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خالصه اظهارات استيضاح كنندگان :

آقاي علي رستميان نماينده مردم سلسله و دلفان :مر تـررم بـه
اتتا هاا لرتتا و فارس به تخلرـاتی مر رابطـه بـا تـازاا
بهزیستی پی برمم ،مر این اتتا ها به ا ارهی رتی م و ومتـی
ایخواتتم به اتتا هاا میگرا هه به صورت پایلوت انتخـا
ش ا بوم ،بروم ان را راا ن امن .
 آماا بب پی رئیس تازاا بهزیستی به ان گرتـه بـوم 255ایلیو به تو براا ااور خیریه ایمهیم .ش ا  55ایلیو آ را
به خیریه اا هه مهبش مر باشـ ب هیـ و  085ایلیـو را
خومتا برماری  ،به فورا و نیازاب ا هر طور هـه اـیخواهیـ
ه ک هبی  .آماا بب پی  55ایلیو آ را به خیریـههـا ماما و
از احـ پــو خریـ ویلمــر و ه ــک بــه ایتــام ااشــینهــاا
گرانوی براا تازاا بهزیستی خری ن .
 آماا ربیعی؛ ش ا هه اشکتا مم اشکتا ات چرا با ایـنتخلرات برخورم نکرمی  .ومتی به ش ا گرتم حتی ترتا را بـه
نشا تأتف تکا ن امی  .ابا وزیر  ،آماا بب پی مو نوب مر
لرتتا حضور پی ا هرم هه یک بار آ بـراا ه ـایش اـ یرا
بهزیستی اتتا بوم و 055ایلیو صرف ه ایش شاهانه آماا
بب پی مر اتتا لرتتا ش  .آیا اعلولی هه عصا و ویلمر ن ارم
به این ه ایش شاهانه معوت ایشوم؟ اگر اعاویه زن ا بـوم بـه
این تررا شاهانه غبطه ایخورم.
آماا ربیعی اشکهاا ش ا شوا تبلی اتی ات  .آیـا اعلـولین
از این  11و  15نوع غذاا ه ایش صرف ایهبب ؟ شرم آورتر
ایبکه یک ااشین هاایو یخما مار ماراا الشه هاا گوترب
به هوه ش لرتـتا و مر ابـز آمـاا ببـ پی بـرما و بـه
اعاونا ایشا تحوی ای مهب  .اشـت الی هـه بـراا اعلـوال
بهزیستی بای پیگیرا ای هرمی  ،ریاتـ تـازاا بهزیسـتی
ااازا بررتی این اسئله را مر یک اتتا به بب ا ن امن  ،ااا مر
مو اتتا اتاترانه  85مرص اعتبارات اربوط به این اسئله به
اوارم میگر اختصا یافته ات .
ابا آماا وزیر؛ تررهاا اروپایی آماا بب پی را رصـ هـرما
ای ؟ بب پی مر تررهاا خارای با یک تیـر مو نشـا زما و مر
راتتاا انجام اااوری الکه هاا زرم طالیـی زنبـور عسـ را
براا مراا الکه هـاا اـریض ملرـا بـه هشـور آورمنـ  .مر
تحویوات به ع آا ا مرخصو انواع ه یه بررتـی هبیـ و
مر صورت ع م تاییـ ببـ ا حاضـرم بـه عبـوا نشـر اها یـب
احاه ه شوم.

 )7طرح استيضاح جناب آقاي دكتر ربيعي وزير محترم تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي
پس از اظهارات تعدادي از موافقين استيضاح و اظهارات آقاي دكتر
ربيعي و دو نفر مخالف استيضاح ،آقاي دكتر ربيعي موفوق يوه اخوذ راي
اعتماد از مجلس نگرديد(.كل آرا ماخوذه 243راي ،موافق استيضواح  721راي ،
مخالف استيضاح  777راي و آرا ممتنع  3راي)

محورهاي استيضاح:

ــ ازهمگسیختگی این وزارتخانه عریض و طویـ هـه مسـ
ع ـ ا ااــراا تیاتـ هــاا امتصــام اوــاواتی برعهـ ا ایــن
وزارتخانه ایباش  ،ااا این وزارتخانه مر زاـا اـ یری ابـا
آماا ربیعی بی ار و ناتوا ش ا ات
ــ ع م تواه ع لی مر بههارگیرا اوا مر پس هاا حساس
و ا یری هاا هال این وزارتخانه
ــ ع م تواه ع لی به بخش تعاونی هشور و ع م تحوق تـهم
52مرص ا بخش تعاو از امتصام هشور طبق برنااه 2تاله
ــ ع م ت وین و تصویب و اارایی هـرم تـب هـار شایسـته،
نظاماب و توان ب
ــ اوضاع اعیشتی و رفاهی بازنشستگا بی ار و ناتوا هـر روز
شرایط ب ترا به خوم ایگیرم
ــ اوضاع ا یری امتصـاما و مرآاـ زایی مر شسـتا ،تـازاا
تأاین اات اعی بی ار و ناتوا ات
ــ ع م ااراا مانو مر خصـو بازنشسـتگا صـب وی بی ـه
روتتاییا و عشایر و ایجام فضـاا بـ بیبی و بـیاعت ـاما بـه
ا یرا و ن ایب گا و اسئوال و نهای ب بین ش ارمم بـه
نظام
ــ ع م تواه اوام عالی وزارت به وع اها ،برنااههاا هوتااا ت
و بلب ا ت مر تطح هال هشور و حوزاهاا انتخابیه
ــ نرخ بیکارا مر هشور افزایش یافته ات
ــ اوضاع اعیشتی هارگرا وخیم ات  ،بعضـا هـارگرا ااههـا
ات هه حوـوی مریافـ نکـرما انـ و اابیـ شـ لی ن ارنـ ،
ح ای هاربرما از هارگرا ن ـیشـوم ،هـارگرا از  8تـاع
رت ی بیشتر هار ایهبب و طبق نرخ رتـ ی مـانونی حوـوی
مریاف ن یهبب و بعضـا تـا هـا اتـ هـه عیـ ا مریافـ
نکرما ان هه مر این زایبه وزیر احترم نه هارا انجام ماما و نه
برنااهاا مارم.
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ابا آماا وزیر بای ا عا هبم ش ا اتتام ت ام اظلوم ن ـایی
و ابگ هاا روانی هستی  .آیا اه انی هـاا اخیـر و ریخـ و
پاش هاا آ را باور هبیم هه واوم ن ارم ،بب ا به تبهایی هـم
حاضر بومم اتتیضاح وزیر هار را امااه مهم و به ش ا بگویم بـه
افراما هه به وظایف مانونی خوم ع ن ی هبب  ،هارا ن ارم.

روز چهارشنبه
321/7/73/

ات اتت رار وزارت ش ا باعث شوم هه تعاونی ها به طور هلی
از عرصه امتصام حذف شون .
 هم اهبو بای از خوم بپرتیم هـه ااـروز مر چـه وضـعیتیمرار گرفته ایم آیا ارمم از اا ن ی پرتب اجلسی هه اتتیضاح
مر متتورهار آ مرار گرفته ات چرا حاضر به صحب نیسـ
؛آیا چیزا از اجلس مر هن اـرمم بـامی اـی اانـ ایـن چـه
وضعی ا یریتی ات هه هر روز اااعه نـاتوا اـا بـه لحـا
اات اعی ناتوا تر ای شوم رفاا مر هن اـرمم بـ بـه رویـا
ش ا ات  .هار و اشت ا براا اوانان ا ترابی بیش نیس .
وزیرا هه آتیب هاا اات اعی را نتوانـ اـ یری هبـ هـی
افزایشی مر رفاا ال ن اشته باش و هشـور را بـه لحـا نـرخ
بیکار ا بـه یکـی از بیکـارترین هشـورها ابـ هبـ مر هجـا
ای خواه ایراا نوش هب  .آیا هی از خومتـا پرتـی ا ایـ
چه ای شوم ب و اتتیضاح هبار بروی و اوانـا اـاا ااثـا
ش ا را بگیرن هه ماراا انگیزا باالترا براا هار هستب .
 این وزرا و ااثا آماا ربیعی چه بر تر این اجلس آورما انهه تا به این ان ازا اتزلز مر تص یم گیرا ش ا ایم ه ا ایبکه
مو مورا ات هه مر اجلس حضور مارم ااا هی گـاا ن یـ ا ام
شرایط به این ح مچار ع م مطعی ش ا باش .
ااروز بـراا بازتـازا چهـرا اجلـس مر آزاـو تـختی مـرار
گرفته ای مر امااه خطا بـه وزیـر هـار تاهیـ هـرم :اجلـس
وظیره اش مانونگذارا و نظارت اتـ ع لکـرم ضـعیف ااثـا
ش ا باعث ش ا هه اا هر روز مر اواب اجلس شـاه اعتـرا
بخشی از اااعه از هارگر و بازنشسـته ناشـی از ع لکـرم شـ ا
باشیم.آیا الزم نبوم ش ا به ااا البی گرا و ااورات غیرحرفـه
اا وظایف وزارتخانه اا خوم را انجام ای مامی هه اـا هـر روز
شاه این اعترضا مر اواب اجلس نباشیم.
مر تاریخ تیاتی این هشور یک بار بیگانگا اجلس را به توپ
بستب ااا بارها و بارها توتط ن ایب گا خوماا اجلس را بـه
توپ بسته ایم و بارها از شا اجلس هاتته ایم مر شرایطی هه
بی اعت اما به حاه ی اوال ای زن و شاخص هاا اعت ام
اـرمم بـه اــرمم ،اـرمم بــه هـارگزارا نظــام و هـارگزارا بــه
هارگزارا مر شرایط اباتبی مرار نـ ارم چـرا بـی اعت ـاما را
تش ی ای هبی .
ااروز ش ا بای از شا اجلس مفاع هبی و آبرو بخری چرا هـه
آبرو خری تبها با شبی ص اا ان و شـ ا نیسـ بلکـه بـا
رأا اثبتی ات هه به این اتتیضاح خواهی مام ،اا اگر نو ا
ن اشتیم و ایراما ن ی میـ یم هرگـز اتتیضـاح ن ـی هـرمیم.

آقاي محمود نگهبان سالمي نماينده خواف و رشوتخوار :ااـروز
اجلس شوراا اتالای مر برابر آزاونی بـزر و الـ شـریف
ایرا مرار مارم تا به مور از حاشیه ها و فضاتازا ها به رتـال
تاریخی خوم مر برابر ال ع ن ای و امت ار و اایگاا خویش
را باز یاب  .ااروز این توا مر ا ها ع وای اطـرح اتـ هـه
آیا اجلس مر ته اتتیضاح مبلی به رتال خـوم ع ـ هـرما
ات .
 ش ا به ااا ایجام اشت ا براا اوانا و فراهم تازا زایبههار مر اااعه براا آ ها و پرماخ اطالبات هـارگرا بیشـتر
از آ ها به عبوا ابزارا بـراا ابوـاا خـوم و بـه ویـاا بـراا
ترپوش گذاشتن بر ضعف هاا اج وعه تحـ پوشـش خـوم
اتتراما هرمی .
اتاترانه فسام مر زیراج وعه هاا امتصاما تح پوشش ش ا
بی ام ای هب و ع ا اا افرام بازنشسته و فرص طلب اطـراف
ش ا را گرفته ان و ض ن گرفتن فرص خ ا از اوانا ایـن
اج وعه زایبه اا را براا ثروت ان وزا خوم ،اموام و موتـتا
خوم فراهم هرما ان .
 ع م واگذارا ببگاا هـاا زیراج وعـه تـااین اات ـاعی بـهبخش خصوصی وامعی زایبه فسام مر ایـن اج وعـه را فـراهم
هرما ات  .خصوصی تازا بای به اعباا وامعی ع لیاتی شوم
نه ایبکه ش ا را به شک شستا بشباتب .
ن ایب گا اجلس حق مارن به پو هـارگرانی هـه مر اختیـار
ش ا بوما حساس باشب  ،طبیعتا توتعه ببگـاا هـاا امتصـاما
بای ه راا با تـرازیر شـ تـومهاا هـال بـه بخـش هـاا
اشت ا زایی براا مهک هاا پایین اااعه باش .
 ااروزا مر پـی ع لکـرم نااباتـب شـ ا آتـیبهـاا اتعـ ماات اعی مر اااعه نه تبها هاهش نیافته ات بلکه افزایش هم
یافته ات بهتر ات نگاهی به آاار و ارمام طالی ،بزهکـارا و
ااثا آ ماشته باشی .
هم اهبو ا یری ابابعالی باعث شـ ا تـوف تعـاونی هـا مر
امتصام بیش از  55مرص هاهش پی ا هب و یـا مر مورا وزارت
ابابعالی ح وم  05مرص تعاونی هـا تعطیـ شـ ن و ا کـن
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ن ونه بارز ایرام به این وزارتخانه نوش البی هاا هثیرـی اتـ
هه باعث ه یشگی اشتباا مر این وزارتخانه ات هه ن ونـه آ
به تعویق افتام السه اتتیضاح مر صبح ااروز ات .

روز چهارشنبه
321/7/73/

چیس ؟ ،آیا حق ارمم را اما هرما ایم؟ تع اما از ن ایب گا بر
اتاس وظیره شا نسب به اتتیضاح وزیر هار امـ ام هرمنـ و
حاال ن ایب گا بای بر پایه اعتوام به حق ،ع ال و انصاف و بر
اتــاس تکلیــف شــرعی و مــانونی خــوم تصــ یم ابصــرانه و
خ اپسب انه بگیرن .
وزیر هار مر انجام وظایرش هوتاهی هرما و به تعهـ ات خـومع نکرما ات  ،حضور آمـاا ربیعـی مر وزارت هـار نیازابـ
بازنگرا ن ایب گا و پیشگیرا از خسارت ات .
مر تابستا تا  00مر ترر هیات مول به خراتـا شـ الیبا اصوبه هیات وزیرا و رییسا هور هلبـگ ااـراا فـاز موم
پتروشی ی خراتا به زاین زما ش و اورر شـ بـا احوریـ
وزارت هار هه اهثریـ تـهام را مارم ایـن هـار انجـام شـوم و
ابابعی از صب وی توتـعه و تـایر ابـابع پـیشبیبـی شـوم تـا
ع لیات اارایی آغاز شوم .این اار اای ا را مر اوانا اویـاا
هار به واوم آورم و ارمم خراتا ش الی این تص یم مولـ را
مر راتتاا ه ک به رفع اشک بیکـارا مانسـتب ااـا بعـ از
گذش ته تا از این هلبگ نافراام ث رااا حاص نش .
مر مو تا اخیر وزیر هار بارها گرته ع لیات اارایی این پروژا
آغاز ای شوم و مر راا اعت ام هم گرتب هه این هـار بـه زوما
انجام خواه ش ااا پـس از راا اعت ـام لحـن ایشـا و تـایر
ه کارا شا ت ییر هرم .مر زاا اتتیضاح هم ه کارا آمـاا
وزیر به تـرا اـن آا نـ ولـی اـز وعـ ا اترـامی نیرتـام .مر
روزهاا اخیر باز هم ه کارا ایشا بـا اـن ت ـاس گرفتبـ و
گرتب این هار انجام اـیشـوم .آیـا مر زاـا هلبـگ زم ایـن
پروژا اراما ا ا براا انجام آ واوم ماشته ات ؟

آقاي حسن سليماني نماينده كنگاور  :ببـ ا از ااضـاک هببـ گا
اتتیضاح آماا ربیعی هستم ولی مرار نبوم صحب هبم .اهبو
ایخواهم براا صحن اجلس و مولـ توضـیح مهـم هـه چـه
اترامی افتام تا مر نهایـ صـحب مربـارا اتتیضـاح بـا تـاخیر
اطرح ش .
مر فضاا اجازا گرته ش ا هه ن ایب گا به ملی نرتی به
اطالباتشا مرخواتـ اتتیضـاح هرمنـ هـه چبـین چیـزا
مرت نیس .
هسی هه اسئولی اتتیضاح را ماشته ااروز مر اجلس شوراا
اتالای اانع صحب ن ایب گا ش  .ایـن افـرام تـعی هرمنـ
وم را بگیرن تا مر اجلس شوراا اتالای صحب نشوم .بای
اشخص شوم چه عواالی باعث این افتضاح مر اجلس شـوراا
اتالای ش ن  .بای روشن شوم چه هسی وم را گرف تـا اـا
صحب نکبیم.
بب ا به عبوا یک اتتیضاحهبب ا اعالم ایهـبم هـه از طـرف
وزیر و اعاونانش براا صحب نکرم اورم ارااعه مرار نگرفتم
این برخی از ن ایب گا بومن هه آا نـ و بـه اـا گرتبـ هـه
مربارا اتتیضاح صحب نکبی  .بای روشن شـوم هـه آنهـا چـه
هسانی بومن هه ایخواتتب مانو مر اجلس شوراا اتـالای
اارا نشوم آ هم ومتی هـه ریـیس اجلـس شـوراا اتـالای
اصرار بر ع به مانو را ماش  .اتتیضـاحهببـ گا براتـاس
تشخیصشا طرح را ااضاک هرما و هر چیز میگرا غیر از ایـن
وامعی ن ارم.
وا با اشارا به احورهاا 15گانه اتتیضاح گرـ  :آمـاا وزیـر
تعاو  ،هار و رفاا اات اعی به ااا پرماختن به حواشی مربـارا
این احورها توضیح مهب  .از ا له این هه چرا اـ یری آمـاا
ربیعی ایبگونه ش ا اتـ ؟ چوـ ر بـراا اط یبـا مر تـاختار
تتاما این وزارتخانه تالش ش ا ات ؟ چرا از اوانا اتتراما
ن یشوم؟
چرا مر این وزارتخانه تهم  52مرص ا بخش تعاو مر امتصام
اورم تواه مرار ن ـیگیـرم یـا ایـنهـه بـراا بهبـوم وضـعی
اعیشتی و رفاهی بازنشستگا چه هار هرمیـ ؟ مربـارا شسـتا
هم توضیح مهی هه چرا به این وضعی رتی ا ات .

آقاي حسين مقصودي نماينده مردم سبزوار  :آماا رئیس ا هور
؛ ااروز وزیر اوصر نیس ااروز ش ا اوصـر هسـتی  .شـ ا هـه
امعاا اتحام الی ماری ااا وزیرا هه به صـورت نـاپلئونی راا
آورم را نگه ماشتی  .آماا رئیس ا هـورا ااـروز اوصـر ایـن
مصه پر غصه اجلس  ،ش ا هستی  .شاه بومی هه ایـن وزیـر
ته بار اتتیضاح ش  .ااا او را نگه ماشتی  .ان با آمـاا اایـرا
اعاو رئیس ا هور صحب هرمم هه بـین آمـاا هرباتـیا و
آماا ربیعی چه هبیم .ایشا گرتب از هرباتیا مفـاع هبیـ و
ربیعی را خوم ایمانی ! ایشا تلویحـا گرتبـ هـه هزیبـه ایـن
اوضوع بر عه ا اجلس باش .
آماا ربیعی ش ا آخر البی گرا و بـازا هـرم بـا احساتـات
ارمم هستی  .ش ا اواب فتبه هایی هستی هه ااروز اـرمم را
به نظام بی اعت ام هرم .ش ا از او انوال اسـئولی ماشـتی

آقاي علي اكبري نماينده بجنورد :اا ن ایبـ ا اـرمم هسـتیم و
تراایه اا اعت ام ارمم ات ااا تکلیفاا مر مبا این اعت ام
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ایگرفتب  .ایـن رفتـار مر شـأ ن ایبـ گا نیسـ بلکـه اـا
ن ایب گا ارمم هستیم .ملی اینهه صبح بب ا صحب نکرمم
این بوم چرا هه او حاهم بر اجلس او اتتیضاح وزیر تعـاو ،
هار و رفاا اات اعی نبوم.
با این ترکر و اعتوام و روشی هـه بعضـی از ن ایبـ گا منبـا
ایهبب اا ن یتوانیم یک وزیر را اتتیضـاح هبـیم بلکـه یـک
هاراب امارا را مر یک بخش ن یتوانیم اابهاا هبـیم .آمـاا
ربیعــی عبــوا عریضــی هــه ش ـ ا مر خصــو تعــاو ی ـ
ایهشی یکی از بخش هاا امتصاما ات هه ااکا حضور مر
آ به عبوا بخش ارمای اارا اهم و الزم اتـ  .چـرا شـ ا
طی این ا ت ه ترین تواه بـه ایـن بخـش را ن اشـتی و مر
تص ی ات هال آ را مر نظر نگرفتی ؟
آماا ربیعی ش ا وزیر بیکارها هسـتی بایـ پاتـخگوا هشـ
ایلیو اوا بیکار باشی  .اتاتـرانه یکـی از اشـکالت هشـور
آاارهاا مروغی ات هه پش تریبو ها اعالم ایشوم .افراما
هه ااروز مر خیابـا حضـور اـییاببـ از خوشـی بـه خیابـا
ایآیب و خوشبخ هستب و اصال هی اشکلی ن ارن .
بخش رفاا اات اعی با تالش ش ا آنو ر وضعی خوبی مارم هه
اشکلی اصال می ا ن یشوم و رفاا اات اعی تا زیر گلوا اـرمم
آا ا ات  .اشکالتی هـه مر هشـور اـا اتـ را وارونـه الـوا
ای مهب اصال ایبها اشـکالت آاریکـا و اروپاتـ و هشـور اـا
ا یبه فاضله ات و اا هی اشکلی ن اریم.
ااروز صبح ع ااا از ن ایب گا مر حا اعااله با وزیر بومنـ و
بــه گرتــه آمــاا اوصــوما شــام و نهــار و رفــ و آاــ هاا
میپل اتیــک مر چب ـ روز گذشــته باعــث خبثــی ش ـ ایــن
اتتیضاح ش ا ات  .ان خـواهش اـیهـبم شـأ و ابزلـ و
اایگاا اجلس شوراا اتالای را حرظ هبی  .ب انی هـه اـرمم
ن ایب گا شجاع ،صامی و پاه ت ایخواهب .

بگویی چه گلی بر تر این هشور زمیـ بـه اـز ایـن هـه بـین
هارگرا اختالف ایجام هرمی .
ااروز ن ایب گا ایگویب وزیـر امتصـام مر اولویـ اتـ ااـا
توا ان این ات اگر وزارت هار ،وزارت امتصام نیس ؟ ایـن
چارت تازاانی وزارت هار ات  .مر بانک توتعه و تعاو یک و
نیم ایلیارم مالر از خیرا این ا لک پو برماش ش  .آمـاا
ربیعــی اــوا اــرمم و اــوا اوــام اعظــم رهبــرا را چــه
ایخواهی ب هیـ  .بانـک توتـعه و تعـاو امتصـاما نیسـ ؟
اوتسه هار و تااین اات اعی ،شستا ،تازاا بی ه روتتاییا ،
صب وی تراایه گذارا و تعاو امتصاما نیس ؟
براا ه کارانی اتاترم هه ااروز ایگویبـ فـال ن ایبـ ا بـه
ملی تعویض فال رئیس طرح اتتیضاح را اطرح هرما .آمـاا
ربیعی البی گرا با احساتات ارمم ،بازا هرم و گریه هـرم
ش ا زبانزم خا و عام ات  .آماا وزیر پیام ان مرم اشـتر
هارگرا  ،زنا ب ترپرت  ،هومها هار ،تعاونیهاا ورشکسته
و مراان گانی هستب هه نواا بی نوایشا گوش اااعـه را هـر
هرما و آ را برخی ن ایب گا ن یشبون  .مرار نیسـ بـه هـر
می تی ب انیم .آماا وزیر با هارگرانی هه بـراا مفـاع از حوـوی
خوم شالی خورما ان چه هرمی ؟ آمـاا ربیعـی وزیـر بیکـارا،
وزیر فور ،وزیر تعاونیهاا ورشکسـته ،برنااـههـاا شـ ا بـراا
هارگرا به هجا رف ؟
آقاي سيد قاسم جاسمي نماينده كرمانشاه :آمـاا ربیعـی بخـش
رفاا اات اعی با تـالش شـ ا و هابیبـه مولـ آنوـ ر وضـعی
خوبی مارم هه ارمم ااروز از خوشـحالی مر خیابـا هـا حاضـر
ش اان  .اصال اا ا یبه فاضله هستیم .
آماا ربیعی بخش رفاا اات اعی با تالش ش ا و هابیبـه مولـ
آنو ر وضـعی خـوبی مارم هـه اـرمم ااـروز از خوشـحالی مر
خیابا ها حاضـر شـ اانـ  .اصـال اـا ا یبـه فاضـله هسـتیم و
اشکالت براا اروپا و آاریکات !!.
 زاانی هه صبح بب ا مر صحن علبی اجلس شوراا اتـالایحاضر ش م و آماا ماضی زاما هاش ی متتور السه را بررتـی
اتتیضاح وزیر تعاو  ،هار و رفاا اات اعی اعـالم هرمنـ شـاه
بومم هه ه ه فریام ایزمن مو مو هه به ابزله اتتیضاح وزیر و
تــپس بــه آمــاا ربیعــی نزمیــک ش ـ م و می ـ م تع ـ اما از
ن ایب گا تیبهچا مر اجلس به ایشـا اـیگویبـ هـه اـا
شرایط را فراهم هرماایم تا ش ا نیرتی .
بب ا مر السات گذشته میـ م مر راا اعت ـام بـه وزرا بعـ از
ایــنهــه صــحب هــاا وزرا ت ــام اــیش ـ وزرا را مر آغــوش

آقاي يحيي كمالي پور نماينوده جيرفوت :اترـای صـبح ااـروز
اجلس بب ا را بر آ ماش هه صرف نظر از اسائ تیاتی به
عبوا یک ماضی و اانباز ابگ تح یلی اطالبی را بیا هبم.
وزرات تعاو  ،هار و رفاا اات اعی نتوانسته خواتتههاا اااعه
ه ف خوم یعبی رضایت ب ا و اشت ا زایـی را تحوـق مهـ و
مغ غه زیر اج وعه این وزارتخانه ه مبا بامی ات  .اجلـس
مر راس ااور با تص یم ااروز خوم بای نشا مه ه مبـا مر
راس ااور ات  .ابو اتـتا هراـا و ابـو ماهـا اتـتا
میگر شرایط ب ا را از نظر اشـت ا اوانـا بـه ویـاا اوانـا
تحصیلکرما خوم مارن و وزیر بای مغ غه آنا را رفع ایهرم.
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بب ا تیاتی حرف ن ـی زنـم ،شـاه گریـههـاا اـرمم حـوزا
انتخابیهام هستم افراما را ایبیبم هه بـراا بـه متـ آورم
یک لو ه نا چه فاله هایی ن یهشب .
وا اــذ بخشــی از نوـ یبگی هشــور توتــط اج وعــههــاا
امتصاما شستا را از وظایف وزارت تعاو  ،هار و رفاا اات اعی
مانس و افزوم :بخش اه ی از امتصام هشـور تحـ اـ یری
اج وعه شستا و پتروشی یهایی ات هه زیر نظر وزیرنـ ااـا
شستا نتوانسته شراف تازا الزم را مر اج وعههاا امتصامیش
ایجام هب و الوا ران و فسام اارا مر ایـن اج وعـههـا را
بگیرم.
 چرا از طریق شستا باعث اذ نو یبگی هشور نشـ ا ایـ وزایبه رونق امتصاما را به واـوم نیاورمیـ و مغ غـه اوانـا
بیکار را رفع نکرمی ؟

روز چهارشنبه
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طرح ا بوعی اتتراما از بازنشستگا را تصویب هـرم و ه ـه
می ن هه چو ر اـرمم از آ اتـتوبا هرمنـ  .ااـروز اوانـا
منبـا هـار هسـتب و ایـن وظیرـه وزارت تعـاو  ،هـار و رفــاا
اات اعی ات .
اا وهی ارمم براا پیگیرا اطالبـات و حوـویشـا هسـتیم،
ن ی توا هشور را به صورت هیجانی امارا هـرم ،هـر حـوزا بـه
تشخیص خومش نیاز مارم ،بای اشکالت ارمم را رفع هبیم.
آقاي هدايت اهلل خادمي نماينده ايذه و باغملك :االـب اتـ
هه هی ه ام از ن ایبـ گا هـال شـهرها اتتیضـاح را ااضـا
نکرمن  ،این یعبی اشکلی ن ارن  .این گرفتـارا اجلـس اتـ
هه ارمم هال شهرها به لیس راا مامنـ و اجلـس تعطیـ
ش .
ایرا هش مرص ابابع منیـا و یـک مرصـ ا عیـ منیـا را
مارم ،ااروز مهه شصتیها بیکار هستب و مهه هرتـاماهـا بـه
آنها اضافه ش ن  .بای با ع م و ارمـام بگـوییم هـه تـطح رفـاا
ارمم چو ر ارتوا پی ا هرما اتـ و بـراا هـار و اشـت ا چـه
اترامی افتاما ات  .از ریزش نیرو و تعطیلی هارخانهها مر پبج
تا گذشته چه ش ا ات .
آنهایی هه ای گویب مر این برهه توالی نکبی و هارا به تـیم
امتصاما مول ن اشته باشی اخالف نظام هستب  .اا  05تا
ات ایگوییم شـرایط بحرانـی اتـ  .ااـروز وضـعی فسـام،
بیکارا و افسرمگی اوانا به گرم ه ین هیات مول اتـ ،
آیا وضعی ارمم از پبج شش تا گذشته بهتر ش ا ات ؟
ایبو ر وزارتخانه ش ا بزر ات و چرا روا ه ه چیـز متـ
گذاشته ای  ،ش ا با پتروشی ی ،فـوالم و تـی ا چکـار ماریـ ؟
ایبها تخصص ش ا نیس و ه ـه ایبهـا مر حـا ورشکسـتگی
ات و باعث نابوما هشور ایشوم.
 تعاونیها مر شهرهاا هوچک تعطی ش اان  ،حت ا وضـعیهال شهرها خو ات ! ان هارا ن ارم هه آماا ربیعی هارگر
ات یا نه .اا وزیر و ا یر اـیخـواهیم ،هـارا نـ اریم ایشـا
آ را ات  ،بلوچ ات یا لر ات  .نبایـ مـومگرایـی را توتـعه
مهیم پس آماا ربیعی از این امبیات اتتراما نکبی .
اوضــاع اعیشــتی اــرمم خــرا اتـ و صــب وی بازنشســتگی
ورشکسته ات  ،اگر به اتتیضـاح راا نـ هیم یعبـی مر ایـا
ارمم نیستیم ،یعبی وضع امتصاما هشـور عـالی اتـ  ،یعبـی
مول ها هی نوشی مر ارتوا و تازن گی هشور ن ارن  ،یعبی مر
افسرمگی و بیکارا ه ه اوانا شریک هستیم.

آقاي مسعود گودرزي نماينده ممسني  :مربـارا اترـامی هـه مر
اجلس مر ابت اا السـه اتتیضـاح آمـاا ربیعـی رخ مام الزم
ات از ارمم عذرخواهی هبم .یک اشتباا شکلی و نه احتوایی
رخ مام ،بب ـ ا روز گذشــته از ن ایب ـ گا اتتیضــاحهببــ گا
مرخوات ـ هــرما بــومم هــه الســه ه ــاهبگی بــراا ترتیــب
تخبرانا و ا ع بب ا و بیا صحب ها گذاشته شوم هه ایـن
هار رخ ن ام.
 ش ا اتولی اشت ا هستی هه بای به صورت ا ا این هـاررا پیگیرا هبی ااا شاه یم هه علیرغم احکـام اربوطـه بـراا
ایجام اشت ا آ هم بـه انـ ازا یـک ایلیـو بـراا تـا 0۹
شاه یم هه ه تر از  055هزار ش ایجام ش ا ات  .توضـیح
مهی هه چرا اشت ا مر هشور به این وضعی رخ ماما ات .
 طرح ه سا تازا حووی بازنشستگا به هجا رتی ؟ ااـروزوضعی اعیش ارمم به گونهاا ات هه یک هـارگر بـا یـک
ایلیو تواا مرآا مغ غه مراا و اعیشـ مارم البتـه هـه
ارمم بیشتر از فور از تبعیض رنج ایبرنـ  .توضـیح مهیـ هـه
براا رفع فور و بهبوم وضعی بازنشستگا چه هرماای ؟
تااین اات اعی مر حا فروپاشی ات  ،تااین اات ـاعی یکـی
از ته الوصو ترین صب ویها براا مولـ هاتـ  .تـراایهاا
براا آیبـ گا احسـو اـیشـوم ولـی اهبـو بازنشسـتههـا
ن ی توانب از این صب وی حووی مریافـ هببـ و مولـ آ را
پرماخ ای هب  .نگرانی آ ات هه اگر اا نر ن اشته باشیم
چطور ایخواهیم حووی بازنشستگا آیب ا را تااین هبیم.
 طرح اشت ا ضربتی چه شـ ؟چرا ایـن اوضـوع را پیگیـران ی هبی  ،ش ا مر برابر اوانا بیکار اسئو هسـتی  ،اجلـس
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اتاترانه مولتیها ب ع هرمن و بعضـی از اجلسـیهـا هـم
ن یگذارن هی هس را اتتیضاح هبیم.

روز چهارشنبه
321/7/73/

ا یرا ها به افرام خا و ع م تخصص اواب ورشکستگی این
شره هاا امتصاما ایشوم.
حا اشت ا هشور خو نیسـ  ،متـتور وام بانـکهـا ع لـی
نش ا ات  .آماا ربیعی این نااه ش ا مر خصو وام نخبگـا
ات  ،ش ا نوشتی این اوضوع مر عر مو هرته انجـام شـوم،
بانک هاا وزارت تعاو هشـ اـاا اتـ هـه ایـن را مریافـ
هرمن و بمه ها را ترگرما هرمن  .آماا ربیعی پاتخگو باشی .
ه کارا ااروز مر اعر یک آزاـایش بـزر هسـتی  ،ااـروز
بحث اباحی نیس  ،ااروز بحث حیثی اجلس ات  .نگویبـ
اجلس اعاالهگر ات  ،اجلس اعاالهگر نیس .

آقاي امير خجسته نماينده مردم همدان  :بباا اا بر این بوم هـه
تیم امتصاما مول با تواه به شرایط فعلی و تحریم امتصـاما
و ع م پاتخگویی تعیین تکلیف شوم .انتظار بـر ایـن بـوم هـه
رییس ا هور تیم امتصاما را تعیین تکلیف هب  .مـو هـم مر
این خصو ماما ش ولی اتاتـرانه ع لـی مر ایـن خصـو
شاه نبومیم.
ومتی مول ضعف را مر وزرا شاه اتـ بایـ تعیـین تکلیـف
هب  ،اا نبای اتتیضاح هبیم .اا ابتظـر بـومیم ولـی ایـن ااـر
ع لی نش و حا ای بیبیم هه ااروز اتتیضاح وزیر هار اتـ .
ع ااا مفاع ناحق و ایجام اوتازا نکبب .
ش ا این ایزا توا هه براا خبثی هرم اتتیضاح گذاشتی
و وع ا و وعی مامی اگر مر حوزا هار توا گذاشته بومیـ اـا
به نتیجه اطلو رتی ا بومیم.
این چه وضعی ات هه ااروز مر اجلس ایجام ش  .مطعـا ایـن
اوضوع ماراا یک برنااه ریزا بوم و از مب طراحی شـ ا بـوم.
چرا به اجلـس بـی حراتـی اـیهبیـ ؟ چـرا شـرایطی ایجـام
ای هبی هه ایـن اـو روانـی مر اجلـس ایجـام شـوم و اـرمم
اای شا را نسب به اجلس از مت ب هب .
آماا الریجانی ااازا ن هی این فضاا اس وم اتواه اجلـس
شوم ،اتتیضاح حق اجلس ات  ،وزرا بای پاتخگو باشـب  .اـا
از بخش نظارتی خوم اتتراما ایهبیم .یکی از موتتا گرتبـ
هه وع ا و وعی مامن  ،این وع ا و وعیـ غلـط و حـرام اتـ .
اترای ااروز مر خصو اتتیضاح براا اا حج ش هـه ه ـه
آگاا باشیم هه اتتیضاح حق اجلس ات .
آماا ربیعی اا از شـ ا تـوا اـیهـرمیم و شـ ا بایـ پاتـخ
ای مامی ولی میگر اایی براا پاتخگویی نیس  .با این اترامی
هه ااروز رخ مام حج ش هه اتتیضاح بای مطعی شوم .چـه
برنااه اا براا بازنشستگا ماری ؟ آیا برنااه ها اارا ش ؟ آمـاا
ربیعی هارگرا اا مر شرایط تخ به تر ایبرن  ،آیا هارگرا
اتباتب با تورم تعیین تکلیف ش ن ؟ چه فکـرا بـراا امشـار
آتیبپذیر هرمی ؟ آتیبهاا اات اعی ارترع نش ا ات .
آماا ربیعی وارمات بی رویه گوشی اوبای آ هم توتط اتولی
اصلی اشت ا هشور 15 ،هزار گوشی اوبای با رمـم حـ وم 50
ایلیو یورو توتط شره بـینال للـی بازرگـانی تجـارا وارم
بازار ش  ،به چه حوی این هار انجام شـ ؟ آیـا وزارتخانـه شـ ا
تجــارا اتـ ؟ آمــاا ربیعــی مام  85مرصـ اایگــاا هیــات

خانم هاجر چناراني نماينده نيشابور  :مب از وروم بـه اجلـس
با خوم ای گرتم هه ااروز اصولگرایی و یـا اصـالحطلبـی بـراا
هشور خو ات ااا مر نهای به این نتیجه رتی م هـه آنمـه
رهبرا گرتب یعبی اصولگرایا اصالحطلب براا هشـور اریـ
هستب .
ایبجا خانه ال و نه خانه مول ات  .اا مر اجلسـی هسـتیم
هه ااحص خو شه ات  .توا این ات هه اا با انوال چه
هرمیم ،بع از چه تا هه از ا هورا اتالای ایگـذرم اـا
چه هرمیم.
ان نزم مالیبافی رفتم هه چو یک روز تر هار نبوما بی ـهاش
مطع ش ا اتـ  .مر ایـن وضـعی شـاه ظلـم بـه هـارگرا ،
روتتاییا و عشایرا هسـتیم هـه هـار اـیهببـ ااـا مرآاـ
آنمبانی ن ارن  .ااروز اا ن ایب گا نوطـه اایـ الـ هسـتیم
چو مول از لحا امتصاما وضعی خوبی ن ارم.
تکلیف ه سا تازا حووی بازنشستگا چه ش  ،؟ مـرار بـوم
ا یری امتصاما مر شسـتا برمـرار شـوم و  ۹5مرصـ آ بـه
تااین اات اعی واگذار شوم ااا تبها  15مرص واگـذار شـ آ
هم مر شرایطی هـه فـرما مر حـوزا اـ یری شسـتا هـه 5۲
ت میگر مارم.
 هارگرا بـا عـ م اابیـ شـ لی اوااـه هسـتب  ،ااـروز اـاای بیبیم هه از هارگر چک تـری ااضـا اـیگیرنـ  ،ایـن چـه
وضعی ات ؟ به اااعـه هـارگرا ظلـم اـیشـوم .اـا مر ایـن
وضعی شاه یم هه خانه هـارگرا تبـ ی بـه تشـکلی هـااال
تیاتی شـ ا اتـ  .خانـه هـارگر بایـ ن ایبـ ا تـاماالختیـار
هارگرا باش ااا تیاتی هارا ایهب .
آماا ربیعی به هجا ای روی ؟ ش ا تـکا وزارتخانـه اه ـی را
ماری  ،آیا ای مانیـ هـه شسـتا وارمات اوبایـ هـرما هـه اگـر
ن یمانی خیان هرماای .
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بیشترین ارتباط را با اااعه مارم و بای می هه ایشا توانسـته
به برنااههاا خوم اااه ع بپوشان .
اتتا تیستا و بلوچستا مریـب بـه  255هـزار نرـر تحـ
پوشش بهزیستی هستب هه اگـر ااـروز اعـالم هببـ هـه آیـا
نیازاب ا واوم مارم هه تح پوشـش بهزیسـتی مـرار بگیـرم
مطعا ه ه ارمم مر صف خواهب ایستام.
مر ارتباط با برنااه هاا این وزارتخانـه بایـ بگـویم ه ـوارا مر
آغاز مول ها وزرا اه اف خوم را مر صرحات پـر زری و بـری بـا
اه اف آراانی بیا ایهببـ و تبهـا مر روزهـاا آغـازین نوـ
اجالس ات و پـس از گذشـ اـ تی بـه فرااوشـی تـپرما
ای شوم مر خصو وزارت تعـاو  ،هـار و رفـاا اات ـاعی نیـز
ایبگونه بوما ات .
مر خصــو اتــتا تیســتا و بلوچســتا  55مرصـ تحـ
پوشش بی ه مرارمارن و نسخههـایی هـه اعـاونین وزیـر بـراا
اتتا ایپیمب براتاس این آاار اتـ اـاا تعجـب مارم .از
تع اما شاغلیبی هه براا هشور ،مول اعـالم اـیهببـ بایـ
بگویم اتتا تیستا و بلوچستا مر ح صرر ات .

آقاي حسن نوروزي نماينده رباط كوريم  :اـیگویبـ مر ایـن
وضعی مالر چرا وزیر تعاو را اتتیضاح ایهبی  ،اتراما ایشا
اوصــر اتــ  .پتروشــی یهــا مالرهــاا خــوم را بــه بــازار
برنگرمان ا ان  ،ملی این اار چیس ؟ الزم اتـ وزیـر مر ایـن
بارا توضیح مه .
 پسر حضرتعالی با پسر آماا توـی زاما اعـاو شـ ا مر مبـیشره مارن  ،آیـا ایـن مرتـ اتـ و رابـطشـا هـم آمـاا
عب الباصر اوتوا الجزایرا اتـ  ،اگـر ایـن اوضـوع مرتـ
نیس حرف ش ا را مبـو اـیهبـیم ولـی مربـارا آ توضـیح
ب هی .
وزیر هار بای به ماها اـورم بحـث تـااین اات ـاعی ،صـب وی
بازنشستگی ،خ اات مراانی ،شستا ،تعاونیها و بی ارتتا هاا
تااین اات اعی رتی گی هب  ،خومتا انصاف ماشته باشی آیا
مرت ا یری هرماای ؟
مر برخی اوارم اث تااین اات اعی اوفوی هایی بوما ااـا مر
حوزا هار و تعاو چب ا اوفق نبـوماایـ  .مر ربـاطهـریم 02
تعاونی ماریم هه ه ه آنها وضـع نابسـااانی مارنـ و مر اتـتا
تهرا هم شرایط اشابهی واوم مارم.
ایگویب این بحث مر حالی اطرح ایشوم هه ابافوین معوت
به تظاهرات ایهبب  ،ان خومم از اولین فراانـ ها ه یتـهام،
زن انی طاغوت بـومم و  15تـا اتـیر بـومم ،اـا خوماـا تـا
آخرین مطـرا خـو مر اوابـ آنهـا اـیایسـتیم ااـا ایـن ببـا
ن ی شوم اشکالت را نبیبـیم .الـ بـه اـا اختیـار ماما هـه از
حوویشا مفاع هبیم.

آقاي رنجبرزاده نماينده اسدآباد:

 اتاترانه مر روزهاا اخیر اتراماتی افتام و اخبارا بـه هیـاترئیسه واص ش هه بر خوم تکلیف مانستم اتتیضـاح را ااضـا
هبم.
 آماا ربیعی اانـ گارا مر وزارت هـار بـه چـه می ـ ارزشمارم ،اجلس خانه ال ات هه م ات و پاهی مارم لذا روزنه
هاا فسام را نبای به ت اجلـس هـ ای هبیـ  .اتاتـرانه
زیراج وعه هاا ش ا اسائلی را اطرح هرمن هه ن ایب ا ها را
به ت چالش و فسام ای هشان .
وزیر نر گاها به حوزا هاا انتخابیه ه ک اـی هببـ ااـا مر
زاا اتتیضاح وزیر نر این ه ک ها مطع ای شوم ،شـرف و
حیثی مول باالتر از زم و بب هایی ات هه ارتکـب آ اـی
شوی .
براتاس اعالم تالبااه آاار تازاا تـااین اات ـاعی مر پایـا
تا  0 ،02ایلیو و  058هـزار و  10نرـر بی ـه شـ ن و مر
تا  ،100۹این رمـم بـه  0ایلیـو و  ۹01هـزار و  550نرـر
رتی لذا شاه هاهش این آاار هسـتیم ،طبـق برنااـه ششـم
توتعه نیز یک ایلیو ش بای ایجام ای هرمیم هه تبهـا 05
مرص برنااه اارا ش ا ات .
ش ا هه خوم را از مشر فویر ای مانی بای اتای فکرتا را ارتواک
و مر اتای فکر اوضوع هارگرا و اشت ا زایی را مر اولوی مرار

آقاي عليم يارمحمدي نماينده زاهدان :نـوا اـن ارتبـا از اـن
ایپرت عالا مو مو و چهـار چهـار هـه مر اجلـس شـوراا
اتالای نشا ای مهی چیس ؟ ان اوابی براا نـواام نـ ارم.
مب از تخبرانی ان ااروز موتـتا مر ایبجـا حاضـر شـ ن و
توضیحاتی را حو اتتیضاح بیا هرمنـ هـه ببـ ا ه ـه ایـن
اوارم را مبو مارم و نتیجه گیرا با ش ات و اا به آ احترام
ایگذاریم.
این افرام اوضاع و احوا وزارتخانـههـا را برشـ رمن  .اایـ وارم
ش ا این اوارم را با فراایشات مهتر ربیعی هه مر آغاز هار خوم
بیا هرما بومن مر نظر بگیری و تـپس نتیجـهگیـرا هبیـ .
شخصی حویوی مهتر ربیعی براا ان اورم احترام ات  ،ااـا
شخصی حوومی ایشا هه به عبوا ا یر یک وزارتخانـههـاا
هشور ات بای ااروز اورم بررتی مرار گیرم .وزارتخانه ایشـا
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مهی  ،آاار مو تاع هار مر هرته ش نیس زیـرا مو تـاع
هار هزیبه ترمم افرام را هم تااین ن ی هب .
خومتا ای گویی وزیر بیکارا هسـتی ااـا اـا نگـرانیم ایـن
بیکارا رش یاب تا اایی هه میگر هارفراایی مر هشـور واـوم
ن اشته باش  ،طبق برنااه ششم توتعه بخـش اه ـی از رونـق
امتصاما و اشت ا برعه ا ش ات لذا نبایـ خـوم را از تـایر
اج وعه ها ابرا و اجزا هبی .
ه ه اا از فورا هستیم و خا پاهاا فورا را تراه چشم خـوم
ای هبیم ،ش ا مر توضیحات خوم اـی بایسـ شـاخص هـا و
ایزا ت ییرات مر تا هاا اخیر را اعـالم اـی هرمیـ  ،شـ ا
تاهی ماری پو بیشتر به وزارتخانه تعاو  ،هار و رفاا اات اعی
تخصیص نیافته حا آنکه آماا وزیر پـو بـه اعبـاا اشـت ا
نیس برنااه و ان یشه و ت بیر ای توان زایبه اشت ا زایـی را
فراهم هب .
اا ن ی خواهیم ش ا مر مول آژیر بکشی  ،اا مول توان بـ ا
ای خواهیم هه با یارا م رت ب به ارمم خ ا هب  ،شـ ا مر
وزارتخانــه اتبــوع خــوم طــرح هــاا نظــام اتــتام شــاگرما و
هارورزا فار التحصیال مانشجو را هلی زمی ااا هـی هـ ام
اارایی نش ا ات .
وزیرا ضعیف نبای مر مول بامی ب انب زیرا اواب تضـعیف
مول و نظام ای شون  ،وزارت تعاو  ،هار و رفاا اات ـاعی 05
مرص ابابع امتصـاما را مر اختیـار مارم و ببـا بـر آاـار تـوم
تراایه گذارا شره هاا شستا و تااین اات ـاعی مر تـا
 05ح وم  5هزار و  ۹55ایلیارم بوما و مر تا  02به  0هـزار
ایلیارم و مر تا  0۹به  5هـزار ایلیـارم رتـی ا اتـ  ،ایـن
هاهش توم یعبی به خطر افتام وضعی شره هـاا شسـتا
ببابراین آژیر شـ ا ،آژیـر ورشکسـتگی صـب وی هـاا بی ـه و
بازنشستگی ات .
ت ام اصارف و هزیبه هاا زیـر اج وعـه ایـن وزارتخانـه 555
مرص مر  2تا اخیر رش ماشته هه این ایزا بـا تواـه بـه
مرآا ها و هزیبه ها ماب تاا اتـ  ،اتاتـرانه صـب وی هـاا
بی ه اا تضعیف و براا صب وی هاا روتتایی نیز هار اتاتـی
صورت نگرفته ات هر چب مر مـانو برنااـه ششـم تکـالیف
اشخص ش ا بوم.
تضعیف گرت ا ته اانبه گرایـی و عـ م اـ یری اشـاره
هاا هارگرا تبب ش ا تا تشـک هـاا هـارگرا بـه حاشـیه
ران ا شوم و ن ایب گا گالیه اب شـون از تـوا میگـر شـ ا
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ای گویی امتصام اواواتی به ان ربطی نـ ارم مر صـورتی هـه
 05مرص امتصام هشور مر اختیار ش ات .
آقاي پورابرا هيمي نماينده كرمان:

مر تــاع اولیــه وروم بــه اتتیضــاح ربیعــی ،اتاتــرانه شــاه
تااان هی بومیم هه ااازا ن ه هسی صحب هب ایـن تـذهر
به هیات رئیسه وارم ات هه بای طـورا السـه را امارا هبـ
هه ن ایب گا صحب هببـ  ،فضـایی فـراهم شـ هـه ااکـا
صحب واوم ن اش .
مر اتتیضاح مبلی از ربیعی به عبـوا خـ اا البـی نـام بـرمم،
ااروز اتتبام بب ا این ات هه ایشا زاین و زاا را به تبـگ
آورما ات هه مر وزارتخانه ب ان  ،میـروز مر تـالن غـذاخورا
طیف هاا عظی ی از هارگرا خا حضور ماشتب و تک تـک
با ن ایب گا صحب ای هبب  ،چرا ااازا ن ـی مهیـ اجلـس
آزام و ب و فشارها تص یم بگیرم؟
اسیرا را فراهم هرمن هه اصال اتتیضاح اطرح و بیا نشـوم،
اا هاش رئیس ا هور آمـاا ربیعـی را بـه عبـوا وزیـر ااـور
خاراه اعرفی ای هرمن  ،ایشا تـوا البـی گـرا مارم حت ـا
اسئله براام را با البی گرا ح ای هرم.
اه تــرین اوضــوعی هــه اــی خــواهم اطــرح هبــیم ،اســائ
امتصاما ات  ،برخی موتتا گرتب چرا اوضوعات و اباحـث
امتصاما را اطرح ای هبی؟ عزیزا ااـروز شـاهله تصـ ی ات
امتصاما هشور مر اج وعه وزارت تعاو  ،هار و رفاا اات ـاعی
ات ان بارها ع م و رمم ماما ام ،به اتم بی ـه ،تعـاو و هـار
پوششی فراهم هرمن و مر ی آ احتواا اصلی ببگـاا مارا
و هارهاا هال مر امتصام هشور رخ ای مه .
هرته گذشته مر ه یسیو امتصاما السه اا با اوضوع عـ م
ارائه ارز شره هـاا پتروشـی ی برگـزار شـ  ،شـره هـاا
پتروشی ی هه اتعلق به این وزارتخانه هستب بـه ملیـ عـ م
ارائه هاا ارزشا عاا اخال مر نظام امتصاما ش ا ان  ،یوه
چه هسی را بای بگیریم؟
برخی تصور ای هبب این وزارت تبها وزارت تعاو ات  ،روابط
هارگرا را منبا ای هب و حوزا تااین اات اعی را مر اختیـار
مارم ااا آاار نشا اـی مهـ هـه  05۲شـره زیـر اج وعـه
تازاا تااین اات ـاعی 18۲ ،شـره زیراج وعـه صـب وی
بازنشستگی هشورا و  15ها شـره زیـر اج وعـه صـب وی
بی ه عشایر و روتتاییا هستب .
بزرگترین شره تولی هبب ا مارو هشور هه تهم  25مرص ا
مر مارو مارم اتعلق به اج وعه وزارت رفاا و تـااین اات ـاعی
9
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اتـــ  ،بزرگتـــرین شـــره هـــاا ح ـــ و نولـــی مر
حوزا هاا اختلف اتعلق به این وزارتخانه ات .
ااروز بخشی عظی ی از امتصام هشور اتعلق به این وزارتخانـه
ات  ،مر پتروشی ی ها ۹۹مرص شره پتروشـی ی اـم۲8 ،
مرص پتروشی ی اایر هبیر 00 ،مرص پـاالیش تـتارا خلـیج
فــارس هــه اخیــرا بــه بهــرا بــرمارا رتــی  02 ،مرصـ نر ـ
پاتارگام ،بیش از  05شـره اهـم مر ایـن حـوزا اتعلـق بـه
وزارتخانه ات .
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با رفتن ان فور مر اااعه هاهش ن ی یابـ  ،اـن ن ـی گـویم
اوضاع هارگرا خو ات  ،ااا مر ه ـه اوامـع بـا آنهـا ه ـراا
بوما ام .از ن ایب گا ای خواهم مر بررتی این اوارم انصاف را
رعای هبب  .به ت اای اوارما هه اطرح ش ا ،چب ااا پـیش
نیز پاتخ ماما ام .آیا مر طی  0ااا گذشته اترـامی رخ ماما هـه
ان از آ مر اه بهتر هرم شرایط اتتراما نکرما باشم؟
وزارتخانه اتبوعم بزرگترین وزارتخانه اات ـاعی هشـور اتـ ،
وزارتخانه ایبجانب آتیب زا نیس و ان آتیب زایی نکرمم.
 ببـ ا بــا ت ــام واــوم مر تــالش هســتم تــا امـ اااتی را هــهن ایب گا اجلس اـ نظـر مارنـ انجـام مهـم ااـا بـه تعبیـر
آهبگرا اگر میر آاـ م اجـروح بـومم ااـا ایبگونـه نبـوما هـه
نخواهم آنمه را هه ا نظر ماری انجام مهم.
وزارت تعاو  ،هار و رفاا اات اعی وزارتخانه بزرگـی اتـ هـه
ارمم از مب از تول تا ار نیز با آ تر و هار مارن  ،اا هاش
ه ا طور هه مارایی هاا نااشـروع را اـیتـوا انـ ازاگیـرا
هرم ،اعیارا واوم ماش تا نشا مه مر  0تا گذشته چـه
ام اااتی را به صورت خااوش ه مو ترباز گ بام و صـاممانه
مر این وزارتخانه انجام مامیم ض ن این هه ش ا بـه ایـن نکتـه
اشارا هرمی هه بازنشستگا مر اواب اجلس تج ع ایهببـ
ااا اشخص نکرمیـ هـه ابظـور آنهـا چیسـ و ایبکـه هـ ام
گرواهاا اات اعی مر این مورا تاه هستب یا به ایـن نکتـه
اشارا نکرمی هارگرا فوالم هه مر اواب اجلس تج ع هرمنـ
مر شرایط هبونی از وضعی بهترا نسب بـه مبـ برخـورمار
ش اان ااا ه مبا بای براا ارتواک وضعی آنها تالش هرم.
وزیر تعاو  ،هار و رفاا اات ـاعی بـا اشـارا بـه ایبکـه وضـعی
بازنشستگا از مغ غه هاا اهم وا بوما یامآور ش  :آیا ابابعی
براا ه سا تازا مر اختیار ماشته ام یا به از  0هزار و 555
ایلیـارم تواــا بوماـهاا بــراا تحوــق ایـن اهــم مر اختیــار
ماشته ام یا این ابلغ را به خوبی اختصـا نـ اما ام؟ آیـا روش
پلکانی ،روش اب اعی ان نبوم؟ آیـا فاصـله  055تـا  255هـزار
تواا با فاصلهاا هه ااروز حـ ام یـک ایلیـو و  055هـزار
تواا مارم حاص تالش این مورا نبوم.
اگر براا اتتیضاح فرص حضور مر ه یسیو و امبـاع را پیـ ا
نکرما ام چـرا هـه مر احورهـاا اتتیضـاح آاـ ا اتـ ع ـ ا
امتصام اواواتی مر حوزا اختیارات این وزارتخانه مـرار مارم .مر
ایبجا ن ایب گا بای به وا ا خوم راـوع هببـ  ،آیـا ع ـ ا
امتصام اواواتی به این وزارتخانه برای گرمم ،مرارگـاا امتصـام
اواواتی مر حضور آماا پزشکیا  ،آماا اهانگیرا ،اعاو او

خالصه اظهارات آقاي دكتر ربيعي :

 احترام ع یق خوم را به آنمه هه ااروز مر اجلس ای گـذرم،اظهار ای هبم .اتتیضاح حق ن ایب گا بوما و مر روز خبرنگار
این اسئله را پیون ا ابار ای مانم.
براا تواین بار مر طی چب ااا گذشته به اجلـس آاـ ا ام،
مو بار از ش ا ن ایبـ گا رأا اعت ـام گرفتـه ام ،اگـر رویکـرم
اتتیضاح هبب گا تحوق پاتخگویی باش حاضـرم بـه ت ـاای
تواالت پاتخ مهم.
وا با انتوام از صحب هاا برخی ن ایب گا اببـی بـر ایجـام
اغتشاش مر اجلس با هـ ف بـرهم خـورم السـه اتتیضـاح
افزوم :بب ا مر وم اورر مر اجلس حضور پی ا هـرمم ،ااـا مو
نوب یعبی مر السه غیرعلبی و علبی اتتیضاح شـ م ،ضـ ن
ایبکه حتی زاا خروج از صحن اجلس مر السه غیرعلبی نیز
خطا به رئیس اجلس تاهی هرمم هه آا ا ام تـا بـه ت ـاای
تواالت پاتخ مهم.
مر ت اای السات ه یسیو اات اعی مر صورت لـزوم حضـور
پیـ ا هــرما ام ،اــبظم تــرین وزیــر بــراا حضــور مر الســات
ه یسیو ها بب ا بوما ام و احتـرام زیـاما بـراا ن ایبـ گا
مائلم .اتتیضاح هبب گا مر  15بب اوارما را اطـرح هرمنـ ،
ااا اتاترانه برخی اظهارات ن ایب گا خارج از این اـوارم بـوم
به طورا هه بب ا را اـتهم بـه مروغگـویی هـرما و گرتبـ مر
بیشتر اسائ گریه ای هبم ،چرا چبـین اـوارما را اتتیضـاح
هبب گا اطرح ای هبب ؟
براتاس مانو اوظف بـه پاتـخگویی بـه تـواالت ن ایبـ گا
هستم ،اگر بب ا از مول بروم ،آیا نابسااانیهاا اخیر مر حـوزا
مالر و اشکالت امتصاما ح خواهـ شـ ؟ اـا بحـث ترااـ
نااوان رمانه را مر هشور ماریم ،ااا نبای حیثی اجلـس را بـه
اتتیضاح بب ا گرا زم و گر اگر این اتتیضاح صورت نگیـرم،
حیثی اجلس از بین ای روم.
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مــوا مضــائیه ،نیروهــاا اســلح و  12وزارتخانــه ،آیــا امتصــام
اواواتی مر ع لکرم ایـن وزارتخانـه خالصـه اـیشـوم ااـا مر
امتصام اواواتی عامالنـه هـرم ابطوـهاا ،الـوگیرا از بـین
نسلی ش فرم از ا له پروژاهایی بوم هه به امتصام اوـاواتی
برماام.
آیا امتصام اواواتی اج وعهاا از تالش ه هشور نیس و آیـا
با هلیگویی ایتوا یک وزیر را احاه ه هرم و اتتیضاح هرم.
ه ام بخش از امتصام اواواتی با ه کارا  0متتگاا مر حـوزا
اختیارات بب ا مرار ایگیرم.
مر بخشی از احورهاا این اتتیضاح آا ا ات هـه وزارتخانـه
بی ار و ناتوا ات و این مر حـالی اتـ هـه بی ـار و نـاتوا
اعیار پزشکی ات هه مر ه ا حـوزا هـم بـراا آ شـاخص
تعیین هرما ان و مطعا با ان ازا گیرا تب بی ار بـه ایـن نتیجـه
ای رتب  ،مر شرایط هبونی چه شاخصی بـراا تـب و نـاتوانی
این وزارتخانه تعیین هرمی .
آیا شهامت ن ی مهیـ هـه ببـ ا بیشـترین ایـزا تـرر را بـه
شهرهاا ش ا ماشتهام و  1555هیلواتر مر هر اتتا حره
هــرماام ض ـ ن ایبکــه هرتــهاا  0شــب مر اح ـ هــار خــوم
خوابی ا ام ه ا ایبکه مر نهبب ا مر حضور ن ایب ا این شهر به
این نکته اشارا ش هه تاهبو هی وزیرا به ایـن شـهر تـرر
نکرما ات .
مر بخش میگرا از احورهاا این اتتیضاح آا ا ات هه چرا
بخش تعاو به  52مرص امتصام ایرا نرتی ا ات و ایـن مر
حالی ات هه مر مورا فعالی ایبجانب آرااشبخشترین مورا
فعالی بین تعاونی و وزارتخانه بوما ات تا اایی هه اتایهـاا
تعاو مر این اورم اطالعیه مامن هه ایـن مورا ،مورا طالیـی
مر این حوزا بوما ات و نسب تیاتی هم با بب ا ن ارن .
ه ام مس از امتصام ایرا  52مرص رشـ هـرما اتـ هـه
حوزا تعاو رش نکرما ات  ،ایـن اوضـوع مر برنااـه چهـارم
توتعه بوما و اوص ا ات هه مر آ تعیین ش ا ات ضـ ن
ایبکــه اــا تعــاونیه ـایی هــه اــرما بومن ـ را غربــا هــرمیم و
بخش هایی هه ااکا ارتواک ماشتب را بـا تخصـیص ااکانـات و
تسهیالت اورم نیازشـا رونـق بخشـی یم و بـراا اولـین بـار
تع اما حوزا تعاونی اعم از بانک و صب وی را مر هم آایختم و
روزنه هاا ا ی ا براا رش تعاو هشـف هـرمم ااـا چگونـه
ایتوانستم این حوزا را  52مرص رش مهم.
اعیش بازنشستگا از میگر احورهاا این اتتیضاح بوما هـه
عبوا ش ا از وضعی اطلوبی برخورمار نیس و این مر حالی
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ات هه ه ه اا از اجلس تا تـایر ارهـا نظـام بایـ مر ایـن
خصو پاتخگو باشب ض ن ایبکه مر تا هایی هه نرخ تورم
و حووی بازنشستگی  ۹۲مرص افزایش پیـ ا هـرم چـرا هسـی
توا نکرم و این مر حالی اتـ هـه مر مورا فعالیـ ببـ ا 0
برابر حووی آنهـا افـزایش یافـ  .از تـوا میگـر مر ایـن مورا
اوضوع افزایش م رت خری  ،اسکن اات ـاعی بازنشسـتگا و
وام ارزا را منبــا هــرمم ،اــن زن ـ گی ایبمبیبــی را تجربــه
هرما ام ،تررا خالی پ ربزر را احساس هرمم و بیش از شـ ا
فور را ل س ایهبم.
مر اورم ه سا تازا حووی بازنشستگا نبایـ بـه اوضـوعی
اشارا هبیم هه باعث نااای ا مر بین ارمم شوم چرا هـه بـراا
تحوق این اهم براا یـک تـا بـه  05هـزار ایلیـارم تواـا
بوماه نیاز ات تا بتوانم مر پی آ تأاین اات ـاعی ،صـب وی
بازنشستگی و فوالم را ه سا تازا هبم و این مر حالی اتـ
هه بوماه اربوط به این بخش مر اجلس تصویب ایشوم.
 اتتیضاح هبب گا اشخص هبب هه ه ام بب از ایـن مـانواارا نش ا ات چرا هه مر تا گذشته با روا هار آا واعظ
اه وا مر هر اتتا حکم بازنشستگی ماریم تـا اـایی هـه مر
تا گذشته حکم  05هزار بازنشسته صامر ش .
مر بخش میگرا از احورهاا اتتیضاح به این نکته اشارا ش ا
هه بب ا به وع اهاا خوم ع نکرما ام و این مر حـالی اتـ
هه مر حوزا تأاین اات اعی مر  2تا گذشـته بـه انـ ازا 05
تا تخ و مراانگاا اضـافه شـ ا اتـ ضـ ن ایبکـه شسـتا
توتط بب ا تاخته نش ا ات بلکه ببگااها به ان تحوی ماما
ش ا ات تا بر اتاس ع ال بمیبم و این بخش را بـه زور بـه
صب ویها ماما ان ااا مر روزا هـه مر ایـن وزارتخانـه فعالیـ
خــوم را آغــاز هــرماام مر گســترش حــوزا مراــا مر تــأاین
اات اعی تعی هرماام به اباطق احـروم و حاشـیههـاا شـهر
بروم.
تعـ ام بازنشســتگا مر مورا فعالیـ وا افــزایش پیـ ا هــرما
ات  ،مر  0تا گذشته یک و نـیم ایلیـو نرـر بـه ا عیـ
بازنشستگا اضافه ش ا ات و مورا بحرا صب ویها رتی ا
ات ض ن ایبکه ببا مارم تأاین اات اعی را به شرایطی تـوی
مهم هه نس هاا آیب ا با اشک اوااه نشون .
اشارا هرمن هه مر شهرهاا موراگرما هرما ام اگر این هـار را
نکبم ش ا ن ی گویی هه تراایه اات اعی هاهش یافته ،آیا این
حُسن ات یا مُبح.
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بب ا بیش از هر هـس میگـرا اـیمانـم هـه مر بـین اوانـا
تحصیلکرما  52مرص نـرخ بیکـارا واـوم مارم ،آیـا بیکـارا
احصو این وزارتخانه ات یـا احصـو تیاتـ هـاا هـال
پولی و االی ات هـه ه ـه اـا مر رابطـه بـا آ تصـ یم اـی
گیریم ،بیکارا احصو تیات هاا تولی اتـ و اربـوط بـه
وضعی بازار هار ات و هی بب مانونی مر آ نبوم هه نشـا
مه بب ا مر این اعض نوش مارم با ایـن حـا خـوم را وزیـر
بیکارا ناای ا ام.احساس هرمم هه اوام اعظم رهبـرا ت ایـ
مارن هسی پرچم بیکارا را مر مول باال ببرم و ان ماوطلبانـه
این هار را انجام مامم.

روز چهارشنبه
321/7/73/

ان با ه ام اویاس ان ازا گیرا ش ا ام؟ بهتـر اتـ حیثیـ
اجلس را گرا نزنی و ایبکـه آیـا اجلـس بایـ حت ـا یکـی را
بیان ازم تا آبرومار شوم؟ خ ا آبرویتا را حرظ هب .
آقاي دكتر ربيعي در بخش پاياني دفاعيات  ،اظهار داشت:

اطالبی هه اطرح ش مر چارچو اتتیضـاح نبـوم ،اتاتـرانه
ته هاا بسیار و حرف هاا ناروایی به ان زما ش .
وزیر تعاو  ،هار و رفاا اات اعی خطا به پورابراهی ی  ،گر :
 :آماا پورابراهی ی ش ا آماا ههبوای را ای شباتی  ،رزواـه
ایشا مت ان چیکار ای هب  ،اگـر ایشـا از اـ یرا اـس
ای ش اشک ش ا با بب ا ایبمبین امااه پی ا ای هرم؟ آماا
پورابراهی ی این نااه براا بب ا نبـوما و اربـوط بـه اطالعـات
نیروا انتظاای ات .
ش ا اشکالت بسیارا براا بب ا مر اتتا ها به واوم آورما و
مائم شبکه ایجام ای هبی  ،مختر آماا پزشکیا مب از وزارت
بب ا مر پتروشی ی اش و به فعالی بوم ،فعالی مختر آمـاا
پزشکیا ارتباطی به بب ا ن ارم ش ا یک مختر اسل ا شاگرم
او را به بب ا ارتباط ای مهی .
رئیس بهزیستی تبزوار یک ز براسته ات ااا به ان فشـار
ای آورن هه یـا ایـن فـرم را بـرمار یـا ایبکـه تـو را اتتیضـاح
ای هبیم .مر اتای ان اـی گویبـ تـالی  255 ،055ایلیـو
تواا به حسا فرم اورمنظر آ ها واریز شوم.
شرایط تخ امتصاما مر هشور واوم مارم ،اا به فکـر اـرمم
هستیم و بب ا وضعی تخ فعلی امتصاما را اتواه هسـتم.
بای برنااه هاا هارشباتی ش ا بـراا رفـع ایـن اشـکالت مر
نظر گرفته شوم ،اا ای توانیم به اسائ و اشکالت غلبه هبـیم
ااا نبای اختالفات را افزایش مهیم.
تیاتی هرم و شلو هارا نشا از بی تـواهی بـه شـرافی
ات  ،اـن بـراا رفـع اشـکالت اات ـاعی بـه ویـاا اشـت ا
برنااه هاا بسیارا براا آیب ا مارم بای اسئولی پـذیرا را
مر انجام هارها افزایش مام ،خوشبختانه یکی از افتخارات نظـام
ات هه براا آ  8هـزار ایلیـارم تواـا طـرح بـه بانـک هـا
فرتتاما ش .
به منبا فروش ببگاا ها مر وزارتخانه اتبوع خـوم هسـتم25 ،
ببگاا به فروش گذاشته ش ا ات به طور حـتم از ببگـاا مارا
خارج ای شویم نبای ای ئولوژا اختالفات نوشته شوم بایـ بـه
ارمم نشا مهیم هه اا با فسام نبوما و با آ ابارزا ای هبیم.
اصالحات ا ی ا بای مر ع لکـرم وزارت تعـاو  ،هـار و رفـاا
اات اعی صورت گیرم ،اشت ا اج وعه حره نظام ات ااـا
این وزارتخانه برنااه حراظ از زنـ گی  2مهـک اااعـه را مر

اگر ااروز آ باریکـه اا هـم مر اشـت ا واـوم مارم ناشـی از
تیات ها ،تالش ها ،برنااه ها و ع لکرم اا بوما ات .
وامعا از ایبکه اوارم اتتیضاح را هه مر مورا مب نیز اطرح بوم،
ااروز اج ما اطرح اـی هـبم و ومـ تـا را براتـاس ه ـا
اطالب ای گیرم ،از ش ا عذرخواهی ای هبم.
به خ ا پباا برما و اسئله را هه مر اورم آ تحویـق نکـرما مر
تریبو ها بیا نکبی  .آماا نوروزا اگر تی ی را بگذاریـ ایـن
اسئله را تحویق هرما و به این نتیجه هه اوضـوع اـورم نظـر
ش ا وامعی مارم ،برتب  ،وهلل یـک روز مر وزارتخانـه نخـواهم
اان و خومم وزارتخانه را تحوی ای مهم.
مر تاریخ ابارزا با فسام ثاب ش ا هر هس با فسام ابارزا هب ،
به آ انگ زما و ای رون نوطه چین هایی مر ای آورن  .اـثال
ای گویب مر زاا مول مب فال هـار را انجـام ماما اتـ و
آ را به ع لکرم ااروزش تع یم ای مهب  ،ببابراین الزم اتـ
بگویم ن ایب گا احتـرم ب انیـ فسـام و شـرافی مو مشـ ن
مارم ،او ع م شرافی و موم تیاتی هرم اسئله ابـارزا بـا
فسام.
اتاتـرانه آنوـ ر فضـا را بـراا افـرام ابـارز بـا فسـام اشـوش
ای هبب هه نتوانـ هـارا انجـام مهـ  ،تاهیـ هـرم :اـن از
اجلس ای خواهم نگذاری ابارزا با فسام تیاتـی شـوم ،چـرا
هه ابارزا با فسام اارا اخالمی ات .
آماا ربیعی خطا به ن ایبـ ا اـرمم ربـاط هـریم مر اجلـس
گر  :انتظارم از یک روحانی بزر این بوم هـه اطالـب را بـه
ع ال اطرح ای هرمنـ و اهـم تـر آنکـه مبـ از طـرح ایـن
اوضوعات تحویوات الزم را انجام ای مام.
ن ایب ـ گا احتــرم ،آمــایو و خــانم هــایی هــه از اــرمم رأا
گرفته ای و به ارمم وفامار هستی ؛ خواهش ای هبم آنمه هـه
تص یم ای گیری بر ابباا مضاوتی باش هه ایبجا گرته ش ا؛
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متتورهار ماشته و هارهاا زیـاما مر ایـن حـوزا انجـام شـ ا
ات ض ن ایبکه اعتو م بای ته عبصر عوالنی  ،تختکوشـی
و ا ارا حره هاا بسیارا انجام ماما و اشکالت را ح هرم.
ربیعی یامآور ش  :ان چه وزیر باشم و چه نباشم و چه به اـن
رأا ب هی یا ن هی ه اها با احترام به اتتیضاح هبب گا هر
چه مر توا مارم به هار خواهم گرف و مر اه تحوق اه اف
مر این حوزا روز و شب نخواهم شباخ .
اگر به بب ا رأا هم ن هی مت ش ا را اـیبوتـم و مطعـا مر
حوزااا هه به انجـام ااـور خلـق مر حـوزا اات ـاعی بپـرمازم
فعالی خواهم هرم.
اای وارم به گونه اا رأا مهی هه تـراایه اات ـاعی نظـام را
پــاس بــ اریم ،اعت ــام ع ــوای را ضــایع نکبــیم و اخــالی را
فرونپاشیم چرا هه مر هبار ه یگر از ت ام این بحرا هـا عبـور
خواهیم هرم.

روز چهارشنبه
321/7/73/

ای خواهیم هه مرم هارگر را ل س هـرما باشـ  ،اـا از اااعـه
اربا  -رعی بیزاریم.
از آنجــایی هــه آمــاا ربیعــی خــوم هــارگر بــوما ااــروز مر
نشس هـاا هـارگرا حضـور اـی یابـ  ،اگـر آمـاا ربیعـی
هرته اا  0شب را مر اح هـار خـوم اـی خوابـ  ،زیـرا مرم
هارگرا را ای فه ـ  .شـ ا از هجـا اـی گوییـ هـارگر ن ـی
خواهیم؟ اگر ربیعی اتـتا بـه اتـتا و روتـتا بـه روتـتا مر
تعطیالت با ارمم می ار مارم ،چو از طیف هارگر ات .
ه کارا ؛ برخی از ش ا بیـا هرمیـ آمـاا ربیعـی زیرتـاخ
هاا اشت ا را فراهم نکرما ات  .ش ا به عبوا وهی ارمم از
وضعی بهرا هاا بانکی ،مانو پیمیـ ا ااـور االیـاتی ،مـانو
پیمی ا هار و تااین اات اعی ،وارمات بی رویه هاال ،نبوم بـازار
خــارای و ماخلــی بــراا هاالهــاا ایرانــی ،از ا لــه نــوامص و
ه بومهات .
انتظار از ایجام زیرتاخ ها توتط آماا ربیعی برخالف انصاف
و وا ا ات  ،از  18صب وی بازنشستگی هشور یک صـب وی
مانو مارم و بویه ب و مانو ات ؛ به وزیر چه ارتباطی مارم؟
آمایی هه فراومی حراـ ااـاازاما را شکسـتی ؛ چـه هسـی
حرا را شکس ؟ ااروز متتور هار اجلس اببی بر اتتیضـاح
وزیر با آرااش مر اریا بوم .ااروز مرار بوم چه هسانی صحب
هبب هه نکرمن و بسیارا از ته ـ هـا و افتراهـا را بـرخالف
آنمه آاوزا هاا میبی اات بیا هرمی .
ه ام آاوزا میبی به اسل ا ااازا ای مه ب و اثبـات هـی
ارای به افرام ته زنب  ،ه کارا عزیز به خوبی اـی مانیـ
براتاس آاوزا هاا میبی حرا ارمم به حرا هعبه تشـبیه
ش ا ات  .ه ام یک از ش ا این اوارما هـه از پشـ تریبـو
خانه ال به آ اشارا ش را ای توانی مر اراع مضایی ثابـ
هبی ؟
ان از فرزن عشایر هستم .مر ه ام چـامر عشـایرا اـی توانـ
 055ایلیو تواا هزیبه شام مام؟ ابعـام ایـن چـامر را بیـا
هبی !  1۲نوع غذا مر یـک چـامر عشـایرا چگونـه ااکانپـذیر
ات ؟
از آنجایی هه گزیبه اورم نظـر شـ ا مر ه یتـه انتصـابات رأا
نیاورم ،ایبگونه برآشرته ای  ،مرت نیس  .بب ا از شبی ا هایم
صحب ای هـبم ،یکـی از موتـتا بـه میگـرا گرـ فضـاا
اجلس اخالف اتتیضاح ات  ،ه مبین بیا ش بـراا تاییـ
صالحی مر ما ااا  08پش تریبـو چبـین صـحب هـایی

خالصه اظهارات مخالفين استيضاح:

 ااروز ال ایرا نظارا گر تص یم اات  .اتتیضاح حق ه هن ایب گا ات  ،ااا ااروز با اوتـازا و تـم پاشـی ،اایگـاا،
شأ و حیثی اجلس را به ع م رأا اعت ام بـه آمـاا ربیعـی
گرا زما ای هه خالف اخالی ات .
 ااروز از هیات رئیسه گله ابـ م ،اتتیضـاح بـ و تشـریراتمانونی انجام ش به ه ین ملی تذهر آیین نااه اا مامم هه مر
پی این تذهر السه غیرعلبی ش  ،آماا الریجـانی اجلـس ۹0
حووم ا مارم ،مضات مر اجلس حضور مارن  .هیات رئیسه بـه
توگب خوم ع نکرم.
خ اون ناظر بر اع ا و رفتار اات  ،چـه هسـی گرتـه ااـروز
حیثی و اایگاا اجلس با رأا ع م اعت ـام بـه ربیعـی حرـظ
ای شوم؟ چـه هسـی چبـین اتـت اللی مارم؟ اایگـاا و شـأ
اجلس زاانی حرظ ای شوم هه تص ی ات اـا براتـاس خـرم،
ابطق و عو باش .
اگر اظهارات برخی از ه کارا را ای شبی م برماشتم این بـوم
هــه الســه ااــروز اتتیضــاح رئــیس ا هــور اتـ نــه وزیــر.
ن ایب گا ت ام اشکالت هشور را به یک وزیـر نسـب مامنـ ،
اتاترانه اشکالتی هه ماابگیر اااعـه اتـ  ،حاصـ اسـائ
امتصاما ات  ،افزایش می مالر بر فضاا امتصاما هشور اثر
گذاشته ات  ،آیا آماا ربیعی مر این زایبه اوصر ات ؟
آماا خ را خطا به خامای بیا هرم :ش ا ای گوییـ وزیـر
ای خواهیم ،هارگر ن ی خواهیم؛ ااا اـن عـر اـی هـبم اـا
وزیرا ای خواهیم هه هارگر باش و این مشر را بره  ،وزیرا
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ن اشته باشی ؛ آماا ربیعی شخصی بی تکلف ،اتواضع و صامی
ات .

