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 )7اظهارات آقاي دكتر الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي

اجرایی م البه برنامه زمان بندی شده برای حل مسائل اشوته

 -الزم است از ملت بزرگ ایران که روز گذشته با حضور خوو

باشند ،کمیسیون های تخصصی ر هنگوام بررسوی بو جوه توا

حرکت عظیم و پرصالبت و استثنایی را رقم ز ند ،سپاسگزاری

ننتایی که ممکن است به حل م کالت اصلی با نگاه عمیق تر

کنیم .حرکتی که حکایت از هوشمندی ،وقت شناسوی و قوت

توجه کنند.

نظر ر انقالب اشت.

 -نمریکایی ها علی القاعده باید معنای حضور یراگیور مور م را

 -ر شوورای ی کووه سوساسوواالران ه تووههووا سوورمایهگووذاری ر

رک کر ه باشند ،ملت پیام روشنی به ریتار سوب

و سوخنان

تخریب انقالب اسالمی اشتند تا ملت را از بازشناسوی انقوالب

یاوه نمریکایی ها ا ند ،یعنی اجازه خالت ر امور ایران را بوه

منصرف نمایند ملوت متمودن و ری وه ار موا ننوان را سوایلگیر

هیچکس نمی هند و اگر اخوتالف و م وکلی وجوو

ار  ،ر

کر ند و اصالت انقالب خو را به رخ ننان ک یدند.

خووانوا ه بووزرگ و پرترییووت ایووران بووا ارا ه ملووت نن را حوول

این سرمایه بزرگی برای صیانت از امنیوت و شوتاب ر نبوا انی

می کنیم.

ک ور است ،از همه صاحبنظران سیاسوی ،احوزاب و رسوانههوا

نمریکایی ها بوی نبروتور از نن هسوتند کوه بورای ملوت ایوران

خووواهم موویکوونم ایوون سووتاور ملووی را متوود ا سووتاویز

سمگساری شیا انه اشته باشند ،لذا بار یگور از ملوت عزیوز و

ک مکمها و قیل و قالهای سیاسی قرار ندهند .ماهیت اصلی

رهبری معظم انقالب که راهنمایی های به موقع ای ان ر ایون

این حرکت ،وحدت همه بو .

حماسه ملی تاثیر بسزایی اشت ،سپاسگزاری می کنم.

این سرمایه را با نراء ،نظرات و امکانوات رسوانهای خوو صورف

 )3ادامه رسيدگي به اليحه بودجه سال 7231كل

همگرایی و ویاق نمایند که برای توسعه شتابان ک ور ر جهت

درآمدها)

حل م کالت امروز ضرورت ار  ،اگر ر این امر تر ید نداریود

توضيح:

که شمنان ملت استراتژی یأس عموومی را نبوال مویکنود و

كشاور (بخاش

مواردي كه به صورت نقطه چين مشخص گرديده  ،هزينه اي مي باشد

و موارد پُر رنگ ( )Boldدرآمدي است  .بخش هاي هزينه اي در هنگام بررسي

می کر ند پس از این همت عوالی ملوت ر جهوت ویواق ملوی

هزينه ها آورده خواهد گرفت .

بهره بتوییود .ماجراهوای سوم انگیوز اخوتالف ایکنوی و بگوو و

بخش درآمدها -بند  4الحاقي تبصاره  77و همچناين بنادهاي

مگوهای مالیخولیایی روح و روان عمومی جامعه را نزر ه کر ه،

الحاقي  4و  8تبصره  ، 73بند (ج )تبصره  71و بند (ها) تبصره

پس از این واقعه ارزشمند است ا ه رست و عملیاتی بنمایید.

 71به كميسيون ارجاع گردياد و بنادهاي (ب،د ) تبصاره ، 73

 -حضور حماسی ملت ر این روز ستوراتی را برای مسوووالن

جزء 7بند الف تبصره  71و بند (و) تبصره  71تصاويب گردياد ،

صا ر کر ه است که وقت خو را به نحوو م لووب صورف حول

تبصره  74مراعي ماند  ،جزء( )2بند الف تبصره  71و بناد( ب )

م کالت اقتصا ی ک ور کنند ،ایزو  :نسیب اصولی ک وور ر

تبصره  71حذف شد  ،و ادامه بحث باه جلساه آيناده موكاول

این حوزه اسوت و مسوووالن بایود از اموور یرعوی بگذرنود و از

گرديد.

یرصت ها برای خدمت صا قانه بهره جویند.

تبصره -73

استراتژی رست ر این شرایط گذشت از امور جوانبی و نگواه

ب -دستگاههای اجرائی مجازند از محل رلر ا امل ا

مسوله محوور اسوت ،تموامی قووا بایود ر ایون جهوت یعاالنوه

داراییهای غیرمنق

م ارکت کر ه و سرعت ر حل مسائل که ضرورت حال ک ور

مازاد در اختیار خ د به استثنای انفا

ام ا دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبلری مل ارد

است و واگذاری این امور به نینوده و یوا ریتوار گوذر عوا ی ر
زمان س لت از ریایت رست پیام حرکت ملی مر م ما است.

مصللدام منللدر در اشل ه للتاد سل م ( )38قللان

کمیسیون های مختلف متلس ر این جهت از سوتگاه هوای

اساسی پس از اریز به درآمد عم می نزد خزانه .......
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د -بلله منظلل ر ل میلل یللا امللدا
شهرسللتا هللاا اسللتاندارا م

تبصره -71
-بند (هي) تبصره  11به كميسيون ارجا گرديد.

سللاختما هللای مي للی دسللتگاههای اجرائللی م للتقر در
ام ا دسلتگاههای

-به هریك از زارلخانههای لعا

زیر نظر مقام معظم رهبری م ارد مصلدام منلدر در
اش ه تاد س م ( )38قان

1293/11/32

مجتملل هللای اداری

فنللد پی للنهاد رللر ا

شهرستا های استا بهاستثنای انفا

روز دو شنبه

اساسی با رعایل

ا كار رراه اجتملاعی

ارلباطات رنا ری اطالعات دسلتگاههای اب لته آنهلا

قل انی

بهاستثنای م ارد مصدام مندر در اش ه لتاد سل م

را به ش رای برنامهریزی ل سعه اسلتا ارائله پلس از

( )38قان

لص یبا درآمد ماش را به ردیف درآمد عم می 021012

هزار میيیارد ()00111011101110111ریا امل ا غیرمنقل

اریز نمایند.....

اساسی ا اجازه داده میشل د للا سلقف پلن

خ د را كه اگااری آ م م

-بند الحاقي 4تبصره 12به تصويب نرسيد و به كميسييون ارجيا

چه

گرديد.

ق انی

-بند الحاقي  8تبصره  12به تصويب نرسيد و به كميسيون ارجيا

ماشيه را به م ا

گرديد.

ك

 طبق اظهارات آقاي دكتر الريجاني  ،تبصره  14در كميسييون درحال بررسي مي باشد لذا رسيدگي به آن مراعي ماند تيا گي ارش

اساسلی نملیباشلد بلا رعایل

مقررات مربل

بلهرلر ا برسلانند منلاب

درآمد عم می نلزد خزانلهداری كل

ر اریز نمایند ......

اجرايي كشور

تبصره -71

الف-تذكرات كتبي به رييس جمهور(4مورد)

الف-

)1آقايان قاضي پور ،محجوب و فرهنگي نمايندگان اروميه ،تهران و

 -2شركتهای ل لید نیر ی برم مرارلی د لتی شلركتهای

تبري :تسريع در پرداخت طلب معلمان ع ي كشور كيه در سيال

برم منطقهای م يفند مناب لعیی شده در ب دجه مصل

 35باقي مانده است.

ساالنه خ د را پس از گردا خزانه به لرلیب به شلرك
مادرلخصصی ل لید نیر ی برم مرارلی شلرك
باب

هلای كيلی اشل

 )2تذكرات كتبي نمايندگان به رئيس جمهاور و مسالولين

كميسيون ارايه شود.

رد دی

چهارم ( )44قان

سیاس

ملازاد

)2آقاي نياز آذري نماينده بابل :در آستانه كشت برنج هستيم ،اميا

لل انیر

به لحاظ واردات بي روييه و ييير ضيرور دسيترنج كشياورزان در

یا سلرمایهگلااری در ل سلعه نیر گلاه

كارخانجات شالي كوبي و انبارها باقي مانده اسيت ،بيه داد تولييد

مرارلی ل سعه شب ه انتقا ك

ر پرداخ

داخلي و شالي كاران برسيد.

كنند.

)9آقاي ابطحي نماينده خميني شهر :ورود فوري به اخيتالف بيين
توضيح :هنگام بررسي ج ء 9بند اليف تبصيره  ، 15آقياي دكتير

اقاي مهندس عراقچي و مهندس زنگنه جهت حفظ جايگياه قيوه

پ شكيان (رييس جلسه) اظهارداشت :به علت اينكه اين جي ء در

مجريه

قانون احكام دائمي آمده نياز به بررسي ندارد.

 )4آقاي بختيار نماينده گلپايگان :تخرييب آايار تخريبيي سين
نگاره هاي گلپايگان و خانه هاي تاريخي خوانسار

بند (ب)تبصره  15طبق مصوبه كميسيون حذف گرديد.بند (ج ) تبصره  15به تصويب نرسييد و بيه كميسييون ارجياگرديد.
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رخصوص تعیین تکلیف نیروهای حق التدریسی ان گاه ینی

ب -تذكرات كتبي به مسلولين اجرايي كشور (23مورد)

و حریه ای بو که باید بعد از  2سال به این موضوع رسویدگی
ستگاه اجرایی

ستگاه اجرایی

تعدا

تعدا

جدی شو  ،هیات امنا ر  9بهمن ماه جلسه ای برگزار کور و

نموزش و پرورش

1

نت

2

ارتباطات

1

ا گستری

1

جها ک اورزی

3

ک ور

1

راه و شهرسازی

7

ورزش و جوانان

1

ر تذکری به وزرای کوار و جهوا ک واورزی  ،گ وت  :وزارت

اقتصا

2

تعاون

2

کار ،سامانه کارا را تعریف کر ه اما باید به نکاتی توجه اشوت،

امورخارجه

1

صنعت و معدن

6

نیرو

3

اطالعات

مقرر شده کارگروه تعیین شده کارها را پیگیری کنود و وزارت
علوم ساماندهی الزم را انتام هد.

