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مصوبه كميسيون به تصويب نرسيد و ادامه بحث در خصاو
 )1اظهارات آقاي دكتر الريجاني رياست مجلس شوراي اسالمي

پيشنهادها به جلسه آينده موكول گرديد.

آقاي کتر الریجانی در تشریح نشست یررلنیتی حتاح وزتر
گفتت ب ررر تتی تتتر وقتشتتادي کشتتار رو تتایی کتت
نماییدگان رتروي لتم زستامم زفتنتس تا کار ایی رتروي
تد ین آن وروم زی د ید زا الی راد ک در جنس یررلنیتی
وزر زارد ررر ی قرور گرف .
پس در ودوز را وشار ر الر حتد ر فرزتان زشتر تر
وظهار دوش ب فرزان زشر تر نقط زهم لطفتی در تتاری
ویرون زتاحر و ت در زتان دیاتتاتاري قاجتار کشتار رتد ن
زرکزی قانانگذوري راد وزا رتا ویتن فرزتان زجاتار شتدند رتا
دخالت تتاي زروجتتا لنتتاو نجتتس تهتترون زا تتا تشتتارم
لدولتفان ک رتدوً ر پارلمان زجنتس زنتی تغررتر نتاو دود رو
دناال کیید .در  5د ر و ل زجنس پرتاون را نرر تاي زنتی
و الزی تشارم شد ک کار اي زهمی رو پرگرتري کردنتد وزتا
رتد ک ر اشا دیاتتاتاري رت جتاد آ رد زجنتس رو و لرتز
زجنس کازالً د لتی د نشاند شد.
ونتفا وندوخ
تا زانی ک در جیت جهتانی ر اشتا تا تا ونگنرستی تا
ررخی دیگر کشار ا کیار گذوشت شد فضاي را ویجاد زجنس
زجددوً نفس تا وي پردو کرد نماییدگان چان آی وهلل کاشانی
زشدق در زجنس لضار پردو کردنتد زنتی شتدن حتیت
نف نرز در مرن د ر رقم خارد.
در وین د ر نرز زجنس گرفتار دیاتاتاري حغرر شد تا ونقتال
و الزی زجنس د نشاند ودوز پردو کرد لتذو در ویتن د رون
زجنس زتفا تی رو شا د رادیم رتد و ونقال را لضار زتردو
نماییدگان وقتی زردو در پارلمان لضار پردو کردند در ویتن
 01د ر زیشأ خدزات رادند لذو وین ر رو گروزتی در تتاری
ویرون زهم زیدونرم.

 )3رسي گي به طرح ص ور چ

 )2ادامه رسي گي به طيرح يي

اراياه

پس از اظهارات سخنگوي كميسيون  ،ادامه بحث به جلساه آيناده
موكول گرديد.
 )1اعالم انصراف از ( )1فقره سوال
آقاي حسن كامران نماينده اصفهان از طرح ساوال خاود از وزيار
دادگستري درخصو

بحث بسته شدن قهاوه خاناه هااي اساتان

اصفهان ،اعالم انصراف نمود.
 )5استرداد ( )1فقره طرح
 " -طرح استفساريه درخصو

حسابرسي يا رسيدگي كليه حساب

ها ي درآمد و هزينه و ساير دريافتي ها ،پرداختي ها و نيز صاورت
هاي مالي شهرداري ها توسط ديوان محاسبات كشاور باه اساتناد
قانون ديوان محاسبات كشور و اصالحات بعدي آن ، ".مسترد گرديد.
 )6ناطقين جلسه علني ( خانم تاج الي ين و آقاييان :هاشيمي
پور،پورابراهيمي،عباسي و حاجي بابايي ):
ال -خانم ناهي تاج ال ين نماين ه اصفهان:

در الر حد ر فرزان زشر تر ر ر زتیرتریم ر ي کت
لااز زشر ط رتر قتانان شتد رتا زشتارک زتردو زتیتا
زحاري دیگر یاف  .در وین ر ر تک تک زا یادآ ري زیشاد
رچ ورود وي رتاالتر
ورود ورود زن
ک وزر وزر قانان و
و ورود زن نرس  .وین زردو ستید ک چگتانگی لاازت
چرویی لاکمرت رو تترترن زتیکییتد و ا تا زتردو فنستف
جادي لاکمر ستید.
در یای و لستا تترین رر ت تاي ونقتال و تالزی رت تر
زی رریم ونقال و الزی چهنمرن ال ختاد رو تتی لشتري
جدید رو تجرر زتیکیتد ۰1 .تالگی رت لحتاو ر لتی تن
و
در وین ن پرازار زاتاث گردیتد و ت
پرازاري و
وین لرث ن کمال و  .وین ن زسئالرتی جدید رتر د
ونقال و الزی زیگتذورد رتار آرزتان تایی چتان و تتقالل
آ ودي رو رر د ونقال و الزی یگرنتر زی ا د.
تا تر کالاتدي
و لحاو جسمی رتد و  ۰1الگی اخ
وفزویش زییارد .ونقال و الزی نرز ورد  ۰1الگی شد و ت
ررم آن زی ر د ک پس و  ۰1الگی کارکرد د لت تا در آن
کیدتر شاد ن لجم آنها ررشتر شاد رزای وجتمتالی
آن کا ش یارد.وین کالاد وزر نرا ر دزردن ر لی تتا دورد.
وزر لضار پرشتا تر نان جاونان زشارک ررشتتر آنهتا
در قدرت شیردن و ح تر حدوي زن زی تاونتد دزرتدن ر ب
تا راشد .ری تردید رو ی ک را ونقال و الزی آزد ویم وگر چ
پرفرو فر د راد و وزا ماور ر ر جنا لرک کرد ویم.

