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اشاره: مبنای عملکرد قوه مقننه، قانون آيين نامه داخلی مجلس 
شورای اسللالمی است که ساختار، تشکيالت و گردش کار را در 
آن تعييللن می کند. اين قانون دارای فصول و مباحث گوناگونی 
است که اجرای آن وظيفه هيات رييسه مجلس شورای اسالمی با 
مشارکت نمايندگان مردم است. صرف نظر از اشکاالت ماهيتی و 
عملکردی قانون آيين نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ضمن 
اطالع رسانی عمومی آن، اين نوشتار به پرسشگری پيرامون نحوه 
اجرای قانون آيين نامه داخلی مجلس شللورای اسالمی )مقررات 
مشترک کميسيون ها، کميسيون ويژه، کميسيون مشترک و امور 
اداری، مالللی و خدماتی مجلس( می پردازد که هم اکنون از نظر 

خوانندگان می گذرد:

قانونآئيننامهداخلىمجلسشورایاسالمى
فصل اول- تشکيل و افتتاح مجلس )ادامه(

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

ب( کميسيون ها )ادامه(
۵– مقرراتمشترککمیسیونها

ماده ۴۶ – هر يک از نمايندگان برای تعيين کميسيون تخصصی 
خود فرمهای امتيازبندی را از شللعبه مربوط دريافت می کند و 
پس از تکميل فرم به همراه تعيين دو اولويت پيشنهادی، حداکثر 
تا سه روز پس از افتتاح دوره به هيأت رئيسه مجلس تحويل می 

دهد. )اصالحی مصوب  ۱۶/۹/۱۳۹۵(
تبصللره ۱ – فللرم امتيازبندی و دسللتورالعمل اجرائی اين ماده، 
بر اسللاس شللاخص های: تحصيالت، سللوابق اجرائی مرتبط و 
نمايندگی مجلس و سابقه عضويت در کميسيون، ظرف مدت سه 
ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط هيأت رئيسه مجلس تهيه 
می شود و به تصويب جلسه مشترک هيأت رئيسه و کميسيون 

تدوين آيين نامه داخلی می رسد. 
تبصللره ۲ – به منظور آشللنايی نمايندگان با سللوابق يکديگر، 
معاونت قوانين موظف اسللت همزمان با شللروع فعاليت شعب، 
اسللامی نماينللدگان را به همللراه تحصيالت، سللوابق اجرائی و 
سابقه عضويت در کميسيون ها )در صورت برخورداری از سابقه 

نمايندگی( تکثير و در اختيار نمايندگان قرار دهد.
ماده ۴۷ – هيأت رئيسه پس از دريافت نظر شعب و تعيين امتياز 
و رتبه بندی، نسبت به تکثير و توزيع گزارش آن اقدام می کند. 
نمايندگان معترض می توانند ظرف مدت چهل و هشت ساعت 
پس از توزيع گزارش، اعتراض خود را نسبت به امتيازها به هيأت 
رئيسلله تقديم کنند تا هيأتی مشترک، متشکل از هيأت رئيسه 
مجلس و رؤسللای شللعب با دعوت از نماينده معترض به امتياز 
خود، ظرف مدت چهل سللاعت پس از انقضللای مهلت فوق، به 
اعتراضات رسلليدگی و اعالم نظر نمايد. پس از اتمام اين مراحل 
هيأت رئيسه نسبت به تعيين و اعالم فهرست اعضای کميسيون 
های تخصصی بر مبنای امتيازت هر فرد، اقدام می کند. )اصالحی 

مصوب  ۱۶/۹/۱۳۹۵(
تبصره ۱ – پس از اعالم اسامی اعضای کميسيون های تخصصی، 
در صورتی که هر يک از نمايندگان به کميسلليون انتخاب شده 
اعتراض داشللته باشد،می تواند ظرف مدت بيست و چهار ساعت 
اعتللراض خود را مکتوب به هيأت رئيسلله مجلس تقديم کند تا 
هيأت مشللترک فوق الذکر با استماع نظرات معترضان و بررسی 
اعتراض های واصله نسللبت به تعيين نهائی اعضای کميسلليون 
های تخصصی تا چهل و هشللت سللاعت پس از انقضای مهلت 

اعتراض، اقدام کند. )اصالحی مصوب  ۱۶/۹/۱۳۹۵(
تبصره ۲ – بين افرادی که رأی مسللاوی آورده و احتسللاب آنان 
به عنوان عضو يک کميسلليونباعث افزايش سقف آن کميسيون 

می شود قرعه کشی انجام می گيرد.
تبصره ۳ – امتيازبندی و تعيين اعضای هر کميسيون به ترتيب 
از کميسلليون هايی که بيشترين متقاضی دارد، انجام می شود و 
پس از تکميل اعضای کميسيون های مذکور، نمايندگان بازمانده 
از اولويت اول انتخابی خود، با متقاضيان اولويت اول کميسلليون 
بعدی امتيازبندی و تعيين کميسيون می شوند. )اصالحی مصوب  

)۱۶/۹/۱۳۹۵
تبصللره ۴ – نمايندگانی کلله درهيچ يللک از اولويت های خود 
انتخاب نشده اند موظفند از ديگر کميسيون های تکميل نشده 

در اولويت ديگر تعيين نمايند.)الحاقی مصوب  ۱۶/۹/۱۳۹۵(
مللاده ۴۸ – هريک از کميسلليون های تخصصی مجلس موظف 
است از ميان اعضای خود کميته و يا کميته های فرعی متناسب 
با موضوعات مربوط تشللکيل دهد. کميته هللای فرعی دارای يک 
رئيس، يک نايب رئيس و يک دبير خواهند بود که توسط اعضای 
همان کميته انتخاب می گردند. مصوبات کميته های فرعی بعد از 

تصويب در کميسيون رسميت خواهد داشت.
 ماده ۴۹ – پس از انتخاب اعضای کميسيون ها، هر کميسيون به 
رياست مسللن ترين عضو و با حضور حداقل دو سوم اعضاء خود 
منعقد و فوراً يک رئيس، دو نايب رئيس، يک سللخنگو و دو دبير 
با رأی مخفی با ورقه با اکثريت نسللبی به مدت يکسال انتخاب 

می نمايد.

تبصره–معاونت قوانين موظف است در شروع کار هر دوره مجلس 
سللوابق کاری و ميزان تحصيالت اعضای هر کميسيون را قبل از 

انتخاب هيأت رئيسه آن کميسيون دراختيار اعضاء قرار دهد.
ماده ۵۰ – مناط اعتبار برای رسميت جلسه کميسيون ها حضور 
حداقل دوسللوم اعضاء می باشللد. مصوبات کميسيون با اکثريت 

مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.
ماده ۵۱ – هر نماينده هر شش ماه می تواند پس از گذشت شش 
مللاه از آغاز کار هر دوره مجلس از طريق هيأت رئيسلله تقاضای 
تغيير کميسيون را بنمايد. اين تغيير و انتقال با موافقت اکثريت 

اعضاء کميسيون های ذی ربط انجام می پذيرد.
ماده ۵۲ – رئيس مجلس حداقل يک نفر از کارشناسان با تجربه 
و مناسللب مجلس را به عنوان دبير دراختيار هر کميسلليون قرار 
می دهللد تا نسللبت به امور کارشناسللی و اداری مربوطه از قبيل 
ارتباط با هيأت رئيسه و ادارات مجلس و کميسيون ها و تنظيم و 
توزيع مراسالت، ضبط مذاکرات، بايگانی اوراق و پرونده ها، تسريع 
جريان امور دفتری و تهيه صورتجلسات و ساير امور اداری اقدام 

نمايد.)اصالحی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
ماده ۵۳ – گزارش عملکرد کميسلليون ها بايستی هر ماه يکبار 
به هيأت رئيسلله مجلس داده شللود تا به نحو مقتضی به اطالع 

نمايندگان برسد.
مللاده ۵۴ – در صورتی که نمايندگان از طرف کميسلليون برای 
ادای توضيح در زمينه سللؤال و يا پيشللنهاد خود دعوت شللوند 
موظف به شللرکت خواهند بود و عدم شرکت بدون عذر موجه به 

منزله انصراف از طرح سؤال و يا پيشنهاد خواهد بود.
مللاده ۵۵ – تمللام اسللناد و اوراق مربوط به امللوری که بايد در 
کميسيون ها بررسی شود از طرف هيأت رئيسه به آن کميسيون 
ارجاع می شللود. نمايندگان می توانند آن اسناد را مالحظه کنند، 
اسناد مزبور نبايد از کميسيون خارج گردد. اين اسناد به انضمام 
اسللناد مذاکرات و اقدامات جاری کميسيون در محل کميسيون 

بايگانی و در پايان هر دوره به بايگانی مجلس منتقل می شود.
ماده ۵۶ – پس از آنکه مجلس يا کميسيون ها)در خصوص قوانين 
آزمايشللی( درباره طرح يا اليحه ای رأی نهايی داد، اسناد و اوراق 
و صورتجلسللات مربوط به آن، در معاونت قوانين مجلس بايگانی 

می شود.)اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
۶– سایرمقررات

ماده ۵۷ – هر نماينده به جز رئيس مجلس، ملزم است عضويت 
يکی از کميسلليون های تخصصی را بپذيللرد و درصورت تمايل 
می تواند در کميسيون های ديگر مجلس، با حق اظهارنظر و بدون 

حق رأی شرکت کند.
تبصره ۱- عضويت در کميسيون های تحقيق و تدوين آيين نامه 

داخلی مجلس مانع از عضويت در کميسيون ديگر نخواهد بود.
تبصره۲ل چنانچه نمايندگان عضو کميسلليونهای خاص در سال 
سللی سللاعت غيبت اعم از موجه و غيرموجه داشته باشند ادامه 
عضويت آنها در کميسلليون منوط به موافقت اکثريت اعضاء آن 
کميسيون خاص اسللت. اين موافقت با رأی گيری با ورقه انجام 

می شود. )الحاقی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
۷– کمیسیونمشترک

 ماده ۵۸ – درمورد طرحها و لوايحی که به تشخيص هيأت رئيسه 
به دو يا سلله کميسلليون ارتباط اساسی داشته باشد، کميسيون 
مشترک تشللکيل می گردد، کميسلليون مزبور در انتخاب هيأت 
رئيسه و ارائه گزارش کار خود به مجلس مانند ديگر کميسيون ها 

اقدام می نمايد.
۸– کمیسیونویژه

  ماده ۵۹ – در مسائل مهم و استثنائی که برای کشور پيش می آيد 
و در اين خصوص تشللکيل کميسلليون ويژه ای برای رسيدگی و 
تهيه گزارش ضرورت پيدا می کند، به پيشنهاد حداقل پانزده نفر 
از نمايندگان و تصويب مجلس، اين کميسيون تشکيل می شود. 
اعضای کميسلليون ويژه که پانزده نفر خواهند بود، مستقيما در 
جلسلله علنی توسللط نمايندگان با رأی مخفی و اکثريت نسبی 
انتخاب خواهند شللد. هيأت رئيسه کميسيون ويژه همانند ديگر 
کميسيون ها انتخاب خواهد شد. )اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(

 تبصره – هيأت رئيسلله مجلس می تواند طرحها و لوايحی را که 

در حوزه مسللائل مربوط به کميسيون ويژه تشخيص دهد به آن 
کميسيون ارجاع نمايد. )الحاقی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(

مبحث سوم – تشکيالت اداری و پشتيبانی مجلس
مللاده ۶۰ – مسللؤوليت و اختيار کليه امللور اجرائی مجلس اعم 
از تشللکيالتی، مالی، معامالتی،اداری، استخدامی، حقوقی، فنی، 
پشللتيبانی، ارتباطات داخلی و بين المللی، حفاظت، حراسللت و 
نظاير آن به عهده رئيس مجلس شورای اسالمی است. )اصالحی 

مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
تبصره ۱- رئيس مجلس می تواند بخشللی از وظايف و اختيارات 
خود را به بعضی از اعضای هيأت رئيسه، معاونين قوانين، نظارت 
و اجرائی يا مسللؤولين ذی ربط تفويض نمايد. )اصالحی مصوب 

)۸/۳/۱۳۹۲
تبصره ۲- اساسللنامه سللازمانها، نظام مالی و ساختار تشکيالت 
مربللوط به مجلس شللورای اسللالمی به جز امللور قانونگذاری و 
همچنين ضوابط اجرائی و دستورالعملهای کليه اختيارات موضوع 
اين ماده به تصويب کميسلليون تدوين آئين نامه داخلی مجلس 

شورای اسالمی خواهد رسيد. 
ماده ۶۱ – وظايف ناظران عبارتند از :

۱- تنظيم برنامه ها و سياسللتهای مالی، اسللتخدامی، خدماتی، 
تبليغللی و انتظامات مجلس و ارائلله آن به رئيس مجلس جهت 

طی مراحل بعدی.
۲- ظللارت و اتخللاذ تصميللم الزم در خصوص عملکللرد کليه 
واحدهای ساختار تشکيالت اداری مجلس، نحوه اجرای مصوبات 
هيأت رئيسه و کميسلليون تدوين آيين نامه داخلی درخصوص 

تبصره )۲( ماده )۶۰(. )اصالحی مصوب ۸/۳/۱۳۹۲(
۳- نظللارت بر روند تهيه و پيشللنهاد بودجه سللاليانه مجلس و 

پيگيری مراحل بعدی آن.
۴- نظللارت بللر حفللظ اداره و ثبللت ابنيه و اموال و مؤسسللات 

مجلس.
۵- نظارت بر عملکرد مرکز پژوهشللها، مرکز اسللناد، کتابخانه و 

موزه مجلس که طبق قوانين مربوط به خود تشکيل گرديده اند.
۶- پيگيری مشکالت نمايندگان و ارائه راه حل مناسب به هيأت 

رئيسه.
۷- نظارت بر ساير امور اداری و مالی و خدماتی مجلس.

ماده ۶۲ – سللازمان اداری مجلس همه سللاله بودجه سال بعد 
مجلللس را در مهلت قانونی تهيه و پس از طی مراحل اظهارنظر 
و تصويب هيأت رئيسلله و کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی از طريق رئيس مجلس جهت طی مراحل 
قانونی برای دولت ارسللال می دارد. )حذف شده به موجب قانون 
اصالح موادی از قانون آيين نامه داخلی مجلس شللورای اسالمی 

مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
مللاده ۶۳ – در راسللتای ايفای هرچه بهتر وظيفلله نمايندگی، 
همچنيللن حفللظ شللأن و منزلت مجلللس و جايللگاه حقيقی 
نمايندگان، هيأت رئيسه می تواند به منظور برقراری ارتباط مؤثر 
)ديداری، شنيداری، مکتوب( نمايندگان با موکلين و نمايندگان 
دسللتگاههای اجرائی و نهادهای رسمی و غيررسمی در مرکز و 
حوزه انتخابيه با اختصاص فضای فيزيکی مناسللب )دفاتر کار و 
مالقات عمومی( هرگونه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد 
نياز را در شللأن نظام جمهوری اسللالمی فراهم نمايد. اعتبارات 
مورد نياز در بودجه ساالنه مجلس پيش بينی می شود. )اصالحی 

مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
تبصللره ل در هر دوره مجلس، نمايندگان می توانند حداکثر پنج 
نفر از کارکنان يا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده )۵( قانون 
مديريت خدمات کشوری را برای به  کارگيری در دفتر ارتباطات 
مردمی جهت امور مشللاوره ای، اداری و خدماتی از دسللتگاه ذی  
ربط درخواست نمايند. در اين صورت با هماهنگی دستگاه مبدأ، 
درخواست مأموريت افراد مورد نظر معمول و شخص يا اشخاص 

مزبور به دفتر ارتباط مردمی نماينده، مأمور می  شوند.
حقوق، مزايا، حق مأموريت و اضافه کار اين مأموران طبق قوانين 
و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأمور کننده می  باشد و ميزان 
اضافه کار تا سللقف مصوب اداره مربوطلله و مأموريت ماهيانه و 
مرخصی استفاده شده توسط رئيس دفتر نماينده به دستگاه ذی  

ربط اعالم می  شللود. افزايش کليه حقوق قانونی اين مأموران از 
جمله ارتقاء، افزايش حقوق سنواتی، افزايش گروه و رتبه و ساير 
موارد مشللابه در دوران مأموريت اين افراد همانند ساير کارکنان 
دستگاه ذی  ربط می  باشد. تعداد افراد موردنياز هر حوزه انتخابيه با 
توجه به تعداد نمايندگان، تعداد شهر و روستا، جمعيت و وسعت، 
شللرايط اقليمی و جغرافيايی و ساير قابليت های هر حوزه توسط 
کميسيون تدوين آيين  نامه داخلی مجلس تعيين می  شود. پس 
از اعالم پايان مأموريت، دستگاه ذی  ربط موظف است اين افراد را 
حداقل در پست سازمانی قبل از مأموريت و يا پست همطراز به 
کار گيرد. اين مصوبه نافی تبصره )۳( ماده )۲( قانون استخدامی 
کارکنان مجلس شللورای اسالمی مصوب ۲۳/ ۸/ ۱۳۷۲ مجلس 

شورای اسالمی نمی  باشد. )الحاقی مصوب ۸/۳/۱۳۹۲(
ماده ۶۴ – درصورتی که نمايندگان الزم بدانند بنا به پيشللنهاد 
رئيللس مجلللس و يا پانزده نفر از نماينللدگان و تصويب مجلس 
شللورای اسللالمی ، وزراء مکلف به حضور در مجلس می باشند و 
هرگاه تقاضاکنند و مطلبی داشللته باشند، مطالب آنان استماع 

می شود.
تبصره ۱- هيأت رئيسلله مجلس می تواند تمام يا بخشی از يک 
جلسلله مجلس را برای رسلليدگی به امور مهم و اساسللی کشور 

اختصاص دهد. )الحاقی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
تبصره ۲- دسللتور اين جلسات و چگونگی اداره آن توسط هيأت 

رئيسه تعيين خواهد شد. )الحاقی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(

پرسشگریازمجلسشورایاسالمی:
- گزارش عملکرد اداره کل قوانين مجلس شللورای اسالمی برای 
آشنايی نمايندگان با سوابق تحصيلی و کاری يکديگر به تفکيک 

دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد شعب در تشخيص صالحيت اعضاء هر شعبه 
برای عضويت در کميسلليون های مجلس بر اسللاس پيشللنهاد 
نماينده و رأی اکثريت نسللبی اعضاء شللعبه ها به تفکيک دوره 

های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد هيات رييسه مجلس شورای اسالمی در تعيين 
تکليف اعضای کمسيون های مجلس شورای اسالمی به تفکيک 

دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گللزارش عملکللرد کميته و يللا کميته های فرعللی مربوط به 
کميسيون های مجلس شورای اسالمی به تفکيک دوره های ده 

گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد اداره کل قوانين مجلس شللورای اسللالمی در 
انتصاب يک کارشللناس باتجربه با عنوان دبير در هر کميسيون 
برای رسيدگی به امور کارشناسی و اداری مربوطه از قبيل ارتباط 
با هيأت رئيسه و ادارات مجلس و کميسيون ها و تنظيم و توزيع 
مراسالت، ضبط مذاکرات، بايگانی اوراق و پرونده ها، تسريع جريان 
امور دفتری و تهيه صورتجلسللات و ساير امور اداری به تفکيک 

دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟ چيست؟
- گزارش عملکرد ماهانه کميسلليون ها به تفکيک دوره های ده 

گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گللزارش عملکرد هيات رييسلله در ارجاع اسللناد و اوراق برای 
بررسللی در کميسلليون ها به تفکيک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد بايگانی مجلس شورای اسالمی در حفظ اسناد 
و مدارک به تفکيک دوره های ده گانه مجلس شللورای اسالمی 

چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس شللورای اسللالمی  يا کميسيون ها در 
خصوص  قوانين  آزمايشللي به تفکيک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد کميسلليون های مشللترک )در مورد طرح ها 
و لوايحی که به تشللخيص هيأت رئيسه به دو يا چند کميسيون 
ارتباط اساسی داشته باشد( به تفکيک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد تشکيل کميسيون های ويژه ای برای رسيدگی 
و تهيه گزارش در مسائل مهم و استثنائی کشور به تفکيک دوره 

های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟

- گزارش عملکرد هيأت رئيسلله مجلس پيرامون ارجاع طرح ها 
و لوايح به کميسلليون ويژه به تفکيک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد رئيس مجلس شوراي اسالمي در امور اجرائي 
مجلس اعم از تشللکيالتي، مالي، معامالتي، اداري، اسللتخدامي، 
حقوقي، فني، پشتيباني، ارتباطات داخلي و بين المللي، حفاظت، 
حراست و نظاير آن به تفکيک دوره های ده گانه مجلس شورای 

اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد کميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس شوراي 
اسالمي پيرامون تصويب اساسنامه سازمان ها، نظام مالي و ساختار 
تشکيالت مربوط به مجلس شوراي اسالمي به جز امور قانونگذاري 
و همچنين ضوابط اجرائي و دستورالعمل هاي کليه اختيارات ... به 

تفکيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد ناظران پيرامون تنظيم برنامه ها و سياست های 
مالی، استخدامی، خدماتی، تبليغی و انتظامات مجلس و ارائه آن 
بلله رئيس مجلس جهت طی مراحل بعدی به تفکيک دوره های 

ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گللزارش عملکرد ناظللران پيرامون نظارت بللر عملکرد رئيس 
سللازمان و نحوه اجرای مصوبات هيأت رئيسلله به تفکيک دوره 

های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد ناظران پيرامون نظارت بر روند تهيه و پيشنهاد 
بودجه سللاليانه مجلس و پيگيری مراحللل بعدی آن به تفکيک 

دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد ناظللران پيرامون نظارت بر حفظ اداره و ثبت 
ابنيه و اموال و مؤسسللات مجلس به تفکيک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گللزارش عملکرد ناظللران پيرامون نظارت بللر عملکرد مرکز 
پژوهش ها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس )که طبق قوانين 
مربوط به خود تشکيل گرديده اند( به تفکيک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد ناظران پيرامون پيگيری مشکالت نمايندگان و 
ارائه راه حل مناسب به هيأت رئيسه به تفکيک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد ناظران پيرامون نظارت بر سللاير امور اداری و 
مالللی و خدماتی مجلس به تفکيللک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد هيات رييسه پيرامون ايجاد تشکيالت مناسبي 
را جهت تدوين،  نگارش، ويرايش حقوقي و ادبي طرح ها و لوايح 

به تفکيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گللزارش عملکللرد هيات رييسلله پيرامون اختصللاص فضاي 
فيزيکي مناسللب )دفاتر کار و مالقات عمومي( هر گونه امکانات 
سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز در راستاي ايفاي هر چه بهتر 
وظيفه نمايندگي، همچنين حفظ شأن و منزلت مجلس و جايگاه 
حقيقللي نمايندگان و به منظور برقللراري ارتباط مؤثر )ديداري، 
شللنيداري، مکتوب( نمايندگان با موکلين و نمايندگان دستگاه 
هللاي اجرائي و نهادهاي رسللمي و غيررسللمي در مرکز و حوزه 
انتخابيه به تفکيک دوره های ده گانه مجلس شللورای اسللالمی 

چيست؟
- داليل عدم تکاپوی مجلس شللورای اسالمی برای رعايت زبان 

معيار فارسی در نگارش قانون چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس شللورای اسللالمی در دعوت از وزيران 
بللرای تبادل نظر به تفکيک دوره های ده گانه مجلس شللورای 

اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد هيأت رئيسه مجلس شورای اسالمی پيرامون 
اختصاص تمام يا بخشي از يک جلسه مجلس براي رسيدگي به 
امور مهم و اساسللي کشور به تفکيک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- داليللل ناکارآمدی عملکرد کميسلليون هللای ويژه در مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد کميسيون های مشترک و ويژه مجلس شورای 
اسللالمی در تعامل با خبرنگاران رسللانه های گروهی به تفکيک 

دوره های مجلس شورای اسالمی چيست؟
- از نظر رسللانه های گروهی عملکرد کميسيون های مشترک و 
ويژه مجلس شورای اسالمی در ده دوره گذشته در راستای حل 

مشکالت زندگی مردم چگونه بوده است؟
- نظر خبرنگاران رسانه های گروهی پيرامون عملکرد کميسيون 
های مشترک و ويژه مجلس شورای اسالمی به تفکيک دوره های 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- به نظر نخبگان و انديشمندان عملکرد کميسيون های مشترک 
و ويژه مجلس شورای اسالمی در ده دوره گذشته در راستای حل 

مشکالت زندگی مردم موفق بوده است؟
- از نظللر سللازمان های مردم نهاد آيا عملکرد کميسلليون های 
مشللترک و ويژه مجلس شورای اسللالمی در ده دوره گذشته در 

راستای حل مشکالت زندگی مردم بوده است؟
- گزارش دستگاه های نظارتی بر نحوه عملکرد کميسيون های 
مشللترک و ويژه مجلس شورای اسللالمی در ده دوره گذشته در 

راستای حل مشکالت زندگی مردم چيست؟
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قسمتىازخطبهامامصادق)ع(دروصفحضرتمحمد)ص(:

خدا او را برگزيد، پسنديد و انتخاب کرد سپس کليدهای دانش وسرچشمه های حکمت 
را به او داد. او را مبعوث نمود تا رحمت بربندگان و بهار جهانيان باشد.

وز دزر تاریخ امر

اصفهان
°9 °-2

چالشقانون


 درگذشت ستارخان  مبارز آزادي خواه نهضت مشروطه، معروف به سردارملي )۱۲۹۳ش( 
 درگذشت شاعر و غزل  سرای نامي ايران محمدحسين رهي معيري )۱۳۴۷ش(  رحلت 

فيلسوف شهير و نويسنده توانا، عالمه محمدتقي جعفري  )۱۳۷۷ ش(   

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى (سهامى خاص)

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى کاالى مشروحه ذیل را از طریق شرکتهاى تامین کننده داخلى خریدارى نماید:
1- شرح مختصر کاالى مورد نیاز

ثبت کننده اتاق کنترل
BATTERY CEELL 1.2 V
NI-CD BATTERY , 210 A/H
TYPE:H

• باشند. • • • • •• یا  ••                                 *باطرى ها باید از برند 
                                * از فروشندگان معتبر تهیه گردد و داراى یک سال گارانتى باشند.

                                * ارائه گواهى نامه معتبر الزامى است.
                                * همراه با کلیه اتصاالت و چهارپایه نگهدارنده استاندارد باشد.

اطالعات تکمیلى متعاقبًا به همراه فرم مناقصه ارسال مى گردد.
2- محل تحویل کاال: شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى – اداره تدارکات و امور کاال 
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى به مبلغ 193200000  ریال 

4- شرایط متقاضى: توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه و تضمین انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جارى شرکت ملى نفت ایران ، داشتن شخصیت حقیقى / حقوقى ، شماره اقتصادى ، توانایى مالى ، ارائه سوابق کارى و همچنین 
مدارك و گواهینامه هاى مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

متقاضیان مى توانند پس از انتشار آگهى نوبت دوم با مراجعه حضورى و یا پایگاه اطالع رسانى زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده و تقاضاى کتبى خود را به همراه مدارك درخواستى حداکثر ظرف مدت 14 
روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم جهت ارزیابى کیفى و بررسى صالحیت تامین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسلیم نمایند.

شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى پس از بررسى اسناد و مدارك واصله و ارزیابى کیفى مناقصه گران طبق قانون برگزارى مناقصات از شرکتهاى واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. ضمنًا ارائه مدارك 
و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزارى مناقصات مختار است.

((فقط مدارك ارزیابى ارسالى که در دفترخانه رسمى کپى برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.))
آدرس پایگاه اطالع رسانى: http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزایده ها

آدرس: استان خوزستان ، شهرستان امیدیه ، بلوار نفت ، شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى / اداره روابط عمومى
فکس: 06152622683 ، تلفکس: 06152620897
تاییدیه فاکس: 3504 داخلى 06152622273

کمیسیون های مجلس شورای اسالمی؛ آنچه که هست و آنچه که باید!!؟
سیاستروزپیرامونقانونآییننامهداخلیمجلسشورایاسالمیپرسشگری)3( میکند:

دكترمحمدرضاناریابيانه


