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پيامبراكرم)ص(:

خطاب به حضرت فاطمه ) س(: ای فاطمه همانا خداوند با خشم تو 
خشمگين و با رضايت و خشنودی تو خشنود می شود.
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چالشقانون


 رحلت دانشمند فرزانه آيت  ا... سيدعبدالعزيز طباطبايي يزدي )1374 ش(  امضاي 

قرارداد صلح ويتنام پس از شكست امريكا از اين كشور )1973م(   ساخت اولين قرص 
شيميايي آسپرين )1900م( توسط فليكس هوفمان داروساز آلماني 
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تعيينمیكند.اينقانوندارایفصولومباحثگوناگونیاس�تكه
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بودج�ه،اس�تيضاحوتقاض�ايهمهپرس�ي(م�یپردازدك�هازنظر

خوانندگانمیگذرد:

قانون آئين نامه داخلی مجلس شورای اسالمی
باب دوم- وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسالمي )ادامه( 

     فصل دوم – نظارت )ادامه(
 مبحث پنجم – استيضاح
 اول – استيضاح وزيران  

ماده 228 – در استيضاح بايد موضوع به صورت صريح و با ذكر مورد يا موارد، 
معين ش��ود و به صورت كتبی تنظيم و به هيأت رئيسه تسليم گردد. هيأت 
رئيس��ه موظف است بالفاصله طرح اس��تيضاح را به كميسيون تخصصی ذی  
ربط ارجاع نمايد. كميس��يون مكلف اس��ت حداكثر ظرف يك هفته با دعوت 
از اس��تيضاح  كنندگان و وزير مربوطه موارد اس��تيضاح را بررسی نمايد. پس 
از م��دت مذك��ور در صورتی كه حداقل ده نفر از امضاء كنندگان اس��تيضاح 
از طرح آن منصرف نش��وند اس��تيضاح در اولين جلسه علنی طرح می  شود 
و پس از طرح اس��تيضاح در جلس��ه علنی كاهش امضای نمايندگان تأثيری 
در مطرح ش��دن استيضاح ندارد و وزير موظف است ظرف ده روز در مجلس 
حاضر ش��ود هيأت رئيسه در همان روز متن استيضاح را برای وزير يا وزيران 
مورد استيضاح ارسال و همزمان چاپ و بين نمايندگان توزيع كند. )اصالحی 

مصوب 8/3/1392(
تبصره1� عالوه بر امضاء كنندگان اس��تيضاح، س��اير نمايندگان می توانند تا 

قبل از طرح استيضاح در جلسه علنی استيضاح را امضاء نمايند.
تبصره2� هيأت رئيسه موظف است در روز برگزاری استيضاح، متن استيضاح 

و نام آخرين متقاضيان استيضاح را چاپ و توزيع نمايد.
تبصره3� پس از طرح اس��تيضاح در جلسه علنی، فقط در صورتی استيضاح 
از دس��تور كار مجلس خارج می شود كه تعداد متقاضيان استيضاح به كمتر 
از ده نفر كاهش يابد. در اين صورت می توانند داليل خود را توسط نماينده 
منتخ��ب خود ظرف پنج دقيقه در جلس��ه علنی مط��رح نمايند. پس از اين 
مرحله چنانچه وزير درباره اس��تيضاح درخواست صحبت بنمايد، با تقاضای 
كتبی و موافقت رئيس مجلس می تواند حداكثر ده دقيقه در جلس��ه علنی 
صحبت كند. )اصالحی مصوب 30/2/1391( )حذف ش��ده به موجب قانون 
اصالح م��وادی از قانون آيين نامه داخلی مجلس ش��ورای اس��المی مصوب 

)8/3/1392
م��اده 229 – تقاضای اس��تيضاح نمايندگان از وزير يا وزي��ران بايد كتباً در 
جلسه علنی به رئيس مجلس داده شود و در آن، موضوع استيضاح صريحاً و با 
ذكر مورد يا موارد معين شود. تقاضای مزبور در آن جلسه يا جلسه بعد قرائت 
می ش��ود. اين تقاضا بدون مباحثه و فوراً برای وزير يا هيأت وزيران فرس��تاده 

می شود.
همچنين متن استيضاح چاپ و دراختيار نمايندگان قرار می گيرد.

ماده 230- چنانچه اس��تيضاح نماين��دگان مرتبط به حوزه فعاليت نهادهای 
انقالب��ی باش��د كه از بودج��ه دولت اس��تفاده می نمايند و قانوناً وابس��ته به 
قوه مجريه می باشند، آن استيضاح خطاب به رئيس جمهور يا وزيری كه نهاد 

موردبحث درحوزه مسؤوليت او قرار گرفته است، خواهد بود.
ماده 231- وزير يا هيأت وزيران موظفند ظرف ده روز پس از طرح استيضاح، 
در مجلس حاضر ش��وند و توضيحات الزم را بدهند، تعيين وقت استيضاح در 
مهلت مقرر با پيش��نهاد وزير يا هيأت وزيران و تصويب هيأت رئيسه مجلس 
در دس��تور هفتگی ق��رار می گيرد. حضور وزير يا هي��أت وزيران در اين وقت 

مقرر الزامی است.
م��اده 232- در جلس��ه اس��تيضاح، پ��س از بيان��ات اس��تيضاح كنندگان، 
رئي��س جمهور می تواند ب��ه دفاع از وزير يا وزيران مورد اس��تيضاح بپردازد، 
همچنين وزير يا وزيران مورد استيضاح نيز می توانند به دفاع از خود بپردازند. 
حداكثر وقت دفاع از اس��تيضاح برای رئيس جمهور يا چند وزير پنج ساعت 

وبرای يك وزير سه ساعت خواهد بود.
تبصره 1 – وزير يا وزيران مورد استيضاح می توانند حداكثر يك ساعت ازوقت 

دفاع خود را در اختيار يك يا دو نفر از نمايندگان موافق قرار دهند.
تبصره 2 – بيانات استيضاح كنندگان و پاسخ آنها در يك يا چند جلسه بايد 

به طور متوالی صورت گيرد.
تبص��ره 3 – اس��تيضاح كنندگان مجاز نخواهند ب��ود در ضمن ارائه دالئل و 
توضيحات خود، موضوعات ديگری را كه به مورد اس��تيضاح مربوط نيس��ت 

 موردبحث قرار دهند.
ماده 233 – پس از پاسخ وزير يا وزيران مورد استيضاح و يا پاسخ رئيس جمهور 
از طرف هيأت وزيران مورد اس��تيضاح، حداكثر دو نفر از نمايندگان استيضاح 
كننده حق دارند توضيحات تكميلی بدهند، به شرطی كه صحبت هركدام از 
ربع س��اعت تجاوز ننمايد. رئيس جمهور می تواند حداكثر يك ساعت به دفاع 
از هيأت وزيران بپردازد و وزير مورد استيضاح هم می تواند حداكثر نيم ساعت 

مجدداً از خود دفاع كند.
ماده 234 – پس از انجام اس��تيضاح ، رئيس ع��دم اعتماد وزير يا وزيران را 

به رأی می گذارد.
ماده 235 – درصورتی كه وزير يا هيأت وزيران مورد اس��تيضاح در مجلس 
حاضر نش��وند، استيضاح كنندگان مطالب خود را بيان می كنند و رئيس اعالم 

اخذ رأی عدم اعتماد می كند.
م��اده 236 – هنگامی كه اس��تيضاح در دس��تور مجلس اس��ت به هيچ وجه 

نمی توان دستور را تغيير داد مگر در موارد طرح ها و لوايح سه فوريتی.
دوم – استيضاح و عدم كفايت رئيس جمهور

ماده237�  رئيس جمهور و هر يك از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال 
براساس برنامه های ارائه شده در زمان تشكيل دولت و اخذ رأی اعتماد وزراء 
اس��ناد و قوانين باالدستی و شاخص های عملكردی متناسب با حوزه وظايف 
خود، كه هيأت رئيس��ه مجلس تعيين می كند، گزارش عملكرد سال گذشته 
و برنامه س��ال آينده خود را به صورت كمی و مقايس��ه ای به مجلس شورای 

اسالمی تقديم كنند. )الحاقی مصوب 5/4/1397

براساس اصل هشتاد و نهم  )89( قانون اساسی نمايندگان مجلس می توانند 
رئيس جمهور را درمقام اجرای وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرائی 
كش��ور مورد اس��تيضاح قرار دهند. اين اس��تيضاح وقتی قابل طرح است كه 

