باسمه تعالی
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ردیف نام خانوادگی

1

2

3

4

ولي اله فرزانه

احمد راستينه
هفشجاني

حسين رئيسي
احمد راستينه
هفشجاني

حوزه انتخابیه

سایر
امضاکنندگان

مسئول اجرایی

وزير نفت

نور و محمودآباد

وزير فرهنگ و

شهرکرد ،بن و سامان

ارشاد اسالمي

ميناب ،رودان ،جاسک،

وزير نيرو

سيريک و بشاگرد

ارشاد اسالمي

5

6

حسين رئيسي

تبريز ،آذرشهر و

وزير کشور

اسکو

7

کمال
عليپورخنکداری

ميناب ،رودان ،جاسک،
سيريک و بشاگرد
قايم شهر ،سوادکوه،
جويبار ،سيمرغ و سوادکوه
شمالي

خزر در محمودآباد
لزوم تدوين برنامه جامع و عملياتي برای مقابله با بي
حجابي بر اساس اصل بيست و يکم و اصل سوم
قانون اساسي
لزوم اقدام در خصوص تأمين آب شرب در
شهرستانهای ميناب جاسک و سيريک

آسيب ديده در بحث کرونا
لزوم پاسخگويي به اظهارات وزير کشور ترکيه در

روح اله متفکر آزاد

علي علي زاده

لزوم آزادسازی حريم شصت متری ساحل دريای

وزير فرهنگ و لزوم رسيدگي به وضعيت اقتصادی و بيمه هنرمندان

شهرکرد ،بن و سامان

مراغه و عجب شير

خالصه تذکرات

خصوص حضور تروريست های تجزيه طلب در
ايران

وزير بهداشت ،لزوم اقدام در خصوص کنترل کرونا در هرمزگان و
درمان و آموزش

تأمين تجهيزات و نيروی انساني در بيمارستان

پزشکي

حضرت ابوالفضل

وزير جهاد

علت عدم توجه به توليد کنندگان دام و طيور و

کشاورزی

وضعيت نگران کننده در تحويل نهاده ها چيست؟
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8

علي علي زاده

9

حسين گودرزی

 10جعفر قادری

11

12

جالل رشيدی
کوچي
محمدحسن
آصفری

مراغه و عجب شير

دورود و ازنا

شيراز و زرقان
مرودشت ،ارسنجان و
پاسارگاد
اراک ،کميجان و خنداب

وزير اطالعات
وزير کشور

وزير نيرو

 13محمدمهدی زاهدی

14

محمدحسن
آصفری

 15حسن محمدياری طوالش ،رضوانشهر و ماسال

 16حسن محمدياری طوالش ،رضوانشهر و ماسال

مختلف به مجلس و مردم
لزوم تخصيص اعتبار جهت تکميل طرح سد
کمندان شهرستان ازنا

وزير تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي

تغييرات آن

وزير نيرو
وزير آموزش و
پرورش

وزير آموزش و
پرورش

اراک ،کميجان و خنداب

در خصوص آتش سوزی در مناطق و حوزه های

لزوم رسيدگي به وضعيت کارخانه لعابيران و

رئيس جمهور
کرمان و راور

لزوم گزارش دهي وزارت کشور و نهادهای امنيتي

لزوم تسريع در تأمين آب شرب سالم در شهرستان
مرودشت
علت عدم اجرای مصوبه رتبه بندی معلمان چيست؟

لزوم تجديدنظر در انتصاب عضو شورای سازمان
پژوهش و برنامه ريزی آموزشي

وزير تعاون ،کار لزوم توجه به مشکالت معيشتي کارگران ساختماني
و رفاه اجتماعي

و کارگران روزمزد فاقد درآمد در زمان کرونا

وزير راه و

لزوم ايجاد و تکميل معابر و زيرساخت های مسکن

شهرسازی

مهر شهرستان تالش

وزير راه و

لزوم ايمن سازی و بازسازی جاده های خلخال به

شهرسازی

اسالم و ماسال به گيلوان
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 17حسن محمدياری طوالش ،رضوانشهر و ماسال
ايرانشهر ،دلگان ،بمپور،
 18عبدالناصر درخشان

