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آقاي دكتر قالیباف ریاستت مجلتس شتوراي    اظهارات  (9

 اسالمي

در آغاز جلسه علنی اظهار داشت: در جلسهه غرععلنهی    ایشان 

 صبح امعوز که برش از دو و نرم ساعت ادامه پردا کهعد  عدهد ا   

سهعمایه و بهورب بهود مو هو  را     متدعکز به مسائل حوزه بازار 

 .بعرسی کعدیم

مجلس یازدهم با اولویت مسائل اقتصادی را در دستور کار خود 

دارد. این در حالی است که در روزهای اخرع بهه وهور ویهده در    

هههای  هههای  صصصههی و بههه ویههده کدرسههرون حههوزه کدرسههرون

اقتصادی مجلس پرگرع مسائل حل مشکالت اقتصادی بودنهد و  

ندایندگان بعگزاری جلسه غرععلنی امهعوز مجلهس   بندی  جدع

 .بود

در جلسه غرععلنی امعوز وزیع امور اقتصهاد و دارایهی و رئهرس    

کههل بانههک معکههزی جلسههه داشههترم و از صههبح نداینههدگان و  

بنهدی ایهن    ها مبهاحیی را مرهعک کعدنهد کهه جدهع      کدرسرون

نشست جهت اوال  معدم به صهورت خالصهه و رشهعده اعهالم     

 .کنم می

م مردئن باشند که مجلس شورای اسهالمی مصهدم اسهت    معد

که حدایت و  قویت الزم و  یبرت را در بازار سهعمایه و بهورب   

انجام دهد و  الش کند  ا هدایت نقدینگی در بهازار بهورب بهه    

ههای صهنیتی و    سدت مسائل  ولردی بعود و ما بتهوانرم پهعو ه  

هها   بصش جاری را  کدرل کعده و  ولرد در کارخانجات و دیگع 

بهتع شده و هدایت را به صورت جدی و اساسی داشته باشهرم.  

 دن اینکه حتدا  باید سعمایه و پول معدم در بورب به درستی 

های مجلس است و در این  صرانت شود و این مو و  از اولویت

هایی که الزم باشد به دولت به منظور  یبرت  راستا حتدا کدک

 .بورب انجام خواهرم داد

های بورسی را در  فته قبل بحث ارزایش سعمایه شعکتدر دو ه

 سههعمایه ارههزایش رههوریتی دو الیحههه مجلههس بعرسههی کههعدیم 

 و یهازدهم  مجلس در پرش چندی بورب در دولتی های شعکت

 حهالی  در ایهن . شهد   صویب و شده نهایی روز 33-32 از کدتع

دق بصشی  ههدایت و  ع موجب  واند می مو و  هدرن که است

 .نگی بورب و اموال معدم شود یبرت نقدی

الزم است در بحث بورب به  صدردات جدیهد رسهرده و آن را   

مورد  وجه قعار دههرم کهه امهعوز ایهن  صهدردات در مجلهس       

گعرته شد و وزیع اقتصاد و رئهرس سهازمان بهورب و مجدوعهه     

ای داشته و مهن   شنبه جلسه شورای عالی بورب که در روز پنج

ستم مصدم هسترم که این کار در جعیان مباحث آن نشست ه

 .را پرش ببعیم

بندی شد بحهث بهازارگعدانی    یکی از مو وعات یکه امعوز جدع

در بورب بود که این مو و  یکی از نکات مهم و جهدی اسهت   

که باید از دو روش به این مو و   وجه کنرم  باید متغرعههای  

در بورب را مورد  وجه قعار دهرم مانند حجهم مبنها و حهداقل    

ارش و  عیب اعتباری سهام در کارگزاران و سقف اسهتفاده  سف

از اعتبار در بازار سعمایه که مجلس مصهدم اسهت در کارههای    

 .کارشناسی و نظار ی خود در بورب به این مو ع  وجه کند

گرعی  مو و  بازارگعدانی مو و  جدی و اساسی که  صدرم در

و شههد و حتدهها از هدههرن امههعوز در بههورب بایههد دنبههال شههود  

 ههای  شعکت از بصشی که است آن شد خواهد اجعایی شاءاهلل ان

 اوج زمان در هستند دولتی و حقوقی اکیعا  که بورب در موجود

 ههع  بهه  درآمهدها  ایهن  از بصشی که داشتند را درآمدهایی بازار

 .ج شد و از ظعررت بورب کم شدخار بورب بازار از دلرلی

 ا فها   ایهن  که هایی شعکت آن که هسترم مصدم مجلس در ما

 و بهوده  دولتهی  کهه  هسهتند  ههایی  شهعکت  آنها هده و داده رخ

 بهازار  بهه  را وجهوه  ایهن  که هستند مکلف دارند دولتی مدیعیت

ارگعدانی در بهاز  و کهعده   قویهت  را بازار این و بازگعدانند بورب

بورب به درستی پهرش رود و کسهی در بهورب خهارج از ایهن      

 در امعوز مو و  هدرن که ندهد انجام را بورب لردری مو و 

 خهواهرم  پهرش  را آن جدی صورت به و شد بندی جدع مجلس

 .بعد

استفاده از ابزارهای پوشش ریسک و برده سهام بازار بورب هم 

مورد  وجه جدی است به هدرن دلرل اخترارات رهعوش  بیهی   

که در بازار بورب وجود دارد باید مورد بعرسی قعار دهرم البته 

الدهال وارد کنهرم ولهی     نبایستی به منهابع برهت  زیان ناموجه را 

 .بایستی این کار را بعای حفظ بورب انجام دهرم

وی درباره دیگع مو و  مورد بعرسهی قهعار گعرتهه در نشسهت     

در این نشست  وارق شد که از ساز و   علنی امعوز مجلس گفت:

ههای سههام    کارهایی که ما بتوانرم سهام خزانه و کاهش مزیت

تقرم را بهعای  قویهت در سهاز و کارههای رسهدی      خزانه غرعمس

 .خزانه در بورب در دستور کار قعار دهرم

بندی کهه   کنم که مجلس و دولت با جدع  با اودرنان ععض می

امعوز در صحن مجلس و با حضور وزیع اقتصاد و رئهرس بانهک   

شنبه در شورای عالی بورب  معکزی و  صدردی که در روز پنج

هههای  پرگرههعی مجلههس و کدرسههرونگعرتهه شههد بهها نظههارت و  

 اعهالم  مهعدم  جههت  اقتصادی این کار را انجهام خهواهرم داد و  
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 رؤسهای  و من حضور با صبح 9( دوشنبه) رعدا صبح از کنم می

های معبووه و وزیع اقتصهاد و رئهرس بانهک معکهزی      سرونکدر

 در  حهول  شهاهد  هفتهه  این در شاءاهلل گرعی کعده و ان  صدرم

 .دبو خواهرم بورب حوزه

 ( فقره طرح با قید دو فوریت 9اعالم وصول )(2

اصالح قانون خرید تضمینی محصووتت اساسوی   طرح -

  کشاورزی

(  آقههای سههادا ی نههداد  پههس از اظهههارات یکههی از وعاحان)  

آقایان رحدهانی  مصالفرن)آقایان ذاکع و نوری قزلجه(و موارقرن)

 .قرد دو روریت به  صویب رسرد(   و آزادیصواه

یزدي خواه، حاتمي،  )آقایان:سه علني مجلس(ناطقین جل2

 (:نجابت ، ذاكر و خانم مقصودي

 :تهران نماینده خواه یزدي علي سید آقاي-الف

ایستم به زحدات آنها  به احتعام میلدان سعزمرنم  دام قد می -

کنم و دعاگوی ایشان بعای انجام رسالت مقدسشهان   ارتصار می

بعابع ایام قبهل ریالرهت    هستم. میلدان عزیزی که این روزها دو

کنند. هم باید در حوزه رضای مجازی  دریس ندوده و ههم   می

با حضور در مدرسه از نزدیک  دریس به دانش آموزان را دنبال 

 .کنم کنند. من در راه استرفای حقو  آنها  الش می

این عزیزان به وهعزی سهصت امهور میرشهتی خهود را سهامان       

ی بازنشسته این راه را سهصت  دهند البته صدها هزار رعهنگ می

 آنهها  وظرفهه  کهه  ههایی  دولت اقدام از دریغ و  کنند  ع وی می

 سهازی  آمهاده  دیگهع  سوی از. است عزیزان این حقو   دشرت

 اجهعای  بهعای  الزم اعتبهارات  اختصاص پرگرعی و انسانی منابع

 .باشد می ما جدی مرالیه مورد بنرادین  حول سند

ای  سند  حول بنرادین  وجهه ویهده  راهکار ارائه شده  ۱2۱در  -

های دانش ارزایهی و   به میرشت و منزلت میلدان   وجه به دوره

متناسب سازی محتوای کتب با ساعات درب هفتگهی از دیگهع   

باشد که اجعای کامل آن خواسهته   موارد مرعوحه این سند می

ها و ما نداینهدگان   رهبعی عزیز  قاوبه جامیه میلدرن  خانواده

با  وجه به اجعای ناقص ر به بندی میلدان ارائهه   مجلس است.

 .ساله را خواستاریم ۵الیحه ر به بندی مرابق با سند  وسیه 

بهها انتقههاد از عدلکههعد دولههت گفههت: شههاهد حضههور وزرا     وی

استانداران و مدیعان در انجام وظهایف خهود هسهترم. از سهوی     

دیگع روسای قوای مقننه و قضایره بعای نظهارت بهه سهفعهای    

 .روند استانی می

  دن  اکرد بع  عورت  حعک برشتع ریهرس جدههور   در ادامه

گفهت: ایشهان دو بهار در      به عنوان مسوول اول اجعایی کشور 

مجلس به کهالم اهلل مجرهد سهوگند یهاد کعدنهد کهه از قهانون        

 .اساسی کشور و اجعایی شدن  دامی بندهای آن درا  ندایند

گوی ایشهان متهرکع   در هدرن خصوص مواردی را بهعای پاسهص  

 و دامهی   ولرهد  ارهزایش  بهع   اکرهد  ۳2 اصل از 9  شوم  بند می

 و خودکفهایی  معحله به رساندن کشور  نراز  امرن بعای صنیتی

محصهوالت   خعیهد   ضدرنی قردت  یررن شروه وابستگی  قرع

 ندههودن اعههالم دیههع دلرههل و اقتصههاد  کشههاورزی در شههورای

 غرع آیا واردات نعخ از  ع پایرن گندم خعید  ضدرنی های قردت

 وارد حهوزه  ایهن  در خودکفهایی  بهه  ای  هعبه  کهه  اسهت  این از

 کنهد   مهی  و کعده ایجاد مفسد ارعاد بعای ویده رانتی و شود می

با هزینه حدل و نقل  واردا ی منجدد گوشت قردت بعای دولت

کند اما بهه خعیهد گوشهت     هزار  ومان پعداخت می ۱۱۱حدود 

ای نهدارد. بها ارز    به قردهت واردات عالقهه  دام داخل   گعم و  ازه

کند در حالی  های دامی را ثبت سفارش می  ومانی نهاده ۳3۱۱

که در بازار آزاد به دو  ها چههار بعابهع قردهت آن را بهه رهعوش       

 .رساند می

ها با شاغلرن متناسب  در بعنامه ششم قعار بود حقو  بازنشسته

کعدنهد از سهوی    موکهل  9۱سازی شود اما این امع را به دقرقه 

مرلرهون نفهع از بهع      2۱دیگع رئرس دولت خبع بههعه منهدی   

رایگان می دهد ان شهاءاهلل ههم هدرنرهور باشهد. امها چگونهه       

ای از این بع  مجانی اسهتفاده کنهد  در حهالی     شود خانواده می

که یک خانواده با یک یصچال  یک  لویزیون و سه عهدد المه    

دارد. در نگهههاه  کرلهههووات در سهههاعت ۰۱مصهههعری بهههرش از 

شود کهه بعخهی از آن    مرلرون نفع می ۷خوشبرنانه شامل رقط 

 .های خالی است معبوط به خانه

دلدان به بورب خوش باشد که با گشایش اقتصادی کهه وعهده   

داده شد منهدم گعدید یا به قردت ارز و وال و قردهت نجهومی   

 ۰۱یابد  داغ یک واحد آپار دهان   خودرو که آه از نهادمان بعمی

های جوان بع دلدان مانده است. آقای جهعمهی   متعی بعای زوج

رسد وزیهع راه مهی گویهد     می گوید که زورمان به اپعا ورها ندی

مسکن نصعید  ا ارزان شود سعپعست وزارت صدت مهی گویهد   

قردت خودرو حباب است  رئرس بانک معکزی هم دربهاره دالر  

و کعونا نرهز  دهد  و یرت اقتصادی و میرشتی  دیگع نظعی ندی

 .به این شکل است

 :حسین حاتمي نماینده كلیبرآقاي  -ب

با بران اینکه بوی  یفن دموکعاسی غعبی از حنجهعه بغه     وی

آلود و چعکرن نشعیات و سکوت ههم قرهارانش در  هوهرن بهه     

ساحت رسول نور و مهعبهانی  رسهول اهلل االعظهم)ص( ندایهان     
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یاشهات الههو ی   شد  گفت: محدد امرنم! کع باد گوشی کهه ار  

نجواهای بلند ان را نشنود  شدا یگانه آموزگهار نهور در بعههوت    

 خاموش دنرا هسترد  ا هده خوبی ها را میعوف کنرد.

نداینده معدم کلربع  هورانهد و خهداآرعین در مجلهس شهورای     

اسالمی عادی سهازی روابهط کشهورهای ععبهی و حاکدهان نهه       

مهایش اقتهدارآمرز   چندان اسالمی را محکوم دانست و ارزود: رز

ار ش  برر اقتدار و عظدهت در امهواج روک بصهش     99ذوالفقار 

هدرشه خلرج رهارب و ایعانهی بهود  درود خهدا بهع ذوالفقهاران       

 خداوند.

وی در ادامهه از رزمههایش ههای کدههک ههای مومنانههه مههعدم و    

خرعین و نرعوهای مسلح  شکع کعد و گفت: نرعوهای مسهلح و  

ین روزهای معدم  جهان نیارانهه   بسرج نشان دادند در سصت  ع

 سرنه سپع می کنند.

حا دی در ادامه با اشهاره بهه بعخهی مو هوعات دربهاره حهوزه       

انتصابره خود عنوان کعد: نار ایتی ها از سازمان محرط زیست 

وجود دارد لرا مدیعان بها محکومرهت  یلرقهی و پعونهده ههای      

ف مجعمانه مفتوک رویه خود را اصهالک کننهد. واگهراری اجحها    

آمرز زمرن های سد خهداآرعین ظلهم آشهکار در حهق اههالی و      

 ساکنان مظلوم منرقه است و پریعرتنی نرست.

این نداینده معدم از استان آذربایجان شعقی در ادامه بها اشهاره   

به  صلفات آشکار بهانکی در ارا هی سهد ارسهباران را نرازمنهد      

 حقرق و  فحص عنوان کعد و ارهزود: سلسهله معا هب میهرن و     

پاسصگویی بهعای آن وجهود نهدارد کهه اگهع ادامهه پرهدا کنهد          

 عدلکعد آنها را غاصبانه می دانرم.

 ۱۱۱ههزار و   3وی در ادامه خراب به وزیع راه بران داشهت: از  

کرلومتع راه سه شهعستان کلربع  خداآرعین و هوراند  راه اصلی 

کرلومتع و راه رععی درجه  ۵۱۱صفع کرلومتع  راه خاکی هزار و 

کرلهومتع اسهت و ایهن و هیرت      ۰۱۱ک با آسفالت نامناسهب  ی

نامناسب با  جهرزات کهنه باید رسردگی شود که جهاده هها را   

  بدیل به جاده معگ کعده است.

حا دی هدچنرن خراب به رئرس جدهور و وزرای نرعو و نفهت  

 اجهعا  بهه  مها   عنوان کعد: رعوش سهدره ای نفت در شهعستان

ن آالت کشههاورزی  جنگههل اشههرم صههاحبان کههه چههعا بگراریههد

نشرنان چند ماهی است کهه نفهت مهورد نرهاز خهود را  ه مرن       

نکعده اند. رعوش نفت سامانه ای شده اما زیعسهاخت اینتعنتهی   

  مرن نرست. از آذرماه راه ههای روسهتاهای منرقهه  ها پایهان      

اسفندماه بسته می شود پهس نفهت را پهرش رهعوش کنرهد  ها       

 زمستان آنها سصت نگررد.

این نداینده معدم در مجلس یهازدهم خرهاب بهه وزیهع کشهور      

گفت: منرقه آزاد ارب مرهان ایهعان و جدههوری آذربایجهان را     

 برش از این بال کلرف نگرارید.

وی در ادامه خراب به سازمان مدیعیت و بعنامه ریزی کشور و 

وزرای کشور و دولت اظهار داشت: چارت های شهعستان ههای  

سال سابقه رعمانداری هنوز ابتدای  ۷بید از خداآرعین و هوراند 

 راه است.

حا دی هدچنرن در  رکع وزارت صهنیت عنهوان کهعد: میهدن     

کلربع و شهعستان های سهه گانهه در مقابهل دیهدگان برکهاران      

 جویای کار است و بهعه بعداری ندی شود.

این عضو هر ت رئرسه کدرسرون اجتداعی مجلهس ادامهه داد:   

بندی رود ارب  منهارع معزنشهرنان را    عدم اجعای وعک ساحل

نابود کعده است و ساحل بندی باید هعچه زود ع انجام شهده و  

 جزایع این رود را در اخترار هدان روستا قعار داده شود.

وی ارزود:  یهداد ارهعادی کهه  حهت پوشهش کدرتهه امهداد و        

بهزیستی هستند  در حال ارهزایش اسهت  بنرهاد مستضهیفان      

اد بعکت  بنراد احسان و سهتاد اجعایهی رعمهان    بنراد علوی  بنر

امام اسم شهعسهتان ههای مها را نرهز نشهنرده انهد و کسهی از        

 مستضیفان ما خبع ندارد.

 آنهتن  لفههن و اینتعنههت در شهعسههتان هههای مهها صههفع اسههت و  

جنگل های ارسباران و یرت خوبی ندارند و هدچنرن نرازمند 

ورب اسهتیفا  پایگاه هوایی هسترم هدچنرن رئهرس سهازمان به   

 .دهد که اموال و دارایی های معدم را از برن بعده است.

 :اهلل نجابت نماینده شیراز روحآقاي -ج

در شعایری که نظام سلره در  الش است عالوه بهع رشهارها    -

یک جنگ  دام عرهار اقتصهادی را علرهه امهت اسهالمی بهه راه       

برندازد از یک سو شاهد عادی سازی روابط بعخهی کشهورهای   

عبی با ر یم نامشعو  صهرونرستی هسترم که خرانت به اسالم ع

و معدم مظلوم رلسررن است. از سویی دیگع شاهدیم که ملهت  

ایعان هدچنان پعقدرت در صحنه ایسهتاده و ههع چهه در  هوان     

 .دارد در مسرع حق گراشته است

 عهدالت  مهورد  در رهبهعی  میظم مقام سصنان به استناد با  وی

 آحهاد  هدهه  وبریهی  خواسته است  باالیی مفهوم عدالت: گفت

قرام امام زمهان عهج بهعای     حتی. است بوده  اریخ وول در بشع

 حقق عدل و عدالت است. متاسفانه در نظام جدهوری اسالمی 

عدالت جایگاهی را که باید داشته باشد  نهدارد. و ایهن ههم بهه     

مینی  یف در مقهام رههم و  حلرهل و ههم در زمرنهه عدهل و       

 . الش است
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اگع عدالت خواهی ذیل عدالت اجتدهاعی  هاریصی نباشهد کهور     

است.  ضیرف حاکدرت دینی چهه نسهبتی بها عهدالت خهواهی      

 حقرقی دارد. حعف و عدل هده بایهد در جههت  قویهت نظهام     

اسالمی باشد. اگع نظام اسالمی  ضیرف شود گناهی نبصشودنی 

ه ا فا  ارتاده است. آن نو  عدالت خواهی مرلوب خواهد بود ک

بع مبنای ارزشهای اسالم و نظع ائده و ولهی رقرهه باشهد. بقرهه     

 .ررتارها هع چه باشد عدالت خواهی حقرقی و مرلوب نرست

چه می شود که متاثع از  بلرغات پرچرهده  » وی با بران این که 

دشدن هده اقدامات عدالت خواهانهه جدههوری اسهالمی ههر      

قضهایره اشهاره   به دو حکم روز گرشته قوه « انگاشته می شود 

 .کعد و آنها را در راستای عدل و داد دانست

البته عدالت مورد نظع در جدهوری اسهالمی عهدالت علهی ) (    

است و بسی بع ع از این ها است. چشم امرد ملت بهه ایهن نهو     

عدالت خواهی است که ان شاءاهلل  وسط نرعوههای انقالبهی در   

 .گام دوم محقق می شود

حعیف با ارائهه  فسهرع سهاده انگارانهه از     دنباله رو های جعیان  

مفهوم عدالت و نادیده گعرتن خهدمات جدههوری اسهالمی بهه     

دنبال دوچرز هستند. یکی  هعبه بهه روحرهه مهعدم و دیگهعی      

آدرب غلط دادن بعای ررع مشکالت. اگع به نام عدالت خهواهی  

اخال  را کنار بگراریم مینایش انحعاف از خط امهام و رهبهعی   

 .است

اگع  قوا هدعاه با عدالت نباشد عدالت یک  "بران این که  با وی

گفت: اگع عقالنرهت در عهدالت نباشهد     "شیار  وخالی می شود

عدالت به  د خودش بدل می شود و این مورد ریشهه در یهک   

چرز دارد رهم ناقص از مفههوم عهدالت و عهدالت خهواهی. اگهع      

م جهز  بصواهرم به سوی عدالت ناب حعکت کنرم چاره ای نداری

این که رعصتهای بعابع اقتصادی بعای آحاد ملت رعاهم کهعده و  

 .سراست شفاررت را جایگزین ارشاگعی علره رقرب کنرم

نجابت در مورد بازار سعمایه و بورب گفهت: چهعا بهورب بهعای     

معدم محعوم جز رنج و سصتی چرزی نداشت  آنچه در جلسهه  

د اولویهت  گرشته مورد اعتعا م بود این بود که بهه جهای  یهد   

های مجلس به هدان بصش هایی کهه پرشهتع در دسهتور قهعار     

گعرته و نرده  دام مانده بپعدازیم. میال مساله  هامرن کاالههای   

اساسی به کدرسرون بودجه ررت و از مهلت قانونی اش گرشت 

اما هنوز در دستور صحن مجلس قعار نگعرته است. در این سه 

 .یمماه چه دستاوردی بعای معدم داشته ا

در پایان نرق خود با استناد به سصنان مقام میظم رهبهعی در  

و هدچنهرن برانهات    9۵دیدار بها نداینهدگان مجلهس در سهال     

بهه نظهعم بایهد     رعمودنهد:   99ایشان در دیدار با دولت در سال 

یک مو و  را اولویت مجلس قعار داده و بهه جهد آن را دنبهال    

قاچا  کهاال و ارز .   کنرد. آن مو و  چرزی نرست جز مبارزه با

مجلس و دولت باید کارگعوه مشتعک  شکرل دهنهد و بهه ایهن    

 .ماجعا رسردگی کنند

 :سلمان ذاكر نماینده ارومیهآقاي  -د

ندایندگان سابق ارومره  قدیع و  شکع ندود ابتدا از زحدات  وی

و  بههه  شههعیح و ههیرت اقتصههادی جامیههه پعداخههت و اظهههار  

ع اقتصاد و ریرس بانک معکهزی  داشت:آقایان ریرس جدهور وزی

و ندایندگان عزیهز   امهعوز ارزش پهول ملهی پهایرن آمهده   از       

و یرت بورب مرلع هسترم   پول از دست معدم برعون ررتهه  

و  ورم حاکم بع جامیه کلره اجنهاب  و مایحتهاج مهعدم گهعان     

 شده است.

آقای ریرس جدهور و وزیع محتعم اقتصاد  نباید به رکهع دههک   

ن جامیههه و ارههعاد  حههت پوشههش کدرتههه امههداد و  هههای پههایر

 بهزیستی باشند !

ما در این شعایط اقتصادی می  هوانرم مبنها را عهوض کنهرم  و     

یارانه را با  ورم هدسان سازی ندایرم   الاقل  این مو هو  جهز   

 بعنامه های کو اه مدت دولت  و مجلس باشد.

 رند.امعوز جوانان ما  مشکالت مسکن  اشتغال و ازدواج  دا

آقایان دولت   دیپلداسی را ریال و هوشدندانه عدل کنرهد و از  

 کم کاری برعون برایرد.

وی در پایان خواستار ررع مشهکالت میلدهان و نهضهتی ههای     

 آموزش و پعورش شد.

 :فاطمه مقصودي نماینده بروجرد خانم-هت

هها و هرجهان    های شصصی و یا خودندایی آیا  وجه به حاشره -

 کهار  مهانع  و ندایشی بیضا ما  های ها و نرق بتها در صح زدگی

 یهک  بهه  هرجهانی   فکهع  از مها  گهرارد  ندی ررتار این نرست  ما

 اخالص وبق در داریم چه هع و برندیشرم عدلی عدرق مبنای

 و رعهنگهی  اقتصهادی   هولنهاک  وروه این از معدم رهایی بعای

غلفت خود مسوولرن پدید آورنده آن بوده کهاری   به که اخالقی

 .کنرم

در مورد یهازدهدرن دوره قهوه مقننهه گفهت: ایهن مجلهس        وی

آخعین سعمایه نظام بعای متقاعد کعدن معدمی است که زیهان  

 وانههد جههور  کنههرم کههه کههس دیگههعی مههی  دیدنههد. رکههع مههی

های ما به دوش بکشد  ما برش از هع زمان دیگهعی   ناکارآمدی

عدم های خشم و یا اگع خوشبرنانه بگویم امرد مه  در رصد چشم

 .از هده جا رانده هسترم
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: گفهت  ایهعان  خهودروی  صهنیت  و هیرت  به اشاره با  در ادامه

 صهورت  در جانبهه  هده حدایت قعن نرم از پس خودرو صنیت

. آورد ندهی  دوام ههم  مهاه  یهک  ایعان به خارجی رقرب یک ورود

 سهال  ۵ خهودرو  صهنیت  شهکورایی  بهعای  کعه میل کشورهایی

 نهایهت  ناجواندعد بازان بدهشی  سال. ۵۱زمان صعف کعدند نه 

 یهک  قردهت  دنرها  کجهای . کعدند ایعان معدم حق در را اجحاف

 شود  می  ومان مرلرون ۰۱۱ یا و 2۱۱  3۱۱ خودرو

 ایهعان  و سهایپا  خودروسهازی  شهعکت  دو از انتقاد در  هدچنرن

می گفتنهد کهه ایهن دو  کار هل اقتصهادی       زمانی: گفت خودرو

کار هل بهه ایهن دو شهعکت     هستند اما بهه گدهانم اوهال  وا ه    

ها است. کار ل در مینای ا حهاد و شهعکت    اجحاف در حق وا ه

هها دولهت بیضها     در جهت  صاحب بازار است. در ایجهاد کار هل  

آیهد  ایهن در    نقشی ندارد و در یک رضای رقابتی به وجود مهی 

حالی است که دولت ایعان نرم قهعن اسهت کهه از ورود رقرهب     

کند. اقهدامات اخرهع ایهن دو     میبعای این دو شعکت جلوگرعی 

شعکت در آشهفته بهازار اقتصهادی و  نگنهای اقتصهادی مهعدم       

معزهای را بی انصاری درنوردیده. کجای دنرا قردهت خهودرو از   

 کند  می پردا ارزایش بعابع دو کارخانه به بازار آزاد 

بیضههی مسههووالن اجعایههی مههی گوینههد کههه رههالن اندیشههکده  

در به دولت و ملت ایهعان سهصت   آمعیکایی گفته است که آن ق

کنهرم کهه    خواهد گعرت که نتایج بدی داشته باشد. رعض مهی 

می خواهند چنرن کهاری بکنهد چهعا مسهووالن مها بایهد ایهن        

جدالت را  کعار کنند  آیا اقدامات موثع ما بعای مقابله با حرله 

و  عرند رذیالنه دشهدن کهه بهه  یبرهع رهبهعی جنایهت علرهه        

ههای   ت که حعف دشدن را در  عبرهون بشعیت است  هدرن اس

  مصتلف  کعار کنرم 

در پایان نرق خود خراب به قوه مجعیه و کابرنه دولت گفهت:  

 بهه   جهارت  و میهدن   آیا غرع از این اسهت کهه وزارت صهنیت    

قهوه مجعیهه در حهوزه  ولرهد و عع هه       اصهلی  دسهتگاه  عنوان

 هاست متولی ندارد  بعاساب کدام منرهق اقتصهادی پعایهد    ماه

 اسهت  ایهعان  ملت به  وهرن این شود  می  ومان مرلرون  ۱3۱

 .باشد داشته نابسامانی بعای مدیعیتی مجلس امردوارم

طرح دوفوریتي الحاق یک بند به تبصره یک (رسیدگي به 4

اعاده شده از شوراي  )كل كشور 9211قانون بودجه سال 

 (نگهبان 

 اصالحات کمیسیون به تصویب رسید:

  :)ز( الحاقی را به شرح زیر اصالح کردند(بند 1صدر جزء)

شعکت ملی نفت ایعان موظهف اسهت نسهبت بهه  ه مرن یهک        

مرلرههون  ههن قرههع  هها سههقف مبلههغ چهههل هههزار مرلرههارد       

( ریههال در قالههب احکههام معبههوط بههه ۳۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱)

ای ملی و استانی این قانون های سعمایه وعحهای  دلک دارائی

صهورت ماهانهه در اخترهار     ای زیع بهه اقدام و در سقف سهدره

الرکع قعار دههد  ها بهه نسهبت مرهزان       های اجعائی ذیل دستگاه

ای ایهن قهانون    ههای سهعمایه   های  دلک دارائهی  اعتبارات وعک

 .شود وزیع 

 ( بنههد)ز( الحههاقی بهههه شههعک زیههع اصههالک شهههد:     3جههزء)   

  دولهههههت مکلهههههف اسهههههت مبلهههههغ چههههههل ههههههزار     

یال منابع الزم جهت   مرن (ر۳۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱مرلرارد)

ههای   قرع مو و  این بند را از سعجدع اعتبارات  دلک دارایهی 

ای این قانون   مرن و بعای  هره ماده اولرهه قرهع مهورد     سعمایه

نراز در اخترار شعکت ملی نفت ایهعان قهعار دههد. مبلهغ رهو       

 مبلهغ  چنانچهه  شود.  یارته  لقی می (  صصرص۱۱۱۱صددرصد)

 مرن یک مرلرهون  هن قرهع را نندایهد  دولهت         کاروی مرکور

التفههاوت آن را  هها سههقف ده هههزار مرلرههارد  مکلههف اسههت مابههه

  .( ریال از هدرن محل   مرن کند۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱)

به موجب این مصوبه  شعکت ملی نفت ایهعان مکلهف اسهت بها      

هداهنگی سازمان بعنامه و بودجه کشور  ا پایهان آذرمهاه سهال    

ق شعکت  ابیه ذیهعبط خهود نسهبت بهه  حویهل      از وعی ۱299

کامل قرع مو و  این بند به دستگاههای اجعائی مرکور در این 

ههای   ها مکلفند بها رعایهت شهاخص    بند اقدام کند. این دستگاه

ههای   های  دلک دارائی معبووه بع مبنای مرزان اعتبارات وعک

 ها حهداکیع ظهعف   استانی نسبت به ابالغ سهم هع یک از استان

 مههدت یههک مههاه پههس از ابههالغ ایههن بنههد اقههدام کننههد.        

هدچنرن کارگعوهی متشکل از ندایندگان وزارت نفت  سازمان  

ربهط ظهعف    بعنامه و بودجه کشور و حسب مهورد دسهتگاه ذی  

روز پههس از ابهالغ ایههن بنهد  شههکرل و متناسهب بهها     ۱۱مهدت  

درخواست دستگاههای مو و  این بند نسبت به صدور مجهوز  

 .کند ی قرع اقدام میها حواله
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