روز چهارشنبه
321/7/73/

اعتبار اجلس از بین اـیروم یـا ایبکـه بگویبـ یکسـرا پـو
گرفتب هه به آماا ربیعی راا مهب  .اگر اا منبا پو و اوـام
بومیم خیلی هارهاا میگر ایهرمیم و پو مر ایآورمیـم .وا
با اشارا به مورا وزارتش مر مول اصـالحات گرـ  :ببـ ا مر
مول خات ی ،وزیر بومم .آ زاـا یـامم اتـ هـه مر الـوا
وزارت هار تظاهرات و اعتصابات هارگرا ایش  ،ایـن اترامـات
مر مول آماا اح ا ناام هم رخ مام ،ااا پبج تا اتـ هـه
آماا ربیعـی وزیـر اتـ و اـا شـاه ایـن اعتراضـات الـوا
وزارتخانه نیستیم .این نشا ایمه هه وزیر اشـک هـارگرا
را مر این وضعی امتصاما ،اات اعی ،صـبعتی و گرانـی حـ
هرما ات .پزشکیا با اشارا به انتوام برخـی از ن ایبـ گا از
گریه هرم ربیعی ،گرـ :وزیـر بـراا اـرمم گریـه اـیهبـ ،
ایگویی ب اتـ  .اگـر میافـه اـیگرفـ و اـرمم را تحویـ
ن ی گرف خو بوم؟ وزیر ،ن ایب ا و اسئوال بایـ بـا اـرمم
باشب اگر هم نتوانستب اشـکالت را حـ هببـ بایـ بـرایش
گریه هبب  .اا نتوانستیم اشکالت هشـور را حـ هبـیم ،بایـ
اوا ارمم را به زبا خومشا ب هیم ،آنها را تحوی گرفتـه و
احترام بگذاریم .نایب رییس اجلس خاطرنشا هرم :بـه ببـ ا
گرتب هه تو نایب رییسی و نبای حرف بزنی ااا ان پاتخ مامم
بر اتاس آنمه ایفه م حرف ایزنم و مفاع ایهبم .حاال هـر
هسی هه ایخواه خوشش بیای یـا ایبکـه بـ ش بیایـ  .اـن
هیمگاا از اباح و متتهاا ب و حق مفاع نکرمم ،ااا به نظـرم
مر شرایط فعلی ت ییر وزیر به نرع هشور نیس .
اگر راا به اتتیضاح ن ی مهیم امعـا نکبـیم هـه پـو و اـا
گرفتهایم ،این بیانصافی و ناارما ات  .این حـرف را اگـر هـر
ن ایب ا ،خبرنگار ،رتانه و هر هسی بزن  ،ب ان هه بـی انصـافی
هرما و حرف غیرحـق زما اتـ .پزشـکیا اجـ ما بـه مورا
وزارتش اشارا و اظهار هرم :بب ا ومتی وزیر بومم ایگرتب هـه
بمه هاا ان مر خارج هستب و مخترم بیامو تـوار اـیشـوم.
حا هه بمههاا ان روا خارج ن ی ا و آ زاـا نـه ااشـین
ماشتب و نه از ااشین وزارتخانه اتتراما ایهرمن  .انصاف هـم
خو چیزا ات .
وا با تاهی اج م بـر لـزوم پرهیـز از ته ـ و افتـراک ،گرـ :
ای گویب هه مر اجلس البی ش ا ات  .ن ایب گا با یکـ یگر
صحب ایهبب و توضیح ای مهب هه به چه مالیلی راا ماما
شوم و یا نشوم .ان از ش ا ایخواهم هـه بـر اتـاس انصـاف و
حق راا مهی  .اعتبار و عزت اجلس راا مام بـه حـق و نـه
راا بر اتاس فشار ات .

آقاي دكتر علي الريجاني :مر پاتخ بـه صـحب هـاا خـ را
گر  :اا مر هیات رئیسه بحث هرمیم و به این نتیجه رتـی یم
هه اسیر اتتیضاح هااال مانونی ات  ،اا حت ا به توگب خـوم
ع هرمیم و ایراما هه شـ ا اطـرح اـی هبیـ را مر هیـات
رئیسه بررتی و اتت ال هرمیم.
آقاي دكتر پزشكيان  :مر اخالر با اتتیضاح وزیر تعاو  ،هار و
رفاا اات اعی ،گر  :بب ا مرار نبوم صحب هـبم ،ااـا از صـبح
هه وضع اواوم و بحـثهـایی هـه برخـی عزیـزا نسـب بـه
اجلس ش را می م ،احساس هرمم بای از اجلس و ن ایب گا
مفاع هبم .وا توضیح مام :ایبکه بگویب ن ایب گا البی هـرما
و پو گرفتب  ،بیاحتراای و بیانصافی ات  .اا ایخواهیم چه
هسی را زیر توا ببریم؟ بب ا بـه ع لکـرم آمـاا ربیعـی راا
اثب ای مهم ااا این چه اوا ات راا افتاما هه اگـر هسـی
به اتتیضاح راا ن ه حیثی اجلس از بین اـیروم .اگـر اـا
تح او و بر اتاس فشار راا مهیم آ وم ات هه حیثی
اجلس از بین ایروم .بای بر اتاس حق و نه اوتـازا و زم
انگ ،ته و افتراک راا مام .این عضو فراهسیو اای  ،گرـ :
ه ام ن ایب ا پو گرفته هه به اتتیضاح راا ن هـ ؟ اگـر ایـن
اوضوع ثاب شـوم بایـ آ ن ایبـ ا از اجلـس اخـراج شـوم.
ایبگونه حرف زم ها انصاف نیس  .ن ایبـ ا اا پـو نگرفتـه و
باج ن اما ات هه به ربیعی راا مه  .اگر پـو گرفتـه بـومیم
خره ایش یم و هی حرفی ن ـیزمیـم .ببـ ا هیمگـاا منبـا
پو  ،منیا و م رت نبوماام .
وا امااه مام :آماا تویزاما اعاو وزیر مر ه ـین اجلـس بـه
ان گر هه ای گویب پسر بب ا با پسر آمـاا ربیعـی شـره
زما و مر مبی تشکیالت راا ان اختهان  ،حـا ایبکـه پسـر اـن
اصال پسر آماا ربیعی را ن ی شباتـ  .نبایـ از پشـ تریبـو
ته بزنیم ،اا اسل انیم ،حضرت علی (ع) فراوم هه بین حق
و باط چهار انگش بیشتر فاصله نیس ؛ یعبی حق به اعبـاا
می و باطـ بـه اعبـاا شـبی بـراا صـحه گذاشـتن بـر
اوضوعی ات  ،آیا اا اـیخـواهیم بـر اتـاس شـبی اهـا راا
مهیم؟ پزشکیا امااه مام :مبال هم چیزهایی علیه آماا ربیعی
مر فضاا اجازا پخش هرماان ااا آیا اا اـیخـواهیم بـا ایـن
چیزها راا مهیم؟ اا به خ ا و آخرت اعتوام ماریم .اگـر پشـ
تریبو حرف و ملیلی گرته ش هه اا به حق بوم آ رتی یم
پس راا مهی ؛ نه ایبکه بگویی اگر بـه اتتیضـاح راا نـ هیم
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)3تذكرات كتبي نمايندگان به رييس جمهور و مسئولين اجرايوي

توضيح :آماا مهتر الریجانی مر اریا بررتی طـرح اتتیضـاح
وزیر تعاو  ،هار و رفاا اات اعی پیش از رأا گیرا مرخصو
اتتیضاح اربوطه ،گر  :ااروز این اتتیضاح انجام ش و اـوارم
اختلری را گرتب  ،البته ای توانستب برخی اطالـب را اطـرح
نکبب  ،چرا هه برخی مرت هم نیس  ،آماا ربیعـی نااـه اا
به ان مامن و گرتب براا شره الـی اـس اتـ ااـا بـراا
شره الی اس نیس  ،بلکه براا بهزیستی راور ات هـه مر
آ اطرح ش ا آماا پورابراهی ی رایزنی ای هب هه فال فـرم
رئیس امارا بهزیستی راور شوم.
وا با بیا ایبکه نام برم از افرام بسـیار غلـط بـوم ،افـزوم :از
مول و آماا ربیعی هه گرتب فرما آا ا و گرته ان هه پـو
مهی  ،خواهش ای هبم اتاای این فرم یا افرام را بـه اـا ارائـه
مهی و ان از هیات نظارت ای خواهم مر اترع وم رتی گی
و پیگیرا هب  .چرا یک حرف ابهم را اطـرح اـی هبیـ ؟ مر
این ا تی هه با آمایا ن ایب ا هار هرمم به این نتیجه رتـی م
ا کن ات آنها رایزنی هبب هه اثال فال فرم را مر فال اـا
به هار بگیری یا ا کن ات بگویبـ بـراا بهزیسـتی شـهرا
بوماه اا اختصا یاب هه این اسائ اتعارف اتـ  ،ااـا نـه
آنکه براا خومشا پولی را مرخوات هرما باشب  .چرا حرفـی
را ای زنی هه فضاا هشور را التهب ای هب ؟
برخی از ن ایب گا هم هه صحب ای هبب  ،اتاترانه فضـا را
طــورا خــا  ،تیــرا و تــار نشــا ن هیـ  ،لــذا خــواهش مارم
ن ایب گا  ،وزیر هار و مول هه امعاهـایی مرخصـو اتـاای
افرام ماشتب این اتاای را به اا ب هب و ابهم صحب نکببـ .
اا این اتـاای را مر اتـرع ومـ بـه هیـات نظـارت بـر رفتـار
ن ایب گا ارائه ماما و هیات نظارت نیـز بایـ مر اـ ت زاـا
اشخصی بررتی ها را انجام و نتایج را اعالم مارن .
برخی از حرف هاا اطرح ش ا مر السه اتتیضاح وزیـر هـار
خو نبوم و السه ای توانس بهتر برگزار شوم ،مر عـر مو
هرته به این اسئله رتی گی ای هبیم.

كشور
الف -تذكرات كتبي به رييس جمهور(7مورد)

آماا حسیبعلی حـاای ملیگـانی ن ایبـ ا شـاهین شـهر :مرااراا بب  1اص  00مانو اتاتـی ضـرورا اتـ راهکـارا
براا تااین نیاز اتاتی ارمم ان یشی ا شوم و مر حـا حاضـر
م رت خری ارم هاهش پی ا هرما ات .
ب -تذكرات كتبي به مسئولين اجرايي كشور(3مورد)

متتگاا اارایی
آاوزش و پرورش

تع ام
5

متتگاا اارایی
تعاو

تع ام
1

 )4قرائت نامه جناب آقاي دكتر اميري معاون امور مجلس رييس
جمهور:

ابا آماا مهتر اایرا اعاو رئیس ا هور مر نااهاا نسب
به اظهارات یکی از ن ایب گا (آماا اوصوما) مر السه ااروز
واهبش نشا ماما ات .
مر این نااه آا ا ات هه "اطلبی هه به ان انتسـا ماماانـ
هه مولـ و اعـاو پارل ـانی رئـیس ا هـور از آمـاا ربیعـی
ح ای ن ی هب  ،مرت نیس و ان به عبوا وظیره از وزیـر
تعاو  ،هار و رفاا اات ـاعی ح ایـ اـی هـبم و آ حـرف را
نامرت ایمانم".
 )5تذكرات آيين نامه اي ،اخطار قانون اساسي و تذكرات شفاهي

آقاي عبدالحميد خدري  :مر تذهر آیـین نااـه اا خـوم اظهـار
ماش  :احساس ای هبم ب عتی مر حا پایه گذارا اتـ هـه
بسیار خطرنا ات براتـاس اـاما  550آیـین نااـه اارایـی
اجلس شوراا اتالای ن ایب گا شبهاتی مارن  ،به ه یسیو
اات اعی ااازا ب هی تا  2ممیوه توضیح مهبـ هـه وزیـر بـه
ه یسیو معوت ش ا ات یا خیر.
اگر وزیر به ه یسیو معوت نش ا ات  ،ااما  550آیین نااـه
تصریح مارم هه مر اتتیضاح اوضوع بای به صـورت صـریح بـا
هر اورم یا اوارم اعین شوم و به صورت هتبـی تبظـیم و بـه
هیات رئیسه تسلیم شوم ،هیات رئیسه اوظف اتـ بالفاصـله
بحث اتتیضاح را به ه یسیو تخصصی یربط ارااع مه  ،تـا
ایبجا براتاس آیین نااه ع ش ا ات .
ه یسیو اکلف اتـ حـ اهثر ظـرف یـک هرتـه بـا معـوت
اتتیضاح هبب گا و وزیر اربوطه اـوارم اتتیضـاح را بررتـی

)2اعالم وصول ( )3فقره طرح

طرح اصالح مانو انتخابات ریات ا هورا طرح اصالح بب (هـ )تبصرا  2مانو بوماه تا  100۲هـهشور
 طرح اتترساریه بب (  ) ۲ااما  ۲1مانو تشکیالت ،وظایف وانتخابات شوراهاا اتالای هشور.
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هب  ،این اترای صورت نگرفته ،از رئیس اجلس مرخوات مارم
براا حرا  ،اعتبار و شا اجلـس ااـازا برگـزارا اتتیضـاح
ماما نشوم ،این یک ب ع مر اجلس ات هه تابوه ن ارم.
از رئیس اجلس مرخوات مارم یک اـورم را هـر هببـ هـه
وزیر ب و حضور مر ه یسیو مر صحن براا اتتیضاح حضور
پی ا هرما باش .

روز چهارشنبه
321/7/73/

نیس بلکه فـوی لیسـانس اتـ ضـ ن آنکـه اسـئولیتی مر
پتروشی ی ام ن ارم بلکه پروژااا را مر آنجا مر اختیار مارم.
مر فضاا اجازا اعـالم هـرما بومنـ هـه  15ایلیـو حوـوی
مریاف ایهب مر حالی هه حووی او  0ایلیو تواا ات  ،از
مانشگاا شریف ،ا ر فوی لیسانس خوم را مریاف هرما و مر
پتروشی ی ام مب از حضور آمایا اش و به هار بوما ات .
آیا حرف هاا زما ش ا به اعباا این ات هه ان رانـ خـوار
هستم ،ایخواهب بررتی هبیم هه بمههـا و مار و متـته آنهـا
بیشتر مر تیستم اش و به هار هستب یا فرزن ا ان؟!
انصاف نیس هـه ایبگونـه تـخبا از پشـ تریبـو اجلـس
شوراا اتالای اطرح شوم.

آقاي دكتر الريجاني :مر پاتخ به تذهر آیین نااـه اا خـ را
اظهار ماش  :اطابق اصـ  80مـانو اتاتـی اگـر  15نرـر از
ن ایب گا اتتیضاحی را ااضا هبب این اتتیضاح حت ا بای مر
اجلس اطرح و مر ا ت  15روز بای وزیر مر اجلس حاضـر و
به اوضوع رتی گی شوم.
مر ااما  550آیین نااه اارایی اجلس ایبگونه آا ا اتـ هـه
هیـات رئیســه اوظــف اتـ بالفاصــله طــرح اتتیضــاح را بــه
ه یسیو تخصصی یربط ارااع هب  ،ه یسیو اکلف اتـ
ح اهثر ظرف یک هرته با معوت از اتتیضاح هبب گا و وزیـر
اربوطه اورم اتتیضاح را بررتی هب  ،پس از ا ت اربوطه مر
صورتی هه ح ام  15نرر از ااضاهبب گا از طرح آ ابصرف
نشون اتتیضاح مر اولین السه علبی طرح ای شوم.
وا با اشارا به ایبکه این اتتیضاح چب هرته مب اطرح شـ ا
و مر این ا ت ه یسیو السه اا ن اشـته اتـ  ،امااـه مام:
اع وال زاانی هه اتتیضاح ها را به ه یسیو ارتا ای هبیم،
اگر ه یسیو گزارشی ن ه و اتتیضاح هبب گا نیز پیگیرا
نکبب ح بر این ای مانیم هه اوضوع ح ش ا و اتتیضـاح
را منبا ن ی هبب .
اگــر اتتیضــاح هببـ گا اوضــوع را پیگیــرا هببـ حت ــا از
ه یسیو نظرخواهی ای هبیم ،ه یسیو مر زاا اورر پاتخ
ن ام ،تصریح هرم :اتتیضاح هبب گا اعالم هرمن هه اتتیضاح
آ ها مر ه یسیو بررتی ن ی شوم ،رئیس ه یسـیو را بـه
ه راا اتتیضاح هبب گا معوت هرمیم و اعالم هرمم هـه اگـر
مر السه پیش رو اورم را بررتـی نکببـ اطـابق آیـین نااـه
اوظف هسـتم اتتیضـاح را مر صـحن پیگیـرا هـبم ،رئـیس
ه یسیو اات ـاعی اعـالم هرمنـ هـه ه یسـیو متـتورهار
میگرا مارم.

آقاي دكتر الريجاني :نبای اتم هسی مر صحن علبی اجلـس
آورما ای ش و صحب هاا آماا پزشکیا صحیح ات .
آقاي عليرضا رحيمي  :مر تذهرا شـراهی بـا اتـتبام بـه اـاما
 550آیین نااه ماخلی اجلس ،عبوا هرم :بر اتاس این اـاما
مر طرح اتتیضاح اوضوعات بای صریح و با هر اورم یا اـوارم
بیا شوم و چیزا هه به عبوا گزارش اتتیضاح وزیـر تعـاو
اطرح ش  15احور بوم هه یکی از اوارم آ این بـوم " ماهـا
اورم میگر" هه اعاون موانین بای این اهم را اصالح هب .
آقاي دكتور الريجواني :تـذهر ن ایبـ ا اـرمم تهـرا را وارم
مانس .
آقاي حميدرضا حاجي بابايي  :مر تـذهر شـراهی عبـوا هـرم:
اجلس اایگاا رفیعـی مارم و اایگـاا آ را بـا  2یـا  12وزیـر
ن یتوا عو هرم.
وا با انتوام از شرایط پـیش آاـ ا مر ابتـ اا السـه بررتـی
اتتیضاح وزیر تعاو  ،گر  :صبح اجلس با ط أنیبه هـار خـوم
را آغاز هرم ااا پس از تـالوت مـرآ شـاه بـومیم عـ ااا بـه
تریبو ها ح له هرمن و ش ا رئـیس اجلـس تـک تـک افـرام
اتتیضاح هبب ا را براا صحب ص ا هرمیـ ااـا هسـی بـراا
تخبرانی مر اایگاا حاضر نش .
مر نهای با صالب ش ا السه ا یری ش  ،ااـا اوضـوع ایـن
ات هه مر این السه اتتیضاح و السـات گذشـته اتـاای از
طرف ن ایب گا و وزیر اعالم ایشوم هه الزم اـیمانـیم بـراا
رتی گی به این امعاها ه یته ویاا مر هیئ رئیسه یـا هیئـ
نظارت بر رفتار ن ایب گا تشکی شوم.
ن ایب گا نیز ا کن ات مچار خطا شون ببابراین اتاای هـر
هسی به هر شکلی هه از تریبو اجلس برما ش ا اتـ بایـ
اورم بررتی مرار گیرم تا اایگاا اجلس زیر توا نروم.

آقاي دكتر پزشكيان  :مر اریا اتتیضـاح وزیـر تعـاو  ،هـار و
رفــاا اات ــاعی بــا اشــارا بــه احتــواا مس ـ تی از تــخبا
پورابراهی ی مربارا "زهرا پزشکیا " گر  :اباحث اطرح ش ا
نشانه بی اخالمی و ع م تعه ات ؛ مختـر اـن مر پتروشـی ی
ام اش و به هـار اتـ  ،اـ ر تحصـیلی او هـم لیسـانس
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آقاي دكتر الريجاني :مر پاتخ بـه ایـن تـذهر گرـ  :اوضـوع
حت ا پیگیرا ای شـوم ،هیئـ نظـارت بـر رفتـار ن ایبـ گا
اسئو آ خواه بوم؛ نه تبها مر خصو ن ایب گا حتی اگر
ات ی از ا یرا برما ش ا ات بای به این اسـائ رتـی گی
شوم ،گِرم صحب هرم به اجلس لط ه وارم ایهب .

یا بای امعاا اطرح ش ا مرخصـو ببـ ا اثبـات شـوم یـا مر
صحن علبی و مر حضور ن ایب گا عذرخواهی هب .
هر هسی امعایی مارم بای ثاب هب اا امعایی مرخصو آماا
پزشکیا ماشتیم هه وا آ را تاییـ هـرم ،حـا مرخصـو
امعاا ابتسب به بب ا بای ثاب هب .

آقاي حميدرضا فوالدگر :مر تذهر شراهی با اتـتبام بـه اـوام
 550و  50آیین نااه ماخلی اجلس ،گر  :تاهبو  15مورا از
اجلس گذشته و مر هر مورا اتتیضاح وزراک انجام ش ا اتـ ؛
ه وارا مر چبین الساتی اوضوعات اوافـق و اخـالف اطـرح
ای شوم و اتاترانه گاهی از ارزهاا اخالی ،انصـاف و عـ ال
عبور ش ا ات .
بر اتاس اسائ آیین نااه اا ،شبهات بواوم آا ا و ه مبین
اسائ بواوم آا ا مر ابت اا السه بایـ بـراا اـرمم اطـالع
رتانی شوم.
ه مبین مر اسئله اتتیضاح رعای عـ ال  ،انصـاف و اخـالی
اه ی مارم از این رو بای بحث هایی هه مر اـورم ن ایبـ گا
یا ا یرا مولتی اطرح و تع یم ماما اـی شـوم شـراف شـوم؛
نبای فضایی ایجام شوم هه ارمم بر اتاس ع لکرم اشتباا یـک
شخص ،نسب به نظـام بـی اعت ـام شـون  .ببـابراین هرچوـ ر
شراف تـازا صـورت بگیـرم اعت ـام اـرمم بـه نظـام را زیـام
هرما ایم.

آقاي دكتر الريجاني :مر واهبش به این اوضوعات گر  :آمـاا
پورابراهی ی نبای نام ای برم و آماا پزشکیا نیز مفاع هرما و
پاتخ هایی را ارائه هرمن .
آقاي مصطفي كواكبيان :بر اتاس ااما  18آیین نااـه ماخلـی
اجلس ،گر  :رعای بی طرفی هیأت رئیسه مر اعـالم وصـو
اتتیضاح وزرا ضرورت مارم.
بر ه ین اتاس تصریح هرم :اوضوع اتتیضاح برخی وزرا مبـ
از علی ربیعی اطرح بوم از این رو الزم اتـ اتتیضـاح میگـر
وزیرا از ا له وزیر هشور نیز اعالم وصو شوم.
ااروز روز خبرنگار ات و موتـتا خبرنگـار از صـبح زح ـ
هشی ا ان از این رو الزم ات وزیر فرهبـگ و ارشـام اتـالای
براا تأاین اابی ش لی خبرنگارا  ،اوضوع بی ـه خبرنگـارا
ا ی ماشته باشب ه مبین اخیرا با ش ا برخی متتگاا ها
مر هاهش هزیبه ها ای گویب اولین ملـم روزنااـه هـا را مطـع
هبی مر حالی هه آنو ر هزیبه هاا اضافی میگر هس هه بای
ا ع شوم و نبای روزنااه ها را ا ع هرم.

آقاي دكتر الريجاني :ضـ ن تاییـ اظهـارات ن ایبـ ا اـرمم
اصرها مر اجلس ،گر  :نیازا نبوم مر این السه اتـم افـرام
برما شوم و گاهی گِرم حرف زما شوم.
بای اتـبام و اـ ار ماما شـوم نـه ایبکـه اـبهم و اجهـو
صحب شوم ،هیات نظارت بر رفتار ن ایب گا اجلس اتبام را
بگیرم و اوضوع را رتی گی هب .
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آقاي محمدرضا پورابراهيمي :مر واهبش اظهارات نایب رئـیس
اجلس ض ن تشکر از آماا پزشـکیا گرـ  :اـا اوضـوعی را
اطرح هرمیم هه از توا وا اورم تایی وامع ش .
برخی از ن ایب گا مر هیات ا یرا برخی متـتگاا هـا حضـور
ماشته یا برخی اموااشا را مر آ ااا ماما ان  ،یک بار بـراا
ایبکه با این اوضوعات بسته شوم  ،آماا پزشـکیا یـا آمـاا
ربیعی بای امعاهاا خوم را ثاب هبب .
مر هیات نظارت بر رفتار ن ایب گا از آماا پزشـکیا شـکای
خواهم هرم ،اتاترانه خوم آماا پزشکیا رئیس هیات نظـارت
بر رفتار ن ایب گا بوما هه این ااا تاتف ات .
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