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وزارت نیرو در مجلس امروز
نطق ها و تذکرات شفاهي نمایندگان
ردیف

نام نماینده
حوزه انتخابیه

موضوع

مبادي ذيربط

1

فاطمه محمدبيگي
قزوين ،آبيك و البرز

نطق بين دستور:
 امروز زمينهاي كشاورزان و باغهاي زيتون منطقه طارم سفلي منتظر دريافت آب ازسدهاي بورمانك و دهقانهرود هستند.
 با وجود اينكه آب رودخانه شاهرود در منطقه الموت ميجوشد ،ولي در مناطقرازميان و معلمكاليه بخش الموت آب شرب مناسب وجود ندارد.

معاونت امور آب و آبفا و
شركت مديريت منابع آب
ايران
**
شركت مهندسي آبفاي
كشور

تذکرات کتبي
ردیف

(تذکرات کتبي نمایندگان به وزیر نیرو -- :تذکر کتبي)

نام نماینده
حوزه انتخابیه

موضوع
تذكرات كتبي نمايندگان به وزير نيرو در جلسه علني امروز مجلس ،قرائت نگرديد.

سؤاالت
در جلسه علني امروز  ،سؤالي مرتبط با وزارت نیرو اعالم وصول و مطرح نگردید.

دستور جلسه
در دستور جلسه علني امروز مجلس ،مطلبي در خصوص وزارت نيرو مطرح نگرديد.

حاشیه هاي مجلس
* به گزارش خبرگزاري خانه ملت ،محمدرضا رضائيكوچي رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي ،در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت«:فصل
بارندگي شروع شده است ،قبل از اينكه سوءمديريتها و اهمال كاري مسئولين كام مردم عزيز كشور را تلخ كند ،وزير نيرو را به كميسيون عمران دعوت خواهيم
كرد تا درخصوص اقدامات پيشگيرانهشان براي جلوگيري از وقوع سيالب در نقاط حادثه خيز كشور و تكرار فجايع تلخ سيلهاي ساليان گذشته توضيح دهند».
* حسينپور نماينده اسفراين و رئيس كميته توسعه روستايي كميسيون كشاورزي ،آب ،منابع طبيعي و محيط زيست مجلس در گفتگو با خانه ملت ،از تصويب
كليات طرح جامع توسعه و عمران روستايي كشور در جلسه روز گذشته (دوشنبه  62آبان ماه) اين كميسيون خبر داد .به گفته وي اين طرح براي بررسي و
اصالح جزئيات به كميته توسعه روستايي كميسيون ارجاع گرديد.
* كليات طرح جامع مديريت شهري و روستايي در جلسه روز يكشنبه  62آبان ماه كميسيون امور داخلي كشور و شوراها به تصويب رسيد .كميسيون اين طرح را
براي بررسي بيشتر به مركز پژوهشهاي مجلس ارجاع داد و از اين مركز خواست تا ظرف مدت سه ماه گزارش خود را براي طرح در كميسيون ارائه دهد.
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جدول تذکرات کتبي

کل تذکرات کتبي به وزرا از ابتداي
مجلس یازدهم تا جلسه علني قبل

کل تذکرات کتبي وزرا جلسه علني امروز

تذکرات کتبي وزارت نیرو از ابتداي
مجلس یازدهم تا جلسه علني قبل

**

آب

تذکرات کتبي وزارت نیرو در جلسه علني امروز

تذکرات کتبي وزارت نیرو به
تفكیك موضوع

4

**

9949

97

932

**

آب و فاضالب

مرتبط با وزارت نیرو

ازابتداي
مجلس
یازدهم
جلسه
علني
امروز

برق

291

3

مشترك ،متفرقه و منابع انساني

تذکرات کتبي به
رئیسجمهور
از ابتداي
مجلس یازدهم
تا جلسه علني قبل

تذکرات کتبي به
رئیسجمهور در
جلسه علني
امروز

38

58

29

95

**

**

**

**

جدول تذکرات شفاهي
کل تذکرات شفاهي وزارت نیرو
از ابتداي مجلس یازدهم

کل تذکرات شفاهي وزارت نیرو
در جلسه علني امروز

48

**

کل تذکرات شفاهي وزارت نیرو به تفكیك موضوع

**

آب

آب و
فاضالب

برق

مشترك
و سایر

از ابتداي مجلس یازدهم

93
**

99
**

4
**

95
**

جلسه علني امروز
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نطقهاي نمایندگان
* سركار خانم فاطمه محمدبيگي نماينده محترم قزوين ،آبيك و البرز:

 انتقاد از گراني نهادههاي كشاورزي. تقاضا از وزارت كشور براي شهر شدن منطقه محمديه (زيبا شهر) قزوين. انتقاد از عملكرد وزارت صنعت ،معدن و تجارت در شهر صنعتي البرز در استان قزوين. امروز برخي نواحي منفصل شهري گويا از برنامه و بودجه نیز منفصل هستند. جوانان سرزمین من امروز با سیاستهاي پولي و بانكي دولت در زمینه بورس سرمايههايشان بر باد رفته نه صرفاً در اثر فشار تحريميآمريكا جنايتكار.
 دولت با طرحهاي جواني و جمعیت ،مالیات بر عايدي سرمايه ،اصالح قانون وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مخالفت كردهاست ،بهارستان امروز ياري تو را ميخواهد اي پاستور نه مخالفت با طرحهايش را تا مردم به جاي خود تحريمي شاهد شكوفايي اقتصاد
درونزاي بروننگر باشند.
 آيا جز اين است كه در  7سال گذشته اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست و مردم را با غل و زنجیر برجامي تدبیر و امیدتان به كدخدا قفلكردهايد؟!
 درحالي كه داغدار جان عزيزان از دست رفته در اثر كرونا هستیم ،متأسفانه بسیاري از شهداي مدافع سالمت از سوي بنیاد شهید وامور ايثارگران در زمره شهدا به حساب نميآيند.
* جناب آقاي جالل رشيديكوچي نماينده محترم مرودشت ،ارسنجان و پاسارگاد:
 بزرگترين دغدغه امروز جامعه ما در كنار شرايط نابسامان اقتصادي ،شیوع گسترده ويروس كرونا است. آن چه در كنار كرونا حال مردم را بدتر كرده ،اقتصاد خراب است. آقاي روحاني! قصد گله و شكايت و انتقاد از عملكرد شما را ندارم چرا كه معتقدم زماني انتقاد سازنده است كه گوش شنوايي برايشنیدن ،عقل سلیمي براي تأمل كردن ،قلبي شجاع براي پذيرش اشتباه و ارادهاي مستحكم براي جبران خطا وجود داشته باشد كه من
اينها را در شما تا به امروز نديدهام.
 اجازه نخواهیم داد جاي شاكي و متشاكي و بدهكار و طلبكار با پروپاگانداي رسانهاي عوض شود؛ منتظر و مطمئن باشید هم درمحضر عدل الهي و هم در دادگاه صالحه انقالبي بايد پاسخگوي عملكرد خسارت بار خود باشید.
 همانها كه روزي مردم را از دالر  5هزار توماني ترساندند و وعده دالر هزار توماني دادند و به مسند قدرت آمدند ،با دالر  01هزارتوماني به دنبال استمرار بخشیدن به گذشته وحشتناک خود هستند؛ امروز بر همگان مشخص است شخص رئیسجمهور ميتواند اما
نميخواهد مشكالت را حل كند.
 همان طور كه رهبر معظم انقالب فرمودند دولت جوان و حزباللهي عالج مشكالت كشور بوده كه اين مهم به دست مردم عزيز میسرميشود.
 انتقاد از تعطیلي كارخانجات آزمايش ،چرمینه و مجتمعهاي گوشت و پتروشیمي در حوزه انتخابیه كه منجر به بیكاري جوانان منطقهشده است.
 به آينده امیدوار هستیم چرا كه به وضوح ميبینیم مشكالت امروز با نگاه به داخل به راحتي قابل حل است و بايد يقین داشتآيندهاي درخشان در انتظار ملت ايران خواهد بود.
* جناب آقاي حسين حقوردي نماينده محترم شهريار ،شهرقدس و مالرد:
 امروز بسیاري از آرمانهاي اصیل انقالب اسالمي در سايه رهبري پیامبرگونه امام راحل (ره) و جانشین بر حق او مقام معظم رهبري وپايمردي ملت شريف ايران در كشورمان محقق شده و در حال محقق شدن در ساير نقاط دنیا ميباشد.
 متأسفانه علیرغم تالشهاي انجام شده ،بخشي از آرمانهاي اين انقالب را هنوز نتوانستهايم محقق سازيم. -برخي از اين آرمانها عبارتند از عدالت و عدالتطلبي ،پرهیز مسئوالن از تجملگرايي و ثروتاندوزي و ...
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 دولت در ابتداي انتخاب از سوي مردم مدعي بود كه مشكالت اقتصادي كشور را ظرف مدت صد روز برطرف خواهد كرد ولي امروز كهحدود  0711روز از كار دولت ميگذرد ،مشكالت اقتصادي نه تنها حل نشده است بلكه مشكالتي ايجاد شده است كه رفع آنها،
زمانهاي بسیار بیشتري را ميطلبد.
 بیان برخي مشكالت حوزه انتخابیه و ضرورت افزايش تعداد نمايندگان حوزه انتخابیه.* جناب آقاي مهدي طغياني نماينده محترم اصفهان:
 دوستان دولتي با بهانه سخنان رئیس مجلس كه در آن عالوه بر نقد عملكرد اقتصادي دولت ،به مجلس نیز اشاره شده بود ،برآشفتهشده و فرصت را مغتنم شمردند تا به خانه ملت حمله كنند.
 دولت با ضعف ،انفعال و بيبرنامگي آشكار در امور اقتصادي در هفت سال گذشته ،قطعاً خود يكي از عوامل شرايط فعلي است. جالب است كه از وعده آن چنان رونقي ايجاد شود كه مردم به يارانه نیاز نداشته باشند حاال به جايي رسیدهايم كه اين وضعیتاقتصادي را دستاورد تاريخي ميدانیم.
 دولت در هفت سال گذشته كاري كرد كه ارزش پول ملي به يك دهم كاهش يابد ،نقدينگي  6برابر شود و تورم  011درصد افزايشپیدا كند و مسئولیت آن را هم نميپذيرد.
 آقايان به جاي فرافكني بفرمائید با اقتصاد ايران چه كردهايد و چه بايد ميكرديد كه نكرديد؟! متأسفانه اقداماتي كه دولت بايد انجام ميداد و انجام نداد باعث شد كه كوه اقتصاد دولت موش بزايد. معاون اول رئیسجمهور ديروز گفت« بودجه چوب ادب سیاستمداران است به ويژه سیاستمداراني كه شعار ميدهند» ايشان كهخود از مخترعان ارز  0011توماني هستند ،كاش زودتر به اين آزمون و خطاها پي برده بودند كه پس از  7سال نشنويم كه من بلد
نیستم يا بودجه چوب ادب سیاستمداران است.
 آقاي معاون اول؛ آيا اين جمالت يادتان هست مردم كه خوب يادشان هست كه بیان كرديد كه امروز ديگر كسي از گراني و تورمحرف نميزند و در دوران دولتهاي نهم و دهم قیمت ارز لحظهاي و آسانسوري باال و پايین ميرفت و ما وقتي دولت يازدهم را شروع
كرديم بايد آوار برداري ميكرديم؛ آقاي جهانگیري! تالطمهاي سال  01و  00در مقايسه با دست پخت دولت شما در سال  07و 09
پاره آجر هم نیست چه برسد به آوار.
 آقاي چهانگیري؛ شما كارشناس اقتصادي نیستید كه فقط نقد كنید بلكه شما معاون اول دولتي هستید كه بايد در حال حاضرپاسخگو باشید؛ گويا آنقدر در حاشیه قرار گرفتید كه فراموش كرديد شما هم در اين وضعیت سهمي داريد.
 آقاي نوبخت هم ديروز بیان كردند امروز مردم ايران به جاي اعانه و يارانه از مديران خود رفع تحريم و برداشتن زانوي زور از گلوياقتصاد ايران را طلب ميكنند .اما چگونه آبان ماه  09در آن غائله بنزيني حمايت معیشتي اعانه نبود اما حمايت از كاالهاي اساسي در
مجلس يازدهم اعانه است؛ به طور حتم قبول ميكنید كه هیچكدام از سیاستهاي اقتصادي به صورت ذاتي بد يا خوب نیستند به زمان
و مكان بستگي دارند؛ اما بدانید مجلس يازدهم ترجیح ميدهد به جاي افتادن در دام دوگانگيسازيهاي بیهوده آغوش خود را براي
لوايح اصالح ساختاري اقتصادي كشور باز كند و از همكاري براي حل مشكالت مردم هم ابا نخواهد كرد.
* جناب آقاي محسن زنگنه نماينده محترم تربت حيدريه ،مهوالت و زاوه:
 چرا وقتي سخنان مقام معظم رهبري در باب اينكه بسیاري از مشكالت ما مربوط به خارج از كشور است ولي عالج آن در داخل كشوراست ،از زبان رئیس مجلس بیان ميشود؛ دولتمردان برآشفته شده و دست به قلم ميشوند؟
 اگر راه حل مشكالت كشور در بهارستان و پاستور و میرداماد نیست ،پس در كجاست؟! در كجا بايد علت رشد نقدينگي  561درصدي و علت تورم  01درصدي را جستجو كنیم؟! بیش از نیمي از نقدينگي امروز كشور در زمان رياست كنوني بانك مركزي ايجاد شده است. اين موضوع به دلیل سیاستهاي انقباضي ارزي بانك مركزي است كه در اولین روزهاي آغاز به كار مجلس يازدهم در خصوص آنهشدار داديم.
 آن روز ،راهكارهاي فراواني براي كنترل سیستم ارزي كشور اعالم كرديك كه به آن توجه نشد. آقايان مسئول زمان توئیت درماني گذشته است. وضعیت امروز بازار سرمايه به سیاستهاي اقتصادي دولت و عملكرد حقوقيهاي وابسته به دولت در بازار بورس مرتبط است كه  5ماهقبل در خصوص آن هشدار داديم ولي توجهي نشد.
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 فرد ديگري كه در كارنامه خود اختراع ارز  0011توماني دارد ،به مجلس با چوب دولت تدبیر درس گمرک ميدهد .مگر مجلس چهگفته كه معاون اول رئیسجمهور برآشفته شده است؟آيا به مردم گفتهايد عدهاي با ارز نیمايي كاال وارد ميكنند و به قیمت ارز نیمايي
در داخل ميفروشند ولي حقوق گمركي آنان بر اساس ارز  0011اخذ ميشود؟ آيا به مردم گفتهايد اختالف حقوق گمركي بر مبناي ارز
نیمايي و ارز  0011توماني با ضريب  07درصد ميشود  051هزار میلیارد تومان؟ آيا گفتهايد اين مبلغ برابر است با دو سال كل يارانه
هدفمندي و يارانه معیشتي كه به مردم به عنوان اعانه ميدهید؟
 قدرت خريد مردم را به يك سوم كاهش داديد و اكنون در اين شرايط سخت اقتصادي و كرونا ،اينكه ميخواهید بخشي از دارايي هايخود را بفروشید و به مردم كه صاحبان اصلي كشور هستند پرداخت كنید ،از آن به اعانه ياد ميكنید .حمايت معیشتي از مردم اعانه
نیست ،تكلیف دولتي است كه نتوانسته معیشت مردم را تضمین كند.
 چرا دولت اجازه دارد تا بیش از  01هزار میلیارد ارواق مشاركت براي هزينههاي خود تاكنون به فروش برساند اما براي رفع مشكالتمعیشتي قدمي بر ندارد؟
 دولت به هر بهانهاي به دنبال مقابله با مجلس يازدهم است .نمونه آخر آن مخالفت عجیب نماينده دولت با طرح اصالح ساختار بودجهاست .طرحي كه پیشنويس آن توسط معاون سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده بود و طي  3ماه گذشته در تمام جلسات از آن
حمايت كرده و جمله به جمله آن با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است.
 نمايندگان مجلس به جهت حفظ وحدت و عدم فراهم كردن موجبات خشنودي دشمنان قسم خورده كشور ،همه نامهربانيها،بيصداقتيها و حاشیهسازيها را تحمل ميكنند و با عزمي جديتر در جهت رفع موانع معیشت مردم قدم بر ميدارند.

***

تذکرات

* تذکرات کتبي نمایندگان به رئیسجمهور  3 :تذکر کتبي

* نمایندگان در جلسه علني امروز  97تذکر کتبي به وزرا دادند که وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي باا دریافات 4
تذکر کتبي ،بیشترین تعداد تذکرات کتبي را دریافت داشت.
* تذکرات کتبي نمایندگان به وزیر نیرو در جلسه علني امروز قرائت نگردید.

***

سؤاالت

* اعالم وصول  9فقره سؤال ملي  9نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي از وزیر امور خارجه.
***

دستور کار

* بررسي و اصالح طرح يك فوريتي تأمین كاالهاي اساسي براي تأمین نظر شوراي نگهبان (اعاده شده از سوي اين شورا).
* تصويب كلیات طرح احكام كلي بودجه ( 0011اصالح ساختار بودجه) و ارجاع مجدد آن به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
براي بررسي جزئیات طرح در شور دوم.
* تصويب كلیات و ماده واحده اليحه تمديد مدت زمان اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  0397با اصالحات بعدي آن
(اجراي آزمايشي اين قانون براي مدت يك سال ديگر تمديد شد و در صورت تصويب نهايي قانون مالیات بر ارزش افزوده در طول زمان
اجراي اين قانون آزمايشي ،اين قانون ملغاالثر شده و قانون جديد جاري خواهد شد).
* اعالم وصول طرح اصالح قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران.
* اعالم وصول طرح ساماندهي اتباع خارجي غیرمجاز.
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* اعالم وصول طرح اصالح قانون حمايت از بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و حرم حضرت
معصومه (س).
* اعالم وصول طرح اصالح قانون آئیننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي.
* اعالم وصول طرح معافیت از مالیات فروشندگان شمش طال به بانك مركزي.
* اعالم وصول طرح بازنشستگي پیش از موعد.
* اعالم وصول طرح اصالح قانون آئیننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي.
***

حاشیه هاي مجلس

* قالیباف رئیس مجلس در ابتداي جلسه علني امروز كه ساعت  09:05آغاز شد ،اعالم كرد :جلسه مجلس از ساعت  7:05آغاز شده
است كه حدود نیم ساعتي همكاران پیش از آغاز جلسه علني مباحثي در خصوص موضوع كرونا داشتند.
* محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علني صبح امروز (سهشنبه) مجلس و در جريان بررسي كلیات طرح احكام كلي بودجه
 0011گفت :اصالح ساختار بودجه موضوعي است كه حضرت آقا هم آن را از ما خواسته بودند ،ما در اصالح ساختار بودجه بايد به
سمت درآمدهاي پايدار و هزينهكرد مؤثر برويم و عدم وابستگي به نفت و جلوگیري از كسري بودجه را دنبال كنیم .وي افزود :اين
موضوع محورهاي مهمي دارد؛ مثل مالیات كه در كمیسیون اقتصادي در حال بررسي است يا اصالح نظام تأمین اجتماعي و اصالح
بودجه شركتهاي دولتي و نظام يارانهها و همچنین اصالح نظام بودجه ريزي .قالیباف اضافه كرد :آنچه امروز در دستور كار ما قرار دارد
يكي از سیاستهاي اصالح ساختار بودجه را دنبال ميكند تا برخي احكام بودجه را اصالح و تصويب كنیم .پورمحمدي معاون سازمان
برنامه و بودجه كه به عنوان نماينده دولت در مخالفت با اين طرح صحبت ميكرد ،گفت :دولت اليحه بودجه را آماده كرده و در  00آذر
ماه به مجلس تقديم خواهد نمود .وي ادامه داد :در صورت تصويب اين طرح ،دولت بايد اليحه بودجه را مجدداً تنظیم نمايد و ناچاراً
نميتواند اليحه بودجه را سر وقت به مجلس تقديم نمايد و مجبور به ارائه اليحه بودجه سه دوازدهم خواهیم بود .قالیباف رئیس مجلس
پس از سخنان پورمحمدي با انتقاد از موضع مخالف دولت گفت :در بحث نهاد برنامهريزي هم آقاي پورمحمدي و هم آقاي نوبخت
ميدانند كه حداقل از  3ماه قبل از شخص بنده تا بقیه كمیسیونهاي مجلس شوراي اسالمي گام به گام تا  09ساعت قبل در مورد اين
موضوعات هماهنگ پیش آمديم و همیشه از آنها به صورت شفاهي و كتبي حمايت كرديم .رئیس مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد:
اما االن ناگهان اين اظهارنظر نماينده دولت خالف همه توقعات ما است بنابراين از نمايندگان مجلس ميخواهم كه براي رأي گیري در
مورد كلیات اين طرح آماده باشند.
* خانه ملت از انتخاب اعضاي هیأت رئیسه كمیسیون مشترک رسیدگي به طرح جمعیت و تعالي خانواده خبر داد .به نوشته اين
خبرگزاري ،عصر روز گذشته (دوشنبه  06آبان ماه) اولین نشست اين كمیسیون مشترک برگزار شده و بر اساس انتخاب انجام شده
امیرحسین بانكيپورفرد نماينده اصفهان به عنوان رئیس ،فاطمه قاسمپور و فاطمه محمدبیگي نماينده قزوين به عنوان نواب رئیس،
پروين صالحيمباركه نماينده مباركه به عنوان دبیر و علياصغر عنابستاني نماينده سبزوار به عنوان سخنگوي اين كمیسیون انتخاب
شدند.
* خانه ملت از تصويب كلیات طرح ساماندهي استخدام كاركنان دولت در جلسه روز گذشته (دوشنبه  06آبان ماه) كمیسیون اجتماعي
خبر داد.
* به گزارش خانه ملت ،دوازدهمین نشست مشترک اعضاي هیأت رئیسه و رؤساي كمیسیونهاي مجلس  ،صبح ديروز (دوشنبه 06
آبان) با حضور قالیباف رئیس مجلس برگزار شد .رئیس مجلس در اين نشست با اشاره به ضرورت ايجاد تحول در ساختار بودجه از
معلوم نبودن محل هزينهكرد درآمد تراكنشهاي بانكي و عوارض گمركي كشور انتقاد كرد .رئیس مجلس در اين جلسه با اعالم اينكه
طرح تأمین كاالهاي اساسي يكي از اولويتهاي مجلس يازدهم است ،از تعامل مجلس و دولت در خصوص اين طرح خبر داد.
* سلیمي عضو هیأت رئیسه مجلس به خبرگزاري فارس گفت :زيرساختهاي فني مجلس براي برگزاري مجازي جلسات علني در حال
آمادهسازي است اما هنوز تصمیمي درباره برگزاري اين جلسات به صورت مجازي اتخاذ نشده است.
* حسینعلي حاجيدلیگاني عضو هیأت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاري فارس ،گفت :با تصمیم هیأت رئیسه از سال 0011
نمايندگان با موكلینشان به صورت مجازي ارتباط خواهند داشت .وي افزود :بر اساس اين تصمیم زيرساختهاي اين كار توسط بخش
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فني مجلس در حال فراهم آوردن است .عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت :بر همین اساس از سال آتي مردم با وكاليشان در
مجلس به صورت مجازي مسائل و مطالب خود را مطرح خواهند كرد.
* به گزارش خبرگزاري فارس ،سه نفر از اعضاي هیأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها (آقايان میرسلیم و موسوي نمايندگان تهران و
كاظمي نماينده پلدختر) در نامهاي خطاب به رئیس مجلس خواستار اعمال قانون درباره عدم حضور دو نفر ديگر از اعضاي اين هیات
(آقايان پیرهادي نماينده تهران و جوكار نماينده يزد) در جلسات هیأت مركزي شدند.
* كريميفیروزجايي عضو هیأت رئیسه مجلس بیانیه تقدير  006نماينده از اقدامات وزارت اطالعات براي دستگیري فرجا ..چعب
سركرده گروهك تروريستي و تجزيهطلب حركتاالنضال و جمشید شارمد سركرده گروه تروريستي تندر (انجمن پادشاهي) را قرائت
كرد.
* كريميفیروزجايي عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت كرد :بیانیه  093نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در حمايت از اصناف و
مشاغل آزاد آسیبديده از شیوع بیماري كرونا.
* كريميفیروزجايي عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت كرد :بیانیه  067نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در حمايت از رزمايش
نیروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران.
* قاضيزادههاشمي نايب رئیس مجلس كه مديريت جلسه علني امروز را در بخش پاياني بر عهده داشت در پاسخ به تذكر دلخوش
نماينده صومعهسرا در خصوص عملكرد ستاد ملي مقابله با كرونا ،خواستار عضويت تعدادي از نمايندگان مجلس (رؤساي كمیسیونها)
عالوه بر رئیس مجلس در اين ستاد به منظور مشاركت مجلس در تصمیمگیريهاي اين ستاد شد.
* به گزارش خبرگزاري خانه ملت؛ محمدحسین فرهنگي سخنگوي هیأت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگاران در خصوص وضعیت
جلسات علني مجلس با توجه به مصوبه جديد ستاد ملي كرونا گفت :ستاد كرونا و هر مرجع ديگري در چارچوب قانون اساسي ميتواند
اقدامات خود را داشته باشند ولي قانون اساسي احكام روشن و مشخصي درباره قوه مقننه دارد و در جلسه گذشته هیأت رئیسه تصمیم
گرفته شد تا ساعات جلسات مجلس را محدود كنیم .وي افزود :از نظر محل استقرار نمانیدگان تغییراتي داشتیم و شرايط الزم براي
تشكیل برخي از جلسات مجلس به صورت مجازي فراهم شد .فرهنگي تصريح كرد :در جلسه گذشته هیأت رئیسه مجلس مقرر شد تا
كمیسیونها در فضاهاي بزرگتري تشكیل جلسه دهند تا فواصل رعايت شود .همچنین كمیسیونها در ساعات مختلف و متنوعي جلسه
داشته باشند تا رعايت پروتكلهاي بهداشتي صورت بگیرد .وي بیان كرد :هیأت رئیسه مجلس يكي از نواب رئیس را مأمور رايزني با
ستاد ملي كرونا كرده و در حال رايزني هستیم بر اين اساس هیأت رئیسه تصمیم جديدي براي تغییر در برگزاري جلسات مجلس
نگرفته است .سخنگوي هیأت رئیسه مجلس شوراي اسالمي تأكید كرد :با وجود تصمیم جديد ستاد ملي كرونا ،جلسات مجلس هفته
آينده با حضور تمامي نمايندگان برگزار خواهد شد.

پایان
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