
باواا ینلانب وامکاو ن جحترم ید تریبون ،پیگیر جطالبکاا
جرام جمسص وضعی جعیرتی و تخاذ تد بیر ال م و قکد جاا
فکووي او تثبیک قیمتیککا و ککااش تککووم ،و فککز یش ثبککاا و
و جککش او فضککاي سککب و ککاو ،فککز یش وونککم قتفککااي و
بسیاوي جوضوعاا ایگر جی اوجنکد ن ،کاوگر ن و حا کیص
نرینان ،با نرستگان و ووستائیان وعرایر عزیز و نلیب کص او
فر ام ووان حد ق ااي نیا وو نص خوا ،جستاص کده نکد،
بواه یم .امکاو ن نماینده ااد استند او حال حاضکر حکدوا
 21اوصد جر جعص نندگان بکص نماینکدگان جحتکرم جلسکک و
فر ا بیکاوي ترکی جیااند.
او مسیونااي تخففی جلسک باواا بکر ضکرووا حا میک
گفتمان سص گانص (ویرص د ران فبر ،توسکعص نظکام حمایک
جتماعی و یلاا فرص ااي بر بر) تا ید ده .ولکی جتاسکفانص
اادیم امزجان با عمال تحریم ااي یک جانبکص و خفکمانص
جریکککا عسیککص یککر ن و بککص الیک برخککی وو جرگککی اککا و سککوء
جککدیری اککا ،اککر وو بیرککتر او اوو باتکک گرفتککاوي و فبککر
وو فزون گرفتاو دیم ص ععوه بر عتر ض و ناوضایتی جرام و
نمایندگان جحتکرم یرکان او جلسکک کوو ي سکعجی باعکث
ااش و فرسایش سرجایص جتماعی و پدید جدن چالریا و بکر
چالریایی او جینص جسائ جتماعی و فرانگی حکال و ینکده
ده س .
سو لی ص جطرح جی کوا یکد سک کص اولک و جسک ولید
جحترم چص قد جی نلام ا اه ند یا چص برناجصاایی بکر ي ینکده
ا وا؟ چر نترل و نظاوا او بر بر گر نی ااي للام گسیختص و
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سایر جرکعا جاوي وجوا ند وا؟ یا وق ن نرسیده بص جاي
ستر ت ي بحر ن پییري ،قاتعانکص بکص سکم تخکاذ سکتر ت ي
بحر ن ستیزي برویم؟ جس ولید و اوگز ون جحترم باید توجکص
ا تص با ند و بید بران ععج اوا و اوجان نیس و نباید
ا یما او فکر جسکد اوجانی بوا .یر عکع بیمکاوياکا تلکویز
جسکد نیس ؟ امانگونص ص عتباا ا ویم چسب خم ،جوجکب
اوجان نیس ؟ ام باید عتیاا بص اوا و بید ببریم و اکم بکی
تفاوتی بص اوا و ؟ اوا نرانص وجوا کال و ختعل او عمسکرا
س  ،بنابر ید باید عو ج و اوجان را.
باواا جیم ترید سیب ااي سا جانیا و نیااااي جر یی رکوو
توس او ناسان و جتخففان روو بیان کده سک  ،بیکان
را :جمسص جیمترید سیبااي سا جانااي جر یی رکوو،
جی تکو ن بکص فبکد ن سکتر ت ي جعکید ،سیاسک اگکی ،فبکر
ااوااي تخففی ،تغییر جکرو جدیر نریال بدون توجص بص صک
ایستص ساالوي و بر ساس وفاق با ي ،سکتفااه جکدیر ن و
او ناسان نا او جد ،فبد ن ایستص ساالوي او عکزل و نفکب
اا ،فبد ن لگواا و جدل ااي جطسور جدیریتی ،مبوا عتباو و
بواجص ، ،تمای بص اد غیرذ تی ،بکی تکوجیی بکص جطسوبیک
یفی او و یص خدجاا ،فبد ن اد بسند جدا ،جیان جکدا و
وتاه جدا او جو جیص با ینده  ,و بسیاوي جو وا ایگر جیتکو ن
اوه را.
ید وضعی باعث پدید جدن چالریا و جرکعتی کده سک .
جمسص ضعف نگرش سیستمی و عدم نسلام و یکپاوچگی او
سیاس اا و ضعف او اماانگی سیاس ااي نظکام بکانکی بکا
تولید و پایید بکوان بیکرهووي عو جک
سیاس ااي حمای
تولید سیم قاب توجص قتفاا غیر وسمی و و وا ا بکص صکووا
قاچا و باال بوان ازینص جباالص اال و خدجاا ،ضکعف کاو یی
نظام تو ی نا او جد بوان نظام تعرفص ي ،نظام نا او جد قیم
گی وي اال و جحفول پایید بوان سیم صااو تی جحفوالا بکا
فناووي باال و تنوع م تولید ا صااو ا جحوو ،عدم کفافی و
نا او جدي او و گی وي ر تیاي اولتکی بکص بخکش خفوصکی
ر و صنع جغان او حکال
(جانند نچص او و گی وي ر
وخ ا ان بوا؟ ) و اایا جرک و چالش ایگر ده ،کص عمکدتاً
او نتیلص عدم جدیری صحی جناب و بص الی وو جرگی ،خعء
جوضککوعاا و اسککتوو اواککاي نککا جرککخف ،عککدم ککفافی و
ند تد قدوا تحسی جحتو یی جسای  ،و سی گکویی بکص جکاي
پرا ختد بص و اکاواا و امص جیمتر ند تد برناجکص و خک و
جری جناسب س .
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بنابر ید با جر ا جیتو ن گف جرو رکوو نیا جنکد پرایکز
نگاه قتفااي ناجتعاو  ،بص پدیده ااي جتعاو اس  .یکر ن
چص ص امص چیز و تغییر جی ااد اد س  ،گکر نکد نیم بکص
لا جی وویم بص ار جا ص برویم ،فرقکی نکد وا .فکز یش تکو ن
جباوج او جباب تیدیداا عم تیدیدااي قتفااي ،سیاسی
فرانگی جتمکاعی و جنیتکی نیا جنکد با جیندسکی و بکا نگري
اقیم او اد  ،و او صووا نیا  ،اکد گکی وي اکاي جدیکد
جتناسب با ر ی و جبتضیاا وو با ووي ووان بکص قتفکااي
جباوجتی و وویکرا جیااي ،نعطا پییر ،فرصک سکا  ،جولکد،
اوون و پیررو جیبا د.
جبابسص با جرکعا و چالشااي بیکان کده و فکز یش یفیک
ندگی و حساس جنی و توسکعص سکایش ،و جکش و جنیک
خاتر جرام ،جکز بانگکاه سیسکتمی و جکدیری صکحی جنکاب ،
وخسم و ش حااث نخو اد د ،جرو بایستی با بکا جیندسکی
اقیم برناجص اا ،فا سا ي جبرو ا و عدم تبعیض و بکا خووا
عمسکرااا بص صووا جنسلم ،بکا سکخ و کی ،پایبنکدي بکص
قانون ،فساا ستیزي و نضبا جالی  -ا وي و او ولویک قکر و
ا ان جناف جسی و عمسکرا فر جناحی  ،بکص جکاي گفتاواوجکانی
ااي و یج و نسخص اکایی جر یکی بکر ي حک جرککعا جکرام
ریف ونلیب روو ،و یص نیم.
بص نمایندگی جرام حو ه نتخابیکص پکاوس بکاا و بیسکص سکو و
جراجککانی بککزوگ و پرایزگککاو بایککد عککرض ککنم امچنککان
اوخو س ااي گی تص خوا و تکر و و تا حفول نتیلکص جثبک
جفر نص پیگیري خو ایم جاند .جمسص باید عکرض نمککص بکا
توجص بص ر ی جوجوا جکرام حمکتکش یکد جنطبکص عکم
رکککاوو ن عرکککایر ووسکککتاییان و کککاوگر ن و اوجنکککد ن و
جر نرینان جحترم ایستص توجص بیرکتر جسک والن اسکتند .و
باید حکد ثر جکانکاا وفکاای و جتمکاعی برخکووا و کوند
بنابر ید نیا س تا او ید جینص جس والن جحتکرم سکتانی و
یرستانی قد جاتی جسموس نلکام نماینکد .امچنکید بایکد بکا
جیر عتباو ا ال م جح توسعص ووستااا و کتغال فر گیکر
او ح بحر ن ااي جوجوا او جنطبص قکد جاا فکووي صکووا
یراا ص او تخفیف بواجکص او
گیرا .حم و حبو برخی
سنو ا قب تضیی ده باید او بواجص سکال ینکده حبکا و
نسب بص جبر ن ن قد جاا ال م صووا گیرا.
جحروم ترید وفبیر ترید ستان ااي روو او
ستان وابی
حو ه و ه وبزوگر ایاي جااه یی س  ،امچنکید ا ک جغکان
نیز بص لحاظ نزو ي جغر فیکایی و قکر و گکرفتد او نبطکص صکفر
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جککر ي و جظسوجیک تککاویخی ش سککالیاي جتمککااي او تککاویخ
پرفر و نریب خوا جحروم و ایکا و بزوگر ایکاي سکتاند وا
بواه لی وو بص وو ااد فز یش تفکاافاا و تسفکاا جکانی او
جااه ااي جناتم جختسف ید ستان جی با کیم کص جتاسکفانص
بیرترید جاو تفکاافاا و جکرگ و جیکر و لحکاظ تفکاافاا
جکااه ي بککص یکد سککتان ختفکاص ا اه واککروو ه جکا ککااد
ناوضایتی جرام ید وضعی استیم لکی اوخو سک جیرکوا
و وا و ه و یرسا ي او سری ترید جان جمککد نسکب بکص
تخاذ تد بیر ال م او ح جرکعا و ایاي ید ستان و تکمی
ترح اا و پروژه ااي او اس قد م نماید.
 سا جانااي جر یی سکتان جکیبایسک ارچکص سکریعتر اوتعیید تکسیف نتیلص ترح اکاي جختسکف عمر نکی قتفکااي و
جتماعی و فرانگی او اس جطالعص جی ختفاص عتباو او
بواجص سال ینده قد م نمایند ،تا بتکو ن جیکدو و بکوا بکاالخره
ید جنطبص ام او جسیر توسعص قر و گرفتص س .
و وا نیرو اوخو سک بکا نگري سکیم جنطبکص جغکان ر
وس بص عنو ن یکی جطالباا جدي جرام جنطبص و ا ویم .بکا
توجص بص ینکص  92از و اکتاو و ضی یرستانیاي بیسص سو و
و پاوس باا تح پو ش ترح پایار سد خکد فرید اسکتند،
جا حم بص  39از و و  011اکتاو بر ي ید یرستاناا جنظوو
ده س ص باید حبابص ا ک جغکان و اکالی پکرتعش یکد
جنطبص ووا وس بص ک اج بر ووا و تأجید وا تا االی
او ر و وع خوا اچاو جرک نروند.
و یر جحترم روو نیز بص جنظوو جسوگیري تضیی حبکو
عرایر جغان امانگونص ص حضوو نیز جطکرح کده او خو سک
تککدوید و جککر ي ارچککص سککریعتر نظککام بیککره بککرا وي پایککار
خد فرید و بص عنو ن یکی بکص ااي بیاوي بزوگ ستان و
بزوگترید بکص بیاوي مالغرر روو و ا ویم.
جرکعا جیم جرام جنطبص بص وی ه عرایر و امچنید جکرام
ب خش ااي صعندو و جعفر باا و ووستاااي جر ي بیسص سکو و
جرک ر رر جی با ند کص بایکد و وا نیکرو بکص صکووا
اقیم و و ابراي ارچص سریعتر تخاذ تدبیر نماید.
رک و صکنع
وي با تا ید جلدا بر بطکال جز یکده کر
جغان بدلی فبکد ن اسیک خریکد و و جبنکاي قیمک گکی وي،
گف  :ضمد ترکر عضکاي میسکیون قتفکااي جبنکی بکر
تفککویب تحبیککم و تفحککف او نحککوه و گککی وي و نیککز و وا
تععاا و استگاه اکاي قضکایی جبنکی بکر توقکف و گکی وي و
رک و صکنع جغکان
کر
ضرووا ساجاندای وضعی
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و وا قتفاا اوخو س ا ویم بکا تخکاذ جکانیسکمی عسمکی و
ککفا و بککا ولوی ک جککرام جنطبککص و او نککان ککریف ن او
قالب ااي نوید جدیریتی تد بیر قانونی و ال م ندیریده وا.
ید ر بص عنو ن ی اسکدینج اکویتی بکا پرکتو نص تعسکم
خاتري ص جرام جنطبص بکص ن ا ونکد بایکد بکا پرایکز سکوء
جدیری اا ،و نگاه ااي سیاسکی و حیکاا خسکوتی و بکا تخکاذ
جکانیسم اکاي صکحی بکص عنکو ن کر ا نکش بنیکان و بکا
ستفااه ظرفی  ،یده و خعقی ااي جو نان تحفکیسکراه و
کر
جتخفف خوا جنطبص جغان ا وه وا و بص عنو ن ی
جوفم و او جد ااد و د و کوفایی او عرصص رکاوو ي او
وخیز جغان او سط روو و خاووجیانص بص لگوي نکوید
ا
جدیری جیااي تبدی و بص فعالی ا جص ااد.
نرا با وف ککاالا ککسی الیحکص جنکاتم ا تلکاوي
اول اوخو س ا ویم بر ساس برناجکص رکم توسکعص کص بکص
اول جا ه ا اه ده سک تکا یرسکاخ یلکاا جنطبکص ا
تلاوي و جییا ند ارچص سریعتر او ید سکتان قکد جاا ال م
صووا گیرا تا بر ساس سیاس قفاا جبکاوجتی کااد وونکم
جضاعف او سایص جنطبص ا تلاوي او ستان با یم.
او و گی وي و ضی بر ي سکرجایص گکی وي ولویک بکا عرکایر و
تولید نندگان و جناب نسانی تحفیسکراه جنطبص با د
نیا س ص او و گی وي و ضی بر ي سرجایص گی وي ولوی بکا
عرایر و تولید نندگان و جنکاب نسکانی تحفکیسکراه جنطبکص
با د .باید تا ید نیم جسای و چالریاي جکدیریتی او رکوو
بسیاو پیچیده و چندوجیی تر گی کتص کده سک  .بنکابر ید
بایستی بتو ن با جدیریتی قدوتمنکد و او کمند نص بکص صکووتی
چند بعدي ص نیا جند استیابی بص ایدگاه ااي جرکترک بکید
تماجی قو جیبا د با جرکعا جاوي و جعضکعا حکااث کده
جبابسص را ،یر چالریاي وجرکعا جوجوا جسکائسی جنظوجکص
ي و سیستماتی استند و ح ن ام جستسزم او کمندي و
تعش استص جمعی و امفکري نخبگان وخفوصا سیکص اسک
ندو او ن و امر اکی و نسکلام اسکتگاایاي اخیک ضکرووي
س .
ال جص ی سیاستگی وي اقیم و جتناسب با ر ی وو  ،او نظر
گرفتد و قعیتیا و حبایم س  ،با ید تفکر جی تو ن بص بسیاوي
نیا ااي جاجعص و پاسخ جناسب و افی و ئکص نمکوا و اکم او
جی حفظ و پویکایی رکوو او اسکتیابی بکص اکد نبکعر
سعجی و سند چرم ند و سیاسک اکاي قتفکاا جبکاوجتی و
گاجی ساسی برا .
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بر ي تحبم برناجصاا نیا جند اخفصااي جسموس تخففکی او
جاجووی ااي قو ي سص گانص استیم
اری
قطعا جی تحبم اد جرکخف او برناجکصاکاي و یکص کده
نیا جند اخفکص اکاي جسمکوس مکی و یفکی تخففکی او
جاجووی ااي قو ي سص گانکص امکر ه بکا برناجکص جکان
اری
بندي ده جی با یم ،تا بتو ن بص توو جد وم و جکنظم و برناجکص
اا جووا پایش ،و ستی جایی و وو جدي قر و گیرا تا قابسیک
اککد و
و ئککص تفککویر وو ککنی جیککز ن تحبککم اککر ی ک
برناجص اا و بوجوا ووا.
امچنید تا ید جیککنم او سکتانص چیسمکید سکالگرا پیکرو ي
نبعر سعجی او بدنص جدیریتی روو او تمام سطوح نیا جند
ستبر و ووحیص جدیری جیااي و بص تعبیر جبام جعظم وابکري
و جدیری عالمانص ،جدیری السو نص ،جدیریتی توأم بکا ووحیکص
باالي خدجتگی وي و امو و نموان و تسری نموان جوو جکرام
استیم .فکر جی نم با تدبیر و تخاذ سیاس اکاي عبعیکی و
امفکري جی تو نیم بر ید جرکعا فائم ییم و نرا او جسیر
نیم ،بص ر ن کص امفککري و امر اکی و
جناسب حر
نسلام وجوا ا تص با د.
د-آقاي كوروش كرم پور حقيقي نماين ه مردم فيروزآباد:

وي با تبری وو جلسک ،ظیاوا  :امکاو ن جگر نکص ینککص
جدوس سک کص
لگوي جا نمایندگان یید و ال جبام ی
جخالف سرسخ تسس بیگانگان بر جوو ا سیاسی و قتفااي
روو بواه س .
ار کک خکوا بکد ن
گر سااه یستی سخد جی گف قب
پایبند بوا ،نص تیدید باعث عبب نرکینی جکی کد نکص تطمیک
عاج وتاه جدن بوا ،یید جکدوس و جثکال یرکان جکاوا ن
جانده ند چون تفکر بسیلی ا تند.
 :جمیووي سعجی او چی سال گی تص ار جا ص او صک
جیم وحدا و تفکر بسیلی جدا جس و تو نس امص حو اث
و با قدوا پر سر بگکی وا و پیکرو ي و نفکیب جسک یکر ن
ما سخد جی گویم بص
ند .جرو جد تفکر بسیلی خدج
فرجواه حضکرا جکام حفکظ نظکام جمیکووي سکعجی اکم
و جباا س .
گر جا وحدا و سرلوحص او خواجان قر و بگیریم ،گر او عم
بص ید ص عتباا ا تص با کیم ،گکر حفکظ نظکام جمیکووي
سعجی یر ن و نسب بص تمام و جباا باالتر بکد نیم ،بایکد بکص
وحدا یمان ا تص با کیم ،حکم خواجکان بگکیویم و حکم
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بزوگ ص نظام جمیووي سعجی س سکربسندي و عزتمنکدي
جس یر ن س توجص ا تص با یم.
ید نکاا جانی تفا جی فتد ص توجص بسیلی ا تص با یم،
افتص وحدا و بسیج جانی نمی گیوا ،پکک بایکد بر سکاس
ی جر و جب بص ن توجص ا تص با یم ،د م بسکیلی کص
جان خوا جی گیوا تا نبعبکش پاسکد وي نکد رکووش
پاسد وي ند بسیلی ص یثاوگر س حم خوا و نمی بینکد،
حم جس یر ن و بص حم خوا و خانو اه ش ترجی جی ااکد،
ی جس ول بسیلی عزا خوا و خانو اه ش و او نکاو عکزا
جس یر ن جی بیند.
نون فف بواجص ویزي س جیدو وم ص اول و نمایندگان،
قراو سیب پییر و او ید بواجص بر ساس جحوو عد ل بص جد
ببینند ،امچنید توجص وی ه بص فرانگیان نلام گیرا.
قاي وئیک جمیوو و اولتمرا ن خرید گنکدم رکاوو ن او
سال  2۰جتناسب حماا راوو ن نیس  ،جسک والن تلدیکد
نظر نند و قیم جتناسب با حماا و با وي ص جرو وجکوا
ا وا ،تخاذ نند.
 قاي وئیک جمیکوو جگکر  10جیسیکاوا االو بکا و  0اکز و و 211توجان او ختیاو جس والن بر ي تکاجید االاکاي ساسکی
قر و نگرف  ،چر ااد جیکانگید فکز یش  01اوصکدي قیمک
االااي ساسی استیم.
او پایان خطار بکص وئکیک جمیکوو بیکان ا ک  :او نتخکار
سکتاند و فکاوس تعسک نکنیکد یککد سکتان پینکاوو سک یککد
ستاننخبگان ،نیروااي ایستص و او جد ا وا ص جکی تو ننکد
ستان و نچنان ا وه نند ص او أن و جنزل جس یکر ن و
ستان فاوس با د.
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جرروتص ص جوتمد لمس وئیک ن بکوا بکص خکاتر  1اقیبکص
تأخیر ،بر او خوا جریر لدولص وئیک اول و نخس و یر وقک
و بص جلسک و ه ند ا.
گر خو ستاو جایگاه و قعی جلسک او روو استیم باید جکنش
جککدوس(وه) و نفککب لعککید قککر و ا اه و ارگونککص
یک
جحافظص اوي و وواوبایستی بص خفکوص بکر ي ایکأا وئیسکص
پرایز وا و نچص او و ستاي خیر و جفکسح نظکام و رکوو
س باید بص عنو ن ام او نفب لعید امص قر و گیرا.
او ا جص با اوه بص جفوباا خیر ایأا اول خاترنران را:
اول با امکاوي بان جر زي باالخره فساو واا کده قیمک
و و بص صووا جوق بص اس گرف و قیم االو  1۰از و
توجان بص  11از و توجان ااش پید را او حالی کص قیمک
جایحتا وو جره جرام ص با امید سکرع فکز یش قیمک و
باال وفتص بوا ،با پایید جدن قیمک و پکایید نیاجکد و قیمک
لبنیاا ،حبوباا ،پروت ید اا ،خواوو ،قطعاا خکواوو و تمکاجی
االاا امچنان باال س لی گر نترل قیمک و بکص نتکرل
قیم جناس جووا نیا جرام نیانلاجد چکص اواي اوااکاي
جرام و ح خو اد را و سو ل ید س ص عایدي ید پرش
ااي قیمتی بص جیب چص سانی جی ووا.
او ا جص با اوه بکص وضکعی قرکاو سکیب پکییر جاجعکص بکص
خفوص جعسوالن و جستمري بگیر ن بیزیستی و میتص جکد ا،
عنو ن را :بدییی س او ر ی تنگنکاي قتفکااي ،مک
ااي جراجی و خیرید ام بص ید قراو م ده س چنانچکص
جطس استم غالب خیرید نیز اکم نکون او تکأجید نیا اکاي
ولیص خوا اوجانده ند لی اولک حتمکا بایکد یکد قرکاو و بکص
صووا فووي و ووژ نسی اویابد.
خطار بص نوبخ ظیاو ا  :جکرو نبکوا جنکاب بکص صکووا
نبدي و وو باعث ده پیمانکاو ن او بخرکی پکروژه اکاي
روو نگیزه ي بر ي حضوو او جناقفص ند کتص با کند و گکر
پیمانکاوي بر ي پروژه ي او جناقفص ر جی نکد بکا وقکم
باالیی ص بیش  91اوصد باالي فیرس بیا س  ،قیم جی
ااد ص بعد با گرایی پا اا ،بص عس و ئص قیم بکاالتر
فیرس بیاي  20ناو گی تص جی وند.
او حال حاضر بخکش عمکده ي پکروژه اکاي و ه یرسکتان
نیاوند بص امید خاتر او جناقفص نرفتص س او حالی ص سال
جالی وو بص پایان س .
اول و ستاند و ن جی خو ام بکا سکا و اواایی کص تعریکف
جی وا ،با ترک ترریفاا یکد پیمکان اکا و پکروژه اکا و بکص

هو-آقاي حسن بهرام نيا نماين ه مردم نهاون :

وو جلسک  ،گف  :با عنایک بکص
وي ضمد تبری گر جید
فرجواه وابر جعظکم نبکعر ،جلسکک کوو ي سکعجی جر کز
ساسی و تعیید ننده بر ي نبعر س و امص سرو تص اکاي
جوو بص جلسک وو ي سعجی با جی گراا.
جلسککک ککص بایککد عفککاوه فضککائ جسکک با ککد بایککد قطعککا
قانونگی وي ش ،ستیضاحش ،سو لش ،تحبیم و تفحفش نیکز
بر ید جد و ستو و با د و بایکد بکر سکاس جانیفسک یک
جدوس(وه) عم ند و بر ساس تی ري با د ص جبکام جعظکم
وابري او غا روع بص کاو یکد جلسکک او تابسکتان  21او
و ستاي جایگاه جلسک کص بایکد جلسکک او وأس جکوو با کد
چنانچص بص صووا جفد قی او جلسک اووه اوم یکا سکوم اووه
9
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پیمانکاو ن و گی و نند چر ه فف اوي وو بکص تمکام سک و
بر ي جناب جالی جانی باقی نمانکده چنانچکص وو یک یکا او
سککالص بککواه و امککید جککو وا باعککث ککده عمککده پککروژه اککاي
یرستان ووي جید بماند.
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ید جر او بواجص ااي سنو تی جحبم نگرایده س  .نلا ص
سال  2۰سال سوم جر ي برناجص رم توسعص جیبا د ،جکر ي
نظام وتبص بندي نیا جند عزجی فر تر ی و وتخانص و سکا جان
ا وا لی ینلانب (جحمد عسی و یسکی) و جمعکی نماینکدگان
جلسک و جضا نندگان ید ناجص جنابعالی بکص عنکو ن وئکیک
اول و جس ول قوه جر ییص روو اوخو س ا ویم او و ستاي
بیبوا وضعی جعیر فرانگیان عزیز یکر ن سکعجی اسکتوو
پیش بینی و تخفکیف عتبکاو ا ال م او جیک جکر ي نظکام
وتبصبنکدي جعسمکان او بواجکص سکال  2۰ک رکوو و صکااو
فرجایید

 )5اعالم وصول ( )1فقره طرح با قي يك فوريوت و ( )2فقوره
طرح عادي

طرح الحاق دو تبصره به ماده ( )61قانون برناموه پنجسوالهششم توسعه كشور (با قيد يك فوريت )

پک ظیاو ا یکی تر حان ( قکاي سکال ) ،جخالف(خکانم
و بااي) و جو فم( قاي ایخو ه) ،قيد يك فوريت به تصويب
نرسيد.

)8تذكرات كتبي نماين گان به رييس جمهور و مسئولين اجرايوي

-طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي.

كشور

-طرح مبارزه با تبعيض نژادي ،قومي و مذهبي

الف -تذكرات كتبي به رييس جمهور(4مورد)

 -1قاي سسیمانی نماینده نگاوو :تسکری او تخفکیف عتبکاو
جفور پروژه سص و ای بروجرا بص اریک و حد ث پ جربو .
 -2قککاي خککالبی نماینککده خسخککال :خسککاوا بککص رککاوو ن و
باغد و ن او ثر سرجا اگی جووخص .20/1/2۰
 -3قاي قاضی پوو نماینده ووجیص بص امر ه  1نفر نمایندگان:
تسری او اوجان تکمیسی جانبا ن.
 -0قککاي خلسککتص نماینککده امککد ن :اوبککاوه لککزوم جککدیری
جلموعص ااي یر نظر ویاس جمیووي.

 )6اعالم وصول ( )3فقره سوال

سو ل جسی قاي امایون یوسفی نماینده جرام او  ،حمیدیصو اوون او جلسک و یر جحترم روو او خفوص جرککعا
وو فزون او بخش ااي جختسف و وونکد نزولکی کاخف اکاي
توسعص ي او ستان خو ستان.
سو ل جسی قاي حمد جکر اي نماینکده جکرام بنکدوعباس اوجلسک و یر جحترم فرانکج و و کاا سکعجی او خفکوص
جایگاه نان و جو نکان او سیاسکتگی وي و برناجکص ویکزي اکاي
فرانگی.
سو ل جسی قاي عسیرضا وحیمی نماینده جرام تیر ن و  21نفکر
ایگر نمایندگان و یر جحترم افکاع و پرکتیبانی نیرواکاي
جسس او خفوص نحکوه استرسکی جسکتند ا جربکو بکص او
تابعیتی اا با توجص بص جحرجانص بوان ن.

ب -تذكرات كتبي به مسئولين اجرايي كشور(22مورد)

تعد ا

استگاه جر یی

استگاه جر یی
جو ش و پرووش

1

جیاا راوو ي

نیرو

بیانیص  191نماینده بص وئکیک جمیکوو او جکووا جکر ي نظکام
وتبص بندي جعسمان و توجص بص ید جوضوع او بواجص سکال ، 2۰
بص رح ذی قر ئ گراید:
تییص نظام وتبص بندي جعسمان و سکتبر و نظکام پرا خک اکا بکر
ساس تخفیف با ایستگیاکا و عمسککرا وقکابتی جبتنکی بکر
نظام وتبص بندي جعسمان و جیندسی نیکروي نسکانی بکر سکاس
سند تحول و نبرص جکاج رکوو بکا تفکویب جلکک کوو ي
سعجی او قالب بواجص سنو تی بص عنو ن سند باالاستی یککی
تکالیف اول جنابعکالی و تییکص نظکام وتبکصبنکدي جعسمکان
جیا ند ،نون پک گی ک او سکال عمکر برناجکص رکم
توسعص جتأسفانص تخفیف عتباو ا ال م بر ي جر یکی نمکوان

2

2

نف

2

2

تعاون

1

قتفاا

0

وه

0

روو

2

صنع

1

وتباتاا

1

بید

 )7قرائت بيانيه

تعد ا

 )9تذكرات آيين نامه اي ،اخطار قانون اساسي و تذكرات شفاهي

آقاي بيت اهلل عب اللهي  :او تی ر فاای بکا نتبکاا تکمیک
نردن پروژه و ه تبریز -ار -اریک ،گف  :عسیکرغم اسکتوو ا
جتعدا بر ي تکمی ید پروژه 13 ،سال س ص ی جااه 21
یسوجتري بص تول نلاجیده و جسال قر و بوا  31یسکوجتر ن
تحوی ا اه وا ولی بص بیانص عدم تاجید قیر 21 ،یسکوجتر ن
تحوی نرد.اول او خرا اجکاه جسکال جفکوبص ي جبنکی بکر
ص جر یی نرده س .
جیال و م لزلص اگان وسباو ن ا
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وي با نتباا نبوا بر او ذوبایلان کرقی تفکری کرا :او
تغال سک ،
یرک ااي صنعتی بر نیس بر یرساخ
او ر یطی ص سرجایص گکی و ن نمکی تو ننکد ن بیکره جنکد
وند.
وي حضوو ند تد و یر رکوو او جر سکم جعاوفکص سکتاند و
ذوبایلان رقی نتباا را و وئیک سکا جان برناجکص و بواجکص
خو س سر نص ال م و بص سکتان ذوبایلکان کرقی ختفکاص
ااد.امچنید تعطیسی جعاان تع و جک اریک نتباا را.
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او حال حاضر نخس و یر بس ی و فر نسص حدوا متکر 31
سال سد ا وند جا او یر ن جدیر ن باالي  91سال نمیخو اند
با نرستص وند ید او حالی س ص یید جحمد تنکدگویان
او بتد ي جنج تحمیسی با  21سال سد اکم و یکر بکوا ،اکم
سیر د و ام بص جبام یااا نائ د.
گر خعء قانونی او خفوص قان جن بص اوگیري با نرستگان
وجوا ا وا باید وئیک جمیوو و میسیونااي جلسک بکص یکد
جوضوع توجص نند تا ضمد ح جس سص ،قانون بص اوستی جکر
وا و جید ن بر ي فعالی جو نان بانرا فر ام وا.

آقاي محم حسن نوژاد :او تکی ر کفاای خکوا بکص وئکیک
جمیوو و و یر رکوو ،گفک  :سکتاند و ن سکابم ذوبایلکان
ترکر و بص قاي پووجحمدي ستاند و جدید ذوبایلکان کرقی
تبری جیگویم جا جعاون ول وئیک جمیوو نتظاو جیوفک
تا بر ي جعاوفص ستاند و ن ید سکتان عکریض و تویک حاضکر
وا ولی م لطفی و م اوي نیا بص ذوبایلان سبب د تکا
جعاون و یر او ید جسسص حضوو ا تص با د.
وي با بیان ینکص تبعکیض و حکک تبعکیض بکید جکرام کک
گرفتص س  ،گف  :جرام جعتبدند امانگونکص کص جکیتکو ن
خسیج فاوس بص سر اخصااي اوون ر و نتبال ا ا جکیتکو ن
نتبال ر ووا ر بص اویاچص ووجیص و اکم نلکام ا ا و او
ید جووا بیانص مبوا جناب جطرح نروا.
چر اول جیتو ند قطاو سری لسکیر صکفیان و و ه نکد ي یکا
او ه مال و بسا ا جا او جووا ذوبایلکان کرقی و او ه
تبریز -جرند  -با وگان اوي نکند.
او تی ري بص وئیک سا جان برناجص و بواجص یکاا وو کد :بکر ي
ی باو ام ص ده باید او الیحکص بواجکص سکنو تی االو چنکد
نرخی حی و بص وضکعی با نرسکتگان و ظرفیک جو نکان او
حو ه تغال توجص وا.

خانم فري ه اوالدقباد  :او تی ر فاای  ،گف  :قاي ووحانی
جی خو ام با توجص بص جفوبص برناجص رم توسعص جبنی بر و ئص
الیحص وتبص بندي جعسمان ،ن و بکا قیکد فوویک او اسکتوو او
ایاا و یر ن و میتص تخففی اول قکر و ااکد تکا او قکانون
بواجص سال  2۰لحاظ وا.
 3جیسیاوا االو جحک حسکار ذخیکره و ي جیک تکمیک
پروژه ااي جو ی ،پروو ی و نوسا ي جد وس تفکویب کده
ولی ختفاص نیافتص س نتظاو ا ویم او ید ر ی ص تنیا
چندید جاه بص پایان سکال  20جانکده ،یکد بواجکص سکا جان
برناجص و بواجص ختفاص ا اه وا.
عمال جدوک تحفیسی اوباوه فرانگیکان فبک یک بکاو جلکا
س او ر یطی ص جاای جو ش و پرووش ،جو ی سک
چنید وویص ي صکحی نیس  .صکعح یکد جکر او اسکتوو او
میسیون جو ش جلسک قر و گرفتص و جیکدو ویم نماینکدگان
بص لغو ید بخرناجص وأي جثب ااند.
او ا جص تکی ر خکوا خو سکتاو تعیکید تکسیکف بیمکص تکمیسکی
یثاوگر ن با نرستص و اغ د و فزوا 30 :وو س ص یکد
عده بعتکسیف استند لی وئیک جمیوو و وئکیک بنیکاا کیید
باید اتمام وی ه نسب بص ید جر ا تص با ند.
وي با اوه بص با اید ا نرگاه فسري جام عسکی (ع) عکدم
تحبم بواجص ن اا نتباا را و خو ستاو ن د ص او بواجص
سال ینده بص وتری اا اتمام وی ه وا.

آقاي مصطفي كواكبيان  :با تبری وو جلسک و گر جید ک
یاا یید جدوس و جیر وچ خان و وو جیکانی جعسکوالن و
سالرو تفویب قانون ساسی گف  :جیدو وم بتو نیم جکدوسو و
او خدج جرام با یم و با ستبد ا جباو ه نیم و سااه یسک
با یم.جلسک قکانون جیکم جنک بکص کاوگیري با نرسکتگان و
تفویب کراه جکا برخکی جکدیر ن جحتکرم نمکیخو انکد
صندلی جد وند تا جید ن بر ي جو نان با وا حتکی گکاای
او ید و بطکص جوضکوعاتی او خفکوص جکا ه جبکام جعظکم
وابري جطرح جکی کوا کص بیک جبکام جعظکم وابکري یکد
نسب اا و تکییب راه س .

آقاي اس اهلل عباسي :او تی ري بکص وئکیک جمیکوو او جکووا
خرید تضمینی برگ چاي ،گف  :جتاسفانص خرید ی یسو برگ
سککبز چککاي اککز و و  12۰توجککان س ک و ی ک ککاوگر وو نککص
ند لی ید وضعی سکبب
نمی تو ند صد یسو بیرتر برا
ترک باغاا چاي سوي اوگر ن ده سک بنکابر ید اولک
باید خرید برگ تضمینی چاي و بص توو و قعی او نظر گیرا.
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او تی ري بص و یر و ه و یرسا ي تفری را :حدوا  11سال
س ص بسیاوي و ه اا و پکروژه اکاي و اسکا ي او جنطبکص
جسش بص صووا نیمص اوه واا ده لی ار وو ااد تفکاافاا
او ید جنطبص استیم ید وو میسیون عمر ن باید عس م
اوي ،سی نگاوي و غفسک او و اسکا ي جسکش و بروسکی و
گز و ی بص ایاا وئیسص و ئص ااد.
او نتفار برخی جدیر ن نیز کااد سکی نگکاوي سکوي
و وا و ه و یرسا ي اسکتیم بکص نکوعی کص سکتان گکیعن
جدیر و ه و یرسا ي ند وا ید وو جدیر ستان تیکر ن
افتص ي یکباو بر ي سر ری بص ستان گیعن جی ید.
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و اوجکان یثکاوگر ن کص
باید بص بحث بیمص تکمیسی و بید
بعتکسیف س توجص جکدي کوا و جتاسکفانص وئکیک جمیکوو
جوضوع پرا خ بیمص تکمیسکی و وظکایف بنیکاا کیید بکص
و وتخانص اا جنتب راه جا او ید خفوص جرخف نرده ص
و وتخانص اا بواجص خوا و چگونص تاجید نند.
جتاسفانص بعضی جانبکا ن بکا ضکایعص نخکاعی ،قطک نخکاع و
بیماوي عفکار و وو ن بعتکسیکف اسکتند و بایکد بکص جسکائ
جانبا ن و یثاوگر ن توجص وا.
و اوجکان و
او حال حاضر او خفوص توجص بص جسائ بید
بیمص تکمیسی جربکو بکص یثکاوگر ن جوضکوع سکو ل وئکیک
جمیوو جطرح ده س بنکابر ید بایکد وئکیک جمیکوو بنیکاا
یید و جکسف بص وسیدگی بص ید جوضوع ند.

آقاي علي مطهري  :او ا جص تی ر عباسی تا ید را :و یکر و ه
و یرسا ي باید بص جوضکوعاا جکی وو جیک وفک جرککعا
توجص ند.

گفک و

خانم سكينه الماسي  :وو  12ذو و بص جعسوالن تبری
نسب بص جر ي قانون وی ه ن اا بر جیدو وي را.
جرام یر ن او بحر ن ااي خیر روو امانند سال ااي نبعر
و افاع جبدس با صعب و صبووي یستااگی راند و خکو ر و
خیال ا منان و بر فتند.
وي خطککار بککص وئککیک جمیککوو خو سککتاو تسککری او جککر ي
جفوباا جربو بص حو ه نتخابیص خوا و وف اغدغص جرام کد
و تفری را :یا جس والن پاي خو ستص اکاي بکص حکم جکرام
یستااه ند؟ یا اول و جلسک ص اکر او بر جکده خو سک
جس استند ،پاي قول ااي خوا بص جرام یستااه ند؟
وي با اوه بص جرکعا جاجعص صیاا ن ،جسو نکان ،رکاوو ن و
بص خفوص صدوو جلو ال م بر ي ن اا ،خو سکتاو جیکال و م
ااي جربو بص ید قرر د.
لماسی بر ضرووا وسیدگی بص خو سکتص اکاي با نرسکتگان و
یکسان سا ي حبکو ن اکا و بحکث با گرکایی جر اکا بکر ي
صااو ا گوجص خاو فف د.
امچنید خطار بص وئیک جمیوو گف  :گرچص ووند نزولی نرخ
و خور س جا بص ر نکص بر قیم اایی ص بی وویص باال
وف تاثیر بگی وا و قیم اا بر جبناي کااش نکرخ و  ،وونکد
نزولی ا تص با د.
وي خو ستاو فز یش قیم خرید تضمینی گندم د.

آقاي حسينعلي حاجي دليگاني :او تی ر کفاای خکوا ظیکاو
ا  :چند وو گی تص او صحد عسنی جلسکک نکتکص ي و
بار بند ( )11جااه ( )22ییدناجص ا خسکی جلسکک تکی ر ا ام
جبنی بر ینکص با توجص بص وضکعی قتفکااي کص بکر ي جکرام
یلاا ده و گکز وش بسکیاو خکوبی کص بکر ي بکرون وفک
وضعی فعسی جرکعا توس جر ز پ واشااي جلسک تییکص
ده ،ی افتص وقک جلسکک و بکا اعکوا اولک بکص یکد
جوضوع ختفاص اایم.
گر اول برناجص ي بر ي جسائسی جاننکد و کوا ،تکووم و بحکر ن
و ي ا وا بیتر س نیا و جووا نظکر قکر و ااکیم یکر بدنکص
او ناسی او ختیاو اول سک  ،گکر اولک برناجکص ي بکر ي
برون وف ند وا ،برناجص جر ز پ واشاا و جووا بحث و بروسکی
جرترک جعضکعا
قر و اایم تا بید اول و جلسک برا
قتفااي روو ک گیرا.
وي با اوه بص ینکص و اکاوااي جطرح ده گر نیا بکص قکانون
ا تص با ند جی تو ن ترح سص فوویتی ستفااه کرا ،ا جکص
ا ا :جسائ جطرح کده گکر نیکا بکص قکانون ند ونکد اولک
و ئص الیحکص بواجکص
حمای نیم تا نیا و عمسی سا ا ،قب
توس اول باید ید قد جاا صووا گیرا.
آقاي علي مطهري اظهار داشت :پیرنیاا ما قاب بحث سک
و ن و او جسسص ای وئیسص وو جاوي جطرح جی نیم.

آقاي مسعود گودرزي :او تی ر کفاای خکوا ظیکاو ا ک :
تی ر ول جد بص و یر جو ش و پرووش س  ،قفد ند وم ضافص
بر عتباو ا و بواجص ید و وتخانص اوخو س و تی ري ا کتص
با م.

یاا یید جکدوس کص ظسکم
آقاي امير خجسته :با گر جید
ستیز و فساا ستیز بوا ،او تی ر فاای خوا گف  :یثکاوگر ن
سرجایص ااي نظام استند و بر ي ید نبعر جان و خون خکوا
و ا اند تا جرو یر ن سعجی جد ترید روو س .
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وي بککا بیککان ینکککص  21جککاه نظککام وتبککصبنککدي جککیگککیوا،
اوخو س ا ویم و یر جو ش و پکرووش یکد جکو وا و جکدي
بگیرا ،گف  :چر او ی وگان فکرا با نرسکتص پکاا ش پایکان
خدج خوا و اویاف جی ند جا او و وا جو ش و پکرووش
ید پاا ش با تأخیر بسیاو یااي پرا خ جی وا.
وي با اوه بص ینکص جبرو ده بوا ار  9جاه ی جاه پاا ش بص
وا جا ن بیبیره جاندنکد،
او نان جناتم جحروم پرا خ
ا جص ا ا :ار سکص جکووا جطکرح کده تعیکد ا بکواه و جکووا
جدیدي بص نیا ضافص نرده سک  ،و یکر جکو ش و پکرووش
اوخو س ا ویم با جدی ید جو وا و پیگیري ند.
تی ر ایگر جد بص قاي حلتی و یر جیاا راوو ي سک  ،وو
گی تص نیدیم قیم گندم بص ی از و و  911توجان فز یش
یافتککص جککا ن جطمکک د نیسککتیم ،بایککد حمککاا و ککر ی
راوو ن و او فص تر و قر و ااند.
راوو گر ی وو قسا و م خوا و پرا خ نکند با جریمص
و ایر را جو جص جی وا جا بعد  9جاه جطالباا نیا پرا خ
جی وا ص ید جسائ جرک سا اسکتند ،بکص و و ي صکنع ،
جع دن و تلکاوا و و یکر تعکاون ،کاو و وفکاه جتمکاعی تکی ر
جی اام بر ي اوگز و ن نظام جمیووي سکعجی یک ضکعف و
فسوس س ص او نان اوخانص قند جمسنی  1سال حبکو
اویاف نکراه ند و بکر ي و ه نکد ي جلکدا ن جرکک تکأجید
حبو وجوا ا وا.
و یر و ه و یرسا ي نتظاو بیرکتري ا ویکم ،بکر ي افکاع
نبعر و روو یید ا ایم ،سربسند استیم جکا بکر ي سکانی
ص عزیز ن خوا و او جااهاکا اسک جکیاانکد سکر فکنده
استیم ،امچنکید قکد جاا صکووا گرفتکص او سکد پاوسکیان
فای نمی ند ص نیا جند پیگیري بیرتر استیم.
 )10اعالم ختم جلسوه  ،جلسوه آينو ه روز سوه شونبه موور
 1397/9/13ساعت  8صبح
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