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قانونآئيننامهداخلىمجلسشورایاسالمى
باب دوم- وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسالمي )ادامه( 

فصل اول – قانونگذاری )ادامه(
مبحث چهارم – بررس��ی طرحها و لوايح طبق اصل هشتاد و 

پنجم )۸۵(
 ماده ۱۶۸ – در مواردی که مجلس ضروری تشخيص دهد، طبق 
اصل هشتاد و پنجم )۸۵( قانون اساسی اختيار تصويب آزمايشی 
بعضی از قوانين را که جنبه دائمی دارند به کميسيون های خود 
و تصويب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها ، مؤسسات دولتی 
يا وابسته به دولت را به کميسيون های خود يا به دولت تفويض 

می کند.)اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
تبص��ره ۱- دولت بايد حداقل ش��ش ماه قب��ل از پايان مدت 
آزمايشی قانون مذکور جهت تمديد يا تعيين تکليف دائمی آن، 
اقدام قانونی الزم را معمول دارد. هيأت رئيس��ه موظف اس��ت 
از طريق اليحه يا ط��رح ترتيبی اتخاذ نمايد که تا پايان زمان 
آزمايشی، تعيين تکليف شده باشد. طرح يا اليحه می تواند به 
صورت ماده واحده و بدون تغييرات يا با اصالح موادی از قانون 

آزمايشی تنظيم شود. 
تبصره ۲ – پس از انقضاء زمان آزمايشی، اينگونه قوانين اعتبار 

قانونی نخواهند داشت.
تبصره ۳- مدت اجراء اصالحيه  های قانون آزمايش��ی و برنامه 
توسعه تابع مدت اجراء اصل قانون خواهد بود. )الحاقی مصوب 

)۲۶/۹/۱۳۸۷
م��اده ۱۶۹ – هرگاه دولت يا پانزده نف��ر از نمايندگان قبل از 
ش��روع رس��يدگی نهايی در مجلس تقاضای ارج��اع طرح يا 
اليحه ای را طبق اصل هش��تاد و پنجم )۸۵( به کميس��يون يا 
کميس��يون های مجلس و يا دولت بنمايد، اين تقاضا در جلسه 
علن��ی اعالم و به ترتيب در دس��تور کار مجلس قرار می گيرد. 

)اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
ماده ۱۷۰ – هنگام ط��رح تقاضای مزبور در مجلس، نماينده 
دولت و يا نماينده منتخب تقاضاکنندگان، دالئل ضرورت ارجاع 
طرح و ي��ا اليحه را حداکثر به مدت ده دقيقه بيان می نمايد و 
س��پس دو نفر مخالف و دو نفر موافق که قبالً ثبت نام کرده اند 
و درصورت عدم ثبت نام، در مجلس نوبت گرفته اند، هر يک به 

مدت ده دقيقه صحبت کرده و آنگاه رأی گيری می شود.
ماده ۱۷۱ – پس از موافقت مجلس، طرح يا اليحه به کميسيون 
فرستاده می شود. ترتيب رسيدگی اين قبيل طرحها و لوايح در 
کميسيون همان ترتيب رسيدگی و تصويب طرحها و لوايح در 
مجلس خواهد بود، اما مناط در تصويب رأی حداقل دو س��وم 

اعضاء کميسيون می باشد.
م��اده ۱۷۲ – پس از تصويب طرح يا اليحه در کميس��يون ها، 
تعيين مدت اجرای آزمايش��ی آن در دس��تور کار مجلس قرار 
خواهد گرفت، به اين ترتيب که مصوبه کميس��يون به همراه 
پيش��نهاد مدت اجراء، چهل و هشت س��اعت قبل از طرح در 

مجلس تکثير و دراختيار نمايندگان قرار گيرد.
هنگام طرح تعيين مدت در جلسه علنی، درصورتی که پيشنهاد 
ديگری نباشد، نسبت به پيشنهاد کميسيون رأی گيری می شود. 
درغيراين صورت، نسبت به پيشنهاد نمايندگان به ترتيب وصول 
در جلس��ه علنی پ��س از صحبت يک مخال��ف و يک موافق 

رأی گيری خواهد شد.
تبصره۱� مس��کوت مان��دن اينگونه طرحه��ا و لوايح تا قبل از 
تصويب مدت اجرای آزمايشی آن طبق روال بررسی طرحها و 

لوايح، قابل طرح است.)الحاقی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
تبصره ۲� چنانچه پانزده نفر از نمايندگان تقاضای لغو رسيدگی 
طرح يا اليحه طبق اصل هشتاد و پنجم )۸۵( قانون اساسی را 
تا قبل از تأييد شورای نگهبان از مجلس داشته باشند اين تقاضا 
در همان جلس��ه اعالم و در جلسه بعد طبق ماده )۱۷۰( آيين 
نامه داخلی مطرح می گ��ردد و در صورت تصويب اين تقاضا، 
رسيدگی به اليحه يا طرح طبق آيين نامه داخلی ادامه می يابد. 

)الحاقی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
ماده ۱۷۳ – درصورتی که مجلس تصويب دائمی اساس��نامه 
س��ازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و يا وابسته به دولت را به 
دولت واگذار کند. اساسنامه بايد در جلسات هيأت وزيران مطرح 
شود و به تصويب برسدترتيب رسيدگی و تصويب اساسنامه های 
مذکور طبق آيين نامه داخلی هيأت وزيران خواهد بود.)اصالحی 

مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
مبحث پنجم – تفسير قوانين

 ماده ۱۷۴ – رسيدگی به طرحها و لوايح مربوط به شرح و تفسير 
قوانين عادی يک شوری است و می تواند يا فوريت مورد مذاکره 

قرارگيرد، در تفس��ير قوانين بحث در کليات و جزئيات از هم 
تفکيک نمی شود.)اصالحی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(

ماده ۱۷۵ – درصورتی که استفس��اريه به صورت عادی و يک 
فوريتی باشد، پس از گزارش کميسيون و توضيح سخنگو، يک 
مخالف و يک موافق، هر يک به مدت ده دقيقه صحبت خواهند 
کرد. با پيشنهاد رئيس و يا ده نفر از نمايندگان و تصويب مجلس 
مدت صحبت و تعداد مخالف و موافق تا ۲برابر قابل تغيير است. 
در مورد تفسير قوانين نماينده دولت هم می تواند صحبت کند.

)اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
م��اده ۱۷۶ – درصورتی که گزارش کميس��يون و همين طور 
پيش��نهادهای ديگر که به کميسيون رسيده است، به تصويب 
مجلس نرس��د، هر نماينده می تواند نظر خود را کتباً به هيأت 
رئيس��ه بدهد. پيش��نهادها به ترتيب وصول م��ورد بحث قرار 
می گيرد و اگر پيشنهادی به تصويب نرسيد موضوع برای بحث 

بيشتر به کميسيون ارجاع می شود.
ماده ۱۷۷ – درصورتی که تفس��ير بصورت دوفوريتی و س��ه 
فوريتی باشد همانند ديگر طرحها و لوايح دوفوريتی و سه فوريتی 

مورد رسيدگی قرار می گيرد.

مبحث شش��م – نکات مش��ترک مربوط به بررسی طرحها و 
لوايح

 ماده ۱۷۸ – در مواردی که طرح يا اليحه قانونی مربوط به امور 
داخلی مجلس نباشد، ازطريق هيأت رئيسه به وزير يا مسؤول 
اجرائی مربوطه رسماً  اطالع داده می شود تا خود يا معاون او که 
رسماً به مجلس معرفی شده در جلسه علنی حاضر شود و در 
مذاکرات ش��رکت نمايد. درصورت اطالع و عدم حضور وزير يا 
معاون بدون عذر موجه، ازطرف رئيس مجلس مؤاخذه خواهد 
ش��د. بهر صورت، در همان جلسه، حتی با عدم حضور وزير يا 
مسؤول اجرائی مربوطه، طرح يا اليحه مورد بررسی قرار خواهد 

گرفت و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده ۱۷۹ – سواالت توضيحی نمايندگان، در شور اول يا دوم 
طرحها و لوايح که مربوط به موضوعات مورد بحث باش��د، در 
مجلس کتباً به رئيس مجلس تقديم می شود. رئيس اين سواالت 
را به سخنگو کميسيون مربوط يا به نماينده دولت می دهد تا به 

هنگام توضيح و يا توجيه به آن پاسخ داده شود.
پرسشگریازمجلسشورایاسالمى

- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پيرامون تعداد طرح 
ها و لوايح طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به تفکيک 

دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تصويب 
تعداد قوانين آزمايشی توس��ط کميسيون ها به تفکيک دوره 

های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پيرامون تعداد تصويب 
دائمی اساسنامه سازمان ها به تفکيک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تصويب 
دائمی اساسنامه شرکت ها به تفکيک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تصويب 
دائمی اساسنامه مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت به تفکيک 

دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پيرامون تعداد تفويض 
تصويب دائمی اساس��نامه سازمان ها، ش��رکت ها، مؤسسات 

دولتی يا وابس��ته به دولت را به دولت به تفکيک دوره های ده 
گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟

- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پيرامون تعداد قوانين 
با انقضاء زمان آزمايش��ی به تفکيک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- داليل عدم واکنش الزم مجلس ش��ورای اس��المی نسبت به 
قوانين آزمايشی در حال اجرا با وجود اتمام مهلت قانون اجرای 

آزمايشی چيست؟
- آثار و عواقب تفويض غيرقاعده مند تصويب اساسنامه سازمان 
ها، ش��رکت ها، مؤسس��ات دولتی يا وابسته به دولت به دولت 

چيست؟
- گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد 
استفساريه های يک، دو و سه فوريتی به تفکيک دوره های ده 

گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد 
مصوبات مجلس ارسالی به شورای نگهبان به تفکيک دوره های 

ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پيرامون تعداد عدم 
اعالم نظر ش��ورای نگهبان پس از انقض��ای ده روز و تمديد به 

تفکيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد 
مصوبات ارس��ال ش��ده از طرف مجلس شورای اسالمی جهت 
امضاء و ابالغ به رياست جمهوری به تفکيک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پيرامون تعداد موارد 
اعالم عدم انطباق مصوبه با موازين شرعی پس از پايان مهلت 
قانونی به تفکيک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اسالمی 

چيست؟
- گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد 
مصوبات عادی و يک فوريتی مجلس شورای اسالمی رد شده 
از س��وی شورای نگهبان و ارس��ال شده به به کميسيون های 
مربوطه به تفکيک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اسالمی 

چيست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پيرامون تعداد حذف 
مواد اصالح ش��ده و بی خاصيت شده پس از رفع ايراد شورای 
نگهبان به تفکيک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اسالمی 

چيست؟
- گ��زارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد 
مصوبات ارس��ال شده به مجمع تش��خيص مصلحت نظام به 

تفکيک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
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هيچ قطره ای در نزد خداوند دوست داشتنی تر از قطره خونی که در راه 
خدا ريخته می شود نيست.
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دكترمحمدرضاناریابيانه

فنى  هاى  مهارت  کشورى  مسابقات  دوره  اولین 
و فاضالب  بردارى شرکت هاى آب  بهره  تخصصى 
اصفهان،  برق  و  آب  صنعت  آموزشى  مجتمع  در 
شرکت  آب  بردارى  بهره  دفتر  مدیر  حضور  با 
مهندسى آب و فاضالب، معاون راهبردى و نظارت 
کشور،  فاضالب  و  آب  شرکت  بردارى  بهره  بر 
اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  مسابقات  از  دوره  این  در  کنندگان  شرکت  و 
با  اصفهان،  برق  و  آب  صنعت  آموزشى  مجتمع 

معرفى برگزیدگان به پایان رسید.
سازى  آماده  به  اشاره  با  امینى  هاشم  مهندس 
و  آموزش  ظرفیت  ایجاد  براى  آموزشى  سایت 
که  اولى  سال  شاید  گفت:  انسانى،  نیروى  نشاط 
این پیشنهاد را دادیم فکر نمى کردیم بتوان براى 
افرادى که 24 ساعته در معرض تنش و استرس کار 
کسانى  و  کرد  فراهم  فضایى  چنین  بتوان  هستند 
که در سطوح پایین این صنعت فعالیت مى کنند و 

دیده نشده بودند امروز کارشان دیده شد.

آب  بردارى  بهره  دفتر  مدیر  طباطبایى  علیرضا 
شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور در اختتامیه 
فنى  هاى  مهارت  کشورى  مسابقات  دوره  اولین 
و فاضالب  بردارى شرکت هاى آب  بهره  تخصصى 
با  اصفهان،  برق  و  در مجتمع آموزشى صنعت آب 
اشاره به میزبانى بسیار خوب شرکت آب و فاضالب 
مهارت  مسابقات  دوره  اولین  از  اصفهان  استان 
هاى فنى تخصصى در شرکت هاى آب و فاضالب 
کشور، از ایده بسیار خوب مدیرعامل شرکت آبفا 
استان اصفهان و زحمات ایشان و همکارانشان در 