حداقل به امضای يك سوم نمايندگان برسد.
ماده 238 – تقاضای اس��تيضاح رئيس جمهور كه بايد با ذكر موارد صريح و 
روشن و مستدل باشد، به رئيس مجلس داده می شود. اين تقاضا بايد در اولين 
جلس��ه قرائت شود و ضمن چاپ و توزيع بين نمايندگان برای رئيس جمهور 
ارس��ال گردد. دراين صورت، رئيس جمهور بايد ظرف يكماه در مجلس حاضر 

شود و درخصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافی بدهد.
م��اده 239 – حداكثر وقت برای مذاكره موافقين و مخالفين اس��تيضاح پنج 
ساعت است كه به تساوی و متناوباً انجام می شود. مدت صحبت برای هر يك 
از موافقين و مخالفين حداكثر نيم ساعت خواهد بود كه با رأی مجلس تا يك 

ساعت قابل تمديد می باشد.)اصالحی مصوب 30/2/1391(
م��اده 240 – وقت برای توضيحات و پاس��خ های رئي��س جمهور جمعاً پنج 
ساعت می باشد. رئيس جمهور می تواند قسمتی از وقت خود را به نمايندگان 
موافق واگذار كند. اين وقت اضافه بر فرصتی اس��ت كه به موجب ماده قبل 

به آنان تعلق می گيرد.
ماده 241 – هيأت رئيسه مجلس موظف است پس از تصويب قوانين مربوط 
به اصالح آيين نامه داخلی، اقدام الزم را جهت اعمال مصوبات در متن آيين 
نامه، تعيين ش��ماره مواد و تبصره های الحاقی و اصالح ش��ماره آنها به عمل 
آورد و با كسب نظر كميسيون تدوين آيين  نامه داخلی چاپ و توزيع نمايد. 

)اصالحی مصوب 8/3/1392(
ماده 242 – زمان اجرای اين آيين نامه از هفتم خرداد ماه 1378 همزمان با 

انتخابات هيأت رئيسه مجلس و هيأت رئيسه كميسيون ها خواهد بود.
ماده 243 – كليه قوانين و مقررات ديگر درخصوص آيين نامه داخلی مجلس 

لغو می گردد.
قانون فوق مش��تمل بر دويس��ت و چهل و دو ماده و شصت و پنج تبصره در 
جلس��ه علنی روز يكش��نبه مورخ هجدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد 
و هش��ت مجلس شورای اسالمی تصويب و مواد )192( و )198( آن در تاريخ 
1379.1.20 ب��ا اصالحاتی به تصويب نهائی مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

رسيده است.
علی اكبر ناطق نوری – رئيس مجلس شورای اسالمی

 ماده الحاقی 1 )مصوب 26/9/1387( � هرگاه حداقل ده نفر از نمايندگان و يا 
هركدام از كميسيونها، عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون 
يا اجراء ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسؤولين دستگاههای 
زيرمجموع��ه آن��ان را اعالم نمايند، موضوع بالفاصله از طريق هيأت رئيس��ه 
جهت رس��يدگی به كميس��يون ذی ربط ارجاع می گردد.  كميسيون حداكثر 
ظ��رف مدت ده روز موضوع را رس��يدگی و درص��ورت وارد بودن با اظهارنظر 

صريح، گزارش خود را از طريق هيأت رئيسه بهمجلس ارائه می دهد. 
 تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگی 
به قوه قضائيه و ساير مراجع ذی صالح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون 

تشريفات دادرسی رسيدگی نمايند. 
 تبص��ره 2- درصورتی كه مجلس در م��ورد رئيس جمهور يا هريك از وزيران 
س��ه نوبت  رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح اس��تيضاح درصورت رعايت 
مفاد اصل هشتاد و نهم)89( قانون اساسی در دستوركار مجلس قرار خواهد 

گرفت. 
ماده الحاقی 2 )مصوب 26/9/1387( � هيأت رئيس��ه می تواند در چهارچوب 
امكانات موجود و بودجه مصوب تش��كيالت مناسبی را جهت تدوين، نگارش، 
ويراي��ش حقوقی و ادبی طرحها و لوايح ايجاد نمايد. نظرات اين تش��كيالت 
قبل از تصويب نهايی طرح يا اليحه در مجلس، با موافقت كميسيون ذی ربط 

انجام می شود. 
ماده الحاقی 3 )مصوب 26/9/1387( � گزارش��های تحقيق و تفحص، تفريغ 
بودجه و كميس��يونها به جز گزارش طرحها و لوايح، خارج از نوبت در دستور 
كار مجلس قرار می گيرد. اين گزارشها بايد حداقل )48( ساعت قبل از طرح 
در مجل��س چاپ و در اختيار نمايندگان قرار گي��رد وخالصه آن حداكثر به 
مدت نيم س��اعت در جلس��ه قرائت و متن كامل گزارش در مشروح مذاكرات 

چاپ  شود.
ماده الحاقی 4 )مصوب 26/9/1387( � تعيين مصاديق و تهيه شرح وظايف و 
اختيارات كميسيونها با رعايت كليت آئين نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
توس��ط هيأت رئيسه مجلس يا هريك از كميسيونها و يا حداقل پنجاه نفر از 
نمايندگان پيشنهاد می شود و پس از تصويب در جلسه مشترك هيأت رئيسه 
مجلس، اعضای كميس��يون تدوين آئين نامه داخلی و رؤسای كميسيون های 

تخصصی اجراء می شود. 
تبصره – جلس��ه مشترك فوق الذكر به رياست   رئيس يا يكی از نواب رئيس 
مجلس و با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت می يابد و مصوبات آن با رأی 
حداقل دوسوم اعضاء حاضر معتبر خواهد بود و مصوبات به اطالع نمايندگان 

خواهد رسيد.  
 ماده الحاق��ی 5 )مص��وب 26/9/1387( – كميس��يون ها می توانند گزارش 
طرحها و لوايح مشابه يا با موضوع مشترك يا نزديك به هم را در يك گزارش 

به مجلس ارائه نمايند. 
ماده الحاقی )مصوب 26/9/1387( �  كميس��يون شوراها و امورداخلی كشور 
برای انجام وظايف محوله در محدوده سياست داخلی، شوراها، امور غيرعمرانی 

شهرداريها و ثبت احوال مطابق ضوابط اين آئين نامه تشكيل می شود. 
م��اده الحاقی )مص��وب 30/2/1391( � نحوه انتخ��اب نمايندگان ناظر برای 
عضويت و شركت در جلسات مجامع، هيأت ها و شوراهای مذكور در قوانين 

و چگونگی اجرای وظايف نظارتی آنها به شرح زير است:
1� برای انتخاب ناظران كميسيونهای تخصصی و يا مجلس شورای اسالمی، 
كميس��يون ذی ربط موظف اس��ت حداقل به تع��داد دو برابر م��ورد نياز از 
نمايندگان داوطلب واجد شرايط را به مجلس معرفی نمايد تا مجلس نسبت 

به انتخاب تعداد مورد نياز اقدام كند.
2� نمايندگان هر اس��تان، نماينده منتخب خ��ود را از بين نمايندگان همان 
استان برای شركت در مجامع و شوراهای استانی تعيين و به كميسيون ذی 
ربط اعالم می نمايد تا به مجلس شورای اسالمی برای انتخاب معرفی شود.

3� مدت عضويت نمايندگان ناظر تابع قانون ذی ربط است و در صورت عدم 
تعيين زمان در قانون، يك سال می باشد.

4� دستگاههای ذی ربط مكلفند دعوتنامه و دستور جلسه را به همراه گزارش 
توجيهی حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه به نماينده ناظر و همچنين 

معاونت نظارت مجلس ارسال نمايند.
5 � معاونت نظارت موظف است حداقل بيست و چهار ساعت قبل از تشكيل 
جلس��ه، گزارش توجيهی خود را درباره دستور جلس��ه به نماينده ناظر ارائه 

نمايد.
6 � نماينده ناظر، عضو و تابع ضوابط مجمع يا هيأت يا ش��ورا و از نظر حق 

رأی تابع قانون ذی ربط است.
7� نماينده ناظر موظف اس��ت در كليه جلس��ات ذی ربط ش��ركت نمايد و 
حداكثر ظرف يك هفته پس از تش��كيل جلس��ه، گزارش كتبی خود درباره 
موضوعات مطروحه در جلس��ه و تصميمات متخ��ذه و نيز رعايت آيين نامه 
داخلی آن جلس��ه و همچنين ديگر نقطه نظرات خود را به كميس��يون ذی 
ربط و معاونت نظارت ارائه نمايد. رؤس��ای كميس��يونها مكلفند گزارش ناظر 
را بررسی و ارزيابی نظارتی خود را ظرف يك هفته برای پيگيری به معاونت 

