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تصويب و ادامه بحث به جلسه آينده موكول گرديد).

 )2ناطقین جلسه علنی(آقايان :شريف پور ،نقوي حسیني ،كاظم زاده ،گودرزي و شريعت نژاد)
 )3تذکرات کتبی نمایندگان به رییس جمهور و مسئولین اجرایی کشور
الف -تذکرات کتبی به رییس جمهور(7مورد)
ب -تذکرات کتبی به مسئولین اجرایی کشور(27مورد)

 )4تذکرات آیین نامه ای ،اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی
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 -04دادستان دیوان محاسبات کشور
)1ادامه رسیدگي به طرح يک فوريتي اصالح موادي از
قانون انتخابات مجلس شوراي

 -05رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی
سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و جانشینان و
معاونان آنان در سراسر کشور

اسالمي(ارجاع از جلسهه

علني )
پس از ارایه پیشنهادها  ،مواد ( )12،13،15،11،11،25،28مجدداً بهه
کمیسیون ارجاع و مواد()14،12،18،21،21،22،23،24،22،21،21،31

 -06رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و
معاونان وی

مواد  12و  13به كمیسیون ارجاع گرديد.

 -07رئیس جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران و
معاونان وی

به شرح ذیل به تصویب و ادامه بحث به جلسه آینده موکول گردید:

ماده  - 12ماده ( )۹۲قانون و تبصره های آن است ،به شرح
ذیل اصالح می شود:

 -08استانداران ،فرمانداران و بخشداران

ماده  -۹۲اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود به شرح
ذیل از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند:

 -0۲رؤسا و سرپرستان سازمان های دولتی
 -۹1رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)

الف  -اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه
سراسر کشور محروم می باشند مگر اینکه حداقل شش ماه
قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در
آن پست شاغل نباشند.

 -۹0رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
 -۹۹اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و
وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور
تسری دارد.

ا -رئیس جمهور و معاونان و مشاوران وی

 - ۹۳اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات
مالی و اعتباری (دولتی یا خصوصی)

-۹رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی
 -۳مشاوران معاونان رئیس جمهور

 -۹4رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی

 -4رؤسای دفاتر سران سه قوه

 -۹5رؤسا و سرپرستان بنیادهای «مستضعفان ،شهید05 ،
خرداد ،مسکنه ،کمیته امداد امام خمینی (ره) ،نهضت سواد
آموزی ،سازمان تبلیغات اسالمی ،دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاقهای بازرگانی و
صنایع و معادن و تعاون ایران ،معاونان و مشاوران آنان ،رئیس
سازمان نظام پزشکی ایران ،روسای نظامهای صنفی و حرفهای
و مناطق آزاد و ویژه و سردفتران ،رئیس اتاق اصناف ایران و
سایر رؤسا ،مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت آنان به
کل کشور تسری دارد.

 -5وزرا و سرپرستان وزارتخانهها
 -6معاونان و مشاوران وزرا
 -7مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانهها و مدیران
کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا
 -8رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی
 -۲رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی
 -01دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی

 -۹6شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطالعات

 -00رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی

 - ۹7شهرداران و معاونان شهردار و رؤسای مناطق شهرداری
و اعضای شوراهای اسالمی شهرها

 -0۹رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران
وی

 - ۹8اعضای شورای نگهبان و اعضای هیأتهای اجرائی و
نظارت در همان دوره؛

 -0۳رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی
2

خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي
جلسه922

معاونتامورمجلس ریاست جمهوری
معاونتامور تقنینی

 -۹۲سفرای ایران

دوشنبه
3122939931

تبصره  -0کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور
در بندهای «الف»« ،ب» و «ج» این ماده ،مشمول مفاد این
ماده می باشند .تشخیص همطرازی با سازمان اداری و
استخدامی کشور میباشد.

ب  -اشخاص زیر از داوطلب شدن در استان قلمرو مأموریت
خود محروم هستند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام
از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل
نباشند:

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداقل هفت
ماه قبل از آغاز ثبت نام ،فهرست مشاغل همطراز را نزد وزارت
کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.

ا -معاونان و مشاوران استاندار
 -۹معاونان فرمانداران و بخشداران

تبصره  -۹در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا
تعهد خدمت ،استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی
مسؤولین مربوطه باشد ،قبول استعفا حداقل شش ماه قبل از
ثبت نام شرط است .همچنین استعفای کارکنان (پرسنل)
نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می باشد.

 -۳مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
 -4رؤسای اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی و
روسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان
 -5مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و
معاونان آنان

در صورتی که مطابق قوانین و مقررات ،متعهدین خدمت در
دستگاهها ،مجاز به تعویق زمان خدمت خود باشند و الزامی به
استمرار در انجام خدمت نداشته باشند ،می توانند با رعایت
شرایط مقرر در این ماده نامزد شوند

ج -اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه
قلمروی مأموریت خود محروم هستند مگر اینکه حداقل شش
ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمایند و به هیچ وجه
در آن پست شاغل نباشند

تبصره  -۳به هنگام ثبت نام ،ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول
استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یادشده در
بندهای این ماده ،شش ماه قبل از ثبت نام الزامی است در غیر
این صورت از ثبت نام وی خودداری می شود.

 -0ائمه جمعه دائمی و موقت
 -۹قضات شاغل در امر قضا و رؤسای دادگستری شهرستان
ها و استانها

تبصره  - 4جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی
صالح باالتر ،حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی
شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسؤولیتی نداشته باشد.
تخلف از حکم این ماده توسط مقام ذی صالح جرم است و
مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون
مجازات اسالمی محکوم می شود.

 -۳مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری ها
و معاونان آنان
 - 4رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به
دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان
 -5رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم
از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها

تبصره  -5وزارت کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از
ثبت نام داوطلبان ،مراتب را از طریق رسانه های گروهی به
آگاهی عموم برساند .

 -6اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و
وابسته به دولت در استان و شهرستان

ماده  11به كمیسیون ارجاع شد.

 -7سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و
شهرستان

ماده  -12ماده ذیل به عنووان مواده  ۳0مکورر ( )0بوه قوانون
الحاق می شود.
ماده  ۳0مکرر ( )0عالوه بر مواردی که در این قانون بوه عهوده
هیأت اجرائی مرکزی گذاشته شده است ،وظایف این هیأت بوه
شرح ذیل می باشد:

 -8سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسالمی در مرکز استان
و شهرستانها
 -۲اعضای شوراهای اسالمی روستا
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 -0مسئولیت حسن اجرای فرآیند انتخابات در همه سطوح
 -۹هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
 -۳تصویب برنامه زمان بندی و اجرائی انتخابات
تبصره  -وزارت کشور و ستاد انتخابوات کشوور موظفنود کلیوه
تصمیمات خود را در خصوص انتخابات به اطالع هیات اجرائوی
مرکزی برساند .در صوورتی کوه هیوأت مزبوور نسوبت بوه ایون
تصمیمات نظری داشته باشد ،مراتوب را فوورا بوه اطوالع وزیور
کشور می رساند .وزیر کشور موظف است نظرات هیأت را اجراء
نماید .در غیر این صورت هیات اجرائوی مرکوزی مراتوب را بوه
هیات مرکزی نظوارت گوزارش خواهود داد .تصومیمات هیوأت
مرکزی نظارت الزم االتباع است.
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تطبیق داده و طوی صورتجلسوه ای بوه هیوات اجرائوی حووزه
انتخابیه اصلی اعالم کنند.
تبصره  -4رئیس هیوأت اجرائوی اسوتان مکلوف اسوت پوس از
تجمیع آراء ،نتوایر حاصوله اولیوه را بوا هیوأت نظوارت اسوتان
تطبیق داده و طی صورتجلسه ای بوه وزارت کشوور و شوورای
نگهبان ارسوال و سو س از طریوق اسوتانداری از رسوانه هوای
گروهی اعالم کند .تأیید صحت انتخابوات و نتوایر آراء برعهوده
شورای نگهبان می باشد.
ماده  19به كمیسیون ارجاع گرديد.

ماده  - 21یک تبصره به شرح ذیل به ماده ( )40قانون الحواق
میشود.
تبصره  -در صورت همزمانی در انتخابات ،نماینودگان موضووع
این ماده واحد می باشند.

ماده  17به كمیسیون ارجاع گرديد.

ماده  - 11یک ماده به شرح ذیل به عنوان مواده ( ۳۹مکورر)۹
به قانون الحاق و ماده ( )۹6قانون حذف می شود:
ماده  ۳۹مکرر  -۹به منظوور تجمیوع نتوایر آرای حووزه هوای
انتخابیه موجود در استان ،هیأتی به عنوان هیأت اجرائی حوزه
انتخابیه اصلی در محل استانداری با ترکیب ذیل تشوکیل موی
شود:
- 0استاندار به عنوان رئیس هیأت
- ۹مدیر کل ثبت احوال استان
- ۳رئیس دادگستری استان
-4یک نفر از معتمدان هر یک از هیأتهای اجرائی حووزه هوای
فرعی به انتخاب معتمدان همان هیأت.
تبصره  -0به منظوور تعیوین معتمودان هیوأت اجرائوی حووزه
انتخابیووه اصوولی ،معتموودان محلووی عضووو هیأتهووای اجرائووی
حوزه های انتخابیه فرعی در استان ،حداکثر یک هفته قبول از
روز رای گیری از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیوأت
اجرائی حوزه انتخابیه اصلی انتخاب و به این هیأت معرفی موی
کنند .در صورتی که مجموع تعداد اعضای هیأت اجرانی حووزه
انتخابیه اصلی زرج شود ،یک نفر از معتمودان حووزه انتخابیوه
فرعی مرکز استان به معتمدان هیأت اجرائی استان اضافه موی
شود.
تبصره  -۹جلسات این هیأت با اکثریت دوسوم اعضاء رسومیت
می یابد.
تبصره  -۳فرمانداران و بخشداران مراکز حووزه هوای انتخابیوه
فرعی موظفند بالفاصله پس از خاتموه ریی گیوری و شومارش
آراء ،نتایر حاصله را با هیأتهای نظوارت حووزه انتخابیوه خوود

ماده  - 21ماده ( )45قانون به شرح ذیل اصالح میشود
ماده  - 45داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس باید ظرف مدت
هفت روز از تاریخ انتشوار دسوتور شوروع انتخابوات بوه وسویله
وزارت کشور ،به سامانه الکترونیکوی کوه وزارت کشوور جهوت
ثبوت نووام ارتقوواء داده اسووت ،مراجعووه کننوود و ضوومن تکمیوول
پرسشنامه مخصوص اعالم داوطلبی ،مدارک و گواهینامه هوای
مربوطه را بارگذاری و با یخذ شناسه (کد) رهگیری ،شخصا و یا
از طریق نماینده رسمی خویش جهت تأیید نهایی ثبت نام بوه
فرمانداری یا بخشداری مرکوز حووزه انتخابیوه فرعوی مراجعوه
کنند
وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابوات
در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریوق رسوانه هوای
گروهوی بووه عموووم مووردم اطوالع رسووانی کنوود و فرمانووداران و
بخشداران مکلفند در این خصوص بوه نحوو مقتضوی در حووزه
انتخابیه فرعی خود اطالع رسانی کنند
تبصره  -0عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعوالم داوطلبوی و
عدم بارگذاری مودارک و گواهیناموه هوای مربوطوه و یوا عودم
مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مربوطه در موعد مقرر جهت
تأیید نهایی ثبت نام ،به منزله عدم ثبت نوام اسوت در صوورت
نقووص در سووامانه مزبووور ،ثبووت نووام بووه صووورت حضوووری در
فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه فرعوی انجوام موی
گیرد.
تبصره  -۹داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس که در خوارج از
کشور به سر می برند ،باید ضمن مراجعه به سا
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الکترونیکی و طی مراحل مربوطه ،جهت تأیید نهایی ثبوت نوام
به سفارتخانه با کنسولگری با نمایندگی سیاسی مربوط مراجعه
نمایند.
سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مکلف است با سریع
ترین وسیله مخابراتی تأییود ثبوت نوام داوطلبوان موذکور را از
طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور اعالم کند تا در مهلت
قانونی نسبت به بررسی صالحیت وی در هیأت اجرائوی حووزه
انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.
تبصره  -۳پرسشونامه اعوالم داوطلبوی بایود حواوی اطالعوات
شخصی و خانوادگی ،سوابق علموی ،شوغلی ،سیاسوی ،قضوائی،
اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد.
تبصره  - 4شورای نگهبان نیز امکان ثبت شکایات و اعتراضات
نامزدهووا را بووه صووورت الکترونیکووی و بووا ارائووه شناسووه (کوود)
رهگیری فراهم می کند.
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مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یوک از داوطلبوان فاقود
هرگونه سابقه ای نزد آنان باشد ،در پاسخ ارسالی نسبت به این
موضوع تصریح کنند.
تبصره  -عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یوا ارسوال پاسوخ بور
خالف واقع ،جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قوانون
مجازات اسالمی به استثنای حبس محکوم می شود.
ماده  -22تبصوره  ۹مواده  5۹قوانون بوه شورح زیور اصوالح
میشود:
تبصره  -۹هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی
نظووارت ،موظووف اسووت مراتووب تأییوود یووا رد صووالحیت کلیووه
داوطلبان را با استناد قانونی و پس از استعالم از مراجع قوانونی
و بررسیهای الزم ،طی صورتجلسهای به فرمانودار یوا بخشودار

مربوط اعالم نماید.
ماده  21به كمیسیون ارجاع گرديد.

مههاده  -22موواده ( )47قووانون بووه شوورح ذیوول اصووالح
می شود:
ماده  -47فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه فرعی موظف
است همزمان با تأیید نهایی ثبت نام داوطلبوان در زموان ثبوت
نام ،روزانه اطالعات ثبت نام و کلیه مدارک واصول شوده را بوه
صورت کامل به وزارت کشور ارسال نماید و وزارت کشوور نیوز
موظف است اطالعات و مدارک مزبور را به محو وصوول ،بوه
هیأت مرکزی نظارت ارسال کند و در پایوان مهلوت ثبوت نوام،
فهرست کامل افراد ثبت نام شوده را بوه هیوأت مزبوور ارسوال
نماید.

ماده  -22ماده ( )56قانون به شرح زیر اصالح می شود :
ماده  - 50اصطالحات و عبارات زیر در چهارچوب ایون قوانون،
در معانی ذیل به کار می روند:
 -0تبلیغات :بوه مجموعوه اقودامات نامزدهوای انتخابوات و یوا
نمایندگان آنهوا و سوایر افوراد  -اعوم از گفتواری ،نوشوتاری و
رفتوواری  -بووه منظووور تأثیرگووذاری بوور ریی دهنوودگان گفتووه
می شود که با هدف رسواندن پیوام ،ایوده و برناموه نامزدهوا بوا
احزاب و گروههای سیاسی به مردم می باشد تا از ایون طریوق
آنها را به ریی دادن به نامزدهای مورد نظر یوا جریوان و گوروه
خاص ترغیب یا از ریی دادن به نامزدها و گروهها و جریانهوای
دیگر منصرف نمایند.
 -۹رسانه های همگانی :مقصود ابزارهای چاپی ،الکترونیکی یوا
رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه ای است که به منظور
انتشار عمومی محتوای نوشتاری ،شنیداری ،دیداری یا تلفیقوی
از آنها به کار می رود.
 -۳ستاد تبلیغات انتخابوات :مرکوزی اسوت کوه فعالیوت هوای
تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می
شود و عناوین مشابه نظیر ،ستاد مردمی ،مرکز ،مجمع ،کوانون
هواداران ،و غیره ستاد تبلیغاتی محسوب می شوند.
 -4فعالیت های انتخاباتی :به هرگونوه فعالیوت قوانونی اطوالق
می گردد که نامزدها ،احزاب و گروههای سیاسی و طرفوداران
آنها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام میدهند.

مههاده ( - )23موواده ( )48قووانون بووه شوورح ذیوول اصووالح
می شود:
ماده  -48وزارت کشور و شوورای نگهبوان بوه منظوور بررسوی
سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون ،روزانه
اطالعات کامل سجلی ثبت نام نامزدهوا را حسوب موورد نوزد
مراجع ذی صالح (مراجع چهارگانه) وزارت اطالعوات ،سوازمان
ثبت احوال کشور ،نیروی انتظامی جمهووری اسوالمی ایوران و
قوه قضائیه ارسال می کنند .مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلوت
ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعالم
شده به صورت مکتوب و مستدل اقدام نماینود .پاسوخ مراجوع
مزبور باید صرفا نواظر بوه وجوود سووابق مربوطوه در خصووص
شرایط مذکور در قانون باشد.
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 -5هزینه های انتخابواتی :هزینوه هوایی اسوت کوه نامزدهوای
انتخابات و احزاب و گروههای سیاسی در انجوام فعالیوت هوای
انتخاباتی و تبلیغات ،صرف می کنند.
 -6تأمین مالی انتخابات :منظور اقودامات و منوابع الزم جهوت
تأمین هزینه های انتخاباتی است.
 -7سامانه مالی انتخابات :پایگاهی اسوت کوه وزارت کشوور بوه
صووورت الکترونیکووی ایجوواد و نامزدهووا و احووزاب و گروههووای
سیاسی ملزم به ثبت اطالعات مالی خود مطابق قوانون در ایون
سامانه می باشند.
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ماده  -58چاپخانه ها و سایر مراکز تکثیور منحصوراد در صوورت
درخواست ک ی و رسمی نامزد ،زرد ستاد اصلی تبلیغوات وی و
با احزاب و گروه های سیاسی ،مجاز به چاپ و آگهوی تبلیغوات
انتخاباتی و با رعایت ضوابط میباشد در صوورت تخلوف از ایون
حکم مرتکب مجرم شناخته شده و بوه مجوازات درجوه شوش
قانون مجازات اسالمی به استثنای حبس محکوم میشود.
تبصره  -نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ بایود
در زیر آگهی درج شود .در صورت عدم درج این مووارد ،آگهوی
در حکم آگهی غیرمجاز میباشد.

ماده  -27ماده  56مکرر ( )0به قانون الحاق می شود:
ماده 56مکرر( -)0تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی منحصرا در
چهارچوب احکام این قانون مجاز است و کلیوه مراجوع اداری،
انتظامی و قضایی مسؤول ،موظف به برخورد بوا تبلیغوات غیور
مجاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه هستند.

توضیح :آقای مهرداد الهوتی ،با استناد به ماده " "۹۹آییننامه
در تذکری ،گفوت :روز گذشوته الیحوه جوامع انتخابوات اعوالم
وصول شد که با توجه به این موضوع بهتر اسوت طورح اصوالح
قانون انتخابات هم به کمیسیون شوراها ارجاع شود تا مجلوس
شورای اسالمی دوباره کاری نکند.
آقای دکتر الریجانی ،در پاسوخ بوه ایون توذکر ،اظهوار داشوت:
برخی از مواد این طرح با الیحه دولت مشترک است ،لوذا نظور
ما بر این بود که موواد مشوترک را بررسوی و تصوویب کنویم و
کمیسیون در بررسی مواد ارجاعی تطابقهای الزم را بوا الیحوه
دولت اعمال کند.پیشنهاد آقای الهوتی ارجواع کول طورح بوه
کمیسیون است که میتوان آن را مدنظر داشت.
آقای الریجانی از همه نمایندگان خواست تا نظرات خوود را در
این باره اعالم کنند که آنها با ارجاع کول طورح بوه کمیسویون
مخالفت کردند.

ماده  21به كمیسیون ارجاع گرديد.

ماده-29ماده  57قانون و تبصره های آن به شرح ذیل اصوالح
می شود:
ماده  -57نامزدها و ستادهای انتخاباتی نامزدهوا موظفنود یوک
نسخه از کلیه آثوار تبلیغواتی خوود را بوه صوورت فیزیکوی یوا
الکترونیکی به همراه مودارک و گواهیناموه هوای موضووع ایون
ماده ،قبل از انتشار به کمیسیون بررسی تبلغوات االن و هیوأت
اجرای حوزه انتخابیه ارسال نمایند .کمیسیون و هیات اجرائوی
مکلفند حداکثر ظرف مهلت بیست و چهار ساعت نظر خوود را
اعالم نمایند .در غیر این صورت انتشار آثار مزبور مجواز اسوت.
این امر نافی مسؤولیت نامزدها و ستادهای تبلیغاتی در انتشوار
آثار تبلیغاتی غیر مجاز نمی باشد.
هیأت اجرائی مکلف است یک نسخه از آثار تبلیغاتی نامزدها را
نزد هیأت نظارت حوزه انتخابیه ارسال نماید.
تبصره - 0کمیسیون بررسی تبلیغوات مرکوزی موی توانود بوه
منظور دریافت آثار تبلیغاتی نامزدهوا و همچنوین ارسوال آثوار
تبلیغاتی بوه هیأتهوای اجرائوی و نظوارت ،سوامانه ی تبلیغوات
انتخاباتی را راه اندازی نماید.
تبصره-۹وزارت کشور موظف است اقدامات و همواهنگی هوای
الزم را به منظور راه اندازی سامانه مزبوور بنوا بوه درخواسوت و
مطابق نظر کمیسیون بررسی تبلیغات انجام دهد.

اظهارات آقاي دكتر امیري معاون امور مجلس ريیس جمهور:

آقای دکتر امیری در جریوان بررسوی طورح اصوالح مووادی از
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی ،اظهار داشوت  :الیحوه
جامع انتخابات در فرایند کارشناسی مبسووط و مفصولی تهیوه
شده و نظور بسویاری از نماینودگان پویش از آنکوه در مجلوس
حاضر شوند به عنوان صاحبنظر و فعال سیاسی و اجتمواعی در
مورد الیحه اتخاذ شده است.
در جلسوات مشووترک دربوواره الیحووه جووامع انتخابووات بحو و
بررسی ها صورت گرفت و در نهایت وزارت کشور این الیحوه را
در سایت خود قرار داد تا صواحبنظران در موورد آن اظهوارنظر
کنند از این رو نظر احزاب و گروههای مختلف در مورد الیحوه
جامع انتخابات گرفته شد و در نهایوت الیحوه در دولوت موورد
بررسی قرار گرفت.با توجه به اینکه بررسی الیحه و ارائه آن بوا
ابالغ سیاستهای کلی انتخابات از سووی رهبوری مقوارن شود

ماده  -31ماده ( )58قانون و تبصره آن به شورح زیور اصوالح
میشود:
6

خالصه مذاكرات مجلس شوراي اسالمي
جلسه922

معاونتامورمجلس ریاست جمهوری
معاونتامور تقنینی

مجدداد این الیحه در دولت برای اعمال این سیاسوت هوا موورد
بازنگری قرار گرفت و در نهایت در  8بهمن سال ۲7به مجلوس
فرستاده شد.
با توجه به اینکه شاخصه مهوم طورح اصوالح مووادی از قوانون
انتخابات مجلس بح استانی شدن انتخابات است و در الیحوه
دولت به این موضوع پرداخته نشده و البته سایر مووارد مطورح
در الیحه مورد توجه قورار گرفتوه اسوت ،بنوابراین بهتور اسوت
الیحه جامع به جای این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد.
پیشنهاد یکی از نماینودگان مبنوی بور محوروم شودن سوفرا از
داوطلبی در انتخابوات مگور در صوورت اسوتعفا  6مواه قبول از
انتخابات مورد نظر دولت نیست زیرا در انتخابات گذشته از 0۹
هزار نفر ثبتنامی  ،تنها  ۳سفیر را شامل میشد.
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 )2ناطقین جلسه علني (آقايان  :شريف پهور ،نقهوي

هستید .پیشنهاد می کنم حتما نشست اختصاصوی بوا مجلوس
داشته باشید تا با اتکاء به تجربیات  41ساله بتووان بوه راهحول
مناسبی برای برون رفت از این وضعیت رسید.
در ادامه با اشاره به مشکالت مالی شهرداریها و دهیاریهوا از
رییسجمهور خواست تا  0511میلیارد تومان از  ۳111میلیارد
تومووان واریووزی شووهرداریهووا و دهیوواریهووا بووه حسوواب
هدفمندسازی یارانهها به این دستگاهها بازگردانده شود.
وضعیت شهرداری ها و دهیاری ها از حالت اورژانسی عبور کرده
است.
تووورم افسووار گسوویخته مووردم را شوودیدا آزار داده و کووارگران،
بازنشستگان و معلمان و عموم مردم ایران خواستار تدبیر دولت
هسووتند.امووروز همووه صوودای شکسووته شوودن سووتون فقوورات
خانوادههای ایرانی را میشنوند.

