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 )1ادامه رسيدگي به طرح یک فوریتي اصالح بند(الف) ماده( )09قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوری اسالمي ایران (پس از ارايه پيشنهادها  ،و اظهارات مخالف و موافق ،پيشنهادي به تصويب نرسيي و ريرم مجي داه بيه
كميسيون ارجاع گردي ).
 )2ادامه رسيدگي به طرح صدور چک( كليات و جزييات ررم و يك ماده الحاقي به تصويب رسي ).

)3قرائت گزارش کميسيون عمران مبني بر رد تقاضای تحقيق و تفحص از نحوه سااتت و سااز و هزیناههاا و مادیریت
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كميسيون و اظهارات يكي از متقاضيان (آقاي كواكبيان) ،مصوبه كميسيون مبني بر رد تحقيق و تفحص به تصويب نرسي و اصل تقاضاي تحقيق و
تفحص هم به تصويب نرسي و موضوع از دستور خارج گردي ).

)4ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم طرح الحاق یک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامي معلماين قاقالتدریساي و
آموزشياران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزشوپرورش با اصالقات والحاقات بعدی( جزييات ررم به تصويب رسي ).
 )5ناطقين جلسه علني(آقايان :اميني ،حسين زاده  ،قاضي زاده هاشمي ،حاجي دليگاني و خانم زرآبادي)
)6سوال آقای علي مطهری نماینده تهران از وزیر محترم دادگستری (پس از اظهارات آقاي مطهري و آقاي آواييي ،نمايني ه از
پاسخ وزير قانع نش  ،سپس و ارد بودن سوال به راي گذاشته ش و نماين گان سوال را وارد ن انسته و از پاسخ وزير قانع ش ن ).

 )7اعالم وصول ( )1فقره طرح عادی و

( )1طرح با قيد یک فوریت (" ررم استفساريه بن (هي) تبصره(  ) 1قيانون بودجيه سيال

 1317كل كشور-قي يك فوريت به تصويب رسي ).

 )8اعالم وصول ( )2فقره سوال
 )0قرائت بيانيه
 )19تذکرات کتبي نمایندگان به ریيس جمهور و مسئولين اجرایي کشور
الف -تذکرات کتبي به ریيس جمهور(2مورد)
ب -تذکرات کتبي به مسئولين اجرایي کشور(36مورد)

 )11تذکرات آیين نامه ای ،اتطار قانون اساسي و تذکرات شفاهي
 )12اعالم تتم جلسه  ،جلسه آين ه روز چهارشنبه مورخ  1317/5/17ساعت  8صبح
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در برگ مزبور بايد مطابق .امضاي صادرکننده با نمونه امضساي
موجود در بانك ندر ادود عرف بانکداري و يسا عسدم مطابقس.

 )1ادامه رسي گي به ررم يك فوريتي اصالم بن (الف) ماده()19

ن از طرف بانك تصديق شود .بانك مکلسف اسس .بسه من سور

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگيي

اطحع صادرکننده چك ،فوراً نسخه دوم ايي برگ را به خسريي

جمهوري اسالمي ايران (ارجاع از جلسه علني)

پس از ارايه پيشنهادها  ،و اظهارات مخالف و موافق ،پيشنهادي

نشانی صااب اساب که در بانك موجود اس ،.ارسال دارد .در

به تصويب نرسيد و با پيشنهاد دکتر الريجانی و راي نمايندگان

برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چسك

به کميسيون ارجاع گرديد.

نيز يد گردد.
ماده -5مساده ن 1سانون و تغصسره ن  ،بسه شسرح زيسر اصسحح

 )2ادامه رسي گي به ررم ص ور چك

پسسس از اظهسسارات مخسسالقيي ن ايسسان  :صسسغاايان و الهسسوتی و

میگردد:

موافقيينخسسانز زر بسسادي و سساي کمسسالی پسسور و سسسخن وي

ماده -1در صورتی که موجودي اساب صسادرکننده چسك نيسز

کميسيون  ،کليات و جزييات طرح نمواد  1الی  11و يك ماده

نزد بانك کمتر از مغلغ چك باشسد ،بسه تقاضساي دارنسده چسك

الحا ی به تصويب رسيد.

بانك مکلف اس .مغلغ موجودي در اساب را به دارنسده چسك
بپردازد و دارنده چك با يد مغلغ درياف.شده در پشس .چسك،

ررم اصالم قانون ص ور چك

ن را به بانك تسليز نمايد .بانك مکلف اس .بنا بر درخواسس.
دارنده چك فوراً کسري مغلغ چك را در سامانه يکپارچه بانسك

ماده -1متي زير به عنوان تغصره به ماده ن 1انون صدور چك

مرکسسزي وارد نمايسسد و بسسا دريافسس .کسسد ره يسري و درد ن در

مصوب  1511/4/11با اصسحاات و الحا سات بيسدي ن الحسا

گواهينامه اي مشابه ماده غل ،ن را به متقاضی تحويسل دهسد.

میگردد:

به گواهينامه فا د کد ره يري در مراج

تغصره  -وانيي و مقررات مرتغط با چك اسب مسورد ،راجس

اثر داده نمیشود.

به چكهايی که به شکل الکترونيکی ندادهپيام صادر میشوند

چك مزبور نسغ .به مغلغی کسه پرداخس .ن رديسده ،بسیمحسل

نيز الزمالرعايه اسس ..بانسك مرکسزي مکلسف اسس .ا سدامات و

محسوب و گواهينامه بانك در ايسي مسورد بسراي دارنسده چسك

دسسسستوراليملهاي الزم در خصسسسوک چکهسسساي الکترونيکسسسی

جانشيي اصل چك میشود .در مورد ايي ماده نيز بانك مکلسف

ندادهپيام را ظرف يك سال پس از الزماالجراءشدن ايي انون

اس .اعحميه مذکور در ماده غل را براي صااب اساب ارسال

انجام دهد.

نمايد.

ماده -2ماده ن 4انون به شرح زير اصحح میگردد:

ماده -4متي زير بسه عنسوان مساده ن 1مکسرر بسه سانون الحسا

ماده -4هرگاه وجه چك به علتی از علسل منسدرد در مسادهن2

میگردد:

پرداخ .ن ردد ،بانك مکلف اس .بنا بر درخواس .دارنده چك

ماده  1مکرر -بيد از ثغ .اير ابل پرداخس .بسودن يسا کسسري

فوراً اير ابل پرداخس .بسودن ن را در سسامانه يکپارچسه بانسك

مغلغ چك در سامانه يکپارچه بانك مرکزي ،ايي سامانه مراتسب

مرکسسزي وارد نمايسسد و بسسا دريافسس .کسسد ره ي سري و درد ن در

را به صورت برخط به تمام بانكها و مؤسسات اعتغاري اطسحع

گواهينامسسهاي کسسه مشخصسسات چسسك و هويس .و نشسسانی کامسسل

میدهد .پس از گذش .بيس .و چهار ساع .کليسه بانسكهسا و

صادرکننده در ن ذکر شده باشد ،عل .يا علل عدم پرداخ .را

مؤسسات اعتغاري اسب مورد مکلقند تا پيش از رف سوء اثسر

صريحاً يد و ن را امضاء و مهر و به متقاضی تسليز نمايد .بسه

از چك ،ا دامات زير را نسغ .به صااب اساب اعمال نمايند:

گواهينامه فا د کد ره يري در مراج

ضسائی و ثغتسی ترتيسب

ضائی و ثغتی ترتيب

الف -عدم افتتاح هرگونه اساب و صدور کارت بانکی جديد؛

اثر داده نمیشود.

ب -مسدود کردن کليه اسسابهسا و کسارتهساي بسانکی و هسر
2
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مغلغی که صادرکننده تح .هر عنسوان نسزد بانسك يسا مؤسسسه

ب -ارائه الشه چك به بانك محالٌعليه؛

اعتغاري دارد به ميزان کسري مغلغ چك به ترتيسب اعحمسی از

د -ارائه رضاي.نامه رسمی نتن يزشده در دفاتر اسناد رسمی

سوي بانك مرکزي؛

از دارنده چك يسا نامسه رسسمی از شسخص اقسو ی دولتسی يسا

د -عسسدم پرداخسس .هرگونسسه تسسسهيحت بسسانکی يسسا صسسدور

عمومی ايردولتی دارنده چك؛

ضمان.نامههاي ارزي يا ريالی؛

د -ارائه نامه رسمی از مرج

د -عدم گشايش اعتغار اسنادي ارزي يا ريالی.

اتمام عمليات اجرائی در خصوک چك؛

تغصره -1چنانچه اعمسال محروميس.هساي مسذکور در بنسدهاي

ه -ارائه اکز ضائی مغنی بر برائس .ذمسه صسااب اسساب در

نالف  ،ند و ند در خصوک بن اههاي ا تصادي بسا توجسه بسه

خصوک چك؛

شرايط ،اوضساع و ااسوال ا تصسادي موجسب اخسحل در امنيس.

و -سپري شدن مدت سه سال از تاريخ صدور گواهينامسه عسدم

ا تصادي استان مربوط شود ،به تشخيص شوراي تأميي اسستان

پرداخ .مشروط به عدم طرح دعسواي اقسو ی يسا کيقسري در

موارد مذکور به مدت يك سسال بسه االس .تيليسق درمسی يسد.

خصوک چك توسط دارنده.

ييينامه اجرائی ايي تغصره با در ن ر گرفتي مييارهايی ماننسد

تغصره -4چنانچه صدور گواهينامه عدم پرداخ .بهدليل دستور

ميزان توليد و صادرات بن اه و تيداد افراد شساال در ن ظسرف

عدم پرداخ .طغق مادهن 14ايي انون و تغصرههاي ن باشسد،

مدت سه ماه از الزم االجراءشدن ايي انون به پيشنهاد مشترک

سوءاثر محسوب نخواهد شد.

وزارت امسسور ا تصسسادي و دارايسسی و بانسسك مرکسسزي بسسه تصسسويب

تغصره -1بانك يا مؤسسه اعتغاري اسب مورد مسؤول جغسران

هيأتوزيران میرسد.

خساراتی خواهند بود که از عدم انجسام تکساليف مقسرر در ايسي

تغصره -2در صورتی که چك به وکال .يسا نماينسدگی از طسرف

ماده و تغصرههاي ن به اشخاک ثالث وارد گرديده اس..