برگزارى این مسابقات قدردانى کرد.
این  برگزارى  براى  شده  تعین  اهداف  به  وى 
مناسب  بستر  ایجاد  اظهارکرد:  و  اشاره  مسابقات 
جهت پیشبرد اهداف صنعت آب و فاضالب، تهیه 
بین  در  نشاط  روحیه  ایجاد  الزم،  استانداردهاى 
افراد  پرورش  جمعى،  مشارکت  توسعه  کارکنان، 
کار،  انجام  کیفیت  و  دقت  سرعت،  افزایش  جهت 
روش  و  افکار  تبادل  ویژه،  استعدادهاى  یافتن 
تبادل  کنندگان،  شرکت  بین  در  کار  اجراى  هاى 
بین  انگیزه در  ایجاد  و  ها  استان  بین  فرهنگى در 
برگزارى  اهداف  از  فاضالب  و  آب  کارکنان صنعت 

این مسابقات بود.
نامه  آئین  دستورالعمل،  اینکه  بیان  با  طباطبایى 
ارسال  و  تولید شده  فراوانى  اجرایى  هاى  روش  و 
نمى  مکانیزیمى  هیچ  کرد:  تصریح  ایم،  کرده 
توانست سرعت نفوذ این دستورالعمل و آئین نامه 
ها را در میان کارکنان شرکت هاى آب و فاضالب 

تا این حد باال ببرد.
بردارى آب شرکت مهندسى آب  بهره  مدیر دفتر 
در  مسابقات  این  اینکه  بیان  با  کشور  فاضالب  و 
اظهارکرد:  شد،  برگزار  عملى  و  تئورى  بخش  دو 
و  آب  کارکنان  مسابقات،  این  برگزارى  جریان  در 

فاضالب در کنار هم یاد گرفتند و یاد دادند.
وى همچنین با اشاره به برگزارى مسابقات در سه 
به  ضعف  نقاط  مرحله  هر  در  داشت:  بیان  مرحله، 
تقویت  قوت  نقاط  و  قبلى  مراحل  از  کمتر  مراتب 

شد.
بخش  پنج  در  مسابقات  اینکه  بیان  با  طباطبایى 
و  لوله  خطوط  تعمیرات  داد:  توضیح  شد،  برگزار 
انشعاب  نصب  نفره،  سه  هاى  تیم  قالب  در  انتقال 

آب و  نصب انشعاب فاضالب در قالب تیم هایى با 
یک سرپرست، استاد کار و کارگر ماهر، عیب یابى 
تابلوهاى فرمان و بهداشت و کنترل کیفى با دو نفر 

کارشناس در هر تیم برگزار شد.
سرفصل  سه  در  مسابقات  این  اینکه  بیان  با  وى 
برگزار شد، بیان داشت: شرکت کنندگان در قالب 
3 هزار و 109 نفر در 1295 تیم ساماندهى شدند. 
این درحالى است که مسابقات در بخش منطقه اى 
یا بلوکى در 7 بلوك شامل 378 نفر در قالب 161 
در  نفر   168 کشورى  مرحله  در  و  شد  برگزار  تیم 

قالب 70 تیم مسابقه دادند.
مدیر دفتر بهره بردارى آب شرکت مهندسى آب و 
فاضالب کشور درخصوص نحوه داورى و قضاوت بر 
عملکرد شرکت کنندگان نیز توضیح داد: داوران با 
مراحل  به  نسبت  اساسى  تغیرات  که  هایى  فرمت 
داشتند  عهده  به  را  مسابقات  داورى  داشت  قبل 
حوزه  با  مرتبط  کنندگان  شرکت  تمام  تقریبا  و 
و  فاضالب شهرى  و  بردارى شرکت هاى آب  بهره 

روستایى در مسابقات حضور داشتند.
بخش  دو  در  مسابقات  این  اینکه  یادآورى  با  وى 
تئورى و عملى برگزار شد، گفت: مرحله تئورى به 
ها  نامه  آئین  از  گیرى  بهره  با  و  صورت سیستمى 
مسابقات  همچنین  شد.  برگزار  ها  دستورالعمل  و 
در  خطوط  تعمیر  و  فاضالب  آب،  انشعاب  نصب 
یک  در  تیم   14 با  گذشته  روز  صبح  ملى،  سطح 
یابى  عیب  و  کیفیت  بخش  شد.  برگزار  مرحله 
بعدازظهر  و  در صبح  نفره   7 تیم  دو  با  نیز  فرمان 
دیروز برگزار شد که تقریبا ساعت یک نیمه شب 

دیشب نتایج بدست آمد و جمع بندى شد.
سایت  اینکه  یادآورى  با  همچنین  طباطبایى 

آموزشى ظرف ده روز در اصفهان راه اندازى و به 
صورت شبانه روزى کار شد، گفت: جاى قدردانى از 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان دارد که منشأ 
خیر شد و امیدوارم شاهد حضور کارکنان صنعت 

آب و فاضالب کشور در سطح جهانى باشیم.

حمیدرضا کشفى معاون راهبردى و نظارت بر بهره 
بردارى شرکت آب و فاضالب کشور اختتامیه اولین 
دوره مسابقات کشورى مهارت هاى فنى تخصصى 
بهره بردارى شرکت هاى آب و فاضالب در مجتمع 
اظهارداشت:  اصفهان،  برق  و  آب  صنعت  آموزشى 
بزرگترین دستاورد برگزارى این مسابقات این بود 
که در این رویداد براى خدمت رسانى بهتر به مردم 

با یکدیگر به رقابت پرداختیم.
اینکه همه کارکنان شرکت هاى آب و  بیان  با  وى 
بر  گام  مردم  به  رسانى  خدمت  مسیر  در  فاضالب 
کردید  تالش  مسابقات  این  در  افزود:  دارند،  مى 
بنابراین  و  دهید  ارتقا  را  مردم  به  رسانى  خدمت 
همه شرکت کنندگان در این مسابقه برنده هستند.

و  آب  معاون  زاده  خامسى  تقى  قاسم  مهندس 
با حضور مهندس  نیرو در نشستى که  آبفاى وزیر 
مهندسى  شرکت  مدیرعامل  جانباز  حمیدرضا 
اصفهان،  استاندار  رضایى  عباس  کشور،  آبفاى 
آب  شرکت  مدیرعامل  امینى  هاشم  مهندس 
مدیران  از  جمعى  و  اصفهان  استان  فاضالب  و 
اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  در  استان 
برگزار شد، اظهارداشت: براى استفاده از آب دریا 

ویژه  به  استان   17 به  و  ایم  داده  انجام  مطالعاتى 
براى صنعت مى توانیم آب دریا تخصیص دهیم که 

ازجمله این استان ها اصفهان است.
مهندس قاسم تقى خامسى زاده معاون آب و آبفاى 
وزیر نیرو در این جلسه، با بیان اینکه وزارت نیرو 
و مطمئن شرب مردم  پایدار  تامین آب  مسئولیت 
ایران را به عهده دارد، گفت: براى وزارت نیرو هیچ 
نقطه کشور تفاوتى ندارد، هم اکنون  به 7 میلیون 
نفر در روستاها آبرسانى شده که عدد قابل توجهى 
زمینه  در  بزرگى  کارهاى  هم  شهرها  در  و  است 
است.وى  گرفته  صورت  پایدار   شرب  آب  تامین 
با اشاره به اینکه در کل کشور 460 هزار کیلومتر 
کیلومتر  هزار   66 افزود:  داریم،  آب  انتقال  خط 
تصفیه  همچنین  داریم،  فاضالب  آورى  جمع  خط 
خانه هاى آب از 27 به 250 مورد رسیده و تصفیه 
خانه هاى فاضالب از 4 به 240 مورد رسیده است.
این  اینکه نگهدارى  به  با اشاره  تقى زاده خامسى 
تاسیسات هزینه و اعتبار زیادى نیاز دارد امروز در 
اصفهان رویداد بسیار بزرگى برگزار شد، به طورى 
که مهارت در نگهدارى این تاسیسات و تجهیزات 
برگزار شد که 3 هزار  در قالب یک لیگ کشورى 
نفر شرکت کردند و نتیجه آن شد  امروز 300 نفر 
مهندسى  تعمیر  و  نگهدارى  مهارت  درمسابقات  
ترین  کیفیت  با  و  زمان  کمترین  با  فاضالب  و  آب 

زمان برگزار شود.
آب  هنوز  روستا  هزار   10 اینکه  به  اشاره  با  وى 
پایدار ندارند که مسئولیت آن به عهده وزارت نیرو 
قانونى دارد   براساس آنچه که مصوبه  است، گفت: 
آبرسانى   کار  نیرو  وزارت  در  تا  کنیم   مى  دنبال 

پایدارشرب را انجام مى دهیم.
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اشاره:
 مبنای عملکرد ق��وه مقننه، قانون آيين نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی است که ساختار، تشکيالت 
و گ��ردش کار را در آن تعيي��ن می کن��د. اين قانون 
دارای فص��ول و مباحث گوناگونی اس��ت که اجرای 
آن وظيفه هيات رييس��ه مجلس ش��ورای 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 شورای اسالمی )ارجاع مصوبات 
مجلس به شورای نگهبان و مراحل رسيدگی آنها، نحوه 
بررسی و رأی اعتماد به هيأت وزيران، تذکر و سؤال( 
می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:


