
قانون آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى
باب دوم- وظايف و اختيارات مجلس شلوراي اسلالمي 

)ادامه( 
      فصل دوم – نظارت

 مبحث اول – نحوه بررسی و رأی اعتماد به هیأت وزیران
 م��اده ۱۸۸ – رئیس جمهور، ظ��رف دو هفته پس از انجام 
مراس��م تحلیف و یا بعد از اس��تعفاء یا س��قوط دولت، کتباً 
اس��امی هی��أت وزی��ران را به همراه ش��رح حال ه��ر یک از 
وزی��ران و برنام��ه دولت تس��لیم مجل��س می نماید. رئیس 
مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنی وصول 
معرفی نامه وزیران را اعالم و پس از قرائت دس��تور تکثیر آن 

را صادر نماید.
م��اده ۱۸۹ – یک هفته پس از معرف��ی دولت، برای بحث 
و بررسی خط مش��ی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رأی 
اعتماد برای هیأت وزیران جلس��ات مجل��س به طور متوالی 
تش��کیل می گردد. با پیش��نهاد رئی��س و تصویب مجلس، 
جلس��ات بصورت صب��ح و بعد از ظهر برگزار خواهد ش��د. 

مجلس در این جلسات نطق نخواهد داشت.
ماده ۱۹۰ – قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی برنامه های 
دولت و اخ��ذ رأی اعتماد هیأت وزیران، نمایندگان مخالف 
و مواف��ق برنامه، خط مش��ی و اصول کل��ی و ترکیب هیأت 
وزی��ران و نیز نمایندگان مخال��ف و موافق هریک از وزیران 
به تفکی��ک برنامه و هر وزیر در برگه های جداگانه ثبت نام 

می نمایند.
هریک از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود 
را دراختیار نماینده دیگر قرار دهد. در شروع بحث در مورد 
هیأت وزیران، رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن 
معرفی وزیران از ترکیب هی��أت وزیران دفاع خواهد نمود. 
پس از آن مجلس ، بررس��ی برنام��ه دولت و ترکیب هیأت 
وزیران را با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر 
از نماین��دگان موافق با حفظ ترتیب یکنفر مخالف و یکنفر 
موافق و هر کدام برای مدت پانزده دقیقه انجام خواهد داد.

رئیس جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد نمود به سواالت 
و اظه��ارات مخالفان پاس��خ می دهند. مجم��وع مدت نطق 
اولیه رئیس جمهور و دفاعیات اخیر  دو و نیم ساعت خواهد 
ب��ود. در پی اظه��ارات و دفاعیات رئی��س جمهور، مجلس 
ش��ور در مورد برنامه ها و صالحیت هری��ک از وزیران را به 
ص��ورت جداگانه آغاز خواهد نم��ود. درمورد هر وزیر دو نفر 
از نماین��دگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ 
ترتی��ب یکنفر مخال��ف و موافق هرکدام ب��رای مدت پانزده 
دقیقه فرصت خواهند داش��ت. پس از آن وزیر و در صورت 
صالحدید رئیس جمهور به مدت س��ی دقیق��ه برای دفاع 
از برنام��ه و صالحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داش��ت. 
بحث و بررس��ی برای تک ت��ک وزیران ب��ه ترتیب حروف 
الفب��ای وزارتخانه به همین ش��یوه انج��ام می گیرد، رئیس 

جمهور می تواند با استفاده از وقت وزیران در پایان و به طور 
یکج��ا از آنان دف��اع نماید. پ��س از آن رأی گیری به عمل 
می آید و ش��مارش و اعالم نتیجه آرا پس از رأی گیری برای 
همه وزراء صورت خواهد گرفت. س��واالت کتبی نمایندگان 
در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است  از طریق رئیس 
مجل��س به رئیس جمهور یا وزیر مربوط داده خواهد ش��د. 

)اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
تبص��ره ۱ – در م��وارد معرفی یک یا چن��د وزیر ) کمتر از 
نصف مجم��وع وزراء( پس از نطق اولی��ه رئیس جمهور به 
مدت یکس��اعت بدون بح��ث در کلی��ات برنامه ها و ترکیب 
هیأت وزی��ران تنها در م��ورد برنامه ه��ا و صالحیت وزیران 

پیشنهادی به ترتیب فوق الذکر اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ – چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد 
نداد و یا وزارتخانه ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد، رئیس 
جمهور موظف اس��ت با رعایت اصل یکصد و س��ی و پنجم 
)۱۳۵( قانون اساس��ی حداکثر قبل از س��ه ماه فرد یا افراد 

دیگری را برای اخذ رأی به مجلس معرفی نماید.
ماده ۱۹۱ – درمورد اصول هشتاد و هفتم )۸۷( و یکصد و 
سی و شش��م )۱۳۶( قانون اساسی، کیفیت رأی اعتماد به 
وزیر یا هیأت وزیران و همه مس��ائل مربوط به آن طبق این 

آیین نامه خواهد بود.
تشخیص مسائل مهم و مورد اختالف مذکور در اصل هشتاد 
و هفت��م )۸۷( که دولت می توان��د در زمینه آنها از مجلس 

رأی اعتماد بگیرد، با هیأت وزیران است.
مبحث دوم – نحوه بررس��ی اصول هشتاد و هشتم )۸۸( و 

 هفتاد و ششم )۷۶( قانون اساسی
اول – تذکر و سؤال:

الف – تذکر:
م��اده ۱۹۲ – در کلی��ه مواردی که نماین��ده یا نمایندگان 
مطابق اصل هش��تاد و هشتم )۸۸( قانون اساسی، از رئیس 
جمهور یا وزیر در باره یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، 
می توانند درخصوص موض��وع موردنظر به رئیس جمهور و 

وزیر مسؤول کتباً تذکر دهند.
هیأت رئیسه خالصه تذکر را در جلسه علنی مجلس قرائت 
و مت��ن کامل تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابالغ 

می نماید.)اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
ب – سؤال:

م��اده ۱۹۳ – نحوه رس��یدگی به س��ؤال نماینده از وزیر به 
شرح ذیل خواهد بود: )اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(

۱- هر نماینده می تواند راجع به مس��ائل داخلی و خارجی 
کش��ور از وزیر مس��ؤول درباره وظایف او سؤال نماید سؤال 
بای��د کتب��ی و صریح ب��وده و در فرم مخص��وص که هیأت 
رئیس��ه تهیه می نماید توس��ط نماینده تنظی��م و به هیأت 
رئیس��ه تسلیم ش��ود.  هیأت رئیسه موظف اس��ت سؤال را 

فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال نماید. 
۲ - کمیس��یون موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز 
پس از وصول س��ؤال، جلسه ای با حضور وزیر و سؤال کننده 
تش��کیل دهد و با اس��تماع نظ��رات س��ؤال کننده و وزیر و 

بررسی های الزم، به موضوع رسیدگی کند. 
تبصره۱� در صورت درخواست نماینده یا نمایندگان سؤال 
کننده، کمیسیون می تواند بررسی سؤال را حداکثر به مدت 

یک ماه به تعویق بیندازد.)الحاقی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
تبصره۲� هیأت رئیس��ه مکلف اس��ت هرگاه تعداد سؤاالت 
قابل طرح در صحن علنی ایجاب نماید یک جلسه علنی در 
هفته را به پاسخگویی به س��ؤاالت اختصاص دهد.)الحاقی 

مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
تبصره۳� هیأت رئیس��ه می تواند کلیه سؤاالت یک نماینده 
از یک وزیر را که آماده طرح در جلس��ه علنی باشد در یک 
جلس��ه در دس��تور قرار دهد. در این صورت حداکثر زمان 
اختصاص داده ش��ده نباید از یک س��اعت بیش��تر شود که 
به همان ترتیب و تناس��ب طرح س��ؤال از وزیر در جلس��ه 

