
گردش کار ناکارمدی در مجلس شورای اسالمی!!؟

اش���اره: مبنای عملک�رد قوه مقننه، قانون آیی�ن نامه داخلی 
مجلس ش�ورای اسالمی است که س�اختار، تشکیالت و گردش 
کار را در آن تعیی�ن می کند. این قان�ون دارای فصول و مباحث 
گوناگون�ی اس�ت که اج�رای آن وظیف�ه هیات رییس�ه مجلس 
ش�ورای اسالمی با مشارکت نمایندگان مردم است. صرف نظر از 
اش�کاالت ماهیتی و عملکردی قان�ون آیین نامه داخلی مجلس 
ش�ورای اسالمی و ضمن اطالع رسانی عمومی آن، این نوشتار به 
پرسشگری پیرامون نحوه اجرای قانون آیین نامه داخلی مجلس 
ش�ورای اسالمی )نطق ها، مذاکرات و جلسات( می پردازد که هم 

اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

قانون آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى
 فصل سوم – گردش کار مجلس 

مبحث اول – جلسات مجلس
ماده ۹۶ – انعقاد رس��می جلس��ات و اعتبار اخذ رأی منوط به 
حضور حداقل دو س��وم مجموع نمایندگان می باشد. )اصالحی 

مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
تبص��ره ۱ – برای ادامه مذاکراتی که منجر به اتخاذ تصمیم و یا 

اخذ رأی نمی شود حضور حداقل نصف نمایندگان کافی است.
تبصره ۲ – جلس��ات رسمی با تالوت آیاتی چند از قرآن مجید 
به تشخیص هیأت رئیسه که حتی االمکان متناسب با جلسه آن 

روز باشد آغاز خواهد شد.
م��اده ۹۷ – نماین��دگان بای��د در روزی که قباًل برای تش��کیل 
جلسه رسمی معین می شود در مجلس حاضر شوند. در صورت 
تاخیر بدون عذر موجه از طرف هیأت رئیسه توبیخ خواهند شد. 
همچنی��ن، هریک از نمایندگان که در موق��ع اخذ رأی با اعالم 
قبلی رئیس مجلس مبنی بر منع خروج از جلسه بدون عذر موجه 
خارج ش��ود، مستحق توبیخ خواهد بود و در صورت تکرار تأخیر 
وغیبت، مقررات آیین نامه ازطرف هیأت رئیس��ه درباره او اجراء 
خواهد شد. اسامی نمایندگانی که سه بار غیبت غیرموجه در یک 

ماه داشته باشند در روزنامه ها درج خواهد شد.
ماده ۹۸ – تش��خیص عده حضار با استفاده از تابلو است که در 
اول هر جلس��ه و قبل از اخذ آراء به وس��یله رئیس جلس��ه باید 

اعالم شود.
تبصره – در صورتی که تابلو خراب شود، حداکثر تا پایان همان 
جلسه تشخیص عده حاضر با دبیران خواهد بود و هیأت رئیسه 
موظف است قبل از انعقاد جلسه بعد به تعمیر اصالح تابلو اقدام 

نماید.
ماده ۹۹ – حداکثر مدت برای هر جلس��ه رس��می چهار ساعت 
اس��ت که یکس��ره و یا با فاصله تنفس می باش��د، مگر در موارد 
ضروری که به تش��خیص رئیس و تصویب مجلس خواهد رسید. 
غایبین بعد از تنفس نیز مش��مول مق��ررات مربوط به غیبت و 

تاخیر خواهند بود.
تبصره ۱- وقت دس��تور جلسات رس��می مجلس چنان تنظیم 
خواهد ش��د که ج��ز در موارد اضطراری ب��ا اول وقت ادای نماز 

برخورد نداشته باشد.
تبصره۲� مجلس برای رسیدگی به طرحها و لوایحی که در شش 
جلس��ه به اتمام نرسد از جلس��ه هفتم همه روزه به جز روزهای 
تعطیل تش��کیل می ش��ود و افزایش س��اعت هر جلسه با رأی 

