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مب ده هزار من نارد ( ) 51/111/111/111/111ریرال ناشری
از ای افزایس بابت تسویه بدهی انمانیرارا و طرر توسرعه و
تیمنرر راه روسررقایی و عشررایری برره شررماره طباررهبنرردی
 5919159055و کمررک برره تیمنر ارررواههررای ننمرره تمررام
طر های هادی و بهسازی معابر روسقاها به شماره طباهبنردی
 5510150115به نسبت 01هزقاد درحد( )01%و سی درحرد
( )91%اخقصاص می یابد.

 )3ادامه رسيدگي به طرح يك فوريتي اصالح قاوون بودجه ساال
 3397كل كشور
پس از ارايه پيشنهادها  ،مخالف  ،موافق  ،نماينده دولت و سخنگوي
كميسيون  ،بندهاي ( 2الي  )11ماده واحده بررسي و بنددهاي ( 5و
 )1به كميسيون ارجاع و مابقي بندها بده تودوير رسديد و ادامده
بحث در خووص پيشنهاد الحاقي به جلسه آينده موكول گرديد :
بندهاي ( 2الي  )31به شرح ذيل بررسي شد:
-2متن زير به بند (و) تبصره ( )5و دو بند به عنوان بنادهاي «ف» و «ض» باه

-3متن زير به بند «د» تبصره ( )6اضافه مي شود:

شرح زير به تبصره ( )5الحاق مي شود:

دولررت می ررف اسررت منررابع مویرروی ای ر بنررد را برره حررورت
حددرحدی تخصنص داده و به شرکت هرای ییرربپ ارداخرت
کند.عرردم واریررز در حیررم تصرررف در وجرروه و امرروال دولقرری
محسوب می شود.

الف -فراز اول جزء یک بند (و) تبصره  5به شرر زیرر احر
می شود:
به دولت اجازه داده می شود در حورت درخواسرت مقاایرنا
الیحه مطالبات قطعی اشخاص حاناری و حاروقی خصوحری و
تعاونی که در چارچوب قروانن و مارررات ترا اایرا سرال 69
ایجاد شده و همچنن مطالبات نهادهای عمرومی ینردولقری و
ننز شرکت هرای دولقری تابعره وزارتخانره هرای ننررو و جهراد
کشاورزی بابرت یارانره قنمرت هرای تی نزری از دولرت کره در
چارچوب قوانن و ماررات مربوط تا اایرا سرال  5965ایجراد
شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و موسسرات
اعقباری ینربانیی که در چارچوب قوانن و مارررات ترا تراری
یاد شده ایجاد شده از طریق تسرویه بردهی هرای بانرک هرا و
موسسات ینربانیی بره بانرک مرکرزی ترا مب ر یرک من نرارد
( )501110111011101110111ریال به حورت جمعی -خرجی
از طریق انقشار اسناد تسویه خزانه به شر زیر تسویه نماید.
ب -مررق زیررر برره جررزء یررک ( )5و بنررد (و) تبصررره  5الحررا
می شود.
مطالبات شرکت های تولند کننده بر از شررکت هرای تابعره
وزارت ننرو در حیم مطالبات آ ها از دولت می باشد.

-4متن زير به تبصره ( )6الحاق مي شود:

بانک مرکزی جمهوری اس می ایرا مشرمول مزراد مراده ()4
قانو تنظنم بخشی از ماررات مالی دولت ( )0مبنی برر واریرز
مالنات ع ی الحساب و سود سهام بودجه مصوب به حورت یرک
دوازدهم در هر ماه است.
بند ( )5مبني بر الحاق متن به تبصره ( )32به كميسيون ارجاع گرديد.-6تبصره ( )34به شرح ذيل اصالح مي شود:

الف -احیام یی جدول ای تبصره ایافه می شود:
سازما هدفمندی می ف است وجوه دریرافقی بابرت آب بهرا و
بهای بر مصرفی را مطرابق جردول فرو ظررف دو هزقره بره
حساب شرکت های ییربپ واریز نماید.
مب سی و دو هزار من نرارد ( )90/111/111/111/111ریرال
مربوط به عوارض شهرداری ها و دهنراری هرا از محر فررو
فرآورده های نزقی مویروی مراده  93قرانو مالنرات برر ارز
افزوده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا به
نسبت ارداخت منابع و مصارف موجود براساس ماررات قانونی
توزیع گردد.
ب-مق زیر به انقهای بند (الف) تبصره  54قانو بودجه سال
 5960ایافه میشود:
همچنن سازما برنامه و بودجه می رف اسرت از محر منرابع
ای جابهجایی نسبت به ترأمن و واریرز سرنزده و نرنم درحرد
(  ) 5905حق بنمه ک نه رانندگا حم و نا عمومی درو و
بررررو شرررهری بررره مب ررر بنسرررت و دو هرررزار من نرررارد
( ) 00 111/111/111/111ریال اقدام نماید.

بندهاي «ف» و «ض» به شرح زير به تبصره ( )5الحاق مي شود:

ف -اسقزاده از اسناد خزانه اس می برای تم ک ارایی مربروط
به همرا طرر در طرحهرا و اررواه هرای م ری و اسرقانی در
چهارچوب قانو برنامره انجسراله ششرم توسرعه اققصرادی
اجقمرراعی و فرهن رری جمهرروری اسر می ایرررا و ایر قررانو
ب مانع است.
ض -به منظورانجام تعهدات مندرج در بند (هر) ایر تبصرره و
تأیندیه سایر بدهی های دولرت سراف اورا مویروی ایر بنرد
حداکثر تا شصرت درحرد( )91%از محر کراهس سراف اورا
مویوی بند (ب) آ افزایس مییابد.

بند ( )7مبني بر اصالح بند «و» تبصره ( )36باه كميسايون ارجااعگرديد.
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حیومت هم حق هست و هم وظنزه مردم حرق دارنرد بداننرد
کارگزارا حیومت به چه ماصردی مری خواهنرد برسرند و برا
کدام راه کار مردم ما چه کارهایی باید بینند کره نیررده انرد
دفای و اشقنبانی در جنگ تحمن ی جا شا را برای دفرای از
اس م ناب تادیم کردند چو به امام عزیرز اعقمادداشرقند کره
راه خدا انامبر و ائمه اطهار را طی می کنند.
در ای دفای توک به خداوند مقعال و اطاعت از امرام عزیرز بره
یاری خدای مقعال انرروز شردند در طرول  41سرال انار ب
اس می مردم همنشه در ححنه بودند با اطاعت از امام عزیرز و
رهبر عظنم الشا از دی اسر م و مسرووال حمایرت کردنرد
انقظار دارند مسووال و کارگزارا نظام حافظ دی خدا و مردم
انا بی ایرا عزیز و انرو واقعی والیت فانه باشند.
امام فرمودند اگر اشقنبا والیت فانه باشرند بره کشرور شرما
آسنب نمی رسد یعنی در چنرن شررایطی مرردم ومسرووال
مررورد لطرف و عنایررت خداونررد مقعررال قرررار گرفقرره و انررروز
هسقند آیا سزاوار اسرت در کشروری کره عنروا "ام الاررای"
جها اس می به دو مری کشرد مرردم شراهد ایر چنرن
دست اندازی به بنت المرال و اسرراف بعضری از آقرازاده هرا و
چپاول گرا حاو شا باشند؟
از قوه قضاینه به خراطر برخرورد حرری برا فرحرت ط برا و
مزسدی اققصادی قدردانی می شود دسرق اه هرای نظرارتی و
امننقی به عنوا چشم و گو نظام بایرد خرواب راحرت را از
چشما خنانت کرارا ب نرنرد و بره موقرع بره دسرت عردالت
بسپارند م ت بزرگ و والیت مدار ایرا اسر می انقظرار دارنرد
کارگزارا نظام اس می مانند شهند مدرس ساده زیست تری
بسنجی تری شجای ترری و جهرادگر در راه خردا باشرند در
چنن شرایطی حامی مسووال و کرارگزارا خواهنرد برود ودر
کنار آنها در جنگ نظامی تحمن ی هشت سراله خردای مقعرال
ای م ت بزرگ را به دشمنا انرروز کررد.در جنرگ تحمن ری
فرهن ی و اققصادی ننز مسووال با شرایپ براال بره خردا خردا
توک کنند و از قدرت مردمی اسقزاده کنند و گو به فرمرا
رهبر عظنم الشرأ باشرند و اققصراد ماراومقی را اجررا کننرد
دشمنا اس م را در کوتاه مردت بره لطرف و عنایرت خداونرد
مقعادل شیست خواهنم داد و انروز مندا خواهنم بود.از رهبر
فرزانه سپاس زاریم که فرماندهی جنگ اققصادی تحمن ری بره
سرا سه قوه واگذار کردنرد و راهبردهرا و اسرقراتهی هرا را در
مااب ه با دشم بررای آنهرا و مسرووال نظرام و مرردم تبنرن
کردند با وحدت و توک به خداوند مقعال حول محرور والیرت

-8متن زير به بند «ط» تبصره ( )36الحاق مي شود:

سرررراف بخشررررودگی سررررود تسررررهن ت زیررررر یررررک
من نارد( )5/111/111/111ریال مشروط به بازارداخرت احر
تسهن ت و بخشس جریمههای مقع اره هزقراد و سره هرزار و
دویسرررت من نرررارد( )09/011/111/111/111ریرررال تعنرررن
می گردد .هر یک از مشمولن بخشودگی سرود تسرهن ت زیرر
یک من نارد( )5/111/111/111ریال میتوانند از زما تصویب
ای قانو حرفا یک فاره از بخشودگی سود تسهن ت مویروی
ای بند اسقزاده نقمایند.
بانک مرکزی جمهوری اس می ایرا موظف است بدو رعایت
مب حداکثر تسرویه مطالبرات بانرک مرکرزی از بانرکهرا بره
تزینک هر بانک مندرج در جدول یرمنمه تبصرره  95قرانو
اح بودجه سال 65ک کشور بره اجررای طرر بخشرودگی
سود تسهن ت زیر یک من نارد( )5/111/111/111ریال اقردام
نماید.
تسهن ت اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری ایرا در حورت
بازارداخررت اح ر آ مشررمول بخشررودگی سررود و جریمرره و
اسقزاده از مزاد ای حیم میشود.
پيشنهاد دذف مصوبه كميسيون در بند ( )9به تصويب رسيد .فلذا بند (ز) جزء ()3
تبصره ( )37ابقا گرديد.
-31متن زير به ذيل جدول شماره ( )2-7اضافه مي شود:

تغننرات شماره طباره بنردی برنامره هرای منردرج در جردول
(  )0-0ردیزهای مقزرقه منقا شده به جردول شرماره ()0
با تایند سازما برنامه و بودجه کشور مجاز است.
 )2واطقين جلسه علني (آقايان:شكري،اكبري ،اباوترابي،ابطحي
و بيگدلي ):
الف-آقاي محمود شكري وماينده مردم طالش و رضواوشهر:

 ما نمایندگا مرردم در مج ر شرورای اسر می ال وهرایزیادی برای وفای به عهد به خدا و مردم عزیز که به ما اعقمراد
کرده انرد ماننرد شرهند مردرس عزیرز کره ال روی تمرام عنرار
خودسازی معرفت الهی وخادم به م ت وکشور است داریم.
حضرت ع ی(ی) می فرماید "مردم به دولقمردا خود شربنه
ترند تا به ادارنشا " در جای دی ر می فرماید "مردم به رو
حاکما خود هسقند" ای واقعنت وظایف ما کارگزارا نظرام
را سن ن می کند بی تزاوتی بری ان نزگری فراموشری هرای
اخ قی رو راست نبود و انها کاری وعدم شزافنت با مردم
بی اعقمادی مردم را به دنبال دارد و سرمایه عظرنم اجقمراعی
انا ب اس می را تخریب خواهد کرد.

3

خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي
جلسه362

معاونتامورمجلس ریاست جمهوری
معاونتامور تقنینی

فانه انروزی از آ م ت بزرگ ایرا اس می اسرت هرر چنرد
ماام معظم رهبری از چند سال ارنس برا دور اندیشری چنرن
روزهایی را انس بننری کررده و راهبررد اققصراد ماراومقی بره
مسووال نظام اب غ کردند ایشا دشم را خروب شرناخقه و
ینر قاب اعقماد بود دشمنا را بارها گوشزد کردند.اگر مثر
زما جنگ تحمن ی بسنجی وار وارد عم می شردیم اققصراد
کشررور امررروز چنررن مشرری تی نداشررت کررم کرراری شررد
بی توجهی شد به دشم اعقماد شد واگذاری طر ها و ارواه
های نزقی به خارجی ها اشقباه برود عردم توجره بره تخصرص
درونی اشقباه بود اما ای یک تذکر بود از طرف خدای مقعرال
که به خود بنایم و به دشم اعقمادی نیننم فاپ باید به خردا
توک کننم و گو بزرما ولی فانره باشرنم و ن راه بره همره
ظرفنت مرردم و درونری و بسرنجی برار و جهراد گونره تر
کننم.برای انشرفت و توسعه اققصاد کشور حزظ فرهنگ قوی
اس می ناب تنها راه به دسرت آورد ریرای خردای مقعرال و
مردم والیت مردم عزیز و شیست دشرم در آ اسرت دوری
جسق از لذات دننایی و اناه برد بره خردا بررای عاقبرت بره
خنری است.
وی خطاب به رئن جمهور و دولقمردا ادامه داد :در چنرن
شرایپ جنگ اققصادی و فرهن ی در است مردیریقی از جم ره
اسقاندارا و فرماندارا از دلسوزا انا ب اس می بسنجنا و
خدا ترسا انقخاب کنند تا مردم به آنهرا اعقمراد کننرد ترا در
عرحه اققصادی و فرهن ی برا آنهرا همیراری تن اتنرگ داشرقه
باشند.مسووال نسبت به اجرای دسقور رئن جمهور در رابطه
بررا احررداه راه آه ر رشررت و آسررقارا و برقررراری ری رری بررن
کریدور شمال و جنوب و بهره مندی کشور از منرافع ترانزیقری
کاال که بر اساس گزار کارشناسا دارای درآمد باال و اایردار
است اقدام کند.انقظار مردم تالس بزرگ از وزیر ننرو ایر برود
که در چهار سن اخنر از مناطق تخریبری بازدیرد کنرد بررای
بازسازی آنها دسقور حادر می کردند برا توجره بره فرارسرند
فص کشاورزی و از بن رفق  511درحد نهرهرای کشراورزی
از وزیر انقظار داریم با قند فوریت اقدام کند.

روز سه شنبه
327997932

ناامند ننسقم ازاینیه که تدابنر عم ی تر و وعدههرا محارق ترر
شود :فرحت کوتاه است و اگر کورسوی امنرد از دسرت بررود و
عهد و انما به نقنجه نرسد آن اه خسارت جبرا ناارذیری در
سرمایه اجقماعی و باورهای عمومی وارد کرده ایم.
آقای رئن جمهور در هزقه گذشقه هن رام معرفری اسرقاندارجدید فرمودیدرچو در ایام انقخابات نقوانسقند به دیدار مرردم
خراسا شمالی بنایند احساس دِی مری کنند.شرما بره دیردار
مردم خراسا شمالی ننامدید ولی ما از مردم خواسقنم به شما
رای بدهنررد.ای کررا ایر احسرراس دیر را بررر عرردم تحاررق
وعدههای مصوبات سزر به اسقا ابراز می فرمودید.
ک نگ اجرای فاز دوم اقروشنمی را که در خرداد  64بر زمرن
زدید همچنرا در زمرن مانرده و اراده ای در مجموعره وزارت
تعاو برر اجررای آ ننسرت مطر کررد:اررواه م ری جن ر
گ سقا بره بجنرورد قق راه دههرا هرم وطر مظ روم بروده از
مصوبات سزر شما است که تخصنص اعقبار کام گرفقه ولری
مع وم ننست که ای بودجه را به کجا بردند.تا کی بایرد شراهد
ای ظ م آشیار و خسارات جبرا نااذیر باشنم.
آقای رئن جمهور!اگر می خواهند دِینقا را به مردم خراسرا
شمالی ادا کنندرلطزاً دسقور دهند ارواه های حنراتی سرزر در
حوزه عمرانی اعم از جاده منامی -گرمه -جراجرم -سنخواسرت
به بجنورد به تحاق درآید و طرر هرای اشرقغال زا کره امرا
جوانررا منطارره را بریررده باعررا ایررطرار خررانواده هررا شررده
است عم ی شود.ویعنت بهداشت و درما در شهرسرقا مانره
سم اا راز و جرگ بسنار نامساعد است توسعه بنمارسقا
های حوزه انقخابنه بنده معط مانده اسرت احداه بنمارسرقا
به بهانه لزوم تجمنرع
درما بسقر در بخس ی ما و جرگ
مقوقف مانده است.
وی خطاب به رئن جمهوری با تاکند بر اینیه اجرازه ندهنرد
دسقرنج کشاورز مظ وم که حاح عر جبن او است به بهای
اندک خریداری شود اظهار داشت:دولت در سه سال مقوالی بره
وظنزه قانونی خود عم نیرده است و مقناسرب برا نررو ترورم
قنمت گندم را افرزایس نرداده اسرترلذا قنمرت  5911تومرا
همیافی ننست.حق واقعی و قانونی کشاورزی گنردم کرار بایرد
ارداخت شود.
 در منشور دولت تدبنر و امند قررار برود مسروولنت را امانرتالهی قرار بدهنم انقصرابات برمبنرای شایسرق ی و درسرقیاری
حورت اذیرد و مصال عموم برمنافع افراد و گروه ها تادم یابد
مقاسزانه شاهد انقصابات سزارشی ناکارآمد هسقنم.انقظار داریم

ب-آقاي علي اكبري وماينده مردم بجنورد:

 جناب آقای دکقرر روحانیرریاسرت محقررم جمهرور هرم برهعنوا امانت دار رای مردم که به اینجانب اعقماد کردند هم بره
عنوا فعال سقاد انقخاباتی جنابعالی که از مردم خواسقم برای
بهبود امور رای به تمدید دولت تدبنر و امند دهند هنوز ناامند
ننسقم.
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قنمت براالی احرداه مسری نباشرند.مرالین و اهرالی بافرت
فرسوده بجنورد سال هاست در ب تی نزی و برزو به سر به سرر
می برند و وزارت راه و شهرسازی اقدامی بر رفع ای گره کور به
عم نناورده و از ای جهت مردم به شردت گ رهمنرد هسرقند
اهالی شهرک گ سرقا اررواه مسری مهرر بجنرورد همچنرا
گرفقررار ناهمرراهن ی هررای بررن دسررق اهی و کمبررود امیانررات
زیرساخقی هسرقند الزم اسرت اسرقانداری اقردامات عاجر در
خصوص هماهن ی و برخوردار کرد ایر منطاره از ننازهرای
اساسی به عم آورد.

مدیریت جدید اسقا با ارزیابی دقنق از کرارایی و درسرقیاری
مدیرا و توجه کافی بره ننروهرای دلسروز و مقخصرص برومی
زمننه اسقزاده بهننه از سرمایه اجقماعی را فراهم آورد.
تذکرات میرر به وزرای دولت در رفع کاسقی هرا و تن ناهرا وگره های کاری کم اثر شده است آقرای رئرن جمهرور لطزراً
دسقور فرمایند با توجه به ایام تصرویب بودجره مشری ت آب
شرب روسقاهای را جدی ب نرند و اکثریقی از روسقاهای حوزه
انقخابنه اینجانب با مشی ت جردی کمبرود آب شررب مواجره
هسقند.
آمرروز و ارررور خراسررا شررمالی از ابقرردای سررال  60از
ب تی نزی و تزلزل مدیریت رنج می برد الزم است بدو فروت
وقت ای دسق اه عریض و طویر بره سرقاد مردیریت برسرد از
جناب آقای بطحایی بپرسرندر آیرا در برن  54هرزار فرهن ری
دلسوخقه بومی نمی تواناند یک مدیری الیق اندا کند.
درحالی که دولت گازرسانی بره دورترری ناراط کشرور را کره
همت قرار داده است که ای خردمت ارزنرده درخرور تاردیر و
تشیر است مقاسزانه ع نریم اینیره قرانو گرذار دسرق اه هرای
خدمات رسا را بدو توجه به مجوز احداه بنا می ف به ارائره
خررردمت کررررده استرشررررکت گررراز خراسرررا شرررمالی در
شهرسقا های مرزی راز و جرگ و مانره سرم اا بره بهانره
خارج از طر هادی بود واحدهای مسیونیرروسقاینا مظ وم
منطاه مرزی را از نعمت گاز محروم کرده است.
به ریم تذکرات میرر شرکت آب منطاره ای خراسرا شرمالی
کشاورزا حاشنه رودخانه های شرنری دره و اتررک را بردو
تعنرررن محررردوده بسرررق رودخانررره بررره دادگررراه و زنررردا
مرری کشرراند الزم اسررت ای ر اخررق ف را برره حررورت اداری و
کدخدامنشی ح نموده و از برخوردقهری با ولی نعمقا جردا
خودداری و ارهنز شود.
از وزیرراه و شهرسازی می خواهم هرچه سریعقر به خواسقه بره
حق مردم شهرسرقا راز و جررگ درخصروص کوتراه شرد
مسنر دسقرسی و خروج از ب بست و اتصال به اسقا همجوار
اقدام عاج مبذول نمایند.
اهالی شهرک گ سرقا اررواه مسری مهرر بجنرورد همچنرا
گرفقار ناهماهن ی های بن دسق اهی
به ریم وفور زمننردر منراطق روسقایی بسرناری از روسرقاهای
حوزه انقخابنه با کمبرود زمرن مسریونی مواجره هسرقند الزم
است دسق اه های مربوطه درخصوص ایجراد سرمت توسرعه در
روسقاها اقدامات سریع انجام دهند تا جوانا روسقایی در فشار

ج-آقاي ابوالفضل ابوترابي وماينده مردم وجف آباد:

 امروز با یک جنگ انچنده تمام عنار در ابعاد مخق ف مواجرههسقنم جن ی که قب از هر مویوعی محور اح ی آ روانی و
رسانه ای بوده و دشم با جنگ روانی مخ روط شر و المراس
در حال از بن برد تمام دسقاوردهای مهم نظام است.
دشم با بنا اینیه با ابزار مدر به خصوص انام رسا هرای
خارجی سعی در ناامندی مردم و حذف تمام دسقاوردهای مهم
نظام دارد یعنی با مخ وط کرد انبوه خبرهای دروغ با تعرداد
کمی اخبار راست به اهداف خود مری رسرد و حرال سرووال از
رئن جمهور ای است که تا کی باید بره وسرن ه ایر فضرای
مجازی مسموم شنمنایی شهند و مجرو دهنم؟
وی در ادامه خطاب به رئن جمهور بنا داشت :مارام معظرم
رهبری درباره یرورت به دست گرفق انام رسا های خارجی
و اینقرنت م ی ححبت کرده اندر ای مار خرو خرپ و خرال
اققصاد جوانا و مردم را ننس می زند و شما شخصاً همچنرا
نسبت به تیمن ارواه عظنم شبیه م ی اط عات و حمایرت از
انام رسا های داخ ی یز ت می کنند.ع وه برر جنرگ روانری
که ابزار آ برای دشرم فضرای مجرازی اینقرنرت و مراهواره
است دشم کشور را وارد جنگ اققصادی ننز کرده اسرت مرا
به لحاظ ساخقارهای ی پ قانونی دچار بنماری مزم اققصادی
شرردهایم و تررا زماننیرره مج ر و دولررت سرراخقارهای اداری و
اققصادی را به حورت بننادی اح نینرد ویرعنت ممی رت
اح نمی شود.در واقع امروز بنس از  01درحد مشری ت مرا
طبق نظر کارشناسا مشی ت اداری بانیی و داخ ی اسرت و
ساخقار اداری ما با هدایت اشقباه امرروز مرا را بره کوچره بر
بست اققصادی هدایت کرده و نظام اداری مردم را خسقه و 60
درحد از اعقبرارات و بودجره سرالنانه را بردو اینیره منزعقری
داشقه باشد هدر داده است لذا ادامره ایر مسرنر امیرا ارذیر
ننست.
5

خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي
جلسه362

معاونتامورمجلس ریاست جمهوری
معاونتامور تقنینی

وی مج شورای اس می را به عنوا مهم تری عنصرر بررای
اح ساخقار اداری مالی و بانیی عنوا و اظهرار داشرت  :در
مج  5طر و الیحه مهم داریم که باید برا وقرت گرذاری و
در انچ تاریخی و اسری وقت نسبت به اح آ
سعی و ت
اقدام کننمر ای  5طر و الیحه مهم سرنوشت ساز عبارتنرد از
اح نظام برانیی قرانو تجرارت مردیریت جرامع شرهری و
روسقایی اح قانو مالنات بر ارز افزوده قرانو خردمات
کشوری.
در ادامه خطاب به رئن مج عنوا کررد :وفرق مراده 510
آین نامه داخ ی به حورت کقبی تاایای ج سه ینرع نی برای
نحوه رسندگی به ای  5طر و الیحه را به حورت کار جهادی
تادیم شما کردیم و انقظار داریم مج ر شرورای اسر می در
ای شرایپ حساس ناس آفرینی کند و کشور را از نظام برانیی
ربای قانونمند و نظام اداری فرسوده نجات دهد.
دشم یک جنگ تمام عنار امننقی ننز یمنمه جنگ روانری و
اققصادی کرده و هر آنچه در توا دارد برای بر هم زد امننت
کشور که یک دسقاورد بزرگ برای نظرام اسرت بره کرار بسرقه
است حسادت و تعجب دشم در ای است که چ ونره ایررا
همچو یک جزیره ام در اقنانوس اررت طم نراامنی منطاره
امننت اایدار دارد و همه چنرز زیرر چقرر امننرت هویرت انردا
مرری کنررد.برای کارهررای عمرانرری فرهن رری ع مرری و سرررمایه
گذاری باید اول امننت باشد تا بقوا اقدامات فرو را عم نراتی
کرد از ایر رو دشرم هرچاردر تروا دارد بررای بررهم زد
امننت ما به کار بسرقه کره تروریسرت هرای داعرس گروهرک
منافان و ینره برای ترور و ایجاد ناامنی در داخ کشور فعرال
شده اند اما سوال اساسی ای است که وظنزه مرا چنسرت؟ در
جنگ رسانه و فضای مجازی شخص رئن جمهور باید اهقمام
الزم به ایجاد شبیه م ی اط عات و حمایت های همه جانبه از
انام رسا های داخ ی را داشقه باشد و در جنگ اققصرادی در
امورات اح ساخقارها مج ر شرورای اسر می بایرد وقرت
ب ذارد.شاهد روزمرگی و بهرهوری ااین مج و عدم اولویت
مندی طر ها و لوای و انزعال مج هسقنم با ای حرال برا
اتحاد و انسجام ای جنگ انچنده روانی اققصادی و امننقری را
تبدی به یک فرحت بزرگ منیننم همان ونه که  3سال دفرای
مادس تبدی به فرحقی بزرگ شد و ما در اایرا جنرگ یرک
ابرقدرت نظامی شدیم لذا مری ترواننم اایرا ایر جنرگ ننرز
ابرقدرت اققصادی باشنم.در حال حایرر دارای منرافع سرشرار
خدادادی هسقنم و ننروی انسانی فعرال جروا و تحصرن یرده
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فراوا داریم نادین ی انبروه سررگردا مخررب کره برا تردبنر
رهبری در خصوص تشرین ج سرات سررا قروا ایر انقظرار
می رفت که ناردین ی بره سرمت تولنرد و ایجراد کارخانجرات
بزرگ مث م ااقروااالیس هدایت شود و مارام معظرم رهبرری
در ج سه هماهن ی سرا قوا اولن مویوی را هدایت نادین ی
به سمت تولنرد و اشرقغال یکرر کردنرد و هردف تشرین ایر
ج سات ابقیاری از سوی ایشا همن مویوی بود اما شراهدیم
ج سات سرا قوا به سمت امورات دی ر که بعضاً در قرانو بره
حورت حری یکر شده هدایت می شرود و سررا قروا حرکرت
جهادی بزرگ در زمرن کررد یرول ناردین ی ع نرریم ارائره
راهیارهای ع می از سوی رهبری و کارشناسا نداشقند.
مردم به حورت کام عا ی سرعی در حزرظ ارز ارول خرود
دارند و اگر ما بررای آنهرا بسرقری مثر سرهام کارخانره هرای
اقروشنمی و ااالیش اهی و اقروااالیس فرراهم نینرنم سررمایه
خود را به سمت داللی ارز خودرو و ارز می برند لرذا سروال از
سرا قوا ای است که چرا شرما ع نرریم اینیره همره چنرز از
جم ه نعمت نزت و گاز نادین ی انبروه و ننرروی تحصرن یرده
داریم هنوز دست روی دست گذاشقه و اقدام مناسبی در جذب
اول سرگردا مردم برای انشرفت و اشقغال نیرده ایم ؟ از ای
رو آیا بهقر ننست ج سه سرا قوا دبنرخانه سرخن و و اجررای
احیام داشقه باشد؟ چرا سرا قوا بره امرورات خررد مصرر در
قانو می اردازند.
در ادامه خطاب به آقای ظریف اظهار داشت :چند سال ارنس
کشقی نجات که از سروی حر نب سررو و هر ل احمرر ایررا
حاوی کمک های دارویی بود و به چند مای ی بندر یم رسرند
را به درخواست ت زنی جا کری وزیرر خارجره آمرییرا کره در
ننمه شب با شما داشت برگرداندید .م نمی دانم در آ دننرا
چ ونه ااسرخ وی کودکرا شرهند یمنری کره از گرسرن ی و
بنماری شهند شدند خواهند بود.
اگر کشقی به ساح یم رسنده بود حصر و تحرریم دارویری و
یذایی یم شیسقه شده بود که شما اجازه ندادید امرا از شرما
درخواست دارم با هما خنده های نمین خود یرک همرایس
بن الم ی برای امدادرسانی یرذایی و دارویری بررای کودکرا
یمنی ب ذارید.
د-آقاي سيدمحمدجواد ابطحي وماينده مردم خميني شهر:

 آقایا ِ مسوول نمایندگا محقررم آیرا اعقمراد بره نهادهرایبن الم ی که س طه اسقیبار بر ارکا آ "اظهر م الشم "
است و انیار عم ی آیه نزی سبن و اسقا ل از والیت کزار آ
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هم از نوی حربی نشا از تیذیب آیرات الهری و احیرام نرورانی
قرآ ندارد؟
آیا هرکجا منویات والیت که ترجما دینداری است را عم ناتی
کرده اید نصرت الهی هویردا نشرده اسرت؟ ار چررا دل بره
ساحت نج العن کزر اسقیباری و طایوت سپرده و خرود را
از ترراج بنرردگی ار مبررری نمرروده ایررد؟ آیررا در همررن حادثرره
تروریسقی اهواز ن اه و دیرد یررب م حرد در براب تروریسرم را
درک نیرده اید؟بعضی احرار برر انوسرق بره معاهرده نن رن
 CFTدارند بردا بره حرال قرومی کره بررای خوشرایند اربابرا
ی لت ارکا اققدار نظام اس می و امننت آ را مزرت چنرگِ
چن ال دشمنا اس م قراردادهاند.
 آقای ظریف ر اح ً حرق برا شماسرت و مرا دچرار اولشروییگسقرده هسقنم ا چرا کارت های بزرگ جهانی مواد مخدر
و تجارت اعضای بد و تجارت زنا و کودکا به جرای ایررا
در بانک های سوئن سرمایه گرذاری مری کننرد؟ ار چررا
کسی با سوئن به عنوا مرکز اولشویی دننا کاری ندارد؟.
 فریا که ما دچار اولشویی هسرقنم چررا دی ررا بایرد ایرمشی را برطرف کنند م ر ما عاجز هسقنم که قانو داخ ری
مبارزه با اولشویی خودما را مصوب  39و اح حات بعدی آ
را اجررا کنرنم .نینررد در تزیرر شرما و امثررال همقایرا شررما
ایرانی ها م ت عاجز و سزنهی هسقند که توا اداره کشور خود
را ندارند و خارجی ها باید آ هرا را اداره کننرد ترا آدم شروند
قاجارها و اه وی ها با همن تزیرر مسقشرارا خرارجی را بره
ایرا مس پ کردند.
مشاور ارشد کدام وزیرر در امرر اولشرویی کره سرعی ب نر در
اجرای توحنه های گروه اقدام مالی  FATFبا سوء اسرقزاده از
سربرگ اداره مبارزه با اولشرویی ایررا در خواسرت اقامرت در
کانادا را می کند؟ رابعا رئن شورایعالی مبارزه با مواد مخدر و
قاچا کاال جز رئن جمهور است؟.
آیا ییی از وظایف وزارت اققصاد مبارزه اولشویی ننسرت؟ آیرا
وزارت اط عات وظنزه ای ندارد؟ ا اظهرار نظرر حضررتعالی
جز سناست فرار به ج و ننست.
آقای ظریفر آقای روحانی رحدیا «مَ ْ سَمِعَ رَجُ ً یُنرادِی یرا
لَ ْمُسْ ِمِن َ فَ َمْ یُجِبْهُ فَ َنْ َ بِمُسْ ِم» رانشننده ایرد؟ آیرا فریراد
مظ ومه یمر ننجریره منانمرار را نمری شرنوید؟ چررا وزارت
خارجه که مسوول سناست خارجی است تحرکی در رابطره برا
ای جنایت ها انجام نمی دهد؟ تا کجا و تا کِری بایرد سناسرت
وادادگی در برابر یرب را ادامه دهنم .یلت تا کجرا؟ تحانرر ترا
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کجا؟ وزیر گسقاو ان سقا ا ند آزادانه به ایرا بناید و توهن
کند و برگردد و کک شما هم ن زد؟
 آقای ظریف ر واقعا بر ای باورید که آمرییا چرو برجرام برهنزع ایرا بود از ای توافانامه خارج شرد؟ آیرا بره ایر خراطر
خارج نشد که میدانسرت چره آمرییرا در برجرام بمانرد و چره
نماند ایرا در برجام می ماند و شما جررات اجررای مراده 90
قرارداد برجام را ندارید.
 در رتبه بندی مع ما نامه ای با  591امضا به رئن جمهورنوشقه شد ای را مخصوحرا کمنسرنو ت زنرق جردی ب نررد.
آمرروز و ارررور را دریابنررد مع مررا زیادنررد ولرری زیررادی
ننسقند .وار سرمایه گزاری در آمروز و اررور منقهری بره
سود ک در آینده خواهد شد.
 آقای رئن مج ر چرا تحانق و تزحص از مج اجرائرینمیشود؟ ماده  050آئن نامه داخ ی مج گرد مریخرورد؟
ما شزافنت را از مج شروی کننم .سزرهای خارجی انعاراد
قرارداد برا انمانیارهرا انقصرابات و اسرقخدام هرا در مج ر
خبرگزاری خانه م رت مرکرز ارهوهس هرای مج ر مرواردی
هسقند که باید مرورد تحانرق و تزحرص قررار گنرنرد چررا از
خودما شروی نمی کننم؟ چرا انادر تحانق و تزحرص معطر
مانده است؟.
 تنباکوکررارا خمننرری شررهر خسررارت دیرردهانررد هررر کن رروتنباکوی ط ی ایرا توسپ شرکت دخاننات به مب  41دالر
بزرو میرسد و فاپ  41هزار توما به کشاورز می دهند.
هنات تطبنق مصوبات مج مصروبه دولرت در مرورد حرذف
بنمه تیمن ی ایثارگرا را باط اع م کند
بنمه تیمن ی ایثارگرا حذف شرده اسرت آیرا ایر مج ر
مج مدرس است آیرا مج ر در راس امرور اسرت؟ هنرات
ای مصوبه دولت را باط اع م کند.
تطبنق مصوبات مج
ماررام معظررم رهبررری در مررورد قررانو منررع برره کررارگنری
بازنشسق ا فرمودند ترتنبری اتخرای شرود ترا برخری مردیرا
بی جای زی حزظ شوند ولی ایر فرمرایس رهبرری نبایرد بره
گونه ای تزسنر شود که منجر به مشی ت دی ری شود.
ها-آقاي ادمد بيگدلي وماينده مردم خدابنده:.

نمی دانم چرا عده ای فیر می کننرد آقرای ظریرف مسروولقرباننا کشقی سانچی است و عده ای خو کودکا یمنری را
بر گرد ظریف می اندازند که اگر این ونه است باید به ای نوی
بصنرت تبریک گزت.

7

خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي
جلسه362

معاونتامورمجلس ریاست جمهوری
معاونتامور تقنینی

کسرانی کره از ترذکر و شرزاف سرازی دکقرر ظریرف در مررورد
اولشویی برآشزقه شدند م ر اط ی ندارند که سالهاسرت اکثرر
مسررووال دربرراره اولشررویی قاچررا مررواد مخرردر و مشرری ت
مم یت تذکر می دهد نباید فرامو شود قاچا ادر مم یرت
را درآورده است.
در ادامه با اشاره به فرمایشات ماام معظم رهبرری درخصروص
اتحاد گزت :باید از دولقی که برخاسقه از  04من نو رأی است
حمایت شود آیا ای است اتحاد؟
 به جای اینیه از تذکر و شزاف سازی ظریف برآشزقه شرویدبه دنبال ارونده هایی باشند که مرردم را ن ررا کررده و بررای
مردم مشی ایجاد کرده است .آقایا مخرالفر چره بخواهنرد و
چه نخواهند دکقر ظریف محبوب ق ب مردم ایرا است .حم ه
شما از محبوبنت دکقر ظریف نمی کاهرد بنرابرای بره دنبرال
مافنای اشت ارده باشند.کسانی که دلسوز مم یت هسرقند برا
مافنای اشت ارده مااب ه کنند و به موفق ترری وزیرر خارجره
ا از از انا ب حم ه نینند چرا که کرار بره جرایی نخواهرد
رسند جز اینیه دشمنا نظام را دلشاد کننرد و آنرا را ع نره
م ت ایرا مقحد کنندر شما را به رو شرهدا قسرم مری دهرم
بروید ببننند مافنای اشرت اررده چره ب یری بره سرر مرردم و
مم یت آورده است.م نمی گویم ظریف بی عنب اسرت همره
انسا هسقنم و عاری از خطا و معصوم ننسقنم بنابرای نبایرد
به وزیر خارجه حم ه کرد.
وی با قدردانی از زحمات درویس امنری اسقاندار سابق زنجرا
و تبریک به اسقاندار جدید گزت :از وزیر بهداشت و درما که
بررا حضررور در شهرسررقا خدابنررده در مراسررم ک نررگ زنرری
بنمارسقا  001تخقخوابی شرکت کررد قردردانی مری کرنم و
امندوارم شاهد افققا ای بنمارسقا کره ننراز منطاره اسرت
باشنم .همچنن از دانش اه ع وم ازشیی کره زمننره حضرور 6
مقخصص در منطاه را فراهم آورده است قدردانی می کنم.
ییی از مشی ت ای است که مج ر در رأس امرور ننسرتای در حالی است که امام خمننی (ره) تاکند داشقند مج ر
باید در رأس امور باشد .ماام معظم رهبری ننز تاکند کردند به
جای قانون ذاری مربوط به قانو های موازی نمایندگا به امرر
نظارت بپردازند.
از دکقر الریجانی و هنات رئنسه مج خواهس می کرنم بره
جای برگزاری حح ع نی مج که منجر به تصرویب برخری
قوانن ینرمزند می شود به مویوی نظارت قوی بنشقر توجره
شود تا مشی ت مردم کاسقه شود.
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وزیر ننرو بره ویرعنت نامناسرب آب شررب روسرقاهای حروزه
انقخابنه ام توجه کند آیا وزیر حایر هست که خانواده خود
از ای آب شرب اسقزاده کند؟ در هرر حرورت برا وجرود نامره
ن اری ها تاکنو اتزاقی ننزقاده است.
آقای روحانی سال  69بخاطر برخری مسرائ از شرما حمایرت
کردیم ای جواب اح ط با ننست بنرابرای اگرر بره فیرر
منافع مم یت هسقند به وعده های خود عم کنند.
)3اعالم وصول ( )4فقره طرح
طرح الزام شاغالن حرف پزشکي و وابسته به تجهيزات مراكز ارائهخدمات سالمت به دستگاه كارتخوان بانکي.
 طرح اصالح مواد  44و  134قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراياسالمي.
 طرح اصالح موادي از قانون تشکيالت و آيدين دادرسدي ديدوانعدالت اداري.
طرح استفسداريه جدز ( )6بندد ()) مداده ( )88قدانون برنامدهپنجساله ششم توسعه كشور" نيز اعالم وصول گرديد.
توضيح :لکن الزم به ذكر است كه طرحي با همين عندوان قدبالد در
مجلس اعالم وصول گرديده و گزارش رد كميسيون در اين خووص
آماده طرح در صحن علني مجلس مدي باشدد .كده بدا اسدتعالم از
مجلس شوراي اسالمي عنوان گرديد اين طرح جديدد مدي باشدد و
تفاوت آن با طرح قبلي اين است كه در متن اين استفساريه كلمه "
غير داوطلبانه" حذف گرديده است.
)4تذكرات كتبي ومايندگان به رييس جمهور و مسئولين اجراياي
كشور
الف -تذكرات كتبي به رييس جمهور(31مورد)

-5آقای هزارجریبی نماینده گرگا  :چرا ج وی گرانی و تورم را
نمی گنرید؟ مردم دی ر توا ندارند.
-0آقای کرم اور نماینده فنروزآباد :عدم برنامه ریزی دقنرق در
توسعه حادرات تضمننی و توسعه حنایع تیمن ی مرکبرات بره
ویهه لنمو شنری شهرسقا قنر و کارزی .
-9آقای بدری نماینرده اردبنر  :لرزوم احر مصروبه مورخره
 60/0/55هنوت محقرم دولت و مشی ارداخت بنمه میم و
هزینه درما جانبازا شای و بازنشسرقه بره حرورت مقمرکرز
توسپ بنناد شهند و امور ایثارگرا .
-4آقای حاتمنا نماینده درگز :اع م مب  5401توما بررای
خرید تضمننی یک کن و گررم گنردم در سرال جراری 63-60
موجی از دلسردی در کشراورزا تولنرد کننرده ایجراد نمروده
است.
-5آقای زاهدی نماینده کرما  :اخنرا بنمه تیمن ی رزمنردگا
و جانبازا قطع شده است و مشری ت جردی در درمرا ایر
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عزیزا ایجاد شده است منط بد دسقور قراطع بررای برقرراری
بنمه حذف شده حادر گردد.
-9آقای اوربافرانی نماینده نراین  :رسرندگی عاجر بره ویرع
معنشت خانوارها و نابسامانی بازار.
-0آقای منصور مرادی نماینده مریوا :
دلن ر برری احقرامرری کارکنررا سررازما برنامرره و بودجرره برره
نمایندگا چنست؟
دلن انقخاب مدیرا ناکارآمد در اسقا چنست.
چرا اسقا کردسقا باید یک اسقا بی حاحب باشد و کسریمسول مشری ت اسرقا ننسرت و مسرای جنراحی در اسرقا
انداست.
عدم توجه هنوت دولت نسبت به رفع مشری دریاچره زیروارمریوا چنست؟
با توجه به گرزار مردیرا اسرقا مبنری برر تخصرنص 40ننافق درحد بودجه اسقا دلن تخصنص ننافق بودجره 40
درحدی چنست؟
-3آقای اورابراهنمی نماینرده کرمرا بره همرراه  01نماینرده:
دلن عدم توجه دولت بره افرزایس بری رویره قنمرت کاالهرای
اساسی چنست؟
-6آقایا قایی ارور و محجروب نماینردگا ارومنره و تهررا :
خواسقار تسریع در تخصنص بسقه های حمایقی حاو ب نرا
و بازنشسق ا کشوری و لش ری شدند.
 -51آقای س نمانی نماینده کن اور :تسریع و تامن و تخصنص
اعقبار به سد آناهنقا و ج وگنری از تعطن ری عم نرات اجرایری
سد مذکور.

تعداد

دسق اه اجرایی

4

جهاد کشاورزی

0

ننرو

9

حنعت

3

بهداشت

5

دادگسقری

9

راه

50

اققصاد

5

کشور

0

ارشاد

9

امور خارجه

9

دفای

5

نزت

5

و ارور

آموز

ورز

و جوانا
ع وم

327997932

آقاي شادمهر كاظم زاده :در تذکر شزاهی اظهار داشت :ترذکر
اول م به دولت در خصوص قطرع بنمره تیمن ری جانبرازا و
ایثارگرا است دولت برخ ف الزام قانو برنامه ششم توسرعه
از ابقدای آبا ماه سال جاری بنمه تیمن ی  401هزار جانبراز
شای و بازنشسقه را توسپ بنناد شهند لغو و به ادارات مربوطه
احاله داده است و ای جانبازا با حدها مشی درمانی مواجره
هسقند و آرامس آ ها برهم خورده است.
تذکر دوم م به وزارت بهداشت است چرا مطالبات ازشیا و
داروخانه دارا ارداخت نمی شود گزت :ترذکر سروم مر بره
دولت و سازما برنامه و بودجه در خصوص اعمال ماده  550و
بهره مندی تمام شهرسقا هرای اسرقا ایر م از مزایرای ایر
ماده قانونی است مخصوحا شهرسقا های آبدانا دره شرهر و
بدره که در ایام جنگ خپ مادم محسوب می شدند و امروز از
ای ماده قانونی بهره نبرده اند همچنن بازنشسرق انی کره در
ای مناطق مشغول به خدمت بوده اند ننز از مزایای ایر مراده
قانونی اسقزاده نیرده اند.
تذکر دی ر بره حرندو بازنشسرق ی وزارت نزرت در خصروص
اعمال ماده  40و اسقزاده از ننروهای بومی و رعایرت مراده 40
قانو برنامه ششرم توسرعه در خصروص اررواه  NGL9511و
اقروشنمی ده را است تذکر دی ر به وزارت ننرو در خصوص
تسریع در فعالنت سد سنیا در شهرسقا دره شرهر و شرروی
مجدد عم نات اجرایی سد منمه و تسریع در عم نرات اجرایری
فاز  4انقاال آب به نواحی گرمسنری ده را است.
تذکر دی ر م به وزارت تعراو کرار و رفراه اجقمراعی اسرت
ع نریم ک نگ زنی در ابقدای سال به منظور سراخت درمان راه
تامن اجقماعی دره شهر تاکنو ای درمان اه عم ناتی نشرده
است.

ب -تذكرات كتبي به مسئولين اجرايي كشور(63مورد)

دسق اه اجرایی

روز سه شنبه

تعداد

آقاي شاهروز برزگار  :در ترذکر شرزاهی از وزیرر آمروز و
ارور خواست هرر چره سرریعقر بررای بازسرازی و نوسرازی
شهرسقا س ماس اقدام عاج کند.
 از وزیر کشاورزی می خواهم از هم اکنو به فیر کشاورزا وبایدارا س ماس باشد و به معنرای واقعری در فرآینرد کاشرت
داشت و برداشت همراه کشاورزا باشد.
وی از وزیررر بهداشررت خواسررت هررر چرره سررریعقر دسررق اه
سی.تی.اسی بنمارسقا خاتم االنبنراء شهرسرقا سر ماس را
تحوی دهند.

0
5

 )5تذكرات آيين وامه اي ،اخطاار قااوون اساساي و تاذكرات
شفاهي
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وی از دولت خواسقار امهال وامهای شهرسقا سر ماس شرد و
تصری کرد :زمن های کشاورزا س ماس را یا سرما زد یا آفت
یا ت رگ لذا باید برای کمک به آنها اقدامی حورت داد.
در ادامه به سقاد احنای دریاچه ارومنه تذکر داد که چرا بردو
مطالعه دسقور دادند آب سد زوال به دریاچه ارومنره رهاسرازی
شود در حالی که در سال  63س ماس با بحرا بریآبری روبررو
خواهد شد.
وی از هنوت دولت خواست اخقنارات اسقاندار آیربایجا یربی
را افزایس دهد و افزود :اسقا آیربایجرا یربری دو قراره مهرم
جها یعنی آسنا و ارواا را به هم وحر مریکنرد لرذا برا داد
اخقنار به مسووال اسقانی که با مسائ و مشی ت اسرقا بره
خوبی آشنا هسقند میتواننم با براال بررد بهررهوری و ایجراد
شغ که امروز از ننازهای اساسی جوانا و کمک بره معنشرت
مردم اسقا است بهرهوری کننم.
وی از ننروهای امننقی و وزارت مسی و شهرسازی تشیر کرد
که با زمن خواری و شهرفروشی در شهرسقا س ماس برخورد
کردند و ابراز امنردواری کررد هرر چره سرریعقر مسرببا ایر
مویوی به مردم معرفی شوند و به سزای عم خود برسند.
در گردونه سناسی ایافه خواها و باجب نرا نره در مردیریت
شررهری جررای دارنررد و نرره در جاهررای دی ررر و مررردم مخررالف
شهرفروشی و باندبازی هسقند و از جنگ حنردری – حرزدری
بنزار هسقند.
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مهرآباد که بارهرا اعقبرارات آ تخصرنص انردا کررده و جراده
عبوری آ چارهای بنندیشد.
مقأسررزانه جرراده کمربنرردی رودهر و عرردم اجرررای کامر آ
ویعنت دشواری را برای مردم منطاره بره وجرود آورده اسرت.
وزیر جهاد کشاورزی ننز باید خسارت کشراورزا را ارداخرت و
از زمن خواری خاص و عرام دولقری و ینردولقری بره حرورت
جدی ج وگنری کند چرا که شب عند نزدیرک اسرت و مرردم
چشم به راهند.
آقاي دكتر مسعود پزشكيان  :در انرامی درگذشرت والرده عبردار
حاتمنا را تس نت و گزت :مط ع شدیم والرده همیرار گرامری
آقای عبدار حاتمنا نماینده مردم درگرز بره رحمرت ایرزدی
انوسقند مصنبت وارده را به ایشا و خانواده محقررم تسر نت
عرررض مرری کنررنم و برررای آ مرحرروم ط ررب مغزرررت و برررای
بازماندگا حبر و اجر از درگاه خداوند منا خواسقاریم.
همچنررن مجمررع نماینرردگا اسررقا خراسررا ریرروی ننررز
درگذشت مادر آقای حاتمنا را تس نت عرض کردند.
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آقاي قاسام ميرزاياي ويكاو  :در ترذکر شرزاهی خرود گزرت:
بهارسقا را همه سرما زده است ان ار تمام مشی ت برا حررف
زد تمام می شود و چارها اسقنضرا اسرت شراید سررمای
زمسقا ترامپی با نشسق دوباره خانواده نظام و گرمای کرسی
رفاقررت و حررداقت از بررن رود .فاح ر ههررا را جرردی ب نریررد
نزدییقررری راه خرررد جمعرری در ای ر سرررزمن اسررت کرره در
روزهای دور برادرانما بودند.
مردم انقخاب کردند و شاید ببخشند اما حافظه تاری فرامرو
نخواهد کرد چرا که طوفا اگر بناید گریزی ننست .بیحاشرنه
عزیزا جا مشی ت کشور برا اسقنضرا دکقرر ظریرف تمرام
نمیشود یا فاپ شوی تب نغات دلوااسا نظام تصمنم دارند که
باالخره کار جناحی کنند.
وی در ادامه در تذکری به دولت گزت :بررای توجره جردی بره
طر رتبهبندی مع ما آموز و ارور باید اقردامی اساسری
انجام داد همچنن وزیر راه و شهرسرازی در مرورد سرهراهری
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