علنی، به نماینده و وزیر تخصیص می یابد. )الحاقی مصوب 
)۳۰/۲/۱۳۹۱

۳- چنانچه سؤال کننده، توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، 
کمیس��یون با تعیین قلمرو »ملی« یا »منطقه ای« س��ؤال، 
بالفاصله نس��بت به ارجاع سؤال ملی به هیأت رئیسه جهت 

اعالم وصول در اولین جلسه علنی اقدام می نماید. 
۴ - در رابطه با س��ؤال منطقه ای، کمیس��یون موظف است 
حداکثر ظرف مدت ده روز نس��بت به ارائه راه حل و ارس��ال 
گ��زارش به هیأت رئیس��همجلس و رئیس جمهور)توس��ط 
رئیس مجل��س( اقدام نماید.  هیأت رئیس��ه مس��اعی الزم 
نس��بت به حل موضوع سؤال منطقه ای را به عمل می آورد. 
 چنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامه کمیسیون، نماینده 
س��ؤال کننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند، از 
هیأت رئیس��ه درخواست طرح س��ؤال منطقه ای در جلسه 
علنی را می نماید.  هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه 
علنی، س��ؤال منطقه ای را اعالم وصول و فوری به وزیر ابالغ 
و به کمیسیون ذی ربط ارسال نماید. کمیسیون موظف است 
ظرف یک هفته گزارش نهایی را به هیأت رئیسه ارائه نماید. 
۵ - طبق اصل هش��تاد و هش��تم )۸۸( قانون اساسی، وزیر 
مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ 
ابالغ س��ؤال در مجلس حضور یافته و به س��ؤال پاسخ دهد 
مگ��ر آن که وزیر به صورت رس��می و ب��ا عذرموجه تقاضای 

تأخیر حداکثر برای مدت ده روز داشته باشد. 
۶- در جلس��ه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح 
سؤال و بررسی های انجام ش��ده توسط سخنگو کمیسیون 
به م��دت حداکثر پنج دقیقه مطرح می ش��ود س��پس وزیر 
ونماینده سؤال کننده به ترتیب و هرکدام به مدت حداکثر 
پان��زده  دقیقه توضیحات خود را ارائه می دهند و در صورت 
قانع نش��دن نماینده، رئیس جلس��ه نظر مجلس را در این 
مورد اخ��ذ می کند. درصورتی که اکث��ر نمایندگان حاضر، 
نظر به وارد بودن سؤال نماینده یا نمایندگان بدهند رئیس 
مجلس موظف اس��ت موض��وع را به رئی��س جمهور جهت 

رسیدگی ارجاع نماید. 
 تبص��ره ۱– عدم حض��ور وزیر در مجلس و کمیس��یون به 

منزله وارد بودن سؤال می باشد. 
 تبصره ۲- س��ؤال کننده یا وزی��ر می توانند از وقت خود در 

جلسه علنی طی دونوبت استفاده نمایند. 
 تبصره ۳- گزارش کمیس��یون حداقل بیست و چهارساعت 
قبل از طرح س��ؤال در مجلس باید چاپ و بین نمایندگان 

توزیع  ش��ود. 
 تبصره ۴- در صورتی که س��ؤال توسط چند نماینده تنظیم 
گردد، نماینده منتخب سؤال کنندگان جهت توضیح سؤال 
در کمیس��یون و صحن علنی باید در فرم مربوط به س��ؤال 
مش��خص گردد در ص��ورت ع��دم توافق س��ؤال کنندگان، 
نماینده آنها توسط یکی از اعضاء هیأت رئیسه به قید قرعه 

انتخاب خواهد شد. 
 تبصره ۵- سؤال می تواند شامل اجزاء متعدد باشد. 

تبصره۶ � با تغییر وزیر، سؤاالتی که به تشخیص کمیسیون 
تخصصی، مربوط به عملکرد فردی وزیر است از دستور کار 
خارج می شود و گزارش آن به هیأت رئیسه ارائه می گردد.

