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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،اسـت نفر از نمایندگان رسیده  192احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
سازي آراء و مذاکرات نهادهاي قانونگذاري ازجمله  مجلس  شفاف

... عالی انقالب فرهنگی و  شوراي اسالمی، هیأت وزراء، خبرگان، شوراي
آینـد کـه ارتقـاي     هاي حکمرانی خوب به حسـاب مـی   از جمله شاخص

ز طریق فراهم آوردن امکـان آگـاهی مـردم بـدون     وضعیت این شاخص ا
تبعیض به آراء و متن مذاکرات بخشهاي مختلف حاکمیت میسور است و 
این مهم نظارت افکار عمومی را برعهده دارد و مهمترین اقدام در جهـت  

  . آید ارتقاء و اعتماد عمومی به حساب می
لذا طرح ذیل با قیـد دوفوریـت تقـدیم مجلـس شـوراي اسـالمی       

  :شود یم
 - )تهـران (محمـدي  - زنگیـر  فیضی - هاشمی زاده قاضی حسین  امیر سید - وکیلی
 - سـروش  - پـور  قاضـی  - میرزایـی  جالل - وند عبده ظاهري - پالنگان زاده پاپی

 - فـرد  امینـی  - گیالنـی  - زمـانی  جانی علی - موسوي فرید سید - مازنی  - حمزه
 - رحیمـی   علیرضـا  - ابراهیمـی   علـی  - زاده محمـود  - غراوي کوسه - مقدسی
ـین   محمـد  - الرگـانی  موسوي - یمقدارب - شیخ - ترکی - فرهنگی  - قربـانی  حس
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  - تپـه  طـال  پـور  حضرت - خواه آزادي - باباحیدري کاظمی - عنایتی شاه سیاوشی
 - شـریفی  - کلشانیبرزگر - رضایی مسعود - مرادي  محمد علی - تابش - بهمنی
 - نـژاد  ناصـري  - پـور  کمـالی  - اکبریـان  - منصوري - انصاري - کاظمی  محمد
 - رضـایی  ابـراهیم  محمـد  - پـورحقیقی  کـرم  - آبـادي  جهـان  رحیمی - شکري
 - همتـی  - کولیونـد  - خـدري  - قـوامی  - عابـدي  - پورمختار - خامکانی امیري
ـینی   محمـد  - سعیدي فاطمه - حضرتی - نژاد ایران  - هـانی افر امیرآبـادي  - حس

-الشـکی  احمـدي  -پژمـانفر  -بابـایی  حـاجی  -زاده حسین  عبدالکریم
 - حیـدري  - امینـی  سـالم  - علـوي   سناح سید - بیگلري - آبادي ایمن جعفرزاده

 - همـایون هاشـمی   - صالح بابایی - سالمی نگهبان - خوشرودي نجفی - عثمانی
 - اسـماعیلی  - نژاد تربتی - قمی - نوریان - محمدیان - الهوتی - سردشتی خالدي
 - دلیگانی حاجی - کاتب - کریمی رضا - زاده قلی اله - مال یوسفیان - نژاد شریعت
ـلیمی  علیرضـا  - کاشـانی  سالک - محمدرضا نجفی - پور هاشمی - زارعی  - س

ـید  - نـادري  - خضري - سعادت - نیازآذري    - هاشـمی  زاده قاضـی   ناحسـا  س
ـته  - امینـی  حمـزه  سید - گودرزي  مسعود  - راد ملکشـاهی  - بیرانونـدي  - خجس

 - فرادنبـه  ربیعـی  - الـدین  تـاج  - سـعیدي  اسـماعیل  محمد - کلیا بت - رستمیان
ــادي - الماســی ــودارزاده - مــافی - زرآب ــارانی - جل ــه ســعیدي - چن    - مبارک
 - افتخـاري  - اوالدقبـاد  - )قـزوین ( محمـدي  - پـور جعفر - عزیـزي  عبدالرضا
 - شـهریاري الـدین   کمال سید  - پارسایی - کیا حسینی - ساداتی ارم نژاد کوچکی
ـینی   سیده - مختار - باستانی - فرمند - تجري - نژاد حسن  - نژاد یوسف ـه حس  - فاطم

