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امررالس سررازمان ثبررت شررود و در پاس ر اسررتعالا برره اطررال
متعاملین برسد .میزان مالیرات حرا التبرت و حرا التحریرر و
تنظیم وکالت بالعزل در ایرن تبصرره در دفراتر اسرناد رسرمی
معادل تنظیم سند رسمی انتقرال ملر هواهرد برود .چنان ره
ظرف  6ماه اموال مذکور به وکیل منتقرل شرود سرند رسرمی
انتقال بدون نیاز به پرداهت مجدد مالیات نقل و انتقرال ملر
تنظیم میشود.
ماده -۳دفاتر اسناد رسمی مکلرف انرد بره درهواسرت طررفین

اصالحیه کمیسیون به تصویب رسید،
متن زیر به انتهای ماده  ۳۲قانون الحاق گردید:
ماده الحاقی -وزارت کشور مکلف است عالوه برر رسریدگی بره
امور تشکل های صنفی ،کرانون هرای بازنشسرت ی ،هانره هرا،
انجمن های تخصصی غیرسیاسری و تشرکل هرای صرنفی کره
پیش از این قانون تاسیس شده اند نحروه و شررایت تاسریس و

معامله ،اسناد مربوط به قراردادهای هصوصی اشخاص از قبیرل
تعهد به بیع ،قولنامه ،مبایعه نامه و امتال آن را تنظریم و ثبرت
نمایند در این صورت باید مبلغ دقیا ثمن مورد توافا طررفین
و هم نین شروط موردنظر آن ها اعرم از پریش بینری اقسراط
ثمن و زمان پرداهت آن ،پیش بینی انحالل و فصل یرا اسرقاط
آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد .ماهذ محاسربه
عوارض و وجوه قانونی از قبیل حا التبت ،حا التحریر ،مالیات
و هزینه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره  ۲ماده  66قرانون
مالیات های مستقیم مصرو  ۲اسرفند  1۲66برا اصرالحات و

دریافت پروانه فعالیت و نیز ساز و کار رسیدگی بره اسرتعالا از
مرجع قانونی و شرایت موسسین و اعضای موثر را شامل شرایت
عمومی و اهتصاصی آن ها و اعضای هیرات مردیره ،بازرسرین،
مسئوالن شعب استانی و نحوه و شرایت ارکان از قبیل مجمع و
هیات مدیره و بازرسین و شرایت و ساهتار اساسنامه و نحروه و
شرایت نظارت بر فعالیت تشکل هایی که قصد تاسیس دارند با
رعایت همان قانون به روزرسانی کند.
)2ادامه رسیدگي به طرح ارتقاي اسناد رسمي

الحاقات بعدی (ارزش معامالتی) می باشد.
ماده -۲دالالن اعم از مشاوران امرالس و بن راه هرای معرامالت
ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی برا دریافرت حرا داللری
برابر تعرفه نسبت به درج پیش نویس قراردادهای موضو ماده
 1این قانون در سامانه ای که ظرف مدت  6مراه از تراری الزا
االجرا شردن ایرن قرانون توسرت سرازمان برا همکراری کرانون
سردفترداران اسناد رسمی طراحی و اجررا مری شرود ،اقرداا و
پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسرناد
رسمی منعکس نمایند .این امر مانع مراجعه مستقیم اشرخاص
به دفاتر اسناد رسمی نمی باشرد .چ رون ی طراحری و اجررای

پس از اظهارات سخن وی کمیسیون ،کلیات و جزئیات طرح به
تصویب رسید.
عنروان  :طرح الزام به ثبت رسمی معاامالت اماواغ ریار
منقوغ
ماده  -1کلیه عقود و معامالت راجع بره حقروق عرین و منرافع
اموال غیر منقول ثبت شرده از قبیرل انتقرال مالکیرت ،رهرن ،
اجاره برای مدت بیش از دو سال پیش فروش ساهتمان اعم از
اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به
انجاا کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد ثبتی به ثبت برسد
از

و عقود و معامالتی که به ثبت نرسریده اسرت در هریک یر
ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقت کسی مال ملر
شناهته می شود که در دفترر امرالس سرازمان ثبرت اسرناد و
امالس کشور که از این پس در این قانون سرازمان نامیرده مری
شود مل به ناا او به ثبت رسریده یرا ملر مرذکور بره طرور
رسمی به او منتقل شده و یا مال رسمی به ارث برده باشد.
تبصره  -1در مورد اموال غیر منقول در جریان ثبت که تاکنون
در دفتر امالس به ثبت نرسیده نیرز حکرم مراده فروق مجرری

سامانه مذکور ،تعرفه دالالن ،مشاوران و بن راه هرای معرامالت
ملکی و ارتباط آنان با دفاتر اسناد رسمی ،تعرفره دفراتر اسرناد
رسمی و نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجرب آیرین
نامه ای است که ظرف مدت  ۲ماه از تاری الزا االجررا شردن
این قانون توست سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه
قضائیه می رسد.
ماده -6دفاتر اسناد رسمی موظفند هن اا ثبت هر گونه نقرل و
انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حرا واگرذاری محرل
(حا کسب و پیشه یرا سررقفلی یرا حقروق ناشری از موقعیرت

است.
تبصره  -۳وکالت در فروش و انتقال مالکیت و عرزل وکیرل در
مورد اموال غیر منقرول ثبرت شرده بایرد در دفترر الکترونیر

تجاری و اداری) اعم از اینکه توأا با انتقال مالکیت باشد یا جدا
از آن ،مالیات نقل و انتقرال قععری امرالس را بره ماهرذ ارزش
2
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معامالتی به نرخ پنج درصد ( )%5و مالیات نقل و انتقرال حرا
واگذاری محل را به ماهذ ثمن معامله به نررخ دو درصرد ()۳٪
محاسرربه و نسرربت برره اهررذ آن از ذی نفررع از طریررا سررامانه
پرداهت الکترونی اقداا و مشخصرات آن را در سرامانه ثبرت
الکترونی قید نمایند.
تبصره  -1در صورتی که ثمن معامله حا واگذاری محل کمتر
از ی و نیم برابر میان ین قیمت روز مل موضرو مراده ()66
قانون مالیات های مستقیم مصو  1۲66/1۳/۲با اصرالحات و

ماده -3دفاتر اسناد رسرمی موظرف انرد بررای دریافرت وجروه
دولتی و عمومی که اصول آن طبا مقررات قانونی برعهرده آن
ها است حقوق متعلقه را از طریرا سرامانه الکترونیکری مرورد
تائید سازمان به صورت آنی بره حسرا یرا حسرا هرایی کره
معین می شود واریز نمایند .آئین نامه اجرایری ایرن مراده کره
ظرف مدت  ۲ماه از الزا االجراء شردن ایرن قرانون بره وسریله
سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیره مری
شود به تصویب هیات وزیران می رسد.

الحاقات بعدی باشد ،قیمت مذکور ماهذ محاسبه مالیات است.
تبصره  -۳وزارت امور اقتصادی و دارایری مکلرف اسرت میرزان
ارزش معامالتی امالس و میران ین قیمرت روز امرالس موضرو
ماده ( )66قانون مالیات های مستقیم مصرو  1۲66/1۳/۲برا
اصالحات و الحاقات بعدی را به صورت برهت (آنالین) از طریا
سامانه ثبت الکترونی معامالت به دفاتر اسرناد رسرمی اعرالا
نمایند؛ در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سرند
معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در هصوص مالیات
نقل و انتقال مل ندارند .حرا الزحمره سرردفتر جهرت انجراا

ماده  - 8مراجرع قضرایی ،کمیسریون هرا و سرایر مراجرع ذی
صالحی که به موجب قوانین برای رسیدگی بره امرور اراضری و
امالس تعیین شرده انرد مکلرف انرد تصرمیمات و آرای قععری
مربوط به هر پالس ثبتی را از طریا سامانه بره صرورت بررهت
(آنالین) به سازمان اعالا نمایند .سازمان موظف است اطالعات
مذکور را در دفتر الکترونی امرالس درج نمایرد ،در غیرر ایرن
صورت رأی یا تصمیم مذکور در مقابل اشخاص ثالر غیرقابرل
استناد است ،متخلف از حکم این ماده حسب مرورد عرالوه برر
مجازات اداری یا انتظامی مربوط مسئول جبران هسارت زیران

وظایف این ماده طبا تعرفهای است که ساالنه توست سرازمان
تعیین می شود.
ماده -5سازمان تامین اجتمراعی مکلرف اسرت حرداکتر ظررف
مدت یکسال پس از الزا االجرا شدن این قانون برا اتصرال بره
سررامانه ثبررت الکترونیر معررامالت ،نسرربت برره اعررالا برررهت
(آنالین) میزان بدهی موضو ماده  ۲3قانون ترامین اجتمراعی
مصو  ۲تیرماه  1۲56با اصالحات و الحاقات بعدی به منظرور
وصول آن از طریا دفتر اسناد رسمی اقداا نماید .در غیر ایرن
صورت سرردفتر مکلرف اسرت بره درهواسرت متعراملین سرند
رسمی انتقال مل را تنظیم نماید .در فرض اهیر منتقل الیه و

دیده نیز هست.
ماده -9هر ی از قضات یا ماموران دولتری یرا عمرومی کره از
اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید ،به  ۲مراه ترا یر
سال انفصال از هدمات عمرومی و دولتری محکروا مری شرود.
چنان ه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعران
اسرناد رسرمی هسررارتی وارد شررود ،متخلررف مسررئول جبررران
هسارت وارده نیز می باشد.
در ماده-11سازمان مکلف است با استفاده از بودجه و امکانرات
موجود هود ظرف مدت ی سال از تاری الزا االجرا شدن این
قانون سامانه ای را جهت ثبت قراردادهرای موضرو مراده ()1

سردفتر هیک مسئولیتی در قبال این بدهی ندارند .این امر مانع
مراجعه سازمان تامین اجتماعی به انتقال دهنده نیست.
ماده -6کلیه دست اه های اجرایی که طبا قوانین ،نقل و انتقال
مل منوط به اعالا نظر آنها شده است ،مکلفند حداکتر ظرف
مدت ی سال پس از الزا االجرا شدن این قانون با اتصرال بره
سامانه ثبت الکترونی معامالت ،نسبت به اعالا پاس استعالا
به صورت بررهت (آنالیرن) اقرداا نماینرد .عردا ارسرال پاسر
استعالا به طریا مذکور به منزله جواز انجراا معاملره تلقری و
سند رسمی انتقال مل به درهواست متعاملین توست سردفتر

این قانون که پیش از الزا االجراء شردن ایرن قرانون برا سرند
عادی تنظیم شده انرد ،ایجراد نمایرد .دارنردگان اسرناد عرادی
مذکور مکلفند ظرف مدت ی سال از تاری راه اندازی سامانه،
نسبت به ثبت اسناد عادی هود در سامانه مذکور و ظرف مدت
پنج سال از تاری ثبت در سامانه ،حسب مورد نسبت به تنظیم
سند رسمی یا طرح دعوای الرزاا بره تنظریم سرند رسرمی در
مراجع قضائی اقداا نمایند .در صورت انقضای مواعد فوق الذکر
وعدا اقداا دارندگان اسناد عادی مذکور ،اسناد عادی تنظیمی
و قراردادهای مرذکور در مقابرل اشرخاص ثالر دارنرده سرند

اسناد رسمی تنظیم میشود.

رسمی غیرقابل استناد است.
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تبصره  -1صرفا آن دسته از اسناد عادی در سامانه قابرل ثبرت
می باشد که حاوی پالس ثبتی مل مورد معامله بوده و قبل از
تاری الزا االجراء شدن این قانون تنظیم شده باشد.
تبصره  -۳چنان ه در هصوص ی پالس ثبتری ،معاملرهای برا
اسناد عادی انجاا شده و در سامانه ثبت الکترونیر معرامالت
ثبت شده باشد ،تا پایران مواعرد مرذکور در ایرن مراده ،امکران
تنظیم سند رسمی برای انتقال مل مذکور به اشرخاص ثالر
وجود ندارد و این موضو باید در استعالا ثبتی قید گردد .این

پس از واگذاری زمین به متقاضیان و هانوارهای آسیب دیده از
حوادث قهری ،کلیه واگذار شوندگان را حداکتر ظرف مردت دو
سال پس از واگذاری جهت اعمال ماده ( )1این قانون به دفراتر
اسناد رسمی معرفی نمایند.
ماده -11چنان ه معرامالت موضرو مراده یر ایرن قرانون برا
وساطت دالالن ،مشاوران امالس ،بن اه های معامالت ملکری برا
سررند عررادی تنظرریم شررده باشررد ،دالالن ،مشرراوران امررالس و
متصدیان بن اه های معامالت ملکی متخلف ،عرالوه برر جرزای

امر مانع صلح رسرمی حقروق احتمرالی ذی نفرع سرند عرادی
مذکور یا شخصی که در دفتر امالس ،مل به ناا او ثبت شرده
است نمی باشد .در این صورت سردفتر مکلف است پیامردهای
مربوط به الزامات اجرای این قانون را به طرفین قررارداد صرلح
تفهیم و در قرارداد تنظیمی قید نماید.
تبصره  -۲در هصوص دارندگان سند عادی مشراعی ،ذی نفرع
سند مکلف است ناا آهرین مال دارای سند رسمی را نیرز در
سامانه ثبت الکترونی معامالت اعالا نماید .در این صورت برا
ثبت سند عادی مذکور امکان تنظیم سند رسمی بررای انتقرال

نقدی معادل ی چهارا قیمت روز مورد معامله در مرتبره اول
به محرومیت به مدت  ۲سرال و در مرتبره دوا بره محرومیرت
دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوا می شوند.
گفتنرری اسررت در جریرران بررسرری ایررن مرراده نصرررا پ مررانفر
هواستار بررسی طرح در مجلس آینده شد زیرا برهری مرواد را
مغایر با اصل  35و  85قانون اساسی می دانست.
دکترعلی الریجانی در پاس به تذکر پ مانفر ،گفت :اجازه دهید
شورای ن هبان نظر هود را درباره این مصوبه اعالا کند
ماده -1۳ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجره بره مقتضریات

سهم مشاعی مذکور به اشخاص ثال وجرود نخواهرد داشرت و
این امر باید در استعالا ثبتی قید گردد.
تبصره  -6چنان ه مل ثبت شده ،برا سرند عرادی تفکیر و
تقسیم نامه رسمی شده باشد ،دارنردگان سرند عرادی مکلفنرد
ظرف مدت هجده ماه از تاری الزا االجراء شردن ایرن قرانون،
نسبت به تنظیم سند رسمی و یا طرح دعوای الزاا بره تنظریم
سند رسمی در مراجع قضائی اقداا نمایند .در غیر این صرورت
مشمول حکم قسمت اهیر این ماده می باشند.
تبصره  -5آیین نامه اجرائی این ماده ظررف مردت سره مراه از
تاری الزا االجراء شدن این قانون به وسیله سازمان تهیه مری

هر محل و حجم معامالت به گونه ای که کمترر از  66سراعت
در هفته نباشد و به طور متعرارف در طرول سراعات روز بررای
ثبررت معررامالت در دسررترد باشررند ،توسررت سررازمان تعیررین
می شود.
ماده - 1۲در صورتی که معامله رسمی انجاا شده ابعرال شرود
شخصی که بعالن مستند به او باشد مکلف به جبران هسرارت
وارد شده است ،سرازمان موظرف اسرت در هصروص معرامالت
رسمی که پس از الزااالجرا شدن این قانون منعقرد مریشروند
نسبت به اهذ حا بیمه از طرفین معامله ناقل مالکیت اقرداا و
مسئولیت موضو این ماده را نزد یکری از شررکتهرای بیمره،

شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره  -6مشموالن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضری
و ساهتمان های فاقد سند رسمی مصو  1۲91/9/۳1مکلفند
تقاضای هود را ظرف مردت یر سرال از تراری الزا االجرراء
شدن این قانون به هیرات هرای حرل اهرتالف موضرو قرانون
مذکور تسلیم کنند؛ در غیر این صورت مشمول حکرم قسرمت
اهیر این ماده می باشند.
تبصره  -3دست اه های مترولی قرانون سراماندهی و حمایرت از
تولیررد و عرضرره مسررکن مصررو  1۲83/۳/۳5بررا اصررالحات و

بیمه نماید.
این امر مانع مراجعه شرکت بیمه به شخصی که بعالن مستند
به اوست ،نمی باشد .نحوه تعیین حا بیمه با پیشنهاد مشترس
سازمان و بیمه مرکزی جمهروری اسرالمی ایرران بره تصرویب
رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده -16سازمان مکلف است در پاس به استعالا ثبتری دفراتر
اسناد رسمی برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساهتمان اعم از
اینکه به صورت ی واحد آپارتمان معین یا به صرورت سرهمی
از کل عرصه و یا اعیان باشد ،برای هرر واحرد یرا سرهم پریش

الحاقات بعدی (وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقرال
اسالمی) و دست اه های اجرانی عضو مردیریت بحرران مکلفنرد

فروش شده از ی پالس ثبتی ،شناسره یکترا منظرور نمروده و
مراتب را در سامانه ثبت الکترونیر اسرناد ،دفترر الکترونیر
4
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امالس و سند مالکیرت حردن ار (کاداسرتر) پرالس ثبتری درج
نماید .مفاد این ماده در هصوص هر گونه تغییر بعدی در نقشه
و پروانه یا گواهی ساهتمان نیز مجرا است.
تبصره  - 1مراجع صدور پروانه ساهت مکلفند هن راا صردور
پروانه ساهتمانی نسبت به أهذ شناسه یکترا بررای هرر واحرد
سا هتمانی از سازمان طبا نقشه مصو مراجرع صرالحیت دار
اقداا کنند .وزارتخانه های کشور ،صنعت ،معدن و تجارت ،امور
اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانههای مرتبت با مراجع صدور

است .هم نین تعداد روزهای تاهیر ریریس جمهرور در ابرالغ
قوانین از  5۲روز در اجالسیه سوا به صفر به اجالسیه چهرارا
کاهش یافته است.
وی با اشاره به نظارت بر تهیه و تصویب آییننامههرای اجرایری
اظهرار کرررد :از میرران قروانینی کرره در آنهررا بره لررزوا تصررویب
آیین نامه حکم شده مهلت تهیه و تصویب  ۳5مقرره هنوز باقی
است ،مهلت  11فقره دی ر به پایان رسیده که  6فقره آییننامه
به تصویب رسیده است.

پروانه ساهت ،حسب مورد مکلفند ظررف مردت یر سرال از
تاری الزا االجراء شدن این قرانون نسربت بره اتصرال مراجرع
مربوط مذکور به سامانه ثبت الکترونی اسرناد سرازمان اقرداا
نمایند تا امکان أهذ شناسه یکتا به ترتیب مقررر در ایرن مراده
به صورت الکترونی برای آنها فراهم گردد.
تبصره  -۳آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت  6ماه توست
سازمان ثبت اسناد و امالس کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه
قضائیه میرسد.
ماده  -15به منظور اجرای صرحیح مفراد ایرن قرانون سرازمان

وی ادامه داد :نمایندگان در اجالسیه چهارا دوره دهرم ۳593
مرتبه به اعضای هیات وزیرران ترذکر کتبری دادنرد کره وزیرر
میراث فرهن ی مخاطرب کمتررین و ریریس جمهرور مخاطرب
بیشترین تذکر کتبی بروده اسرت کره از ایرن میران  9درصرد
مربوط به عملکررد ایشران و مرابقی مربروط بره دسرت اههرای
زیرمجموعه از جمله سرازمان برنامره اسرت .هم نرین میرزان
تذکرات کتبی این اجالسیه نسبت به سال قبرل شرش درصرد
کاهش یافته و جاده های شرهری و روسرتایی ،ترامین و انتقرال
آ  ،شرروراها و شرررهرداریهررا و تنظررریم واردات و صرررادرات

حسب مورد از ظرفیت دفراتر اسرناد رسرمی اسرتفاده و تعرداد
دفاتر مذکور را به تدریج به میزان مقتضی و متناسب برا تعرداد
معامالت در هر استان افزایش می دهد.
ماده  -16از تاری الزا االجرا شدن این قانون ماده  183قانون
مالیات های مستقیم مصرو  ۲اسرفند  1۲66برا اصرالحات و
الحاقات بعدی ،ماده  3۲قانون ثبت اسناد و امالس مصرو ۳6
اسفند  1۲11با اصالحات و الحاقرات بعردی و مراده  6۳قرانون
احکاا دائمی برنامه های توسعه کشور مصو  11بهمن 1۲95
با اصالحات و الحاقات بعدی نس و بند  ۲ماده  6و عبرارت «و
شناسنامه فنی مستقل بررای هرر واحرد» از بنرد دو مراده  6و

محصوالت کشاورزی از موضوعات این تذکرات بوده است.
ایشان با اشاره به ثبت  1111مرورد ترذکر شرفاهی بره هیرات
وزیران و دست اههرای اجرایری در سرال چهرارا مجلرس دهرم
گفت :از این میان وزیر دفا برا یر مرورد کمتررین و ریریس
جمهررور بررا  ۳۲6مررورد بیشررترین تررذکر شررفاهی را برره هررود
اهتصاص دادند که  16درصد به عملکرد شخص رییس جمهور
مربوط بوده است .هم نین تعداد تذکرات شفاهی  ۳1درصد از
اجالسیه سوا کمترر شرده و ترامین و انتقرال آ  ،جرادههرای
شهری و روستایی و هریرد تضرمینی محصروالت کشراورزی از
موضوعات این تذکرات بوده است.

عبارت «و شناسنامه فنی هر واحرد» از بنرد  6مراده دو قرانون
پیش فرروش سراهتمان مصرو  1۳دی  1۲89برا اصرالحات
بعدی حذف می گردد.

وی با اشاره به ارائهی  689مورد تقاضای سوال از وزرا به هیات
رییسه مجلس شورای اسالمی در سال پایانی یادآور شد :از این
میان  ۲۲سوال با عدا اغنا در کمیسریونهرا بره جلسره علنری
ارجا شده و تعداد سواالت نسبت به اجالسیه سوا  ۳1درصرد
کاهش داشته است .وزیر راه و شهرسازی با  89سوال مخاطرب
بیشترین و وزرای دفرا و اطالعرات برا هفرت سروال مخاطرب
کمتری سواالت بوده است .هم نین کمیسیون عمران با 111
سرروال بیشررترین و کمیسرریون برنامرره و بودجرره بررا  11سرروال
کمترین تعداد سواالت را داشتهاند.

)3گزارش اقدامات نظارتي مجلاس در اجالسایه چهاارم
دوره دهم

دکتر اسداللهی معاون محترا نظارت مجلرس شرورای اسرالمی
گزارش مذ کور را قرائت نمودند:
در سال چهارا مجلس دهم  61فقره قانون به ریریس جمهرور
ابالغ شده که  ۲9فقره آن از سوی رییس جمهور و ی فقره از
سوی رییس مجلس شورای اسالمی بررای انتشرار ابرالغ شرده

ایشان از نمایندگان و هیات رییسره مجلرس بررای حمایرت از
اقدامات نظارتی در پارلمان قدردانی کرد.
5
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حاشیه نشینان شهرها به طور رسمی امکانات اهتصاص یابد اما
در فاصله زمانی  ۲ساله اجازات آن را ب یرند.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصویب قرانون هیرات
منصفه برای دادگاههای سیاسی گفت :قانون پیش یری از تقلب
در آثار علمی نیز از جمله مصوبات مهم مجلس دهم بود.
وی با اشاره به اینکره قرانون مجرازات اسرالمی و قرانون آیرین
دادرسی کیفری در این دوره از مجلس دائمی شد ،افزود :قانون
ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و هدمات آسیب رسران

 )4بیانات ریاست مم رم مجلس به مناسبت اخ امیه دهمین
دوره مجلس شوراي اسالمي

وی افزود 6 :سال پیش در چنین روزهای مجلس دهم تشکیل
شد آن روزها بسریاری از نماینردگان برا افکرار همردی ر آشرنا
نبودند؛ این در حالی است که در گذر این  6سال در کنار هرم
مسائل مختلف اقتصادی ،سیاسری ،اجتمراعی و امنیتری را بره
بح نشستیم .گاهی نتایج این بح ها منجر به قرانون شرد و
گاهی به ی تحلیل دقیا رسیدیم و بعضری اوقرات بره قروای
مختلف معلبی را گفتیم و گاهی هم منجر به اعالا بیانیه شد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که مجلرس دهرم بره
ی مفاهمه و همکاری هو دست پیردا کررد گفرت :در ایرن
مدت دوستی و مودتی بین ما شکل گرفت که بایرد قردر آن را
بدانیم.
وی به قوانین مهمی که در مجلس دهم تصویب شد اشاره کرد
و گفت :قانون احکراا دائمری برنامره توسرعه کره مرتبرا تکررار
می شد را تصرویب کرردیم ،هم نرین قرانون برنامره ششرم برا

به سالمت در رسانههای جمعی نیز در دوره دهرم بره تصرویب
رسید و هم نین قانون اصرالح قرانون مبرارزه برا تروریسرم در
مجلس دهم تصویب شد.
وی گفت :موافقت نامره هرای مهمری در ایرن دوره از مجلرس
تصویب شد ،از جملره ایجراد منعقره آزاد تجراری در اورآسریا،
روزنه مهم مسئله تجارت در شرایت تحریمری منعقره اورآسریا
اسرت .هم نررین در زمینره سرررمایه گررذاری هرای متقابررل بررا
کشورهای مختلف نیز قوانینی به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه کشرور مرا دچرار بحرران

زحمات زیادی تصویب شد.قرانون حفاظرت ،مردیریت و احیراء
تاال ها در مجلس دهم تصویب شد ،افزود :ایرن قرانون بسریار
مهم بود زیرا از مشکالتی که مانند آن ه برای دریاچره ارومیره
رخ داد ،جلوگیری میکند.
ایشان با اشاره به تصویب قوانین هوای پاس ،حفاظت از هاس و
حفاظت از بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور در مجلس دهرم
اظهار داشرت :قرانون حمایرت از مرمرت و احیرای بافرتهرای
تاریخی و فرهن ی کشور با کمر بخرش هصوصری کره یر
حرکت وسیعی را میتواند بره وجرود آورد در مجلرس تصرویب
شد.

هایی از جمله سیل و زلزله است ،قانون مدیریت بحران تصویب
شد ،ادامه داد :قانون حمایت از حقوق کودکان ،قرانون تشردید
مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ،قانون دائمی شدن
شورای حل اهتالف ،قانون حمایرت از حقروق معلروالن کره از
اهمیت باالیی برهوردار بودند ،در این مجلس تصویب شد.
وی با بیان اینکه قانون دائمی شردن قرانون مردیریت هردمات
کشوری نیز در این مجلس بره تصرویب رسرید ،تصرریح کررد:
قانون تعیین تکلیرف تابعیرت فرزنردان حاصرل از ازدواج زنران
ایرانی و مردان هارجی در حالی تصویب شد که نماینردگان در
مراجعات مردمی با این مشکل مواجه می شدند.

وی به تصویب قانون نحوه فعالیت احزا و گروههرای سیاسری
گفت :قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل اداری نیرز در ایرن
دوره از مجلس به تصرویب رسرید.تصرویب قروانینی در زمینره
تنقیح قوانین افزود 3 :بخش را در این زمینره تصرویب کرردیم
که برهی از آنها در روزهای پایانی دوره دهم به تصویب رسید.
در زمینه معدن ،بهداشت ،شوراها و شهرداریها ایرن اقردامات
انجاا شد و در مجلس دهم به بار نشست.
ایشان با اشاره بره تصرویب قرانون مجرازات اسرتفادهکننردگان
غیرمجرراز آ  ،برررق ،تلفررن ،فاضررال و گرراز اظهررار داشررت:

وی با تاکید بر اینکه قانون حداکتر استفاده از تروان تولیردی و
هدماتی کشور و حمایت از کارگران ایرانری براسراد پیشرنهاد
کمیسیون وی ه اصالح شد ،عنوان کرد :قانون حمایت از توسعه
صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سررمایه
گذاری مردمی اهمیت بسیاری دارد و اجرازه بره وجرود آمردن
پاالیش اه های کوچ را می دهد.

قانون تجارت که ساغ ها مسکوت مانده بود ،در مجلاس
دهم تصویب شد
ایشان با اشاره به اینکه قانون تاسیس و اداره مردارد و مراکرز
آموزش و پرورشی غیردولتی در ایرن دوره از مجلرس تصرویب
شد ،بیان کرد :قانون تجارت در این مجلس تصرویب شرد ،هرر

نماینرردگان در جرروف ایررن قررانون مصررو کردنررد تررا برررای
6
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چند برهی افراد در رسانه ها اعالا می کنند ایرن مجلرس بری
عرضه بود ،از زمان ریاست جمهروری آقرای هراتمی ترا امرروز
قانون تجارت در مجلس مانده بود و این مجلس جرأت کرد آن
را به تصویب برساند.

وی تصریح کررد :در ابتردای مجلرس دهرم رهبرری معظرم در
پیامشان نکته ای فرمودند که این جمله بود :مجلس را سن ری
استوار در برابر ترفند و افزون هواهی گستاهانه اسرتکبار قررار
دهید.

قانون توسعه و اشاتااغ اایادار در منااطو روساتایی،
مشکل حاشیه نشینی را ریشه ای حل می کند

مجلس دهم با حوادث عجیبی مواجه باود کاه هرکادام
میتوانست یک بحران ایجاد کند

وی بررا بیرران اینکرره قررانون اساسررنامه سررازمان انرررژی هررای
تجدیدناپذیر که از اهمیت باالیی برهوردار برود ،تصرویب شرد،

وی ادامه داد :مجلس دهم در مقابل حوادث بسیار عجیب سال
های اهیر که گاه هرکداا می توانست ی بحرانری در منعقره

تصریح کرد :قانون توسرعه و ایجراد اشرتغال پایردار در منراطا
روستایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصرو شردو
در این زمینه اقدامات پایه ای صورت گرفرت و ایرن قرانون بره
صورت مبنایی موضوعاتی از جمله حاشیه نشینی را حرل مری
کند و اجازه مری دهرد ترا در کنرار روسرتاها ،مراکرز صرنعتی،
تولیدی و معدنی تشکیل و از مهاجرت جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه قرانون تقویرت و توسرعه نظراا اسرتاندارد
تصویب شد ،ادامه داد :قرانون نظراا جرامع آموزشرکده فنری و
حرفه ای و مهارتی بسیار اهمیت دارد ،در کشرور مرا کره عردا

ایجاد کند با صالبت و دقت عمل کرد .با رصرد حروادث بیانیره
های مهمی صادر کرد که موضع ملت را مشخص می کرد چررا
که به قول شهید مدرد این مجلس را به منزله تماا ایران می
دانند و گاه با اقداا قانونی اراده ملی را تجلی می بخشید.
ایشان اظهار کرد :به عنوان متال قانون مقابله برا نقرح حقروق
بشر و اقردامات ماجراجویانره و تروریسرتی آمریکرا در منعقره
زمانی تصویب شد که آن ها می هواستند با تروریسرتی اعرالا
کردن نیروی قدد آشفت ی در منعقه ایجاد کنند .این قرانون
بسیار مهم بود و همان زمان نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند

تعادل در تخصص ها و هرا حرفه ای تخصصری وجرود نردارد،
این قانون زمینه را برای حضرور بخرش هصوصری فرراهم مری
کند.

به نیروی قدد غیر از بودجه سنواتی بودجه مضراعفی بدهنرد
تا آن ها نیز متوجه شوند.

تصاویب قاانون مبااربه باا قاچاا کااز و ارب یکای اب
دستاوردهای مجلس دهم است

تصااویب قااانون اقاادام متقاباال در براباار اعااالم سا اه
ااسداران به عنوان سابمان تروریستی تجلی اراده ملات
بود

ایشان با بیان اینکه اصالح قوانین رفع موانع تولید رقابت پرذیر
توست کمیسیون وی ه ارائه و پایه های جهش اقتصادی درایرن
مجلس گذاشته شد ،گفت :قانون ساماندهی پسماندهای عرادی
بررا مشررارکت بخررش غیردولترری ،قررانون ارزش افررزوده ،قررانون
صندوق های مکانیزه ،قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و قرانون

وی گفت :قانون اقداا متقابل در برابر اعالا سپاه پاسرداران بره
عنوان سازمان تروریستی کره اقرداا گسرتاهانه آمریکرا برود و
نمایندگان برای اینکه اراده هودشان را نشان دهند همران روز
لباد سپاه بر تن کردند تا ب ویند آن ها نیز سپاهی هستند.
الریجانی در ادامه افزود :قانون اصالح اقداا متقابل ماجراجویانه

بخشودگی واا های افراد و تسویه بدهی آنهرا کره مشرکالتی را
برای میلیون ها نفر ایجاد کرده بود ،در این مجلس به تصرویب
رسید.
وی با اشاره به اینکه قانون حمایت از هنرمندان ،اسرتادکاران و
صنایع دستی ،اصالح قرانون چر نیرز در ایرن مجلرس مرورد
بررسی و تصویب قرار گرفرت ،افرزود :حرل مشرکل موسسرات
اعتباری چندین جلسره وقرت مجلرس را در جلسرات علنری و
غیرعلنی گرفت .مسئله مسکن جوانان نیرز در چنردین جلسره
بررسی شد که مرکز پ وهش ها نیز در آن نقرش داشرت۳11 .

آمریکا پس از ترور شرهید بزرگروار سرلیمانی بره صرورت سره
فوریتی معرح و تصویب شد و همان زمان مجرددا بررای بنیره
دفاعی نیروی قدد تصمیماتی را اتخاذ کردیم یا قانون اهیری
که در مقابل اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در مجلس
مصو شد و هم نین تشکیل کنفرانس های مهرم در مسرئله
فلسعین که توست مجلس انجاا شد.
وی تصریح کرد :ششرمین کنفررانس برین المللری حمایرت از
انتفاضه فلسعین در مجلس تشکیل شد که رهبری در آن نعا
کردند این موضو زمانی بود که دشمنان می هواستند فضرایی

قانون در این دوره از مجلس به تصویب رسریده اسرت کره بره
برهی از آنها اشاره کردا.

را ایجاد کنند که قردرت هرای برین المللری و مرتجرع منعقره
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مسئله فلسرعین را بره فراموشری بسرپارند و از ایرن آشرفت ی
اهداف شوا اسرائیل دنبال شود.
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منعقه ای بود و نباید طبا آیین نامه معرح می شد .هم نین
 5سرروال از رئرریس جمهررور و  6استیضرراح از وزرا در مجلررس
معرح شد که دو نفر از آنها نتوانستند رأی اعتماد کسب کننرد
و  6۲بار مسئوالن برای ارائه توضیح به مجلس دعوت شدند.
رئیس نهاد قانون ذاری کشورمان ادامه داد :هم نین  5۲جلسه
غیرعلنی درباره مسرائل مختلرف ،گررد و غبرار ،زلزلره ،مسرائل
امنیتی تشکیل شد که مسئوالن به مجلس آمدند و نمایندگان
نظرات هود را معرح کردند .به هاطر ندارا مجالس قبل یعنری

سیزدهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشاورهای عواو
سابمان همکاری اسالمی توسط مجلس برگزار شد
وی ادامه داد :سیزدهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای
عضرو سررازمان هررای همکرراری اسررالمی در سررال  96از سرروی
مجلس در تهران برگرزار شرد؛ تروریسرم و دهالرت آمریکرا در
ایجاد آشفت ی امنیتی در کشورهای اسالمی و تعرض به قدد
شریف موضو کنفرانس مذکور بود.
وی بیرران کرررد :دو نشسررت در سررال  96عررالوه بررر ایررن در
محکومیت اقداا آمریکا و به رسمیت شناهتن بین المقدد بره
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در تهران برگزار شد .نشسرت
فوق العاده کمیتره فلسرعین یکری از آن هرا برود و هم نرین
نشست تروئیکا مجالس کشورهای عضو سازمان های همکراری
اسالمی نیز با حضور نمایندگان مجالس کشرورهای فلسرعین،
الجزایر ،چراد ،انردونزی ،اردن ،سرن ال ،عرراق ،ترکیره و مرالی
برگزار شد.

هشتم و نهم از ماده  61و  65آیین نامه ترا ایرن حرد اسرتفاده
کرده باشند که این نشان دهنده این است که کمیسیون ها در
مساله نظارت فعال بودند.
کمیسیونهای مجلس هزار و  818جلسه نظارتی برگزار کردند
وی در ادامرره بررا بیرران اینکرره  ۲9گررزارش نظررارتی از سرروی
کمیسیون ها ارائره شرد ،اظهرار داشرت :کمیسریون ویر ه11 ،
گزارش نظارتی در موضوعات مختلف کره معمروال بررای رونرا
تولید بود ،ارائه کرد و  13گزارش در زمینه ماده  ۳۲6ارائه شد
و باز در مجلس هشتم و نهم نظیر این را ندیدا که نماینردگان

وی تصریح کرد :سه کنفررانس در زمینره مبرارزه برا تروریسرم
مخصوصا تروریسم دولتی آمریکا با حضرور روسرای مجرالس 6
کشور ایران ،پاکستان ،روسیه ،چین ،افغانستان و ترکیه تشکیل
شد که دومین کنفرانس یاد شده در تهران برگزار شد.
وی اضافه کرد :دبیرهانه حمایت از حقوق مردا فلسرعین کره
زیرنظر مجلس برحسب قانون وجود دارد و فعالیرت مری کنرد
نشست های منظمی در جهرت پی یرری حقروق ملرت مظلروا
فلسعین داشته و این یکی از کارهای مهم بوده است.

از این ابزار که استنکاف از قرانون باشرد از ایرن ابرزار اسرتفاده
کنند و در نهایت پرونده ها به قوه قضاییه داده شد.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری هزار و  818جلسه نظارتی در
کمیسیون های مجلس ،عنوان کرد :این میرزان بردون نظرارت
هایی بود که در منعقه آنها صورت می گرفت .هم نرین 1۲۲
نماینده در  3۲مجمع و هیات و شورای ملری بره عنروان نراظر
شرکت کردند و  ۳39نماینده در هیات ها و شوراهای اسرتانی،
هزار و  611گزارش به معاونرت نظرارت دادنرد کره حکایرت از
فعالیت آنها بود متل شورای پول و اعتبار و صندوق توسعه.

هیچ مجلس به اندابه مجلس دهم به بنیه دفاعی کشاور
کمک نکرده است

هیأت تطبیو قوانین و مصوبات تمام مصوبات دولت را به
روب کرد

ایشان تاکید کرد :عالوه بر این سراغ نردارا در مجرالس بعرد از
انقال هیک مجلس به اندازه مجلس دهم به بنیه دفاعی کشور
و بنیه نیروی قدد کم کرده باشد .این اقداا مهمی بود کره
مجلس هارج از ضوابت الیحه بودجه از صندوق توسعه ملی بره
بنیه دفاعی کشور کم کرد.
وی در ادامه برا بیران اینکره در بعرد نظرارت مجلرس را دچرار
کاستی در نظارت معرفی و گاهی با الفاظ نادرست و تحقیرآمیز
آن را معرح کردند ،گفت :ایرن موضرو از سرر معرفرت نبرود؛

ایشان در ادامه یادآور شد :کمیسیون اصل نرود قرانون اساسری
مجلس  1۲گزارش نظارتی ارائه کرد که در روزهای اهیر دو تا
از آنها قرائت و به قوه قضاییه داده شد هم نین هیات تعبیرا
قوانین و مصوبات که اهیرا با آنها جلسه داشتم کار مهمی کرد
و همه مصوبات دولت را به روز کردند چرا که گراهی مصروبات
دولت دو سال تاهیر داشت که هم ی به روز شد و راجع بره ۳
هزار و  6۳5آیین نامه دولت اظهار نظر کردند و  111مورد آن
را هالف قانون اعالا و لغو کردند.

مجلس  11هزار تذکر به رئیس جمهور و وزرا ۲ ،هزار سروال از
وزرا که  18۲سوال در مجلس معرح کرد البته برهی سرواالت

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دیروان محاسربات بیران کررد:
دیوان محاسبات  8هزار و  516گزارش به غیر از تفریغ بودجره

مجلس دهم هیچ کاستی در حوبه نظارت نداشت
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رسیدگی کرد و از این تعداد  ۲هزار و  ۳85پرونده به دادسرای
دیوان محاسبات رفت و در مجمرو حردود  51هرزار میلیرارد
تومرران و  6میلیررارد دالر برره هزانرره و صررندوق توسررعه ملرری
بازگشت که این نظارت ها بالفعل انجاا شد.
دیوان محاسبات موضوع حقو های نجاومی را بررسای
کرد
وی ادامه داد :زمانی که همه راجع به حقوق نجومی بح می
کردند که دیوان محاسبات به آن رسریدگی کررد و برا بررسری
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که انتظار می رفت حرمت قوه و نهراد مهمری از نظراا را پراد
بدارند و واقعا مجلس دهم مظلوا واقرع شرد .ایرن موضرو بره
معنای این نیست که نباید انتقاد کرد یرا مجلرس دهرم ضرعف
نداشته است ،بلکه منظور جفایی است که در حا این مجلرس
به ناحا صورت گرفت.

برخی سیاسیون برای رقابت خرد انتخاباتی بی انصافی را
به نهایت رساندند
وی تصریح کرد :من تنها گوشه ای از کارنامره مجلرس را ارائره

 111هزار فیش حقوقی ،تخلفات را مشخص کرد و مازاد آن را
به هزانه بازگرداند.
وی اضافه کرد :مرکز پ وهش های مجلرس در اکترر قریرب بره
اتفاق موضوعات مهم کشور تحلیل روز ،پیشنهاد تدوین قرانون
و پیشنهاد نظارتی ارائه کرد لذا کار فعال و با نشاطی انجراا داد
که رهبری در مالقاتی که داشتیم از این اهتماا مرکز پر وهش
ها تشکر کردند.

کردا و با توجه به شفافیت کار مجلرس  ،مسرتقیم از رادیرو و
تلویزیون پخش می شود و در برابر چشم هم ان بروده اسرت و
در بزن اه ها ،مجلس هر آن ه وظیفه داشت انجراا داد ،در هرر
مرحله ای کره نیراز بره یر عمرل انقالبری برود و بره اتفراق،
نمایندگان وارد صحنه شدند و عمده کوشش مجلس ایرن برود
که گره ای از مشکالت مردا را باز کند ،اما برهی از سیاسریون
برای رقابت هرد انتخاباتی بی انصافی را بره نهایرت رسراندند و
هر آن ه دلشان هواست گفتند.
وی افزود :اماا علی ( ) نامه ای دارد به کمیل ،که بسیار درد

روان سازی سرمایه گذاری بود ،عنوان کرد :این موضو نیاز به
تنقیح قوانین داشت که قانون آن در مجالس قبل تصویب شده
بود امرا تحقرا آن در مجلرس فعلری برود .معاونرت قروانین 3
گزارش راجع به تنقیح قوانین ارائه کررده اسرت کره در زمینره
بهداشررت و سررالمت ،انتخابررات ،ورزش ،معرردن ،شرروراها و
شهرداری ها بود که کار سرمایه گرذاری را روان کررد .رهبرری
معظم چند بار گفتند کره مرردا را سررگردان در دسرت اه هرا
نکنید لذا باید قوانین را تنقیح می کردیم.
ایشان در ادامه تصریح کرد :حضرت آقا امسال را سال جهرش
تولید نامیدند که زیربنای این امر ،قانون ذاری هایی بود کره در

آموز است .اماا با همه عالقه ای کره بره کمیرل دارد و کمیرل
رازدار شب های اماا علی ( ) بود و شیفته مقامات معنوی اماا
بود ،اما در مقاا مسئولیت بالدی که اماا علی ( ) او را منظرور
کرده بود ،به درستی عمل نکرد و اماا در نامه ای او را مالمرت
کرد .البته در پرانتز ب ویم برهی معتقدند این کمیل آن کمیل
نیست ،اما بیشتر معتقدند همان کمیل است ،اماا فرمرود چررا
سپاه دشمن را که از حوزه ماموریت او گذشته و در پی غارت و
چپاول بود ،دفع نکردی؟ و بعد فرمودند؛ از دست دادن چیرزی
که انسان برای آن گماشته شده است و پرداهتن به چیزی که
از آن هواسته نشده ،ناتوانی آشکار و اندیشه ای تباه است.

کمیسیون های تخصصی به هصوص کمیسیون وی ه انجاا شد
یعنی باید تالش کرد فضای اجرای ایرن قروانین در کشرور بره
وجود بیاید که قانون آن را مجلس تصویب کرده است .قروانین
مادر و پایداری در کشور تنظیم شد کره ایرن مجلرس در ایرن
زمینه هدمت بزرگی کرد.
وی ادامه داد :اما بره ایرن مجلرس جفرا شرد و هریک وقرت بره
مصلحت کشور نبود که ی رکن مهم و اصرلی دموکراسری در
کشور که این همره ترالش کررده برا الفراظ سرب  ،تحقیرر و
تخریب مواجه شود .طی  61سال گذشته هیک ی از مجرالس

وی ادامه داد :دو اشتباه را اماا در این نامه به کمیل می گوید؛
در مقاا حکومت افراد ممکن اسرت بره لحراظ فرردی مقیرد و
معتقد باشند ،اما وظیفه حکرومتی هرود را بره درسرتی انجراا
ندهند ،با اعوجاج انجاا دهند یا با رهروت انجراا دهنرد .یعنری
تقوای فردی همیشه مقارن با تقوای سیاسری نیسرت .امراا دو
اصل را ذکر کردند که پایه های تقوای سیاسی است .ی فررد
مسئولیت پذیر باشد و به آن ه مقدور شده است استوار باشد و
آن را به درستی انجاا دهد .هم نین او در چیزی که حکومت
از او نخواسته است وارد نشود.

روانسابی مشکالت کشور در حوبه سرمایه گذاری
وی در ادامه با بیان اینکره یکری از مشرکالت کشرور در بحر

به این اندازه مورد توهین و هجوا مواجه نشد ،نه تنها از سروی
دشمنان که دشمنان باید دشمنی کنند ،بلکه از سوی کسرانی
9
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ایران قبل اب بیماری کروناا ،باه کروناای تراماا دچاار
شده بود

وی با طرح این سوال که در حکومت مردا ساالر وظیفه قروای
مجریه و قضائیه و سایر بخرش هرای حکومرت را کرداا بخرش
مشخص می کند ،گفت :بدون تردید قوه مقننه و مجلس اسرت
که وظایف بخش های مختلف حکومت را مشخص مری کنرد و
به همین جهت اسرت کره رهبرری معظرم انقرال در یکری از
مالقات ها با نمایندگان فرمودند :مجلس مظهرر حکمرت نظراا
است .هم نین در جای اه دی ر فرمودنرد :مجلرس ریرل گرذار

وی اظهار کرد :اکتر وقت مجلس در مقابله با حروادث طبیعری
مانند سیل ،زلزله ،گرد و غبار و کرونا و حتری مهمترر کرونرای
ترامپ گذشت .ایران قبل از بح بیماری کرونا که همه ملتها
را درگیر کرد ،بره کرونرای ترامرپ دچرار شرد؛ عردهای انتظرار
داشتند که این مجلرس وقرت هرود را صررف کشرمکشهرای
سیاسرری بالوجرره کنررد کرره مررا آن را هررالف عقررل و دیانررت و

حکومت است؛ و اماا (ره) فرمودند :مجلس در رأد امور است.
نقش رأد در ی حکومت ،تدبیر ،فکر و فرمان راندن است.
الریجانی تاکید کررد :هریک بخشری از حکومرت حرا نردارد از
اجرای قوانین مجلس سر باز زند ،این همان معلبی اسرت کره
اماا علی ( ) نسبت به آن کمیل را تنبه داد.
وی تصریح کرد :چه قوانین و چه نظارت مجلس مبنایی اسرت
که باید نقش های مختلف حکومت ،وظیفه شناسری هرود را از
این طریا فهم و اجرا کند و از طرفری کره امراا علری ( ) بره
کمیل می فرماید؛ بره چیرزی اقرداا کرردی کره بره آن مرامور

حکمرانی مسلمانان میدانستیم.
وی ادامه داد :از اردیبهشرت  96کره دولرت هبیر آمریکرا از
توافا هسته ای هارج شد و تحریمها را مجدداً علیه ایران فعال
کرد ،ما وارد مرحله جدیدی از نبرد با دولت آمریکا شردیم کره
این نبرد دولت آمریکا با ملت ایران بود .حوادث پشت سرر هرم
پیش می آمد و راهی جز مقابلره برا ایرن توطئره بررای حفر
حقرروق ملررت و نظرراا نداشررتیم امررا در همررین شرررایت همرره
فعالیتهای مجلس در بح تقنین و نظرارت مرداا در جریران
بود.

نبودی ،نشان میدهرد کره هرر بخشری از حکومرت از آن چره
مجلس به عنوان وظیفه برای آنها مشخص کرده است نباید بره
امور دی ری بپردازند .شهید مدرد میگفرت دولرت و اعضرای
آن فقت باید تصمیمات مجلس را اجرا کنند ،به نظرا با توجره
به نظرات اماا و رهبری معظم و قانون اساسی و ساهتار کشور،
همه اهمیت مجلس را می دانند پس چرا مردتی اسرت کره بره
انحای مختلف برای تخریرب وجهره مجلرس شرورای اسرالمی
تالش شده است؟ در حدی که این همه مصاحبه و تکرار فساد
فساد نسبت به نمایندگان چیزی جز ورژن جدید همران ب رم،
ب مهای سابا به ذهن متبادر نمیکند.

وی تاکید کرد :همره گررایشهرای سیاسری در مجلرس دهرم
حضور فعال و چشم یری داشتند و از نظرر سیاسری ،مجلسری
ی ر دسررت و برره فرمررانی نبررود .نماینرردگان بررا آزادی کامررل
اظهارنظر میکردند .ما دو تعهد داشتیم ،رعایت حقروق ملرت و
رعایت تدابیر رهبری که به هوبی در برابر این موضو مجلرس
تجاو داشت و یاد ندارا تردبیری از مقراا معظرم رهبرری بره
مجلس اعالا و کسی به آن توجهی نکرده باشد البته به هراطر
ندارا که ایشان دستوری به این مجلس یا مجرالس دی رر کره
بنده حضور داشتم ،داده باشند.
وی افزود :البته گراهی برر سرر موضروعی ماننرد استیضراح بره

وی بیان کرد :عالوه برر ایرن نرزد عرواا یر متلری اسرت کره
می گوید ظلم بالسویه عدل است ،حررف درسرتی نیسرت زیررا
ظلم همان ظلم است اما مقصرود آنهرا از بیران ایرن حررفهرا
چیست؟ مقصود آن است که اگر می هواهند این کرار را انجراا
دهند باید نسبت به همه یکسان باشد که ایرن کرار را نکردنرد.
مجلس دهم با درس صحیحی از شرایت کشور تالش کرد تا برا
همدلی سایر قوا توطئههای هعرناس دشمنان را بر ضرد نظراا
ناکاا ب ذارد.

شخص من دستور دادند ولی به مجلس دستوری ندادند ،بنرده
معتقدا باید حرمت تماا قوا را ن اه داشت و این مجموعره کره
هم ی یا برآمده از مسیر انتخابات توست مردا یا منصروبین از
طرف مقاا معظم رهبرری هسرتند کره نظراا والیری را شرکل
میدهند .اگر عدهای این قوه را بشکنند یرا عردهای دی رر قروه
دی ر را تخریب کنند از نظاا و کشور چه میماند.
وی اظهار کرد :مهمترین قوانین مبارزه با فساد توست مجلرس
تصویب شد ،قانون شفافیت اطالعات  ،قانون رسیدگی به اموال
مسئوالن ،معالبه مجلس این است که قوای قضرائیه و مجریره
در تحقا این قوانین کوشا باشند.
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ایشان در ادامه گفت :این مسائل برای کسانی کره مرتکرب بری
اهالقی می شوند بیشتر صدمه روحی دارد ،بررای افررادی کره
مظلوا واقع می شوند هداوند در همین دنیرا بهرروزی را بررای
آن ها رقم می زند ،سوال این است که چرا این اقدامات صورت
می گیرد؛ ممکن است برهی معتقد باشند فقرت بررای قردرت
طلبی است ،ممکن است در برهری جریانرات سیاسری افررادی
باشند که این کار را برای قدرت بیشتر انجاا دهند .اگر این ونه
باشد که همه آن باطل است حتی اگر همین نظر نرازل قردرت

داشرتن روح جمعرری از وی گرری هررای فعررری برهرروردار اسررت
هصوصیت فعرت در این است که باید استعدادها رشرد یابرد و
رشد استعدادها در فضای آزادی و مسابقه رخ می دهد.
تاکید حکما بر معرفی فضیلت سیاسی در رفتار اعتدال آمیز
وی ادامه داد :امر و القای تصمیم به معنرای نداشرتن ضروابعی
اسررت کرره قررانون مشررخص کرررده اسررت در مقرراا اجرررا نبایررد
سخت یری کرد که فلسفه هستی رشد آحاد جامعره را منتفری
کند .همه بخش های حکومتی چه تقنینی ،اجرایی و قضایی از

باشد مسیر و رفتار هود را می طلبد ،با چکش که نقاشی نمری
کشند.
وی افزود :سیاست ورزی در هر سعحی ی هنر است و قواعد
هود را می طلبد اما برهی فکر می کنند با این اقدامات حذفی
یا تخریب رسانه ای  ،انقرال و نظراا را حفر مری کننرد در
حالی که باید دید این تلقی عقال و از نظرر تجربره تراریخی در
این  61سال چقدر وجاهت داشته است.
وی یادآور شد :فعل سیاسی اگر از پشرتوانه عقالنری برهروردار
باشد ممکن است توفیا پیدا کند اما پایدار نیست ،ایراد مبنای

یر فلسرفه حکرومتی برهوردارنرد و بردون فهرم ایرن مبرانی
حکمرانی قانون اگر مناسب هم باشد در مقاا اجررا مری توانرد
طوری عمل کرد که آسیب نرسد به همین جهت اکتر حکمای
ما فضیلتی سیاسی را در رفتار اعتدال آمیز بین دو حد افراط و
تفریت معرفی کردند.
وی گفت :مبنای قانون رذاری و نظرارت بایرد توجره بره جنبره
فعرت روح جامعره باشرد کره هرود نیازمنرد داشرتن آزادی و
شرایت مساوی در عرصه سیاست ،فرهنر و اقتصراد اسرت و
این را باید جدی گرفت.

عقالنی این برداشت است این فکرر هعاسرت چررا کره پاسر
روشنی دارد و مانع رشد جامعه می شود و همین کفایرت مری
کند جامعه ای که هود در فضای آزاد تجربه نکند و شکسرت و
پیروزی نداشته باشد دچار فلج ذهنی می شود.

وی ادامه داد :در غیراین صورت به طرور قعرع جامعره از نظرر
رشرردیافت ی دچررار هسررران مرریشررود و پ مردگرری سیاسرری و
فرهن ی ،احساد دور افتادگی از حکومرت پیردا مریکنرد کره
زیان ملی برای کشور است.
وی افزود :اما از نظر تجربه در این  61سال پس از انقرال هرر
وقت ی جناحی به طور کامل سرکار بود برآیند کرار این ونره
نبود که بتواند مشکالت کشور را حل کند م رر زمرانی کره ترا
حدی توانسته است کنار هم قرار ب یرند و مدارا داشته باشرند،
علت این است که ظرفیت فکری ایران و ایرانری آنقردر وسریع
است که در چارچو ی جنراح نمریگنجنرد و یرا جنراحهرا

عصیان و فعرت است .همان ونه که برای رشد فرد بایرد زمینره
حرکت و تکامل استعدادها را فراهم کرد که ایشران در فلسرفه
تربیت گفته اند در جامعه نیرز بایرد زمینره حرکرت و تعراملی
استعدادهای فعری را فراهم کرد.
وی افزود :اسرتاد معهرری فرمودنرد القرای برهری تصرمیمات
ممکن است حتی برای کوتاه مدت مفیرد باشرد ولری اسرتمرار
این ونه تصمیمات مانع رشد جامعه می شود و جامعه هیک گراه
به بلروغ سیاسری نمری رسرد ،بایرد ب رذاریم افرراد در جامعره
هودشان تجربه کنند اگر فلسفه حکمرانی مردا ساالری دینری

کوچکتر از این هستند که ظرفیت وسیع را حل کند و هر چره
این مسیر را تن تر کنند حل مشکالت سرختترر مریشرود و
بالعکس باید وسعت به این دامنه داد و همدی ر را به رسرمیت
بشناسند.
وی یادآور شد :کسانی که داهل انقال و نظاا هسرتند نره بره
تعبیر مقاا معظم رهبری ،افراد منحرف یا مردودیهرا ،بایرد برا
هم مدارا داشته باشند و مدارا داشتن به رشد عقالنی نیاز دارد.
هم نین همت همه باید به سروی ایرران اسرالمی و انقالبری و
پیشرفته باشد.

رشد همه جانبه سیاسی ،فرهن ی ،اجتمراعی ،اقتصرادی آحراد
جامعه است و به تعبیر شهید معهری اگر ی جامعه به دلیرل

وی با اشاره به گراا دوا انقرال گفرت :جوانران فعرال در ایرن
عرصه گاا دوا انقال که رهبری فرمودند جوانان فعال در این

لزوم تعبیه حرکت و تعامل استعدادهای فطری در جامعه
وی تاکید کرد :رشد وقتری رخ مری دهرد کره فقرت در مسریر
آزادی فکر و عمل محقا شرود ،سرال هرا پریش رهبرر معظرم
انقال در سرال رد شرهید آیرت ا معهرری فرمودنرد ایشران
ایدئولوگ انقال و نظاا جمهوری اسالمی است .از نظر شرهید
معهری جامعه مترل فررد دارای روح ،حیرات ،مررگ ،نسریان،
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عرصه باشد به طور قعع توجره بره تجربیرات گذشرته انقرال
هواهد بود و با فهم عمیا از نظاا حکمرانی والیی بره هردمت
مشغول می شوند؛ درنظاا حکمرانی والیی بح از نظاا است و
مجلس بخش نراافزار این نظاا است.
ایشان با تاکید بر اینکه مجلس به عنوان بخرش قروی ،فعرال و
کارآمد باید حضور جدی داشرته باشرد و نبایرد تخریرب شرود،
تصریح کرد :شورای ن هبان هم رکن مهم قانونی است و نبایرد
مورد اهانت قرار گیرد؛ برهی در مجلس به یکری از حقوقردانان

حدود دو سوا آن را لوایح تشرکیل مریدادنرد.برهری هرا فکرر
میکنند با تخریب رسانهای میتوانند انقال را حف کنند.
وی ادامه داد :فعل سیاسی اگرر از پشرتوانه عقالنری برهروردار
نباشد ممکن است توفیا پیدا کند اما پایدار نخواهد برود زیررا
مانع رشد جامعه هواهد بود.
وی تصریح کرد :جامعه ای که در فضرای آزاد تجربره نداشرته و
شکست و پیروزی نداشته باشد دچار فلج ذهنری هواهرد شرد.
این در حالی است که رشد تنها در مسیر آزادی و عمل محقا

شورای ن هبان تعرض و بیان کردند که در هارج تحصیل کرده
است و این درست نیست ،اگرر حکمرانری برورد گرفرت و در
هارج تحصیل کرد سرمایه کشور است و نبایرد تخریرب شرود،
حرفمان را باید به جا و درست معرح کنیم.
وی از تالشهای کارکنان مجلس در تمامی بخشها تشکر کرد
و گفت :اگر زحمات آنها نبود نمایندگان مجلس نمی توانسرتند
به آسانی کارشان را انجاا دهنرد؛ از ترالشهرای رئریس مرکرز
پ وهشها و همکارانشران؛ مرکرز پر وهشهرای اسرالمی قرم و
همکارانشان ،معاون قوانین و همکاران ،معاون نظارت و مدیران

میشود.
ایشان هاطرنشان کرد :در جامعه باید زمینره تکامرل اسرتعداد
فعری را فراهم کرد و باید اجازه دهیم افراد در جامعره تجربره
کنند ،ضمن این که در مقاا اجرا هم انقباضی عمل کرد.
وی گفت :همه بخش های حکومتی از ی فلسفه برهوردارند و
بدون فهم مبانی فکری دچار مشکل هواهیم شد.اکتر فضرالی
ما فضلیت سیاسی را در حد بین افراط و تفریت عنروان کردنرد
در این صورت جامعه دچار هسران میشود.

هر وقت یک جناح به طور کامل سرکار آمده برآیند کاار
حل تمامی مشکالت نبوده است

معاونرران ایشرران ،معرراون اجرایرری و همکرراران  ،رئرریس دیرروان
محاسبات ،مستشاران و دادستان این دیوان ،رئریس کتابخانره
مجلس و مدیران و کارکنان ،دبیر هیات رئیسه و مدیرکل ایرن
بخررش ،رئرریس حراسررت و کارکنرران ،رئرریس حفاظررت سررپاه و
همکاران ،نیروی انتظامی ،هرانواده شرهدای حملره تروریسرتی
مجلس در این دوره مجلس تشکر و قدردانی کرد.
وی با یادآوری اینکه تشرکر اصرلی مرن از نماینردگان مجلرس
است ،افزود :من صمیمانه به شرما ارادت دارا و در ایرن مردت
سلوس ،رفتار اهالقی و منش بسیار پسندیده به من درد آموز
بود و به هاطر برهی قصورات از شما درهواست حاللیرت دارا؛

وی هاطرنشرران کرررد :در ایررن  61سررال پررس از انقررال ،
هر موقع ی جناح به طور کامل سر کار بوده است برایند کرار
حل تمامی مشکالت نبوده م ر آنکه جناح ها در کنار هرم قررار
گیرند.
وی ادامه داد :این موضو به چند دلیل است ،یا ظرفیت فکری
ایران و ایرانی در ی جناح نیسرت و یرا ایرن کره جنراحهرای
سیاسی کشور آنقدر کوچ هستند که ظرفیت حل مشرکالت
را ندارند.
وی افزود :تدابیر و راهنمایی هرای رهبرر معظرم انقرال بررای

تالش همه شما برای رفع مشکالت بود.
وی افزود :نمایندگان تالش می کردند تا کرار مجلرس در حرل
مشکالت کشور انجاا شود و این ارزشمند بود ،از اینکره گراهی
نمایندگان عصبانی می شدند برای اینکه مسرئله ای را محقرا
کنند من در دلم آن ها را تحسرین مری کرردا زیررا در انجراا
وظایف نمایندگی کوشا هستند برای متال آقای فوالدگر بررای
اینکه ی موضو از کمیسریون متبروعش در دسرتورکار قررار
گیرد حداقل  11بار به هیات رئیسه مراجعه می کرد.
در مجلس دهم تقریبا  211قانون به تصویب رسید

مجلس و کشور بسیار مفید بوده است و من یاد ندارا در طرول
 1۳سال حضورا در ریاست مجلس ایشان دستوری به مجلرس
بدهند .با آنکه ایشان والیت دارند؛ ایشان فقت نظر میدادنرد و
به مجلس و رأی مردا توجه زیادی دارند.
رئیس مجلس گفت :برهی دوستان باید یراد ب یرنرد کره نظرر
والیی چیست.
وی هاطرنشان کرد :ممکن است عده ای با بنده مخالف باشرند
اما اشکالی ندارد اما نباید نهادی را تضعیف میکردند.
وی هعا به همه مخالفین هود افزود :همه مخالفینم نزد من

وی با اشاره به اینکه امروز آهرین جلسه مجلرس دهرم اسرت،
گفت :در مجلس دهم تقریبا  ۳11قانون به تصویب رسرید کره

محترا هستند اگر در ا ین مخالفت حقی بر گردن ایرن جانرب
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بود از آن میگذرا و آنها را حالل میکنم و اگر آنها هرم حقری
دارند من را حالل کنند.
وی هاطرنشان کرد :تالشهای من در طول حضور  1۳سرالهاا
در مجلس حل مشکالت کشور بوده و این مسیر را در مجلرس
دنبال میکردا.
وی هاطرنشرران کرررد :از همرره نماینرردگان مجلررس و مررردا
میهواهم از من ب ذرند.
وی افزود :شرایت کشور پی یده است و باید کمر کنریم کره
مجلس آینده به همراه سایر قوا در رفرع مشرکالت مرردا گراا
بردارند.
الریجانی هاطرنشان کرد :مجلس تماا گشت ولی باید گفت در
تو پایانی نیست و آغازی دی ر باید تو را.
 )5قرائت یک نامه

 ۳51نفر از نمایندگان مجلس شرورای اسرالمی در نامره ای از
زحمات اعضای هیئت رئیسه و به هصوص از تدبیر آقای دکترر
علی الریجانی تشکر و قدردانی کرده و برای منتخبین مجلرس
یازدهم آرزوی موفقیت در هدمت رسانی به مردا را داشتند.
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