)الحاقی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱(
م��اده ۱۹۴ – برطبق اصل هش��تاد و هش��تم )۸۸( قانون 
اساس��ی، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف پانزده 
روز از تاری��خ ابالغ س��ؤال، در مجلس حضور یافته و پاس��خ 
ده��د، واال از ط��رف رئیس مجلس بازخواس��ت می ش��ود، 
مگرآنکه وزیر رس��ماً و با عذر موجه تقاضای تأخیر حداکثر 
ب��رای مدت یکماه نموده باش��د که قبول ای��ن تقاضا منوط 
ب��ه رأی مثب��ت مجلس خواه��د بود. پس از حض��ور، وزیر 
م��ورد س��ؤال و نماینده ای که س��ؤال نموده و ی��ا نماینده 
منتخب س��ؤال کنندگان به ترتیب مق��رر در این آیین نامه 
صحبت می نمایند. تبصره۱� در صورت درخواس��ت نماینده 

یا نمایندگان س��ؤال کننده، کمیس��یون می تواند بررس��ی 
سؤال را حداکثر به مدت یک ماه به تعویق بیندازد.

تبصره۲� هیأت رئیس��ه مکلف اس��ت هرگاه تعداد سؤاالت 
قابل طرح در صحن علنی ایجاب نماید یک جلسه علنی در 

هفته را به پاسخگویی به سؤاالت اختصاص دهد.
تبصره۳� هیأت رئیس��ه می تواند کلیه سؤاالت یک نماینده 
از یک وزیر را که آماده طرح در جلس��ه علنی باشد در یک 

جلسه در دستور قرار دهد. 
در ای��ن صورت حداکثر زمان اختصاص داده ش��ده نباید از 
یک س��اعت بیشتر شود که به همان ترتیب و تناسب طرح 
س��ؤال از وزیر در جلسه علنی، به نماینده و وزیر تخصیص 
می یابد.)حذف ش��ده ب��ه موجب قانون اص��الح موادی از 
قان��ون آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای اس��المی مصوب 

)۲۶/۹/۱۳۸۷
م��اده ۱۹۵ – چنانچه در هر دوره مجلس، س��ه بار با رأی 
اکثریت نمایندگان حاضر س��ؤاالت نماین��دگان از هر وزیر 
وارد تش��خیص داده ش��ود طرح اس��تیضاح وزیر درصورت 
رعای��ت مفاد اصل هش��تاد و نه��م )۸۹( قانون اساس��ی و 
آئین نامه داخلی در دس��تورکار مجلس قرار خواهد گرفت. 

)اصالحی مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷(
ماده ۱۹۶ – براس��اس اصل هش��تاد و هش��تم )۸۸( قانون 
اساس��ی، در صورتی که حداقل یک  چهارم کل نمایندگان 
بخواهند درب��اره یک یا چند وظیفه رئیس  جمهور س��ؤال 
کنند، باید س��ؤال یا سؤاالت خود را به طور صریح و روشن 
و مختصر همگی امضاء و به رئیس مجلس تس��لیم نمایند. 
رئیس مجلس موضوع را در اس��رع وقت به کمیسیون  های 
تخصص��ی مربوط، ارجاع می  نماید. هر کمیس��یون موظف 
است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده 
رئیس  جمهور به آن کمیس��یون و نماینده منتخب س��ؤال 
 کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس 
 جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس  جمهور ارائه خواهد 

نمود تا به نمایندگان سؤال  کننده گزارش شود.
پس از یک هفته از طرح س��ؤال در کمیسیون یا کمیسیون 
 ها چنانچه هنوز حداقل یک  چهارم کل نمایندگان مجلس 
از س��ؤال خود منصرف نشده باش��ند رئیس مجلس موظف 
اس��ت در اولین جلسه سؤال یا سؤاالت آنان را قرائت و فوراً 
برای رئیس  جمهور ارسال کند. این سؤال یا سؤاالت ظرف 
چهل و هشت س��اعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار 

می گیرد.
تبصره۱� تعداد سؤاالت نباید از پنج سؤال بیشتر باشد.

تبصره۲� پس از ارسال سؤال یا سؤاالت برای رئیس  جمهور، 
کاهش امضاء ها سبب خروج سؤال یا سؤاالت از دستور نمی 

 گردد.)اصالحی مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱(
م��اده ۱۹۷ – رئیس  جمهور موظف اس��ت ظرف یک ماه از 
تاریخ دریافت س��ؤال یا س��ؤاالت، در جلس��ه علنی مجلس 
حضور یابد و به سؤال یا سؤاالت مطروحه نمایندگان پاسخ 
گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسالمی. 
مدت طرح س��ؤال یا س��ؤاالت از طرف نمایندگان منتخب 
س��ؤال  کنندگان حداکثر س��ی دقیقه و مدت پاسخ رئیس 
 جمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین می  توانند وقت 
خ��ود را به دو بخش تقس��یم نماین��د. در این صورت همه 
س��ؤاالت و پاس��خها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف 
بیان می  ش��ود و در بخش دوم ابهامات س��ؤال  کنندگان و 

پاسخهای رئیس  جمهور مطرح می گردد.
تبص��ره � پس از ای��ن مرحله، درباره پاس��خ رئیس  جمهور 
به هر یک از س��ؤاالت از نظر قانع  کنن��ده بودن به صورت 
جداگانه رأی  گیری می  ش��ود. چنانچه اکثریت نمایندگان 
حاضر در جلسه از پاسخ رئیس  جمهور به سؤالی قانع نشده 
باش��ند و موضوع مورد س��ؤال، نقض قانون و یا استنکاف از 
قانون محس��وب شود، آن س��ؤال به قوه قضائیه ارسال می 

 شود. )اصالحی مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱(

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
رأی اعتم��اد برای وزی��ران به تفکیک دوره ه��ای ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسالمی پیرامون چگونگی 
بحث و بررس��ی خط مش��ی و اصول کل��ی برنامه دولت ها 
ب��ه تفکی��ک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اس��المی 

چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی پیرامون توانایی 
بحث و بررس��ی خط مش��ی و اصول کل��ی برنامه دولت ها 
ب��ه تفکی��ک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اس��المی 

چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اسالمی پیرامون بررسی 
برنامه ها و صالحیت وزیران پیش��نهادی ب��ه تفکیک دوره 

های ده گانه مجلس شورای اسالمی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
ع��دم رای اعتماد به وزیران به تفکی��ک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
تذک��رات نمایندگان م��ردم به تفکی��ک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
س��ؤاالت نمایندگان م��ردم به تفکیک دوره ه��ای ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
س��واالت با قلمرو ملی به تفکیک دوره های ده گانه مجلس 

شورای اسالمی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
س��واالت با قلمرو منطقه ای ب��ه تفکیک دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
جلس��ات برگزار شده توس��ط کمیس��یون ها برای بررسی 
س��واالت نمایندگان م��ردم به تفکیک دوره ه��ای ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
عدم قانع ش��دن نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر مربوطه 
ب��ه تفکی��ک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اس��المی 

چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
وارد دانس��تن س��وال با نظ��ر نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی و ارس��ال س��وال جهت رس��یدگی ب��رای رییس 
جمه��وری به تفکی��ک دوره های ده گانه مجلس ش��ورای 

اسالمی چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
طرح اس��تیضاح وزیران در اثر وارد دانس��تن سه باره سوال 
از آنها با رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چیست؟

- گزارش عملکرد مجلس ش��ورای اس��المی پیرامون تعداد 
س��وال انجام شده از رییس جمهوری به تفکیک دوره های 

ده گانه مجلس شورای اسالمی چیست؟
- منظور از صریح و روش��ن و مختصر بودن سوال از رییس 

جمهوری چیست؟
- نظر رس��انه های گروهی پیرامون وظایف نظارتی مجلس 
ش��ورای اس��المی در ده دوره گذشته در راس��تای وظایف 

نمایندگی چگونه بوده است؟
- نظ��ر خبرنگاران رس��انه ه��ای گروهی پیرام��ون وظایف 
نظارتی در مجلس ش��ورای اس��المی به تفکیک دوره های 

مجلس شورای اسالمی چیست؟
- به نظر نخبگان و اندیشمندان نحوه انجام وظایف نظارتی 
در مجلس ش��ورای اسالمی در ده دوره گذشته در راستای 