ــري - فتحــی - عباســی  - صــفري - افضــلی حســین ســید - ســلیمانی - کبی
 - محمـدي  یـار  - نسـب  کـاظم  - رضا کـاظمی  حمید سید - فیروزآبادي دهقانی
ـیویاري  - شوشتري - )شیراز(اکبري ـیده   - نیـا  بهـرام  - ش  - ذوالقـدر فاطمـه   س

 - ابــاتري دلخــوش - حســینی نقــوي - پیشــه فالحــت - داورانــی پــورابراهیمی
 - سلحشوري - ادیانی - سوسفی جمالی - گردون تاج - کواکبیان - محمدي انارکی
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 - خـدادادي  - صـادقی  - زاده رضـا  - ساري - خدابخشی - افضلی نظر - عبادي
 - بــادامچی - کــوچی رضــایی - برومنــدي - دســتجردي کــامران - زاده کــاظم

 - بیگلـري  پـور  حسن - لطفی - شقالن پورحسین - بیگدلی - خالقی - خانیرطاه
ـا  علـی  - خـادمی  - ابوترابی - گرمابی - نیکو میرزایی - جاللی  - عـارف  - ینقرب
 - هالن وحدتی - علیزاده - داودي - آقاپورعلیشاهی - بنایی - پور قلی نور - شرفی

 - منصـور مـرادي   - عیسـا  - نانواکناري - میرزاده - رنجبرزاده - نیکفرلیالستانی
 بافقی صباغیان

 
  :عنوان طرح

  شفافیت آراي نظام تقنینی
  

و نهادهاي مؤثر در فرآیند تمامی شوراها، مجامع  - واحده ماده
که داراي صالحیت  اي گیرنده قانونگذاري و همچنین نهادهاي تصمیم

سیاستگذاري یا وضع قانون و مقررات هستند، از جمله مجلس شوراي 
اسالمی، هیأت وزراء، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهاي عالی 
 انقالب فرهنگی و فضاي مجازي، شوراهاي شهر و روستا و خبرگان

سازي رأي اعضاء و انتشار آن و  موظف به علنیرهبري و شوراي نگهبان 
  . باشند مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می

در مورد مصوبات شوراي عالی امنیت ملی، این اقدام پس  -تبصره
  . بندي قابل انجام است از رفع مراحل طبقه
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

  .شود تقدیم می طرح شفافیت آراي نظام تقنینیدر مورد  معاونت قوانین

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
 .شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد £
 .ندارد ¢

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ - 130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -       
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

   - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب

  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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 . ندارد ¢

  .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد £
.شود دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول مغاير و / اصلدارد،  ¢

 . ندارد ¢

  .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 . شده است ¢

  .شود نشده است، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 شود نمي ¢

  شود مي £
 . ندارد ¢

  .دارد £

 . ندارد £

  .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

 از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     مغایرت انداز هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  
  

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين: چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب                    و نیاز به          رأي نمایندگان - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________ 

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
  

٢ 

٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :مغايرتبيان مستندات و داليل 
در متن طرح شفافیت مذاکرات نیز مدنظر قرار گرفته است که در . عنوان طرح جامع نیست - 1

  . عنوان لحاظ نشده است
مناسب است که تمامی نهادهاي مورد نظر طراح محترم به صراحت ذکر شوند و جهت  - 2

  . جلوگیري از ابهام از بیان تمثیلی خودداري شود
 .درج شود» هیأت وزیران«عبارت » هیأت وزراء«جاي عبارت واحده به  در متن ماده - 3
  .  قانون اساسی است) 15(خالف اصل پانزدهم » اینترنتی«استفاده از واژه بیگانه  - 4
به جز مواردي که در قانون «: واحده اضافه شود الزم است که عبارت زیر به انتهاي ماده - 5

  .»بینی شده است گیري به صورت مخفی پیش رأي
  . اجرائی مناسب است طرح فاقد ضمانت  - 6
  . در تبصره مبهم است» بندي رفع مراحل طبقه«عبارت   - 7
نامه  قانون آیین) 117(اصالح ماده « هايطرح با نام دو فقرهالزم به ذکر است در حال حاضر  - 8

  »مجلس شوراي اسالمی نامه داخلی قانون آیینموادي از اصالح « و )494(به شماره ثبت   »داخلی
موضوع  نیز به این) 619(به شماره ثبت » شفافیت«و یک الیحه با نام ) 646(به شماره ثبت 

  .اند پرداخته
قانون ) 108(انتشار مذاکرات و آراي اعضاي خبرگان رهبري به استناد اصل یکصد و هشتم  - 9

) 112(دوازدهماساسی و درخصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصل یکصد و 
 . قانون اساسی در صالحیت خود آنان است
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  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبطدرخصوص طرح تقديمي قوانين مر -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  دهتعداد 
  
  

  اسناد و تنقيح قوانينمديركل                                                                       
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  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  

  كل نظر اداره - الف
و  است ریمجلس مغا ینامه داخل نییقانون آ )126(و  )122(، )118(طرح با مواد  نیا - 1

 .در صورت اصرار طراحان به تصویب این طرح الزم است آن مواد اصالح شود
علنـی مجلـس   قانون اساسـی در مـورد جلسـات غیر    )69(اطالق این طرح  با اصل  -2

 .شوراي اسالمی مغایر است
وظایف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمی     ،تشکیالتقانون ) 16(این طرح مغایر ماده  -3

مبنـی بـر تشـکیل     و اصالحات بعدي آن 1/3/1375کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
 .علنی تحت شرایط مذکور در آن ماده استجلسات غیر

این طرح در قسمت مربوط به تعیین تکلیف براي مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام      -4
ط مقررات مربوط به مجمع توس«: ی داردقانون اساسی است که مقرر م )112(مغایر اصل 

 » .یید مقام رهبري خواهد رسیدأخود اعضاء تهیه و تصویب و به ت
قانون اساسی است  )108(این طرح در قسمت مربوط به خبرگان رهبري مغایر اصل  -5

نامه  ینیکیفیت انتخاب آنها وآ ،قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان« :دارد که مقرر می
اولین شوراي نگهبان تهیه و  ينخستین دوره باید به وسیله فقها جلسات آنان براي داخلی

ازآن پـس   .ی رهبـر انقـالب برسـد   یآنان تصویب شود و به تصویب نها يبا اکثریت آرا
هرگونه تغییر و تجدید نظر دراین قانون و تصویب سایر مقـررات مربـوط بـه وظـایف     

  » .صالحیت خود آنان است درخبرگان 
کـه  داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی نامه  آیین) 7(این طرح مغایر ماده  -6

 .تشکیل جلسات غیر علنی را به رسمیت شناخته است
از آنجایی که شوراي عالی فضاي مجازي به فرمان رهبري تشکیل شـده اسـت و در    -7

مصوب شوراي عالی فضاي مجـازي   داخلی شوراي عالی فضاي مجازي کشور نامه آیین
جلسـات آن مشـخص   ، ترتیـب اداره  با اصالحات و الحاقات بعدي 10/04/1391 مورخ

رسد ترتیب مذکور در این طرح در مورد شوراي مزبور مغایر آیـین   شده است به نظر می
 .نامه مذکور است

شـود یـک    طرح با قوانین مختلف پیشنهاد می به منظور رفع تعارضات مربوط به این -8
مگر در مواردي کـه بـه موجـب قـانون     «: جمله بدین شرح در انتهاي طرح اضافه شود

طـرح، تشـکیل    ایـن  در اساسی و قوانین و مقررات مربوط به هریک از نهادهاي مذکور
 ».گیري مخفی پیش بینی شده است جلسه غیرعلنی یا رأي
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  سوابق قانوني - ب
  

  تقنینیطرح شفافیت آراء سوابق قانونی  جدول
  

 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

صد و دوازدهم  و  ،نهم و شصت اصل  1
      صد و هشتم قانون اساسی

ــى مجلــس شــوراى  ینیــآ  2 نامــه داخل
 119 -102ماده   20/1/1379  با اصالحات و الحاقات بعدي اسالمى

  126الی 

3  
وظایف و انتخابـات   ،قانون تشکیالت

شوراهاي اسـالمی کشـور و انتخـاب    
  شهرداران و اصالحات بعدي آن

  16ماده   1/3/1375

داخلــی مجمــع تشــخیص نامــه  آیــین  4
  7ماده   4/12/1366  مصلحت نظام اسالمی 

5  
داخلی شوراي عالی فضـاي  نامه  آیین

ــور  ــازي کش ــالحات و    مج ــا اص ب
  الحاقات بعدي

  کل مواد  10/4/1391

  
  قانون اساسی شصت و نهماصل 

  
  رادیو و روزنامه  از طریق  آن  کامل  باشد و گزارش  باید علنی  اسالمی  شوراي  مجلس  مذاکرات
  امنیـت   رعایـت   کـه   ، درصـورتی  در شرایط اضـطراري . منتشر شود  عموم  اطالع  براي  رسمی

  ، جلسـه  نفـر از نماینـدگان    هاز وزرا یـا د   جمهور یا یکی یسئر  تقاضاي  کند، به  کشور ایجاب
بـا حضـور     کـه   معتبـر اسـت    درصـورتی   غیرعلنی  جلسه  مصوبات. شود می  تشکیل  غیرعلنی
  ایـن   و مصـوبات   گـزارش . برسـد   نماینـدگان   مجمـوع   چهارم  سه  تصویب به  نگهبان  شوراي
  .تشر گرددمن  عموم  اطالع  براي  شرایط اضطراري  شدن  از برطرف  باید پس  جلسات

  نظریه تفسیري شوراي نگهبان
قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شوراي اسـالمی   69اصل 

بنابراین اکتفا به دو طریق پیشنهاد شـده خـالف    .ازطریق رادیو و رو زنامه رسمی منتشر شود
  قانون اساسی می باشد

در شرایط اضطراري در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجـاب کنـد مقامـات صـالح بـراي      
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تقاضاي جلسه غیر علنی نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نماینـدگان مـی باشـند و    
باید طبق تقاضاي آنها جلسه غیر علنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیـر علنـی در   

اي اسالمی دالئل تقاضاي کننده را نسبت بـه وجـود شـرایط    صورتی که اکثریت مجلس شور
  .اضطراري کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح ورسیدگی خواهد بود

  
  قانون اساسی اصل یکصد و دوازدهم

  
مجمع تشخیص مصلحت نظام براي تشخیص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي 

شرع و یا قانون اساسی بدانـد ومجلـس بـا درنظـر     اسالمی را شوراي نگهبان خالف موازین 
گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمین نکند ومشاوره در اموري که رهبري به آنان 
ارجاع می دهد وسایر وظایفی که دراین قانون ذکر شـده اسـت بـه دسـتور رهبـري تشـکیل       

مقـررات مربـوط بـه     .نمایداعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبري تعیین می  .میشود
  .مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبري خواهد رسید

  
  قانون اساسی و هشتم اصل یکصد

  
کیفیت انتخاب آنها وآئیننامه داخلـی جلسـات آنـان     ،قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان

براي نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شوراي نگهبـان تهیـه و بـا اکثریـت آراء آنـان      
ازآن پس هرگونه تغییر و تجدیـد نظـر    .تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقالب برسد

  .رگان و صالحیت خود آنان استدراین قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خب
  
  با اصالحات و الحاقات بعدي 20/1/1379مصوب  نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى ینیآ

  
در صورت اضطرار که رعایـت امنیـت کشـور ایجـاب کنـد، بـه تقاضـاى کتبـى          -102ماده 
. شـود  جمهور یا یکى از وزرا یـا ده نفـر از نماینـدگان، جلسـه غیرعلنـى تشـکیل مـى        رئیس

بر وجود شرایط اضطرار و اقتضـاى امنیـت    ه خویش را مبنىلصورت، تقاضاکنندگان اد این در
کشور و در نتیجه لزوم برگزارى غیرعلنى جلسه رسمى مجلس، حداکثر تا مدت پانزده دقیقه، 

عنوان مخالف حداکثر تا پانزده دقیقه   متوالیاً و یا متناوباً در دو نوبت، ارائه و سپس یک نفر به
کند، در صورت تصویب دوسوم حاضران، کار رسیدگى در جلسه غیرعلنى ادامـه   بت مىصح
  .صورت، جلسه به حالت علنى بازگشته و به روال عادى عمل خواهد کرد یابد، درغیراین مى

مصوبات جلسه غیرعلنى در صورتى معتبر است کـه بـا حضـور شـوراى نگهبـان       -1تبصره 
  .ن برسدچهارم مجموع نمایندگا تصویب سه به
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تشخیص رفـع شـرایط اضـطرارى بـراى انتشـار مـذاکرات و مصـوبات جلسـات          -2تبصره 
غیرعلنى براى اطالع عموم با مجلس است که با پیشنهاد حداقل ده نفر از نمایندگان و مذاکره 
به نحو مقرر در همین ماده، در جلسه غیرعلنى و تصویب اکثریت حاضرین در مجلس عملى 

  .گردد مى
  :گیرد هاى ذیل انجام مى گیرى در مجلس به یکى از روش رأى -118ماده 

  با دستگاه الکترونیکى -1
  علنى با ورقه -2
  مخفى با ورقه -3
  1قیام و قعود -4

گیري باید متن یا موضوع مورد بحث براي نمایندگان قرائـت و یـا    قبل از شروع رأي -تبصره
متن اعالم شود و نیاز به قرائت نباشـد   که درصورتی . گیري انجام شود اعالم و بالفاصله رأي

  .طور کامل آورده شود گیري شده در پاورقی مشروح مذاکرات به باید متن رأي
گیري از انجام اخطار، تذکر، نطـق یـا توضـیح     رئیس جلسه موظف است با اعالم شروع رأي

ي را گیـر  نتیجـه رأي  گیري بـه فوریـت   سی ثانیه از زمان شروع رأيجلوگیري کند و پس از 
  2.اعالم نماید

پیشرفته الکترونیکى مجهز نماید تـا   هیأت رئیسه مجلس موظف است مجلس را به وسایل - 119ماده 
شمارش عده حاضران در مجلس و اعالم رأى مخالف، موافق و ممتنـع بـا وسـایل مـذکور ممکـن و      

ها حـداکثر   فنى دستگاهدر موارد نقص . میسر گردد و نتیجه آراء را در معرض دید نمایندگان قرار دهد
تمدید این مهلت بـا تصـویب   . گیرى با قیام و قعود یا طرق دیگر انجام خواهد شد براى یک هفته رأى
  .مجلس خواهد بود

  :خذ رأى علنى با ورقه خواهد بودأدر مورد ذیل  -120ماده 
قیـام و قعـود رأى   جاى استفاده از دسـتگاه الکترونیکـى و یـا       هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان به

آیـد و   عمل مـى  گیرى به ابتدائاً بدون بحث نسبت به درخواست، رأى. علنى با ورقه را تقاضا نمایند
  .شود طور علنى به رأى گذاشته مى درصورت تصویب درخواست، اصل موضوع با ورقه و به

زرد اسـت  نوع کارت سفید، کبـود و    در رأى علنى با ورقه، هر نماینده داراى سه -121ماده 
کارت سفید عالمت قبـول، کـارت کبـود    . ها چاپ شده است که اسم آن نماینده روى کارت

هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمایندگان کـارت  . عالمت رد و کارت زرد عالمت امتناع است
نماینـدگانى کـه رأى   . ریزند ها مى گلدان در دبیرانسفید یا کبود یا زرد خودشان را با نظارت 

  .شوند و یا بعد از اعالم اخذ رأى از تاالر جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب مىندهند 
                                                 

30/2/1391 یالحاق) 118(ماده ) 4(بند   -1

28/5/1397 یو اصالح 30/2/1391 یالحاق) 118(تبصره ماده   -2
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گیرى شرکت نکرده و یا بعد  ن و کسانى که در رأىین و ممتنعین، مخالفیاسامى موافق -تبصره
اند، بـدون اینکـه در جلسـه قرائـت شـود، درصـورت        خذ رأى از تاالر خارج شدهأاز اعالم 

  .گردد ىمشروح مذاکرات مجلس ثبت م
  :خذ رأى مخفى با ورقه الزامى استأدر موارد ذیل  -122ماده 

انتخاب اعضاى هیأت رئیسـه، حقوقـدانان شـوراى نگهبـان، نماینـدگان مجلـس در نهادهـا و         - 1
  ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص هیأت

  ها انتخابات داخلى شعب و کمیسیون -2
  جمهور وزیران و رأى عدم کفایت به رئیس اعتماد به وزیران و هیأترأى اعتماد و عدم  -3
  3.اند ی که مورد اعتراض واقع شدهرأى نسبت به اعتبارنامه نمایندگان -4

 گیـرى مخفـى تهیـه و در    ىي رأهاى مخصوصى برا هیأت رئیسه موظف است کارت -تبصره
و کـارتى غیـر از ایـن اوراق     گیرى به وسیله هرگونـه ورقـه   رأى. اختیار نمایندگان قرار دهد

  .معتبر نخواهد بود
 دبیـران توسـط دو نفـر از   بالفاصله خذ رأى با قیام و قعود أدر مواردى که نتیجه  -123ماده 

بیسـت و پـنج نفـر از    توسـط   هیأت رئیسه و یا ظرف پانزده دقیقه بعد از اعالم رأى مـذکور 
عمـل   تردیـد بـه  نسبت بـه  ورقه  نمایندگان حاضر در مجلس مورد تردید باشد بدون بحث با

  کنندگان به تصـویب نصـف بـه    در صورتی که درخواست تردید .گیري خواهد شد آمده رأي
چنانچه . عالوه یک نمایندگان حاضر در جلسه برسد نتیجه آن مالك عمل قرار خواهدگرفت

  .نمودگیري  رأيتردید نسبت به توان در جلسه  تردید در پانزده دقیقه آخر جلسه باشد، مى
کنندگان باید اسامی خود را شخصاً در برگـه مخصوصـی در جایگـاه هیـأت      تردید -1تبصره 

  .رئیسه ثبت و امضاء نمایند
تواننـد از   گیـري نمـی   تردیدکنندگان پس از گذشت مدت پانزده دقیقه از زمان رأي -2تبصره 

  4.درخواست خود انصراف بدهند
 رئیس جلسه تعداد نمایندگان حاضر در جلسه بهى، توسط أخذ رأبه مجرد اعالم  -124ماده 

در مـوارد نقـص فنـى    . آیـد  عمل مـى  خذ رأى بهأاستناد دستگاه شمارشگر اعالم و بالفاصله 
  .خواهد بود دبیراندستگاه شمارشگر عده حاضران مستند به شمارش اکثریت 

  .الم گرددوسیله رئیس اع  به در کلیه موارد، نتیجه رأى مجلس باید صریحاً -125ماده 
اسامى کلیه تقاضاکنندگان رأى مخفى یا رأى علنى بـا ورقـه درصـورت مشـروح      -126ماده 

  .مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد
  

                                                 
30/2/1391 یاصالح) 122(ماده ) 4(بند   -3

  24/10/1382 یآن اصالح يها و تبصره) 123(ماده   -4
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  وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  ،قانون تشکیالت
  و اصالحات بعدي آن1/3/1375مصوب 

 
سـوم اعضـاي اصـلی رسـمیت مـی یابـد و        ـ جلسات شوراها علنی و با حضـور دو 16ماده 

تصمیمات با اکثریت مطلق آراي حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیرعلنی منـوط بـه   
  .تصویب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه می باشد

  
   4/12/1366مصوب داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی نامه  آیین

  
رأي گیري در جلسات علنی است مگر این که جلسه بـه کیفیـت دیگـري تصـویب      -7ماده 
  .نماید

  
   10/4/1391مصوب  عالی فضاي مجازي کشور داخلی شوراي نامه آیین

  با اصالحات و الحاقات بعدي
  

ي داخلـی  نامـه   آیـین « ،10/4/1391در پنجمـین جلسـه مـورخ     ،عالی فضاي مجـازي  شوراي
  ؛را به شرح زیر تصویب نمود »کشورعالی فضاي مجازي  شوراي

   :اصطالحات با تعاریف ذیل بکار می رودنامه  آییندر این  )1ماده 
  شوراي عالی فضاي مجازي کشور  :شوراي عالی
  رییس شوراي عالی فضاي مجازي کشور :رییس شورا
  رئیس جلسه شوراي عالی فضاي مجازي کشور  :رئیس جلسه

  مرکز ملی فضاي مجازي کشور :مرکز
  دبیر شوراي عالی فضاي مجازي کشور  :دبیر شورا
  دبیرخانه ي شوراي عالی فضاي مجازي کشور :دبیرخانه

  شوراي معین شوراي عالی فضاي مجازي کشور :شوراي معین
با پیشنهاد رییس شورا و بر  ،دبیر شورا که ریاست مرکز را نیز بر عهده خواهد داشت )2ماده 