حسیني ،كاظم زاده ،گودرزي و شريعت نژاد)

ب-آقاي سیدحسین نقوي حسیني نماينده مردم ورامین :

الف-آقاي عین اهلل شريف پور نماينده مردم ماكو:

همکاران عزیز،دولت محترم  ،در شورایطی کوه دشومنان قسوم
خورده ملوت ایوران بوه سورکردگی آمریکوا و اروپوا و متحودان
منطقه ای آنها ،منافع و مصالح جمهوری اسالمی را هدف قورار
داده و تالش می کنند با خالی کردن سفره مردم جلوی رشود،
توسووعه و رونوود پیشوورفت افتخووارآمیز را بگیرنوود؛عقل ،شوورع و
مصلحت حکم می کند تا همه نیروها ،جریانات ،قوا و جناح هوا
داخل نظام پشت سر مقام معظم رهبری بوا پرهیوز از هرگونوه
اقدام تفرقه افکنانه با وحدت کلمه حرکت کنند و هموه هموت
خود را در جهت خودمت بوه مردم،پرکوردن سوفره مردم،حول
مشکالت مردم و ایجاد آرامش و رضایت مردم به کار گیرند.
مشکل آمریکا و هم یمانانش جمهوری اسالمی است
مسئوالن به ویژه از اقشار ضعیف جامعه که اکنون همه فشارها
به آنها تحمیل می شود ،حمایت کنند.دولت محترم؛ دلبستگی
به آمریکا،اروپا و هم یمانوان آنهوا عبو و بیهووده اسوت ،آنهوا
دشمنان یاغی و عهدشکن و قسم خورده ملوت ایوران هسوتند.
سرنوشت برجام عبرت آموز بود و بنابراین اگر هنووز کسوانی و
جریاناتی به دنبال برجام های دیگر و حل مشوکالت از طریوق
مذاکره با غرب باشند ،قطعاد مسویری غیرعقالنوی و بور خوالف
منافع ملی ملت و کشور را طی می کنند.
بهانه ها و خواسته های آمریکا و هم یمانان محودود و متوقوف
نمی شوند و مشکل آنها اصل جمهوری اسالمی است کوه یوک
کشووور قدرتمند،مسووتقل ،موووثر و درحووال پیشوورفت و اقتوودار
است،بنابراین زهی خیال باطول کوه آنهوا را بتووان بوا گورفتن
بهانه ها رام و همراه کرد.

وی با اشاره به گوزارش ریویس دیووان محاسوبات درخصووص
عملکرد بودجه  ،0۳۲6گفت :امیدوارم معاونت نظوارت مجلوس
در جهت کاهش تخلفات دستگاهها تالش کند.
ریشه مشوکالت اقتصوادی کشوورمان ،ریشوه در بوی تودبیری
مسؤوالن و خباثت های آمریکا و هم یمانان این کشوور اسوت ،
این مشکالت یک شبه به وجود نیاموده کوه دولوت بتوانود بوه
سرعت آنها را حل کند .با برناموه ریوزی مبتنوی بور صوبوری و
اتحاد میتوان از این مشکالت عبور کرد منتهی دولتمردان باید
خود را وارد گود کنند.
وی برخی عرصههای شهری فاقد سند را موضووع توذکرش بوه
وزیر دادگستری اعالم کرد و افزود :آقای آوایی این عرصهها یوا
مجهول ال الک هستند و یوا فاقود سوند رسومی هسوتند .ایون
مسئله در دو محله شهرستان ماکو برای ساکنان زموینهوا کوه
ساختمان ساخته اند مشوکل بوه وجوود آورده اسوت .خوواهش
می کنم این مشکل را طبق مفاد ماده یک قانون صودور اسوناد
برای امالک فاقد سند در قالب تهیه الیحه رفع کنید.
وی خواستار تسریع در تدوین آییننامههای الیحه بودجه سال
 0۳۲8برای اجرایی شدن افزایش حقوق و دستمزد شواغالن و
بازنشستگان لشکری و کشوری و کارگران شد.
شریف پور پاداش پایان خدمت بازنشسوتگان سوال  0۳۲8را بوا
تدبیر مناسب به صورت یکجا در همان سال تسویه شود.
وی خطاب به رییسجمهور ،گفت :میدانویم کوه دغدغوه حول
معیشت مردم را دارید اما واقعیتش ،نیاز به تعامل برای رفع آن
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اگر مسائل و مشکالت داخل کشور با موذاکره بوا قودرت هوای
سلطه گر،آمریکا و اروپا گوره زده شوود،خیانت در حوق ملوت و
برخ الف منوافع و عوزت ملوی اسوت ،حول مشوکالت و مسوائل
داخلی کشور از قبیل رکود اقتصادی ،بحران بیکاری و مقابله با
گرانی های کمرشکن و غیرقابل تحمل حاکم بر صنعت و تولید
و بازار ،فقط و فقط با مدیریت جهوادی ،توالش شوبانه روزی و
استفاده از توانمندی های داخلی است.
به نظر می رسد دولت محترم اشتباه راهبردی کرد که مسوائل
داخلی را به مذاکره با آمریکا و اروپا گره زده اسوت،این اشوتباه
نباید ادامه پیدا کند.ای کاش دولت به جای تلف کردن  6سال
وقت و سرمایه های کشور در مسیر مذاکره با غرب،بوا صواحب
نظران،ظرفیوووووت هوووووا و سووووورمایه هوووووای انسوووووانی و
متخصصان،کارآفرینان،دام روران،کشاورزان و تولیود کننودگان
داخلی و خودی مذاکره می کرد و توانمندی آنها را سواماندهی
و بسیر می کرد و به آنها بها می داد.
کنون هم دیر نشده و راهی جوز ایون نوداریم کوه بوا مودیریت
جهادی و هدف مقابله با رکود و استفاده از توانمندی و ظرفیت
های داخلی،مدیریت جهادی را فعال کنیم .به نظور موی رسود
مودیریت جهووادی در شورایط کنووونی بوا آسوویب خانمانسوووز و
خطرناکی روبرو شده که چپ و راست و اصولگرا و اصالح طلب
را نمی شناسند و آن خطر رفاه زدگی و تجمل گرایی است.
به نظر می رسد مسابقه موال انودوزی بوین مسوئوالن کشوور،
تجمل گرایی و رفاه زدگی موجب دست بردن به امکانات ملت،
فساد و خوردن لقمههای حرام شده است .رفاه و تجمل گرایوی
امووروزه باعوو واگرایووی شووده اسووت .دشوومن امووروز نظووام و
انقالب،رفاه زدگی و تجمل گرایی و واگرایی مسئوالن است کوه
باید فکری به حال آن کورد و البتوه در ایون مسویر مسوئولیت
نهادهای نظارتی و امنیتی بسیار مهم است.
در چنین شرایطی توجه ویوژه بوه اقشوار و اصوناف داخلوی از
اهمیووت زیووادی برخوووردار اسووت ،یکووی از آن اقشووار مهووم
بازنشستگان هستند ،بازنشستگان مورد احترام که عمر خوود را
صرف عزت و پایدار و امنیت نظام صرف کرده اند ،بازنشستگان
تامین اجتماعی که سال ها عمور و جووانی خوود را بوه عنووان
کارگر در مراکز تولیدی و کارخانجات در سخت تورین شورایط
هزینه کرده اند و با دستمزد خود صندوق توامین اجتمواعی را
تشکیل داده و حفظ کردند ،متاسفانه دولت ها و مجلس ها به
دنبال برداشت از این صندوق هستند و حتی بدهی خود را بوه
این صندوق پرداخت نمی کنند.
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بازنشستگان س اه پاسداران،بازنشسوتگان ارتوش ،بازنشسوتگان
نیروی انتظامی،بازنشستگان دفاع نیروهای مسلح ،اغلب آنهوا از
سرداران و سربازان و خادمان دوران دفاع مقدس هستند که از
خاک و ناموس این کشور دفاع کرده اند ،امروز گرفتوار زنودگی
رومزه شده اند و خانواده گسترده و باداماد و نوه و نتیجوه و بوا
بیماری های دوران بازنشستگی سرگرم هستند.
همانگونووه کووه مووی دانوویم خووانواده بووزره فرهنگیووان کووه
تولیدکننده مهمترین و استراتژیک ترین محصول کشور یعنی
نیروی انسانی تربیت یافته و متخصوص هسوتند ،موورد غفلوت
قرار گرفته انود.همچنین قشور عظویم کوارگران کوه در مراکوز
تولیدی ،کشاورزی،دام روری،خون دل می خورند و زحمت می
کشند.
از وزارت راه و شهرسازی انتظار دارم پروژه متوروی تهوران بوه
ورامین ،قرچک و پیشوا را کوه انتظوار  05سواله یوک میلیوون
جمعیت حوزه انتخابیه بنده است را تکمیول کنند.روزانوه 051
هزار تردد از حوزه انتخابیه بنده به تهران انجام موی شوود کوه
ضمن خسارات جانی ،مالی و روزانه در اثور تصوادفات بوه آنهوا
وارد می شود ،وقت و انزژی آنها تلف می شود .متوروی تهوران
به ورامین و قرچک و پیشوا و اتصال آن بوه ایسوتگاه جووانمرد
قصاب می تواند کمک شایانی به این تردد کند.
از وزارت راه و شهرسازی انتظوار دارم موانوع ترافیکوی تهوران،
قرچک و ورامین را از سر راه بردارد .نصوب عالئوم راهنموایی و
رانندگی  ،دوربین کنترل سرعت،بازسازی گاردریول و آسوفالت
آن در دستورکار قرار گیرد .از وزارت صنعت ،معودن و تجوارت
درخواست دارم اوال نسبت به کنترل بازار و قیموت هوا نظوارت
کرده و برای جلوگیری از گرانی های لجوام گسویخته اقودامات
نظارتی ویژه انجام دهد و با کموک وزارت کشواورزی کاالهوای
اساسی از جمله گوشت ،مرغ و امکانات اولیه را به مردم برساند.
همچنین از وزارت صنعت ،معدن و تجارت انتظار داریم نسبت
به رونق مراکز تولیدی ،کارخانجات اقودام ویوژه کنود ،هور روز
خبر تعطیلی یک کارخانه ،بیکاری ده ها کوارگر یعنوی نوابودی
خانواده ها ،امیدوارم وزارت صنعت در این شرایط اقدامات الزم
را انجام دهد و به وظایف خود عمل کند.
ج -آقاي شادمهر كاظم زاده نماينده مردم دهلران:

مقام معظوم رهبوری بارهوا نویود داده انود کوه هویچ مشوکل
الینحلی در کشوور وجوود نودارد ،اموا بایود تقویوت مودیریت ،
افزایش تدبیر ،بازگشت بوه روحیوه و تووان داخلوی و مودیریت
جهادی در حل مشکالت مدنظر قرار گیرد.
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وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه عیدی ما به مردم با توجه بوه
اینکه به ایام نوروز نزدیک می شویم ،چیست؟ افوزود :آیوا بواال
رفتن سرسام آور قیمت ها عیدی مسئوالن در سطوح مختلوف
به مردم است؟ ،نمی توان تمام مشکالت را وابسوته بوه مسوئله
تحریم دانست ،پس در این صورت مدیریت نظوارت بور بوازار و
کنترل بازار چه می شود؟ و نقش این همه وزارتخانه و سازمان
عری و طویل چیست؟
در طووول چنوود روز گذشووته اطووالع یووافتم کووه چنوود نفوور از
همشهریانم خودکشی کرده اند ،چوه پاسوخی بورای جوانوان و
خانواده های آنان که تا دیروز جوانوان آنوان گرفتوار بیکواری و
امروز گرفتاری بیکاری و گرانی وحشتناک شده اند ،داریم؟ این
سزاوار مردمی نیست که یک درصد جمعیت جهوان و چنودین
درصد ثروت دنیا را دارند.
نمی توان راجع به مشکالت موردم سوخن بوه میوان آورد ،اموا
درخصوص آموزش و پرورش مظلوم سکوت کرد ،قصوه پوردرد
آموزش و پرورش تا چه زمانی و تا کجا بایود اداموه یابود؟ چورا
یک بار آموزش و پرورش دغدغه همه نشده است؟
راه توسعه و حل مشوکالت بوه حوال و روز آمووزش و پورورش
وابسته است ،اگر می خواهیم یک بار برای همیشه مشکالت را
ریشه کن کنیم ،باید وضعیت آموزش و پرورش را اصالح کورده
و عزت و کرامت فرهنگیان را به خودشان بازگردانیم.
تمام استان ایالم در زمان جنگ تحمیلوی درگیور جنوگ بوود،
تمام ایالم به مثابه یک خواکریز  411کیلوومتری در عموق 51
کیلومتر هر چه داشت در دفاع از کیان مویهن اسوالمی تقودیم
کرد و هم آن زمان و هم اکنون از چور توسوعه کشوور عقوب
مانده و بارها مورد هجوم حمالت زمینوی و هووایی دشومن توا
دندان مسلح آن روز قرار گرفته است ،اما این چه اجحافی بوده
که شهرستان های آبدانان ،دره شهر و بودره علوی رغوم وجوود
مستندات جوزو منواطق جنگوی و دفواع عملیواتی بوه حسواب
نمی آیند و مردم  ،فرهنگیان و کارمندان از مزایای ماده 00۹
قانون برنامه ششم توسعه بهوره منود نموی شووند .البتوه بایود
پرسید برای تمام استان های جنگوی در راسوتای ایون مواده از
برنامه ششم توسعه ،در بودجه سال  ۲8چه تدبیری اندیشویده
شده است؟
از ستاد نیروهای مسولح و تموامی دلسووزان موی خوواهم کوه
تمامی استان ایالم به ویژه شهرستان های آبدانان ،دره شوهر و
بدره را جزو مناطق جنگی هماننود دوران جنوگ تحمیلوی بوه
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حساب آورده و از پایمال کردن حقووق ایون موردم جلووگیری
کنند.
در تذکری به وزیر نیرو افزود :این چه مدیریت در بهره برداری
از سد سیمره است که کشاورزان مظلوم پایین دست ایون سود
در شهرستان دره شهر بارها بوا رهاسوازی بوی برناموه و سویل
آسای آب این سد هر روز و هر فصل شاهد تخریب زمین هوای
کشاورزی ،زیستگاه های پم اژ آب و مایملک خود هستند ،لذا
باید تدبیری اندیشیده شود یوا حوداقل خسوارت ایون عزیوزان
پرداخت شود.
وی از وزرای جهاد کشاورزی و نیرو درخواست کورد توا دشوت
های شهرستان بدره را دریابند و از مهاجرت مردم ایون دشوت
ها جلوگیری کرده و تکمیل پروژه های پم واژ آب و تخصویص
آب در این مناطق را تسریع کنند.
کاظم زاده با طرح سوالی مبنی بر اینکوه سود تنظیموی پوایین
دست سیمره علی رغم اینکه مطالعات آن تموام شوده ،چورا در
پایین دست این سد احداث نمی شود؟ ،بیان کورد :وزیور نیورو
چرا پروژه تملبه ذخیره سیمره را علی رغم هزینوه بواالی یوک
هزار میلیارد ریالی به نر سال  ۲1همچنان رها کرده است؟
لزوم تکمیل زیرساخت های جاده ای و حمل و نقل به ویژه راه
آهن اندیمشک -دهلران و مهران
وی از وزیر کشور و هیات دولت بوه دلیول موافقوت بوا ارتقوای
دهستان دشت عباس به بخش دشت عباس کوه یوک مطالبوه
بحق مردمی بوده تشکر کرد و افزود :از وزیور راه و شهرسوازی
درخواست می شود که با تکمیل زیرسواخت هوای جواده ای و
حمل و نقل به ویژه راه آهون اندیمشوک -دهلوران و مهوران و
احداث باند دوم راه هوای دره شوهر بوه پلودختر و دهلوران بوه
اندیمشک موافقت کرده و با اولویت قرار دادن این محورهوا بوه
توسعه این منطقه از کشور کمک کند ،چرا که علی رغم وجود
پیمانکار در این پروژه ها به ویژه باند دوم راه های دره شهر بوه
پلدختر و دهلران به اندیمشک ،مردم شاهد پیشورفت فیزیکوی
این دو پروژه نیستند.
از وزرای امور خارجه و کشور درخواست کرد که مساعدت الزم
را در جهت فعالسازی بازارچه ها و برقراری گذر زمینی به ویژه
در ایام اربعین انجام دهند و ادامه داد :عدم تمکین بانک ها بوه
مصووووبه دولوووت و عووودم پرداخوووت وام ازدواج جوانوووان در
شهرستان های حوزه انتخابیه بنده چه معنایی دارد؟
تعطیلی اندک بنگواه هوای تولیودی از جملوه مرغوداری هوای
منطقه ،سردخانه صنعتی دره شهر ،کارخانوه سویمان دهلوران،
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کشتارگاه صنعتی مرغ آبدانان و عدم شروع فعالیت جودی سود
ورگر آبدانان سبب نگرانی مردم شده است.
شووهرداری هووای حوووزه انتخابیووه بنووده هماننوود بسوویاری از
شهرداری های کوچک کشور نتوانستند حقوق کارکنان خود را
پرداخت کنند ،مجلس و دولت باید اقدام عاجلی برای کمک به
شهرداری های کوچک انجام دهند و از هیات دولت می خواهم
که در استقرار کامول شهرسوتان هوای جدیود بوه ویوژه بودره،
ملکشاهی و بخش های جدید اقدامات الزم را انجام دهد.
وی از وزیر نفت به دلیل انعقاد قراردادهوای داخلوی و خوارجی
در توسعه میادین آبان ،پایدار غرب ،دال ری و دانان تشکر کرده
و تصریح کرد :مردم بوی صوبرانه منتظور شوروع فعالیوت ایون
شرکت ها و اشتغال شرکت ها و نیروهای بومی در منطقه بوده
و با توجه به اینکه نیروهای جوان این منطقوه منتظور فرصوت
اشتغال هستند ،ضروری است که از نیروهوای بوومی در دیگور
میادین نفتی حوزه انتخابیه بنده استفاده شود و توسعه میادین
نفتی و گازی حوزه انتخابیه بنده در اولویت قرار گیرد.
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افزایش  411هزار تومانی حقوق را تجربه کنند و تا  01درصود
نیز به دولت اجازه داده شد که افزایش حقوق را افزایش دهد.
وی درباره افزایش حقوق تا سقف  01درصد در اختیوار دولوت،
گفت :این رقم یعنی  0535هزار میلیارد تومان و دولوت مکلوف
است افزایش حقوق تا  01درصد را در این قالب ببینود و بایود
کمک شود کسی که حقوق پایین تر دریافت میکنود ،افوزایش
حقوق بیشتری داشته باشد.
با این حساب ،افزایش حقوق برای رنر حقوقی  5تا  8میلیوون
تومان ،معادل  ۹1درصد افزایش حقوق خواهند داشت و حتوی
افرادی که حقوق  01میلیون تومانی میگیرند افزایشی بیش از
حقوق  01درصد را تجربه خواهد کرد .نباید شوائبهای در ایون
خصوص ایجاد کرد.
آیا شایسته است بازنشسته یا حقوق بگیوری کوه  035میلیوون
تومووان حقوووق دریووافتی دارد ۹1 ،درصوود و آنکووه  05میلیووون
تومان میگیرد افزایش  ۹1درصدی حقوق داشوته باشود ،ایون
خالف عدالت بوده و مصوبه مجلس که دولت را مکلف به اجورا
کرده است ،فاصله را بین طبقات را کاهش میدهد.
کسانی که حقوق یوک میلیوون و  ۹51هوزار توموانی دریافوت
می کردند با این تصومیم  4۹درصود افوزایش حقووق خواهنود
داشت.
در ادامه درباره استانی شدن انتخابوات کوه در حوال حاضور در
دستور کار مجلس شورای اسالمی است ،گفت :این طرح که در
حال در دسوتور کوار مجلوس قورار دارد موجوب شوکاف بوین
حاکمیت و مردم خواهد شد و موجب کاهش مشارکت موردم و
جلوگیری از ورود نیروهای نوظهور جووان در عرصوه انتخابوات
میشود .این طرح موجب تضییع حقوق شهرهای کم جمعیوت
و روستاها و باال رفتن هزینههای انتخابواتی و همچنوین دامون
زدن به اختالفات قومی قبیلهای و مذهبی میشود و افوزون بور
اینها این طرح با بندهایی از سیاستها کلی انتخابات و قوانون
اساسی مغایرت دارد.
هیأت رئیسه توضیح دهد چرا با وجود اینکه  8بهمن ماه ایون
الیحه به مجلس ارسال شده اعالم وصول صورت نگرفته تا این
طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد ،طرحوی کوه پایوان هور
دوره مطرح میشود ولی بی ثمر است.
چرا زمان مجلس را صورف کارهوای بیهوودهای مویکنیود کوه
اولویت مجلس نیست ،بهتر است در این شورایط بوه مشوکالت
معیشتی و مسائل اصلی کشور ب ردازیم .مالک شورای نگهبوان
نه تنها نهادهای چهارگانه بلکه ملت ایران اسوت و ملوت ایوران

د -آقاي عباس گودرزي نماينده مردم بروجرد:

با توجه به مناقشاتی که در موضوع افزایش حقوق بین مجلوس
و دولت در رسانهها و افکار عمومی ایجاد شد ،شورحی بور ایون
مسئله میدهم :در ماده  ۹۲و  ۳1برنامه ششم توسوعه مصووب
کردیم که هماهنگی و متناسب سازی حقوق بازنشسوتگان بوه
نحوی اتفاق افتاد که در طوول  5سوال فاصوله بوین حقووقهوا
بیشتر از  ۹1درصد نباشد.
این در حالی است کوه دولوت در بنود الوف تبصوره  0۹الیحوه
بودجه  ۲8آورده بود که  4هوزار و  511میلیوارد توموان بورای
متناسب سازی حقووق بازنشسوتگان پیشونهاد شوده بوود و از
طرفی دیگر  ۳5هزار میلیارد توموان بورای افوزایش  ۹1درصود
حقوق در نظر گرفته بود که این یعنوی دریوافتی یوک میلیوون
تومان افزایش  ۳11هزار توموانی داشوته باشود و دریوافتی 05
میلیون تومان افزایش  ۳میلیون تومانی داشته باشد.
اگر الیحه دولت اجرا میشد در واقع اختالف حقووق در مثوالی
که زدم از  0۳35میلیوون بوه  06میلیوون و  ۹11هوزار توموان
میرسید ،این یعنی از یک طرف عددی برای متناسوب سوازی
بگذاریم و از طرف دیگر بر خالف آن عمل کنیم.
اما با تصمیم مجلس رقم  4هزار و  511میلیارد تومان بوا رقوم
 ۳5هزار میلیارد تومان جمع زده شد و با این پول تصومیم بور
این شد که کل حقوق بگیران اعم از بازنشسوتگان و کارمنودان
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خواهد داد .به کسانی که بیکار هستند و کسانی که بوا حوداقل
هزینه گرانیهای سرسامآور را تحمل میکنند چه بایود گفوت.
باید باور داشت که توامین منوافع ملوی کشوور و جلووگیری از
هدررفت ثروت ملی جز بوا راهکارهوای کمکوی در امور توسوعه
اقتصادی و جلوگیری از فساد در همه ابعاد محقق نمیشود.
وی با انتقاد از این که نگاه مدیران نگواه علموی نیسوت ،گفوت:
دوستان در سنوات گذشته شاهد این رویه از فعالیتها بودهاند.
بسیاری از پروژههای اقتصادی نیمهتموام گذاشوته مویشود یوا
ارزیابی محویط زیسوتی نداشوت و یوا مطالعوه ای در موورد آن
صورت نگرفته و به نحوی رهوا شوده بوود .هویچ کوس در ایون
کشور نیامد از کسانی که این پوروژههوا را نیموهتموام گذاشوته
سوال کردند شما به چه مجوزی این کار را کردید .ما اموروز در
همین مسیر قدم بر میداریم .پنر میلیارد هزینه برای ایونکوه
فکر کنیم مثال آیا می شوود نردبوانی سواخت کوه بوه کوره مواه
رسید؟ این ایدهها نشان میدهد که موا نگواه بوه علوم ،عوالم و
روش علمی در کشور نداریم.

هه-آقاي شمس اهلل شريعت نژاد نماينده مردم تنکابن:

فراموش نکرده ایم که رمز کلیودی جمهووری اسوالمی ایوران و
توفیق ملت ایران در دفاع مقدس وحدت کلمه بوده است و این
برنوودهتوورین اسوولحه انقووالب اسووالمی اسووت .تووالش در جهووت
بی اعتماد کردن مسئولین آن هم با استفاده از افوراد دوسوتدار
انقالب که متاسفانه تریبون در اختیار دارند کموک بوه اهوداف
دشوومن اسووت .ضووعف در شووفافیت برخووی مسووئولین و افکووار
ناصواب آنها بهانه دادن بوه کسوانی اسوت کوه در توالش بورای
تخریب گروه مخالف هستند.
وی با اشاره به عدم توجه به علم و عالم در تصومیمات اساسوی
کشور تاکید کرد :ایون عودم توجوه در حووزههوای فرهنگوی و
اقتصادی دیده می شود .این مساله از جمله موواردی اسوت کوه
وحدت و عدم شکاف و بیاعتمادی موردم را فوراهم مویسوازد.
نمونه آن را در نوع بهرهبرداری از سرزمین دیدهایم .قطعا عودم
توجه به استعدادهای طبیعی هر کشور شوکر نعموت نکوردن و
عزم مخالفت با اقتصاد مقاومتی تلقی میشود.
همچنین با اشاره به موضوع انتقال آب به دریوای خوزر ،گفوت:
در این موضوع تالش در جهوت توامین اراده و تمایول مقاموات
سیاسی بر منابع طبیعی کشوور را بوه وضووح شواهد هسوتیم.
یعنی چنانچه قدرت یا قدرتهای سیاسی اراده کنند که امری
تحقق یابد علیرغم همه مخالفتهای مراجوع علموی آن اقودام
عملیاتی می شود .اموری از این دست که مصادیق آن در کشور
کم نیست بهانهای برای بدگمانی ،بیاعتموادی و شوکاف میوان
مردم را فراهم میسازد .ناکارآمدی در مدیریت ،مهار قیمتها و
عدم هم وشانی قوای مختلفی همچون قاچواق ،نظوام بوینظوم
بانکی ،رشد مدرک گرایی و تعطیلی حفاظت و مودیریت منوابع
پایه ای از جمله مواردی است که حاصل آن رشود آسویبهوای
اجتماعی است.
وی مهم ترین آسیب اجتماعی را شکستن وحدت ملی و تداعی
ناکارآمدی مدیران کشور دانسوت و گفوت :بورای مسوتعدترین
منطقه کشور که مملوو از منوابع ملوی اسوت کمتورین میوزان
سرمایه گذاری در طول سالهای انقوالب شوده اسوت .تورویر،
تخریب و اراضی حاصلخیز شمال کشور به عنوان کفران نعمت
است و ما حاضر نیستیم کمترین هزینه ملی برای بهرهگیری از
این منابع داشته باشیم ،اما شاهد اصرار ریویس جمهوور بورای
انتقال آب به استان خود هستیم .بوه ایون رفتوار چوه پاسوخی

)3تذكرات كتبي نماينهدگان بهه ريهیس جمههور و
مسئولین اجرايي كشور
الف -تذكرات كتبي به ريیس جمهور(7مورد)

-0آقای مرادی نماینده مریوان :دلیل عدم اجرای قانون مربووط
بووه پرداخووت حووق منوواطق جنگووی بووه کلیووه کارکنووان در
شهرستانهای جنگی چیست؟
-۹آقایان امیرآبادی  ،قاضوی پوور و محجووب نماینودگان قوم ،
ارومیه و تهران :دستور الزم جهت تامین حقوق معوقه بویش از
 ۲7هزار کارگرانی که بیش از سه ماه است حقوق نگرفته اند.
-۳آقای ابطحی نماینده خمینی شهر :ضرورت بازنگری فوری و
جدی در توزیع گوشت در کشور
-4آقای فالحت پیشه نماینده اسالم آبواد غورب :اتخواذ تودبیر
فوری جهت مقابله با پدیده گرانفروشی
-5آقای پژمانفر نماینده مشهد  :چورا دولوت مواده ()۹۲قوانون
برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد سامانه شوفافیت حقووق و
دستمزد را عملی نمی کند؟
-6آقای شاعری نماینده بهشهر :مردم شمال کشور اجازه انتقال
آب دریای خزر را نخواهند داد.
-7آقای کریمی نماینده اراک :تسریع در پرداخت سهم واریزی
دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان بابت سال 0۳۲6
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تعداد

دستگاه اجرایی
آموزش و پرورش

۳

جهاد کشاورزی

۳

راه و شهرسازی

۳

کشور

۳

تعاون

۳

دفاع

0

علوم

0

اطالعات

۹

ارتباطات

0

نیرو

۳

ورزش و جوانان

0

فرهنگ و ارشاد

۳
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سیاست های انتخاباتی را تدوین و طی مکاتبه با رهبری اذعان
داشتند که جهت جلوگیری از تغییر مستمر قوانون انتخابوات و
تفاوت هایی که ایجاد می شوود ایون موضووع بوه عنووان یوک
معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.
با توجه به اینکوه رهبوری بوا بررسوی ایون موضووع در مجموع
موافقت نکردند موارد در قالب سیاست هوای کلوی انتخابوات از
سوی ایشان ابالغ شد تا قانون انتخابوات جوامع و متناسوب بوا
سیاست های رهبری به تصویب برسد.

ب -تذكرات كتبي به مسئولین اجرايي كشور(27مورد)

دستگاه اجرایی

دوشنبه

تعداد

آقاي سیدعلي ادياني :در تذکری با اسوتناد بوه مواده  04۲و
 05۹آئین نامه داخلی مجلس ،گفت :در جزء یک بند ب مواده
 04۲در خصوص ارجاع طرح یا لووایح بوه کمیسویون توضویح
داده شده ،ماده  5۹نیز مقید و مشروط است.
روال عادی رسیدگی به طرح و لوایح در جزء یک بند ب مواده
 04۲شامل  7مرحله است که مرحله آخر آن به موضوع ارجاع
به کمیسیون اشاره شده است یعنی پیش از ارجاع به موواردی
چون چاپ ،پیشنهاد نمایندگان ،بازگشت به طرح ،حذف کل یا
جزء پرداخته شده است.
در ماده  05۹نیز تصریح دارد که ارجاع طرح یا الیحه یا موادی
از آن از جلسه علنی به کمیسیون به جز آنچه که در این آئین
نامه به طور صریح آمده است .لوذا در جوزء یوک بنود ب مواده
 04۲تصریحا گفته شده فرآیند باید طی شود بنوابراین اختیوار
رئیس جلسه در ارجاع به کمیسیون مشروط به اجورای دقیوق
موارد هفت گانه مذکور است.
ارجاع ابتدا به ساکن مووادی از طورح اصوالح قوانون انتخابوات
مجلس خالف آئین نامه داخلی است.

 )2تذكرات آيین نامه اي ،اخطار قانون اساسي و تهذكرات
شفاهي

آقاي حسینعلي حاجي دلیگاني  :در جریان بررسی طرح اصوالح
قانون انتخابات مجلس در اخطاری با استناد به بند یوک اصول
 001قانون اساسی که ناظر بر تعیین سیاستهوای کلوی نظوام
جمهوری اسالمی ایران است ،اظهار داشوت :در حوالی مجلوس
پیش از این کلیات این طرح را تصویب کرده و اکنون نیوز وارد
بررسی جزئیات شوده اسوت کوه بنود  04سیاسوتهوای کلوی
انتخابات تأکید دارد که ریی گیری برای تغییر قوانین مربوط به
انتخابات به دو سوم ریی نمایندگان مجلس نیاز دارد.
تأکید این بند بر آن است که دو سوم ریی نماینودگان مجلوس
برای این تغییر نیاز است و نه حاضران در جلسه ،لذا هر آنچوه
که ذیل این طرح در مجلس تصویب میشود ،باید دو سوم ریی
مجلس را به دست آورد.
آقاي دكتر الريجاني  :در پاسخ به این اخطوار حواجیدلیگوانی،
توضیح داد :در سیاست های کلی انتخابات عنوان شده کوه هور
زمان قانون جامع انتخابات نوشته و تصوویب شوود ،پوس از آن
تغییرات مورد نظر نیاز به دو سوم ریی دارد؛ در حالی که هنوز
قانون جامع انتخابات تدوین نشده است.

آقاي دكتر الريجاني :در پاسخ به تذکر این نماینوده گفوت :در
ماده  05۹آئین نامه آمده که ارجاع طرح یا الیحوه در موواردی
از جلسه علنی به کمیسیون به جز آنچه در این آئین ناموه بوه
طور صریح آمده موارد دیگر طبق عرف انجام می شود در واقع
به این معنی است که جز موارد در اختیار ذکر شوده در مووارد
دیگر می توان با ریی گیری برخی مواد را به کمیسیون ارجواع
داد.
برداشت ما از این ماده قانونی به همین شوکل اسوت و تواکنون
هم در مجلوس رونود بوه هموین صوورت بووده اسوت زیورا موا
نمی توانیم اختیار مجلس را سلب کنیم.

آقاي حهاجي طوی مجوددا د اخطواری یوادآور شود :سوال ۲5
سیاست های کلی رهبری پیرامون موضوع انتخابات ابالغ شوده
است دولت نیز  8بهمن ماه سال جاری الیحه جوامع انتخابوات
را به مجلس فرستاده است بنابراین انتقاد به دولت برای تواخیر
در ارائه الیحه وارد است البته با توجه به ارائه الیحه می بایست
زودتر در دستورکار صحن نیز قرار گیرد.
آقاي دكتر الريجاني :در پاسخ به ایون نماینوده ،گفوت :بحو
الیحه جامع انتخابوات بوا هودف تصوویب قوانون ثابوت جوامع
انتخابات مورد توجه قرار گرفت و آقای پورمحمودی در زموانی
که به عنووان وزیور کشوور در ایون وزارتخانوه حضوور داشوتند

آقاي محمدرضا صباغیان  :در تذکری خطاب به دکتر الریجانی
اظهووار داشووت :جلسووه غیرعلنووی را بوورای بررسووی مشووکالت
اقتصادی مردم و گرانیها برگزار کنید.
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طرح یک فوریتی که باید در  45روز به نتیجه مویرسوید بعود
از 00ماه پاس کاری ،معطل مانده است و خروجوی کمیسویون
صنایع نه تنها خواسته طراحوان را توأمین نموی کنود بلکوه در
راستای تأمین خواسته خودروسازان است.
خودروسازان آرامش و سرمایه این مردم را به بازی گرفتوهانود،
خودروسازان با ملت کاری کرده اند که هویچ دشومنی بوا آنوان
نکرده است چرا که وعدههای دروغ میدهند.
در تاریخ  ۹۲آذر ماه خودروسازان در کمیسیون اصل  ۲1وعده
دادند که خودروها را با  5درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند توا
قیمت خودرو کاهش یابد اما با گذشت  6ماه از تعهودات خوود،
هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
چرا مدیران ناکارآمدی که بیش از دشمن به مردم لطموه موی
زدند و خالف قانون حرکت میکنند در پستها باقی ماندهاند.

آقاي دكتر الريجاني :در پاسخ به ایون توذکر گفوت :پیگیوری
میکنیم تا این جلسه غیرعلنی برگزار شود.
آقاي علیرضا سلیمي  :در اخطوار ( )05۹قوانون اساسوی اظهوار
داشت :در خصوص جداول و بودجه شرکت ها تا این لحظه نیوز
گزارش نهایی به نمایندگان ارائه نشده است.
مجلس تاکنون بخشی از بودجه را تصویب کرده و عمده بودجه
هنوز تصویب نشده است ،اتفاقاد در جاهایی فساد ایجاد میشود
که مصوبه مجلس وجود ندارد ،در بودجه شرکتها فساد وجود
دارد یعنی همان جایی که شفافیت نیست.
در مواردی که مجلس بودجه را مصوب می کنود ،کمتور اجوازه
بروز فساد داده می شود ،افزود :باید ساز و کواری بیندیشویم توا
روند فعلی اصالح شود؛ تکرار این روند در تصویب بودجه منافذ
فساد را باز می کند؛ بخشوی از جوداول توزیوع شوده و بخشوی
تصوب نشده اس؛ الزم است دستورات الزم در این زمینه صادر
شود.

آقاي محمد خالدي سردشتي :در تذکر شفاهی از آقای دکتور
امیری معاون پارلمانی رییس جمهوور و وزارت کشوور و هیوأت
دولت برای مصوبه تبدیل بخش "خان میرزا" بوه شهرسوتان و
توجه ویژه به آن تشکر کرد و گفوت :بخوش فوالرد نیوز دارای
ظرفیت است و امیدواریم ارتقاء آن در سوال آینوده در دسوتور
کار قرار گیرد.
وی با اشاره به سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان چهارمحوال
و بختیاری خواستار در دستور کار قرار گرفتن برنامههایی شود
کووه در آن سووفر مووورد بررسووی قوورار گرفتووه اسووت؛ بووه ویووژه
برنامههایی مربوط به انتقال آب برای کشاورزان.
در پایان با اشاره به سیل لردگان ،از رئویس سوازمان مودیریت
بحران کشور خواست مصووبات سوفر خوود بوه ایون منطقوه را
پیگیری کند تا به نتیجه برسد.

آقاي دكتر پزشکیان :در پاسخ به اخطوار سولیمی گفوت :ایون
موضوع را از طریق هیئت رئیسه پیگیری شود.
آقاي عباسعلي پوربافراني :در تذکر شوفاهی خوود خطواب بوه
رئیس جمهور ،گفت :قرار بود بوا تودبیر ،امیود را در دل موردم
زنده کنیم ،قرار بر نابسامانی در قیمت ها و توزیع کاالهوا نبوود
اما مردم امروز به سطوح آمده اند.
میلیاردهووا دالر ارز از کشووور خووارج مووی شووود امووا بووه دلیوول
بی تدبیری شاهد گرانی و کمبوود کاالهوای اساسوی و افوزایش
بی رویه قیمت ها هستیم و این ها باعو نگرانوی موردم شوده
است.
آقای رئیس جمهور ،مجلوس و مسوئولین فکوری بورای موردم
کنید ،مردم از گرانی ها به ستوه آمده اند و ناامید شده اند.

آقاي اسداهلل عباسي :در تذکر شفاهی مشوکالت اسوتانهوای
شمالی کشور را یادآور شد و گفوت :در اسوتان گویالن مشوکل
زباله و پسماند و شیوه دفن زباله موجب سرازیر شدن شیرابهها
به نهرها و رودخانه ها شده که در نهایت آلودگی رودخانه هوا و
دریای خزر را ایجاد کرده است؛ همچنین موجب تهدید آبزیان
کمیاب دریای خزر شده اشت.
وی با یادآوری سفر پیش روی رئیس جمهور به استان گویالن
گفت :امیدواریم در این سفر در موورد زبالوههوای اسوتانهوای
شمالی طرحی را به تصوویب برسوانید توا مشوکل زبالوه بورای
همیشه حل شود.

آقاي بهرام پارسهايي :در توذکر شوفاهی خوود گفوت :پیونود
پیروزمندانه خودروسازان با دالالن در جهت خوم کوردن کمور
مردم را تبریوک عورم مویکونم ،سوکوت و انفعوال نهادهوای
نظوووارتی مجلوووس ،دولوووت ،سوووازمان حمایوووت از حقووووق
مصرفکنندگان در این زمینه تأملبرانگیز است.
نارضایتی از نابسامانی بازار خودرو علیرغم حمایتهای بی دریغ
دولت و ایجاد فضای انحصاری نشان از ناکارآمدی ایون صونعت
دارد که در یک کالم می توان گفت آفتابه خورج لحویم کوردن
است.
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معاونتامورمجلس ریاست جمهوری
معاونتامور تقنینی

مردم استانهای شمالی نسبت به انتقال مصووبه دولوت دربواره
انتقال آب دریای خزر ناراحوت و عصوبانی هسوتند؛ موا اجوازه
عملیاتی شدن این مصوبه غیرکارشناسی را نخواهیم داد.

دوشنبه
3122939931

تذکر جدی دیگر من در خصوص اجرای صحیح و درست قانون
منع به کارگیری بازنشستگان است.
 )1اعالم ختم جلسه  ،جلسهه آينهده روز يکشهنبه مهورخ

آقاي محمدرضا صباغیان  :طی تذکری خطاب به هیات رئیسه
مجلس ،گفت :مشکالت ناشی از گرانوی افسارگسویخته داموان
مردم را گرفته و فشار زیادی بر جامعه وارد می کنود و تعجوب
می کنم چرا مجلس به داد مردم نمی رسد .ما در هفته جواری
به مسئله قانون انتخابات پرداختیم و چه اشوکالی داشوت یوک
ماه آینده این دستور را دنبال می کوردیم و اموروز جلسواتی را
برای گرانی ها داشتیم.
بارها درخواسوت دادیوم کوه در جلسوات غیرعلنوی بوا حضوور
مسئولین مسئله گرانوی و افوزایش قیموت هوا بررسوی شوود و
ببینیم تحریم ها چقدر تواثیر داشوته و چقودر سووءمدیریت و
عدم نظوارت باعو گرانوی شوده اموا هنووز هویچ پاسوخی بوه
درخواست های ما داده نشده است.
وی با انتقاد از عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،گفت:
مردم منتظر مجلس هستند و مجلوس منتظور ایون شوورا کوه
کاری هم صورت نگرفته و تنها چند مصوبه معمولی داشتند.
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آقاي دكتر پزشکیان :در پاسخ به این تذکر  ،گفت :ما در موورد
گرانی جلسات غیرعلنی داشته ایوم و درخواسوت شوما نیوز در
هیات رئیسه مطرح شده اما به دلیل آنکه بودجه در جریان بود
قرار شد بعد به آن برسیم و کمیسویون اقتصوادی نیوز موظوف
شده گزارشاتی را تهیه کند.
خانم زهرا سهعیدي مباركهه :در توذکر شوفاهی در خصووص
حمایت از بازنشستگان صنعت فوالد ،اظهار داشت :متاسفانه بوا
وجود اینکه این بازنشستگان در شرایط سخت خدمت کرده اند
امروز هم دغدغه دریافت حقوق و مزایای خود را دارند.
تذکر من در این زمینه به شخص رئیس جمهور است زیرا حل
مشکل بازنشسوتگان فووالد بایود از محول واگوذاری هوا انجوام
می شد و سازمان خصوصی سازی باید اموال را به فوروش موی
رساند اما کوتاهی هایی شده است.
وی با بیان اینکه بزرگترین ثروت ما اعتماد مردم است ،افوزود:
خواهش من این است که رسیدگی به پرونده سکه ثامن دقوت
ویژه انجام شود.
در تذکری پیرامون شرایط محویط زیسوتی اسوتان اصوفهان و
شهرستان مبارکه اداموه داد :توذکر مون بوه صونایع و سوازمان
محیط زیست است تا در خصوص بح آالیندگی صونایع ورود
جدی داشته باشند.
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