صااباساب اعز از شخص اقيقسی يسا اقسو ی صسادر شسود،

ماده -1ماده ن 1انون بهشرح زير اصحح و سسه تغصسره بسه ن

ا دامات موضوع ايي ماده عحوه بسر صسااب اسساب ،در مسورد

الحا میگردد:

وکيل يا نماينده نيز اعمسال مسیگسردد؛ م سر اينکسه در مرجس

ماده  -1بانكها مکلقند براي ارائسه دسسته چسك بسه مشستريان

ضائی صالح اثغات نمايد عدم پرداخ .مستند به عمل صسااب

خود ،صرفاً از طريق سامانه صدور يکپارچه چسك نصسياد نسزد

اساب يا وکيل يا نماينده بيدي او اس ..بانكهسا مکلقنسد بسه

بانك مرکزي ا سدام نماينسد .ايسي سسامانه پسس از اطمينسان از

هن ام صدور گواهينامه عدم پرداخ ،.در صورتی که چسك بسه

صسسح .مشخصسسات متقاضسسی بسسا اسسستيحم از سسسامانه ن سسام

نماينسسدگی صسسادر شسسده باشسسد ،مشخصسسات نماينسسده را ني سز در

هوي.سنجی الکترونيکی بانکی و نغود ممنوعي .انونی ،اسب

گواهينامه مذکور درد نمايند.

مسسورد نسسسغ .بسسه دريافسس .گسسزارا اعتغسساري از سسسامانه مل سی

تغصره -5در هر يك از موارد زير ،بانك مکلف اسس .مراتسب را

اعتغارسنجی موضوع مادهن « 1انون تسهيل اعطاي تسسهيحت

در سامانه يکپارچه بانك مرکزي اعحم کند تا فوراً و بسهصسورت

و کاهش هزينههاي طرح و تسري در اجراي طراهاي توليدي

برخط از چك رف سوءاثر شود:

و افزايش مناب مالی و کارايی بانكها مصسوب  »1531/4/1يسا

الف -واريز کسري مغلسغ چسك بسه اسساب جساري نسزد بانسك

رتغه بنسدي اعتغساري از مؤسسسات موضسوع بنسدن 21مسادهن1

محالٌعليه و ارائه درخواس .مسدودي که در ايي صورت بانسك

« سسانون بسسازار اورا بهسسادار جمهسسوري اسسسحمی ايسسران مصسسوب

مکلف اس .ضمي مسدود کردن مغلغ مذکور تا زمسان مراجيسه

 »1534/9/1ا دام نموده و متناسب با نتسايج دريسافتی ،سسقف

دارنده چك و اداکثر به مدت يك سال ،ظرف مسدت سسه روز

اعتغار مجاز متقاضی را محاسغه و بسه هسر برگسه چسك شناسسه

واريز مغلغ را به شيوهاي اطمينانبخش و ابل استناد به اطحع

يکتا و مدت اعتغار اختصاک میدهد .اداکثر مدت اعتغار چك

دارنده چك برساند.

از زمان درياف .دستهچك سه سال اس .و چکهايی که تساريخ
3
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مندرد در نها پس از مدت اعتغار باشسد ،مشسمول ايسي سانون

دفيات و مراتب جرم به يکی از مجازاتهاي مقسرر در مسادهن9

نمیشوند .ضوابط ايسي مساده از جملسه شسرايط دريافس .دسسته

انون رسيدگی بسه تخلقسات اداري مصسوب  1572/9/7توسسط

چك ،نحوه محاسغه سقف اعتغار و موارد مندرد در برگه چسك

هيأت رسيدگی به تخلقات اداري محکوم خواهند شد» از مساده

مانند هوي .صااب اسساب مطسابق دسستوراليملی اسس .کسه

ن 21انون اذف میگردد.

ظرف مدت يك سال پس از الزماالجراءشدن ايي انون توسسط

ماده -7تغصره ن 1ماده ن 21به شرح زير اصحح میگردد:

بانك مرکزي تهيه میشود و به تصويب شسوراي پسول و اعتغسار

تغصسسره -1بانسسك مرکسسزي مکلسسف اسسس .بسسا تجميس اطحعسسات

میرسد.

گواهينامههاي عدم پرداخ .و راي طيی محاکز درباره چسك

تغصره -1بانكها و ساير اشخاصی که طغق وانيي يسا مقسررات

در سامانه يکپارچه خود ،امکسان دسترسسی بسرخط بانسكهسا و

مربوط ،اطحعات مورد نياز اعتغارسنجی يا رتغهبنسدي اعتغساري

مؤسسسسات اعتغسساري را بسسه سسسوابق صسسدور و پرداخسس .چسسك و

را در اختيار مؤسسات مربوط رار مسیدهنسد ،مکلسف بسه ارائسه

همچنيي امکان استيحم گواهينامههاي عدم پرداخس .را بسراي

اطحعات صحيح و کامل میباشند.

مراج

تغصره -2به من ور کاهش تقاضا براي دسسته دريافس .چسك و

وه ضائيه نيسز مکلسف اسس .امکسان دسترسسی بسرخط بانسك

رف نياز اشخاک به ابزار پرداخ .وعدهدار ،بانك مرکزي مکلف

مرکزي به ااکام ورشکست ی ،اعسار از پرداخس .محکسومبسه و

اس .ظرف مدت يك سال پس از الزماالجراءشدن ايي سانون،

همچنيي راي طيسی صادرشسده دربساره چکهساي برگشستی و

ضوابط و زيرساخ .خدمات برداش .مستقيز را به صورت چك

دعاوي مطرواه طغق مادهن 14ايي انون به همراه گواهينامسه

موردي بسراي اشخاصسی کسه دسسته چسك ندارنسد ،بسه صسورت

عدم پرداخ .مربوط را از طريق سامانه سجل محکوميس.هساي

يکپارچه در ن ام بانکی تدويي و راهاندازي نمايد تا بسدون نيساز

مالی فراهز نمايد.

به اعتغارسنجی ،رتغهبندي اعتغاري و استقاده از دسسته چسك،

ماده -3متي زير و تغصرههاي ن به عنوان ماده ن 21مکرر بسه

امکان برداش .از اساب ايي اشسخاک بسراي ذينقيسان ميسيي

انون الحا میگردد:

فراهز شود .در صورت عدم موجودي کافی براي پرداخ .چسك

ماده  21مکرر -بانك مرکزي مکلف اس .ظرف مدت دو سسال

موردي ،صااب اساب تا زمان پرداخ .ديسي ،مشسمول مسوارد

پس از الزم االجراءشدن ايي انون در مورد اشخاک ورشکسته،

مندرد در بندهاي نالف تا ند مادهن 1مکرر ايي سانون و نيسز

ميسر از پرداخ .محکومبه يا داراي چك برگشتی رف سسوءاثر

محرومي .از درياف .دسته چك ،صدور چك جديد و اسستقاده

نشده ،از درياف .دسته چك و صسدور چسك جديسد در سسامانه

از چك موردي میباشد.

صياد و استقاده از چك مسوردي جلسوگيري کسرده و همچنسيي

تغصره -5هر شخص که با توسل به شيوههاي متقلغانه مغادرت

امکان استيحم خريي وضيي .صادرکننده چك شسامل سسقف

به درياف .دسته چکی ايرمتناسب با اوضساع مسالی و اعتغساري

اعتغار مجاز ،سابقه چك برگشتی در سه سسال اخيسر و ميسزان

خود کرده باشد يا درياف .ن توسط دي ري را تسهيل نمايسد،

تيهدات چکهاي تسويهنشده را صسرفاً بسراي کسسانی کسه صسد

به مدت سه سال از درياف .دسته چك ،صدور چسك جديسد و

درياف .چك را دارند ،فراهز نمايد .سسامانه مسذکور بسه نحسوي

استقاده از چك موردي محروم و به جزاي نقسدي درجسه پسنج

خواهد بود که صدور هر برگه چك مستلزم ثغ .هوي .دارنده،

انون مجازات اسحمی محکوم میشود و در صورتی کسه عمسل

مغلغ و تاريخ مندرد در چك براي شناسه يکتساي برگسه چسك

ارتکابی منطغق با عنوان مجرمانه دي ري بسا مجسازات شسديدتر

توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چك بسه شسخص دي سر

باشد ،مرتکب به مجازات ن جرم محکوم میگردد.

توسط دارنده تا غل از تسويه ن ،با ثغ .هوي .شخص جديسد

ماده -1عغارت «مسؤوليي شيب هر بانکی که بسه تکليسف فسو

براي همان شناسه يکتاي چك امکانپسذير باشسد .مغلسغ چسك

عمل ننمايند ،اسب مسورد بسا توجسه بسه شسرايط و امکانسات و

نغايسسد از اخسستحف سسسقف اعتغسسار مجسساز و تيهسسدات چکهسساي
4
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تسويهنشده بيشتر باشد.

اگر صادرکننده يا ائز مقام انونی او دعاوي مانند مشسروط يسا

تغصره -1پس از گذش .دو سال از الزماالجراءشدن ايي انون،

باب .تضميي بودن چك يا تحصيل چك از طريق کحهغسرداري

تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك نچکاوک طغق مغلسغ

يا خيان .در امان .يا دي ر جرائز در مراج

ضائی ا امه کنسد،

و تاريخ مندرد در سامانه و در وجه مالك نهائی چك براسسا

ا امه دعوي مان از جريان عمليات اجرائی نخواهد شد؛ م ر در
ضائی ظي وي پيدا کند يا از اجسراي سسند

اسستيحم از سسسامانه صسياد انجسسام خواهسسد شسد و چکهسسايی کسسه

مواردي که مرج

مالکي .نها در سامانه صياد ثغس .نشسده باشسد ،مشسمول ايسي

مذکور ضرر جغرانناپذير وارد گردد که در ايي صورت بسا أخسذ

انون نغوده و بانكها مکلقند از پرداخ .وجسه نهسا خسودداري

تأميي مناسب ،رار تو ف عمليات اجرائی صسادر مسینمايسد .در

نمايند .همچنيي صدور و پشس.نويسسی چسك در وجسه اامسل

صورتی که دليل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد يا اينکه

ممنوع اس .و ثغس .انتقسال چسك در سسامانه صسياد جساي زيي

صادرکننده يا ائز مقام انونی مدعی مققود شدن چك بسوده و

پش.نويسی چك خواهد بود.

مرج

تغصره -2ممنوعي.هاي ايي ماده در مورد اشخاک ورشکسسته،

اجرائی بدون أخذ تأميي صادر خواهد شد .بسه دعساوي مسذکور

ميسر از پرداخ .محکومبه يا داراي چك برگشتی رف سسوءاثر

خارد از نوب .رسيدگی خواهد شد.

نشده که به وکال .يا نمايندگی از طرف صااب اساب اعسز از

مسساده -11مسستي زيسر بسسه عنسسوان مسساده ن 24بسسه سسانون الحسسا

شخص اقيقی يا اقو ی ا دام میکنند نيز مجري اس..

میگردد:

ماده -9متي زير جاي زيي ماده ن 25انون میگردد:

ماده  -24در صورت تخلف از هر يك از تکاليف مقسرر در ايسي

مساده  -25دارنسسده چسك مسیتوانسد بسسا ارائسه گواهينامسسه عسسدم

انون بسراي بانسكهسا يسا مؤسسسات اعتغساري اعسز از دولتسی و

پرداخ ،.از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسغ .به کسري مغلسغ

ايردولتی ،کارمند خاطی و مسؤول شيغه مربوط اسسب مسورد

چك ،خسارت تأخير تأديه و اسقالوکالسه وکيسل طغسق تيرفسه

با توجه به شرايط ،امکانات ،دفيات و مراتسب بسه مجسازاتهساي

انونی را درخواس .نمايد .دادگاه مکلف اس .در صورت وجسود

مقرر در مادهن 9سانون رسسيدگی بسه تخلقسات اداري محکسوم

شرايط زير اسب مورد عليه صااب اساب ،صادرکننده يا هسر

میشوند کسه رسسيدگی بسه ايسي تخلقسات در صسحاي .بانسك

دو اجرائيه صادر نمايد.

مرکزي اس..

الف -در متي چك ،وصول وجه ن منسوط بسه تحقسق شسرطی

ماده الحاقي انون صدور چك مصوب  1511/4/11با اصحاات
و الحا ات بيدي ن لغو می شود.

ب -در متي چك يد نشده باشد که چك باب .تضميي انجسام

كميسيون عمران مبني بر رد تقاضاي تحقييق و

نشده باشد؛

ضائی داليل ارائهشده را ابل غول بداند ،تو ف عمليات

)3قرائت گزار

تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزينه ها و م يريت نمايشگاه شيهر

ميامله يا تيهدي اس.؛

آفتاب ،نحوه تغيير كاربريها و واگذاري امالک شهرداري تهيران

د -گواهينامه عدم پرداخ .به دليل دستور عدم پرداخ .طغق

به ويژه بوستان مادر

مادهن 14ايي انون و تغصرههاي ن صادر نشده باشد؛

پس از رائ .گزارا کميسيون و اظهارات يکسی از متقاضسيان

صادرکننده مکلسف اسس .ظسرف مسدت ده روز از تساريخ ابسح

ن اي کواکغيسان  ،مصسوبه کميسسيون مغنسی بسر رد تحقيسق و

اجرائيه ،بدهی خود را بپردازد ،يا با موافق .دارنده چك ترتيغی

تقحص به تصويب نرسيد و اصل تقاضاي تحقيق و تقحص هسز

براي پرداخ .ن بدهد يا مالی ميرفی کند که اجراي اکسز را

به تصويب نرسيد موضوع از دستور خارد گرديد.

ميسر کند؛ در اير ايي صورت اسب درخواس .دارنده ،اجراي
ااکسسام دادگسسستري ،اجرائي سه را طغسسق « سسانون نحسسوه اجسسراي

 )4ادامه رسي گي به گزار

محکومي.هاي مسالی» بسه مسورد اجسراء گذاشسته و نسسغ .بسه

قانون تعييين تكلييف اسيتخ امي معلميين حيق الت ريسيي و

استيقاي مغلغ چك ا دام مینمايد.
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سازمان اداري و استخدامی کشور با ن سارت دو نقسر از اعضساي

بيا

اصالحات و الحاقات بع ي

کميسيون موزا ،تحقيقات و فنساوري تهيسه مسی شسود و بسه

جزیيات طرح به شرح ذیل به تصویب رسيد:

تصويب هيأت وزيران می رسد ،تيييي می گردد.

يك ماده به شسرح زيسر بسه سانون تييسيي تکليسف اسستخدامی

 -4بار مالی ايي سانون از محسل اسذف اقسو دريسافتی اسق

ميلميي اق التدريسسی و موزشسياران نهضس .سسواد مسوزي

التدريسی هاي تغديل وضيي .شده در ايسي سانون ،در بودجسه

مصوب  11/7/1533و اصسحاات و الحا سات بيسدي ن الحسا

سنواتی تأميي می شود.

می گردد.

 )5نارقين جلسه علني(آقايان :آقايان  :امينيي ،حسيين زاده ،

ماده الحاقي  -وزارت موزا و پرورا مکلف اس .مشسموليي

قاضي زاده هاشمي ،حاجي دليگاني و خانم زرآبادي):

انون اصسحح تغصسره ن 11مساده ن 17سانون تييسيي تکليسف

الف –آقاي سي حمزه اميني نماين ه هشترود :

استخدامی ميلميي اق التدريسی و موزشياران نهضس .سسواد

وي تغريك به مناسغ 17 .مرداد روز خغرن ار به اصحاب رسانه

موزي در وزارت مسوزا و پسرورا مصسوب  5/1/1591را بسا

 ،بزرگداشسس .روز مشسسروطي .و گراميداشسس .يسساد و خسساطره

رعاي .موارد ذيل به استخدام در ورد.

ستارخان و با رخسان بزرگمسردان ذربايجسان ،گقس :.بسا وجسود

 -1کليه نيروهاي اسق التسدريس و پسيش دبسستانی مشسمول

گذش 41 .سال از انقحب شکوهمند اسحمی هنوز بسسياري از

انون مورد اشاره نشامل ميلز ،مربی پرورشسی ،تربيس .بسدنی،

روستاهاي هشترود و چارولمسا راه ندارنسد ،يينسی روسستاييان

مشاور ،مربی بهداش .و امور اداري با توجسه بسه رشسته و دوره

درموا س مراجيسسه بسسه شسسهر بسسيش از اسسد متحمسسل زامسسات

تحصيلی ،جنسي .و سنوات خدم .و ظرفي .استخدام اعحمی

می شوند؛ چرا بايد به برخی مناطق ايي همه بی توجهی شود.

نياز استانها

عدال .نيس .شهرسستانی اتسی يسك متسر راه بسدون سسقال.

بايد يك دوره موزشی را در دانش اه فرهن يان طسی کننسد تسا

نسسدارد ،امسسا شهرسسستان هسساي هشسسترود و چارولمسسا و برخسسی

پس از شرک .در زمون پايان دوره و اخذ نمره غولی ناز سال

روستاهاي ن اتی جاده خاکی هز ندارند ،بيضی از جاده هاي

دوم تا پايان برنامه پنجساله ششز توسيه ا تصادي ،اجتماعی و

روستايی که چنديي سال سقال .شدند به هسي عنسوان ابسل

فرهن ی به استخدام در يند.

اسسستقاده نغسسوده و نيازمنسسد مرمسس .هسسستند ،جسساده مواصسسحتی

 -2موزشياران و موزا دهندگان مستمر ندو نقر و باالتر که

شهرستان چارولما به مرااه به هي وجه ابل استقاده نيس.؛

در غل از سال  1592با نهض .سواد موزي همکاري داشته اند

ضمي اينکه جاده دره نسو -تش بی بسه مرااسه ابسل اسستقاده

نمشموليي انون اصحای  5/1/1591پس از شرک .و غسولی

نيس.؛ بايد فکري براي ال ايي مشکحت داش..

در زمون داخلی که توسط وزارت موزا و پرورا برگزار می

جاده ترانزي .هشترود -مرااه که از اادثه خيزتريي جاده هاي

شود و با توجه بسه نيساز مسوزا و پسرورا ،رشسته تحصسيلی،

کشور اس ،.سال گذشته تاميي اعتغار شد؛ اما هي تسوجهی از

جنسي .و سنوات خدم .و ظرفي .اسستخدام اعحمسی توسسط

سوي مسئوالن نمی شود ،چرا بايد ايي شسرايط وجسود داشسته

سازمان اداري و استخدامی کشسور بايسد اسدا ل دوره يکسساله

باشد ،اتوبان هشترود -مرااه در  1طيه دراال ساخ .اس .و

موزشی را در دانش اه فرهن يان طی نمايند تا پسس از غسولی

طيه پنجز که درنيمه شيغان سسال جساري بسا اضسورمياون.

در زمون پايان دوره تا پايان برنامه ششز توسيه بسه اسستخدام

وزير راه و شهرسازي و استانداراستان گلنگ زنی شد ،اما پسس

توسط سازمان اداري و استخدامی کشور و براسا

از يك هقتسه فياليس .تمسامی دسست اه هسا جمس

در يند.
 -5نحوه موزا در دانش اه فرهن يان و پذيرا براسا

کشاورزان با يا

ييي

وري شسد و

و نااميسدي مواجسه شسدند؛ کشساورزان گنسدم

نامه اجرائی کسه اسداکثر ظسرف مسدت سسه مساه از تساريخ الزم

هاي به بار نشسته خود را به دول .داده اما متاسقانه دول .کسه

االجراء شسدن ايسي سانون توسسط وزارت مسوزا و پسرورا و

ادر به ساخ .راه نغود چرا گندم کشاورزان را تخريب کرد.
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با توجه به سردسير بودن شهرستان هاي هشترود و چارولمسا

مريکسسا هسسي الطسسی نمسسیتوانسسد کنسسد ،امسسروز هسسز ر مسسی بسسر

بسياري از روستاهاي ايي شهرستان ها از نيم .بزرگ گاز بسی

تحريز هاي خود افزود اما هي الطی نمی تواند کند ،ما ديي،

بهره هستند ،انت ار مسی رود دولس .دراسسرع و س .نسسغ .بسه

ر ن و رهغري .داريز ،ما مناب انی داشته و بايد متحسد شسده

گازرسانی ايي روستاها ا دام کند ،وضيي .اير ابل تحمل شهر

و مديري .صسحيح داشسته باشسيز؛ نهسايی کسه بيس .المسال را

هشترود به دليل بوي نامطغوع رودخانه ايي منطقسه و وضسيي.

می خوردند و به فکر پا برهن ان نيستند بايد نسغ .بسه مسردم

سقال .خيابان هاي ايي شهر هم .دول .را می طلغد و دول.

جاميه پاسخ و باشند .بايد مرگ بر مريکاي درونی داش..

بايد نسغ .به ااداث تصقيه خانه فاضحب و اتمام شغکه مدرن

ب-آقاي عب الكريم حسين زاده نماين ه مردم نق ه و اشنويه:

فاضحب هشترود ا دام کند ،ب شرب هشترود رسنيك بسيار

امروز هم ی می دانيز که مردم نسسغ .بسه وضسيي .مييشستی

بااليی داشته و سحمتی مردم و ينسدگان را تهديسد مسی کنسد،

خود اعتراض دارند .زمانی که ما ايسي اعتسراض را بسه بيسرون از

انت ار می رود که دول .ب شرب ايي منطقه را تاميي کند.

کشور و بيرون از مرزها ارتغاط دهيز يينی ميترضان را نديديز.

صداي اليطش روستاييان شهرستان هاي هشترود و چارولمسا

وي در ادامه با بيان اييکه «ما بايسد ميترضسان را بغينسيز و در

به گوا مسئوالن برسسد ،نغسود ب شسرب در روسستاها سسغب

يسسك چسسارچوب اساسسسی نسسسغ .بسسه اعتسسراضهسسايی کسسه دارنسسد

مهاجرت و نااميدي مردم می شود ،درايي دو شهرسستان منساب

چاره انديشی کنيز .مسا اگسر دلسسوز ن سام و انقسحب هسستيز و

کافی به اسد کسافی اسس .امسا متاسسقانه تسوجهی نمسی شسود؛

می خواهيز راهکارهساي اساسسی را پيسدا کنسيز بايسد ن ساهی از

بانکداري به اصحح اسحمی ارمغسانی جسزء تسرويج ربسا خسواري

اعتراضات دي ماه تا به امروز داشته باشيز» ابراز عقيسده کسرد:

دريك جاميه اسحمی نداشسته و اکثسر سسقره هساي مسومنيي را

در دي ماه گذشته اعتراضاتی شکل گرف .که مي اعتقساد دارم

لوده به ربا کرده اس ،.سيستز الط بانکداري باعسث تيطيلسی

در ايي اعتراضات دو مولقه رعاي .نشد؛ اولی تمکيي مسسئوالن

بسسسسياري از توليسسسدات و کارخانسسسه جسسسات گشسسسته و موجسسسب

به انون اساسی و دادن مجوز به ميترضانی که اق داشتند تسا

ورشکست ی سرمايه گذاران شده اس.؛ عسدم مغسارزه بسا فسساد

اعتراض خود را بيان کنند و دوم اينکه ما ايي افراد را به بيرون

مالی و اداري موجب بدبينی مردم نسسغ .بسه دولتمسردان مسی

از مرزها وصل کرديز .در مورد دراويش هز که بسه خيابسانهسا

شود.

مدند ،يا از خودمان چرايی موضوع را پرسيديز و از خودمسان

وي با اشاره به جمله اي از اضرت امام خمينسی ن ره  ،گقس:.

پرسيديز که چه ميزان اقو شسهروندي بسراي ايسي افسراد در

طغق فرمايشات امام نره فرهنگ مغدا همسه خوشسغختی هسا و

کشور تاميي شده اس.؟

بدبختی هاي مل .اس ،.اگر فرهنگ ناصالح شسد ايسي جوانسان

موضوع دختران خيابان انقسحب مشسکل جسدي بسود امسا يسا از

در ينده فساد ايجاد می کنند ،ايي دزدي که درميان مسسئوالن

خودمان پرسيديز که چه ميزان از تقصير بر گردن مسسئوالن و

به ظاهر مومي يك فرهنسگ شسده و ايسي فرهنسگ نادرسس .و

کسانی که مسئولي .ايي موضوع را بر عهده دارنسد ،بسود؟ ايسي

خحف شرع اسحم به رده هاي پاييي جاميه سراي .کسرده ايسي

افراد هم ی فرزندان دهه  71و  31بودنسد و محصسول تربيتسی

ها چ ونه می خواهند اسحم ناب را به يندگان ميرفسی کننسد؛

همه ما هسستند کسه بايسد بسا رويکسردي دي سر بسه نهسا ن ساه

م ر دراسحم دزدي و دروا ويی وجود دارد ،اسسحم يسك ديسي

میکرديز .زنان بخش ع يمی از جاميه ما هستند و بالغ بر 11

درستکاري ،صدا  .و پاکی ها اس ،.مسئوالن مشول ايسي يسه

درصسسد جمييسس .جاميسسه را تشسسکيل مسسیدهنسسد ،چسسرا نغايسسد از

ر ن می شوند که ايي تش جهنز بايد به مسئوالن رده بساالي

فرص.هاي برابر براي تصديگري مديري .برخوردار باشند؟

کشور درهميي دنيا نشان داده شود؛ چون ايي افراد ايمانی بسه

ايي امر انکارناپذير اس .که ايران يك سرزميي چنسد فرهن سی

دنياي خرت ندارند.

اس. .اگر براي همه فرهنگها و تکثرها ااترام ائل نشويز بسه

چهل سال اس .شيارمرگ بر مريکا سر می دهيز ،امام فرمسود

يك وادت وا يی يينی ايراني .نخواهيز رسيد،.
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وي تاکيد کرد که اگر در سرزميي ما مل .ما به يك مل .وااد

همغسته و دلبسته سرزمييشان باشند نه تنها هرمز بلکسه هسر

تغديل نشود و از يکدي ر دور شسوند و نسسغ .بسه هسز مهربسان

مشکلی را پش .سر خواهند گذاش ،.شهروندان ما نغايد اسس

نغاشند و دولتمردان يك دول .نشوند ايي موضسوع بايسد جساي

اريغ ی داشته باشند.

سوال داشته باشد.

ج) آقاي اميرحسين قاضي زاده نماين ه مشه :

بازرگان و مراوم

-عجيب اس .که نداي ملکوتی اماممان را نشنيديز و نساخوا

ي .اهلل طالقانی در استان کردستان در بسدتريي شسرايط ايسران

هستيز در االی که اضرت روح اهلل فرمودند ملتی که شهادت

ايي دو بزرگسوار دکتسر ابسراهيز يونسسی را بسه عنسوان اسستاندار

دارد اسارت ندارد؛ فرمودند مريکا هي الطی نمیتواند بکند و

کردستان انتخاب کردند و به ن اعتماد کردند و دو امر بسسيار

جانشسسيي امسسام مسسیفرماين سد ملتسسی کسسه رمضسسان دارد مغلسسوب

مهز را به ايشان سپردند ،چرا ما اعتماد را امروز مجسدداً انجسام

نمیشود.

نمی دهيز؟ چرا استاندار اصقهان نغايسد کسرد باشسد و اسستاندار

وي با طرح سوالی مغنی بر اينکه رمز پيروزي ما چيس ،.ادامه

گيحن نغايد بلوچ باشد؟ چرا ايران را براي هم ان نمیدانيز؟

داد :سيد اسي نصراهلل می گويد رمز پيروزي ما ايي اس .کسه

وي با تاکيد بر اييکه «اگر کسسی پيسدا شسود و اعتقساد داشسته

هر جا بسا سا اخستحف تحليسل داشستيز تحليسل خسود را کنسار

باشد که ايران بايد براي هم ان باشد ضد انقحب نيسس .بلکسه

گذاشتيز و به ارف ايشان عمل کرديز نه اينکه چون وي ولی

ايي فرد دلسوزياا براي ن ام و سرزميي اس ».ادامه داد :مسا

اس .و الزماالطاعه بلکسه چسون از اول درسس .مسیگقتسه و مسا

نغايد نسغ .به مديري .مشارکتی در کشور ن ساه دسسیمآبانسه

اشتغاه میکرديز.

داشته باشيز .بايد توسيه سرزميي را بر دوا همه ااد مسردم

عجغا که سوريه در کشاکش بحران سياسی و ا تصادي و اتحاد

بيندازيز و مردم بايد در تمام سساختارها و سسازمانهسا اضسور

همه بدخواهان می ايستد و ا تصادا را اداره میکنسد و مسا در

داشته باشند .در دورهاي که در ن رار داريز يسك سسال تمسام

اود ا تدار منطقه اي و ملی ايران هسستيز ،کجاينسد مسدافيان

يك زرتشتی از اضور در شوراي شسهر يسزد منس شسد ،يسا از

اريز وطي ،چه کرديز با دستورات  3گانه رهغري در موضسوع

خودمان پرسيديز که با ايي کار چه چيسزي ااصسلمسان شسد؟

مغارزه با فساد ،شغيخون نساتوي فرهن سی را ناديسده گسرفتيز و

میکر دند کسه بسا ايسي کسار چيسزي بسه دسس.

عدال .را در کحم خوانده و به رااتی مردم را از دايسره انقسحب

وردهاند ،يا کسی مدعی اس .که از زرتشتيان ايرانیتر اسس..

رانسسديز و بسسدتر از ن بيضسسی در ايسسي زمانسسه هماننسسد خسسوارد

اگر به فکر توسيه کشور هستيز بايد هم سی در کنسار يکسدي ر

هزينه هاي زياد سازا را به جاميسه تحميسل مسی کننسد و در

تحا کنيز.

اداره کشور با تصميمات ناگهانی باعث تشنج می شوند و اکنسون

به خاطر می ورم که در زمان مراوم مهند

عده اي ااسا

السسط ن سسام را

امسسروز بايسسد دايسسره تنسسگ خسسودي و ايرخسسودي را از بسسيي بسسرد.

بسسه مسسردم بسسراي ناکار مسسديهسساي خسسود در

صحغ .هاي اي خاتمی در روزهاي اخير در راستاي دلسوزي

می دهند.نشنيديد که فرمود دل خوا نکنيد به چسرا سسغز

براي کشور ،انقحب و ن ام بوده اس ..اينکسه ساي ميراسسيي

اروپا و مريکا ،باز هز وعدهها و رنگ و لياب سکوالريسسز مسا را

موسوي ماجراي تلخ خود را به عنسوان يسك اتقسا ناخوشسايند

با خود برد و توهز راه نجاتمان شد ،گق .وگو با شيطان بزرگی

خانوادگی میداند و بيرونی ها را از دخال .در ايي موضوع سلب

که بدعهدتريي روزگار اس .تکرار ماجراي کهنه تاريخ در عهسد

میکند ،يك ن اه بزرگمنشانه اس .که اس همغست ی ملی و

پيامغر که گقتند سپاه روم در راه اس .و در زمسان سيدالشسهدا

توسيه سرزميي را بر هر چيز دي ري ترجيح میدهد.

تر

ما بايد به موضوعات ااشيه اي ن يسر اصسر و  ...پايسان دهسيز.

مسسیخواهنسسد در برابسسر مريکسسا بسسه يسسو تسسسليز تسسي دردهسسيز؛

بستي تن ه هرمز دستوري نيس ،.بسستي تن سههسا بسر اسسا

مريکايی که خود در اود انحطاط اس..

عشق و عح ه مسردم بسه سسرزمييشسان اسس ..اگسر ايسي ملس.

نشانه انحطاط مريکا نمساد ن يينسی فسردي ماربساز و زنغساره
8
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اس ،.زمانی که گوا به فرمان ولی نيستيز و با مردمان بي انه

اسارت رزمندگان نشان دادند که نخواهيز گذاشس .علسی تنهسا

هستيز بايد سر تسليز فرود ورده و با گرگها شتی کنسيز در

بماند.

االی که به ما فرمود که ارب اروپا بسه خصسوک مريکسا ابسل

شهدا در وصي.نامهشان به ما میگويند کسه چسه کنسيز عسزت

اعتماد نيستند ،به سرا نها نرويد ،به خدا توکل کنيد چرا کسه

يابيز و نصرت الهی شامل االمسان شسود و بسر دشسمنان فسائق

تمام نصرت ها از اوس ،.همچنيي وي ما را به مردم و محرومان

ييز؛ راستی ما از موسی انقحب چقدر بايد ميجسزه بغينسيز تسا

خواند اما به ارفش گوا نداديز به مسا گقس .دنغسال ا تصساد

گوا به فرمان او باشيز ،ري بايد توبه کسرد و دردمندانسه و از
ايمسان ،مواليمسان و امامسان اضسرت

ملی و داخلی باشيد و در برابر تزلزل ها مقاوم باشيد اما به هي

روي اضطرار بسه سسرا

کدام عمل نکرديز.