سرباز ،فنوج و بخشهای
بنت ،الشار ،آهوران و آشار

 19حسن محمدياری طوالش ،رضوانشهر و ماسال

وزير نيرو

وزير آموزش و
پرورش

جوانان

درمان و آموزش
پزشکي

 21فرهاد بشيری

22

محمدحسن
آصفری

 23ابراهيم رضائي

 24محمد علي پور

شرب دهستان ويزنه بخش حويق شهرستان تالش
لزوم جلوگيری از جابه جايي بي رويه نيروهای
تخصصي از مدارس مناطق محروم جنوب سيستان و
بلوچستان

وزير ورزش و لزوم شفاف سازی در خصوص تخلفات مالي هيأت

وزير بهداشت،
 20حسن محمدياری طوالش ،رضوانشهر و ماسال

لزوم اقدام در خصوص تجهيز تأسيسات چاه آب

پاکدشت

رئيس جمهور

اراک ،کميجان و خنداب

وزير نفت

پزشکي و درماني گيالن
لزوم احداث و تجهيز ساختمان پاسگاه هالل احمر
پونل رضوانشهر
لزوم اجرای ماده  64فصل دهم قانون مديريت
خدمات کشوری برای بازنشستگان
علت بي توجهي وزارت نفت به جذب جوانان و
متخصصين تحصيل کرده در پتروشيمي شازند اراک
چيست؟

دشتستان

ماکو ،چالدران ،پلدشت و
شوط

وزير آموزش و
پرورش

لزوم استخدام آموزش ياران نهضت سوادآموزی
لزوم تسريع در ابطال دستورالعمل مغاير با قانون

رئيس جمهور

معاون اول آقای جهانگيری برای محدودکردن
مناطق آزادکشور
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چابهار ،کنارک ،قصرقند
 25معين الدين سعيدی شهر و بخش مرکزی نيک
شهر

وزير آموزش و

لزوم رعايت شأن معلمان خريد خدمات و حذف

پرورش

آزمون برای معلمان نهضتي

وزير بهداشت،
 26غالمرضا مرحباء

آستارا

 27سيدسلمان ذاکر

اروميه

درمان و آموزش
پزشکي

 28محمدصالح جوکار

 29مجيد نصيرائي

يزد ،اشکذر و بخش

اقتصادی و دارايي
و تعداد  12نفر از

ندوشن و دهستان سورک نمايندگان

فردوس ،سرايان ،طبس و
بشرويه

 30امان اله حسين پور

اسفراين

 31ولي اسماعيلي

گرمي

 32حسن نوروزی

رباط کريم و بهارستان

 33ابراهيم رضائي

دشتستان

 34محمدصالح جوکار

وزير امور

رئيس جمهور
وزير امور

لزوم رسيدگي به وضعيت اخراج پرستاران و
کارکنان استخدام شده در دوران کرونا
لزوم حمايت از سرمايه گذاران داخلي و جلوگيری
از فراهم نمودن زمينه فرار سرمايه گذاران به خارج
از کشور
علت عدم اقدام دولت در کاهش شکاف طبقاتي و
فقر با توجه به روند افزايشي ضريب جيني چيست؟
علت تعلل بانک ها در اجرای قانون تسهيل تسويه

اقتصادی و دارايي بدهي شبکه بانکي برای توليد کنندگان چيست؟
وزير نيرو

لزوم حل مشکل آب شرب روستاها و سد بيدواز
اسفراين

وزير ارتباطات و لزوم رسيدگي به عدم آنتن دهي موبايل در شهرستان
فناوری اطالعات
وزير نيرو

گرمي مغان
علت اجرايي نشدن قانون استفاده کنندگان آب
وبرق غير مجاز چيست؟

رئيس جمهور لزوم بررسي علت افزايش قيمت نان در استان بوشهر

يزد ،اشکذر و بخش

وزير جهاد

علت کمبود وگراني نهاده های دامي وطيور

ندوشن و دهستان سورک

کشاورزی

چيست؟
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 35ابراهيم عزيزی

شيراز و زرقان

 36صديف بدری

اردبيل ،نمين ،نير و سرعين

وزير راه و
شهرسازی

لزوم تسريع در رسيدگي به وضعيت کمربندی شيراز
لزوم تعيين و ابالغ منابع تأمين آب مورد نياز شرب و

وزير نيرو

صنعت و کشاورزی شهرها و روستاهای استان
اردبيل برای  25سال آينده

پرويز
 37محمدنژادقاضي

لنگرود

محله

 38حسن لطفي

رزن و درگزين

 39مهدی عسگری

کرج ،اشتهارد و فرديس

 40حسين حاتمي

کليبر ،خداآفرين و هوراند

 41حسن نوروزی

رباط کريم و بهارستان

وزير راه و

لزوم اقدام در خصوص تعريض و مرمت راههای

شهرسازی

ارتباطي و زير ساختي لنگرود

وزير راه و
شهرسازی

پرورش
وزير نيرو

پشتيباني نيروهای
مسلح

42

هفشجاني

شمال استان همدان محورهای اصله به کاج ،قروه،
درگزين ،رزن ،دم اورقين

وزير آموزش و لزوم اجرای قوانين خدمات کشوری و تعيين تکليف

وزير دفاع و

احمد راستينه

لزوم تسريع در تکميل عمليات اجرايي کريدور

مسايل استخدامي و معيشتي فرهنگيان
لزوم تسريع در تکميل سدهای شهرستان های کليبر،
خداآفرين و هوراند
لزوم اقدام جهت اخذ سند پادگان های نظامي
پرندک
علت عدم تأمين اعتبارات مورد نياز صدا و سيما در

شهرکرد ،بن و سامان

رئيس جمهور

اجاره ماهواره های مورد نياز برای پوشش شبکه
های برون مرزی چيست؟
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 43حبيب اله دهمرده

زابل ،زهک ،هيرمند،
نيمروز و هامون

وزير آموزش و لزوم اقدام در خصوص مشکالت بازنشستگان ،افراد
پرورش
وزير فرهنگ و

خريد خدمتي و نهضتي ها
علت عملکرد ضعيف و گزينشي وزارت ارشاد در
حمايت از هنرمندان رسانههای ديداری و شنيداری

 44نصراله پژمان فر

مشهد و کالت

 45نصراله پژمان فر

مشهد و کالت

 46نصراله پژمان فر

مشهد و کالت

رئيس جمهور

قصرشيرين ،سرپل ذهاب و

وزير جهاد

لزوم اجرای واگذاری معوقات تسهيالت زلزله در

گيالنغرب

کشاورزی

مناطق زلزله زده به دولت توسط بانک کشاورزی

تفت و ميبد

رئيس جمهور

 49نصراله پژمان فر

مشهد و کالت

رئيس جمهور

 50رضا حاجي پور

آمل

وزير کشور

لزوم تسريع در اقدام در خصوص پسماند آمل

 51رضا حاجي پور

آمل

وزير نيرو

لزوم تسريع در تکميل سد مخزني آمل بعد از  7سال

ارشاد اسالمي

وزير آموزش و
پرورش

چيست؟
لزوم تسريع در اجرای نظام رتبه بندی معلمان طبق
ماده ی  6۳برنامه ی ششم توسعه و سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش
لزوم اجرای ماده  4۸قانون جامع خدمات ايثارگران
در خصوص استخدام و جايگزيني يک فرزند به
جای پدر هنگام بازنشستگي

 47شهريار حيدری

48

سيدجليل
ميرمحمدی ميبدی

لزوم تسريع در تخصيص اعتبار به مصوبات سفر
ايشان به استان يزد
لزوم رعايت مفاد سياست های کلي جمعيت و ماده
 102قانون برنامه ششم در بخش مربوط به اعطای
مشروط يارانه به مواليد جديد در قانون بودجه 99
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رئيس جمهور
52

مهدی سعادتي بيشه
سری

بابل

وزير بهداشت،
درمان و آموزش
پزشکي

 53علي اکبر بسطامي

 54علي اکبر بسطامي

 55علي اکبر بسطامي

ايالم ،ايوان ،چرداول،
سيروان ،ملکشاهي و مهران

رئيس جمهور

ساحلي

کشوری در خصوص متناسب سازی حقوق
بازنشستگان و شاغلين

ايالم ،ايوان ،چرداول،
سيروان ،ملکشاهي و مهران

پرورش

سيروان ،ملکشاهي و مهران

مازندران با توجه به سيل ورود مسافران به شهرهای

لزوم اجرای ماده  64قانون مديريت خدمات

وزير آموزش و

ايالم ،ايوان ،چرداول،

لزوم اتخاذ تصميم و کنترل وضعيت بحراني استان

رئيس جمهور

لزوم اجرای قانون پرداخت پاداش خدمت در مناطق
محروم ،به بازنشستگان آموزش و پرورش استان
ايالم
لزوم اجرای فصل دهم قانون مديريت خدمات
کشوری در مورد بازنشستگان