نظارت اعالم نمايند.
8 � معاونت نظارت موظف است گزارش نماينده ناظر و كميسيون را بررسی 
و نظ��رات خود را حس��ب مورد به رئيس مجلس، دس��تگاه مرب��وط، ديوان 

محاسبات، كميسيون ذی ربط و نماينده ناظر اعالم نمايد.
9� معاونت نظارت موظف اس��ت عدم ش��ركت نماينده ناظر در جلسات را به 

رئيس مجلس اعالم كند.
10� حض��ور نماينده ناظر در جلس��ات موض��وع اين م��اده مأموريت اداری 
محس��وب می گردد. نماينده ناظر به تش��خيص رئيس كميس��يون ذی ربط 
با غيبت غيرموجه در س��ه جلس��ه متوالی يا پنج جلسه غيرمتوالی مستعفی 
ش��ناخته می شود. كميسيون مكلف است نسبت به انتخاب فرد جديد طبق 

اين آيين نامه اقدام نمايد.
م��اده الحاقی )مصوب 30/2/1391( � معاونت نظارت مجلس موظف اس��ت 
حداكثر تا پايان ارديبهش��ت هر س��ال گزارش��ی از اقدامات نظارتی مجلس 
ش��ورای اس��المی در س��ال قبل را تهيه و به هيأت رئيس��ه ارسال كند تا در 

صورت صالحديد در جلسه علنی قرائت شود.
ماده الحاقی )مصوب 30/2/1391( � رئيس ديوان محاس��بات كشور موظف 

به اجرای موارد زير است:
1� گزارش تفريغ بودجه س��االنه كش��ور را حداكثر تا پايان دی ماه سال بعد 

تهيه و برای رسيدگی به مجلس شورای اسالمی تسليم نمايد.

2� پيش��نهاد بودجه س��االنه ديوان محاسبات را تا پايان شهريور ماه هر سال 
و گزارش تفريغ بودجه س��االنه ديوان را تا پايان شهريور ماه سال بعد تهيه و 

برای رسيدگی به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تسليم نمايد.
3� در اجرای وظايف نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی پاسخ درخواستهای 
رئيس مجلس، رؤس��ای كميس��يون ها، نمايندگان مجلس، هيأتهای تحقيق 
و تفح��ص و معاون��ت نظارت را كه به صورت مكت��وب دريافت می نمايد در 
چهارچوب قانون ديوان محاس��بات كش��ور تهيه و به صورت رس��می تسليم 

نمايد.
تبصره1� رئيس ديوان هنگام تقديم گزارش تفريغ بودجه ساالنه كشور حداكثر 
به مدت يك س��اعت درباره آن در جلسه علنی توضيح می دهد. هيأت رئيسه 
گزارش كامل تفريغ بودجه را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان 
كميسيون اصلی و بخشهای مرتبط با كميسيونهای ديگر را به عنوان كميسيون 
فرعی ارجاع می نمايد تا حداكثر ظرف يك ماه گزارش خود را به كميس��يون 
اصلی تقديم نمايند. كميس��يون اصلی موظف اس��ت حداكثر ظرف سه ماه از 
تاريخ تس��ليم گزارش به مجلس با توجه به گزارش كميسيونهای فرعی و اخذ 
توضيحات از دستگاههای اجرائی، گزارش بررسی نهائی خود را تهيه و به هيأت 
رئيسه تسليم نمايد. اين گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار 

می گيرد و قرائت می شود.
تبصره2� كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است كليه گزارشهای 
واصله از ديوان محاسبات را بررسی و نتيجه آن را به اطالع نمايندگان برساند.

تبصره3� رئيس ديوان محاسبات موظف است چگونگی برخورد با متخلفين و 
پيگيری قانونی موارد تخلف را برای رئيس مجلس گزارش نمايد.

ماده الحاقی )مصوب 30/2/1391( �  چنانچه اليحه بودجه س��االنه كشور تا 
تاريخ تعيين شده در اين آيين نامه به مجلس تسليم نشود دولت موظف است 

اليحه چند دوازدهم بودجه را نيز به مجلس تسليم نمايد.
اي��ن اليحه پس از چاپ و توزيع در دس��تور كار مجلس قرار می گيرد. ابتدا 
نماين��ده دولت و س��پس دو مخالف و دو موافق ب��ه ترتيب هر كدام به مدت 
پنج دقيقه صحبت می كنند و سپس كليات اليحه به رأی گذاشته می شود. 
در صورت تصويب، رسيدگی به اليحه در رديف اول دستور جلسه علنی بعد 
قرار می گيرد. در وقت رسيدگی ابتدا پيشنهاد نمايندگان در خصوص ميزان 
چند دوازدهم مطرح و در صورت عدم تصويب نس��بت به عدد چند دوازدهم 

پيشنهادی دولت رأی گيری می شود.
تبص��ره1� مجلس چند دوازده��م بودجه را بر مبنای آخري��ن قانون بودجه 

ساالنه مصوب مجلس رسيدگی می نمايد.
تبص��ره2� حداكثر مدتی ك��ه مجلس می تواند برای بودج��ه چند دوازدهم 

تصويب نمايد، سه دوازدهم است.

پرسشگری از مجلس شورای اسالمی
- گزارش عملكرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد استيضاح موفق 
و ناموف��ق وزيران ب��ه تفكيك دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اس��المی 

چيست؟
- گزارش عملكرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد موارد اس��ترداد 
درخواست استيضاح توس��ط امضاكنندگان آن به تفكيك دوره های ده گانه 

مجلس شورای اسالمی چيست؟
- گزارش عملكرد مجلس ش��ورای اس��المی پيرامون تعداد استيضاح و عدم 
كفايت رئيس جمهور به تفكيك دوره های ده گانه مجلس ش��ورای اسالمی 

چيست؟
- گزارش عملكرد مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون تعداد اعالم عدم رعايت 
شؤونات و نقض يا استنكاف از اجراء قانون يا اجراء ناقص قانون توسط رئيس 
جمهور و يا وزير و يا مس��ؤولين دس��تگاه هاي زيرمجموعه به قوه قضاييه به 

تفكيك دوره های ده گانه مجلس شورای اسالمی چيست؟
- از نظر رس��انه های گروهی عملكرد مجلس شورای اسالمی پيرامون نحوه 
بررس��ی و تصويب برنامه توسعه، برنامه و بودجه ساليانه كل كشور و نظارت 
بر اجرای بودجه و اس��تيضاح در ده دوره گذش��ته در راستای حل مشكالت 

زندگی مردم چگونه بوده است؟
- نظر خبرنگاران رسانه های گروهی پيرامون عملكرد عملكرد مجلس شورای 
اسالمی پيرامون نحوه بررسی و تصويب برنامه توسعه، برنامه و بودجه ساليانه 
كل كشور و نظارت بر اجرای بودجه و استيضاح به تفكيك دوره های مجلس 

شورای اسالمی چيست؟
- به نظر نخبگان و انديش��مندان عملكرد عملكرد مجلس ش��ورای اسالمی 
پيرامون نحوه بررس��ی و تصويب برنامه توس��عه، برنامه و بودجه ساليانه كل 
كش��ور و نظارت بر اجرای بودجه و استيضاح در ده دوره گذشته در راستای 

حل مشكالت زندگی مردم موفق بوده است؟
- از نظر سازمان های مردم نهاد آيا عملكرد عملكرد مجلس شورای اسالمی 
پيرامون نحوه بررس��ی و تصويب برنامه توس��عه، برنامه و بودجه ساليانه كل 
كش��ور و نظارت بر اجرای بودجه و استيضاح در ده دوره گذشته در راستای 

حل مشكالت زندگی مردم بوده است؟
- گزارش دس��تگاه های نظارت��ی بر نحوه عملكرد عملكرد مجلس ش��ورای 
اسالمی پيرامون نحوه بررسی و تصويب برنامه توسعه، برنامه و بودجه ساليانه 
كل كش��ور و نظ��ارت بر اجرای بودجه و اس��تيضاح در ده دوره گذش��ته در 

راستای حل مشكالت زندگی مردم چيست؟

تصویب برنامه های 
ناکارآمد و استیضاح 

ناکارآمدی!!؟

 سیاست روز پیرامون قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی پرسشگری )14( می کند:
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