فيوريتي اصيالح بني (ال )

ماده( )19قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (ارجاع از جلسه علني)

توضيح :ورتدو تقا اي زساات زانتدن تترب رت زتدت د زتا
زطرب پس و وظهاروت یای و زتقا تران آقتاي جتفتر ود
ویمن آرادي) زفالس آقاي رلرمی جهتان آرتادي ) تقا تاي
ززرار ر تشایب نر رد.
پس از اظهارات مخالف (آقاي صباغيان)  ،موافق(آقااي محماودي)،
نماينده دولت (آقااي خادايي-مخاالف) و ساخنگوي كميسايون ،
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چهنمرن ال ونقال و الزی رو در شرویطی تپري زتیکیترم
و یک ا
ک ررم وزرد فرو ونی پرش ر ي زا قرور گرفت و
آرزانهایی دوریم ک تر ر رتروي تحقت آنهتا وزرتد وریم و
ایی دیگر تما دشمیان تا ت پرشرف کشار زا رو نشان
رو لقالنر رو در لامرونتی جهتانی پر تیگال
گرفت و
کرد و  .لاکمان ری لقم جی تناان در رو ر دنرتا و
آزریاا تا لررستتان ومتالفتی ناشتت ناناشتت پرتدو کردنتد
زی خاو ید خترزن وزرتد ا آر تاي دزاکرو تی خاو تان
تا ت گرویان رور آتش راشید چشم یرونگري اي آنهتا رت
ویرون و .
را جاد وین م فتی در زران وین م آشا جهانی ویترون
نسم اي نتا
در چهار رو تغررروت وجتمالی قرور گرفت و
را زطالااتی جدید ا ند اي وزتر ویترون ونقتال و تالزی
ستید .حالاانی ک رروي آیید ویرون ونقال و الزی رجان
زاندن اختن دورند وگر آنها رو جذ نایرم رجان زانتدن
اختن آنها ر رفتن خرو کردن تادیم زیشاد .د تال
و ک پرا ت زیگایم در یک پرچ تاریفی قرور گرفت ویتم
وزر زتتقتدو کت ت لازتم درویت وقتتدور لتدت زنتی
زیتاوند زا رور الز و ویتن پترچ خطرنتاا تتاریفی لاتار
د د زار دشمیان رو ر خاد را گردوند.
لدت زنی زیتاوند وقتدور ویرون رو وفزویش د تد در تای ي
تدوی رزرگتان زتا رو در گذرونتدن ویتن د رون
دروی د ل
لسا یاري کید .لدت زنی در گر ي آشتتی زنتی و ت
رد ن ونسجاو فروگرر زنی زحق نفاو د شد .رروي لاار و ویتن
پرچ تاریفی راید نسن وقدوزاتی شجالان یاپارچ ونجاو دود
ک رسرج م نهاد اي لاکم رو ر مرو دوشت راشد .در گاو
و ل زسا لر اي وجرویی راید ر نسم تاي نتا تپرد شتاد.
نسم اي جدید ونگرز جسارت ررشتري رروي اختن دورنتد.
آشتی پذیرتر نرز ستید .وحتالب قتانان زیتا رت کتارگرري
را نشستگان وقدوزی شایست در وین زری راد ک وزرد وریم رتا
تایرد شاروي نگهاان ر چ ریتتر ر ردت وجرویی ورالغ شاد.
تاجولدین ودوز دودب در گاو د و راید ریش فساد رو رفشتاانرم
ر کارآزدي زشر لر ننتاو
وجا ند رم وین وژد اي ف
رو رانتد .راید شااف اي وجتمالی ننرتر شتااف رترن د لت
شااف تاقاتی شتااف نستنی قتازی رو رت لتدوقم
زن
رر انرم ر کاري رروي وفزویش رزای وجتمتالی زتیتاونرتد
ونجاو د رد .ر ورا لزتمیدون را دنرا رو راید لفظ کیرم وجا
ند رم کا اان تحریم کا ای کیید و ونز وي ویرون جراشتان
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دوخنی قرور د ترم

پر شاد راید آشتی زنی رو ر لال را
گاي زنی را کیرم.
رو رو رروي گف
ي در پایان گف ب ونجاو وین وقدوزات زیتاونتد رو لاتار زتا و
رحترون تتا در شتترویا کیتتانی راشتد .رفتتتن ویتتن رو جستتارت
دروی زیخاو تد ونقتال و تالزی رتا ونجتاو ویتن
شجال
وقدوزات در  ۰1الگی دوروي شاا جاللی دیگر خاو د راد.
ب -آقاي ع ل هاشمي پور نماين ه كهكيلويه:

 و فرزاند ی کم پا پا دورون ردور رلشار جتفتري رتدلرم زا ا گرري ر جا ر زاقا در خشاص پرشیهاد ریرس
جمهار آزریاا زرتاا را زذوکر رازقازات لالی رتات کشتارزان
تشار زیکیم لد وي را لرف اي خاد ر تروزپ وزثتال آن
کمک زی کیید وزر تروزپ ر دناال ویجاد جدویی زران زنت
وین لرف اي و افی ر تارلتم ر حالب زمنا
ویرون و
نرس .
ي خطا ر آقاي زطهري نایب ریرس زجنتس وفتز دب وگتر
چیانچ پدررزرگاورتان در قرد لرات رادند یقریاً و شما ررومت
زی جستید خدو آزا اي دییی ر زا یاد دود ک م زتا
زانس زسئال سترم یتیی تاالرفی رت لهتد زتا گذوشتت
شد زسئال یتیی درزقارم تاالرس ظایس ختاد پا تفگا
راشرم.
دشمیی زفالف اي و تتااار جهتانی در
ب چهم ال و
رو آزریاتتاي جیایتاتتار رو تجرر ت کتترد ویتتم زن ت ویتترون
لنی ریم فشار اي وقتشادي تحریم اي ظالمان زشتاالت
زترشتتی رراتاري جاونتان حتادقان و ر اتر فر ونت ونقتتال
ماور گا ر فرزان رادند در کدوو رر و زتان
لمای
درچهم ال گذشت روغ دورید ک زردو وین تتار درتیگیتا
را وقتشاد را ور ناو اناتی کت جتاد دورد زاوجت رادنتد چت
وتفاق دیگري راید ر د د ک زشفص شاد ک د ل ناکارآزد
و .
زدیرون در د ل یا د م آن قدر ک ر زسامم را ی چپ
لز گر دوزن زی نید ر فار رو اار اي وحتالی
رو
لمنی رروي لم زشاالت وقتشادي زتردو نرستتید زتدت تا
م زسئاالن د ل رو ر ا کردند ر رو تتی آیتا ریترس
و
جمهار ترم وجرویی وقتشادي د ل زتاجت نار تایتی تاي
گسترد زردو و لمنارد د لت درلتا وقتشتادي وشتتغال
جاونان زترش نارسازان نرستید.
ي خطا ر ریرس جمهار وفز دب آیا زا شما زتاج یا
ناوزردي ک دشتمیان ننتاو در جازتت رت جتاد آ ردنتد کت
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لد وي نرتز دردوختم آن رو تشتدید زتی کییتد ستترم آیتا
و زشاالت وقتشادي زترشتی وتال دوریم؟ ر ونسان لتاقنی
زی دوند ک زردو نستا رت ننتاو و تالزی ر اتري نگترون
نرستید لان تیهتا زستئن وي کت رالتث نگرونتی زتردو شتد
تاترض ا ری لدولتی ا ناکارآزدي زدیرون پا فگا ناتادن
ترب اول و ریرس جمهار
در زقارم زسئالر ایشان و
درزجنس تیها فرح زیا ای و ک ریترس جمهتار تترم
وقتشادي راید و آن و تفاد کیید را ترب ونتنارتی ک د لت
و زجنس دورد نهایت وقتدوزات زتا ري رتروي لتم زشتاالت
تر زاجاد راشد.
وقتشادي ازان دودن ر
ي خطا ر ریرس جمهار ودوزت دودب شتتار ولتتدول ریترس
ونتنار زی رف کت رتروي یااتار
جمهار ری نترج زاند و
کمر م زی رسترد رروي جناگرري و وفروتتی گتري تا
دوزن دن ر زسامم را ی جیالی و م فار تا و تتفاد
زی کردید دیپنما ی وقتشادي رو ر مت زتیتا تقایت زتی
نمادید آیا زان آن فترو نر ترد کت شتما ر دررایستتی تا
زاللن کاري ا فشار اي را ی ررر نی رو کیار رگذوریتد
و تماو ظرفر ا و تتدود ا فارغ و زسامم قازی قارن وي
جیالی مچیرن را و تفاد و تاونمیدي نرر تاي زستنح رت
یژ پا پا دورون رروي لتم زشتاالت وقتشتادي رراتاري
و تفاد کیرد.
ررا ون خمریی دیتر تررا ون خازیت وي
نرر اي ونقال
وزر ستید م ررتدور اشترار ستتید متانطاري کت
دیر جان ناقارم خاد رو رروي آروزش آ تایش و تتقالل
آ ودي و زردو در تا وختالص گذوشتتید وزتر نرتز لا تر
ستید م چرز خاد رو درلتم زشتاالت وقتشتادي رتر ن
رف و تر زاجاد ر کار گررند تا دشمیان قستم ختارد
رو مانید گذشت زایا کییتد وتفاقتاتی کت وزتر پرا تت
یاید نناو و الزی نرست دشتمیان درختارج دوختم تا
و تفاد کرد قشد دورند و آ گم آلتاد زتا ی گررنتد ال و
دیگر نهاد ا و جمنت نرر تاي زستنح
و زجنس د ل
لا اي لنمر دونشگا ا راید مانید د رون دفا زقد
درجی فتنی تماو لرار وقتشادي نرز یاشدو زتحد شاند.
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را زردو تتازم دوشت راشد زا در تال چید فت وخرتر ترچ
ورتااط زشفشی رو ر یژ و اي زسئالرن وقتشادي کشار
ر تار خاصتر و اي آقاي رمرس جمهار را زردو ندوشترم.
ي خطا ر رمرس جمهار وظهاردوش :و لرن درخاو زا و
و ح شفاف زستامم وقتشتادي رو رتروي زتردو
شما وین و
تشریح کیرد .زردو ماور در لرح اي زفتنس پتاي ننتاو
ونقالرشان ویستاد وند وزر تم در حتارترا مت زا تالات
رروي زردو را تاررن شاد پاي ننازشان ویستاد وند.
آزریاایی ا وشتاا زیکیید آقاي تروزپ خاو آشفت دید ک
تشار کرد را ولمال تحریم اي یاجانا زی خاو تد جمهتاري
و الزی رو در لرح وقتشادي را زشام زاوج کیتد .جمهتاري
و تتالزی ویتترون و ررناز ت تاونمیتتدي ظرفر ت تتاي رزرگتتی
ررخاردور و ک ولات رایتد در ویتن لرحت د لت لتمتاً رت
لیاون پرش قرو ل تشمرمات وجرویی زهمترین زا ا ختاد
رو در ورتااط را لا زأزاری ایش را زردو در زران رگتذورد
وزر خال وین لدو ورتااط کازالً زشهاد زشفص و .
در ودوز را وشار ر زسامم زرراط ر لا ور خاترنشان کردب
زهمترین زا الی ک رر کنر زشاالت وقتشادي زتا در مت
را ور ا ای وفاید زاجب ویجتاد نگرونتی تاي جتدي رتروي
زا تا زستامم ور ي در کشتار و ت  .لیگتر
زردو شد و
تشمرمات وزر در وقتشاد کشار زسامم ور ي و .
و ورتدوي فر ردینزا ک ولتهارات ور ي ویجاد شد زا رست وي رو
تح لیاون ترب د فاریتی تازاند ی رتا ور ور رت د تتان
د ل وروم کردیم .ترب زا الات زفتنفی مچان ازاند ی
حروفی ا در وقتشاد کشار تشارم را ور زتشام ور ي یا متان
را ور انای ویجاد لسا پرد اي ور ي در وقتشاد کشار ...
زطرب شد رتاد کت رتا تمان رانتک زرکتزي ویتن ننازتات
لمنراتی شاد وزا زتأ فان پافشاري یررزیطقی یرر تفششی
د ل رر و تمرور را ت نتر ولتد ور ي در وقتشتاد کشتار
آنچ رو رر ر کشار آ رد ک در تال وین زا تا دیتدیم .ویتن
زسامم قارم پرشرریی راد زتا در و لترن جنستات کمرستران
وقتشادي را د ل وین زاالث رو زطرب کردیم.
شرط زافقرت را ت تاي ور ي جدیتد د لت تماترن رت
ک زا در پرشیهادوتمان در کمرستران
زحار ا زاالثی و
وقتشادي ایر زجمال اي تفششی زجنس زطرب کرد ویم
ک لتماً د ل راید ر وین زا الات تاج دوشت راشد.