تهران ،ری ،شميرانات،

وزير آموزش و

لزوم تسريع در رفع موانع استخدام معلمان حق

اسالمشهر و پرديس

پرورش

التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزی

تهران ،ری ،شميرانات،

وزير تعاون ،کار

لزوم افزايش سهميه بيمه کارگران ساختماني در

اسالمشهر و پرديس

و رفاه اجتماعي

شهرستان اسالمشهر

شاهين شهر و ميمه و

وزير امور

دليگاني

برخوار

اقتصادی و دارايي

 59حسن همتي

شاهين دژ و تکاب

 56مهدی شريفيان

 57مهدی شريفيان

58

حسينعلي حاجي

وزير آموزش و
پرورش

لزوم صيانت از سرمايه های انساني و پولي کشور و
استفاده از امکانات ،زيرساختها ،شعب ملکي
مؤسسات اعتباری منحل شده.
لزوم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان
با شاغلين و تسری افزايش  50درصدی حقوق
بازنشستگان

باسمه تعالی
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لزوم رسيدگي به ناهماهنگي استاندار خراسان
 60نصراله پژمان فر

مشهد و کالت

وزير کشور

رضوی با شورايعالي شهرسازی و معماری کشور در
مسأله بازنگری طرح بافت پيراموني حرم مطهر
رضوی

 61ابوالفضل ابوترابي نجف آباد و تيران و کرون

وزير امور

لزوم بازنگری در محاسبه ارزش سهام موسسه مالي

اقتصادی و دارايي

واعتباری مهر اقتصاد در ادغام با بانک سپه
لزوم حذف هزينه های غيرضروری دولت در

 62ابوالفضل ابوترابي نجف آباد و تيران و کرون

رئيس جمهور

راستای افزايش حقوق و مساعدت های مالي به
اقشار آسيب پذير

 63حسين رئيسي

ميناب ،رودان ،جاسک،
سيريک و بشاگرد

مصطفي
 64رضاحسيني قطب

شهر بابک

آبادی
 65حسين گودرزی

 66احمد مرادی

67

علي اکبر عليزاده
برمي

دورود و ازنا

بندرعباس ،قشم ،ابوموسي،
حاجي آباد و خمير

دامغان

وزير نيرو

لزوم تسريع در تأمين آب شرب شهرستانهای ميناب،
جاسک و سيريک

وزير آموزش و لزوم رسيدگي به عملکرد نامناسب مديرکل آموزش
پرورش

وپرورش استان کرمان

وزير راه و

لزوم تسريع در رفع آب گرفتگي زير گذر منطقه

شهرسازی

سيالخور شهرستان دورود

وزير بهداشت،
درمان و آموزش
پزشکي

لزوم تسريع در حل مشکل کمبود داروهای بيماران
خاص بويژه انسولين

وزير ارتباطات و لزوم رسيدگي به آنتن دهي مناسب شبکه های صدا
فناوری اطالعات

و سيما در شهرستان دامغان

باسمه تعالی

تذکرات کتبی نمایندگان محترم به مسئوالن اجرائی کشور
جلسه علنی روز سه شنبه تاریخ ۳/۴/۱۳۹۹

68

69

70

حسين
محمدصالحي داراني

محمدحسن
آصفری

حسين
محمدصالحي داراني

فريدن ،چادگان،
فريدونشهر و بويين

وزير دادگستری

ومياندشت

اراک ،کميجان و خنداب

وزير ورزش و
جوانان

فريدن ،چادگان،
فريدونشهر و بويين

وزير نيرو

ومياندشت

لزوم تسريع در پرداخت فوق العاده خاص کارکنان
زندان
لزوم نظارت در جذب و بکارگيری مربيان خارجي
جهت هدايت تيمهای ملي کشور با هزينه های باال از
بيت المال
لزوم رسيدگي به وضعيت هوشمندسازی چاههای
کشاورزی
علت صدور بخشنامه تنظيم بازار با رايگان شدن

 71عليرضا نظری

خمين

 72عبداله ايزدپناه

ايذه و باغملک

رئيس جمهور

انبارداری بيش از يکماه کاالهای اساسي که موجب
رسوب کاالها و افزايش احتکار اين کاالها در بنادر
شده ،چيست؟

 73يعقوب رضازاده

 74عبداله ايزدپناه

سلماس

ايذه و باغملک

وزير آموزش و
پرورش
وزير راه و
شهرسازی
وزير فرهنگ و
ارشاد اسالمي

لزوم تسريع در رسيدگي به وضعيت نيروهای نهضت
تسريع در تکميل طرح آسفالت محور داراب به
دلرزی و تعريض جاده سلماس به روستای هفتوان و
سلماس به روستای مغانجوق
لزوم کنترل وضعيت مطبوعات و سايت های خبری

باسمه تعالی

تذکرات کتبی نمایندگان محترم به مسئوالن اجرائی کشور
جلسه علنی روز سه شنبه تاریخ ۳/۴/۱۳۹۹
وزير دفاع و
 75يعقوب رضازاده

سلماس

 76يعقوب رضازاده

سلماس

 77يعقوب رضازاده

سلماس

 78يعقوب رضازاده

سلماس

 79امانقليچ شادمهر

گنبد کاووس

پشتيباني نيروهای
مسلح

 80آرش زره تن لهوني

پاوه ،جوانرود ،ثالث
باباجاني و روانسر

 81نصراله پژمان فر

مشهد و کالت

 82نصراله پژمان فر

مشهد و کالت

 83علي علي زاده

مراغه و عجب شير

لزوم افزايش حقوق و همسان سازی حقوق
بازنشستگان نيروهای مسلح

وزير امور خارجه لزوم بازگشايي بازارچه مرزی کوزه رش سلماس
وزير نيرو

تسريع در تکميل سد ديرعلي سلماس

وزير آموزش و لزوم همان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگي کشور
پرورش
رئيس جمهور

و پرداخت پاداش بازنشستگان
لزوم ايجاد تعهد برای سرمايه گذاران کارخانه های
يد در برابر مخاطرات جدی آن و مديريت پساب ها

وزير بهداشت ،لزوم تأمين امکانات و تجهيزات بهداشتي ،درماني و
درمان و آموزش

اعتبار الزم برای بحران کرونا در شهرستان های

پزشکي

حوزه ی اورامانات

وزير راه و
شهرسازی

وزير آموزش و
پرورش

وزير آموزش و
پرورش

علت اجرايي نشدن سامانه ملي امالک و اسکان
کشور و اجرايي نشدن ماليات بر خانه های خالي
چيست؟
لزوم اجرا و ابالغ دستورالعمل معافيت واحدهای
آموزشي دولتي ازپرداخت هزينه های هزينههای
آب ،برق و گاز(در صورت رعايت الگوی مصرف)
لزوم تأخير در برگزاری يکماهه آزمون ورودی
دوره آموزشي آموزش دهندگان نهضت
سوادآموزی

باسمه تعالی

تذکرات کتبی نمایندگان محترم به مسئوالن اجرائی کشور
جلسه علنی روز سه شنبه تاریخ ۳/۴/۱۳۹۹

84

85

86

87

88

89

انور حبيب زاده
بوکاني
انور حبيب زاده
بوکاني
انور حبيب زاده
بوکاني
انور حبيب زاده
بوکاني

انور حبيب زاده
بوکاني

انور حبيب زاده
بوکاني

بوکان

وزير راه و

تسريع در احداث و تکميل طرح بزرگراه مياندوآب

شهرسازی

به بوکان و بوکان به سقز و کنارگذر بوکان

بوکان

رئيس جمهور

بوکان

وزير نيرو

بوکان

بوکان

وزير ارتباطات و
فناوری اطالعات

وزير تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي

لزوم همسان سازی و برقراری عدالت و رفع تبعيض
بين حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته
لزوم ادامه فعاليت ساخت سد مخزني و شبکه آبياری
و زهکشي سد شهريکند بوکان
لزوم راه اندازی و تقويت اينترنت در روستاها و
مناطق محروم بوکان جهت بهره مندی دانش آموزان
از آموزش مجازی
لزوم احداث بيمارستان تأمين اجتماعي در شهرستان
بوکان و ارتقاء درمانگاه تأمين اجتماعي به پلي
کلينيک
لزوم رفع بالتکليفي دو شهرک دامداران و جوانان

بوکان

وزير کشور

بوکان در تقسيمات کشوری و ابهام در سرنوشت
فرمانداری ويژه بوکان

