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فصل اول- تشكيل و افتتاح مجلس )ادامه(

مبحث دوم- تشكيالت قانونگذاری مجلس )ادامه(
دوم – شعب و کميسيون ها

  الف – شعب
 ماده ۲۶ – پس از انجام مراسم تحليف، نمايندگان به حكم قرعه بطور 
مساوی به پانزده شعبه تقسيم می شوند و افراد باقيمانده به ترتيب 
از شعبه اول به بعد، يک يک به شعب افزوده می شوند. نمايندگانی 
که بعداً س��وگند ياد می کنند به حكم قرعه به عضويت شعبی که 
کسری دارند پذيرفته می شوند.هر شعبه دارای يک رئيس، دو نايب 
رئيس، يک سخنگو و دو دبير خواهد بود که جداگانه با رأی مخفی 
با ورقه و با اکثريت نسبی بيش از يک سوم کل اعضاء شعبه، انتخاب 
می شوند و در صورت تساوی به حكم قرعه عمل خواهد شد. نتيجه 
انتخابات با ذکر آراء طی گزارشی به وسيله سخنگو به اطالع مجلس 
می رسد. مناط اعتبار برای رسميت جلسات شعب، حضور حداقل 
دوسوم اعضاء می باش��د و تصميمات شعب، به جز در مورد انتخاب 

افراد، با اکثريت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.
ماده ۲۷ – هر يک از ش��عب برای تمام دوره نمايندگی رس��ميت 

دارند و وظايف و اختيارات آنها عبارتند از:
۱- رسيدگی به اعتبارنامه ها.

۲- تعيين اعضای کميسيون تحقيق.
۳- تعيين اعضای کميسيون تدوين آيين نامه داخلی مجلس.

۴- بررس��ی و تش��خيص صالحي��ت نامزده��ای عضوي��ت در 
کميسيون های تخصصی مجلس.

ماده ۲۸ – هر يک از ش��عب موظفند صورتجلسات خود را با قيد 
اس��امی حاضرين و غايبين و تأخيرکنندگان به وسيله دبير شعبه 

تنظيم و تقديم هيأت رئيسه مجلس نمايند.
ب – کميسيون ها

ماده ۲۹ – مجلس دارای کميسيون های خاص شامل کميسيونهای 
مشترک، ويژه، تلفيق، تحقيق، تدوين آيين نامه داخلی مجلس، اصل 
نودم )۹۰(، و کميسيون های تخصصی با محدوده وظايف مشخص 
به ش��رح مواد اي��ن آيين نامه خواهد بود. تعداد اعضاء کميس��يون 
تحقيق و کميسيون تدوين آيين نامه داخلی مجلس هرکدام  پانزده 
نفر و اعضای ثابت کميسيون اصل نودم )۹۰( قانون اساسی و تعداد 
اعضای کميسيونهای تخصصی حداقل نوزده و حداکثر بيست و سه 
نفر می  باش��د. اعضای کميسيون های تخصصی براساس تخصص 
)مدرک تحصيلی(، سوابق اجرائی و س�ابقه عضويت در کميسيون 
مورد درخواس��ت، امتيازبندی و توس��ط اعضای جلس��ه مشترک 
هيأت رئيس��ه و رؤسای شعب تعيين می  شوند. )اصالحی مصوب 

)۸/۳/۱۳۹۲
کميسيونهای خاص

 ۱   کمیسیون تحقیق
 ماده ۳۰ – به منظور بررسی اعتبارنامه هايی که توسط شعب مورد 
تأييد قرار نگرفته و يا از سوی نمايندگان مورد اعتراض واقع شده 
اس��ت هر يک از ش��عب موظفند پس از تعيين هيأت رئيسه خود، 
بالفاصله دو نفر از اعضای خود را که آگاهی بيش��تری به مس��ائل 
حقوقی داشته و از صالحيت الزم برخوردار باشند به عنوان اعضای 
اصلی و علی البدل کميسيون تحقيق انتخاب نمايند و نتيجه را به 

هيأت رئيسه گزارش تا در جلسه علنی قرائت گردد.

۲  کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی 
مجلس  

م��اده ۳۱ – هر ش��عبه يک نف��ر ديگر از اعضاء خ��ود را که واجد 
صالحيت باش��د برای تشكيل کميسيون تدوين آيين نامه داخلی 
مجل��س معي��ن و نتيجه را به مجل��س گزارش خواه��د کرد. اين 
کميسيون عالوه بر انجام وظايف مقرر در اين آيين نامه، طرحهای 
مربوط به اصالح آيين نامه داخلی مجلس را رسيدگی کرده و نظر 
خود را به مجلس گزارش می نمايد تا مطابق آيين نامه مورد بررسی 

قرار گيرد. )اصالحی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(

۳ کمیسیون اصل نودم )۹۰( قانون اساسی  

م��اده ۳۲ – ب��ه منظور س��امان دادن و کارآمد س��ازی مجلس و 
نمايندگان، خصوصاً نس��بت به ط��رز کار قوای مجريه و قضائيه و 
مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساس��ی باالخص اصل نودم 
)۹۰(، کميس��يونی به نام اصل نودم )۹۰( قانون اساس��ی تشكيل 
می گردد تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه 

نمايد. اعضاء اين کميسيون به شرح ذيل است: 
۱- از هرکميسيون تخصصی يک نفر با معرفی کميسيون مربوطه. 

۲- هش��ت)۸( نفر ازنمايندگان که توس��ط رؤسای شعب و هيأت 
رئيسه به عنوان اعضاء ثابت انتخاب می شوند. 

تبصره ۱- رئيس کميسيون با پيشنهاد هيأت رئيسه مجلس از بين 
اعضاء ثابت کميسيون و با رأی مجلس برای مدت يک سال انتخاب 

می گردد. )اصالحی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
تبصره ۲- اعضاء ثابت کميسيون نبايد عضو کميسيونهای تخصصی 

مجلس باشند. )اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(

۴  کمیسیون های تخصصی  
ماده ۳۳ – هريک از کميسيون های تخصصی مجلس که مطابق اين 
آيين نامه تشكيل می گردند در محدوده تخصصی خود دارای وظايف 

و اختياراتی به شرح زير می باشند:)اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
ب��ه  آن  گ��زارش  و  ارجاع��ی  لواي��ح  و  طرحه��ا  بررس��ی   -۱

مجلس شورای اسالمی. 
۲- بررسی و تصويب آزمايشی طرحها و لوايح و همچنين تصويب 
دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی يا وابسته به 
دولت طبق اصل هش��تاد و پنجم )۸۵( قانون اساس��ی. )اصالحی 

مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
۳-رسيدگی به درخواستهای تحقيق و تفحص. 

۴- رسيدگی به سؤال نمايندگان از رئيس جمهور و وزيران. 
۵- بررس��ی موارد ارجاعی از لوايح برنامه توسعه و بودجه ساالنه و 

گزارش آن به کميسيون تلفيق. 
۶- کس��ب اط��الع از کم و کي��ف اداره ام��ور کش��ور، دريافت و 
بررسی گزارش��های عملكردی و نظارتی از اجراء قوانين مربوط به 

دستگاههای ذی ربط. 
۷- تهيه گزارش موردی و ساالنه در خصوص امور اجرائی دستگاهها 
و نحوه اجراء قوانين به صوص قانون برنامه توسعه و بودجه ساالنه و 
ارائه نكات مثبت، منفی و پيشنهاد نحوه اصالح آن و تقديم گزارش 

به مجلس جهت قرائت. 
تبصره ۱- کميسيونها رأساً يا با تقاضای حداقل ده نفر از نمايندگان 
می توانن��د در م��وارد مهم و حس��اس و در مواجه��ه با تخلفات يا 
س��وء مديريت، با دعوت از مس��ؤولين ذی ربط موضوع را بررسی 
نموده و گزارش آن را به هيأت رئيس��ه ارائه نمايند در صورتی که 
درخواست بررسی از سوی نمايندگان باشد حداکثر پنج نفر از آنها 
می توانند در تهيه گزارش با کميس��يون، مشارکت نمايند. هيأت 
رئيس��ه می تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قراردهد. 
در اين صورت سخنگوکميسيون و نماينده دولت هرکدام به ميزان 
پانزده دقيقه و شش نفر از نمايندگان به قيد قرعه از بين متقاضيان 
هرکدام به ميزان پنج دقيقه، نظرات خود را بيان می نمايند. هرگاه 
کميسيون همراه با گزارش پيشنهادهايی برای تصويب به مجلس 
ارائه نمايد با رعايت مفاد آئين نامه داخلی در دستور حداکثر دوهفته 
بعد مجلس قرارخواهد گرفت و مطابق آئين نامه داخلی رسيدگی 
می شود نمايندگان می توانند پيشنهادهای خود را تا )۴۸( ساعت 
پس از پايان قرائت گزارش به کميسيون تحويل نمايند. کميسيون 
ت��ا يک هفته گ��زارش نهايی خود را به مجل��س ارائه می دهد. در 
صورتی که کميسيون در گزارش خود، در مورد ناکارآمدی مسؤول 
ذی ربط داليلی ارائه نمايد مراتب توسط هيأت رئيسه به باالترين 
مقام مسؤول مذکور برای اقدام مقتضی اعالم می گردد. )اصالحی 

مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
تبصره ۲- پاسخ دولت راجع به گزارشهای کميسيون های تخصصی 
در دس��تور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن 
حسب درخواس��ت کميس��يون های تخصصی، موضوع گزارشهای 
ياد ش��ده جهت بررس��ی به کميس��يون اصل نودم )۹۰( ارسال و 
کميسيون مذکور نتايج بررسی خود را به مجلس ارائه خواهد کرد. 

تبصره ۳ – کميس��يون های تخصصی مجلس می توانند به تعداد 
کافی مش��اور ذی صالح به ويژه از ميان نمايندگان ادوارگذشته که 
در مسائل کميسيون صاحب تخصص و تجربه باشند از طريق هيأت 

رئيسه به خدمت بگيرند.)اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
ماده ۳۴ – کميس��يون آموزش، تحقيقات و فن��اوری برای انجام 
وظايف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی 
و حرف��ه ای، آموزش عالی، تحقيقات و فن آوری، مطابق ضوابط اين 

آيين نامه تشكيل می شود.)اصالحی مصوب ۸/۳/۱۳۹۲(
م��اده ۳۵ – کميس��يون اجتماعی برای انج��ام وظايف محوله در 
محدوده امور اداری و اس��تخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون 

مطابق ضوابط اين آيين نامه تشكيل می شود.
ماده ۳۶ – کميس��يون اقتص��ادی برای انج��ام وظايف محوله در 
محدوده اقتصاد و دارائی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی مطابق 

ضوابط اين آيين نامه تشكيل می شود.
ماده ۳۷ – کميس��يون امنيت ملی و سياست خارجی برای انجام 
وظايف محوله در محدوده سياست و روابط خارجی، دفاع، اطالعات 
و امنيت مطابق ضوابط اين آيين نامه تش��كيل می شود.)اصالحی 

مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
پرسشگری از مجلس شورای اسالمی

- گزارش عملكرد کلی ش��عب مجلس شورای اسالمی به تفكيک 
شعب و دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟

- گزارش عملكرد ش��عب مجلس شورای اسالمی در رسيدگی به 
اعتبارنامه ها به تفكيک شعب و دوره های ده گانه مجلس شورای 

اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد شعب مجلس شورای اسالمی در تعيين اعضای 
کميس��يون تحقيق به تفكيک شعب و دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد شعب مجلس شورای اسالمی در تعيين اعضای 
کميسيون تدوين آئين نامه داخلی مجلس به تفكيک شعب و دوره 

های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد ش��عب مجلس ش��ورای اس��المی در بررسی و 
تشخيص صالحيت نامزدهای عضويت در کميسيون های تخصصی 
مجل��س به تفكيک ش��عب و دوره های ده گانه مجلس ش��ورای 

اسالمی چيست؟
- گزارش صورتجلس��ات شعب با قيد اسامی حاضرين و غايبين و 
تأخيرکنندگان به تفكيک شعب و دوره های ده گانه مجلس شورای 

اسالمی چيست؟
- گزارش تعيين مصاديق و تهيه شرح وظايف و اختيارات کميسيون 

ها به تفكيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون تحقيق به تفكيک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميس��يون تدوين آئين نامه داخلی مجلس به 

تفكيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميس��يون اصل نودم )۹۰( قانون اساس��ی به 

تفكيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون اصل نودم سامان دادن و کارآمد سازي 
مجلس شورای اسالمی و نمايندگان به تفكيک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميس��يون اصل نودم نسبت به طرز کار قواي 
مجريه و قضائيه و مجلس مبتني بر اصول متعدد قانون اساسي به 

تفكيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟

- گزارش عملكرد کميسيون اصل نودم پيرامون اجرای اصل نودم 
)۹۰( قانون اساس��ی به تفكيک دوره های ده گانه مجلس شورای 

اسالمی چيست؟ 
- گزارش عملكرد کلی کميس��يون های تخصصی به تفكيک دوره 

های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟ 
- گزارش عملكرد کميسيون های تخصصی پيرامون بررسي طرح ها 
و لوايح  ارجاعي و گزارش آن به مجلس ش��وراي  اسالمي به تفكيک 

دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون های تخصصی پيرامون رسيدگي به 
درخواس��ت هاي تحقيق و تفحص به تفكي��ک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون های تخصصی پيرامون رسيدگي به 
سؤال نمايندگان از رئيس جمهور و وزيران به تفكيک دوره های ده 

گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون های تخصصی پيرامون بررسي موارد 
ارجاع��ي از لوايح برنامه توس��عه و بودجه س��االنه و گزارش آن به 
کميس��يون تلفيق به تفكيک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای 

اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون های تخصصی پيرامون کسب اطالع 
از ک��م و کيف اداره امور کش��ور، دريافت و بررس��ي گزارش هاي 
عملكردي و نظارتي از اجراء قوانين مربوط به دستگاه هاي ذي ربط 

به تفكيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون های تخصصی پيرامون تهيه گزارش 
موردي و س��االنه در خصوص امور اجرائي دستگاه ها و نحوه اجراء 
قوانين به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه ساالنه و ارائه نكات 
مثبت، منفي و پيشنهاد نحوه اصالح آن و تقديم گزارش به مجلس 
جهت قرائت به تفكيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی 

چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون های تخصصی پيرامون بررسي تخلفات 
يا سوء مديريت، با دعوت از مسؤولين ذي ربط موضوع و گزارش به 
هيات رييسه مجلس شورای اسالمی به تفكيک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گ��زارش عملكرد کميس��يون های تخصصی پيرامون بررس��ی 
و تصويب آزمايش��ی طرح ها و لواي��ح و همچنين تصويب دائمی 
اساسنامه سازمان ها، ش��رکت ها و مؤسسات دولتی يا وابسته به 
دولت طبق اصل هش��تاد و پنجم )۸۵( قانون اساس��ی به تفكيک 

دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون های تخصصی پيرامون ارسال گزارش 
به کميسيون اصل نودم )۹۰( به تفكيک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد اس��تفاده کميس��يون های تخصصی از مش��اور 
ذی صالح به ويژه از ميان نمايندگان ادوارگذش��ته به تفكيک دوره 

های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گ��زارش عملكرد کميس��يون آموزش و تحقيقات ب��رای انجام 
وظايف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی 
و حرفه ای، آموزش عالی، تحقيقات و فن آوری به تفكيک دوره های 

ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون اجتماعی برای انجام وظايف محوله در 
محدوده امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون به 

تفكيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميس��يون اقتصادی برای انجام وظايف محوله 
در محدوده اقتصاد و دارائی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی به 

تفكيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی برای 
انجام وظايف محوله در محدوده سياس��ت و روابط خارجی، دفاع، 
اطالع��ات و امنيت به تفكيک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای 

اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميس��يون انرژی برای انجام وظايف محوله در 
محدوده  نفت، گاز، برق، س��دها و نيروگاه های آبی و برقی، انرژی 
اتمی و انرژی های نو به تفكيک دوره های ده گانه مجلس شورای 

اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات برای انجام 
وظايف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و 
ديوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی 

به تفكيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟

- گزارش عملكرد کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نظارت و 
مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزينه 
کردن آن به تفكيک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات رسيدگی به 
عملكرد بودجه ساليانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پايان شهريورماه 
سال بعد و ارائه گزارش ساليانه جهت چاپ و توزيع بين نمايندگان به 

تفكيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات بازرسی 
و رس��يدگی دقيق و نظارت در مورد کليه اموال و اش��ياء منقول 
و غيرمنقول مجلس ش��ورای اسالمی و ارائه گزارش ساليانه جهت 
چاپ و توزيع بين نمايندگان به تفكيک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون بهداشت و درمان برای انجام وظايف 
محول��ه در محدوده بهداش��ت، درمان، امداد، بهزيس��تی، تامين 
اجتماعی و بيمه های اجتماعی و هالل احمر به تفكيک دوره های 

ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون شوراها و امور داخلي کشور براي انجام 
وظايف محوله در محدوده سياست داخلي، شوراها، امور غيرعمراني 
ش��هرداريها و ثب��ت احوال به تفكيک دوره ه��ای ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميس��يون صنايع و معادن برای انجام وظايف 
محوله در محدوده  صنايع، پس��ت، مخابرات، معادن، پتروشيمی، 
صنايع هوا فض��ا و ارتباطات به تفكيک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون عمران برای انجام وظايف محوله در 
محدوده راه و ترابری، مس��كن، عمران شهری و عمران روستايی و 
امور عمراني شهرداري ها و دهياري ها به تفكيک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون فرهنگی برای انجام وظايف محوله در 
محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبليغات، صدا و سيما و ارتباطات 
جمعی، تربيت بدنی و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط اين 

آئين نامه تشكيل می شود. 
- گزارش عملكرد کميسيون قضائی و حقوقی برای انجام وظايف 
محوله در محدوده قضائی و حقوقی به تفكيک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی برای 
انجام وظايف محوله در محدوده کشاورزی، منابع آب، دام و طيور، 
شيالت، محيط زيست و هواشناسی به تفكيک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد کميسيون های مجلس شورای اسالمی در تعامل 
با خبرنگاران رس��انه های گروهی به تفكي��ک دوره های مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- دالي��ل حضور تع��داد ف��راوان نمايندگان در کميس��يون های 
غيرمرتبط با تجربه و تحصيالت آنها در دوره های مختلف مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- علل افت کيفی عملكرد کميسيون های تخصصی مجلس شورای 

اسالمی چيست؟
آيا ناکارآمدی قانون و قانونگذاری به افت کيفيت طرح ها و لوايح در 

کميسيون های مجلس شورای اسالمی است؟
- از نظر رسانه های گروهی عملكرد کميسيون های مجلس شورای 
اسالمی در ده دوره گذشته در راستای حل مشكالت زندگی مردم 

چگونه بوده است؟
- نظر خبرنگاران رسانه های گروهی پيرامون عملكرد کميسيون 
های مجلس شورای اسالمی به تفكيک دوره های مجلس شورای 

اسالمی چيست؟
- به نظر نخبگان و انديش��مندان عملكرد کميسيون های مجلس 
ش��ورای اس��المی در ده دوره گذشته در راس��تای حل مشكالت 

زندگی مردم موفق بوده است؟
- از نظر سازمان های مردم نهاد آيا عملكرد کميسيون های مجلس 
ش��ورای اس��المی در ده دوره گذشته در راس��تای حل مشكالت 

زندگی مردم بوده است؟
- گزارش دس��تگاه های نظارتی بر نحوه عملكرد کميسيون های 
مجلس ش��ورای اس��المی در ده دوره گذش��ته در راس��تای حل 

مشكالت زندگی مردم چيست؟

  شنبه  18 آبان 1398  شماره 5162 

اذان ظهر: 11:49 اذان مغرب: 17:20 اذان صبح فردا: 5:07  طلوع آفتاب فردا: 6:34
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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 
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امامحسنعسکریعليهالسالم:

چه بد بنده  ای است بنده  ای که دو رو و دو زبان باشد!
وز حدیث ر

وز دزر تاریخ امر

اصفهان
°17 °-2

گفتوگو


  روز ملی کيفيت   رحلت آيت ا... سيدحسن صدر عالم برجسته  ي مسلمان )۱۳۵۴ ق(
 آغاز هفته بين  المللي علم، فضا، صلح  تخريب و برداشته شدن ديوار برلين بين آلمان 

شرقي و غربي )۱۹۸۹م( 

ناکارآمدی کمیسیون های مجلس شورای اسالمی!!؟
سیاست روز پیرامون قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی پرسشگری )2( می کند:

اشاره:
مبن�ایعملکردقوهمقننه،قان�ونآييننامهداخلی
مجلسش�ورایاسالمیاستكهساختار،تشکيالت
وگ�ردشكاررادرآنتعيي�نمیكن�د.اينقانون
دارایفص�ولومباح�ثگوناگونیاس�تكهاجرای
آنوظيف�ههياترييس�همجلسش�ورایاس�المی
ب�امش�اركتنمايندگانمردماس�ت.ص�رفنظراز
اش�کاالتماهيت�یوعملک�ردیقانونآيي�ننامه
داخلیمجلسشورایاسالمیوضمناطالعرسانی
عموم�یآن،ايننوش�تارب�هپرسش�گریپيرامون
نحوهاجرایقانونآييننامهداخلیمجلسش�ورای
اس�المی)ش�عبوكميس�يونها(میپردازدكههم

اكنونازنظرخوانندگانگرامیمیگذرد:

دكترمحمدرضاناریابيانه

(setadiran.ir)

www.setadiran.ir

  www.setadiran.ir 

 –

http://iets.mporg.ir
swest.tpww.ir 

http://tender.bazresi.ir 
www.nww.ir 

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران

 ، مناقصه خرید  دارد   نظر  تهران در  استان  و فاضالب جنوبغربى  شرکت  آب 
بارگیرى و حمل لوازم انشعاب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به شماره فراخوان 2098050139000108را  برگزار نماید . کلیه مراحل 
و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى 
بازگشایى پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98/8/20 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98/8/20  الى 
98/8/23 ساعت 19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 98/9/6
زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت10صبح تاریخ 98/9/9 در امور بازرگانى 

و قراردادهاى شرکت  مى باشد. 
در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
جاده   22 کیلومتر   ، تهران  آدرس-   : پاکات  ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص 
حوزه  انتظامى  نیروى  روبروى  (ره)  خمینى  امام  بلوار   ، واوان  شهرك   ، ساوه 
ستادى آبفاى جنوبغربى استان تهران –دبیرخانه به کد پستى: 3317869371 

تلفن:02156172595 داخلى 136
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 

021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768

در این مناقصه تولید کنندگان کاالى موضوع قرارداد و در الویت بعدى نماینده 
رسمى( انحصارى ) تولید کنندگان و تامین کنندگان موضوع مناقصه مجاز به 

شرکت در مناقصه خواهند بود . 
http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات

سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران : 
http://tender.bazresi.ir :  سایت سامانه بازرسى کل کشور

www.nww.ir : سایت مهندسى کشور