ولييصرنعج برويز و ب وييز يَا أَيُُّهَا الْيَزِيسز مَسَُّسنَا وَأَهَلَنَسا الضُّسرُّ

راستی ما که به ارف اماممان گوا نکرديز چرا بايسد االمسان

وَجِئْنَسسا بِغِضَسساعَُز مُزْجَسسااز و خالصسسانه مسسسلز بسسي عقسسيلش را،

خوا باشد؛ ما دلخوا به وعدههاي شيطان بزرگ شديز و بسه

جانشينش را ،امام زمان را بی چون و چرا ياري کنيز چنانچسه

همان واگذار در االی که «اِن تَنصُروا اهللَ يَنصُرکز» يينی اينکه

سربازان خمينی کغير انجام دادند و در محضر همه خلق عسالز

شرط نصرت خدا ياري خداس ،.مسا در سسوريه ،عسرا و يمسي

ش قتی فريدند و و تی تمسام دنيسا از شسر و اسرب مسا را در

خدا و لش ريانش را ياري کرديز؛ ما در جنگ  3ساله در مقابل

محاصره و جنگ همه جانغه رار دادند ما را به پيروزي و عسزت

دشمنان خدا ايستادگی کرديز و از جانب خسدا يساري شسديز و

رساندند ري فقط يك راه داريز همانگونه که امام عزيز فرمود

بدون خدا هي هستيز.

پشتيغان والي .فقيه باشيد تا به مملک .شما سيب نرسسد ن

امروز سوال مهز ايي اس .که چه بايسد کسرد و چسه راه نجساتی

هز پشتيغان عملی.

پيش رو اس ،.يا برويز باز با شيطان ايلهگر و زورگو و نا ض

وي خطاب به

عهد مجدداً گق .وگو کنيز ،م ر در ن گقس .وگسوي طسوالنی

امروز که با شما سخي می گويز يکی از اسا

چه ااصل شد؛ شيطان بزرگ چما تهديد ،تحريز و تجاوز را

انقحب اسحمی و اسا تريي مقط زندگی شما اس.؛ انتخاب

به دس .گرف .و شيطانك هاي اروپايی در ادامسه ارکس .او بسا

بيي بقا در تاريخ انقحب يا فراموشی ابدي ،ايستادگی بر مکتب

طرح درخواس .هساي جديسد و بسا نشسان دادن کاريکساتوري از

امام و پاسداش .خسون شسهدا يسا وادادگسی ،يسأ

و نااميسدي.

هويج هاي خيالی ما را به بازي گرفتند.

اماي .اط رهغري از رئسيس جمهسور و واگسذاري اختيسارات

چرا و تی در برابر عهدشکنی نها سساکتيز تيسريض و تجساوزي

فو اليساده و بسی ن يسر در  41سسال گذشسته ن سام جمهسوري

جديد نشوند لذا نچه نها پيشنهاد مياملسه ن را مسیدهنسد از

اسحمی ايران به خصوک در دور دوم رياس .جمهوري رواانی

دس .دادن انقسحب ،اسستقحل و زادي و تماميس .ارزي ايسران

نشانه ايي اس .که میخواهنسد دولس .و جاميسه اسسحمی را در

عزيز اس .تا رژيز هاي دس .نشانده ديکتاتور بر سرنوشس .مسا

مسير رشد ،شکوفايی و نمو انديشههاي متيالی اسق طلغانسه و

ااکز شوند و ايران عزيزمان طيه طيه شود و خون مردمسان

ظلز ستيزانه مکتب امسام و اصسحح امسور ا تصسادي ،فرهن سی،

بي ناه بر زميي ريخته شود و يسا وطسي فروشسان و خسائنيي بسر

سياسی و اجتماعی جاميه رار گيرد.

سرمان من .گذارند و تکه نانی که همان هز نمی شسود تساريخ

در ايي فرص .را بدانيد و درس .انتخاب کنيد و ايي موضسوع

می گويد که نمی شود.

نيازمند تغييسر در رويکسرد ،روا ،مسنش و تغييسر تسيز همکسار

سرنوش .مردم عرا در تنها گذاشتي علی نع و اساکز شسدن

اس ،.نيازمند به فکري مکتغی ،مردمسی و مسديري .جهسادي و

جغاران خونريزي چون عغيداهلل بي زياد و اجاد می گويد کسه

شغانه روزي بر اسا

منطسق دينسی ،انقحبسی و عقحنسی اسس،.

نمی شود ،تصريح کرد :يا به راستی مسیخسواهيز چسه باشسيز؛

يارانی مجاهد ،پاکدس ،.انقحبی ،جوان و پرتحرک مسیخواهسد،

اهل کوفه يا همان طسور کسه در انقسحب و جنسگ و شسهادت و

انتخابی کنيد که هز رضاي خدا اق تيالی ،رضاي اضرت ولی
9

اي رواانی  ،ادامه داد :اي رئسيس جمهسور
تريي برهه هاي
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عصر و رضاي .مردم بر ن تيلق گيرد و هز نامتسان بسه پهنساي

اجرايی کشسور را بسه دسس .داريسد .مقسام مي سز رهغسري هسز

تاريخ ايران رار ب يرد؛ انتخاب با شما .

اختياراتی را به شما دادند .اال ب وييسد چسرا اصسل  23سانون

د -حسينعلي حاجي دليگاني نماين ه شاهين شهر:

اساسی م لوم مانده اس.؟شما تکليف داشتيد شغل مناسب را

وي ضمي تغريسك روز خغرن سار ،گقس :.امسروز همسه مسردم از

براي جوانان تاميي کنيد ،چرا ايي موضوع را اجرا نکرديد؟ چسرا

خشك شدن زاينده رود ناراا .هستند .براي شادي مردم يسك

شب گذشته به مردم مار الط داديد و گقتيد نه تنها کسسی از

ستاد ااياي زايندهرود هماننسد سستاد اايساي درياچسه اروميسه

کارخانجات اخراد نشده بلکه برخی از اخراد شدگان هز به سر

ايجاد شود.

کار خود بازگشته اند؟ بسه شسيور مسردم تسوهيي نکنيسد .تساميي

از سساي نوبخسس .درخواسسس .دارم بسسا رفسس مشسسکحت ميسسان

مسسسکي وظيقسسه شماسسس ،.در ايسسي مسسدت چسسه تيسسداد مسسکي

پيمانکاران و دست اههاي اجرايی ،پروژهها را از بحتکليقی نجات

ساختيد؟در پذيرا ن رات کارشناسی لجاج .نکنيد ،از ايجساد

دهند.

جلسسسه بسسا نماينسسدگان نپرهيزيسسد .بسسيش از  21مسساه اسسس .کسسه

وي خطسساب بسسه وزيسسر مسسوزا و پسسرورا خواسسستار تخريسسب و

نمايندگان بحث برگزاري جلسه با شما دارنسد و شسما بسه ايسي

بازسازي  91مدرسه نيازمند ا دام اس ،.سسند تحسول بنيساديي

موضوع اهتمام نمیورزيد.

موزا و پرورا اجرايی شود .اجراي ن ام رتغهبندي ميلمسان

هي-خانم سي ه حمي ه زرآبادي نماين ه قزوين:

يکی از الزامات اس ..انت ار میرفس .اقسو ميلمسان در سسال

وي با تغريك روز خغرن ار به خغرن اران بيان کرد :چندي پيش

شقافسازي انون بودجه سال

ديديز که وزير فرهنگ و ارشاد اسحمی پيرامون نغود کااذ بسه

 97افزايش پيدا میکرد .اي رييسجمهور تحا کنيسد مساده

ويژه براي رسانه ها ابراز ن رانی کرد کسه جساي تقسدير و تشسکر

 29برنامسسه ششسسز توسسسيه کسسه دربسساره مناسسسبسسسازي اقسسو

دارد .اما اي کاا بيشتر از کااذهاي سسقيد ن سران ضسميرهاي

بازنشست ان به ويژه بازنشست ان کارگري اسس .انجسام پسذيرد.

پاک و شريف خغرن ساران بوديسد کسه در ايسي روزهساي سسخ.

اگر به کشور پهناور ايران ظرفي .هاي ن و جوانان با اسستيداد

شراف .لز را با جسان خسويش اقسک کردنسد و بسا کمغودهساي

توجه کنيد خواهيد ديد در صورتی که طی ايي چند سالی کسه

بسسسيار سسساختند و تمسسام عسسزم خسسويش را ميطسسوف بسسه گسساهی

مسئول اجرايی کشور هستيد نسخه شقابخش ا تصاد مقاومتی

بخشيدن و اطحع رسانی کردند.

را اجرا میکرديد و سرا نسخههاي اجارهاي اربی نمیرفتيسد،

مل .ايران امروز با دشواريهاي بسياري روبرو هستند .دشمنان

ا تصاد چنيي وضيی پيدا نمیکرد.

ديريي مردم و انقحب امروز با تمام سوا و در سسايهي همراهسی

اسلحه جن ی مريکا براي تحريز عليه مسردم ايسران نقسدين ی

درت هاي استکغاي به دبنسال ايجساد چنسد دسست ی در ميسان

اس ..پاسخ دهيد چرا نقدين ی  411هزار ميليساردي سسال 92

مردم هستند و امروز ميدان منا شسه را در عرصسهي ا تصسادي

را اکنون به  1.1تريليون تومان رسانديد .پاسخ دهيد که چرا به

کشور ورده اند که ايي امر وظيقسه مسسئوالن را در مواجهسه بسا

خاطر لجاج .چهار ماه بسته ارزي الطسی را در  21فسرورديي

مشکحت و همراهی با مردم سن ييتر کرده اس..

سال جاري ارائه و اجرا کرديد که ادود  11تي سکه و طح بسه

زر بادي افزود :امروز مسیبينسيز کسه در تريغسونهساي مختلسف

صورت نادرس .و الط عرضه شد.

پيرامون لزوم اتحاد و همغست ی صحغ .میشود و ايي داداسه

ميلياردها دالر ارز ايي کشور را بسه تساراد داديسد ،اساال بيسد از

در ميان شخصي.ها و چهرههاي ن سام وجسود دارد امسا زمسانی

اصسل 115

می توان از تحقق اتحاد صحغ .کرد که صداي مردم و مطالغسه

انون اساسی شما مسئول اجراي انون اساسسی هسستيد و مسا

مردم را بی واسطه بشنويز .ايي انديشه بايد در ميان مسديران و

مسئول تذکر دادن و ناظر بر شما هستيز .نمسیخواهسد بسه مسا

مسئوالن ارشد و ميانی کشور بسه يسك بساور تغسديل شسود .يسا

تذکر دهيد ،شسما عمسل کنيسد ،بسيش از  91درصسد اختيسارات

مديري که از پش .ميزخود بلنسد نمسیشسود و بسه جساي ارائسه

جاري با ن اه به تورم و بر اسا

چهار ماه به ن ر کارشناسی تي میدهيد؟ بر اسا
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خدم .به مردم به کسب درت براي خود مشغول اس .فهمی

امور اس .و بر خسحف ديسدگاه برخسی از کسنشگسران سياسسی

از اتحاد و همغست ی دارد چرا برخی به جساي شسنيدن صسداي

کشور که گمان می کنند مشکحت امروز کشور صرفا ا تصسادي

مردم و اعتراض نها میخواهند همه چيز را محکوم کنند و بسه

و ناشی از ناکار مدي دول .اس .و راه بسرون رفس .را از طريسق

داريز که مردم لب به شسکوه

ابزارها و برنامههاي ا تصادي جس .و جو میکنند بايسد ب سويز

ن خاتمه بغخشند .ن و  .تو
ن شايند.

که برخی از مشکحت و نارسانیهاي موجود ناشی از سياس.ها

اگر مردم به فضاي مييشتی و ا تصادي ااکز اعتراض دارند در

و ا دامات الط گذشته دارد.

مراله نخس .خواستار اصحح هستند يا ايي مردم همان هايی

امروز ما بايد به جوانان اعتماد کنيز و بسراي ايجساد اشستغال در

و روز انتخابسات بسا

اضور نها در عرصه هاي تصميز گيسري نشسان دهسيز انقسحب

اضور خود اماسه ساز می شوند .اينجا وظيقسه مسا اسس .کسه

اسحمی ظرفي.هاي باال و سرمايههاي ارزشمندي دارد .مسسائل

فار از هر ازب و جريان سياسی با مردم صسحغ .کنسيز و بسا

اجتمسساعی و فرهن سسی را بايسسد جسسدي ب يسسريز  .کسسودک زاري،

شقافي .ب وييز که اختح  ،تغييض و بی عدالتی خسط رمسز

سيب هايی همچون اعتياد و طح و مشکحت متيدد در اوزه

نيستند کسه در روز  22بهمسي و روز سد

ن ام اس .و اختح

زنان نياز به عزمی راسخ دارد.

گر اصحح طلب و اصول را ندارد .هر چه و

هر که که باشد بايد با او برخورد شود .مردم از تغييض خسسته

)6سوال آقاي علي مطهري نمايني ه تهيران از وزيير محتيرم

شده اند .فردي کسه مشسکل مييشستی دارد و نمسیتوانسد بسراي

دادگستري

خانوده خود کاري انجام دهند نياز به کمسك دارد و بسه توليسد

پس از اظهارات اي مطهري و اي وايسی ،نماينسده از پاسسخ
وزير ان نشد  ،سپس وارد بودن سوال به راي گذاشسته شسد و

نيازي ندارد.

نمايندگان سوال را وارد ندانسته و از پاسخ وزير ان

امروز براي تحقق وادت ملی نياز بسه بسسيج تمسامی نهادهسا و

شدند.

موضوع سوال  :علس .تسداوم اصسر ايسان موسسوي و کروبسی،
چيس.؟

گروهها و شخصي.ها داريز .که الغتسه انقسحب اسسحمی گردنسه
سخ.تر از امروز را با وادت کلمه پش .سسر گذاشسته اسس .و

خالصه اظهارات آقاي مطهري:

در ستانه  41سال ی با کوله باري از تجربسه و همراهسی مسردم

 -موضوع سؤال ،عل .ادامسه اصسر خسان ی ايسان موسسوي و

طيا موفقتر خواهد بود .امروز و تسی مسیبينسيز جنساب ساي

کروبی اس ..سؤال مي سياسی و جناای يا فراکسيونی نيس،.

سيد محمد خاتمی بزرگوار با توجه به تحليل و برداش .وا س

ملی اس .و با هدف ال يکی از مشکحت اجتماعی کشسور کسه

گرايانه از شرايط کشور تاکيد بر شنيدن صداي مسردم و ايجساد

ثار سياسی و ا تصادي داشته اس .مطرح میشود.

وادت ملی راهکارهاي  11گانسه ارائسه مسیدهنسد بايسد از ايسي

بديهی اس .که اصر خان ی رهغسران يسك ارکس .اجتمساعی

پيشنهادها استقغال کرد و در عمل نها را محقق ساخ..

مسسادام کسسه جاميسسه در اسسال التهسساب و شسسوب اسسس ،.بسسراي

کسانی که امروز خود را در جاي اه يك ميتسرض سرار دادنسد و

فرونشاندن ن التهاب ابل غول اسس .و در کشسورهاي دي سر

دول .رار داشتند به دنغال سوار شدن بسر مسود

هز اتقا می افتد اما ادامه ن پس از بازگش .رامش به جاميه

سالها در را

اعتراض ها هستند و تخريب دول .و مجلس و وه ضاييه را در

بدون اکز ضايی خحف انون اساسی اس..

دستور کار خود رار دادند .بدون ترديد ايي نوع واکنشهسا کسه

يکی از وظايف مجلس شوراي اسحمی پرداختي بسه ايسي گونسه

فضاي کشور را به سم .شقت ی مسیبسرد تصسوير نادرسس .از

مسائل مهز کشور و ن ارت بر اسي اجراي فصل سسوم سانون

اوضاع کشور به بيرون از مرزها مخابره میکنند و منجر به يا

اساسی درباره اقو مل .اس ،.گقس :.کساري کسه ميمسوال در

و نااميدي میشوند.

مجالس گذشته و اال مغقول بوده اس..

ما نيز نسغ .به شرايط نقد داريز و بساور داريسز راهکسار اصسلی

امروز اهمي .پرداختي به ايي گونه مسائل به خساطر ضسرورت

عغور از ن تنها در کنار مردم رار گرفتي و تحا براي اصسحح

اتحاد ملی در جنگ ا تصادي که با مريکا و اسرائيل در پسيش
00
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داريز مضاعف شده اس ..امروز بيش از گذشسته نيساز بسه رفس

بنده هز به دادگستري استان تهران و هز به رئيس وه ضائيه

کدورتها و وادت ملسی داريسز .يکسی از موضسوعاتی کسه منشسأ

موضوع را منتقل کردم و پاسخی که عنوان شد ايي بود که ايي

کدورت و تقر ه ميان ملس .يسا سياسسيون شسده اسس .همسيي

مصوبه جزو مصوبات شوراي عالی امني .ملی اس .و ارتغساطی

مسئله اصر خان ی اس..

به دادگستري ندارد و نچه وظيقه مي بود انجام شد و پاسسخی

اما ارتغاط ن با وزير دادگستري از ن جه .اسس .کسه امسروز

که درياف .کردم هز هميي بود.

ايي موضوع جنغه ضايی دارد نه جنغه امنيتی و طغياً بسه سوه

وزير دادگستري با اشاره به اظهسارات علسی مطهسري مغنسی بسر

ضائيه مربوط اس .نه به شوراي عالی امني .ملی.

اينکه ايي مشی ما شسده کسه از رهغسري هزينسه کنسيز ،گقس:.

اصل يکصد و شصتز انون اساسی میگويد« :وزير دادگسستري

اعتقاد مي ايي اس .که ما بايسد مسسائلمسان را خودمسان اسل

مسئولي .کليه مسائل مربوط بسه روابسط سوه ضسائيه بسا سوه

کنيز و نيازي نيس .که براي مسائل مختلف از رهغري هزينسه

مجريه و وه مقننه را برعهده دارد ».بنابرايي وزير دادگسستري

کنيز.

موظف اس .پاسخ سؤاالت ضائی نمايندگان را از سوه ضسائيه

 -اي مطهري ب ويد که وزير دادگستري که اختيسارات ن را

درياف .و به مجلس بازگو و موضسوع را پي يسري کنسد .از ايسي

خودِ مجلس تيييي کرده اسس .از کسدام يسك از ن اختيسارات

جه .وه ضائيه هز عحوه بر وه مجريه به نمايندگان مجلس

استقاده نکرده اس .و با ايي محدودي.ها چه پيشنهادي بسراي

در اير محتواي پروندههاي ضايی پاسخ وس..

وزير دارد؟ اگر شما ظرفيتی در وزارت دادگستري می دانيد که

خالصه اظهارات آقاي آوايي( وزير محترم دادگستري):

ن ظرفي .استقاده نشده ن را ياد وري کنيد که مي هز بهتر

سوال اي مطهري در تاريخ  91/3/5ااصسل شسد و در تساريخ

بتوانز پاسخ و باشز.

 91/3/1مکاتغاتی با بخش هاي ايسي وزارتخانسه صسورت گرفس..

توضيح :اي دکتر پزشسکيان درخصسوک رأي نماينسدگان بسه

همچنيي جلسه اي در کميسيون ضائی تشکيل داديز که سسه

سوال اي مطهري اظهار داش :.در زمينه سوال اي مطهري

ساع .به طول انجاميد و در ن جلسه درباره مسسائل مختلسف

تيدادي از نمايندگان اعحم کردند که ن ر بر ايي بوده اس .که

صحغ .شد.

مجلس سوال را جزو وظايف وزارت دادگستري ندانسته اس..

وي با اشاره به اصل  111انون اساسسی تصسريح کسرد :در ايسي

نايب رئيس مجلس شوراي اسحمی گق :.مجلس به اصر رأي

اصل وظايف وزير دادگستري ذکر شده اس .و مسسوولي.هساي

نداده و به اينکه رف اصر وظيقه وزير دادگستري نغسوده ،رأي

مربوط به وه ضائيه با وه مقننه و وه مجريه بر عهسده وزارت

داده اس..

گذاشته شده اس..

 )7اعالم وصول ( )1فقره ررم عادي و يك ررم با قي ( )1ررم

مي از اي مطهري سسوال دارم کسه پاسسخ ويی در خصسوک

فوريت

سوال مطرواه شامل کسدام يسك از وظسايف وزيسر دادگسستري

 -طرح اصحح موادي از ييي نامه داخلی طغق مساده  31يسيي

اس .که در شوراي عالی امني .ملی اختياري ندارد؟

نامه داخلی مجلس شوراي اسحمی

علی راز اينکه در خصوک مسسائل کشسور هسي اعتقسادي بسه

 -طرح استقساريه بند نهسس تغصسرهن 1

فرافکنی نداشسته ام امسا ميتقسدم تمسامی مسا بايسد بسا ااسسا

 1597کل

سانون بودجسه سسال

کشور( تقاضاي يك فوريت )

مسئولي .گام برداريز.

پس از اظهارات يکی از درخواس .کنندگان ن اي دلخسوا ،

در ايي خصوک باور انونی مي ايي اس .که وزير دادگسستري

مخالفن اي محغسی نيسا و موافقن ساي الهسوتی  ،يسد يسك

داراي تکليقی نيس .چراکه اختياري ندارد.

فوري .به تصويب رسيد.

درباره اظهارات اي مطهري بايد ب ويز زمانی که ايسي سسوال
مطرح شد نچه که وظيقه وزير دادگسستري بسود انجسام شسد و
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در سطح کشور امکان اشتغال را فراهز کنيد.

 )8اعالم وصول ( )2فقره سوال:

 -سوال منطقه اي اي اليا

روز سه شنبه

 -2اي يارمحمدي نماينده زاهدان:

اضرتی نماينده مردم تهسران از

-پرونده سازي براي نخغه هساي اهسل سسن .در سسازمان هسا و

وزير محترم ورزا و جوانان درخصسوک بحسران در  2باشس اه

ادارات دولتسسی همسسراه بسسا تغيسسيض شسسکار و اسسستخدام هسسا و

فوتغال استقحل و تراکتورسازي به دليل ضيف مديري .وزارت

انتصاب ها از طرف دست اه هاي ن سارتی و رد صسحاي .نهسا

 -سوال ملسی ساي محمدرضسا صسغاايان نماينسده بسافق و 11

بدون دليل موجه به مصلح .ن ام و انقحب چيس.؟

نماينسسده دي سسر از وزيسسر محتسسرم امسسور ا تصسسادي و دارايسسی

-تذکر در مسائل مرتغط با باز فرينی شهري و ااشسيه نشسينی

درخصوک عدم اجراي مقاد مندرد در مساده  29سانون برنامسه

شهر زاهدان که در رده دوم کشسور از ن سر شساخص هسا ااصسا

ششز توسيه جمهوري اسحمی ايران

شده و از ن ر عمق سيب هاي اجتماعی رتغه اول را اختصاک
داده جدي ب يريد.

 )1قرائت بيانيه

ب -تذكرات كتبي به مسئولين اجرايي كشور( 36مورد)

بيانيه  171نماينده خطاب به وزير علسوم ،تحقيقسات و فنساوري
دست اه اجرايی

درخصوک تصميز اخير شوراي سنجش و پذيرا دانشسجو در
مورد محاسغه نمره ميدل در زمسون کنکسور  ،بسه شسرح ذيسل

تيداد

دست اه اجرايی

موزا و پرورا

1

جهاد کشاورزي

5

علوم

1

صني .و ميدن

4

ا تصاد

2

راه و شهرسازي

5

ارتغاطات

1

کشور

1

نيرو

5

فرهنگ

1

دادگستري

1

ورزا

4

بهداش.

1

تياون

2

رائ .گرديد:
متي بيانيه بديي شرح اس:.
بسمه تيالی
براسا

اخغار واصسله اخيسر ،تصسميمی در شسوراي سسنجش و

پذيرا دانشجو براي لحاظ شرايط کنکور سراسري سال  93با

تيداد

تصويب اعضاي ن شورا اتخاذ شده اس .که طسی ن محاسسغه
 )11تذكرات آيين نامه اي ،اخطيار قيانون اساسيي و تيذكرات

نمره ميدل در زمون با  51درصد به صورت طيی خواهد بسود

شفاهي

که ايي امر به عل .عدم وجود زيرساخ .هساي الزم در شسرايط
فيلی مغاير عدال .موزشی اس .و می تواند سيب هاي جدي

آقاي عليرضا سليمي:در تذکر شقاهی گق :.براسسا

و جغران ناپذيري را به مناطق محروم کشور وارد سازد و اميسد

انون ديوان محاسغات ايي ديوان موظسف اسس .در جسايی کسه

مغدل کند ،بنابرايي ما

اموال عمسومی سسيب مسی بينسد ،ورود پيسدا کنسد ،همچنسيي

نسل جوان و داوطلغان کنکور را به يأ

مساده 25

نمايندگان خواهان ايي هستيز که به فوري .جلسه فو اليساده

براسا

شوراي سنجش و پذيرا تشکيل و نسغ .به بسازن ري مصسوبه

عامه ورود کند.

ن شورا براي کنکور سال  93ا دام شود.

چه کسانی دستور پرداخ .دالر  4211تومانی را داده انسد کسه

اصل  111انون اساسی سوه ضسائيه بايسد در اقسو

)19تذكرات كتبي نماين گان به رييس جمهور و مسئولين اجراييي

به موجب ن ااشيه سود ميليونی براي يك عده فسراهز شسد؟

كشور

ديوان بايد به ايي موضوع وارد شود ،زيسرا ايسي تصسميز سسغب

الف -تذكرات كتبي به رييس جمهور( 2مورد)

کاهش ذخاير ارزي و طحي کشور شد.

 -1اي اسينيلی ااجیدلي انی نماينده شساهييشسهر :طغسق

چه کسانی سامانه کسذايی را طرااسی و  52ميليسارد دالر از ارز

اصل  115انون اساسی  ،شما مسئولي .اجراي انون اساسسی
را بر عهده داريد و بر اسا

کشور را در نجا به تاراد بردند؟ چه کسسانی مسسئول افسزايش

اصل  23ايي انون براي همه افراد

يم .دو برابري مسکي هستند؟ متاسقانه نقدين ی در کشسور
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افزايش يافته و ديوان محاسغات در ايي زمينه بايد بسه مجلسس

شهري در مازندران بايد مدن ر رار ب يرد.

گزارا دهد.

همچنيي وي در تذکر به مسسئوالن ذيسربط بسه ويسژه اسستاندار

 -اي رئيس جمهور؛ اختياراتی که امسروز شسما داريسد ،هسي

مازندران تاکيسد کسرد :وضسيي .ايرفيسال شسرک .هساي نقتسی

رئيس جمهوري بيد از انقحب نداشته اس ،.بنابرايي به وظايف

مستقر در مازندران اعز از خزر ،اقاري شسمال و پايانسه نقتسی

خود عمل کنيد .از سوي دي ر هيات رئيسه مجلسس هسز بايسد

نکاء و عدم استقاده از ظرفي .ن ها در اشتغال و خلسق منساب

موضوعات مهمتر را در اولوي .رار دهد.

بايد اصحح شود.

آقاي حسن لطفي :در تذکر شسقاهی خطساب بسه هيسات رئيسسه

آقاي امير خجسته:در تذکر شقاهی اظهار داش :.تسذکر مسي بسه

مجلس گق :.وضيي .نابسسامان ا تصسادي سسغب شسده جيسب

رئيس جمهور و سران سه وه اس .تا با مردم صحغ .کننسد و

کارگران خالی و سقره ا شسار ضسييف جاميسه نيسز روز بسه روز

راهکار اجرايی براي خرود از بحران ا تصادي را ارائسه و تييسيي

کوچکتر شود ،با ايي اال چرا لوايح و طسرح هسايی در دسستور

تکليف نمايند.

کار مجلس رار می دهيد که هي ضرورتی ندارند.

وي با بيان اينکه تذکر مي به وزير ا تصاد و امور دارايی و وزيسر

اي الريجانی غل از انتخابات رئيس جمهوري ،چسالش هساي

تياون ،کار و رفاه اجتماعی اس ،.گقس :.هسر دوي ايسي وزرا در

کشور را تغييي کردند ،اما بيد از ن ايي موضوع مسکوت مانسد،

اولوي .استيضاح هستند ،رئسيس جمهسور گقتسه بسود کسه تسيز

لذا دستور کار مجلس با توجه به شرايط ا تصادي کشسور بايسد

ا تصادي دول .را تيييي تکليسف مسی کنسد ،وزيسران ا تصساد و

تن يز شود.

تياون هزينسه هساي کحنسی از بيس .المسال بسراي جلسوگيري از

وي خطاب به وزير موزا و پرورا گق :.براسا
هاي دينی و براسا

استيضاح می کنند که ايي نيز يك نوع اارت بي .المال اس..

تمام موزه

اصل سوم سانون اساسسی بهسره کشسی از

وزراي ا تصاد و تياون تغانی و رايزنی می کننسد در اسالی کسه

نيروي انسانی و تغييض ممنوع اس .و ايي شايسسته جمهسوري

می دانند عملکرد نها در تيز ا تصادي دول .جز شقت ی بازار

اسحمی ايران نيس ،.از ايي رو ميلمان پيش دبستانی ،دبستان،

چيزي دي ري نغوده اس..

نهض .سواد موزي و اق التدريسی ها که  11تا  11سال عمر

اگر وزراي تياون و ا تصساد نرونسد ،مجلسس بسراي نهسا تييسيي

مقيد خويش را صرف موزا کرده اند نغايد بحتکليف بمانند.

تکليف می کند ،اينهسا در اسال تغسانی ،رايزنسی و بسی ارمتسی

آقاي سي علي ادياني:در تذکر شقاهی خطاب بسه وزيسر جهساد

کردن به مجلس هسستند ،استيضساح تسيز ا تصسادي دولس .در

کشاورزي گق :.تيييي ناعادالنه نرخ بسرنج کسه  3هسزار و 311

اولوي .اس .زيرا نشان داده اند که عملکرد خوبی ندارند.

تومان در ن ر گرفته شده اس .هي تناسغی با مجموعه هزينه

فشارا تصسسادي بسسر روي دوا مسسردم ناشسسی از عملکسسرد تسسيز

هاي کشساورزان نسدارد ،همچنسيي بايسد نسرخ عادالنسهاي بسراي

ا تصادي اس..

مرکغات اعز از پرتقال ،نارن ی و کيسوي تييسيي شسود و امکسان

آقاي حسن بهرام نيا:در تذکر شقاهی خطاب به رئيس جمهسور،

صادرات ن هز با همکاري اتا بازرگانی وزارت صني ،.ميسدن

گق :.چرا همزمان بسا تهديسدات ترامسی يمس .سسکه و ارز در

و تجارت فراهز شود.

داخل کشور به صورت يك شغه چنديي برابر می شود؟ يا ايي

-در تذکر به وزير کشور ادامه داد :وضيي .پسسماند در اسستان

همسساهن ی تصسسادفی اسسس.؟ اگسسر تصسسادفی نيسسس .چسسرا مرکسسز

هاي شمالی باالخص در مازندران شرم ور اس .کما اينکسه بسا

فرماندهی و عوامل ن شناسايی و ميرفی شوند.

وجسسود عغسسور از زيغسساتريي ميسسابر خسسدادادي از تيقسسي ناشسسی از

در شرايط موجود کشور با مسائل سياسی ،تهديسدات خسارجی،

سوءمديري .در پسماندها ادر به تنقس نيستيز.

تحريز ها و تغيات ن مواجه اس .اما خغري از واگذاري بن ساه

-در تذکر به وزير نيرو تصريح کرد :وضيي .نامناسسب فاضسحب

هاي ا تصادي به يم .هاي ناچيز به عناصر خاک کسه فا سد
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تکليسف

اهلي .اس ،.به گوا می رسد.

شد و بي .المال ايف و ميل شد ايسي افسراد ااسسا

وي خطاب به وزيسر جهساد کشساورزي ،تصسريح کسرد :وضسيي.

نکردند و امروز مسسلمان و بيسدار شسده انسد و بسا ايسي ادبيسات

نابسامان روای و روانی به ويژه براي کشاورزان ايجاد شده کسه

نامناسب مجلس را مورد هجمه رار می دهند؟

سايه بی توجهی ايي وزراتخانه هر روز سسن يي تسر مسی شسود،

از هيات رئيسه مجلس و ي .اهلل طغسی نماينده ولی فقيه می

لوازم و نيازهاي کشاورزان بايد تاميي شود تا مجغور نشسوند بسا

خواهز که به ايي مغااث مطرح شده و فضايی که ايجاد کسرده

يم .باالتر از بازار زاد تهيه کنند.

اس .رسيدگی کنند چرا که ايي افراد ااسا

آقاي عب الحمي خ ري:در تذکر شقاهی اظهسار داشس :.ساي

تريغون ها يك طرفه اس .ن هسز در شسرايطی کسه خودشسان

خجسته به رااتی به نماينسدگان ،دولس .و وزرا اتهسام زد ،او از

هرگز منتخب مردم نغوده اند ،مصالح مردم را درک نمی کنند،

تغانی بيي افراد مسیگويسد و ايسي ادبيسات شايسسته نماينسدگان

واي به روزي که پرده ها برافتد و مردم از ضمير بساطي ن هسا

نيس..در ماده  255يسيي نامسه داخلسی مجلسس بسه صسراا.

گاه شوند.

مراال استيضاح وزرا مده اس .و طغق ن بايد اسداکثر يسك

آقاي د كتر پزشكيان  :در پاسخ به وي گق :.اگر ايي مسسائل از

هقته موضوع استيضاح وزيسر در کميسسيون تخصصسی بررسسی

تريغون نماز جميه مطرح شده باشد که بييد هز بسه ن سر مسی

شود و از استيضاح کنندگان و وزير براي بيان داليلشان دعوت

رسد وا يا ابل پي يري و بررسی اس .ضمي اينکه اسستقاده از

شود.

لقک تغانی دول .در استيضاح که اي خجسته بدان اشاره کرد

وي گق :.ربييی م لوم تريي وزير دولس .اسس ،.او سسه بسار از

نيز طغق ماده  73ييي نامه داخلی به لحاظ اهانس .بسه دولس.

مجلس رأي اعتماد گرفته و ايي بار بدون طی مراال تشريقات

مقغول نيس ..بهتسر اسس .مسسئوالن در اسستقاده از القساظ بسه

استيضاح او اعحم وصول شده اس .که خحف سانون و عسدال.

گونه اي ا دام کنند که توهيي به يکدي ر محسوب نشود.

اس..

آقاي عين اهلل شريف پور:در تذکر شقاهی اظهار داش :.بيش از

آقاي د كتر پزشكيان  :در پاسخ به ايي تسذکر گقس :.در جلسسه

 41روز اس .کسه خغسري از طسرح هساي دوفسوريتی در صسحي

هيات رئيسه موضوع استيضاح بررسی می شود.

نيس ،.طرح کاهش اخذ عوراض خرود از مرزهاي زمينی براي

آقاي محم دامادي :در تذکر شسقاهی گقس :.سسوال از رئسيس

مرزنشينان توسط بنده و اي کغيري ارائه شسد ،از ايسي طسرح

جمهور غل از سال جديد امضا شد کسه در ن زمسان التهابسات

نيز خغري وجود ندارد.

ارزي و مشسسکحت کنسسونی وجسسود نداشسس .همچنسسيي ضسسرورت

وي با بيان اينکه رئيس جمهور در ارتغاط با تسذکرات کتغسی و

وادتی که مدن ر رهغر مي ز انقحب بوده نيز وجود نداش..

شقاهی نمايندگان درخصوک کاهش عوارض خسرود از کشسور

متاسقانه هقته گذشته يکی از ائمه جميه اسستان مازنسدران بسا

بسسراي مرزنشسسينان عکسسس اليملسسی نشسسان نمسسی دهسسد ،گقسس:.

ادبيات نامناسب و شني نمايندگان مجلس را زير سسوال بسرده

مرزنشينان در وضيي .اورژانسی هستند و بسا افسزايش عسوارض

اس .کما اينکه از القاظی همچسون مياملسه گسر ،پسس ،.رذل و

خرود از کشور مييشس .نهسايی کسه داراي کسارت الکترونيسك

کثيف براي نمايندگان استقاده کرده اس..

هستند ،به خطر میافتد.

پيغمغسر مسی پوشسد و از تريغسون

به رااتسی مسی تسوان مشسکحت مرزنشسينان را برطسرف کسرد،

نماز جميه که بايد تريغون اخح و اميسد مسردم باشسد

بی توجهی رئيس جمهور موجب بيکاري بيش از  2هزار نقر در

وي افزود :يا کسی که لغا
مقد

می کنند زمسان

سخي می گويد اجازه توهيي به نماينسدگان را دارد؟ يسا نغايسد

اوزه انتخابيه مي شده اس..

جايی براي رسيدگی به ايي موضوع وجود داشته باشد.

آقاي سي ناصر موسوي الرگاني :در تذکر شقاهی با اسستناد بسه

در گذشته که دکل ها در کشور گز شد 5 ،هزار ميليارد خورده

بند  11ماده  ،24گق :.هز اکنون مسردم بسا مشسکحت زيسادي
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مواجه هستند و اقيقتا امروز جاي طرح سوال هايی که مطرح

با اشاره به مذاکرات هسته اي عنوان کرد :مومي از يك سسوراخ

شد نغود چرا که تورم افسارگسيخته جاميه را فراگرفته و عسدم

دوبار گزيده نمی شسود ،در شسرايطی کسه مريکسا گسستاخانه از

ن ارت دول .بر بازار به شدت مردم را ناراا .کرده اس..

برجام خارد شده اس .و تحريز هساي جديسدي را دنغسال مسی

دول .توان تن يز و مديري .بازار را نسدارد ضسمي اينکسه ارائسه

کند ،طرح مذاکرات جديد تدبير نيس..

بسته ارزي جديد در هميي ابتدا باعث اعتراض توليدکننسدگان

آقاي رسول خضري:در تذکر شقاهی اظهار داش :.اخطار سانون

شده اس ،.همچنيي نساجی ها و توليدکنندگان لوازم خان ی و

ا اسی من براساس اصل سوم و بندهای  9 ،3و  02به ریه س

فسسوالد در سسستانه تيطيلسسی سسرار دارنسسد .بنسسابرايي دولسس .بايسسد

جمهور است.

راهکاري در جه .تاميي مواد اوليه ارائه دهد تا توليدکننسدگان

اوليي بحث پی ريزي ا تصادي براسا

با مشکل مواجه نشوند.

در اال ااضر تورم افسارگسيخته و عدم ن ارت دولس .باعسث

مردم دليجان با سختی و مشکل فراوان در اال گذران زنسدگی

شده تا فقرا فقيرتسر و ثروتمنسدان ثروتمنسدتر شسوند ،اخستحف

هستند و هي ا دامی هز از سوي دول .براي ال مشکحت ن

طغقاتی بسيار شديدي ايجاد شده که برازنده ن ام نيس..

ها مشاهده نمی شود بنابرايي بايد انت ار چنيي بحران هايی را

بسته ارزي دول .کاري از پيش نمی بسرد زيسرا غسل از شسروع

داشته باشيز.

تحريز هاي مريکا دچار مشکل شسديز ،از عسدم برنامسه ريسزي

در تذکر به وزير نيرو تصريح کرد :اي اردکانيان ؛ بارها گقتسه

ا تصادي دول .تاسف می خورم و اميدوارم رئيس جمهور براي

ام که مردم فحورجان  71درصد کشاورز هسستند و  91درصسد

شقافي .و تنوير افکار عمومی و نمايندگان هسر چسه زودتسر در

مردم دليجان نيز در ايي شغل فيالي .دارند اگر اق به ن ها

مجلس اضور پيدا کند و پاسخ الزم را ارائه نمايد.

را فروخته ايد کسه تصسرف ايرشسرعی و اير سانونی اسس .چسرا

آقاي فرهاد تجري:با استناد به اصل  171انون اساسسی گقس:.

در مد ااصل از ن را جه .امرارمياا به ن هسا نمسی دهيسد

روز شنغه در برنامه خغسري شسغکه دو بررسسی منساطق زاد در

ضمي اينکه بااات فحورجان ،نجف باد و خمينی شهر در اال

مجلس را با ادبيات مغرضانه به تمسخر گرفته شد.

خشك شدن اس .که بايد در ايي مورد چاره انديشی کنيد.

ايي براي چندميي بار اس .که يکی از برنامه هاي صدا و سيما

آقاي محم رضا صباغيان :در تذکر شقاهی اظهار داشس :.فشسار

خارد از موازيي ،بررسی هاي کارشناسی دول .و يسا مجلسس را

ا تصادي کمر ا شار ضسييف جاميسه را شکسسته اسس ،.رئسيس

مغرضانه گزارا می دهد و نمايندگان را متهز به شومي بسازي

جمهور و سران سه وه از گقتاردرمانی دس .بردارند ،بسه ن سر

می کنند.با توجه به اينکه چنديي بار برنامه هاي صدا و سسيما

می رسد ،بدنه دول .نمی خواهد فکسري بسراي ا تصساد کشسور

ا دامات کارشناسی مجلس را زيرسوال می برد انت ار مسی رود

داشته باشد.

هيات رئيسه مجلس در ايي زمينه تذکر دهد.

بيش از  7سال اس .کارخانسه فسوالد در اسوزه انتخابيسه بنسده

آقاي د كتر پزشكيان  :تاکيد کرد :اگر وا يسا چنسيي ادبيساتی بسه

ميطل مانده اس .و هر چه بخش خصوصی پي يري می کنسد،

کار گرفته شده ،وا يا زش .اس..

راه به جايی ندارد ،درايي زمينه اتی با مياون پارلمانی رئسيس

ضوابط صسحيح اسس،.

 )12اعالم ختم جلسيه  ،جلسيه آيني ه روز چهارشينبه ميورخ

جمهور نيز صحغ .کرده ايز اما بی فايده بوده اس..
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وي خطاب به وزير کشور گق :.سازمان بهزيستی از مردم پول
گرفته اس .تا براي نها خانه تهيسه کنسد ،در شهرسستان بسافق
خانه هاي ساخته شده بيد از سازمان بهزيستی بيد از يك سال
تخريب شده و ابل سکون .نيس..
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