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  وزارت جهاد كشاورزي و رؤياي واگذاري كاخ شيشه اي 

  عضو هيأت علمي مركز آموزش عالي امام خميني  –دكتر عباس نوروزي 

  مقدمه

 1390و سرانجام پس از اينكه آخرين واحدهاي ستادي وزارت جهاد كشاورزي در فروردين و ارديبهشت ماه سال   

بيل بوردآبي رنگ  1391در بهار سال جهاد  كشاورزي را تخليه كردند  كاخ شيشه اي به عنوان ساختمان شماره يك وزارت

از دستگاهي در قوه مجريه جنوب غربي محوطه اين ساختمان نصب گرديد تا واگذاري كاخ شيشه اي قوه قضائيه در حاشيه 

قوه قضائيه با نصب بيل . به عنوان بزرگ ترين دستĤورد و اقدام وزير جهاد كشاورزي دولت دهم قلمداد شودبه قوه قضائيه 

گويي ساختمان به . امري كه در طول الاقل دو دهه اخير بي سابقه بود . بورد عمالً مالكيت خود را بر ساختمان تثبيت كرد 

مطمئناً نقش . نداشتبه عنوان معرفي و محل وزارت كشاورزي قدري آشنا براي همگان است كه ديگر نيازي به نصب تابلو 

مالحظه  بسيار تعيين كننده بوده است و اگر فخر و مباهات و يا ننگ و عاري در اين كار باشد بخش قابل وزير در اين قضيه

بر اين باور هستند كه وزارت جهاد كشاورزي به به گونه اي تلخ در اين ميان حتي برخي . استاي از آن متوجه شخص وزير 

طي مكاتبه اي با شوراي اسالمي شهر تهران تقاضاي تغيير تمان و به منظور تكميل فرآيند واگذاري ساخعنوان آخرين اقدام 

واگذاري ساختمان شماره يك وزارت جهاد كشاورزي بهانه اي به دست داد تا . نام بلوار كشاورز به هر نام ديگر را بنمايد

ملي مورد  ضمن بررسي مختصري از جوانب موضوع و آثار و تبعات آن موضوع در اسناد مشروح مذاكرات مجلس شوراي

ضروري است كه آنچه كه از مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي مي آيد مواردي ذكر اين نكته نيز . بررسي قرار گيرد

كه به جهت اهميت نداشتن و يا بي وجود داشت و البته پاره اي موارد هم است كه توسط محقق دست يافته شده است 

به مجلس شوراي ملي  ه كه در اين نوشتار مي آيد منحصراً مباحثهمچنين، آنچ. ارتباطي با موضوع آورده نشده است

  .پرداخته است ودر صورت وجود اسنادي در مذاكرات مجلس شوراي اسالمي طي مكتوب جداگانه اي به آن نيز مي پردازيم
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  پاره اي حقايق 

منتج از حقايقي آشكار است ،  قبل از پرداختن به موضوع ذكر پاره اي حقايق كه برگرفته از اسناد مورد بررسي و يا

  . الزم به نظر مي رسد 

بر خالف آنچه كه بعضاً در محافل وزارت جهاد كشاورزي عنوان مي شود مبني بر تعلق ساختمان مورد بحث به - 1

، سنگ بناي ساختمان از ابتدا متعلق به ساير وزارت خانه ها و واگذاري آن به وزارت كشاورزي در هنگام تكميل و تحويل

دوره  101وزارت كشاورزي بوده است و اين موضوع حقيقتي است كه از اظهارات وزير آباداني و مسكن در جلسه شماره 

عالوه بر اين ، فرآيند تكميل ساختمان حتي تا سال ها پس از استقرار كاركنان وزارت . مجلس شوراي ملي هويدا است 22

ميليون تومان براي اين مهم در نظر  56مبلغ  1356يحه بودجه سال به طوري كه در ال. كشاورزي در آن ادامه داشته است

 . گرفته شده بود

اساساً موضوع واگذاري ساختمان وزارت جهاد كشاورزي به بخش خصوصي كه مورد توجه اولياي امور وزارت - 2

آن هم وابسته به  جهاد كشاورزي بوده است، هم چنان كه در عمل هم صورت واقع به خود نگرفت و به نهاد ديگري كه

خود آقاي دكتر خليليان به عنوان . بودجه عمومي كشور است ، به نظر مي رسد كه از ابتداد هم انديشه اي به دور از واقع است

فردي كه تحصيالت اقتصاد كشاورزي داشته است هم مي داند كه بخش خصوصي در كشور تا آن حد بزرگ نيست كه 

شاهد اين ادعا هم مي تواند وجود تعداد زيادي ساختمان با اندازه به . سعت را داشته باشد توانايي خريد ساختماني به اين و

 . مراتب كوچك تر و در عين حال مناسب تر در سطح تهران است كه همچنان خالي و بال استفاده مانده است 

وزارت خانه عالقه شديدي به نظر مي رسد كه بر خالف وزير جهاد كشاورزي ، كاركنان و به ويژه مديران ارشد - 3

شاهد بر اين . دليل اين امر شايد امكانات لوكس و مجلل پيش بيني شده در آن باشد. به ساختمان و حضور در آن داشته اند

باشد كه علي رغم اينكه تمامي معاونت ايشان در  80ادعا  مي تواند معاون وقت ترويج و نظام بهره برداري در اوايل دهه 

آن ساختمان نيز خود ايشان سال ها به عنوان معاون وزير  11سه در ميدان دكتر فاطمي متمركز بود و در طبقه  ساختمان شماره
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كاخ شيشه اي كه داراي مجموعه  6جهاد سازندگي استقرار داشت، ترجيح داد كه منحصراً حوزه معاونت خود را در طبقه 

 .شيك معاون وزير بود، استقرار دهد

كاركنان وزارت . احساسات و عواطف كاركنان وزارت جهاد كشاورزي و حتي كشاورزان خدشه واردشدن به - 4

جهاد كشاورزي و حتي كساني كه به نوعي وابسته به بخش كشاورزي هستند همچون تحصيل كردگان كشاورزي و 

ن در ر گله ايشااين حقيقت را مي توان از اظها. كشاورزان اين حركت را نوعي دهان كجي و تحقير خود قلمداد كردند

مطمئناً بخشي نارضايتي افراد فوق به دليل مشكالت مترتب بر تردد ميان ساختمان هاي متعدد .محافل خودماني استنباط كرد

  . انجام مي شده است و در يك زماني به مراتب كوتاه تر جهت انجام اموري است كه سابق بر در يك ساختمان 

 رات مجلس شوراي مليساختمان وزارت كشاورزي و مشروح مذاك

حال ببينيم در مورد ساختمان وزارت كشاورزي واقع در بلوار كشاورز كه اينك متعلق به قوه قضائيه شده است در 

شايد بتوان از مباحث . مذاكرات مجلس شوراي ملي چه مباحثي از سوي نمايندگان مجلس و يا دولت مطرح شده است 

به جهت . ساختمان پي برد و ميزان همسويي ايشان با وزير جهاد كشاورزي را دريافت مطروحه به نوع نگاه ايشان نسبت به اين

قبل از ورود به بحث ذكر اين . رعايت امانت و پرهيز از هرگونه سوگيري عين اظهارات صورت گرفته در اينجا نقل مي شود

  . وراي ملي در ايران تشكيل شددوره مجلس ش 24مجموعاً  1357لغايت  1285نكته خالي از فايده نيست كه از سال 

قديمي ترين سندي كه در مورد ساختمان فوق در مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي به دست آمده است ،   

، بيات ماكو به عنوان  19دوره  35به موجب مكتوبات موجود ، در جلسه شماره . است 1مربوط به سال دوره نوزدهم مجلس

رمند وزارت كشاورزي هم بوده است در قالب سؤال سوم از وزير كشاورزي وقت ، وكيل مجلس كه ادعا كرده قبالً كا

مشروح (؟ "چرا وزارت كشاورزي كرايه خانه مي دهد و محل را خودش نمي سازد "، پرسش مي كند كه 2ناصريمحمود 

كرج در نظر گرفته شد قريب چهل هزار متر اراضي بلوار  ": عين پاسخ وزير اين چنين است ). 19دوره  35مذاكرات جلسه 

كه وزارت كشاورزي و كليه مؤسساتش از قبيل بنگاه هاي مختلف دفع آفات و آبياري و غيره در يكجا متمركز شوند زمين 
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ها به بانك ساختماني واگذار شده بانك ساختماني مشغول تهيه نقشه و نقشه برداري است همين كه اعتبار آن كه اصل مطلب 

منظور  1336اختمان خواهيم كرد و اقدام الزم بعمل مي آيد و اعتبار آن هم اميدوارم در بودجه سال است تهيه شد شروع به س

چرا كه وي در ادامه . ظاهراً اظهارات ناصري قادر به جلب رضايت اين نماينده مجلس نبوده است ) . همان منبع . ( "بشود 

پنج هزار تومان از خزانه دولت  ]ي[نده حساب كردم روزراجع به ساختمان وزارت كشاورزي فرمودند ب": مدعي مي شود 

خود وزارت كشاورزي كه صاحب خالصجات است بانك ساختماني . بايد فقط در تهران وزارت كشاورزي كرايه بپردازد

 بنابراين عرايض. دارد تمام وسايل را دارد چرا براي خودش يك جائي را نمي سازد كه روزي پنج هزار تومان كرايه ندهد

به  1330از مطالب فوق اين چنين استنباط مي شود كه وزارت كشاورزي از دهه ). همان منبع( "بنده روي نظر شخصي نيست 

  .هكتار بوده است  4دنبال احداث ساختماني در حد و اندازه خود و در زميني به وسعت 

اين  85تا اينكه در جلسه . ي آيد بحثي از ساختمان وزارت كشاورزي در مجلس به ميان نم 223پس از آن تا دوره   

اليحه مربوط به اجازه واگذاري اراضي و ساختمان هاي  "و به هنگام بحث در مورد كليات) 1347آبان  30به تاريخ (دوره 

خواستم به عرض آقايان برسانم كه در بلوار اليزابت يك  ": ، داود مؤيد اميني به عنوان نماينده مجلس اظهار مي دارد  "دولتي

اند و يك پرچم  خراش است بااليش هم يك دكل زده ساختمان وزارت كشاورزي از سابق كرد كه به صورت يك آسمان

كه اگر هواپيماها خواستند در اوج كم پرواز كنند به آن نخورند و در مقابل اين عمارت يك عمارت مشابهي ساخته شده در 

و اين عمارتي كه ده الي دوازده ميليون تومان  4دهد ر ماه اجاره ميآخر بلوار كه وزارت كشاورزي چهل و پنج هزار تومان د

دانم اين چه نوع سليقه و سياستي است كه دولت اتخاذ كرده  بنده نمي. از طرف دولت خرج شده همين طور معوق مانده است

گذارد اصالً معلوم  فاده مياست كند و آن را بي برد باال چهارده پانزده ميليون خرج مي آيد يك عمارتي را مي است كه مي

روند ماهي چهل و پنج هزار تومان آن عمارت را  نيست چرا اين كار شده است و چه سياستي در كار بوده است و حاال مي

گذاريد آنجا  كنم كه يك توضيحي بفرمائيد ما روشن بشويم شما يك پول هنگفت دولت را مي كنند من استدعا مي اجاره مي

دهيد من خواهش مي كنم اين توضيح را بفرمائيد آخر اين دولت و ملت چه تقصيري دارند كه  يد اجاره ميرو بماند و بعد مي



 دكتر عباس نوروزي                                                                                 واگذاري كاخ شيشه اي وزارت جهاد كشاورزي و رؤياي

 1391مستان ز                                                                          موزش كشاورزي ايرانآترويج و  علمي انجمن ٥

به  دليل عدم حضور وزير كشاورزي در هنگام ). 22دوره  85مشروح مذاكرات جلسه ( "بايد اين طور پول شان از بين برود 

تي كه آقاي وزير كشاورزي اينجا هستند اين مورد را سوال در وق "بيايات مؤيد اميني ، رئيس مجلس از وي مي خواهد كه 

   ).همان منبع("بفرمائيد

بار ديگر بحث ساختمان وزارت كشاورزي در صحن علني مجلس به ميان ) 22دوره  101جلسه (جلسه بعد  16

دولت به عنوان بهترين  كشيده مي شود و بار ديگر مؤيد اميني پس از اشاره به متن خبري در روزنامه كيهان مبني بر اينكه

، را در مورد 5ميليون ريال اجاره خانه مي دهد، اين دفعه وزير آباداني و مسكن ، غالمرضا نيك پي 67مستĤجر ماهيانه 

وقتي بنده اين خبر را خواندم و از بولوار كرج هم يك ...  ": ساختمان وزارت كشاورزي اين چنين مخاطب قرار مي دهد 

طبقه كه ساليان متمادي است نيمه كار مانده آقايان مالحظه فرموديد  18-17آسمان خراشي در حدود گذشتم ديدم  روزي مي

هاي  هاي جديد رفتند در اقصي نقاط شهر عمارت به چندين وزارتخانه اين وزارتخانهوقتي وزارت كشاورزي منشعب شد 

وزارت كشاورزي يك جا آسمان خراش گرفته عمارت . هزار تومان در ماه اجاره 50-40عظيمي را اجاره كردند مسلماً با 

كه آنجا ساخته شده اگر به موقع  زار نو هم در اجاره آنهاست بنده سؤالم اين بود كه آن آسمان خراشي خاچيك در الله

شد آنجا الاقل دو وزارتخانه را جا بدهد سؤال بنده خيلي ساده است كه چرا اين كار نشده و  شد مسلماً مي تكميل و حاضر مي

مشروح مذاكرات جلسه (  "...ميليون تومان اجاره بدهد  80اند كه دولت بايد ساليانه  اين چه ضرري است كه به دولت زده

  ). 22دوره  101

گويد كه اسباب كشي معادل يك حريق شديد  يك مثلي است كه مي: وي در ادامه به نكته زير هم اشاره مي كند 

است بعضي از سازمانها امروز اينجا هستند فردا جاي ديگر سال ديگر در يك عمارت ديگر و در جريان اين كار تمام وسايل 

به نظر مي رسد كه نكته اخير مورد ). همان منبع(  "مرتبه روز از نو روزي از نو رود و دو و تشكيالت و تجهيزات از بين مي

تأكيد مؤيد اميني را بسياري از مديران فعلي مورد غفلت قرار مي دهند كه در جريان جابه جايي هاي مكرر دستگاه هاي 
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ضرر و زيان وارده به وسايل و تجهيزات دولتي كه به ويژه در مورد وزارت كشاورزي تبديل به مقوله اي متعارف شده است ، 

  . اداري تا چه ميزان است

نخست وزيري يك فكر خوبي ": در ميان اظهارات اين نماينده مورد در خور توجه ديگري هم به چشم مي خورد 

بودند دانم اين ابتكار مربوط به آقاي نخست وزير بود يا ديگري چند ساختمان در اقصي نقاط شهر اجاره كرده  كرد نمي

را متمركز كنند در آن   سازند كه تمام دستگاه آمدند از همان محل از بانك پول گرفتند و يك عمارت خيلي خوبي دارند مي

هم چنان كه ). همان منبع( "اي را پيدا كنند  دانيد مردم تا چه حد ناراحتي دارند تا بروند برگردند و وزارتخانه عمارت نمي

رت كشاورزي دقيقاً عكس اين رويه اتفاق افتاده است ويك ساختمان مركزي با تعداد قابل مالحظه مي شود در مورد وزا

چرا كه . توجهي واحد تبديل به چندين ساختمان كوچك پراكنده در اقصي نقاط شهر با پايداري و ثبات اندك شده است 

  . همچنان روند جابه جايي ها و تهيه و تدارك محل جديد ادامه دارد

ر ، نيك پي ضمن تأييد گفته هاي مؤيد اميني اشاره نسبتاً مبسوطي به پيشينه موضوع و اقدامات انجام شده به هر تقدي

  :به شرح زير مي كند كه به جهت اهميت موضوع و علي رغم طوالني بودن نقل مي شود 

اورزي به منظور وزارت كش 38هاي موجود در اواسط سال  درباره ساختمان وزارت كشاورزي طبق محتويات پرونده "

هاي كشاورزي با تأييد هيأت دولت محلي را در خيابان اليزابت دوم براي ساختمان تخصيص داد و فقط  تمركز كليه فعاليت

هاي معماري و  تهيه نقشه 38/ 12/ 17شود در تاريخ  نظارت ساختماني اين كار به عهده بانك ساختماني سابق گذاشته مي

ها كار از طريق مناقصه به شركت  پس از تهيه نقشه. شود شاور مهندسين فرمانفرمائيان واگذار ميمحاسباتي به عهده مهندسين م

 400گردد برآورد اوليه ساختمان و تاسيسات مربوطه در حدود  واگذار مي 39/ 11/ 1مورخ  16481سوم طي قرارداد شماره 

اجات موجود وزارت كشاورزي كوچك بود قرار بر بيني گرديده بود چون زمين اختصاصي نسبت به احتي ميليون ريال پيش

اعتبار اوليه كارهاي . طبقه طبقات اصلي دو طبقه زيرزميني و دو طبقه كافه تريا ساخته شود 21طبقه  25اين گرديد بنايش در 

كه هايي  ميليون تومان صرف كار شده با پرداخت 20مبلغ  39/ 9/ 16ساختماني وزارت كشاورزي طبق صورت مجلس مورخ 
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ميليون  25تا  24ها بزنيم و در حدود  ميليون تومان بود ما توانستيم از كل هزينه 5جويي كه شايد در حدود  اخيرا شد و صرفه

يك (تومان ديگر اعتبار الزم است تا بشود اين عمارت را به صورت اوليه با حذف تمام تزئينات و قسمتهاي لوكس تهيه كرد 

هزار  14هزار متر زيربنا خواهد بود كه زمين مفيد و قابل استفاده كمي بيش از  28جمعا ) بناستچقدر زير  –نفر از نمايندگان 

كنم علت اصلي تفاوت فاحش بيشتر از نظر طبقات زيرزميني و كافه ترياست كه در نظر گرفته  متر مربع است كه تصور مي

اي كه  ورت خيلي دقيق كه از محل بهترين استفادهشده و در دو ماه قبل مطالعه شد از طرف وزارت آباداني و مسكن به ص

طبقه را  17شود كرد چه هست؟ آيا مصلحت هست در همين حدودي كه زيربناي ساختمان آمده باال قطع كنيم و همين  مي

شود طبقه تكميل بشود و در اختيار وزارتخانه گذاشته ب 25تكميل كنيم و در اختيار وزارتخانه بگذاريم و يا مصلحت است كه 

ساختمان ادامه داده شود چون تمام مخارج در ايجاد فونداسيون و  جويي باالخره مصلحت چنين ديده شد كه از نظر صرفه

ميليون اعتبار الزم  20شود و باز  ميليون تومان بالغ نمي 5هاي ساختمان و ساير كارها شده و تمام تقليل هزينه جمعا بيش از  پايه

 4بيني شده بنابراين تكميل اين ساختمان در  ميليون تومان آن پيش 10بيني نشده فقط  مه آينده پيشدايم و اين اعتبار در برنا

وزارت  –شود كه نشود اين عمارت را تكميل كرد با وزارت كشاورزي  سال آينده مقدور نخواهد بود ولي اين دليل نمي

اورزي بنده چندين جلسه تشكيل دادم معلوم شد كه اصالحات ارضي و تعاون روستايي و وزارت منابع طبيعي و توليدات كش

توانيم جا بدهيم و پيشنهادي كه بنده به دولت خواهم كرد اين  به راحتي دو وزارتخانه يا سه وزارتخانه را در اين محل مي

ز مذاكره است كه اگر دولت موافقت بكند شبيه ساختمان نخست وزيري بتوانيم از بانك مركزي وام بگيريم البته بنده هنو

ميليون تومان هم  14تا  12بيني شده در حدود  ميليون تومان اعتبار پيش 10كنم مشكلي باشد چون  ام ولي تصور نمي نكرده

ها هم پرداخت بشود به مجرد تأمين اعتبار پس از شروع دو  االجاره اعتبار اگر به صورت وام گرفته بشود و از محل وصول مال

كنم كه تأمين  بنيم و تصور نمي ساختمان تكميل بشود و بنده هيچ اشكالي در تكميلش نميسال وقت الزم است كه اين 

اعتبارش هم مشكل زيادي داشته باشد از راههايي غير از بودجه برنامه عمراني چهارم همين طور كه عرض كردم با زمين قابل 

   ).همان منبع(  "ود در آنجا مستقر كرد ش طبقه دو يا سه وزارتخانه را مي 25اي كه در اختيار هست در  استفاده
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بار نخست . هم سه بار موضوع ساختمان وزارت كشاورزي در صحن مجلس به ميان كشيده مي شود 236در دوره 

است كه در طي آن نماينده اي به نام دكتر موسوي و به ) 6جلسه شماره (در نخستين ايام آغاز به كار اين دوره قانون گذاري

يكي  ": مورد برنامه دولت هويدا ، از تأخير در اتمام ساختمان وزارت كشاورزي اين چنين گله مي كند هنگام بحث در 

 15ميليون تومان شايد خرج شده است اكنون  15ديگر در آنطرف خيابان اليزابت بنام ساختمان وزارت كشاورزي است كه 

من نميدانم . نوز كه هنوز است همينطور خوابيده سال است حتي قبل از انقالب است و در زمان اين حكومت هم هست ه

  ). 23دوره  6مشروح مذاكرات جلسه . ( "چطور شده و چرا تا حال نتوانسته ايد تكليف اين ساختمان دولتي را تعيين كنيد

و در ) 1351تير  6به تاريخ (مجلس  23دوره  63بار ديگر و اين دفعه در جلسه ) دكتر موسوي(اين نماينده مجلس 

نگام گزارش شور اول از كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري بمجلس شوراي ملي به تأخير صورت گرفته در اتمام ه

آيا اين معقول است؟ واين عنوان قانوني دارد كه يك دولتي يك  ": ساختمان وزارت كشاورزي به اين شرح مي پردازد 

طبقه را درست كنم بتدريج  20د بيايد بگويد من براي اينكه اين ساختمان دستگاه مسئولي كه ميخواهد برنامه اي را پياده كن

سال يك برنامه برايش 15ساختمان وزارت كشاورزي باالخره بعداز . سال 15سال تا  10سال تا  5شروع ميكنم؟ تا كي؟ تا 

رستان وكدام دستگاه و كدام محل تعيين شده نميدانم شده يا نشده بايد قيد شود تا كي بتدريج كه نميشود كارمندان كدام شه

به اين ترتيب ، مي توان نتيجه ). 23دوره  63مشروح مذاكرات جلسه ("تاكي اميدوار باشند كه اين برنامه پياده خواهد شد

  . همچنان ساختمان وزارت كشاورزي مورد بهره برداري قرار نگرفته بود 1351گرفت كه تا پايان سه ماهه نخست سال 

علي رغم اينكه ساختمان وزارت كشاورزي مورد بهره برداري قرار گرفته و كاركنان در آن استقرار  و 247در دوره 

اين موضوع را مي توان از . يافته بودند ، اما ، همچنان مبالغي از بودجه عمومي كشور براي تكميل آن اختصاص مي يافت

 1356به بحث در مورد كليات اليحه بودجه سال  مجلس كه در آن نمايندگان 24دوره  82مشروح مذاكرات جلسه شماره 

اليحه بودجه  4پيوست شماره  35در صفحه  "در اين جلسه دكتر محمد ستاري مدعي مي شود كه . پراخته بودند، دريافت

ملييون ريال در نظر گرفته شده  560كل كشور تنها براي تكميل ساختمان كاخ وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي مبلغ  1356
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ومبلغ مزبور جدا از هزينه گزافي است كه سال گذشته براي اين كاخ به عمل آمده و بقولي بودجه آن از اعتبارات  است

اين گفته ها حكايت از اين واقعيت مي نمايد ). 24دوره  82مشروح مذاكرات جلسه ("صندوق عمران مراتع تأمين شده است 

 . ميل اين ساختمان مي شده استهمچنان مبالغي صرف تك 1356كه در سال هاي قبل از 

  منابع و مĤخذ 

مجلس  24از دوره  82و جلسه  23از دوره  63و  6 ؛ 22از دوره  101و  85، 9؛ دوره از  35مشروح مذاكرات جلسه هاي  - 
  . شوراي ملي 

  پي نوشت ها 

                                                            
  .به پايان رسيد 1339خرداد ماه  19در تاريخ  Ĥغاز و در تاريخخورشيدي 1335خرداد ماه  10 دوره نوزدهم مجلس شوراي ملي در تاريخ 1
  ).1388ارديبهشت، 68نوروزي ، مجله دهاتي ، شماره ( وزير كشاورزي بود1336فروردين سال لغايت  1335خرداد ناصري از  محمود  2
  . منحل شد 1350شهريور ماه  Ĥ9غاز و در تاريخخورشيدي 1346مهرماه  14مجلس شوراي ملي در تاريخ  22دوره   3
آذر است كه چند سالي است به صورت تخليه  16به احتمال قريب به يقين منظور مؤيد اميني از ساختمان فوق ساختمان واقع در ابتداي خيابان   4

  . دانشگاه تهران به اين دانشگاه واگذار شود شده باقي مانده و در حال حاضر متعلق به دانشگاه هنر است و ظاهراً قرار است در طرح توسعه
   1350شهردار بعدي تهران در دهه   5
  .خاتمه يافت1354شهريور  16آغاز و در تاريخ 1350شهريور ماه  9دوره بيست و سوم مجلس شوراي ملي در تاريخ   6
مي عمر آن به ر رسيدن انقالب اسالبا به ثم 1357بهمن  21آغاز و در تاريخ 1354شهريور  17دوره بيست و چهارم مجلس شوراي ملي در تاريخ   7

  . پايان رسيد