وظایف نمایندگی بوده است؟
- از نظر س��ازمان های مردم نهاد آیا انجام وظایف نظارتی 
در مجلس ش��ورای اسالمی در ده دوره گذشته در راستای 

وظایف نمایندگی بوده است؟
- گ��زارش دس��تگاه های نظارتی بر انج��ام وظایف نظارتی 
در مجلس ش��ورای اسالمی در ده دوره گذشته در راستای 

وظایف نمایندگی چیست؟
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پيامبر اكرم)ص(: 

هر عمل نیکی، عملی نیکوتر از خود دارد مگر شهادت در راه خدا که نیکوتر 
عملی از آن وجود ندارد.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون

 
  شهادت مصطفی احمدی روشن )۱۳۹۰ ش(  انتشار اولین شماره از روزنامه  ي  
عروةالوثقي در پاریس)۱۳۰۱ ق(  میالد امام سجاد )ع(، بنا بر روایتی )۳۸ ق(   
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دكتر محمدرضا نارى ابيانه

اشاره:
مبنای عملکرد ق��وه مقننه، قانون آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی است که ساختار، تشکیالت و 
گردش کار را در آن تعیین می کند. این قانون دارای 
فصول و مباحث گوناگونی است که اجرای آن وظیفه 
هیات رییس��ه مجلس شورای اس��المی با مشارکت 
نمایندگان مردم است. صرف نظر از اشکاالت ماهیتی 
و عملکردی قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی و ضمن اطالع رسانی عمومی آن، این نوشتار 
به پرسشگری پیرامون نحوه اجرای قانون آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی )تحقیق و تفحص و 
نحوه بررسی موارد خاص و مهم( می پردازد که هم 

اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

شرکت آب و فاضالب استان مرکزى در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 2 قانون تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب 
مصوب سال 1369 تکمیل بخشى از تاسیسات جمع آورى و تصفیه فاضالب شهر خمین را در ازاى تخصیص تمام یا بخشى از پساب تصفیه شده به 
منظور کاربرى معین و باحجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف-شرح مختصري از پروژه
* موضوع پروژه: نوسازى، بهسازى و بهره بردارى از تاسیسات فاضالب شهر خمین در ازاى دریافت پساب فاضالب به روش بیع متقابل باظرفیت بالغ 

بر11,658 متر مکعب در روز که در حال حاضر با ظرفیت 7,286 متر مکعب در روز پساب موجود مى باشد .
* سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان مرکزى 

* دوره احداث: 2 سال
* دوره بهره بردارى تجارى: تا سقف 25 سال

* راندمان تصفیه: 85
* جمعیت تحت پوشش:  74,045

* محل اجرا:  خمین
ب- شرایط کلى براي سرمایه گذاري:

* سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
* تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابى:  سرمایه گذاران واجد شرایط مى توانند از تاریخ 1398/10/23 لغایت پایان وقت ادارى 1398/10/25 
جهت دریافت اسناد ارزیابى با در دست داشتن نامه اعالم آمادگى جهت سرمایه گذارى در طرح به آدرس  دفتر  قراردادهاى شرکت آب وفاضالب 
استان مرکزى به آدرس اراك - شهرك گردو اقدام نموده و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 32783100 با پیش شماره 086 داخلى 267 تماس 

حاصل نمایند .  
* محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد ارزیابى تکمیل شده، تا ساعت 12 روز  یکشنبه مورخ 1398/11/13 و محل تحویل 

اراك- کوي رضوي- میدان شهید نجفى(مادر)، دفتر قراردادها (5-32783100) مى باشد.
* بدیهى است پس از بررسى مدارك ارزیابى که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل مى شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات 

قراردادى دعوت بعمل خواهد آمد.
* سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنى یا مالى سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
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تذکر و سوال برای ناکارآمدی ها، محصول رای اعتماد به ناکارآمدان!!؟
 سیاست روز پیرامون قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی پرسشگری )11( می کند:


