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نظرخوانندگانگرامیمیگذرد:

قانون آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى
باب دوم- وظايف و اختيارات مجلس شورای اسالمى )ادامه(

فصل اول – قانونگذاری )ادامه(
 مبحث دوم – مراحل بررسى و تصويب طرحها و لوايح عادی

 م��اده ۱۴۳ – بررس��ى و تصويب کليه طرحه��ا و لوايح عادی 
يک ش��وری خواهد بود به جز مواردی که در اين آئين نامه نحوه 
رسيدگى مشخص شده و يا به تشخيص هيأت رئيسه بررسى 

آنها به صورت دوشوری ضرورت داشته باشد. 
تبصره – چنانچه نظر کميسيون مبنى بر رد يا مسکوت ماندن 
طرح يا اليحه موضوع اين ماده باشد و درجلسه علنى، کليات 
آن طرح يااليحه به تصويب برس��د اين گونه طرحها و لوايح به 
کميسيون برای رسيدگى ش��وردوم ارجاع مى شود. )اصالحى 

مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
اول – شور اول

 ماده ۱۴۴ – رئيس جلسه مکلف است وصول کليه طرحها و لوايح 
عادی را که به مجلس تقديم مى شود با رعايت اصل هفتاد و پنجم 
)۷۵( قانون اساس��ى در همان جلسه و يا حداکثر دو جلسه بعد 
مجلس اعالم و همزمان به کميسيون های مربوطه ارجاع نمايد و 

به دستور وی فوراً تکثير و در اختيار نمايندگان قرار گيرد.
 الف – بررسى طرحها و لوايح در کميسيون ها

ماده ۱۴۵ – رئيس مجلس ش��ورای اسالمى موظف است يک 
نس��خه از طرحها و لوايح ع��ادی و يک فوريتى را پس از اعالم 
وصول به کميس��يون اصلى و کميس��يون  ه��ای فرعى جهت 
رس��يدگى به مواد مرتبط و همچنين ب��ه مرکز پژوهش  های 
مجلس جهت رس��يدگى و اظهار نظر کارشناسى ارجاع کند. 
کميس��يون  های فرعى موظفند حداکثر ظ��رف مدت پانزده 
روز از تاري��خ ارجاع طرح يا اليح��ه عادی و ظرف مدت ده روز 

برای طرحها و لوايح يک  فوريتى نتيجه رسيدگى خود را طى 
گزارشى در مواد ارجاعى به کميسيون اصلى ارائه کنند. هريک 
از نمايندگان نيز مى  توانند پيشنهاد های خود را در مورد کليات 
و جزئيات طرحها و لوايح عادی ظرف مدت ده روز و در طرحها 
و لوايح يک  فوريتى ظرف مدت پنج روز از تاريخ توزيع طرح يا 
اليحه به کميسيون اصلى و کميسيون  های فرعى ارائه کنند. 
مهلت کميسيون اصلى برای رسيدگى به کليات و جزئيات طرح 
يا اليحه عادی حداکثر سه ماه و در طرحها و لوايح يک  فوريتى 
حداکثر يک  ماه و نيم پس از تاريخ ارجاع است. چنانچه طرح يا 
اليحه با برگزاری جلسات عادی و فوق  العاده در مهلتهای مذکور 
قابل رسيدگى نباشد با درخواست کميسيون و موافقت هيأت 
 رئيس��ه مجلس اين فرصت حداکثر تا دو برابر مدتهای مذکور 

قابل تمديد است. )اصالحى مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۹۴(
 تبصره ۱- در مواردی که کميسيون يا کميسيون هايى به نحوه 
ارجاع طرح يا اليحه معترض باش��ند مراتب اعتراض خود را به 
هيأت رئيسه اعالم مى کنند، هيأت رئيسه موظف است در اولين 

فرصت به موضوع رسيدگى و اتخاذ تصميم نمايد.
تبص��ره ۲- در پايان مهلت های تعيين  ش��ده چنانچه گزارش 
کميسيون اصلى ارائه نشود، هيأت  رئيسه مجلس موظف است 
ط��رح يا اليحه را طبق نوبت در دس��تور هفتگى مجلس قرار 
دهد. در اين  صورت پيش��نهادهای موضوع اين ماده در جلسه 
علنى مطرح مى  شود. در صورتى  که گزارش کميسيون اصلى 
تا س��ه  روز قبل از شروع رسيدگى به طرح يا اليحه در جلسه 
رسمى مجلس بين نمايندگان توزيع گردد گزارش کميسيون 
جايگزين طرح يا اليحه مى شود. در اين صورت نمايندگان مى 
 توانند تا چهل و هشت ساعت پس  از توزيع گزارش کميسيون، 
پيشنهادهای خود را شامل اصالح، برگشت به طرح يا اليحه در 
هر مورد، حذف کل ماده يا تبصره يا بند يا جزء به هيأت  رئيسه 
مجلس ارائه کنند تا با توزيع پيشنهاد، در جلسه رسمى مجلس 

مورد رسيدگى قرار گيرد.)الحاقى مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۹۴(
تبص��ره ۳– چنانچه در کليات، نظر کميس��يون  های فرعى با 
نظر کميسيون اصلى متفاوت باشد، در جلسه رسمى مجلس 
قبل از رأی  گيری برای کليات، س��خنگو يا يکى از اعضای آن 
کميسيون  ها مى  توانند نظر کميسيون خود را توضيح دهند.

)الحاقى مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۹۴(
تبص��ره ۴- در مواردی که طرح يا اليح��ه طبق آيين  نامه به 
صورت دو ش��وری رس��يدگى مى  شود در ش��ور اول کليات و 
در ش��ور دوم جزئيات طبق اين آيين  نامه رسيدگى مى  شود.

)الحاقى مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۹۴(
پرسشگری از مجلس شورای اسالمی:

- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمى پيرامون تعداد بررسي 
و تصويب کليه طرح ها و لوايح عادي يک  ش��وري به تفکيک 

دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمى چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمى پيرامون تعداد رد 
يا مس��کوت ماندن طرح يا لوايح به تفکيک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمى چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمى پيرامون اعالم وصول 
کلي��ه طرح ها و لوايح عادی را که به مجلس تقديم مى ش��ود 
در صحن علنى به تفکيک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای 

اسالمى چيست؟
- گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المى پيرامون تعداد 
کميس��يون های اصلى و فرعى در بررس��ى طرح ها و لوايح به 

تفکيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمى چيست؟
- نحوه بررسى کارشناسى و تخصصى در کميسيون های اصلى 

مجلس شورای اسالمى چگونه است؟
- نحوه بررس��ى کارشناسى و تخصصى تکميلى در کميسيون 

های فرعى مجلس شورای اسالمى چگونه است؟
- نحوه تنظيم گزارش نهايى کميسيون اصلى در بررسى طرح 

ها و لوايح چگونه است؟
- کميسيون های اصلى چگونه طرح ها و لوايح را از نظر اجرايى 

مورد بررسى قرار مى دهند؟
- کميس��يون های اصلى چگونه از نظرات مش��اوران خبره در 

بررسى طرح ها و لوايح استفاده مى کنند؟
- داليل ضعف علمى و تجربى کار کميسيون ها در بررسى طرح 

ها و لوايح چيست؟
- نحوه حضور نمايندگان دستگاه های اجرايى در کميسيون ها 

برای اظهار نظر تخصصى چگونه است؟
- علل تفاوت نظر ش��خصى نمايندگان دستگاه های اجرايى با 

نظر دستگاه مربوطه چيست؟
- کميس��يون های اصلى و فرعى در بررس��ى طرح ها و لوايح، 

ضعف های علمى خود را چگونه بر طرف مى کنند؟
- چه بخش از ناکارآمدی قوانين کش��ور به عملکرد نادرس��ت 

کميسيون ها در بررسى طرح ها و لوايح مربوط مى شود؟
- گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المى پيرامون تعداد 
مصوبات يک ش��وری و دو ش��وری مجلس شورای اسالمى به 

تفکيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمى چيست؟
- کميسيون های اصلى و فرعى چگونه از هم راستايى طرح ها 
و لوايح با قانون اساسى و چشم انداز بيست ساله نظام اطمينان 

حاصل مى کنند؟
- هماهنگى طرح ها و لوايح با سياس��ت های کلى نظام چگونه 

توسط کميسيون های اصلى و فرعى مورد تاييد قرار مى گيرد؟
- کميس��يون های اصلى و فرعى چگونه از قوانين عادی قبلى 

مرتبط برای بررسى طرح ها و لوايح جديد استفاده مى کنند؟
- سطح علمى بررسى های انجام شده پيرامون طرح ها و لوايح 
توسط کميسيون های اصلى و فرعى چگونه ارزيابى مى شود؟

- آيا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمى توانايى اندازه 
گيری سطح کيفى بررسى های انجام شده پيرامون طرح ها و 

لوايح را دارد؟
- علل ش��رکت نامنظم و غيرفعال نمايندگان مجلس شورای 
اس��المى در کميس��يون های اصلى و فرعى بررسى طرح ها و 

لوايح چيست؟
- نح��وه نظارت بر حضور نمايندگان دس��تگاه های اجرايى در 

کميسيون های اصلى و فرعى چگونه است؟
- هيات رييس��ه مجلس ش��ورای اس��المى برای جلوگيری از 
هر گونه رايزنى نامطلوب و البى گری س��وء توسط نمايندگان 

دستگاه های اجرايى چه تدبيری کرده است؟
- روش مذاکره و بررسى نقاط ضعف و قوت، نقائص و امتيازات 
و لزوم يا عدم لزوم آن طرح و اليحه در کليات در صحن علنى 

)شور اول( چگونه انجام مى شود؟
- مکانيسم بررسى شور دوم طرح ها و لوايح در کميسيون های 

اصلى و فرعى چيست؟
-داليل تمايل نظرات نمايندگان مجلس شورای اسالمى به نظر 

نماينده دولت در بررسى طرح ها و لوايح چيست؟
- گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المى پيرامون تعداد 
پيش��نهاد بازگش��ت به اليحه دولت يا طرح اصلى به تفکيک 

دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمى چيست؟
- گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المى پيرامون تعداد 
پيشنهاد حذف کل ماده به تفکيک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمى چيست؟
- گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المى پيرامون تعداد 
پيشنهاد چاپ شده کميسيون های فرعى به تفکيک دوره های 

ده گانه مجلس شورای اسالمى چيست؟
- گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المى پيرامون تعداد 
پيش��نهاد حذف جزء و پيشنهادهاي چاپ  شده نمايندگان با 
تشخيص اولويت جامع بودن توسط يکي از اعضاء هيأت رئيسه 
به تفکيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمى چيست؟

- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمى پيرامون تعداد رأي 
گيري براي اص��ل ماده به تفکيک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمى چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمى پيرامون رأي گيري 
ب��راي حذف کل ماده در صورتي که اص��ل ماده رأي نياورده 
باش��د به تفکيک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اسالمى 

چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمى پيرامون ارجاع به 
کميس��يون، به تشخيص رئيس جلس��ه پس از انجام بررسى 
ه��ا به تفکيک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اس��المى 

چيست؟
- نظر رس��انه های گروهى پيرامون مراحل بررسى و تصويب 
طرح ها و لوايح در مجلس شورای اسالمى در ده دوره گذشته 

در راستای وظايف نمايندگى چگونه بوده است؟
- نظر خبرنگاران رسانه های گروهى پيرامون مراحل بررسى و 
تصويب طرح ها و لوايح در مجلس شورای اسالمى به تفکيک 

دوره های مجلس شورای اسالمى چيست؟
- به نظر نخبگان و انديشمندان نحوه مراحل بررسى و تصويب 
طرح ها و لوايح در مجلس شورای اسالمى در ده دوره گذشته 

در راستای وظايف نمايندگى بوده است؟
- از نظر سازمان های مردم نهاد آيا مراحل بررسى و تصويب 
طرح ها و لوايح در مجلس شورای اسالمى در ده دوره گذشته 

در راستای وظايف نمايندگى بوده است؟
- گزارش دس��تگاه های نظارتى بر مراحل بررسى و تصويب 
طرح ها و لوايح در مجلس شورای اسالمى در ده دوره گذشته 

در راستای وظايف نمايندگى چيست؟
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پيامبراکرم)ص(:

صدقه دادن ده حسنه، قرض دادن هجده حسنه، رابطه با برادران )دينى( بيست 
حسنه و صله رحم بيست و چهار حسنه دارد.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


 درگذشت فقيه رباني مال احمد نراقي)۱۲۴۵ ق(  تأسيس سازمان آزادي بخش 

فلسطين توسط مبارزان فلسطيني )۱۹۶۴م(  گروگان گيري وزيران نفت اوپک در جريان 
نشست اين سازمان در وين )۱۹۷۵م(   

دکترمحمدرضاناریابيانه

پیش بینی آب وهوا
تهران 

°12 °2
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ارومیه
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و  بارگیرى  تهیه وحمل،  داردپروژه  نظر  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  سازمان جهاد کشاورزي 
باراندازي لوله هاي پلی اتیلن مورد نیاز شبکه فرعى آبیاري تحت فشار خان احمد  را از طریق مناقصه 

عمومی یک مرحله اى  به پیمانکاران و  شرکت هاي واجد شرایط ، به شرح ذیل واگذار نماید 

1-موضوع مناقصه تهیه وحمل، بارگیرى و باراندازي لوله هاي پلی اتیلن مورد نیاز شبکه فرعى آبیاري 
تحت فشار خان احمد 

-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایى پاکت 
انجام   www.setadiran.ir آدرس  به  ستاد)   ) دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  گاه  در  طریق  از  ها 
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

ودریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
ــ مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ98/9/27.لغایت 98/10/4  

 www.setadiran.ir ــ محل  دریافت  اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ) به آدرس
الکترونیکى  ادارى98/10/16.در سامانه تدارکات  از تاریخ 98/10/5تاآخر وقت  ــ مهلت تحویل پاکات 

دولت (ستاد)   
سالن  محل  در  ساعت9صبح  مورخ98/10/17راس  شنبه  روزسه  مناقصه   پاکات  بازگشایی  تاریخ  ــ 

جلسات ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزى استان مى باشد.     
میبا موجود   ( ستاد  (سامانه  مناقصه  اسناد  در  مربوطه  جزئیات  و  اطالعات  -سایر 
شد.                                                                                                                                                                                                 
ــ هزینه دو نوبت آگهى مناقصه ودر صورت لزوم تجدیدآگهى در روزنامه، به عهده برنده مناقصه مى 

باشد . 
-تلفن تماس :     مهندس رستمى ( 09173246569)  

     تاریخ انتشار نوبت اول: 98/09/30      تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/03                      

محل  کمیت وکیفیت پروژهردیف
اجراء

ضمانتنامه  برآورد اولیه / ریال  ومبلغ  نوع 
ارجاع  فرایند  در  شرکت 

کار  (ریال)

اجراء  مدت 
به ماه 

تهیه وحمل، بارگیرى 1
و باراندازي لوله-هاي 
نیاز  مورد  اتیلن  پلی 
آبیاري  فرعى  شبکه 
خان  فشار  تحت 

احمد

شهرستان 
گچساران      

18421380000(ریال ) 
اسناد خزانه اسالمى بر 
مشارکت  اوراق  اساس 
سال هاى (1400،1401) 

معتبر  نامه  ضمانت 
وموسسات  بانکها  از 
واعتبارى  مالى  معتبر 
کشور1842000000ریال 

2ماه

–

شوراى   5/1/1630 شماره  مجوز  استناد  به  درنظردارد  اسالمشهر  شهردارى 
فروش  وغرفه  گلفروشى  غرفه  اجاره  واگذارى  به  شهرنسبت  اسالمى  محترم 
ودرج  عمومى  مزایده  تجدید  برگزارى  طریق  از  تراشى  سنگ  و  مزار  سنگ 
اقدام   www.setadiran.ir آدرس:  یه  دولت  الکترونیکى  تدارکات  درسامانه 
شهردارى  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  میتواند  متقاضیان  نماید. 

اسالمشهر www.eslamshahr.ir مراجعه نمایند. 

ت دوم
نوب

–

–

–

---

–

– – ---
– –

–

8 8 0 0 6 6 7 7

روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

8

ح ها و لوایح عادی برای ناکارآمدی معمولی!!؟ بررسی طر
 سیاست روز پیرامون قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی پرسشگری  می کند:


