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 تشكيالت قانونگذارى مجلس
هيأترئيسهدائم

ماده ۱۷ – اعضاء هيأت رئيس��ه دائم، پس از انتخاب، در حضور 
نماين��دگان با قرائت متن زير س��وگند ياد ميکنند و موظف به 
رعايت دقيق مفاد آن می باشند.)اصالحی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(

بسم اهلل الرحمن الرحيم
» من به عنوان عضو هيأت رئيس��ه مجلس ش��ورای اسالمی در 
برابر قرآن مجيد به خداوند قادر متعال س��وگند ياد می کنم که 
حداکثر توان خود را برای اجراء آيين نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی با مراعات بی طرفی کامل در انجام وظايف بکارگيرم و 

از هرگونه اقدام مخالف آيين نامه اجتناب نمايم.«
م��اده ۱۸ – ن��واب رئيس به ترتيب تع��داد آراء به عنوان نايب 
رئي��س اول و ناي��ب رئيس دوم و درصورت تس��اوی آراء با قيد 
قرع��ه انتخاب می ش��وند و در غياب رئيس مجل��س به ترتيب، 

وظايف و اختيارات او را برعهده خواهند داشت.
تبصره – رئيس مجلس می تواند حتی هنگام حضور خود، اداره 

جلسه رسمی را به ترتيب به عهده نواب رئيس بگذارد.
ماده ۱۹ – اگر رئيس مجلس پيش از انقضای مدت از رياس��ت 
استعفاء دهد يا فوت شودنواب رئيس به ترتيب تقدم، جلسه را 
منعقد می س��ازند و متن اس��تعفاء نامه را قرائت يا فوت را اعالم 
می دارند. درمورد فوت به احترام متوفی جلس��ه ختم می ش��ود 
و در هر صورت در جلس��ه بعد نايب رئيس جلس��ه را تش��کيل 
می دهد و رئيس جدي��د طبق آيين نامه داخلی مجلس انتخاب 
می ش��ود. در مورد اس��تعفاء بعد از اعالم و قرائت متن استعفاء 
نامه در مجلس و استماع توضيحات رئيس مستعفی و مذاکراتی 
که نمايندگان الزم بدانند، چنانچه اس��تعفاء پس گرفته نشود، 
انتخاب رئيس جديد در جلس��ه بعد به عم��ل می آيد، حداکثر 
توضيحات رئيس س��ی دقيقه و س��ه نفر نماين��ده هر کدام ده 

دقيقه است. )اصالحی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
تبصره ۱ – در مورد فوت يا استعفاء ساير اعضای هيأت رئيسه 
نيز بايد بدون تشريفات در جلسه بعد انتخاب فرد يا افراد جديد 

به عمل آيد.
تبصره ۲ – انتخاب رئيس و هريک از اعضای هيأت رئيسه جديد 

برای مدت باقيمانده از يکسال خواهد بود.
ماده ۲۰ – هيچيک از اعضاء هيأت رئيس��ه مجلس نمی تواند به 
عضويت کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخاب 
ش��ود و در صورتی که هريک از اعضاء اين کميسيون به عضويت 
هيأت رئيس��ه انتخاب گردند از کميس��يون مس��تعفی شناخته 
ش��ده و مطابق مراتب منظور در اين آيين نامه نس��بت به تعيين 
کميس��يون جديد اقدام خواهند نمود و همچنين نمی توانند به 
عنوان رئيس يا سخنگو کميسيون های مجلس انتخاب گردند و 
درصورتی که رئيس يا سخنگو کميس��يون ها به عضويت هيأت 
رئيس��ه انتخاب گردند از س��مت خود در کميس��يون مستعفی 

شناخته می شوند.
ماده ۲۱ – وظايف و اختيارات رئيس مجلس عبارتند از :

۱- اداره جلسات مجلس به شرح مواد اين آيين نامه.
۲- اداره کليه امور اداری، مالی، اس��تخدامی و سازمانی مجلس.

)اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
۳- امضای کليه احکام استخدامی براساس آيين نامه استخدامی 

کارکنان مجلس و ساير قوانين و مقررات.
۴- امضای کليه نامه های مربوط به امور قانون گذاری و پارلمانی 

مجلس.
۵- حضور در نهادهای قانونی که رئيس مجلس عضو آنها است.

۶- ارائه گزارش کامل از تصميمات و اقدامات هيأت رئيس��ه در 
رابطه با مس��ائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابعه آن 

هر سه ماه يکبار به  نمايندگان.
۷- ساير موارد مذکور در قانون اساسی و ديگر مقررات.

ماده ۲۲ – وظايف دبيران عبارتند از:
۱- مراقب��ت در ضبط و تحرير ص��ورت مذاکرات و چاپ و توزيع 

آنها.
۲- قرائت طرحها و لوايح، پيشنهادها، نوشته ها و مطالبی که بايد 

به اطالع مجلس برسد.
۳- تنظيم پيش��نهادهای واصله از طرف نماين��دگان به ترتيب 

وصول با قيد شماره.
۴- ترتيب اجازاتی که نمايندگان در جلسه برای نطق می خواهند، 

با رعايت حق تقدم و قيد شماره ترتيب.
ماده ۲۳ – وظايف و اختيارات هيأت رئيسه عبارتند از:

۱-  نظ��ارت بر کليه امور اداری، مالی، اس��تخدامی و س��ازمانی 
مجلس.)اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(

۲- تصويب بودجه پيش��نهادی س��اليانه مجلس و ارجاع آن به 
کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس جهت طی مراحل 

قانونی.
۳- تصويب حقوق مالی نمايندگان طبق اين آيين نامه. )اصالحی 

مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
۴- انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس.

۵- نظارت بر انجام امور مربوط به گزارشها و چاپ و توزيع آنها.
۶- تهيه و تنظيم برنامه هفتگی مجلس.

۷- مس��ؤوليت و نظ��ارت بر رعايت اوق��ات و مهلت های قانونی 
مذکور در اين آيين نامه.

۸- تصمي��م گي��ری در خصوص دعوت از اش��خاص حقيقی و 
حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی جهت شرکت و يا 

اظهارنظر در مجلس. )اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
۹- اعالم مراتب رد اعتبارنامه يا اس��تعفای نمايندگان به وزارت 

کشور.
۱۰- بررس��ی و حل و فصل مس��ائل و مشکالت کميسيون ها و 
شعب و اتخاذ تصميم در موارد اختالفی يا عدم رعايت آئين نامه.

)اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
۱۱- حفظ ش��أن و منزلت و اقتدار مجل��س و دفاع از حقوق و 

جايگاه قانونی نمايندگان.
۱۲- تصوي��ب س��ازوکار الزم جهت بهبود روش��های نظارتی و 
ساماندهی امورناظرين منتخب  مجلس وکميسيونها در مجامع و 
شوراها و دريافت گزارش آنان. )اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(

تبصره – جلس��ات هيأت رئيسه با حضور حداقل دو سوم اعضاء 
که رئيس يا يکی از نواب رئيس جزء آنان باشد رسميت می يابد 
و مصوب��ات آن با رأی اکثريت مطلق ع��ده حاضر معتبر خواهد 

بود.
د – مسؤوليت مشترک هيأت رئيسه در برابر مجلس

ماده ۲۴ – رئيس مجلس و ساير اعضای هيأت رئيسه در مورد 
انجام وظايف محوله در اين آيين نامه در برابر مجلس مسؤوليت 

مشترک دارند.
ماده ۲۵ – هرگاه نمايندگان به کيفيت اداره جلس��ات يا ساير 
امور مجلس و نحوه ايفای وظايف رئيس يا س��اير اعضای هيأت 
رئيسه معترض باش��ند، می توانند طی تقاضای کتبی با امضای 
حداقل بيس��ت و پنج نفر و يا به درخواس��ت کميسيون تدوين 
آيين نامه داخلی مجلس، تشکيل هيأت رسيدگی به اعتراضات، 
مرکب از رؤسای کميس��يون های تخصصی و اعضاء کميسيون 
تدوين آيين نامه داخلی مجلس را درخواست نمايند.  کميسيون 
تدوين آئين نامه داخلی مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت 
به تشکيل هيأت رسيدگی به اعتراضات، اقدامنمايد. هيأت اخير 
مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبين معترضين، 
به موضوع رس��يدگی نمايد. درصورتی که اکثريت اعضاء هيأت 
رأی ب��ر عدم صالحيت ف��رد مورد اعت��راض دادند عضويت وی 
در هيأت رئيس��ه تعلي��ق می گردد. گزارش هي��أت در اين باره 
در جلس��ه غيرعلن��ی مورد بررس��ی قرار می گي��رد و در اولين 

جلس��ه علنی مجلس بدون بحث به رأی گيری گذاشته می شود. 
درصورت رد عدم صالحيت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد 
داد و درغير اين صورت از سمت خود مستعفی شناخته می شود 
و حق ش��رکت در انتخابات مج��دد آن دوره را ندارد.)اصالحی 

مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
تبص��ره ۱ – هيأت رس��يدگی کنن��ده به اعت��راض، در ابتدای 
نخستين جلسه خود هيأت رئيسه ای را وفق مقررات مربوط به 
انتخاب هيأت رئيسه کميس��يون ها، انتخاب می نمايند. جلسات 
هيأت باحضور سه چهارم اعضاء رسميت می يابد و مناط اعتبار 

تصميمات آن، رأی اکثريت مطلق حاضرين  می باشد.
تبص��ره ۲ – نمايندگان معترض و اعض��اء مورد اعتراض هيأت 
رئيس��ه مجلس، حق رأی در جلس��ه هيأت رسيدگی کننده به 

اعتراضات را ندارند.
تبصره ۳ – رسيدگی فوق مانع از انجام وظايف قانونی کميسيون 
اصل نودم )۹۰( قانون اساسی نسبت به طرز کار مجلس نخواهد 
ب��ود و نمايندگان  می توانند از آن طريق نيز نس��بت به عملکرد 

هيأت رئيسه نظارت و پيگيری نمايند.
تبصره ۴� نحوه رس��يدگی به اعتراض در م��ورد ايفای وظايف 
رئيس کميس��يون اصل نودم )۹۰( قانون اساسی و نيز رئيس و 
دادس��تان ديوان محاسبات و همچنين ساير نمايندگان مجلس 
که با رأی مجلس انتخاب می شوند ولی در اين آيين نامه برای 
رسيدگی به اعتراض در مورد ايفای وظايف آنان روشی مشخص 
نشده است طبق اين ماده است. )الحاقی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(

تبص��ره ۵� چنانچه ده نف��ر از نمايندگان ب��ه عملکرد هر يک 
از نماين��دگان منتخب مجلس در هيأتها، مجامع و ش��وراهای 
غيراستانی و غيرشهرس��تانی معترض باشند، طبق اين ماده به 
عملکرد آنان رسيدگی می شود. )الحاقی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱( 

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- ميزان ش��رکت نمايندگان دس��تگاه های اجرايی در جلسات 
مجلس شورای اسالمی از نظر سطح و کيفيت مشارکت چگونه 

است؟
- آيا وظاي��ف و اختيارات رئيس مجلس موضوع ماده ۲۱ آيين 
نامه داخلی مجلس ش��ورای اسالمی برای اداره امور قوه مقننه 

کافی است؟
- نقاط ضعف و قوت اداره جلس��ات مجلس شورای اسالمی به 

 شرح مواد آئين نامه داخلی چيست؟
- گ��زارش عملکرد اداره کليه امور اداری، مالی، اس��تخدامی و 
س��ازمانی مجلس شورای اسالمی به تفکيک دوره های مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد رييس مجلس ش��ورای اسالمی در خصوص 

امضای کليه احکام اس��تخدامی بر اساس آئين نامه استخدامی 
کارکن��ان مجلس مجلس ش��ورای اس��المی و س��اير قوانين و 
مقررات به تفکيک دوره های مجلس شورای اسالمی چيست؟

- گزارش عملکرد رييس مجلس ش��ورای اسالمی در خصوص 
امض��ای کليه نامه های مربوط به ام��ور قانون گذاری و پارلمانی 
مجلس ش��ورای اس��المی به تفکيک دوره های مجلس شورای 

اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد رييس مجلس ش��ورای اسالمی در خصوص 
حضور در نهادهای قانونی که رئيس مجلس عضو آنها اس��ت به 

تفکيک دوره های مجلس شورای اسالمی چيست؟
- ارائ��ه گزارش کامل از تصميمات و اقدامات هيأت رئيس��ه در 
رابطه با مس��ائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابعه آن 
هر س��ه ماه يکبار به نمايندگان ب��ه تفکيک دوره های مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- ساير موارد مذکور در قانون اساسی و ديگر مقررات مربوط به 

وظايف رييس مجلس شورای اسالمی چيست؟
- نحوه نظارت بر هملکرد رييس مجلس شورای اسالمی چگونه 

است؟
- س��ازوکار نظارت بر وظايف دبيران مجلس ش��ورای اسالمی 

چيست؟
- گ��زارش عملکرد دبيران مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون 
مراقبت در ضبط و تحرير صورت مذاکرات و چاپ و توزيع آنها 

به تفکيک دوره های مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گ��زارش عملکرد دبيران مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون 
قرائت طرح ها و لوايح، پيش��نهادها، نوشته ها و مطالبی که بايد 
به اطالع مجلس ش��ورای اسالمی برس��د به تفکيک دوره های 

مجلس شورای اسالمی چيست؟  
- گ��زارش عملکرد دبيران مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون 
تنظيم پيشنهادهای واصله از طرف نمايندگان به ترتيب وصول 
با قيد ش��ماره به تفکيک دوره های مجلس ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- گ��زارش عملکرد دبيران مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون 
ترتيب اجازاتی که نمايندگان در جلسه برای نطق می خواهند، 
با رعايت حق تقدم و قيد ش��ماره ترتيب به تفکيک دوره های 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
س��ازوکار نظارت ب��ر وظايف و اختيارات هيأت رئيس��ه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گ��زارش عملکرد دبيران مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون 
نظارت بر کليه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس 

به تفکيک دوره های مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گ��زارش عملکرد دبيران مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون 
تصوي��ب بودجه پيش��نهادی س��اليانه مجلس و ارج��اع آن به 
کميس��يون برنامه و بودجه و محاس��بات مجل��س جهت طی 
مراحل قانونی به تفکيک دوره های مجلس ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- گ��زارش عملکرد دبيران مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون 
تصويب حقوق مال��ی نمايندگان طبق اين آئين نامه به تفکيک 

دوره های مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گ��زارش عملکرد دبيران مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون 
انتظام و حفظ انضباط جلس��ات مجل��س به تفکيک دوره های 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گ��زارش عملکرد دبيران مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون 
نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش ها و چاپ و توزيع آنها به 

تفکيک دوره های مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد دبيران مجلس شورای اسالمی پيرامون تهيه 
و تنظيم برنامه هفتگی مجلس شورای اسالمی به تفکيک دوره 

های مجلس شورای اسالمی چيست؟

- گ��زارش عملکرد دبيران مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون 
مسؤوليت و نظارت بر رعايت اوقات و مهلت های قانونی مذکور 
در اين آئين نامه به تفکيک دوره های مجلس ش��ورای اسالمی 

چيست؟
- گ��زارش عملکرد دبيران مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون 
تصميم گيري در خصوص دعوت از اشخاص حقيقي و حقوقي 
و موافقت با حضور اش��خاص متقاضي جهت شرکت و يا اظهار 
نظر در مجلس به تفکيک دوره های مجلس ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- گزارش عملکرد دبيران مجلس شورای اسالمی پيرامون اعالم 
مراتب رد اعتبارنامه يا اس��تعفای نمايندگان به وزارت کشور به 

تفکيک دوره های مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گ��زارش عملکرد دبيران مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون 
بررس��ی و حل و فصل مسائل و مشکالت کميسيون ها و شعب 
و اتخ��اذ تصميم در موارد اختالفي ي��ا عدم رعايت آئين نامه به 

تفکيک دوره های مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد دبيران مجلس شورای اسالمی پيرامون حفظ 
شأن و منزلت و اقتدار مجلس شورای اسالمی و دفاع از حقوق 
و جايگاه قانونی نمايندگان به تفکيک دوره های مجلس شورای 

اسالمی چيست؟
- گ��زارش عملکرد دبيران مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون 
تصوي��ب س��ازوکار الزم جه��ت بهب��ود روش ه��اي نظارتي و 
س��اماندهي امور ناظرين منتخب مجلس ش��ورای اس��المی و 
کميس��يون ها در مجامع و ش��وراها و درياف��ت گزارش آنان به 

تفکيک دوره های مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد جلسات هيأت رئيسه مجلس شورای اسالمی 

به تفکيک دوره های مجلس شورای اسالمی چيست؟
- مس��ؤوليت مش��ترک رئيس مجلس ش��ورای اسالمی و ساير 
اعضای هيأت رئيس��ه در مورد انجام وظايف محوله آئين نامه در 

برابر مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد کميس��يون تدوي��ن آئين نامه داخلی مجلس 
شورای اس��المی به تفکيک دوره های مجلس شورای اسالمی 

چيست؟
- گ��زارش عملکرد هيأت رس��يدگی به اعتراض��ات نمايندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی به تفکيک دوره های مجلس شورای 

اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد کميسيون اصل نودم )۹۰( قانون اساسی در 
نظارت عملکرد هيأت رئيسه مجلس شورای اسالمی به تفکيک 

دوره های مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی در تعامل با خبرنگاران 
رسانه های گروهی به تفکيک دوره های مجلس شورای اسالمی 

چيست؟
- از نظر رس��انه های گروهی عملکرد هيأت رئيسه دائم مجلس 
ش��ورای اس��المی در ده دوره گذشته در راستای حل مشکالت 

زندگی مردم چگونه بوده است؟
- نظر خبرنگاران رس��انه های گروه��ی پيرامون عملکرد هيات 
رييس��ه مجلس شورای اس��المی به تفکيک دوره های مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- ب��ه نظر نخبگان و انديش��مندان عملکرد هيأت رئيس��ه دائم 
مجلس ش��ورای اس��المی در ده دوره گذش��ته در راستای حل 

مشکالت زندگی مردم موفق بوده است؟
- از نظر س��ازمان های مردم نهاد آيا عملکرد هيأت رئيسه دائم 
مجلس ش��ورای اس��المی در ده دوره گذش��ته در راستای حل 

مشکالت زندگی مردم بوده است؟
- گزارش دس��تگاه های نظارتی بر نحوه عملکرد هيات رييسه 
دائم مجلس شورای اسالمی در ده دوره گذشته در راستای حل 

مشکالت زندگی مردم چيست؟

 شنبه  11 آبان 1398  شماره 5157 

اذان ظهر: 11:48 اذان مغرب: 17:26 اذان صبح فردا: 5:01  طلوع آفتاب فردا: 6:28

اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

تهران 

°20 °10
مشهد 

°20 °10
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°22 °10
یزد

°26 °10

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، کوچه بابک، پالک ۱۶ 

نمابر: ۸۸۰۰۷۵۷۵  تلفن: ۸۸۰۱۳۸۷۰-۶ 
شاپا: ۳۹۴۷ - ۲۰۰۸ كدپستي: ۱۴۳۸۶۳۴۸۷۱ 

سازمانآگهيها: ۸۸۰۰۶۹۶۹ 
چاپ: کارگر ۶۶۸۱۷۳۱۶ 

www.siasatrooz.ir


حضرتزهراسالماهللعليها:

 کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترين 
مصلحت را به سويش فرو خواهد فرستاد.

وز حدیث ر

اخالص نيت و عمل برای خدا، اين اگر ش��د، همه ی مشکالت حل خواهد شد، 
همه ی راهها گشاده خواهد شد؛ اين اگر شد، رحمت الهی و کمک الهی شامل 

حال خواهد شد؛ رهبرانقالب

اهواز
°29 °13

فانوس: 

گزارش

سیاست روز روزنامه صبح ایران
www.siasatrooz.com@siasatrooz

– –

–

-
-

  -

   WWW. SHANA.IR
  WWW. NIGC-NIGTC. IR

WWW. NIGC-DIST2. IR
http://iets.mporg.ir

اداره کل راه آهن یزد

اداره کل راه آهن یزد در نظر دارد بنابر بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام 
نماید الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان داراي صالحیت از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
1. موضوع مناقصه:بهسازي ساختمان پانل ایستگاه یزد

2. مبلغ کل برآورد: 4,993,953,567 ریال بر اساس فهارس بهاي سال1398
3. مدت و محل انجام : 12/دوازده  ماه ---  مطابق با اسناد مناقصه

4. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 249,697,679(دویست و چهل و نه میلیون و ششصد ونود وهفت هزار و ششصد و هفتاد و نه )ریال 
5. شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه: 1- ارائه تصویر برابر اصل شده همزمان تائید صالحیت حداقل پایه 5/پنج در رشته ابنیه و پایه 5/پنج در رشته تاسیسات وتجهیزات از 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي 2-ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
6. قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

7. مهلت دریافت اسناد ارزیابی : حداکثر تا ساعت 14:30 روزیکشنبه مورخ 1398/08/19
8. مهلت بارگذاري اسناد تکمیل شده ارزیابی: حداکثر تا ساعت 14:30روزیکشنبه مورخ 1398/09/03

9. مدت اعتبار ضمانت هاى شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه مى باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید مى باشد .
10. پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروري است مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند. 

شماره تماس سامانه ستاد:  021-41934
پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشندجهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

شناسه آگهى 648108

عملكرد هيات ر�یيسه مجلس شورای اسالمی در محاق!!؟
سیاستروزپیرامونقانونآییننامهداخلیمجلسشورایاسالمیپرسشگری)1( میکند:

اشاره:
مبن�ایعملک�ردقوهمقنن�ه،قانونآيي�ننامهداخلی
مجلسش�ورایاسالمیاس�تكهساختار،تشکيالتو
گ�ردشكاررادرآنتعيينمیكن�د.اينقانوندارای
فصولومباحثگوناگونیاس�تك�هاجرایآنوظيفه
هي�اترييس�همجلسش�ورایاس�المیبامش�اركت
نمايندگانمردماس�ت.صرفنظرازاشکاالتماهيتی
وعملک�ردیقان�ونآييننامهداخلیمجلسش�ورای
اس�المیوضمناطالعرس�انیعمومیآن،ايننوشتار
بهپرسش�گریپيراموننحوهاجرایقان�ونآييننامه
داخل�یمجل�سش�ورایاس�المی)تش�کيلوافتتاح
مجلسش�ورایاسالمیووظايفاختصاصیومشترک
هياترييسهمجلسشورایاسالمی(میپردازدكههم

اكنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

دكترمحمدرضاناریابيانه