ج -آقاي م م رضا پورابراهيمي نماين ه كرمان :

ي را وشار ر زا ا نحا تتازم ورتاتاط د لت رتا زتردو
گف ب والن دیدیت تاي جتدي در ن تن زتردو در ورتاتاط رتا
زا الات وقتشادي شام گرفت ر دلرم شرویا خاحتی کت
در تر وقتشادي کشار دید زیشاد د ل لنیولقامد راید
4
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ک زتا فان

 و ولضاي د ل ونتنار دوریم ک وجا د ید رمرس کم رانتکزرکزي را و تقالل کازتم تشتمرمگرتري کیتد ویتن یاتی و
زا الات زهم و ا ی زا .
م حالب ننرون رر وین ولتقتاد ستتید زتردو تم رت زتا
زی گایید ک ترم وقتشادي د ل نرا زید یک را ا ي ترزرم
و ا ی و  .کسانی ک در تال ال اي زفتنس آ زانشان رو
در کارری د لت پتس دود ونتد نترجت لمناترد آنهتا نترجت
ترفی راد قطتاً نمیتاونید در وین زسترر د لت رو مرو تی
کیید .خاد آقاي رمرس جمهار م رار ا ر وین زستئن تأکرتد
کرد و  .د ل راید در وین رار تشمرم ریا قاتا وتفتان
کید کشار رو زتطم ناید .وزر زا نرا زید نرر اي رتاونگرز
زشمم تاونمید زتتقد ر نناو وزتاو ر اتري ستترم کت
پرچم جریان وقتشادي رو در د رگررند.
ي را وشار ر لا ونتفارر در رفش اي زفتنس گفت :رت
یر کشار دررار ازاند ی وتاتا ختارجی در و تتان کرزتان
تذکر زی د م وزر زتأ فان و تتان کرزتان رت یتژ شتهر
کرزان را پدید جاد وفایی ر لیاون یای و زشاالت و ا تی
لد د  01درحتد
لضار یرر قانانی وتاا خارجی زاج و
و جمتر و وتاا خارجی ستتید کت زشتاالت زتتتددي رو
رروي زردو ر جاد آ رد و  .مچیترن رت یتر کشتار در
خشاص تسریا در تتررن و تاندور رروي کرزان تذکر دود.
در پایان را وشار ر دیگر زشاالت لا ونتفارر در رفش اي
زفتنس مچان زا ا رو و زسئاالن خاو تار ر تردگی رت
وین زشاالت لم آنها شد.

زرتاا ک در فشار تیگیا ستید و ولزوزات و
کسی ر دود آنان نمی ر د.
جناگرري و وردوت ری ر ی قاچاق کاال ر یتژ زحشتاالت
کشا ر ي زانید چاي ررنج و جمن زسامنی و ک رت تاجت
نرا دورد یرو زشفص نرس چید درحد ررنج چاي وردوتتی
و زاادي قانانی ورد زی شاد ررنج کارون لزیز پس و زتا تا
ونتنار خاو ان ویجاد شرویا زیا ب در قرم گتذوري تتاوفقی
ستید.
جاونان زی تاوند ونجاو د تد
لدوقم وقدوزی ک ورت ر
ویجاد رستر زیا ب رروي ر جاونان تال رروي شاافایی
وین ورتفان راید فضتا اي ر شتی رو
و تتدود اي آنان و
تا ت د د.
ي را خطا قرور دودن یر رهدوشت ررتان کتردب در گذشتت
رسراري و ررماري اي زسري جان ونسان ا رو ر خطر وندوخت
راد .وزر نرز وناو ترتان ررمتاري تاي یرتر وگرتر جتان
ونسان ا رو ر خطر وندوخت و  .ترب تحال الز رتا رترش
و  011زور زرنرارد تازان زییت رت نترجت زتافقی نر ترد
و  .وین ترب نتاونست زشاالت زردو رو لم فشم کید .زا
کماکان را پدید تاجر پزشک زاوج سترم .زردو زحتر و زتا
در زروکز و تان ا در تهرون ر دناال پزشک زتالج ستید تتا
کی راید وین شرویا و فیاا رو زا شا د راشرم.
لاا ی در پایان را خطا قرور دودن ررخی و رو ر زشتاالت
لتتا ي ونتفارر ت و ننرتتر زشتتام آ آشتتازردنی زهتتاجرت
ر تایران رو ا وشار کرد.

د -آقاي اس اهلل عباسي نماين ه رودسر و املش:

هي-آقاي حمي رضا حاجي بابايي نماين ه هم ان :

زشام ررااري را وروم گزور اي زفتنس زرکز آزار لم نمی
شاد رایستی رروي لتم آن رو اار تا رو ارد تا و تتروتژي
اي و ا ی تتریس شاد شاروي لالی وشتغال قرورگا وقتشاد
زقا زتی چ رو اتار رو اتردي رتروي رتر ن رفت و زتضتم
ررااري جاونان پرش رریی کرد وند؟
د تگا اي د لتی رروي راال رفتتن تن و د وج و تتفدوو
شرویا فتی ک رروي ر کتارگرري جاونتان جتاد دورد چت
رو ااري در ننر گرفت وند تغررر شرویا تیی رتروي ر د رت
پردوخ تسهرالت رستم
کار و د وج وحالب ر ی دریاف
نناو رانای پردوخ تسهرالت کم رهر لمای و کارآفرییتان
تالردکییدگان ماتاري ررمت وزتار زالرتاتی رانتک تا رت
تالردکییدگان ر یژ در گردشگري تنتدوري تایر وزتار

ي را یادآ ري آیا تحریم اي آزریاا لنر جمهتاري و تالزی
و  05زردود زا گف ب را وقدوزات زسئاالن رزای وجتمالی
زردو وین لرک آزریاا تروزتپ رتا شاست زاوجت شتد
زردو ویرون یک رار دیگر حالر خاد در ررورر و تتااار جهتانی
رو نشان خاو ید دود.
و اي دیگر زردو زا پشتراان ونقال ستید وزا و زستئاالن
آن
خاد نارو ی ستید در وین زرتان تاولی زطترب و ت
وییات وزتتر کت جیت وقتشتتادي و ت فرزانتتد ان جی ت
وقتشادي چ کسانی ستید؟
ي را رران وییا زا تیها فرزاند رمرس جمهتار رت لیتاون
فرزاند لمنرات در د لت رمترس قتا قضتایر رمترس قتا
زقیی رو زی شیا رم وفز دب ر اي قا چرو را زردو تفن
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نمی گایید زسامم رو رروي زردو رران نمیکیید؟ تا کی زتردو
راید زیتنر ولالو ررناز اي رمرسجمهار رمانید؟
زردو تا کی راید زیتنر رمانید تا رمرس قا قضایر پراو خا
رروي زن ویرون در ررخارد را زفا د وقتشتادي وختتال تا
تر وقتشادي دوشت راشد؟ زتردو و رمترس زجنتس تاقتا
دورند در ر ان زنتی لا تر گتزور د تد کت زجنتس چت
کار ایی کرد و  .زتا فان ر قتا گزورشتی رت زتردو
نمید ید.
 چ کسی راید ر جاي وین ت فرزانتد رت زتردو گتزورد د وزر ر ار ونقال م وختراروت رو رت ر تاي قتاو دود
شاروي ررناز ریزي تشارم دودید چترو گتزور شتاروي
و
وقتشاد رو ر زردو نمید رد؟ رت زتردو رایتد رگایرتد کت چت
تشمرماتی گرفت شد و  .زردو راید در جریان م وقدوزات
قرور گررند.
ي زتتقد و ب تشارم جنس زحرزان در زجنس چت نفتتی
رروي زردو دورد؟ زردو لمنارد زجنس قا قضایر د لت رو
زطنا نمی دونید لذو زجنس ر لیاون قنب دزاکرو تی کشتار
راید زحم گزورشات رمرس جمهار رمرس قا قضتایر راشتد
م اات کردند چ کسی راید در وین کشار پا فگا راشد؟
و د ل خاو ترم تا ترم وقتشادي رو تغررر د د وزا رچ کاري
ونجاو نشد ناگزیر زجنس ریکَس ترین یر رو پردو و ترضاب
زی کید کسی ک راجیاق ندوشت راشد یا ترچ کَتس رو نتدورد
ولات ي م راید و ترضاب شاد .چترو زجنتس قتا قضتایر
د ل زیفتم و ؟ ر اري تا کجا راید وخطتار د تد؟ چترو در
شرویطی ک وین زسئاالن زیفتم ستید فردي پردو زیشتاد
جاو آزریاا رو زید د دردتان زیگرترد؟ چت کستی رایتد
جاو تروزپ رو د د؟
شما ک کاري ندورید پس وجا د رد تا دیگرون پا ت د یتد.
شما اات کردید زیفتم سترد .زردو ر خراران ا آزدند
وشروفیگتري در ررختی
و
زشام دورند .لرف زردو در
و رگ اي نناو نفان کرد و  .آقاي رمترس قتا قضتایر رتا
آقا ود ررودر ود یا خاو ر ود ا ررخارد کیرتد  091نماییتد
ناز ر جیارتالی رو وزضا کردند لذو ر رچ کتس رلتم نایرتد.
لرف زردو فقا کمآری گرونی نرست  .زتردو زتتر تید کت
چرو را گرونی ررخارد نمیکیرد؟
لرف زردو لدو زاار رتا فستاد و ت چترو در تفیرونی تا
قتا قضتایر چت
یادیگر رو زحااو زیکیرد؟ زجنس د ل
زجمال زسئالی جاد دورد؟ زا راید پا تفگا راشترم چیتد
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قدو رروي زاار را وشروفیگري رردوشتترم؟ چیتدین ر و ت
ک زیگایرم لرس کستانی کت در ویتن کشتار دالر  ۰تزور
 011تازتانی گرفتیتد رو زیتشتر کیرتد وزتا خفقتان گرفتیتتد
نمیگایید.
وگر فازرم یا یر یا قا ی یا نمایید یا ر کس دیگتر دالر ۰
زور  011تازانی گرفت راید ولتالو شتاد .دردتتان چرست ؟
چرو لرس رو ر زتردو نمتی د رتد؟ چترو ننتاو رو یتر تاول
زیرریتد؟ کستانی کت تیگر رو ختالی ننتاو رو تیگر ویتن
زشاالت نفهمی ا ندونمکاري ا کردند راید در پرشگا زنت
جاو د ید.
 )7سواالت خانم ربيعي و آقاي صيادقي نمايني گان بيروجن و
تهران از وزير م ترم امور اقتصادي و دارايي
پس از اظهارات آقاي دكتر كرباسيان و خانم ربيعي نماينده از پاسخ
وزير قانع نشد و وارد بودن سوال به راي گذاشته شد و نماينادگان
سوال خانم ربيعي را وارد دانستند و از پاسخ وزيار قاانع نشادند.
سپس سوال آقاي صادقي مطارح و بعاد از اظهاارات آقااي دكتار
كرباسيان و آقاي صادقي ،نماينده پس از استماع توضيحات وزيار،
سوال را به رأي نگذاشت و اعالم كارد در ايان خصاو

تحقياق و

تفحص را دنبال ميكند.
موضوع سوال:

علت اجرايي نشدن پروژه طرح جامع مالياتي ،چيسات (ساوالخانم ربيعي)
مبناي قانوني –شرعي افتتاح حساب سپرده توسط قوه قضااييه ،چيست (سوال آقاي صادقي)
خالصه اظهارات آقاي دكتر كرباسيان:

آقتاي کررا تتران در پا ت رت تاول خدیجت رررتتی گفت ب
ری تردید و دوف وین ازان ترب در رفش جنتاگرري و
فرور زالراتی وفتزویش درآزتد ا کتا ش زییت تاي حتال
زالراتی وفزویش ر ای زادیان تتریس زی شاد .خاشتافتان
وجروي وین ترب در وین زسرر گاو رردوشت و .
ي در رران زرزون تطار وجروي وین تترب رتا و تدوف تتریتس
شد ودوز دودب وجروي وین ترب رالث شد ک در لتا د لت
ولاتر نرای در د ال زتاولی ر لیاون ا زان ترب ررتر در
ررن کم ترب اي کشار زترفی شاد.
وفزویش ر ای زادیان ررو ا ننر تیجی حتارت گرفتت در
رورط را د ل ولاتر نرک شیا ایی زادیان جدید ک رتال رتر
 01زور تازان رت زیتارا درآزتد و تریت جنتاگرري و فترور
زادیان جدید کا ش ر ردگی را تاجت
زالراتی وفز د و
ر و تفاد و زدیری وریس ر تترب تاي زحتد د شتد 05
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درحد زادیان رقرت نرتز در ورتاتاط رتا ویتن زتدیری زتارد
ور یاری قرور دود شد و .
02
و ال  0191تاکیان ک وجروي وین ترب آیا شد و
زور زرنرارد تازان درآزد زالراتی ر مترو دوشتت در تال
 99نرز درآزد زالراتی  99زور زرنرارد تازتان رتاد و ت کت
نشان زی د د در پیا وجروي وین ترب درآزد ا  ۰ررورر وفزویش
دوشت و .
 م وکیان در کشار پرماناار خارجی جاد ندورد چترو کت ولد د یک ال گذشت آن ا خنا ید شد ونتد ریتارروین ویتن
رالث وفتفار و ک رگایم در شرویا کیانی م وین وقدوزات
تا ا تحشرم کردگان زتفششان کشار ونجتاو زتی شتاد
مان ناز آن تا
مرن وزر رالث خنا ید پرماناارون شد
نرز در لال اا و .
آقاي مسعود كرباسيان در جریتان تاول نماییتد تهترون دررتار
زایاي قانانی شرلی وفتتاب لسا اي تپرد تا تا قتا
قضایر تتدود لسا ا حتالاان لستا تا زاتال وریتز
اد لاحن زاورد زشرف آن وظهار دوش ب تال 95
شد
نسا ر زشالا یتر قت درخشتاص لستا تاي قتا
قضامر اول و یر وقتشاد در د تار کار زجنس قرور گرفت .
ال  99یر ق رروي پا رت زا تا لستا
وردیاهش
اي قا قضامر در کمرسران وقتشاد لا ر پا ایی وروم
کرد ک قاناکیید نااد زا ا اول ر ححن لنیی آزد.
ي ودوز دودب در د ل د و د م وین اول زجددوً پرگرري شد
رید را جاد وییا زا ا لسا اي قا قضامر در زتان
ورت ناتتاد وتاللتتاتی کتت دریافتت کتترد وو رو در وخترتتار
نماییدگان قرور زی د م.آقتايب ترتب نرتا یتر قت وقتشتاد
ال  99در پا ر وین اول لیاون کترد کت رت
وردیاهش
و تیاد زشارات شاروي پال ولتاتار در تال  0132تتا تال
 0195حد ر زجا ال و رو رروي لسا اي قا قضامر ولتالو
کرد .نماییدگان زی دونید ک لسا ا و زحم پرد زا ا
زاد  11قانان زحا اات لمازی ر زینتار تپرد گتذوري
و تفاد و اد لاحن راد و .
لسا ا و ال  0132در وخترار قا قضتامر قرورگرفت در
تال  01ال  91لسا رانای وفتتتاب رستت شتد در تر
م لستا تا رت نتاو قتا
د ر  1یا  ۰لسا فتال راد
قضامر حالب وزضا ر اي قا قضامر راد وند.
ررو ا گزور خزون دوري رانک زرکزي در ال اي  32تا
 90شاروي پال ولتاار در چارچا قانان زاوفقت ختاد رو
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اد پرد ا ولالو کرد و  .زشارات شارو در
را پردوخ
تال  01ال گذشت ررانگر قانانی راد وین لسا ا .
در ال  95رانک زرکزي ر لیاون رمرس شاروي پتال ولتاتار
پرد اي قا قضایر رو ولزوزی دونست ریارروین آنچ لیتاون
کرد وو فرآیید کاري ک و ال  32تاکیان رروي ویتن تپرد
ا ونجاو شد و .
شاروي پال ولتاار وفتتاب لسا اي قا قضتامر رو قتانانی
اد تپرد
راالترین زرجا وفتتاب لسا
لیاون کرد و
در وین شتارو د نفتر و نماییتدگان
رو قانانی ولالو کرد و
لضا ناظر ستید .رانک زرکزي زجما رانتک تا نرتز وجتا
تشارم وین لسا ا رو دود وند.
وگر زینار و قانانی لفظ قانان در زجنس و راید گفت کت
در تاشر  00قانان رادجت تال  93نرتز لستا تاي قتا
قضامر زارد تاکرد قرور گرفت و .
رید ر ند ویجاد لسا اي قا قضامر رو وروم دود وو دیاون
زحا اات نرز رر قانانی رادن وین لسا ا تاکرد دوشت و .
خالصه اظهارات خانم ربيعي:

رات رمرس زجنس شاروي و الزی در ررناز ریزي ا ر گان
وي لمم کید ک اول در زان خاد زطترب شتاد زتان آن
نگذرد.
ترب جازا زالراتی یای و وررپر ژ اي ورت وقتشتاد وزتار
دورویی و ک  00ال و وجروي آن زی گذرد  13پر ژ در
گف ب رار ا قال تامرم تترب در تال
آن ترولی شد و
 95دود شد ا زان زالراتی چگانت نرازتد تا ترحاتی رو در
وین خشاص وروم کید.
یای و و دوف وجتروي پتر ژ وفتزویش درآزتد اي زالرتاتی و
تری جناگرري و فرور زالراتی و ت تا ترحات یتر کمیتی
رروي وییا ورهازات ترب ررتترف شتاد شتفاف تا ترح
و
د ید ک زرزون زشرف کایذ ر چ زرزون کا ش یافت ؟ کتدوو
فرآیید اي زالراتی وجترو شتد ؟ زییت وجتروي ویتن تترب رت
حارت دقر چ زرزون و ؟ نقتش شترک تاي ختارجی
ورهازات وزیرتی نرو وفزور زرتزون تحقت درآزتد اي زالرتاتی
وییا و  13یا  10پر ژ ترب چ تتدود و آنهتا تامرتم شتد
و ؟
ي را تاکرد رر وییا و تیاد ححا اي زتن زاالتث زطترب
شد و اي یای و زدیرون ا زان وزار زالراتی یتیتی آقتاي
ال  99کت و تترف
لیاون کردب تا گزور
نادر آریا و
ورت وقتشاد ور ال شد تیها  051ودور و ازان و تفاد زی
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کییتتد مچیتترن تیهتتا  03درحتتد و پر نتتد تتا در تتازان
یاپارچ رارگذوري شد و .
را جتادي کت  300زرنرتارد
ازان دوري ناوقص جدي و
تازان زیی وجروي ترب شد مچیان ویتن تترب رتا چتالش
اي جدي ر رر و .
گفت زی شاد ررش و یتک تزور زرنرتارد تازتان رتروي تترب
زیی شد ک  111زرنرتارد آن رتروي خریتد تجهرتزوت رتاد
لسارر ان ر حارتی د تی وظهارناز تا رو در تازان
و
ا زی کیید کا ش زشرف کایذ یای دیگر و و دوف وجروي
پر ژ راد وزا زشرف کایذ در ا زان در زقایست رتا تازان
اي قدیمی رسرار راالتر و .
نمتی تاونتد فرور تاي
ازان و اشمیدي ررخاردور نرست
زالراتی رو کیترل کید ر ای زادیان زالراتی رت ویتن زستئن
ختم شد ک وظهارناز ا ر حارت ولاتر نرک ا زیشاند.
تمتتاو دنرتتا و تری ت تتازان زالرتتاتی ر ت رستتتم پالشتتایی
زی ر ید آیا زی تاون ویتن ونتنتار رو و تترب جتازا زالرتاتی
دوش ؟ وین ترب جز لطم ر رر ولمال نترج دیگري ندورد
زا ر مرن دلرم نگرونرم.
رچ شرک ویرونی در زیاقشت شترک ناترد آیتا در کشتار
چیرن شرکتی جاد ندوشت و ؟ جاد شرک اي خارجی
جاي اول دورد زا در زری وزیر کشار دیدی دوریم.
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و ویتن ر وختذ تاد و لستا
زالار شفشی زحترو و
وفرود لروو ررا راد ک قا قضایر رد ن وجا و وزاول زتتن
ر زردو اد زی گررد حرف زسان قضات زی کیتد قا تی
ک و زال زردو زی خارد نمتی تاونتد فتالرت شترلی دوشتت
راشد.
قا قضایر راید کمااد رادج رو و زجنس تهر کرد و زال
زردو رردوش ناید.
زقاو زتنم ر اري در ویتن خشتاص ونن دود ونتد کت تات
قانان را زاو ین شرلی وقدوو حارت گررد وزتا ررختی رتا نتاو
الی فقر وقدوزات یررقانانی زی کیید چید لسا رت نتاو
ک لتی را ر ان تا زان را ر تی در
رمرس قا قضایر و
ال  95ر آن ر ردگی کرد زتاجت جتاد  011زرنرتارد
تازان در وین لسا ا شدند.
زجنس ناظر رر تمتازی د تتگا تا رتاد دیتاون زحا تاات
لسارر ی رو ررلهتد دورد و ویتن ر یتر وقتشتاد رایتد تاد
لاحن زاورد زشرف آن رو تا رح د د.
در پایان را رران وییا یر زتتقد و ت ویتن زا تا زشتار
شاروي پال ولتاار دورد خاترنشتان کتردب تمتازی زشتارات
شارو ا لام قانان نااد خرنی و وقدوزات یررقانانی نرتز رت
کت ناایتد رت آن تا
خاتر خا خطاط مرن شارو ا و
و تیاد کرد.
آقاي دكتر پزشكيان :در وکیش ر وظهاروت آقاي حتادقی گفت ب
ححا ایی ک و پش تریاان زجنس شاروي و الزی گفتت
زی شاد نااید ر گانت وي راشتد کت کتم قضتات لمتتاش
کشار یر اول رر نتد.در تر تاختار رستتمی وشتااالتی
جاد دورد .وییا گفت شاد تمازی قضات ر یک شتام لمتم
زی کیید زیطقی نرس .
ي را وشار ر وییا ودرراتی ک ر کار زی رریتد رایتد لستا
شد دقر راشد ودوز دودب نا گف گتا و پشت تریاتان
نناو جمهاري و الزی را وین ودررات قارم قاال نرس  .قضتات
شریفی در کشار جاد دورند ک را لقاق کم ندگی زی کیید
وگر  ۰نفر تفنس زی کیید ناایتد تمتازی آنهتا رو رتا یتک نگتا
راریرم.

خالصه اظهارات آقاي صادقي:

 زتا فان قانان ورتقاي یاوت نناو ودوري قتانان ونتشتارد تر ی آ ود ر وتاللات در د ل وجرو نمی شاد کت مترن
رر شایتات شد و .
و تیااف رالث لدو شفافر
ي در ودوز را رران وییا کنر دریافتی اي د ل در لستا
خزون راد در لد د ولتااروت تفشرص زی یارد لیاون کردب
جا ی ننرر پرد زانید آن ک ر تتار زاقت در وخترتار
تا زانی ک در د
د ل قرور زی گررد قارم و تردود و
و تتفاد و آن رتد ن ر تای حتالب آن در
د تگا ا و
لام تشرف یررقانانی و .
جا ی ک در شرک اي د لتی ر لیاون رقت یتا تمان
دریاف زی شاد راید ر شتب خاص وریز شتد رتد ن لت
رردوش راشد ک آخر ر زا ر لسا زفشاص جا پرد
در خزون ریفت زی شاد تشرف قا قضایر در جا رت تر
نحتتاي زطتتار قتتانان در لاتتم تشتترف یررقتتانانی در جتتا
یررقانانی و .
در ودوز رتا وشتار رت وحتم  00قتانان و ا تی ررتان دوشت ب
لرثر جان زال شغم وشفاص زشتان و تتترا و ت
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