به طور مثال براساس نمار مرکز نموار ایوران ،امکوان و ترییوت

1

باالیی برای اشتغال ر بخم امپروری ک ور وجوو

 )4تذكرات آيين نامه اي ،اخطاار قاانون اساساي و تاذكرات

ار  ،اموا

باید توجه اشت که روستاییان ک ور نمی تواننود از وام هوای

شفاهي

اشتغالزایی که قانون نن را متلس مصوب کر ه ،است ا ه کنند.

آقاي حسينعلي حاجي دليگاني :ر اخ ار قانون اساسی گ وت:

منابع مالی که برای پر اخت وام به روستاییان ر نظور گریتوه

اخ ار بنده اصل  84و  84قانون اساسوی و همچنوین بنود ()9

شده به بسیاری از ننان پر اخت نمی شو  ،چرا که شرایط ایون

اصل سوم است و از همین رو نقای پزشکیان با توجه به اینکوه

وام شرایط خاص خو را ار  ،حال سوال این اسوت کوه مگور

شما سوابق اجرایی باالیی ر ک ور ارید به این موضوع توجوه

ممکن است ی

روستایی بعد از سوال  79تغییراتوی ر منوزل

کنید که استان اص هان خصوصا شبکه اص هان بوزرگ ،مودتی

خو نداشته باشد؟ ر هر صورت بایود شورایط اجورای مصووبه

است که کمبو نب ار و مور م واقعوا نموی اننود منوابع نب

متلس یراهم شو .

شربشان را از کتا تأمین کنند.

آقاي مصطفي كواكبياان  :ر توذکر شو اهی ،اتهوار اشوت:

بنده از همین تریبون از وزیر ک ور میخواهم که ستا بحوران

حالوت حضور میلیونی مر م یهیم ایوران موجوب شوده توا موا

نب را برای استان اص هان هر چه سریعتر ت کیل هند وگرنوه

متلسن ینان ،ولتی ها و اعضای ستگاه قضایی روز به روز به

میبایست  4میلیون ن ر را ر استان اص هان جابهجا کنیم زیرا

توانمندی خو اضایه کنیم و یکر نکنیم صد رصد مر م از موا

م کل نب شرب ر اص هان ی

تهدید جدی برای مر م است.

راضی هستند.

متأس انه هم اکنون نب از چاههایی بر اشت میشوو کوه ایون

مر م اصل انقالب را وست ارند و ر مقابل نمریکا نیز هرگوز

نب بسیار برای مر م م کل ساز شوده اسوت و ایون ر حوالی

کوتاه نمینیند  ،اصل  32 ،22و  39را توذکر موی هوم و ایون

ر طول  45سال گذشته بوه کمتورین

نکته را می گویم که چند روز قبول تعودا ی از یعواالن زیسوت

است که سد زاینده رو

میزان نب ر پ ت سد رسیده است.

محی ی را ستگیر کر ند ما اساسا خبر ار ن دهایم.

هیچ ایرانی حاضر نیست که هموطنانم ر استان اص هان نب

با مرگ کتر سید امامی که از اساتید ان گاه امام صوا ق (ع)

شرب نداشته باشند.

بو ند گ ته شد که پرونده ای وان جاسوسوی و موضووع مورگ

خانم هاجر چناراني  :وی با قدر انی از حضور باشکوه مور م ر

خو ک ی بو ه است.

راهپیمایی  22بهمن  ،گ ت :مسوووالن ک وور قودر ان مور م

از وزرای اطالعات و ا گستری رخواست ارم تا بورای مور م

باشند و تالش خو را صرف ریوع مسوائل اقتصوا ی و م وکل

ش اف سازی کنند که اگر جاسوسی وجو

ار با کدام سرویس

بیکاری کنند.

خارجی ر ارتباط بو ه اسوت ،اگور خو ک وی صوورت گریتوه

اولین سوالی کوه از وزیور علووم ر متلوس هوم م ورح شود

مسوولین زندان چرا قت نمیکنند تا اینگونه حوا ث ر زندان
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صورت نگیر .
تذکراتی ر خصوص مباحث حوزه انتخابیه به شهر اری تهران
ر زمینووه متووروی اسالم ووهر و وزارت راه و شهرسووازی ر
خصوص معاییت پر یس از پر اخوت عووارا اتوبوان تهوران و
کلهای ی ار قوی تهران ارم.

)1اعالم ختم جلسه ،جلسه آينده روز سه شنبه مورخ
 ،7231/77/34ساعت  8صبح

5

روز دو شنبه
1293/11/32