مجلس است. )الحاقی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
ماده ۱۰۰ – اعضای هیأت رئیسه مجلس باید در ساعتی که قباًل 
برای تش��کیل جلسات تعیین می شود، حاضر شوند و در صورت 
تاخیر یا غیبت بدون عذر موجه با تش��خیص رئیس برطبق این 

آیین نامه جریمه می شوند.
ماده ۱۰۱ – تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای 
آیین نامه و حفظ نظم جلسه طبق این آیین نامه به عهده رئیس 

جلسه است.
ماده ۱۰۲ – دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول طرحها 
و لوایح از کمیسیون ها توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از 
چاپ و توزیع بر تابلو مخصوص نصب شود. رعایت ترتیب مذکور 
الزامی اس��ت. طرحها و لوایحی که دارای اولویت باش��ند ممکن 
است بنا به تقاضای دولت و یا پانزده نفر از نمایندگان و با موافقت 
هیأت رئیس��ه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس 

قرارگیرد. 
 تبصره ۱- در صورت��ی که پنجاه نفر از نمایندگان برای طرح یا 
الیحه ای تقاضای اولویت کنند هیأت رئیس��ه موظف است آن را 

در دستور هفتگی مجلس قرار دهد.
تبص��ره ۲� حداقل پنجاه نفر از نماین��دگان می توانند از رئیس 
جلس��ه مجل��س تقاضا نمایند گزارش چاپ ش��ده کمیس��یون 
خارج از نوبت در دس��ت�ور کار جلس�ه علنی قرار گیرد و رئیس 
درخواست متقاضیان را پس از صحبت یکی از متقاضیان و یک 
مخال��ف و یک موافق هر ک��دام به مدت پنج دقیقه، به رأی می 
گذارد. در صورت تصویب، رس��یدگی به گزارش مورد تقاضا در 
همان جلسه یا جلسه بعد شروع می شود و با اعمال مجدد این 

تبصره نمی توان آن را متوقف نمود.
تبصره۳� هیأت رئیس��ه می تواند تمام یا بخش��ی از گزارشهای 
واصله از دس��تگاهها و س��ازمانهایی که طبق قان��ون موظف به 
ارائه گزارش به مجلس ش��ورای اسالمی هستند را جهت قرائت 
در دس��تور کار جلس��ه علنی قرار دهد و گزارش کامل آن را به 

کمیسیونهای ذی ربط ارجاع نماید.
تبصره۴� کلیه گزارش��هایی که در جلسه علنی مطرح می شود 
باید حداقل بیس��ت و چهار س��اعت قبل از ط��رح، تکثیر و بین 
نماین��دگان توزیع ش��ود مگر مواردی که در ای��ن آیین نامه به 
صراحت برای آن زمان دیگری تعیین شده باشد. )الحاقی مصوب 

)۳۰/۲/۱۳۹۱
ماده ۱۰۳ – در صورت اضطرار که رعایت امنیت کش��ور ایجاب 
کند، به تقاضای کتب��ی رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر 
از نمایندگان، جلس��ه غیرعلنی تشکیل می شود. در این صورت، 

تقاضاکنن��دگان ادل��ه خویش را مبنی بر وجود ش��رایط اضطرار 
و اقتض��ای امنیت کش��ور و در نتیجه ل��زوم برگزاری غیرعلنی 
جلسه رس��می مجلس، حداکثر تا مدت پانزده دقیقه، متوالیاً و 
یا متناوباً در دو نوبت، ارائه و س��پس ی��ک نفر به عنوان مخالف 
حداکثر تا پانزده دقیقه صحب��ت می کند، در صورت تصویب دو 
سوم حاضران، کار رسیدگی در جلسه غیرعلنی ادامه می یابد، در 
غیراین صورت، جلس��ه به حالت علنی بازگشته و به روال عادی 

عمل خواهد کرد.
تبصره ۱ – مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که 
با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان 

برسد.
تبصره ۲ – تشخیص رفع شرایط اضطراری برای انتشار مذاکرات 
و مصوبات جلس��ات غیرعلنی برای اطالع عموم با مجلس است 
که با پیشنهاد حداقل ده نفر از نمایندگان و مذاکره به نحو مقرر 
در همین ماده، در جلس��ه غیرعلنی و تصویب اکثریت حاضرین 

در مجلس عملی می گردد.
م��اده ۱۰۴ – رئیس هر جلس��ه قبل از ختم هر جلس��ه، روز و 
ساعت تشکیل و دستور جلسه بعد را اعالم می کند که در صورت 
مذاکرات درج ش��ود، مگر در موارد اضطراری ) به تشخیص هیأت 
رئیس��ه( که حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل جلسه، 

باید بطور رسمی اعالم شود.
ماده ۱۰۵ – در صورتی که در مجلس بی نظمی و تشنج بوجود 
آید که مانع ادامه کار مجلس باشد و رئیس نتواند از آن جلوگیری 
کند، در جای خود قیام می نماید. هرگاه برخاستن رئیس موجب 
آرامش نش��ود جلس��ه را به مدت پانزده دقیقه به عنوان تنفس 
تعطی��ل می کند و نمایندگان از جلس��ه خارج می ش��وند و پس 
از انقضای پانزده دقیقه مجدداً جلس��ه تش��کیل می شود. هرگاه 
بی نظمی و تش��نج تجدید شود، رئیس جلسه را ختم و آن را به 

روز دیگری موکول می نماید.
مبحث دوم – نطق ها و مذاکرات

اول – نطق ها  
ماده ۱۰۶ – در هر جلس��ه رس��می به جز جلسات بررسی لوایح 
برنامه توسعه، بودجه ساالنه و استیضاح یا رأی اعتماد به وزیران، 
سه  نفر از نمایندگان می توانند به نوبت و طبق فهرستی که از قبل 
به قید قرعه توس��ط هیأت رئیسه تنظیم شده است، حداکثر به 
مدت هفت   دقیقه نطق نمایند. همچنین دو نفر از نمایندگانی که 
در آن جلسه نوبت نطق نداشته باشند به جهت مسائل ضروری 
می توانند یک س��اعت قبل از ش��روع جلس��ه در لوح یا دستگاه 
الکترونی��ک مخصوص یا دس��تگاه الکترونیک��ی ثبت نام کرده 
وحداکث��ر به مدت پنج  دقیقه نطق نمایند. درصورتی که بیش از 
دو نفر از نمایندگان متقاضی این نطق باشند، هیأت رئیسه به قید 
قرعه به دو نفر وقت خواهد داد.  هیچ یک از نمایندگان نمی توانند 
در مدت دوماه بیش از یک بار نطق پنج  دقیقه ای نمایند. نماینده 
ح��ق واگذاری تمام وقت خود را به نماینده دیگر دارد. )اصالحی 

مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
ماده ۱۰۷ – در هر جلسه قبل از ورود در دستور، رئیس مجلس 
می تواند در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فوری روز مطالبی 
را ک��ه آگاهی مجلس از آن ضروری باش��د ب��ه اطالع نمایندگان 
برساند. حداکثر مدت برای این مطالب پانزده دقیقه خواهد بود. 

)اصالحی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
تبصره � رؤسای قوای مجریه و قضائیه می توانند خارج از موضوع 
دستور جلسه در صحن علنی مجلس نطق نمایند. این نطق پس 
از وصول تقاضای آنان و اعالم موضوع نطق به رئیس مجلس پس 
از موافقت هیأت رئیس��ه در اولین فرصت انجام می شود. ساعت 
و مدت نطق قبل از شروع جلسه باید به اطالع نمایندگان برسد. 

)اصالحی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
ماده ۱۰۸ – ترتیب و مدت نطق بدین شرح است:

الف – مدت نطق در جلسه علنی به شرح زیر خواهد بود:
۱- برای استیضاح یک وزیر دو ساعت و برای استیضاح دولت یا 
بیش از یک وزیر چهار س��اعت. استیضاح کنندگان می توانند از 
بین خود یک یا چند نفر را برای بحث در موضوع استیضاح معرفی 
نمایند، ولی در هرحال مجموع نطقهای استیضاح کنندگان نباید 

از مدت فوق تجاوز نماید.
۲- درمورد کلیات هر طرح یا الیحه، ابتدا س��خنگو کمیس��یون 
اصلی حداکث��ر پنج دقیقه گزارش می دهد، پ��س از آن حداکثر 
س��ه نفر مخالف و س��ه نفر موافق به ترتیب یک نفر مخالف و یک 
نفر موافق وسپس نماینده دولت و پس از آن سخنگو کمیسیون 

هرک��دام حداکثر ده دقیقه صحب��ت می کنند. )اصالحی مصوب 
)۴/۱۱/۱۳۹۴

تبصره ۱ � درمورد طرحها و لوایح مهم یا مفصل با پیشنهاد رئیس 
جلس��ه یا بیس��ت و پنج نفر از نمایندگان و رأی اکثریت مطلق 
نمایندگان حاضر، می توان تعداد و یا وقت مخالف و موافق و وقت 
نماینده دولت و س��خنگو کمیسیون را حداکثر تا دو برابر افزایش 
داد. )اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷()حذف شده به موجب قانون 
اصالح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای اسالمی 

مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴(
تبص��ره ۲ � در بررس��ی کلیات طرحه��ای دو یا س��ه فوریتی و 
طرحهایی که کمیس��یون اصل��ی در موعد مقرر گ��زارش نداده 
است یکی از طراحان می تواند به جای سخنگو در ابتدا و انتهای 
رسیدگی در مجلس صحبت کند. )الحاقی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(

۳- ب��رای موارد ذی��ل هر یک پن��ج دقیق��ه: )اصالحی مصوب 
)۲۶/۹/۱۳۸۷

– دفاع در برابر توهین و تحریف نطق.

– مخالفت و موافقت نسبت به هریک از مواد طرحها و لوایح.
– توضیح پیشنهاد اصالحی نسبت به مواد طرحها و لوایح اعم از 

فردی و جمعی.
– توضی��ح نماین��ده دول��ت و س��خنگو کمیس��یون در م��ورد 

پیشنهادها.
– توضیح پیشنهاد فوریت و یا سلب فوریت و مخالفت با آن.
– پیشنهاد مسکوت ماندن طرح و یا الیحه و مخالفت با آن.

– پیشنهاد تنفس.
– پیشنهاد اخذ رأی مخفی.

– تذکر آیین نامه ای و یا اخطار قانون اساسی.
– پیشنهاد انواع رأی در مورد استیضاح

ب – در تمام موارد مذکور در بند ) الف(، در صورتی که ضرورت 
اقتضاء کند ممکن است استثنائاً بدون مذاکره و با پیشنهاد رئیس 
یا ده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، مدت نطق و شور اضافه 

شود.
ج – در کلیات الیحه بودجه ساالنه کل کشور پس از نطق رئیس 
جمهور، سخنگوکمیس��یون گزارش خود را ارائه می دهد سپس 
حداکثر ده نفر از نمایندگان به عنوان مخالف گزارش کمیس��یون 
و ده نف��ر به عنوان موافق گزارش کمیس��یون ب��ه ترتیب یک نفر 
مخال��ف و یک نفر مواف��ق هرکدام حداکث��ر ده دقیقه صحبت 
می کنن��د. پس از آن نماینده دولت به مدت بیس��ت دقیقه و در 
پایان، سخنگوکمیسیون صحبت می کند. مجموع زمان صحبت 
سخنگوکمیس��یون س��ی دقیقه خواهد ب��ود. )اصالحی مصوب 

)۲۶/۹/۱۳۸۷
 تبصره � در کلیات متمم و یک یا چند دوازدهم بودجه، اظهارات 
به میزان نصف مدت های مقرر در بند فوق است.)الحاقی مصوب 

)۲۶/۹/۱۳۸۷

د – مدت نطق برای مسائل مهم مربوط به سیاست خارجی از قبیل 
عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و موافقتنامه های بین المللی حداکثر سه 

ساعت و برای هر ناطق حداکثر پانزده دقیقه خواهد بود.
ه – پیش از أخذ رأی برای انتخاب حقوقدانان ش��ورای نگهبان و 
همچنین رئیس و دادس��تان دیوان محاسبات، هر نامزد می تواند 
حداکثر ده  دقیقه در جلس��ه علنی مجلس مش��خصات، س��وابق 
کاری، تحصیالت و برنامه های خود را به اطالع نمایندگان برساند. 

)الحاقی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
تبص��ره – در کلی��ه مواردی ک��ه در این آئین نام��ه، نمایندگان 
می توانن��د به عنوان موافق یا مخالف صحبت کنند رعایت ترتیب 
ثبت نام و یا درخواست صحبت الزامی است. درمواردی که قبل از 
تشکیل جلسه علنی متقاضیان صحبت یا نطق در لوح یا دستگاه 
الکترونیک بیش از تعداد تعیین شده در این آئین نامه باشد یکی 
از اعضاء هیأت رئیسه موظف است به قید قرعه از بین افرادی که 
در موعد مقرر ثبت نام کرده اند افراد مورد نیاز را تعیین نماید. افراد 
تعیین شده، حق واگذاری نوبت خود به نماینده دیگر را خواهند 

داشت. )الحاقی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
ماده ۱۰۹ – ناطق نباید از موضوع موردبحث خارج ش��ود. هرگاه 
رئیس تشخیص دهد که ناطق از موضوع خارج شده و در ضمن 
ی��ک نطق، دو نوبت به وی تذکر خ��روج از موضوع را بدهد و باز 
ادامه دهد، دفعه سوم می تواند وی را از ادامه نطق در آن موضوع 
در تمام جلس��ه منع نماید، مگ��ر این که مجلس ادامه صحبت را 

تایید کند.
م��اده ۱۱۰ – قط��ع کالم ناطق و عدم مراعات س��کوت از طرف 
نماین��دگان و هرگونه تهمت و توهین و ایرادگیریهای ش��خصی 
و حرکات و تظاهراتی که موجب بی نظمی مجلس باش��د ممنوع 
اس��ت و مرتکب مش��مول مجازاتهای من��درج در این آیین نامه 
خواهد گردید. رئیس جلس��ه مس��ؤول جلوگیری از این تخلفات 

است. )اصالحی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی:
- گزارش عملکرد هیأت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی پیرامون 
نطق های قبل از دس��تور نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی به 

تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پیرامون نطق های قبل 
از دس��تور رییس مجلس شورای اسالمی به تفکیک دوره های ده 

گانه چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پیرامون نطق های انجام 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی به تفکیک دوره های ده گانه 

چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پیرامون سرنوشت طرح 

های دو یا سه  فوریتی به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
   - گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پیرامون تعداد نطق دفاع 
در برابر توهین و تحریف نطق نمایندگان به تفکیک دوره های ده 

گانه چیست؟
   - گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد نطق 
مخالفت و موافقت نسبت به هر یک از مواد طرح ها و لوایح توسط 

نمایندگان به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
   - گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد نطق 
توضیح پیش��نهاد اصالحی نس��بت به مواد طرح ها و لوایح اعم از 
فردی و جمعی توس��ط نمایندگان به تفکی��ک دوره های ده گانه 

چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد نطق 
توضیح نماینده دولت و سخنگوي کمیسیون در مورد پیشنهادها 

توسط نمایندگان به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
      - گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی پیرامون تعداد نطق 
توضیح پیش��نهاد فوریت و یا سلب فوریت و مخالفت با آن توسط 

نمایندگان به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
      - گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی پیرامون تعداد نطق 
پیش��نهاد مسکوت ماندن طرح و یا الیحه و مخالفت با آن توسط 

نمایندگان به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد نطق 
پیشنهاد تنفس توس��ط نمایندگان به تفکیک دوره های ده گانه 

چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد نطق 
پیشنهاد اخذ رأی مخفی توسط نمایندگان به تفکیک دوره های 

ده گانه چیست؟

- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پیرامون تعداد نطق 
تذکر آئین نامه ای و یا اخطار قانون اساسی توسط نمایندگان به 

تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
      - گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
نطق پیش��نهاد انواع رأی در مورد استیضاح توسط نمایندگان 

به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
      - گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پیرامون تعداد نطق 
در کلیات الیحه بودجه س��االنه کل کشور توسط نمایندگان به 

تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
      - گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
نط��ق در کلی��ات متمم و یک یا چند دوازدهم بودجه توس��ط 

نمایندگان به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
      - گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
نطق برای مسائل مهم مربوط به سیاست خارجی از قبیل عهد 
نامه ه��ا و مقاوله  نامه ها و موافقت نامه های بین المللی توس��ط 

نمایندگان به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
      - گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
نط��ق پی��ش از أخ��ذ رأی برای انتخ��اب حقوقدانان ش��ورای 
نگهبان و همچنین رئیس و دادس��تان دیوان محاسبات توسط 

نمایندگان به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
      - گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
موارد بازداش��تن از ادامه نطق نمایندگان توسط رییس مجلس 

شورای اسالمی به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
      - گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
مج��ازات های انجام ش��ده در مورد نمایندگان توس��ط رییس 
مجلس ش��ورای اس��المی به علت ایجاد بی نظمی و تشنج در 

صحن علنی به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
- گزارش عملکرد هیأت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی در 
توبیخ نمایندگان دارای عذر غیرموجه در ش��رکت در جلس��ه 
علنی مجلس ش��ورای اس��المی و در موقع اخ��ذ رأی با اعالم 
قبل��ی رئیس مجلس مبنی بر منع خروج به تفکیک دوره های 

ده گانه چیست؟
- گزارش عملکرد هیأت رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی در 
درج اس��امی نمایندگانی که س��ه بار غیب��ت غیرموجه در یک 
ماه داش��ته باش��ند در روزنامه ها به تفکیک دوره های ده گانه 

چیست؟
- گزارش عملکرد هیأت رئیسه مجلس مجلس شورای اسالمی 
پیرامون تهیه و چاپ و توزیع دستور هفتگی مجلس به ترتیب 
وص��ول طرح ه��ا و لوایح از کمیس��یون ها و نصب ب��ر تابلوی 

مخصوص به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی در طرح گزارش هاي 
تحقیق و تفحص، تفریغ بودجه و کمیس��یون ها بصورت خارج 

از نوبت به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
- گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی در دس��تور کار 
قراردادن خارج از نوب��ت وصول طرح ها و لوایح دارای اولویت 
بنا به تقاض��ای دولت و یا پانزده نفر از نمایندگان و با موافقت 

هیأت رئیسه به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
- گزارش عملکرد هیأت رئیسه مجلس مجلس شورای اسالمی 
پیرامون در دس��تور کار قراردادن خ��ارج از نوبت و اولویت دار 
ب��ودن ط��رح یا الیحه با تقاض��ای پنجاه نف��ر از نمایندگان به 

تفکیک دوره های ده گانه چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی در تشکیل جلسه 
غیرعلن��ی در صورت اضطرار که رعایت امنیت کش��ور ایجاب 
کند، به تقاضای کتبی رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر 

از نمایندگان به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟  
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی در مصوبات جلسه 
غیرعلن��ی با حضور ش��ورای نگهبان و با  تصویب س��ه  چهارم 

مجموع نمایندگان به تفکیک دوره های ده گانه چیست؟  
- گزارش عملکرد هیأت رئیسه مجلس مجلس شورای اسالمی 
در تعطیلی جلس��ه علنی به دلیل نظمی و تش��نج به تفکیک 

دوره های ده گانه چیست؟
- دالی��ل عدم حضور نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در 
هنگام رای گیری بر روی صندلی خود و حضور بصورت س��یار 

در صحن علنی چیست؟
- چرا رییس مجلس ش��ورای اسالمی در هر جلسه علنی بارها 
و بارها به اس��تقرار نمایندگان ب��ر صندلی خود تاکیر می کند 

چیست؟
- نح��وه اطالع رس��انی مفاد جلس��ات غیرعلنی ب��رای جامعه 

چگونه است؟
- آی��ا این موضوع درس��ت اس��ت که برخی طرح ه��ا و لوایح 
حدود یک دهه اس��ت که در انتظار رس��یدگی در صحن علنی 

هستند؟
- با وجود صف طوالنی طرح ها و لوایح در پش��ت درب صحن 

علنی اساسا می توان از قانونگذاری روزآمد سخن گفت؟
- دالیل تصویب قید فوریت طرح های بی اهمیت چیست؟

- دالی��ل بازی پارلمانی به تعوی��ق انداختن تصویب طرح ها و 
لوایح مهم از طریق عدم تصویب قید فوریت آنها چیست؟

- از نظر رس��انه های گروهی گردش کار، جلسات و نطق های 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در ده دوره گذش��ته در 

راستای وظایف نمایندگی چگونه بوده است؟
- نظ��ر خبرنگاران رس��انه های گروهی پیرام��ون گردش کار، 
جلس��ات و نطق های نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی به 

تفکیک دوره های مجلس شورای اسالمی چیست؟
- به نظر نخبگان و اندیش��مندان گردش کار، جلس��ات و نطق 
های نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ده دوره گذشته در 

راستای وظایف نمایندگی بوده است؟
- از نظر سازمان های مردم نهاد آیا گردش کار، جلسات و نطق 
های نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ده دوره گذشته در 

راستای وظایف نمایندگی بوده است؟
- گزارش دس��تگاه های نظارتی بر نحوه گردش کار، جلس��ات 
و نط��ق های نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در ده دوره 

گذشته در راستای وظایف نمایندگی چیست؟
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امام رضا علیه  السالم :

هر که در مجلسی بنشیند که در آن یاد ما )اهل بیت( زنده می شود 
قلبش، در روزی که قلب ها می میرند، نمی میرد.

وز حدیث ر

وز دزر تاریخ امر

چالشقانون

 
 شهادت امام باقر )ع( به روایتی )۱۱۴ق(  تصویب تاسیس بانک ملي توسط مجلس 

شوراي ملي )۱۲۸۵ ش(  روز بزرگداشت  شیخ مفید  رحلت استاد عبدالباسط محمد 
عبدالّصمد استاد برجسته قرآن )۱۹۸۸م(   

پیش بینی آب وهوا
تهران 

°13 °6
مشهد 

°13 °2
قم 

°15 °6
اصفهان

°14 °0
زاهدان

°14 °5

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

موضوع  از  نباید  ن��اط��ق   –  ۱۰۹ م���اده 
رئیس  هرگاه  ش��ود.  خ��ارج  موردبحث 
موضوع  از  ن��اط��ق  ک��ه  ده��د  تشخیص 
خ��ارج شده و در ضمن یک نطق، دو 
را  از موضوع  تذکر خروج  نوبت به وی 
ده��د، دفعه سوم  ادام���ه  ب��از  و  بدهد 
آن  در  نطق  ادام��ه  از  را  وی  می تواند 
نماید،  منع  جلسه  تمام  در  موضوع 
را  صحبت  ادام���ه  این که مجلس  مگر 

تایید کند.
و عدم  ن��اط��ق  ک��الم  قطع   – م���اده ۱۱۰ 
نمایندگان  ط��رف  از  سکوت  م��راع��ات 
و  ت����وه����ی����ن  و  ت���ه���م���ت  ه����رگ����ون����ه  و 
و  ح��رک��ات  و  ای��رادگ��ی��ری��ه��ای شخصی 
تظاهراتی که موجب بی نظمی مجلس 
باشد ممنوع است و مرتکب مشمول 
آیین نامه  ای��ن  در  مندرج  مجازاتهای 
خواهد گردید. رئیس جلسه مسؤول 

جلوگیری از این تخلفات است.

 سیاست روز پیرامون قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی پرسشگری )5( می کند:


