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 ت جلسه و قرائت دستوریـ اعالم رسم 1
 م یبسم اهلل الرحمن الرح رئیس ـ

طاعـات و عحـادات شـنرون ا   یقحـول یر و آرزویبخبا عرض سالم و صـح 
نفـر  206ن ه، جلسه با حضور ینما یز و همکارانم، برادرا  و خواهرا  گرامیعز
  .ییرمااست. دستور جلسه را قرائت بف یرسم

 میدلیگانی( ـ بسم اهلل الرحمن الرح)حاجیدبیر 
مـاه نیکـم رروردیسـت و یکشـنحه بیکم روز یکص  و نود و یدستور جلسه 

 :یقمریهجر 1443المحارک مطابق با هشتم رمضا  یشمسیهجر 1401
  یـتم  یتیرورکیـحه یع و معاد  در مورد الیـ گزارش کمیسیو  صنا 1

پسـت جمنـوری اسـالمی ایـرا   یاسنامه شرکت ملـقانو  اس یمنلت اجرا
 (.1)اعاده ش ه از شورای نگنحا  

شـخوا  خـ مات یدر مورد طـر  درـاتر پ یـ گزارش کمیسیو  اجتماع 2
 (.1)اعاده ش ه از شورای نگنحا   یردولتیغ یدولت و بخش عموم

در مـورد طـر  اصـال  قـانو   یو حقـوق یـ گزارش کمیسـیو  قضـائ 3
 .یوا  ع الت ادارید یدادرس الت و آیینیتشک
در مـورد طـر  اصـال  قـانو   یو حقـوق یو  قضـائیسـیـ گزارش کم 4

 کشور. یگرا  در نظام اقتصادمجازات اخالل
بـه  یهامؤسسـه نامـهحـه آیینیـ گزارش کمیسیو  عمرا  در مـورد ال 5
 یرن یقانون یهانامهینه ارائه خ مات ص ور گواهیت شناخته ش ه در زمیرسم
 ا.یجا  اشخاص در در یمنیالمللی او  بینیبه کنوانس یالحاق ییایدر یمنیاو 

و  یریـگی( قانو  اساسی در مـورد رونـ  پ90ـ گزارش کمیسیو  اصل ) 6
 .یپزشک یهارش رشتهیت پذیش ظرریب ارزایتصو
 

 دیاز قرآن مج یاتیـ تالوت آ 2
  . یاهلل مجاز کالم یاتیقرائت آ رئیس ـ

 یمنـ  یمحترم آقا یتوسط قار« احزاب»ه کسوره محار از 41ـ  47ات ی)آ
 شجاع تالوت ش ( 

 میم ـ بسم اهلل الرحمن الرحیطا  الرجیاعوذ باهلل من الش
لِّی یهُوَ الَّـذِ* الً یرَةً وَ أَصِکوَ سَحِّحُوهُ بُ* راً یثِکراً کرُوا اللَّهَ ذِکنَ آمَنُوا اذْینَا الَّذِیا أَی  یصـَ

وْمَ یتُنُمْ یتَحِ* ماً ینَ رَحِیا َ بِالْمُؤْمِنِکمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ کخْرِجَیهُ لِتُکمْ وَ ماَلئِیکعَلَ

وَ * راً یشاهِ اً وَ مُحَشِّراً وَ نَذِ کإِنَّا أَرْسَلْنا ینَا النَّحِیا أَی* ماً یرِکلْقَوْنَهُ ساَلمٌ وَ أَعَ َّ لَنُمْ أَجْراً ی

 * راًیحِکنَ بِأَ َّ لَنُمْ مِنَ اللَّهِ رَضاْلً یوَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِ* راً یبِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِ اً إِلَى اللَّهِیداعِ

 م ـ حضار صلوات ررستادن (یالعظ یاهلل العل )ص ق
االسالم ز و گرانق رما  حجتی، برادر عزیمحترم استاد گرام یاز قار رئیسـ 
ات را یـکنم. ترجمـه آیر و تشـکر مـیشجاع تق  یمن  ین جناب آقایوالمسلم
  .ییبفرما

 ( ـ به نام خ اون  بخشن ه منربا ی)دهنور یدب
ش یایـ  و او را در بامـ اد و شـامگاه نیـاد کنیار یمؤمنا ! خ اون  را بس یا»
ررستن  تا سرانجام یاست که خود و ررشتگانش به شما درود م ی . او کسیکن

برآورد و او با مؤمنا  منربا  اسـت. درود  ییروشنا یها به سویکیشما را از تار
شـا  یا یاو نائل شـون  سـالم اسـت و او بـرا یکه به لقا یخاص آنا  در روز

رسـا  و امحر! مـا تـو را گـواه و م دهیپ یارجمن  آماده ساخته است. ا یپاداش
خ اون  به اذ  او و همچـو   یگر به سوز دعوتیم و نیاهش اردهن ه ررستاده

آنا  از جانب خ اونـ  بخشـش و  یو مؤمنا  را بشارت ده که برا تابا  یچراغ
 راست گفت خ اون  بلن مرتحه بزرگ. «. ش استیدر پ یش بزرگیبخشا

م. )رئیس ـ یکنین را قرائت مین و متأخریغایح یرئیس! با اجازه اسام یآقا
 یپور، علـینی ناصر حسـیزاده، سنین حسی، حسیآذر یا : علیبفرمایی ( آقا

ــائ ــ ی، علیرض ــا زن ــنراب گیرض ــیا ، س ــیالن ــا محل  ــن ی، محم رض ، حس
 ی. آقـاینخعـ یو مصـطف ی کاظم موسویمفت ، س ی، محم من یاریمحم 

 ممنو . یلیس! خیرئ
 
ـ بیانات رئیس محترم مجلس شورای اسالمی به مناسبت روز ملـی  3

 ایفناوری هسته
 بسم اهلل الرحمن الرحیم  رئیس ـ

نححـه و  ه رمننم مـن قضـىیما عاه وا اهلل علن رجال ص قوا یمن المؤمن»
 «  الًینتظر و ما ب لوا تح یمننم من 
را  و یـف و سـرارراز ایرا به ملت شـر یاهسته یرناور ی   روز ملیررا رس
 یار صـنعت هسـتهیناپذیدانشـمن ا  پـرتالش، مجاهـ  و خسـتگ یبه تمام

ز یو ارتخـارآمشگرف  یهاشررتیم. از جمله پییگویت میک و تننیکشور تحر
 یروزشــحانه یهــار کــه مرهــو  تالشیــاخ یهادر ســال یاصــنعت هســته
گونـاگو   یهـامـا در بخش یاهسـته ی ه دانشمن ا  شن ایدانشمن ا  به و
بــاال و توســعه  یرنــاور یدارا یوداروهــای  رادیــتــوا  بــه تولیبــوده اســت م

ر یه در مسـم کـیاشاره کـرد. خوشـحال یامرتحط با پ ارن  هسته یهایرناور
 یب قـانو  اقـ ام راهحـردیز با تصویازدهم نیها مجلس شررتین پیپرارتخار ا

را شکست و با برداشتن موانع بـر سـر  یاش ه به صنعت هستهبسته یهاقفل
 کرد.  ینیآررن حوزه نقشیدر ا یعلم یشررت و ارتقای دستاوردهایراه پ

جـاد شـ ه بـود یا یاصنعت هسته یسازیکه با بوم یتیخوشحختانه با ظرر
را  در مـذاکرات پـر شـ . اکنـو  یـا یهـاپلماتیدسـت د یدر راصله کوتاه

همـراه بـا  یاشـررته هسـتهیپ یه گرانق ر دانش و رنـاوریم که سرمای واریام
 را  رقم بزن . یمردم ا یانتفاع اقتصاد یمذاکره خوب توارقی خوب را برا

 یاکشـور پشـتوانه یاهسـته یهاشررتیاست که پ ین نکته ضروریذکر ا
ازدهم همچـو  یـرا  اسـت و مجلـس یـملـت ا یانتفاع اقتصـاد یمحکم برا
  بـه حصـول منـارع یبا یا  دارد که مذاکرات هستهین اصل تأکیگذشته بر ا

را  منجـر یـف ایآحاد ملـت شـر یبرا ی ار و ملموس اقتصادیش ه، پانیتضم
 ه شاءاهلل. والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاتشود، ا 
 
 ید مهلت اجرایحه تمدیـ تصویب اصالحات کمیسیون درخصوص ال 4

پست جمهـوری اسـالمی ایـران  یآزمایشی قانون اساسنامه شرکت مل
 (713)ثبت  ،)جهت تأمین نظر شورای نگهبان(

  .ییدستور اول را قرائت بفرما رئیس ـ
امروز گزارش کمیسـیو   ین دستور جلسه علنیدلیگانی( ـ اول)حاجیدبیر 

  منلـت یـحـه تم یع و معاد  به مجلس شورای اسالمی درخصـوص الیصنا
شـ ه پست جمنوری اسالمی ایـرا  اعاده یقانو  اساسنامه شرکت مل یاجرا

کمیسـیو  را  یاز طرف شورای محتـرم نگنحـا  اسـت کـه گـزارش اصـالح
 کنم:یقرائت م یخ مت همکارا  گرام

 زیر اصال  و یک تحصـره بـه( به شر  1واح ه به عنوا  تحصره )تحصره ماده
 شود:( به آ  الحاق می2عنوا  تحصره )

( قـانو  163( مـاده )1ـ دولت موظف اسـت در اجـرای تحصـره ) 1تحصره 
اساسـنامه شـرکت ملـی  درخصوصنامه داخلی مجلس شورای اسالمی آیین

 پست جمنوری اسالمی ایرا  اق ام قانونی الزم را به عمل آورد.
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( اساسنامه شـرکت ملـی پسـت جمنـوری 30( و )10ـ در مواد ) 2تحصره 
اسالمی ایرا ، رعایت شـر  وااقـت و امانـت بـرای اعضـای هیـأت مـ یره و 

 کمیسیو  مزبور الزامی است. 
 س! تذکر دارم.یرئ یآقا اسر ـینیعتیشر

  . یی ؟ بفرماین موضوع تذکر داریدر رابطه با ا رئیس ـ
  ( ـسی، اسالمشنر و پردیرانات، ری)تنرا ، شم اسرینیعتیمالک شر

 میبسم اهلل الرحمن الرح
طاعـات و  یقحـول یسالم و عـرض ادب خـ مت همکـارا  محتـرم و آرزو

 یرنـاور یک بـه مناسـحت روز ملـیعحادات در ماه محارک رمضا  و عرض تحر
م یاست که دوسـتا  تنظـ ین متنیس! تذکر بن ه ناظر به ایرئ ی. آقایاهسته
ن بـود کـه مجلـس یـا یکه گررتـه بـود بـرا یرادیانگنحا   یان . شوراکرده
حـات ینجـا ترتیم بکنـ . ایرا تقـ  یاحـهیتوان  دولت را مکلف بکن  که الینم
محتـرم  یاد شـورایـار زیالزم همچنـا  ابنـام دارد و بـه احتمـال بسـ یقانون

ت یـراد خواه  گررت. آ  بخش وااقت آننـا حـل و رعاین را مج داً اینگنحا  ا
نکـه یا یم و بـه جـایرا حفـ  کـرد یمـا آ  مـتن قحلـ یا وقتنجیش ه، اما ا

الزم  یحـات قـانونیم ترتیینجا بگویب ه  ا یاحهیم دولت مکلف است الیسیبنو
م یکنی  مـیم تأکینامه انجام ب ه  هما  را دارآیین یرا براساس آ  ماده قانون

بـه  اسـت و ینگنحا  به قوت خودش بـاق یراد شوراینکرده، ا یرییو عمالً ت 
شـنناد دارم کـه یراد قرار خواه  گررت. مـن پین دوباره مورد ایاد ایاحتمال ز

 متشکرم.  ،ن حذف بشودیدوستا  اجازه ب هن  ا
ست. آنجا در قحل ین اشکال وارد نی! ایعتیشر یکنم، آقاخواهش می رئیسـ 

ن خالف قانو  اساسی است و ما یحه ب ه  که ایم الیبود ما دولت را مکلف کرده
ـانو  ( آیین163( ماده )1در تحصره ) یم، ولیم مکلف کنیتوانیمن نامه که مـتن ق

ـاه قحـل از پایدولت با»ش ه است: بیاست و تصو ا  مـ ت یـ  حـ اقل شـش م
ـانون یف دائمین تکلییا تعی  یقانو  مذکور جنت تم  یشیآزما الزم  یآ  اق ام ق

چ ینو  است و به نظر من هن قاین عیای  و اعین این را گذاشته«. را معمول دارد
 ..نفر. 236م. حضار یگذارین گا  مینما ی  به رأیاجازه ب هن ارد،  یاشکال

راد شـورای محتـرم نگنحـا  گـزارش یـررع ا یدلیگانی( ـ برا)حاجیدبیر 
گذاشـته شـ ه. همکـارا  در  یع و معـاد  بـه رأیکمیسـیو  صـنا یاصالح
 ن .یگیری شرکت بفرمارأی

 .ب شدیتصو ی( رأ212با ) ،کنمگیری را اعالم میپایا  رأی رئیس ـ
 
 یشخوان خدمات دولـت و بخـش عمـومیـ ارجاع طرح دفاتر پ 5

 (5)ثبت  ،نگهبان( یبه کمیسیون مربوطه )جهت تأمین نظر شورا یردولتیغ
  .ییرا بفرما یدستور بع  رئیس ـ

 درخصوص یدلیگانی( ـ دستور بع  گزارش کمیسیو  اجتماع)حاجی دبیر
، یردولتـیغ یشخوا  خ مات دولت و بخـش عمـومیدراتر پ یتیرورکیر  ط

کمیسـیو   یمحترم نگنحا  است که مـواد اصـالح یش ه از طرف شورااعاده
 کنم. یتا  قرائت مرا خ مت

 مصوبه کمیسیو :
شـخوا  یواحـ ه طـر  درـاتر پنگنحـا  ماده یراد شـورایررع ا یدر راستا

  :یل اصال  گردیبه شر  ذ یتردولیغ یخ مات دولت و بخش عموم
ت یری( قـانو  مـ 5موضـوع مـاده ) یـیاجرا یهاه دسـتگاهیــ کل 1ماده 

و  یبــا اصــالحات و الحاقــات بعــ  08/07/1386مصــوب  یخــ مات کشــور
 ی، اجتمـاعیقانو  برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصـاد (29ن ماده )یمشمول

ه یـوظفنـ  کلم 14/12/1395جمنـوری اسـالمی ایـرا  مصـوب  یو ررهنگ
ص سـازما  یرا حسـب مـورد بـه تشـخ یسپارو برو  یخ مات قابل واگذار

ا رئـیس مجلـس شـورای یه و یا رئیس قوه قضائیکشور و  یو استخ ام یادار
 یردولتـیغ یشخوا  خ مات دولت و بخـش عمـومیق دراتر پیاسالمی از طر

 شون  ارائه دهن . ی ه میشخوا  نامین پس دراتر پیکه از ا
و مصـال   یتـیبـار بـا رعایـت مالحظـات امنکیماه  مات هر شـشن خیا
مشـمول  یهاه دسـتگاهیـکشور توسط مراجع مربو  احصـا و بـه کل یعموم

 شود. ین قانو  ابالغ میموضوع ا
خـ مات توسـط  یکـیارائـه الکترون یشـخوا  نـاریارائه خ مات در دراتر پ

 دهن ه نخواه  بود. خ مات ییاجرا یهادستگاه
، مجمـع تشـخیص یو انتظـام ینظام یروهایـ وزارت اطالعات، ن 1تحصره 

 یرا  و شـورایـا یاتم ی، سازما  انرژیت ملیامن یعال یمصلحت نظام، شورا
ن حکـم یـهستن . ا ین قانو  مستثنیموضوع ا یهانگنحا  از شمول دستگاه

مربــو  حســب  یهادســتگاه یخــ مات قابــل واگــذار یســپارمــانع از برو 
 باش . ینم ص دستگاهیتشخ

م مقـام معظـم یتحت نظر مستق یننادها ین ماده برایـ شمول ا 2تحصره 
 باش . یله مرهحری منو  به اذا  معظم

ه و یتابعه قـوه قضـائ یهادستگاه یـ رنرست خ مات قابل واگذار 3تحصره 
 شود. ین مییمربو  تع یمجلس شورای اسالمی حسب مورد توسط رؤسا

شـخوا  حـ اکثر یبا کارکرد مشابه درـاتر پ یر رعلیداه دراتر یـ کل 4تحصره 
نـ  و یر نماییشخوا  ت ی  به دراتر پین قانو  بایخ ابالغ ایظرف شش ماه از تار

ت یـس و ادامـه رعالین قـانو  تأسـی  در چارچوب ایشخوا  بای  پیدراتر ج 
ت درـاتر بـا کـارکرد مشـابه درـاتر یـدهن . پـس از مـ ت مـذکور ادامـه رعال

 گردد. یمحسوب م یرقانونیت غیق رعالیاز مصادشخوا  یپ
  بـا کـارکرد مشـابه درـاتر یـج  یکـار یجاد دراتر و واح هایـ ا 5تحصره 

ارائـه هرگونـه  ین قانو  برای( ا1مشمول ماده ) یهاشخوا  توسط دستگاهیپ
بـه درـاتر  ین قـانو  قابـل واگـذاریـ( ا1که مطـابق احکـام مـاده ) یخ مات

 شون  ممنوع است. یمص داده یشخوا  تشخیپ
م مقـررات و یشخوا  بـا مجـوز سـازما  تنظـین پس دراتر پیـ از ا 2ماده 

 ییویـم مقررات و ارتحاطات رادیشون . سازما  تنظیجاد میا ییویارتحاطات راد
 ین قـانو  نسـحت بـه اعطـایـط مقرر در ایت شرایمکلف است در صورت رعا

  . یاق ام نماا  یم ت پنج سال به متقاض یت برایمجوز رعال
رعامل اشـخاص یره و مـ یمـ أتیه یو اعضـا یقـیـ اشـخاص حق 3ماده 
  یـن درـاتر بایز کارکنا  ایشخوا  و نی  دراتر پیجاد و تم یا یمتقاض یحقوق

 ل باشن :یط ذیواج  شرا
 به اسالم.  یـ اعتقاد و التزام عمل 1
 ایرا .به قانو  اساسی و نظام مق س جمنوری اسالمی  یـ التزام عمل 2
 گر کشورها. یت دیت کشور جمنوری اسالمی ایرا  و ن اشتن تابعیـ تابع 3
 یت دائمـیـا کـارت معاریـ یفه عمـومیخ مت وظا یـ داشتن کارت پا 4
 ا .یآقا یبرا

 . یت از حقوق اجتماعیمؤار و محروم یفریت کیـ ع م محکوم 5
 یقـیاشـخاص حق یبـرا یحـ اقل کارشناسـ یلیـ داشتن م رک تحص 6
 . یرعامل اشخاص حقوقیره و م یأت م یه یو اعضا یقاضمت

 ییهـاها و گروهبه احزاب، سـازما  یو هوادار یالتیتشک یـ ع م وابستگ 7
 صال  اعالم ش ه است. یبود  آننا از طرف مراجع ذ یر قانونیکه غ
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 گردا . اد و استعمال مواد مخ ر و روا یـ ع م اعت 8
زدهم قـانو  اساسـی از یدر اصـل سـ مصـر  ینـید یهاتیـ اقل 1تحصره 

 باشن . ین ماده معاف می( ا1شمول حکم بن  )
ن قـانو  یـشـخوا  کـه قحـل از ابـالغ ایـ دارن گا  پروانه دراتر پ 2تحصره 

 باشن . یم ین ماده مستثنی( ا6ط مذکور در بن  )یکردن  از شرایت میرعال
 یمکلـف اسـت بـرا ییویم مقررات و ارتحاطات رادیـ سازما  تنظ 3تحصره 
  . یصال  استعالم نماین ماده از مراجع ذیط مذکور در ایاحراز شرا
کارکنـا   یپلم متوسـطه بـرایح اقل د یلیـ داشتن م رک تحص 4تحصره 
 است.  یشخوا  الزامیدراتر پ

شـخوا  یرضـاها و امـاکن درـاتر پ یریکارگبـه یـ اسـتان اردها 5تحصره 
 یت هر منطقه توسـط سـازما  اداریعخ مات دولت متناسب با وسعت و جم

ت درـاتر یـ  پروانه رعالیشود. ص ور و تم یه و ابالغ میکشور تن یو استخ ام
 خواه  بود.  یابالغ یت استان اردهایشخوا  منو  به رعایپ

شخوا  مکلفن  درخواست خـود ی  دراتر پیجاد و تم یا  ایـ متقاض 4ماده 
م مقــررات و ارتحاطــات یا  تنظــرا بــه همــراه مــ رک الزم در ســامانه ســازم

ن  و سازما  مـذکور مکلـف اسـت ظـرف حـ اکثر دو مـاه یاحت نما ییویراد
  . یجه آ  را اعالم نمایو نت یدرخواست را بررس

شخوا  و انتظـام ارتحاطـات ین دراتر پیب یجاد هماهنگیـ به منظور ا 5ماده 
شـخوا  یپ ین قـانو  سـازما  صـنفیـموضـوع ا یـیاجرا یهاآننا با دسـتگاه

ن قـانو  یـشود کـه در ایل میتشک یردولتیغ یخ مات دولت و بخش عموم
 شود. ی ه میشخوا  نامیپ یسازما  صنف

 ل را به عن ه خواه  داشت:یف ذیشخوا  اه اف و وظایپ یسازما  صنف
ف محولـه یها درخصـوص وظـاها، وزارتخانهو تعامل با سازما  یـ همکار 1
 دراتر.
دارنـ گا  پروانـه درـاتر  یروز نمـود  دانـش تخصصـهـ رش  و ارتقا و ب 2
 شخوا  دولت و کارکنا  آننا. یپ

 جنت اعضا. یو ش ل یشتی، معیالت رراهیجاد تسنیـ ا 3
 اعضا. یانت از حقوق صنفیت و صیـ دراع، حما 4
ن اعضـا و همکـارا  یبـ یه درخصوص مسـائل صـنفیجاد وح ت رویـ ا 5

 ف دراتر. یدرخصوص وظا
 باش :یر میشخوا  به شر  زیپ یکا  سازما  صنفـ ار 6ماده 
 یمجمع عمومـ  الف
 رهیم  تیأه ـ ب
 سازما  سیرئ ـ ج
 ی.بازرسا  قانونـ  د

ی سازما  صـنف یریگمیمرجع تصم نیتریعال یمجمع عموم ـ 7ماده 
 شــخوا یدارنــ گا  پروانــه درــاتر پ هیــو متشــکل از کلبــوده  شــخوا یپ
 .باش یم

ه سـازما  صـنفی پیشـخوا  متشـکل از هفـت نفـر ـ هیأت مـ یر 8ماده 
توسط مجمع عمومی و با رأی اکثریت اعضا برای چنار سال انتخاب خواهنـ  

 ش . 
ـ رئیس سازما  صنفی پیشـخوا  ابتـ ای هـر دوره توسـط هیـأت  9ماده 

 گردد. م یره برای م ت چنار سال انتخاب می
ای مـ ت دو سـال ـ بازرسا  قانونی سازما  صنفی پیشـخوا  بـر 10ماده 

 شون . توسط مجمع عمومی انتخاب می

های ارائـه خـ مات در درـاتر پیشـخوا  بـا رعایـت ـ دستورالعمل 11ماده 
دهنـ ه تنیـه و حسـب مـورد قوانین و مقررات مربو  توسط دستگاه خ مات

پس از تأیی  سازما  اداری و استخ امی کشور، رئـیس قـوه قضـائیه و رئـیس 
جنت اجرا به سـازما  تنظـیم مقـررات و ارتحاطـات مجلس شورای اسالمی، 

شود. سـازما  صـنفی پیشـخوا  ی و سازما  صنفی پیشخوا  ابالغ مییرادیو
ی ظـرف یموظف است با نظارت سـازما  تنظـیم مقـررات و ارتحاطـات رادیـو

ماه از ابالغ دستورالعمل مذکور، کلیه ررآین های ارائـه خـ مات را ح اکثر سه 
به دراتر پیشخوا  کشـور ابـالغ نمایـ . سـازما  تنظـیم  طراحی و جنت اجرا

ی مکلف است خـ مات واگذارشـ ه و دسـتورالعمل یمقررات و ارتحاطات رادیو
ی یارائه آننا را از طریق درگاه رسمی سازما  تنظیم مقررات و ارتحاطات رادیـو

 به اطالع عموم مردم برسان . 
یشـخوا  بـرای هـر سـال در ـ تعرره خ مات قابل ارائه در دراتر پ 12ماده 

کنن گا  مکلـف شود. سازما  حمایت مصرفقانو  بودجه آ  سال معین می
ی، سـازما  امـور یاست با همکاری سازما  تنظیم مقررات و ارتحاطـات رادیـو

های مشـمول اداری و استخ امی کشور، سازما  صنفی پیشـخوا  و دسـتگاه
لـت جنـت درج در لـوای  این قانو ، پیشنناد خود را در این خصـوص بـه دو

 بودجه سنواتی ارائه ده . 
ـ دراتر پیشخوا  تحت نظارت مشترک سازما  تنظیم مقـررات و  13ماده 

ی، ســازما  اداری و اســتخ امی کشــور و ســازما  صــنفی یارتحاطــات رادیــو
( ایـن قـانو  رعالیـت 1دهن ه موضوع مـاده )های خ ماتپیشخوا  و دستگاه

 کنن . می
دهن ه خ مات در دراتر پیشخوا  خ مات دولـت های ارائههتحصره ـ دستگا

 ی در حـوزهیـهای اجرامکلف به اعمال نظارت تخصصی و ارائـه دسـتورالعمل
 باشن . ربط میتخصصی ذی

ـ تنیه و ت ارک تجنیزات و امکانات اصلـی جنـت ارائـه خـ مات  14ماده 
 ه درـاتر دهنـ ه برعنـهای خـ ماتموضوع ایـن قـانو  زیـر نظــر دسـتگاه

ــرای ارتحــا  ســامانه هــای پیشــخوا  اســت. ســامانه متمرکــز مــورد نیــاز ب
دهن ه و دراتر پیشخوا  در بسـتر شـحکه ملـی اطالعـات های خ ماتدستگاه

گیـرد. بـرداری قـرار مـیتوسط سازما  صنفی پیشخوا  ایجاد و مـورد بنـره
اطـات و نظارت رنی بر سامانه متمرکز درـاتر پیشـخوا  بـر عنـ ه وزارت ارتح

 رناوری اطالعات است. 
ـ اساسـنامه سـازما  صـنفی پیشـخوا  توسـط سـازما  اداری و  15ماده 

استخ امی کشور و با همکاری وزارت کشور و نماین گا  صنفی دراتر در کشور 
 رس . ماه از تاریخ ابالغ این قانو  تنیه و به تصویب هیأت وزیرا  می ظرف سه
این قانو  توسـط سـازما  اداری و اسـتخ امی ی ینامه اجراـ آیین 16ماده 

ماه تنیـه کشور، وزارت کشور و وزارت ارتحاطات و رناوری اطالعات ظرف سه 
 و به تصویب هیأت وزیرا  خواه  رسی . 

( قــانو  26( مــاده )2ـ از تــاریخ تصـویب ایــن قــانو ، تحصـره ) 17مـاده 
 13/04/1395اساسنامه شرکت ملی پست جمنوری اسـالمی ایـرا  مصـوب 

 گردد.نسخ می
 . دوستا ! رقـط در رابطـه بـا ییتذکر را بفرما یوسفی یجناب آقا رئیس ـ
 موضوع باش .

 ( ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم یوسفی) ریدب
م، یهسـت یبارقا یمحم رضا صحاغ یدر اخطار قانو  اساسی در خ مت آقا

  . ییبفرما
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  ( ـتم و بنابادز، بارق، ابرکوه، خایمنر) یبافقانیصباغ محمدرضا
 نیم و به نستعیبسم اهلل الرحمن الرح

(، 75عرض سالم و ادب خ مت نماین گا  محترم دارم. اخطار مـن اصـل )
نطـور یحاف! همیقال ی( است. جناب آقا199( و )127( و تذکر مواد )85اصل )

ت، یـنگنحـا  در محـ وده رعال یراد شـورایـ  ایکه خود شما مستحضر هست
 یکـه شـورا ین چن  موردیات اشخاص بوده و ایخصوصمشمول و  یننادها

ای را تصـویب کـرده. ( ماده17ک قانو  )یراد گررته کمیسیو  آم ه ینگنحا  ا
تقریحاً ب انیم که حاال توجنی هم به ایراد شـورای نگنحـا  شـ ه ولـی از یـک 

انـ  کـه مـا هـیچ نقشـی در ایـن اال  طرف یک قانونی را برای ما ارائـه کرده
شـود و اگـر تصـویب اال  هم به عنوا  ایراد شورای نگنحا  مطر  مین اریم، 

بشود واقعاً این یک قانو  ج ی ی است که نیـاز بـه بحـ  و بررسـی داشـته، 
 ارت . موارق، مخالف و نظرات کارشناسی، این دارد اتفاق می

( 1منتنا چن  تا ایـرادی هـم کـه اال  وجـود دارد یکـی اینکـه در مـاده )
ماه یـک بـار بـا رعایـت مالحظـات امنیتـی و خ مات هر شش این»گوی  می

، اینجـا مراجـع مربوطـه را «مصال  عمومی کشور توسط مراجع مربوطه احصا
 مشخص نکرده.
های اطالعـات، نیـروی انتظـامی و آی  چن  تا از وزارتخانه( می1در تحصره )

هـم کنـ  بعـ  ها را مسـتثنی مینظامی، مجمع تشخیص و چن  تا از دستگاه
 سپاری کنن . توانن  خودشا  برو ده  که آننا میاختیار می

سپاری در قوه قضائیه و قـوه مققنـه بـه در تحصره سوم اختیار را برای برو 
رئیس مجلس و رئیس قـوه قضـائیه داده اسـت. در صـورتی کـه اینجـا بایـ  

رئیسه مجلس حـ اقل بـا اعـالم رئـیس مجلـس شورای عالی قضائی و هیأت
 ین هم ایراد است. باش . ا

کاری است که مـا  و ( این مخالف قانو  کسب4(، ماده )4یکی دیگر ماده )
گوی  ظرف دو ماه بای  پاسخ ب هن  در صـورتی کـه ایم. اینجا میمصوب کرده

( یـک 5ایم م ایرت دارد. همچنین در مـاده )با آ  قانونی که ما تصویب کرده
ما  صنفی پیشخوا  خ مات دولـت و ساز»کنیم، سازمانی ما داریم ایجاد می
 ( قانو  اساسی است. 75این هم خالف اصل )« بخش عمومی غیردولتی

اگر عنایت بفرمایی  این برگردد به کمیسیو  و در قالب یـک طرحـی بایـ  
اهلل شـاءبه مجلس ارائه بشود که نظرات نماین گا  هم اینجا بررسی بشود و ا 

 .یک قانو  م و  و خوبی تصویب بشود
 تذکر داریم.سلیمی ـ 

آقای سلیمی! اجازه ب هی  وقت جلسه گررته نشود، چو  اخطـار  رئیس ـ
را دادن . همکارا  توجه داشته باشن ! این اخطاری که آقای صـحاغیا  داشـت 
وارد است. عالوه بر آ  هم واقعاً ایـن بحـ  اصـال  اعـاده در حقیقـت در دل 

حاال اشـکاالتی کـه گفتنـ  در آ   خودش یک قانونگذاری ش ه، رارغ از اینکه
( مــاده اســت و ایــن ررصــت حــق نماینــ گا  در پیشــنناد، 17وارد اســت، )

اظنارنظر و اصال  این در حقیقـت از دسـت ررتـه اسـت. چـو  ایـن را وارد 
دانیم اجازه ب هی  این اخطار را به رأی دوسـتا  بگـذاریم و بعـ  براسـاس می
 اهلل دنحال کنیم. ءشا( ا 194نامه با هما  ماده )آیین

گیـری را اعـالم نفـر، پایـا  رأی 239گذاریم. حضار ما اخطار را به رأی می
 . تصویب شد( رأی 190کنم، با )می

دهیم. نامـه ایـن را بـه کمیسـیو  ارجـاع مـی( آیین194ما براساس ماده )
خواهش ما هم از کمیسیو  این است این را مج داً کمیسیو  چـو  از ابتـ ا 

بوده، این را تح یل به یک طر  ج ی  بکن  بیای  مسیر یک طـر  را  هم طر 

طی بکن  تـا بـا اولویـت در حقیقـت دوبـاره در کمیسـیو  بررسـی بشـود و 
اشکاالتی هم که دوستا  اشاره کردن  برطرف بشود. دولت هم نظراتـی دارد و 

باشـ  اهلل شـاء( روزه نماین گا  که ا 10نظرات دولت را هم بگیرن  و ررصت )
 اهلل مج داً به صحن بیایی . شاءبرای پیشننادات و ا 
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 (342)ثبت عدالت اداری و بحث و بررسی درخصوص آن 
 دستور بع ی را بفرمایی .رئیس ـ 

دلیگانی( ـ دستور بع ی گزارش کمیسیو  قضـائی و حقـوقی )حاجیدبیر 
طر  اصال  قانو  تشکیالت و آیین دادرسی دیـوا  عـ الت  درخصوصاست 

اداری که از برادر گرامـی غضـنفرآبادی رئـیس محتـرم کمیسـیو  قضـائی و 
کنم گزارش کمیسیو  را به صـحن علنـی ارائـه بفرماینـ ، حقوقی دعوت می

 بفرمایی .
 )رئیس کمیسیو  قضائی و حقوقی( ـ  غضنفرآبادیموسی 

 اهلل الرحمن الرحیم  بسمـ اهلل رحمه سالم علیکم و
ضمن آرزوی قحولی طاعات و عحادات همه همکـارا  عزیـز و ملـت شـریف 

طر  اصال  قانو  تشکیالت آیـین دادرسـی دیـوا  عـ الت اداری بـه  ایرا .
( که به این کمیسیو  به عنـوا  کمیسـیو  اصـلی ارجـاع 342شماره احت )

ربـط و های ذیمسـووال  دسـتگاهش ه بود در جلسات متعـ د و بـا حضـور 
های مجلس مورد بح  و بررسی قـرار گررـت و بـه کارشناسا  مرکز پ وهش

نامه داخلی مجلس به دلیـل تشـابه ( قانو  آیین143( ماده )1استناد تحصره )
( قـانو  تشـکیالت آیـین 87موضوع با طر  الحـاق یـک تحصـره بـه مـاده )

بـا  8/4/1400تـاً در جلسـه مـور  دادرسی دیوا  ع الت اداری ادغـام و ننای
اینک گـزارش آ  در اجـرای  اصالحاتی در متن به شر  زیر به تصویب رسی .

 شود.نامه داخلی تق یم مجلس شورای اسالمی می( قانو  آیین143ماده )
نامه آیین دادرسی دیوا  عـ الت اداری آیین 1390همکارا  عزیز! در سال 

سـری مشـکالت و ایـن قـانو  یک در مجلس اصـال  شـ . در رونـ  اجـرای
ابناماتی در نحوه اجرای قانو  پیش آمـ  کـه بـه مجلـس مـنعکس شـ . در 

( ماده از این تصویب شـ  5مجلس دهم کلیات این طر  به تصویب رسی  و )
که رئیس محترم قوه قضائیه وقت درخواست استرداد این طـر  را کردنـ  بـه 

 سحت به طر  کم یا زیاد بکنن . خواستن  مطالب و نکاتی را نجنت اینکه می
طر  را پس گررتن  و در مجلس یازدهم با آ  اصالحاتی که قص شا  بـود 

ها مورد بررسی قرار گررت و در کمیسیو  قضـائی. ارائه کردن  و در کمیسیو 
سری به اصطال  نکاتی را در بر دارد که من به صـورت خالصـه این طر  یک

هایی در ایـن طـر  ارائـه شـ ه، وآوریسری نکنم. یکخ مت شما عرض می
عالوه بر اینکه اشکاالتی که در اجرای این قانو  وجـود داشـته برطـرف شـ ه 

 ان . هایی را به آ  اضاره کردهسری نوآورییک
یکی کوتاه ش   ررآین  رسـی گی اسـت و همینطـور جلـوگیری از اطالـه 

 دادرسی. 
اسـت کـه یـک شـرایط دوم؛ ارتقای شر  قضاوت در دیوا  ع الت اداری 

خواهن  در دیوا  ع الت اداری کار بکنن  قـرار تری برای قضاتی که میسخت
 داده ش ه.

سوم؛ ایجاد امکا  تفویض وظایف توسط رئیس دیوا  به معـاونین خـودش 
به منظور تسریع در رسی گی امور و بع  توسعه ارائه خـ مات الکترونیکـی بـه 

 مردم توسط دیوا  است. 
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رتقای شرایط کارشناسا  شاغل یا کسانی که بـا دیـوا  عـ الت نکته بع ؛ ا
نکته بع ؛ اصـال  ترکیـب  کنن .همکاری می اداری از لحاظ تخصص و دانش

هـای تخصصـی در راسـتای تسـریع در اعضای هیأت عمومی دیـوا  و هیأت
ها و مأمورین دولتی بـه نکته بع ؛ الزام دستگاه ها در دیوا .رسی گی به پرون ه

 شود.غ کلیه تصمیمات و اق امات که له یا علیه اشخاص اتخاذ میابال
نکته بع ؛ بـرای حمایـت از حقـوق عامـه و جلـوگیری از حقـوق عمـومی 
دادستانی کل کشور برای حمایت از حقوق عامـه و جلـوگیری از حـق مـردم 
سازما  بازرسی کـل، دادسـتانی کـل کشـور و دیـوا  محاسـحات در حـ ود 

 کا  طر  شکایت در دیوا  ع الت اداری را دارن . اختیارت خودشا  ام
ننادی که موضوع رعالیت آننا طحـق اساسـنامه های مردمنکته بع ؛ سازما 

 درخصــوصتواننــ  خودشــا  در زمینــه همایــت از حقــوق عامــه اســت می
شــا  نســحت بــه غیرقــانونی بــود  موضــوعات تخصصــی مــرتحط بــا رعالیت

انجام وظیفه مقامـات و مراجعـی کـه آ   تصمیمات و اق امات یا خودداری از
حقوق متضمن تضییع حقوق عمومی است به دیوا  گزارش دهنـ  تـا مـورد 

 بررسی قرار بگیرد و اتخاذ تصمیم بشود.
نکته بع ؛ اصال  ررآین  رسی گی به مصوبات مراجع اداری کـه م ـایرت بـا 

شـورای بینی نحـوه اسـتعالم از رقنـای موازین شرعی دارن  و همینطور پیش
نکته بع ؛ اصـال  در ررآینـ   ها.محترم نگنحا  و چگونگی رسی گی به پرون ه

 ص ور آرای وح ت رویه در هیأت عمومی دیوا  ع الت اداری.
بینی تعیین یکی از معاونا  رئیس دیوا  ع الت اداری بـه نکته پایانی؛ پیش

 وا .منظور حف  حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آ  در ح ود صالحیت دی
گیرد، است عا ایـن اسـت همکارا  عزیز! کلیات این امروز مورد بررسی قرار می

 الم علیکم و رحمه اهلل و برکاتهکه به کلیات این طر  رأی مثحت ب هی . والس
جناب آقای رشـی ی مخـالف و موارـق محتـرم را  ،خیلی ممنو  رئیس ـ
 بفرمایی .
 اهلل الرحمن الرحیم  )رشی ی( ـ بسم دبیر
عرض سالم و ادب و احتـرام خـ مت همکـارا  محتـرم و ملـت شـریف  با

 آبادی بفرمایی . جنا ایرا ، مخالف محترم جناب آقای جلیل رحیمی
  ( ـآبادجام، تایحاد، باخرز و صال تربت) آبادیجهانرحیمی جلیل

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
ارا  عزیـز عرض سالم و صح  بخیر دارم به محضر ملت شریف ایرا  و همک

ــی ــرض م ــلیت ع ــ ، تس ــنادت حجتو ارجمن ــالنی و کنم ش ــالم اص االس
ای که توسط عوامـل تکفیـری و تنـ رو در االسالم دارایی شن ای طلحهحجت

ای حرم مطنر رضوی در ماه رمضا  به شنادت رسی ن . شـنی  دارایـی طلحـه
 جـام و روسـتایجام بود که به محضر محـارک مـردم تربتاز شنرستا  تربت

 شنی پرور بزد عرض تسلیت وی ه دارم. 
خواهم پیرامو  ایـن طـر  می ای را که بن ههمکارا  عزیز و ارجمن ! نکته

عرض کنم نکته خیلی مختصری است، اگر عنایت بفرمایی  برای یک تصـمیم 
دقیق پیرامو  این موضوع ارزشمن  خواه  بود. دیوا  ع الت ننـاد و مرجعـی 

هــای ها و بخشهــای اداری، ســازما اد و نناداســت کــه اختالرــات بــین ارــر
هـا حقـوق دهـ  و بسـیاری از وقتمختلف در کشور را مورد قضاوت قرار می

شود مثل تضییع حق نوار مـرزی مردم، کارمن ا  و کارکنا  وقتی تضییع می
یارته کـه دیـوا  عـ الت کمـک از کارمن ا  مرزنشین و مناطق کمترتوسـعه

هـای زیـادی بـرای مـردم دارد و یـوا  آاـار و ارزشکرد. رأی و تصمیم این د
 کن . گشایی میگره

های اساسی وجـود بینی  نقصکنی  میاما اینکه شما در این طر  دقت می
دارد، من یـک نمونـه آ  را عـرض کـنم. شـورای عـالی انقـالب ررهنگـی و 

انـ ، بـه چـه دلیـل؟ آیـا مصوبات آ  را از دایره اختیارت دیـوا  خـارج کرده
ها، کارمنـ ا ، صمیمات شورای عالی انقالب ررهنگی بـرای مـردم، دانشـگاهت

اساتی  و برای خیلی از اررادی که با تصمیمات این شـورا سرنوشـت کـاری و 
خورد بای  از دایـره قضـاوت، نظـارت و رأی دیـوا  عـ الت شا  رقم میاداری

اسـت، خارج بشود؟ در عوض دانشگاه آزاد اسالمی که یک تشکل غیردولتـی 
یک تشکل عمومی است، این به مجموعه آرای دیوا  و حوزه اختیارت دیـوا  

 اضاره ش ه، در مورد دانشگاه آزاد تصمیم بگیرد. 
ای نیسـت. شـ هدهـ  کـه طـر ، طـر  کارشناسیبحینی ! این نشـا  می

عزیزا ! طر  به صورت دقیق بررسی نش ه است. اینکـه شـما رأی مثحـت یـا 
صـال  مملکـت »به هر حال تصـمیم بـا شـما اسـت.  منفی به کلیات ب هی 
علمـی  ( سال هیـأت22اما بن ه به عنوا  کسی که )« خویش خسروا  دانن 

کنم، دیوا  ع الت اگر قـرار اسـت اختیـارات دانشگاه هستم به شما عرض می
داشته باش  و دیوا  ع الت اگر قرار است رأی ب ه  به هما  میزا  کـه حـق 

علمـی و کارکنـا  دانشـگاه  اعضای هیـأت درخصوص  دارد براساس این طر
آرای شورای عالی انقـالب ررهنگـی  درخصوصآزاد اظنارنظر کن ، بای  بتوان  

هم رأی ب ه . چرا شورای عالی انقـالب ررهنگـی تصـمیمی بگیـرد و دیـوا  
 نتوان  آ  تصمیم را نقض کن ؟ این یک نکته.
شـود هـیچ ه امـروز صـادر مینکته دوم؛ عزیزا ! بسیاری از آرای دیوا  کـ

قابلیت اجرا و الزام در کشور ن ارد. بروی  صـ ها و هـزارا  رـرد را بحینیـ  کـه 
براساس رأی دیوا  دارای حق هستن  اما هیچ وقـت ایـن حـق آننـا اسـتیفا 

ان  آ  حق را در کشور به دست بیاورن . بـرای ضـمانت آرای نش ه و نتوانسته
 وجود دارد؟ دیوا  چه راهکاری در این طر  

هـای نقص و طر  اگر چه کلیت آ  مورد قحول است اما ایرادهـای اساسـی
اساسی دارد که اگر کلیـات هـم رأی آورد مـن خواهشـم ایـن اسـت کـه در 
جزئیات دوستا  دقت کنن  و اصالحیه ب هن  تا این طر  آ  نیـازی کـه مـا 

ادالنـه کـه از در جامعه داریم و مردم به دیوا  ع الت و به یک مرجع اداری ع
اهلل این اصل رعایت بشود. آقای رئـیس! شاءحقوق آننا دراع کن  نیاز دارن ، ا 

 خیلی ممنو  و متشکر.
ان  به جنـاب )رشی ی( ـ متشکر. موارق محترم وقت خودشا  را دادهدبیر 

 ال ینی، بفرمایی .آقای سی محم رضا میرتاج
 ( ـسکوتحریز، آذرشنر و ا) الدینیمیرتاج سیدمحمدرضا

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
با عرض سالم و ادب خ مت همه همکارا  گرامی، مـردم عزیزمـا  آرزوی 

طر  قابل بح  که طـر  اصـال  قـانو   قحولی طاعات در ماه محارک رمضا .
تشکیالت و آیین دادرسی دیوا  ع الت اداری است و عنـوا  طـر  را تحـت 

هـای الزمـی انـ ، یکـی از طر دهعنوا  قانو  دیوا  ع الت اداری خالصه کر
است که نیاز به اصال  داشت. اینکه مخالف محترم ررمودنـ  کـار کارشناسـی 
کامل صورت نگررته و این نیاز به کار زیاد دارد، من اطـالع دارم کـه در خـود 
دیوا  ع الت اداری این طر  مورد بررسی و کنکاش زیادی قحالً قـرار گررتـه 

ا  عزیز ما در کمیسیو  قضائی مرتـب ایـن طـر  را بر آ  همکاراست. عالوه 
ان  و چو  یک همـاهنگی و همکـاری مسـتقیم و نزدیـک بـین بررسی کرده

کمیسیو  قضائی و دیوا  ع الت اداری چه در مسوولیت رعلی و چـه قحـل از 
آ  بود که در دو سال گذشته مجلس مـن در جریـا  هسـتم، بنـابراین روی 
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شکاالتی که در طر  ج ی  وجود دارد ایننا احصـا این موضوع همه ایرادها و ا
( سـال 10تصویب ش ه بـود بعـ  از ) 1390ان  آنچه که در سال ش ه و آم ه

یک بازنگری و ارزیابی کامل انجام گررته و ایـن اصـال  قـانو  تحـت عنـوا  
 قانو  دیوا  ع الت اداری اال  به مجلس عرضه ش ه است. 

رقـت کنـیم زحمـت دوسـاله دوسـتا  را ارج قنراً اگر ما با کلیات ایـن موا
شـوری ایم و موارد را حاال جناب آقای غضنفری هم اشاره کنن  کـه یکنناده

است یا دوشوری خواه  بود. بعضـی از مـواردی کـه مـورد نیـاز اسـت یـا بـا 
شود ایـن مـوارد را هـم اصـال  بازگشت به کمیسیو  یا در بررسی بع ی می

دهیم و اینکه در تصمیمات همـه ننادهـا بتواننـ  کرد، اال  به کلیات رأی می
در دیوا  شکایت کنن  از جمله در مـورد دانشـگاه آزاد کـه سـؤال بعضـی از 
همکـارا  و دوسـتا  اســت ایـن طـر  و اصــالحیه اجـازه را داده اسـت کــه 
کارمن ا  دانشگاه آزاد هم و همچنین هر کسی از جملـه کارمنـ ا  دانشـگاه 

ای داشته باشن  بتواننـ  از تصـمیمات دانشـگاه وایهآزاد اسالمی شکایت و شک
های آزاد شکایت کنن  و ررقـی بـین دانشـگاه آزاد اسـالمی و سـایر دانشـگاه

 دولتی نیست. این طر  این موضوع را هم اصال  کرده.
شـود بـه بنابراین سؤالی که هست آیا درباره دانشگاه آزاد اسـالمی هـم می

ا نـه؟ در ایـن اصـالحیه آ  را هـم در نظـر دیوا  ع الت اداری شکایت کرد ی
 ان . گررته

هـای دیـوا  نکته دیگری که در این طر  هست سازمان هی ج ی  معاونت
های تخصصی که این تع اد شعب دیـوا  را هـم ع الت است در قالب معاونت

کن  و تخصصی نمود  دیـوا  عـ الت بـرای سازمان هی و همه تخصصی می
کنــ  کــه در ایــن اصــالحیه و یلــی کمــک میمحکــم بــود  آرای صــادره خ

انـ . بنـابراین دوسـتا  بیاینـ  همکـاری های مربو  به آ  این را دی هتحصره
کنن  به کلیـات ایـن طـر  رأی بـ هیم و زحمـات همکـارا  خودمـا  را در 
کمیسیو  قضائی و هماهنگی و همفکری کامل که بـا قـوه قضـائیه و دیـوا  

 ه ایرادهای گذشته را احصا... )قطع میکرورن(واقع همان  و درع الت داشته
ـ متشکر،دبیر  مخالف محترم جناب آقای منـرداد گودرزونـ چگینی  )رشی ی( 
 بفرمایی .

  بسم اهلل الرحمن الرحیم)رودبار( ـ مهرداد گودرزوندچگینی 
ای ای را به مـردم ایـرا  عزیـز و دانشـمن ا  هسـتهروز ملی رناوری هسته

ای را گرامی بـ اریم. امیـ واریم کـه یاد شن ای هسته کنم وتحریک عرض می
ای در سط  جنا  در مسیری که به توسعه کشـور مـا بتوانیم در بح  هسته

 کمک کن  حرکت کنیم.
اما در بح  این طر  ابت ائاً الزم است تشکر کنم از کمیسیو  قضـائی امـا 

  را پـس دو، سه نکته هست که من انتظار دارم که کمیسیو  قضائی این طر
 بگیرد و ایننا را درست کن  بع  به صحن مجلس برگردان .

ای است کـه بـرای آرا آنجـا تعیـین تکلیـف نشـ ه یکی بح  وح ت رویه
است. انتظار بود در بح  وح ت رویه هـم تعیـین تکلیـف بشـود کـه مـردم 
مجحور نشون  برای گررتن آراء در مسائل مختلف، متعـ د بـه دیـوا  عـ الت 

های مختلــف هایی کــه درواقــع در زمینــهه کننــ  و بخشــنامهاداری مراجعــ
نویسن  سحب نشود مردم برای هر بخشـنامه ج اگانـه های اجرایی میدستگاه

ش ، بـه به دیوا  ع الت اداری مراجعه داشته باشن . این اگر تعیین تکلیف می
 ش . نظر من این طر ، طر  مناسحی می

های عمـومی اسـت کـه دوسـوم نحوه تشکیل هیأت درخصوصنکته دیگر 
ای کـه قضـات رسـ  بـا مشـ لهاعضا بای  حضور داشته باشن  که به نظـر می

رس  ایـن هـم دیوا  ع الت دارن  این یکی از مشکالت طر  است. به نظر می
 بای  تصحی  بشود.

نکته سوم؛ دانشگاه آزاد اسالمی به عنوا  یـک مؤسسـه غیردولتـی اسـت. 
واهـ  از دانشـگاه آزاد اسـالمی، از اعضـای خمشخص نیست آیـا مجلـس می

علمی و کارکنانش حمایت کن  یا نه. اگر قرار اسـت کـه حمایـت کنـ   هیأت
کــرد، از مؤسســه بایســتی اساســنامه دانشــگاه آزاد اســالمی ت ییــر پیــ ا می
کرد بعـ  در اینجـا غیردولتی به یک مؤسسه عمومی غیردولتی ت ییر پی ا می

ای  در این بخش حتماً شورای نگنحـا  ی در واقع آوردهدادن . شما وقتقرار می
روی این ایراد خواه  گررت، برای اینکه دانشگاه آزاد اسالمی جـزء مؤسسـات 

شـود بنـابراین ایـن عمومی غیردولتی نیست، غیردولتـی آنجـا شـناخته نمی
خواه  کمک کن  اینکه دانشـگاه مشمولش نخواه  ش . لذا اگر کمیسیو  می

کـرد این مسیر قرار ب ه  بنتر بود که اول اساسنامه را تصـحی  می آزاد را در
پرداخت، نه اینکه این موضوع را بیاورد درواقـع و هـیچ بع  به این موضوع می

کمکی هم نه به اعضای هیأت علمی، نه به کارکنـا  دانشـگاه آزاد اسـالمی و 
 هیچک ام از ایننا ن اشته باش .

کارا  محتـرم بـرای اینکـه ایـن طـر  لذا درخواست من این است که هم
کامل بشود رأی ن هن  و این برگردد به کمیسیو  و کمیسـیو  روی آ  کـار 

تر و بنتر بشود و شـورای نگنحـا  هـم ایـرادی بـر آ  بکن  تا این بتوان  پخته
 نگیرد.

( هـزار کارمنـ  26( هـزار هیـأت علمـی و )22ما در دانشگاه آزاد اسالمی )
رن  که مجلس شورای اسالمی در بح  حقوق و مزایـا و در داریم که انتظار دا

ای بشـود بح  رسی گی به مصوبات شورای انقالب ررهنگی به آننا توجه وی ه
ای را بیـاورد و هـیچ کمکـی بـه دانشـگاه آزاد نه اینکه کمیسیو  قضائی نکته

اسالمی نکن . دانشگاهی که دستاورد انقالب و محصول انقالب اسالمی اسـت 
ای توجـه بشـود کـه هـم از ظار است که به دانشگاه آزاد اسالمی به گونهو انت

اعضــای هیــأت علمــی و هــم از کارکنــا  دانشــگاه آزاد اســالمی حمایــت و 
 متشکر. ،پشتیحانی بشود

ان  به جنـاب موارق محترم وقت خودشا  را داده .)رشی ی( ـ متشکر دبیر
 آقای علیرضا سلیمی، بفرمایی .

 بسم اهلل الرحمن الرحیم ( ـدلیجا  و التمح) سلیمی علیرضا
ای بـرای کشـور در سـال ضمن تحریک دستاوردهایی که در حـوزه هسـته

ای بـا اهلل ایـن رنـاوری هسـتهشـاءبرداری رسی  امی وارم که ا جاری به بنره
کننـ ه خطـو  قرمـز را اهلل تـیم مذاکرهشاءقوت و ق رت ادامه پی ا کن  و ا 

 رعایت کن . 
کنم. دوسـتا  عزیـز مخـالف مورد موارقت چن  نکتـه را عـرض مـی اما در

ای کـه در مــورد مطـالحی را از جملــه در مـورد دانشــگاه آزاد ررمودنـ . نکتــه
( آمـ ه 6( تحصـره )10ای که در ماده )دانشگاه آزاد ررمودن  به نظرم این نکته

 کن . در مورد دانشگاه آزاد به نظر من دغ غه دوستا  را جحرا  می
حذف بشـود اال  در دانشـگاه آزاد چـه « دانشگاه آزاد»عزیزا  من! اگر این 

ارت ؟ به استاد در دانشگاه آزاد ظلم بشود هیچ پناهگاهی نـ ارد، بـه اتفاقی می
دانیـ  طحـق قـانو  اال  بایـ  حقـوق و مزایـای کارمن  ظلم بشود، شـما می

ها باش . سؤال، اگر مـا آزاد مانن  سایر دانشگاه اعضای هیأت علمی در دانشگاه
توانـ  دیـوا  عـ الت این را حذف کنیم آیا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد می

برود شکایت کن  و از حقوق خودش دراع کن ؟ آیا کارمنـ  دانشـگاه آزاد اال  
دانیـ  چـه اگر این را ما حذف کنیم می امکا  مراجعه به دیوا  دارد یا ن ارد؟
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ی که به عضو هیأت علمی یـا کارمنـ  دانشـگاه آزاد ارت ؟ اینجا ظلماتفاقی می
  یـدانیسـت، شـما میشا  در آ  حـ  نیارتیدر شود ظلم مضاعفی است.می
  تـا دوبرابـر یش از و شـایآزاد بـ در دانشـگاه یأت علمـیـه یاز اعضا یبعض
سـوم کیشا  یارتیس دارن . دریر دانشگاه آزاد ت ریدر غ یأت علمیه یاعضا

 یهادانشـگاه یأت علمـیـه یها است. شما اعضـار دانشگاهیساو گاه کمتر از 
م شـ ، یشـا  تـرمیای  حقـوق و مزایداشت یاک مصوبهیرا سال قحل  یدولت

ننـا اال  کجـا مراجعـه کننـ ؟ مـن خـواهش یرحنا. در دانشگاه آزاد چطور؟ ا
حـذف  یدارد. معنـا یشود دقت بشـود چـه لـوازمیا  میکه ب یکنم نکاتیم

 یابمانن . بـه نظـرم نکتـه یپناه باقین دوستا  بین است که اید ادانشگاه آزا
اسـت و  یحیق و صـحیـانـ  نکتـه دقنجـا آوردهیا یکه در کمیسـیو  قضـائ

 شاءاهلل مخالف نکنن . ن ا یدوستا  با ا
ن اسـت کـه گـاه بحـ  یـم ایـکه مـا دار یاز مشکالت یکینکته دوم؛ اال  

نجـا انتخـاب یکـه در ا یانـ  قضـاتردهنجـا آویه را اعزه ررمودنـ ، ایوح ت رو
شـود ین باعـ  میداشته باشن . ا یشود هفت سال ح اقل سابقه کار قضائیم

نجـا یکـه در ا ین شـرطیداشته باش  و اتفاقاً با ا یشتریوا  قوام بیکه آرای د
 شود. یه توجه مین بح  وح ت رویشتر به ایآم ه ب

ـاره شـ ، بحینیـ   یمطلب بع  ـاده )که باز به آ  اش نکـه ی( ا4دوسـتا ! در م
ـاب بشـود این نخحگا  و متخصصیان  قضات از بگفته ن حسـن را دارد. یـن انتخ

بشـود.  یکـیوا  الکترونینکه گفتن  خ مات دیک حسن است ایکه  ینکته بع 
در  یک کارمنـ یـ ا بشـود، یـش مشـکل پیک روسـتا بـرایدر  یک کسیاال  
ا تـوا  یشود به کجا مراجعه کن ؟ آ ا بیش مشکل پیها براگوشه شنرستا گوشه

از  ییل ناآشـنایـاز ارراد بـه دل یاری ، بسیایفت  به تنرا  بی  راه بین را دارد؟ بایا
 یننا به راحتیشود ایش   باع  م یکین الکترونیشون . ایاحقاق حق محروم م

ـازن چابکیـ( ا8بتوانن  حق خود را احقاق کنن . در ماده ) أت یـب هیـترک یس
 یشـتریشود که به کارها با سـرعت بیباع  م یسازن چابکیا آورده. ار یعموم
 ن طر  است. یاز محاسن ا یکین هم یبشود و به نظرم ا ی گیرس

احکـام اسـت. در  ینجا به آ  اشاره شـ ه بحـ  اجـرایکه در ا یبح  بع 
دوسـتا   یهااز دغ غه یکیش  که یررتار م یاقهیاحکام گاه سل یبح  اجرا
ر نظر خـود رئـیس باشـ  کـه یاحکام ز یان  که اجران طر  آوردهیاست. در ا

 یریجلـوگ یاقهین ررتـار سـلیـن بح  از ایشود در این هم باز باع  میهم
ن یـ( نکته نوشته بـودم. بـه ا10( و )8(، )7بشود. من چو  ررصت کم است )

 یع حقـوق عمـومییکه متضـمن تضـ یکنم که موضوعاتیبح  منم اشاره م
وا  مراجعـه کنـ . یـم وارد بشود و بـه دیتوان  مستقیدادستا  نماست؛ اال  

ع ییکـه متضـمن تضـ ین اسـت کـه موضـوعاتین طر  ایاز نقا  قوت ا یکی
کنم دوسـتا  ینجا به آ  اشاره ش ه و من خـواهش مـیاست ا یحقوق عموم

 ... )قطع میکرورن(ین آلودگی ا کنن . اال  بح  همینجا ورود پیا
 ؟ متشـکرم. یـکنیشما صـححت م یبابائ یآقا .شکرم( ـ متی ی)رش دبیر

ن بزرگـوار ی ؟ از مخـالفیـکنیعحاسپور و آقای محمـ یاری! صـححت نم یآقا
  . ییرئیس بفرما یم که عحور کردن ، جناب آقایممنون

  .ییممنو ، دولت محترم بفرما یلیخ ی یرش یآقا رئیس ـ
 ری( ـ )معاو  حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستعلی فرهادی 

 کمیسالم علـ بسم اهلل الرحمن الرحیم 
ــرام و آرزو ــالم، ادب و احت ــرض س ــول یع ــما  یقح ــادات ش ــات و عح طاع

سـه را دارم. همـانطور کـه بـرادر یرئأتیه ینماین گا  محترم، رئیس، اعضـا
وا  عـ الت یـالت دیاشاره کردن  قانو  تشک یغضنفرآباد یارجمن  جناب آقا

 یهـا و نواقصـاز خأل ی ه، اما با توجه بـه بعضـاصال  ش 1392در سال  یادار
تر بـه موضـوعات تر و قاطععیسر ی گیا رسیقانو  مشاه ه ش   یکه در اجرا

در آ  الزم دانسـته شـ  کـه از  یات، اصـالحاتیبه شـکا یتخصص ی گیو رس
شـ    ین موارد مورد توجه و اصال  قـرار گررتـه. تخصصـین طر  ایق ایطر
 یتجربه و کوتاه ش   رون  دادرسـ یص و دارا، جذب قضات متخصی گیرس

 یالت اداریدر تشـک یقضـائاز موارد با توجه به وجـود مراجـع شحه یدر بعض
ن طــر  اسـت و مســلماً یـا یهایاســت کـه از برجســتگ یکشـور موضـوعات

 کشور خواه  بود.  یالت اداریاصالحات به نفع مردم و تشک
ات بـه عنـوا  مخالفـت یـکلن گا  محتـرم در یاز نما یرا که بعض یموارد

که بـه آ   یگریا سوابق دی یاشاره کردن  از جمله موضوع دانشگاه آزاد اسالم
شاءاهلل مورد توجه شما نماینـ گا  محتـرم در است که ا  یاتیاشاره ش  جزئ

ار یـطـر  در اخت یرد. به هر حـال در مـ ت قـانونیگیقرار م ی گین رسیح
شاءاهلل بـا نظـرات شـما ارائه ش ه و ا  ییشننادهاین گا  محترم بوده و پینما

م بـا توجـه بـه یـرد. درخواسـت داریـگینماین گا  محترم مورد توجه قرار م
ن یـکـه در اصـال  ا یخـوب یهاینیبشیکه در قانو  هست و پ ییهاینوآور

 ه یـچیالت پیطر  به عمل آم ه و مسلماً به نفـع مـردم اسـت کـه در تشـک
 یشـاءاهلل بـا رأکننـ  ا  یریگیا و پیشا  را احبتوانن  حقوق یبه راحت یادار
 متشکرم.  ،  ررمودیب خواهیات را تصویشما نماین گا  محترم کل یباال

  . ییممنو ، کمیسیو  بفرما یلیخ رئیس ـ
 ( ـیو حقوق ی)رئیس کمیسیو  قضائ یغضنفرآباد یموس 
 میبسم اهلل الرحمن الرح 

 یزما  جناب آقـاینکه برادر عزیا یکیز چن  تا اشکال گررتن ، یدوستا  عز
ه در مـاده یـه. بح  وحـ ت رویررمودن  که بح  وح ت رو ینیگودرزون چگ

 ش ه.  ینیبشین قانو  است پی( ا84( که اصال  ماده )46)
أت یـه ین رابطه ررمودن  که دوسوم اعضـا بـرایگر را دوستا  در اینکته د

آم ن ، اال  تعـ اد ی  میالزم است. دوستا ! قحالً دوسوم کل قضات با یعموم
متشـکل  یأت عمـومیش ه. گفته ه ینیبشی( پ8ننا کمتر ش ه و در ماده )یا

و رؤسـا و مستشـارا   یتخصصـ یهاأتیه ی، رؤساین قضائیاز رئیس، معاون
 ا بکننـ ، نـه کـل ی  حضور پین اعضا بای نظر هستن ، دوسوم از ایشعب تج 
تر و بنتـر یتر کرده، اما تخصصا سادهن کار ری. بنابرایوا  ع الت اداریقضات د
 کرده. 
ن  که الحتـه یررمایآزاد م هم که دوستا  در رابطه با دانشگاه یک موضوعی
وجـود دارد، بحـ   یاز دوستا  اشاره کردن . بحینی  دوستا ! مشـکالت یبرخ

ها که همه من و شـما بـه آ  اعتمـاد ست، مرکز پ وهشین یکمیسیو  قضائ
ن موضوع انجـام یا یی را روایار تخصصی ه، سخت و بسیچی پم کار واقعاًیدار
از  یکه نسحت بـه برخـ یوجود دارد که حق و حقوق ین نگرانیان . امروز اداده

وا  یـتواننـ  بـه دیننـا نمیع بشـود اییارراد ممکن است در دانشگاه آزاد تضـ
حـق  یعنـیت بکنن  و حق خودشا  را درخواست بکننـ ، یشکا یع الت ادار

ر یمثـل سـا یم دانشـگاه آزاد اسـالمیان را گفتـهیم ایات ن ارن . ما آم هیکاش
نجـا دانشـگاه یم کـه اییم و بگـویقائل بشـو یشود که ما تفاوتیجاها است نم

شـود از یم کـه نمیینجا بگـویها خارج باش  و ار دانشگاهیاست و از شرایط سا
مات یها از تصـمگاهر دانشـیت کرد و اگر دانشگاه است مثل سـایدانشگاه شکا

وا  عـ الت یـشـود در دیکـه م یر ننادهـا وقتـیمات سایها و از تصمدانشگاه
نگونه برخـورد ی  ایبشود و چرا با یت کرد چرا دانشگاه آزاد مستثنیشکا یادار

 بشود؟ 

Zoghal
Highlight



 9صفحه  191روزنامه رسمی ـ مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسالمی )دوره یازدهم( ـ جلسه  22445شماره 
 

ن یـا یق رویـدق یکارشناسـ یوجود نـ ارد و کارهـا ینگران ین جایبنابرا
زا  و بزرگـوارا  در صـحن یـار با خـود عزیگر اختیموضوع انجام ش ه، الحته د

ات یـخودشا  را ارائه بکنن ، اما کل یهایتوانن  بررسیمجلس است و م یعلن
 ین طـر  رأیـات ایـن است که به کلیما ا ین رعالً مطر  است که است عایا

  . یمثحت ب ه
گیـری را م. آغـاز رأییگـذاریم یت را بـه رأینفر، کل 229حضار  رئیس ـ
 کنم. اعالم می

 یالت و آیـین دادرسـیات اصال  قـانو  تشـکیدلیگانی( ـ کل)حاجی دبیر
گیـری شـرکت گذاشـته شـ ه، همکـارا  در رأی یبه رأ یوا  ع الت ادارید

  . ییبفرما
. ب شـدیتصـو ی( رأ192کنم، با )گیری را اعالم میپایا  رأی رئیس ـ

  . ییماده اول را بفرما
 یالت و آیین دادرسـیقانو  تشک»عنوا   ـ 1دلیگانی( ـ ماده )حاجی دبیر

« یوا  عـ الت اداریـقانو  د»به  22/09/1390مصوب « یوا  ع الت ادارید
 شود. یاصال  م

 م. یگذاریم ی( را به رأ1نفر، اصل ماده ) 236حضار  رئیس ـ
گذاشته شـ ه، همکـارا  در  ی( به رأ1دلیگانی( ـ اصل ماده ))حاجی دبیر
  . ییگیری شرکت بفرمارأی

. ب شـدیتصـو ی( رأ199کنم، با )گیری را اعالم میپایا  رأی رئیس ـ
 ماده بع ی را بفرمایی .

تعـ اد »( قانو  بعـ  از عحـارت 2ـ در ماده ) 2دلیگانی( ـ ماده )حاجیدبیر 
بـه  یتخصصـ یهـاآننا در قالـب معاونت یو سازمان ه»عحارت « وا یشعب د

 شود.یماده مذکور حذف م اضاره و تحصره« وا ید سیرئشنناد یپ
گیـری را اعـالم ( اسـت. آغـاز رأی2نفر، اصل مـاده ) 232حضار  رئیس ـ

گیـری را گیری شرکت کنن . پایـا  رأیکنم. همکارا  لطف کنن  در رأیمی
 .ب شدیتصو ی( رأ188کنم، با )اعالم می

ن قـانو  یـ( ا3تحصـره مـاده ) یـ بـه انتنـا 3دلیگانی( ـ ماده )حاجی دبیر
  نظر اداره شعحه بـه عنـ ه یدر صورت ع م حضور رئیس شعحه تج »حارت ع

اضاره و شـماره آ  بـه « دارد یشتریب یاست که سابقه قضائ یعضو مستشار
ر بـه یـ( به شر  ز3( و )2) یها( اصال  و دو تحصره به عنوا  تحصره1تحصره )

 شود:یماده مذکور الحاق م
 یاعم از عمـوم یو حقوق یقیحقات و اعتراضات اشخاص یـ شکا 2تحصره »

( مـاده 2موضوع بن  ) یادار یمات مراجع اختصاصیاز آراء و تصم یو خصوص
قـرار  ی گی نظر مطر  و مـورد رسـیماً در شعب تج ین قانو  مستقی( ا10)
 یات و اعتراضات در شـعب بـ ویر شکایاست. سا یصادره قطع یرد. رأیگیم
موجـود در  یهان قـانو  پرونـ هیا االجرا ش  شود. پس از الزمیم ی گیرس

 ی گیت زما  احت دادخواسـت رسـی  نظر مطابق صالحیو تج  یشعب ب و
 شود. یم

 ییهـاأتیهه مراجـع و یـکل یادار یـ مقصود از مراجع اختصاصـ 3تحصره 
ل یتشـک یخـارج از مراجـع قضـائ ین و مقررات قانونیاست که به موجب قوان

کننـ  کـه یم یاتیتالرات، تخلفـات و شـکابه اخ ی گیشون  و اق ام به رسیم
بـه تخلفـات  ی گیرسـ یهاأتیهر یت آننا قرار داده ش ه است؛ نظیدر صالح

بــا  27/11/1345 یالحــاق ی( قــانو  شــنردار100، کمیســیو  مــاده )یادار
حـل  یهـاأتیه، یاتیـحل اختالف مال یهاأتیه، یاصالحات و الحاقات بع 

ن و یکه بـه موجـب قـوان ییهاأتیهها و یو اختالف کارگر و کارررما و کمیس

 یتـی، امنی، تخصصیعلم یهاتیل صالحیاز قح یص موضوعاتیمقررات تشخ
 «.  به عن ه آننا واگذار ش ه باش  ینشیو گز

 ( است. 3کنم. اصل ماده )گیری را اعالم مینفر، آغاز رأی 231حضار  رئیسـ 
نجـا کـه یآقـا! احاج، یغضـنفرآباد یدلیگانی( ـ جنـاب آقـا)حاجی دبیر

( هـم بـوده 99  منظورتا  کمیسیو  ماده )یا( را آورده100کمیسیو  ماده )
( در 99( در شــنرها اســت و مــاده )100ت مـاده )یا نحــوده؟ چــو  صــالحیـ

 روستاها است.
 ( هم هست. 99بله، ) رئیس ـ

 شود؟یم یدلیگانی( ـ اصال  عحارت)حاجیدبیر 
 .ب شدیتصو ی( رأ195کنم، با )اعالم می گیری رابله، پایا  رأی رئیس ـ

های آ  بـه شـر  ( قانو  و تحصره4ماده ) ـ 4 مادهدلیگانی( ـ )حاجیدبیر 
 شود:زیر اصال  می

  یـبا و شون می منصوب قضائیه قوه رئیس حکم با وا ید ـ قضات 4ماده »
  توانـمی اداری ع الت دیوا  باشن . رئیس یقضائ ارک سابقه هفت سال یدارا

 .نمای  پیشنناد قضائیه قوه رئیس به را شرایط واج  قضات
قضـات و یـا  درخصـوصتحصره ـ وجود شر  سابقه مـذکور در ایـن مـاده 

شـون  و حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخ امی قضات جـذب مـی
هـای عمـومی و سـایر گرایشبا اولویـت حقـوق حقوق  ترایکد کم ر یدارا

پـس از گذرانـ   ن ، الزامـی نیسـت و حسـب مـورد باشمیمورد نیاز دیوا  
دیـوا  و وظایف  کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صالحیتهای دوره

الحـ ل دیـوا  ابالغ رئیس قوه قضائیه به سـمت دادرس علـی با ،ع الت اداری
آموزی مـ ت کـارنحـوه و چگونگی جـذب و . شون ع الت اداری منصوب می

بنا به پیشنناد رئـیس که  دستورالعملی است اسبراسآننا  عمومی و تخصصی
 .«رس تصویب رئیس قوه قضائیه می بهدیوا  ع الت اداری 

  ؟ متشکرم. ییررمایشننادتا  را مطر  می! پینور یجناب آقا
( 4کنم. اصـل مـاده )گیری را اعالم مـینفر، آغاز رأی 228حضار  رئیس ـ

. مـاده ب شـدیتصـو ی( رأ188)کنم، بـا گیری را اعالم میاست. پایا  رأی
  . ییرا بفرما یبع 

( قـانو  بـه شـر  زیـر اصـال  5مـاده ) ـ 5 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
 شود:می
 یادار اسـتیقانو  عالوه بر ر نیرچوب مفاد اچادر  وا ید سیرئ ـ 5 ماده»

را  وا یـنظر د یـشـعحه اول تج  اسـتیر وا ،ید یهاقسمت هیو نظارت بر کل
از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنـوا  معـاو   توان یه دارد و مبرعن  زین

 اول انتخاب نمای . 
توان  وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیـارات تحصره ـ رئیس دیوا  می

( این قانو  را، حسب مورد در امور قضائی بـه 91( و )79خاص موضوع مواد )
ر یـک از معـاونین خـود تفـویض معاونین قضائی و در امور غیرقضـائی بـه هـ

 «.  نمای 
ـ  یگانیدلیکنم. )حاجگیری را اعالم مینفر، آغاز رأی 228حضار  رئیس ـ
( 185کنم، بـا )گیری را اعالم میگذاشته ش ه( پایا  رأی یبه رأ 5اصل ماده 

 . ماده بع ی را بفرمایی .ب شدیتصو یرأ
( 6  زیـر بـه مـاده )ـ یک تحصـره بـه شـر 6دلیگانی( ـ ماده )حاجیدبیر 

 شود:قانو  الحاق می
های تحصره ـ در صورت ارائه الکترونیکی خ مات مذکور به مردم و دستگاه»
ی به نحوی که با تشخیص رئیس دیوا  وجـود ایـن درـاتر در برخـی از یاجرا
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ها ضرورت ن اشته باش ، درتر منحل و کارکنـا  شـاغل آ  در صـورت استا 
اری در تنرا  و در غیر ایـن صـورت بـه دادگسـتری تمایل به دیوا  ع الت اد

 «.گردن محل، منتقل می
ـ  یگانیدلیکنم. )حاجگیری را اعالم مینفر، آغاز رأی 230حضار  رئیس ـ
( 165کنم، بـا )گیری را اعالم میگذاشته ش ه( پایا  رأی یبه رأ 6اصل ماده 

 . ماده بع ی را بفرمایی .ب شدیتصو یرأ
( قانو  و تحصره آ  به شـر  زیـر 7ماده ) ـ 7 مادهانی( ـ دلیگ)حاجی دبیر

 شود:اصال  می
ی، حسـب مـورد توان  جنت اعالم نظر در امور تخصصیم وا یدـ  7 ماده»
کارشناسـی بـا حـ اقل  ی م رکمختلف که دارا هایدر رشته یکارشناساناز 
از رشـته مـورد نیـ ارشـ ی م رک کارشناس( سال سابقه یا دارای ح اقل 10)
نامـه نحـوه باشن ، بـ و  ایجـاد تعنـ  اسـتخ امی اسـتفاده نمایـ . آیـینیم

ماه پـس از ابـالغ ایـن الزحمه این ارراد ظرف شش بکارگیری و پرداخت حق
 رس .قانو  به پیشنناد رئیس دیوا  به تصویب رئیس قوه قضائیه می

تحصره ـ چنانچه به تشخیص رئیس دیـوا ، موضـوعات ج یـ ی مطـر  و 
شود اشـخاص متعـ د دیگـری نیـز بینی میشکایت قرار گیرد که پیش مورد

شکایت مشابه آ  را مطر  نماین  یا دارای ابعاد گسـترده اداری یـا اجتمـاعی 
باش ؛ موضوع همزمـا  بـا ارجـاع بـه شـعب، بـه گروهـی از کارشناسـا  می

متخصص یا هیأت تخصصی مربو  جنـت بررسـی مقـ ماتی و ارائـه نظریـه 
شود تا ح اکثر ظرف یک ماه اعـالم نظـر نماینـ  و شـعب اع میمشورتی ارج
کنن ه با مالحظه نظریه مشورتی مذکور نسحت به صـ ور رأی اقـ ام رسی گی
 «.  کنن 

  . یی ؟ بفرماییررمایشننادتا  را مطر  میپ ینور یجناب آقا
 میبسم اهلل الرحمن الرح ( ـآبادبستا ) قزلجهیغالمرضا نور

شـنناد یطاعات و عحادات خ مت همه اعزه، پ یقحول یرزوبا عرض سالم و آ
ن امکـا  را رـراهم کـرده کـه یـ( ا7( است. همکارا  عزیز! در ماده )1ف )یرد
 یوا  بـه کارشناسـا  ارجـاع ب هـ  و بـرایـرا د یتخصصـ یاز کارهـا یبعض

 یا بـرایسال سابقه دارن  و  (10با ح اقل ) یکه م رک کارشناس یکارشناسان
مــ رک  ینجــا بــرایارشــ  هســتن . ا یمــ رک کارشناســ یاراکــه د یکسـان

 یشنناد دادم کـه بـرایاشاره نکرده و بن ه پ یاچ سابقهیارش  به ه یکارشناس
نکـه نظـرات یم. علـت بـر ایریـزا  هم پنج سال سابقه را ما در نظر بگین عزیا

و صــ ور حکــم اســت و نظــر  یریگمیمنــم در تصــم یاز محــان یکارشناســ
وا  یـتوان  به حکم منجر شود، آ  هم در دیساز است که ممیکارشناس تصم

ل شود و عالوه بـر یه تح یوح ت رو یک رأیکه ممکن است به  یع الت ادار
توانـ  در کـل یرگذار است، حاال آ  دستگاه و ررد مین دو شخص تأاینکه بیا

عالوه بـر علـم،  یم که کار کارشناسیکشور هم مؤار باش  و همه هم قحول دار
کشـور  یستم آموزش عـالیاز دارد، آ  هم در سیص و رن به تجربه هم نتخص

ز یــمحور اســت. پــس از همکــارا  عزمحــور و مــ رکیشــتر تووریمــا کــه ب
کـه  یکسـان یپنج سال سـابقه بـرا یعنیشنناد؛ ین پیدرخواست دارم که با ا

کـه ارجـاع  یینـ  تـا کارهـایارش  را دارنـ  موارقـت بفرما یم رک کارشناس
ارجـاع بشـود کـه حـ اقل پـنج  یبه کارشناسا  و کارشناسا  ارش شود می

انـ  در دانشـگاه در که آموخته یاسال تجربه هم در کنار آ  تخصص و حرره
را ب هنـ  کـه مـتقن،  یتواننـ  نظراتـیان  و مکنار آ  تجربه هم کسب کرده

 ز درخواسـت دارم بـایـرد. از همکـارا  عزیاحکام قرار بگ یمحکم باش  و محنا
  ، سپاسگزارم. ییشنناد موارقت بفرماین پیا

م؟ ی  عحـور کنـییـررمایا  اجازه میصحاغ ی( ـ متشکرم، آقای ی)رش دبیر
 متشکرم. 

م. دولـت یگذاریم یرا به رأ ینور یشنناد آقاینفر، پ 230حضار  رئیس ـ
( 132کنم، بـا )گیری را اعالم مـیموارق و کمیسیو  مخالف است. پایا  رأی

 . ب شدیتصو یرأ
بعـ  از « با ح اقل پنج سال سابقه»ن عحارت یدلیگانی( ـ بنابرا)حاجی دبیر
 شود. یاضاره م« ارش  رشته یکارشناس»عحارت 

م. آغـاز یگـذاریم ی( را بـه رأ7نفـر، اصـل مـاده ) 231حضـار  رئیس ـ
گیری شـرکت کننـ ، کنم. دوستا  لطف کنن  در رأیگیری را اعالم میرأی

گیـری را اعـالم انـ . پایـا  رأیگیـری شـرکت نکردهدر رأی ( نفـر45هنوز )
  ب شد.یتصو ی( رأ179با )کنم، می

( را درخواســت 8چــو  رئــیس محتــرم کمیســیو  مــاده )  یــاجــازه ب ه
( موارقت کردم به کمیسیو  ارجاع شـود تـا 153ماده ) براساسان ، بن ه کرده
رعت به مجلس برگـردد. مـاده با س شاءاهللا که دارد را اصال  کنن ،  یابنامات
  . ییرا بفرما یبع 

شـر  زیـر اصـال   بـهآ   و تحصره ( قانو 9ماده )دلیگانی( ـ )حاجی دبیر
 شود:می
 فـهیانجـام وظ وا یـد سینظـر رئـ ریـاحکام ز یاجرا یواح هاـ  9 ماده»
توسـط  قضائیمستشارا   ایدادرسا  و  نیاحکام از ب ی. قضات اجران ینمامی
 «.  شون یانتخاب م ا وید سیرئ

گیـری کنم. پایا  رأیگیری را اعالم مینفر، آغاز رأی 230حضار رئیس ـ 
  ب شد.یتصو ی( رأ188با )کنم، را اعالم می
دارد که بنـا  یها ابنامات( هم نسحت به بح  دستگاه12( و )11(، )10مواد )

محتـرم  کنن ، به درخواست رئیس یش  مج داً به کمیسیو  برگردد تا بررس
  . یی( قرائت بفرما13  از ماده )یکمیسیو  است. لطف کن

( قانو  به شر  زیـر اصـال  و 14) ماده ـ 13 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
 شود:یک تحصره به آ  الحاق می

بین شعب ب وی و تج یـ نظر،  ،در موارد اختالف در صالحیتـ  14ماده »
هیـأت صـالحیت بـین شـعب و  ی شعحه تج ی نظر و در موارد اختالف درأر

هیـأت تخصصی، نظـر هیـأت تخصصـی و در مـوارد اخـتالف بـین شـعب و 
 است. نظر هیأت عمومی مُتّحع ،عمومی
و  یعـ الت ادار وا یشعب د نیب تصالحی در اختالف مرجع حلـ  تحصره

کنن ه در دیـوا  . شعحه رسـی گیکشور است یعال وا ید قضائی،مراجع  ریسا
أخذ نظر مشورتی نماین ه قضائی رئیس دیوا  کـه از بـین عالی کشور پس از 

کنـ . شود، در موضوع اتخاذ تصمیم میقضات دیوا  ع الت اداری انتخاب می
ماه از زما  درخواسـت، نظـر مشـورتی نماین ه مذکور مکلف است ظرف یک 

خود را اعالم کن . درصورت ع م اعـالم نظـر مشـورتی، شـعحه دیـوا  عـالی 
 «.اتخاذ تصمیم استکشور مجاز به 

گیـری م. آغـاز رأییگذاریم ی( را به رأ13نفر، ماده ) 233حضار رئیس ـ 
ب یتصـو ی( رأ191بـا )کنم، گیری را اعـالم مـیکنم. پایا  رأیرا اعالم می

  شد.
و انفصـال »( قانو  عحـارت 15ماده ) ـ در 14دلیگانی( ـ ماده )حاجی دبیر
 .شودحذف می« مستنکف

گیـری کنم. پایا  رأیگیری را اعالم مینفر، آغاز رأی 234حضار رئیس ـ 
  ب شد.یتصو ی( رأ186با )کنم، را اعالم می
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ـ تسلیت رئیس محترم مجلس شورای اسالمی به مناسـبت سـالگرد  7
االسـالم شهادت سپهبد علی صیادشـیرازی و همچنـین شـهادت حجت
حـرم ی والمسلمین محمدصادا دارایی از مجروحین حادثـه تروریسـت

 رضویمطهر 
ر یـدانم امروز که مصادف است با سـالگرد شـنادت امیمن الزم مرئیس ـ 
ن یـ ، این کوردل به شنادت رسیکه به دست منارق یرازیادشیص یسپنح  عل

ن یـا  قنرمـا  و خـانواده ایزما  و به خصوص به ارتشـیروز را هم به ملت عز
 ت داشته باشم.یک و تسلیز عرض تحری  عزیشن

ز حاداـه تلـخ یـن عزیاز مجـروح یکـیم کـه یهمه ما مطلع ش  نیهمچن
محم صـادق  نیاالسـالم والمسـلمحجت ن ، جنـاب یمشن  به شنادت رسـ

  و بـه ین شـنیـزما ، به خانواده ایز را هم به ملت عزین عزی. شنادت اییدارا
 ت دارم. یت و تعزیت معظم کشور عرض تسلیروحان
 

تشکیالت و آیین دادرسی )ادامه رسیدگی به طرح اصالح قانون 
 دیوان عدالت اداری(

  . ییرا بفرما یماده بع  رئیس ـ
 حـذف و قـانو  (16)مـاده  (1)تحصـره  ـ 15 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
به عنوا  تحصـره  تحصره سه و ( اصال 1)به تحصره  آ  ماده (2) تحصره شماره

 د:شومیالحاق  ماده مذکوربه  ریبه شر  ز( 4( و )3(، )2)
مات و اقـ امات یتصـماالجـرا شـ   ایـن قـانو  از تاریخ الزمـ  2تحصره »

ن قـانو  ظـرف یـ( ا10( ماده )3( و )1) ین موضوع بن هایها و مأموردستگاه
اشـخاص  یماه بـرا شور و ششکداخل مقیم اشخاص  بهخ ابالغ یماه از تارسه
  است. یوا  ع الت اداریت در دیاکشور قابل شکم خارج از یمق

م و اقـ ام یلفنـ  هرگونـه تصـمکم ها و مأمورین مـذکوردستگاهـ  3تحصره 
ابـالغ  آننـابـه نماینـ ، نفع اتخـاد مـیقطعی خود را که در مورد اشخاص ذی

از را  یانجــام امــر ادار یتقاضــانفــع ذیه اشــخاص کــ یدر مــوارد .نــ ینما
و  ارائـه خـود را بـه دسـتگاه مربـ ی  تقاضایور دارن  ابت ا باکمذهای هدستگا
، حـ اکثر  دستگاه مکلف است ضمن احت درخواست و ارائه رسـی آ  دهن  و
نفـع ابـالغ ا ااحاتـاً( بـه ذییـاً یـرا )نف یکتحی پاسخ قطع طورماه بهسه ظرف 
 نمای .

ه از ابـالغ پاسـخ مقتضــی دسـتگا ، آ منلـت مــذکور یچنانچـه بـا انقضـا
ایـن  (2ور در تحصـره )کمـذ  عـت موایتوان  با رعانفع میخودداری نمای ، ذی

  .کنمنلت پاسخ، در دیوا  طر  شکایت  یاز زما  انقضا ماده
ع م پاسخگویی و استنکاف از احت درخواست و ارائـه رسـی  بـه اشـخاص 

شود و چنانچه شاکی خواسـته خـود را از تخلف اداری محسوب می متقاضی،
ربـط ارسـال ه ذیطریق اظنارنامه قانونی یا طرق قابل ااحات دیگری به دستگا

 باش . نموده باش ، مح أ محاسحه منلت مقرر از زما  وصول این درخواست می
( 1ها و مأمورین موضـوع بنـ های )ـ تصمیمات و اق امات دستگاه 4تحصره 

نفـع االجرا ش   این قـانو  بـه ذی( این قانو  که قحل از الزم10( ماده )3و )
وی از آ  اطالع یارته و تـا تـاریخ مـذکور ابالغ یا اعالم ش ه و یا وی به هر نح

نفـع اسـت، ذی نسحت به آ  تصمیم یا اق ام در دیوا  طر  شـکایت ننمـوده
االجرا ش   این قانو ، منلـت طـر  شـکایت در ماه از تاریخ الزمظرف شش 
 «.دیوا  را دارد
گیـری کنم. پایا  رأیگیری را اعالم مینفر، آغاز رأی 235حضار رئیس ـ 

  ب شد.یتصو ی( رأ198با )کنم، عالم میرا ا

( 17تحصره به شـر  زیـر بـه مـاده ) ـ دو 16 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
 شود:قانو  الحاق می

وا  یـدـ دادستانی کل کشـور، سـازما  بازرسـی کـل کشـور و  1 تحصره»
 در ح ود اختیارات قـانونی خـود، صـالحیت طـر  شـکایتشور کمحاسحات 
ی است و رسـی گی بـه ع حقوق عمومییه متضمن تضک یموضوعاتنسحت به 

قـرار دارد را  ( این قانو  در صـالحیت دیـوا  عـ الت اداری10آ  برابر ماده )
ی معارن  و حـق تج یـ نظرخواهی دادرس نهیپرداخت هزدارن . این مراجع از 

 شود. دارن  و رسی گی به شکایت مذکور خارج از نوبت انجام می
موضـوع رعالیـت آننـا طحـق ه کـ یننـادمـردم یاهـ سـازما  2 تحصره
عامه از قحیل امر بـه معـروف و ت از حقوق ینه حمایدر زممربو ، اساسنامه 

، یراث ررهنگـیـ، میعـی، منـابع طحیستزیمحیطننی از منکر و موضوعات 
خصـوص توانن  درمیاست،  یت از حقوق شنرون یو حما یبن اشت عموم

غیرقـانونی بـود  ، نسـحت بـه شـا مـرتحط بـا رعالیت یموضوعات تخصص
موضـوع مقامات و مراجـع فه یاز انجام وظ یا خودداریمات و اق امات یتصم
ی اسـت بـه دیـوا  ع حقـوق عمـومییه متضمن تضک ن قانو یا( 10ماده )

( ایـن قـانو  بررسـی و اقـ ام مقتضـی 120گزارش دهن  تا مطابق مـاده )
 «.عمل آی به

ریاست جلسـه « رئیس اولنایب»ن یثمرکزادین ی)در این هنگام آقای عل

 را به عهده گرفتند( 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم )نیکزادامرین( ـرئیس نایب

اسـت کـه بـه دسـت  یرازیادشـیص یر سپنح  علیامروز سالروز شنادت ام
 یاد آ  ررمان ه مخلـص و شـجاع را گرامـی . ین کوردل به شنادت رسیمنارق
ر یـرهحـر کح یخیسالروز ص ور ررمـا  تـارن ی( ررورد21م. در ضمن )یداریم

اد مسکن انقـالب یس بنی( و تأس100بر ارتتا  حساب ) یمحن یانقالب اسالم
 یشا  را در روستاها گرامـن نناد مق س و زحمات و خ ماتیاست. ا یاسالم

را  عـرض سـالم و ادب و یـم. خ مت همکارا  عزیز و ملـت بـزرگ ایداریم
 م. یاحترام دار
دلیگـانی ـ اصـل کنم. )حاجیگیری را اعالم مـی، آغاز رأینفر 235حضار 

نـ ( مـن یگیری شرکت بفرماگذاشته ش ه، همکارا  در رأی یبه رأ 16ماده 
گیـری را اعـالم  . پایـا  رأیییگیری مشارکت بفرماکنم در رأییخواهش م

  ب شد.یتصو ی( رأ190با )کنم، می
( قانو  بـه انتنـای اجـزای 18)در ماده  ـ 17ماده دلیگانی( ـ )حاجی دبیر

 یـک بنـ  بـه عنـوا  اضاره و« قضائیو شناسه »عحارت  «الف»( بن  2( و )1)
 شود:میلحاق ماده مذکور ا به ریز به شر «  »بن  

  ـ تصویر تصمیم اداری موضوع شکایت یا درخواست شـاکی بـه مرجـع »
ه اداری طرف شکایت در مواردی کـه آ  مرجـع ظـرف منلـت مقـرر در مـاد

نفـع ( این قانو  از اتخاذ تصمیم یا اعالم پاسخ مقتضی و ابالغ آ  بـه ذی16)
 «.خودداری نموده است

( مطـر  17نفـر، اصـل مـاده ) 232)نیکزادامرین( ـ حضـار  رئیسنایب
کنم در یزانی که در این جلو شرف حضور دارنـ  خـواهش مـیاست. من از عز

ــری مشــارکت بفرمارأی ــگی ــاز رأییی ــری  . آغ ــا  را اعــالم مــیگی کنم. پای
را  یمـاده بعـ  ب شـد.یتصـو ی( رأ193بـا )کنم، گیری را اعالم مـیرأی
  . ییبفرما

( قانو  به شر  زیـر اصـال  و 23ماده ) ـ 18 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
 شود:یک تحصره به آ  الحاق می
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م آ  بای  به تع اد طرف شکایت بـه اضـاره یدادخواست و ضماـ  23ماده »
و تج یـ نظر  ،ادخواسـت در شـعب بـ ویدیک نسخه تنیه شـود. پـذیرش 

 پذیر است:امکا  زیر هایروشدیوا  به یکی از هیأت عمومی 
 قضائی.الکترونیکی های احت از طریق سامانهـ  1
 .ـ احت در دراتر استانی دیوا  2
 دیوا . دبیرخانه مرکزیدر  احتـ  3

ع مذکور تاریخ تق یم دادخواسـت یک از مراج تاریخ احت دادخواست در هر
 است. 

تمـام مراحـل اعـم از  در قضـائیتوان  در ارائـه خـ مات دیوا  میـ  تحصره
پذیرش دادخواست، تحادل لـوای ، رسـی گی و صـ ور رأی و ابـالغ و اجـرای 

قـانو  ( 655)احکام از مقررات حاکم بر رسی گی الکترونیکـی موضـوع مـاده 
ــای مســ ــین دادرســی جــرایم نیروه ل  و دادرســی الکترونیکــی مصــوب آی

در ایـن مـوارد  مقـررات مربـو  اسـتفاده نمایـ .قوانین و و سایر  8/7/1393
کنن ه در دیوا  ترتیحـات مقـرر در رسـی گی الکترونیکـی را مراجع رسی گی

 «.دهن مالک عمل قرار می
گیـری را اعـالم نفـر، آغـاز رأی 231)نیکزادامرین( ـ حضـار  رئیسنایب

ت یـکنم عنایان . خواهش مگیری شرکت نکردهنفر در رأی 35وز کنم. هنمی
بـا کنم، گیری را اعالم می . پایا  رأیییگیری مشارکت بفرما  در رأیییبفرما
  ب شد.یتصو ی( رأ191)

( قانو  بـه شـر  زیـر اصـال  28ماده ) ـ 19 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
 :شودمی
( ایــن قــانو  چنانچــه 27مــاده )ـ بــه جــز مــوارد مــذکور در  28مــاده »

ایـن قـانو  نقـص  (23) تـا (18)دادخواست از جنت شرایط مقـرر در مـواد 
درتـر شـعحه ظـرف دو روز نقـایص دادخواسـت را طـی  مـ یر ،داشته باشـ 

ها یا ابـالغ طور مستقیم یا از طریق دراتر مستقر در مراکز استا ای بهاخطاریه
شـاکی از تـاریخ ابـالغ اخطاریـه ده روز  کنـ .الکترونیکی به شاکی اعـالم می

ررصت ررع نقص دارد و چنانچه در منلت مذکور اق ام به ررـع نقـص ننمایـ  
این قرار ظـرف  د.شوموجب قرار م یر درتر یا جانشین او رد میهدادخواست ب

ده روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در هما  شعحه دیوا  اسـت. رسـی گی بـه 
آی . پـس از صـ ور عمل میدادخواست در شعحه مربو  بهاعتراض به قرار رد 

مراتب توسط م یر درتـر شـعحه بـه معتـرض ابـالغ  ،ی توسط قاضی شعحهأر
دادخواست مانع از طر  مج د شـکایت  . این رأی قطعی است ولی ردشودمی

مجـ د مسـتلزم رعایـت زمـا  مشـخص باشـ   شکایتنیست. چنانچه طر  
 .«شودمی   ابالغ قرار م یر درتر محاسحهاز زماباقیمان ه منلت مقرر 

کنم. گیری را اعالم مینفر، آغاز رأی 229)نیکزادامرین(ـ  حضار  رئیسنایب
م زودتـر یتـوانینـ  مـا میگیری شـرکت بفرمااگر همکارا  در وقت مقرر رأی

 . اصـل یگیری مشارکت داشـته باشـکنم در رأییم، من خواهش میجلو برو
 یوا  عـ الت اداریـد ین دادرسییالت و آی  قانو  تشک( طر  اصال19ماده )

  ب شد.یتصو ی( رأ195با )کنم، گیری را اعالم میمطر  است. پایا  رأی
 .شود( قانو  حذف می29تحصره ماده ) ـ 20 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
 ی( را بـه رأ20نفر، اصـل مـاده ) 228)نیکزادامرین( ـ حضار  رئیسنایب

! خواهش مـن بـاز از ینیحس یکنم. آقاگیری را اعالم میآغاز رأیم. یگذاریم
آورنـ ، یف مین دوسـتا  کـه از دولـت بـه مجلـس تشـریـن اسـت، ایشما ا
  برونـ  یـ ، نحایـ  و تجربـه داریـانـ ه بودهیچشم، شما هم نما یشا  روق م

 یک بحـ  کلـیـن یـست، این نین گا . اصالً موضوع من اینما یداخل صن ل

در جلـو  یکـیشـون . چـو  یا هم که اال  داخل هستن  متوجـه ماست، آنن
شـود، یها تجمـع شـود کـار سـخت مهـم اگـر وسـط یکـیشود، یتجمع م

  ب شد.یتصو ی( رأ174با )کنم، گیری را اعالم میسپاسگزارم. پایا  رأی
( قانو  بـه شـر  زیـر اصـال  31ماده ) ـ 21 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر

 شود:می
ه کـاقامه شود  یمتع د شکایاتدادخواست  یکاگر به موجب ـ  31 ماده»
ا نـبـه آن یدادرسـ یـکگر ارتحا  ن اشته باشن  و شعحه نتوان  ضـمن ی یکبا 
ای بـه دادخواست را طی اخطاریـه کیکن ، ظرف پنج روز لزوم تفک ی گیرس

از تـاریخ ابـالغ اخطاریـه ده  یا شـاکیا  کن . شاکیاعالم مییا شاکیا  شاکی 
  .نموضوع را داریا تعیین  کیکروز ررصت تف

، مـ یر درتـر شـعحه یا تعیین موضوع مورد شکایت در صورت ع م تفکیک
کنـ . قـرار رد ایـن قـانو  قـرار رد دادخواسـت صـادر می (28)ماده  براساس

مجـ د  شـکایت. چنانچـه طـر  نیسـتصادره مانع از طر  مجـ د شـکایت 
ان ه منلت مقرر، از زما  ابـالغ قـرار باقیم ،مستلزم رعایت زما  مشخص باش 

 .«شودمی محاسحه ،م یر درتر
( مطـر  21نفـر، اصـل مـاده ) 227)نیکزادامرین( ـ حضـار  رئیسنایب

بـا کنم، گیـری را اعـالم مـیکنم. پایا  رأیگیری را اعالم میاست، آغاز رأی
  ب شد.یتصو ی( رأ186)

انو  بـه شـر  زیـر اصـال  ( ق34ماده ) ـ 22 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
 شود:می
ا پـس از آ  یـت خـود یاکضمن طر  شـ کیه شاک یدرصورتـ  34ماده »
ا یـاقـ امات ( این قـانو  12( یا )10مواد ) که به جنات مذکور درشود  یم ع
از سوی طـرف شـکایت فه یاز انجام وظ یا خودداری یقطع یا آرایمات یتصم

ر اسـت، تعسِـّ ا مُیـن کرممیـه جحـرا  آ  غکـگـردد یم یسحب ورود خسارت
 موقـت دسـتور صـ ور توان  تقاضای ص ور دستور موقت کن . درخواسـتمی
 .«است پذیرامکا  رأی ص ور از قحل تا اصلی شکایت طر  از پس

( طر  اصـال  22نفر، اصل ماده ) 225)نیکزادامرین( ـ حضار  رئیسنایب
اسـت. آغـاز  مطـر  یوا  عـ الت اداریـد ین دادرسـیـیالت و آیقانو  تشک

 ی( رأ182بـا )کنم، گیری را اعـالم مـیکنم. پایا  رأیگیری را اعالم میرأی
 .ب شدیتصو

شـر    به( قـانو  و تحصـره آ35مـاده )ـ  23 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
 :شودمیزیر اصال  

ای اسـت مرجع رسی گی به تقاضای ص ور دستور موقت، شعحهـ  35 ماده
طـی دادرسـی  نن هکی گیرسـ و مرجع کن  گی میرسیشکایت که به اصل 
 دسـتور مـورد، برحسـب موضـوع تیـرور و ضـرورت احراز صورت روری، در
 انجـام ای مورد شکایت آرای و ماتیتصم اق امات، اجرای توقف بر یمحن موقت
 کن .می صادر فه،یوظ

ایری در اصـل شـکایت نـ ارد. در صـورت رد أدستور موقـت تــ  1تحصره 
ابطـال یـا رد دادخواسـت ص ور قـرار یا  سقو  شکایت ور قرار شکایت یا ص

دستور موقت نیـز  ،ی صادرهأم به ع م ابطال مصوبه و قطعیت رکا حیاصلی و 
 .شودل و می
اجرای دستور موقت صـادره از شـعب دیـوا  منـو  بـه تأییـ  ـ  2 تحصره

ا است و ح اکثر ظرف یک هفته از زما  وصول بای  نظـر خـود ررئیس دیوا  
. درصورت ع م اظنارنظر در منلت مـذکور دسـتور موقـت صـادره اعالم نمای 

 است.ا االجرالزم
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دلیگـانی ـ واژه نفـر، )حاجی 227)نیکزادامرین( ـ حضـار  رئیسنایب
الت و ی( از طر  اصال  قـانو  تشـک23صحی  است( اصل ماده ) دادخواست

یـری را اعـالم گمطـر  اسـت. آغـاز رأی یوا  عـ الت اداریـد ین دادرسییآ
گیـری را  . پایـا  رأیییـگیری مشارکت بفرماز در رأییکنم. همکارا  عزمی

 .ب شدیتصو ی( رأ181با )کنم، اعالم می
( قانو  بـه شـر  زیـر اصـال  36ماده ) ـ 24 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر

 شود:می
موضـوع مـاده در مواردی که ضمن درخواست ابطـال مصـوبات ـ  36 ماده

، تقاضای ص ور دستور موقت شـ ه باشـ ، رسـی گی و اتخـاذ ین قانو ( ا12)
رئـیس هیـأت رئیس و در غیاب وی نایبتقاضای مزبور با  درخصوصتصمیم 
ص ور دستور موقت، پرونـ ه در هیـأت تخصصـی و . با مربو  استتخصصی 

 شود.می هیأت عمومی خارج از نوبت رسی گی
( مطـر  24ر، اصـل مـاده )نفـ 223)نیکزادامرین( ـ حضـار  رئیسنایب

بـا کنم، گیـری را اعـالم مـیکنم. پایـا  رأیگیری را اعالم میاست. آغاز رأی
  . ییرا بفرما یماده بع  .ب شدیتصو ی( رأ187)

بـه « شـعحه»( قانو  کلمـه 39در ماده ) ـ 25 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
تج یـ نظر ( روز قابـل 20این حکم ظـرف )»و عحارت اصال  « مرجع»کلمه 

 شود.به انتنای ماده مذکور اضاره می« در شعب تج ی نظر است
( از طـر  25نفـر، اصـل مـاده ) 224)نیکزادامرین( ـ حضـار  رئیسنایب

مطر  است. آغـاز  یوا  ع الت ادارید ین دادرسییالت و آیاصال  قانو  تشک
 ی( رأ182بـا )کنم، گیری را اعـالم مـیکنم. پایا  رأیگیری را اعالم میرأی
  .ییرا بفرما یماده بع  .ب شدیتصو

شـعحه »( قـانو  عحـارت 40در مـاده ) ـ 26 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
« با موارقت رئـیس دیـوا  کنن هرسی گیمرجع »عحارت  به« کنن هرسی گی

 شود.می صال ا
( مطـر  26نفـر، اصـل مـاده ) 223)نیکزادامرین( ـ حضـار  رئیسنایب

بـا کنم، گیـری را اعـالم مـیکنم. پایـا  رأییری را اعالم میگاست. آغاز رأی
 .ب شدیتصو ی( رأ177)

( قـانو  بعـ  از عحـارت 44در مـاده ) ـ 27 مـادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
( روز قابـل تج یـ نظر در 20ایـن حکـم ظـرف )»عحارت « شودمحکوم می»

 شود.میاضاره « شعب تج ی نظر است
( از طـر  27نفـر، اصـل مـاده ) 227ـ حضـار )نیکزادامرین(  رئیسنایب

مطر  است. آغـاز  یوا  ع الت ادارید ین دادرسییالت و آیاصال  قانو  تشک
گیـری م کـه در رأییکنیکنم. از همکـارا  تشـکر مـگیری را اعالم مـیرأی

 ی( رأ180بــا )کنم، گیـری را اعــالم مـیدارنـ . پایــا  رأی یمشـارکت جــ 
 .ب شدیتصو

 شـاکی»( قـانو  عحـارت 45در مـاده ) ـ 28 مادهگانی( ـ دلی)حاجی دبیر
پس از وصول پاسخ، بـه درخواسـت . نمای  تج ی  را خود دادخواست توان می

 توانـ می در این صورت شـاکی»به عحارت « شوداسترداد ترتیب اار داده نمی
پـس از وصـول لـیکن . نمایـ  برای یک بار دیگـر تج یـ  را خود دادخواست
طرف شکایت، چنانچه شاکی دادخواست خود را مسـترد نمایـ  ه الیحه دراعی

اصـال  « قرار سقو  شکایت صادر و هما  شکایت مج داً قابل طـر  نیسـت
 شود.می

( از طـر  28نفـر، اصـل مـاده ) 226)نیکزادامرین( ـ حضـار  رئیسنایب
مطر  است. آغـاز  یادار وا  ع التید ین دادرسییالت و آیاصال  قانو  تشک

 ی( رأ183بـا )کنم، گیری را اعـالم مـیکنم. پایا  رأییری را اعالم میگرأی
 .ب شدیتصو

( 46شر  زیـر بـه مـاده )تحصره به  کی ـ 29 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
 شود:میالحاق  قانو 

دادخواسـت تج یـ نظرخواهی را  ج یـ نظرخواهت کـه صـورتیدرـ  تحصره
قـرار  ،ج یـ نظرخواهی اعـالم نمایـ و یـا انصـراف خـود را از تنموده مسترد 

و تج ی نظرخواهی مج د قابل طـر   دشوسقو  تج ی نظرخواهی صادر می
 نیست.

( مطر  است. 29نفر، اصل ماده ) 227)نیکزادامرین( ـ حضار  رئیسنایب
گیـری مشـارکت کنم در رأییکنم. خـواهش مـگیری را اعالم مـیآغاز رأی
 .ب شدیتصو ی( رأ189با )کنم، م میگیری را اعال . پایا  رأیییبفرما

ـ )حاجی دبیر  :شودمی( قانو  به شر  زیر اصال  48ماده )ـ  30 مادهدلیگانی( 
ـ هرگاه رسی گی به شکایت در صـالحیت سـایر مراجـع قضـائی  48ماده 

باش ، شعحه دیوا  با ص ور قرار ع م صـالحیت پرونـ ه را بـه مرجـع مـذکور 
عی است و در صورتی که رسی گی بـه شـکایت را کن . این قرار قطارسال می

نمـوده  شـکایت در صالحیت مراجع غیرقضائی ب ان  محادرت به ص ور قرار رد
 کن .و شاکی را به مرجع صال  داللت می

( مطـر  30نفـر، اصـل مـاده ) 224)نیکزادامرین( ـ حضـار  رئیسنایب
بـا کنم، اعـالم مـیگیـری را کنم. پایـا  رأیگیری را اعالم میاست. آغاز رأی

 .ب شدیتصو ی( رأ183)
بعـ  از  قـانو  (53مـاده )« الف»در بن   ـ 31 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
 شود.میاضاره « یا سمت»عحارت « اهلیت»کلمه 

( مطـر  31نفـر، اصـل مـاده ) 224)نیکزادامرین( ـ حضـار  رئیسنایب
بـا کنم، را اعـالم مـی گیـریکنم. پایـا  رأیگیری را اعالم میاست. آغاز رأی

 .ب شدیتصو ی( رأ179)
( 55یک تحصره به شر  زیـر بـه مـاده ) ـ 32 ماده دلیگانی( ـ)حاجیدبیر 

 شود:قانو  الحاق می
تحصره ـ چنانچه پس از ص ور رأی در مرحله ب وی دادخواست ورود االـ  
 ،واصل گردد در صورتی که رأی صـادره مـورد تج یـ نظرخواهی قـرار گیـرد

است مذکور به همراه پرون ه اصلی به شعحه تج ی نظر ارسال و در غیـر دادخو
 .شوددادخواست صادر می دصورت قرار ر این

( طر  اصـال  32نفر، اصل ماده ) 223)نیکزادامرین( ـ حضار  رئیسنایب
مطـر  اسـت. آغـاز  یوا  عـ الت اداریـد ین دادرسـیـیالت و آیقانو  تشک

 ی( رأ186بـا )کنم، گیری را اعـالم مـییا  رأیکنم. پاگیری را اعالم میرأی
 .ب شدیتصو

( قانو  به شر  زیـر اصـال  و 57ماده ) ـ 33ماده دلیگانی( ـ )حاجی دبیر
 :شودمییک تحصره به آ  الحاق 

، نفـعـ آرای قطعی شعب دیوا  که ب و  دخالت شخص اال  ذی 57 ماده
وارد نمـوده  صادر ش ه است، در صورتی که بـه حقـوق شـخص االـ  خلـل

یک از مراحل دادرسی حضور ن اشته باشـ ، ظـرف باش ، چنانچه وی در هیچ
توانـ  بـه رأی صـادره اعتـراض کنـ . ایـن ماه از تاریخ اطـالع از رأی، می دو

شود و شعحه مزبور بـا اعتراض در شعحه صادرکنن ه حکم قطعی رسی گی می
کـه رأی  درصـورتی کنـ .ش ه محادرت بـه صـ ور رأی میبررسی دالیل ارائه

که از شعحه بـ وی صـادر  مربو  به شعحه تج ی نظر باش ، قطعی و درصورتی
 قابل تج ی نظر است. ،باش  ش ه
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تحصره ـ در مـواردی کـه اجـرای رأی مـورد اعتـراض االـ ، موجـب ورود 
توانـ  کنن ه به اعتراض اال  میشعحه رسی گی ،خسارت غیرقابل جحرا  شود

بـا موارقـت رئـیس دیـوا ، دسـتور توقـف حکـم مـورد  با تقاضای معترض و
 اعتراض را تا رسی گی و ص ور حکم قطعی صادر کن .

( مطـر  33نفـر، اصـل مـاده ) 224)نیکزادامرین( ـ حضار  رئیسنایب
گیـری کنم. همکـارا  محتـرم در رأیگیـری را اعـالم مـیاست. آغـاز رأی

ــا  رأی ــ . پای ــری را اعــالم مــیمشــارکت بفرمایی ــا )م، کنگی  ی( رأ181ب
 .ب شدیتصو

( قـانو  بعـ  از عحـارت 60در مـاده )ـ  34 مـادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر
عحـارت بـه « عـام و کلـی»و عحارت اضاره  «و منجز»عحارت « طور خاصبه»
 شود.اصال  می« و یا مشرو عام، کلی »

( مطـر  34نفـر، اصـل مـاده ) 223)نیکزادامرین( ـ حضـار  رئیسنایب
بـا کنم، گیـری را اعـالم مـیکنم. پایـا  رأیگیری را اعالم میز رأیاست. آغا

 .ب شدیتصو ی( رأ181)
( قانو  به شـر  زیـر 62ماده )« پ»بن  ـ  35 مادهدلیگانی( ـ )حاجی دبیر

 شود:اصال  می
 .های الکترونیک ابالغ قضائیپ ـ از طریق سامانه

گیـری را اعـالم أینفـر، آغـاز ر 223)نیکزادامرین( ـ حضـار  رئیسنایب
 ین دادرسـیـیالت و آی( از طر  اصـال  قـانو  تشـک35کنم. اصل ماده )می
گیـری مشـارکت مطـر  اسـت. همکـارا  عزیـز در رأی یوا  عـ الت ادارید

  . ییبفرما
گیـری را ای  به نوبه خود سپاسگزارم. پایا  رأیاز عنایتی که تاکنو  داشته

 .دب شیتصو ی( رأ175با )کنم، اعالم می
( قـانو  بـه شـر  زیـر اصـال  63ماده )ـ  36 مادهدلیگانی( ـ )حاجیدبیر 

 شود:می
ــه آرا و ـ شــعحه رســی گی 63 مــاده ــام رســی گی ب ــوا  در مق کنن ه دی

( این قانو  به شـر  زیـر اقـ ام 10) ( ماده2) تصمیمات مراجع مذکور در بن 
 کن : می
را تأییـ  و  ی نحاشـ  آ ـ در مواردی که رأی واج  ایـراد و اشـکال قـانون 1

همچنین در مواردی که رأی دارای اشتحاه یا نقصی باش  کـه بـه اسـاس رأی 
 کن .را ابرام می آ  ،لطمه وارد نکن  ضمن اصال  رأی

ـ در مواردی که موجحی برای رسی گی در مراجع مذکور وجـود ن اشـته  2
نحاشـ ، شـ ه یـا از مصـادیق تخلـف  باش  یا موضوع مورد رسـی گی منتفـی

 کن .محادرت به نقض بالارجاع می
کنن ه ـ در مواردی که شعحه دیوا  تشخیص ده  کـه مرجـع رسـی گی 3

صالحیت رسـی گی را ن اشـته اسـت رأی را نقـض و ضـمن تعیـین مرجـع 
کنـ  موضـوع را بـه مرجـع کنن ه را موظف میدار، مرجع رسی گیصالحیت

 دارای صالحیت ارسال کن .
ه شعحه دیوا  نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یـا مـاهوی ـ در مواردی ک 4

رأی  ،مؤاری در رأی صادره مشاه ه کن  با ذکر تمام جنـات و دالیـل قـانونی
 کنـ .صادره را نقض و موضوع را جنت رسی گی مج د به آ  مرجع اعالم می

حـ اکثر ظـرف دو  مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعحه دیـوا 
اتخاذ تصمیم یا ص ور رأی اق ام کن . در صورت شکایت مجـ د  نسحت به ماه

در  شـود.شاکی، پرون ه به شعحه صادرکنن ه رأی قطعی در دیـوا  ارجـاع می
اگر شعحه دیوا  رأی صادره را صحی  تشخیص ده  آ  را تأییـ  این صورت، 

و در صورتی که رأی صادره را بر خالف قوانین و مقـررات ب انـ  آ  را کن  می
کن . چنانچه شـعحه دیـوا  نظـر کارشـناس را نقض و رأی مقتضی صادر می

از نظر کارشناسا  رسمی دادگسـتری یـا متخصصـا  و مشـاورا   ،الزم ب ان 
 کن .( این قانو  استفاده می7موضوع ماده )

چنانچه اجرای این آرا مربو  به بخش غیردولتـی بـوده یـا مسـتلزم انجـام 
از حیـ  تشـریفات اجـرای رأی،  ،ولتـی باشـ ی در بخش غیردیعملیات اجرا

ی و مرجـع اجـرای حکـم تـابع مقـررات ییه، عملیات اجرایشرایط ص ور اجرا
باشـ  و در سـایر های مـذکور میهـا و کمیسـیو حاکم بر اجرای آرای هیأت

 موارد تابع مقررات مربو  به نحوه اجرای احکام این قانو  است.
شــ   ایــن قــانو ، رســی گی بــه کلیــه  االجــراـ پــس از الزم 1 تحصــره
 آی .عمل می های موضوع این ماده در شعب تج ی نظر دیوا  بهپرون ه
( این مـاده و یـا عـ م رعایـت 4منلت مقرر در بن  )ع م رعایت ـ  2 حصرهت

طرف شـکایت موضـوع ایـن مرجع از سوی مفاد رأی دیوا  در تصمیم بع ی 
موجـب اعمـال  نحاشـ  قـانونی لیـعذر موجه یـا دال به مستن چنانچه ماده، 

این قانو  نسـحت بـه اعضـای مـؤار در  (112) مجازات مستنکف مطابق ماده
. تخلف مستنکف بـا ارجـاع رئـیس دیـوا  در شودمیمخالفت با حکم دیوا  
  شود.ی قطعی دیوا  رسی گی میأشعحه صادرکنن ه ر

طـر   ( از36نفـر، اصـل مـاده ) 222)نیکزادامرین( ـ حضـار  رئیسنایب
گذاشـته  یبـه رأ یوا  ع الت ادارید ین دادرسییالت و آیاصال  قانو  تشک

گیـری کنم در رأییکنم. خـواهش مـگیـری را اعـالم مـیشود. آغاز رأییم
ب یتصـو ی( رأ190بـا )کنم، گیری را اعالم میمشارکت بفرمایی . پایا  رأی
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