بـه مقـام معظـم رهبـري پیشـنهاد و پـس از        ،اساس نظر موافق اکثریت مطلق اعضاي شـورا 
  .تصویب معظم له با حکم رییس شورا منصوب خواهد شد

ـ پیشنهاد عزل رییس مرکز به صورت کتبی توسط رییس شورا یا حداقل پنج نفر از   1تبصره 
ن جلسه شورا بررسی شده و در صورت کسب رأي موافـق  اعضاء قابل طرح است و در اولی

رییس شورا تـا انتصـاب    .به مقام معظم رهبري پیشنهاد می شود ،اکثریت مطلق اعضاي شورا
  .سرپرستی حداکثر به مدت سه ماه براي مرکز تعیین می نماید ،فرد جدید
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افق اکثریت کسب رأي مو ،ـ درصورت تغییر اکثریت اعضاي شوراي عالی طی دوره  2تبصره 
  .مطلق اعضاي شورا براي ابقاي رییس مرکز الزم می باشد

پس از انتخاب دبیر در صورتی که دوره زمـانی محـدودي   ) 26/06/1394الحاقی (– 3تبصره 
یـا   ،ن مزبور موضوع انتخاب دبیر جدیددر پایان زما ،براي مسئولیت دبیر مشخص شده باشد

در صورتی که در انتخاب دبیر دوره  .ابقاي دبیر قبلی مطرح و رأي گیري به عمل خواهد آمد
با آغاز دوره جدید شورا دوره مسئولیت دبیر نیز پایان می  ،زمانی مسئولیت تعیین نشده باشد

   .اقدام خواهد شدنامه  آیینپذیرد و طبعاً انتخاب دبیر در جلسه شوراي عالی مطرح و مطابق 
  .وظایف دبیرخانه را نیز بر عهده خواهد داشت ،رییس مرکز )3ماده 
برنامه هاي پنجساله و سنواتی مربوط به تحقق وظایف شوراي عالی بر اساس اسـناد   )4ماده 

  .به پیشنهاد دبیر تهیه و به تصویب شوراي عالی می رسد ،باالدستی
را و به ریاست رییس شورا جلسات شوراي عالی با حضور اکثریت مطلق اعضاي شو )5ماده 

  .رییس مجلس شوراي اسالمی و یا رییس قوه قضاییه رسمیت می یابد ،و در غیاب ایشان
به دالیل موجه از قبیل فرصت  ،)حداقل سه ماه(تبصره ـ اعضاي حقیقی که مرخصی طوالنی  

أي ر ،در دوره مرخصـی  ،بیماري و مسافرت از رئیس شورا گرفته باشند ،مأموریت ،مطالعاتی
  .و عضویت آنان در حد نصاب رسمیت جلسات محسوب نخواهد شد

  .جلسات شوراي عالی هر چهار هفته حداقل یک بار تشکیل می شود )6ماده 
   :قابل تشکیل است ،تبصره ـ جلسات فوق العاده به یکی از دو صورت ذیل

  به دعوت رئیس شورا :الف
  به تقاضاي یک سوم کل اعضاء :ب

   :وظایف و اختیارات رئیس شورا عبارت است از )7ماده 
  2صدور حکم انتصاب و عزل دبیر شورا مطابق ماده  )الف
  و سایر مواد آیین نامه 5ریاست و اداره جلسات شورا مطابق ماده  )ب
  6تشکیل جلسه فوق العاده مطابق ماده  )ج
  11رهبري مطابق ماده  مالحظه مصوبات شوراي عالی قبل از ارائه جهت استحضار مقام معظم )د
  13تأیید دستور جلسات شوراي عالی مطابق ماده  )ه

صوتی و تصویري ارائه شـده در جلسـات شـوراي     ،الکترونیکی ،اوراق و اسناد کتبی )8ماده 
 .دبیـر اسـت   ،عالی و نیز مشروح مذاکرات شورا داراي طبقه بندي حفاظتی است و مرجع آن

  .بهره برداري از این اسناد براي اعضاي شورا مشروط به حفظ طبقه بندي بالمانع است
ـ خالصه صورت جلسه مذاکرات و نیز مصوبات هـر جلسـه شـوراي عـالی بـراي        1تبصره 

ارسـال   ،اعضاي شورا به گونه اي که حداکثر تا یک هفته پس از جلسه به دست اعضاء برسد
در صورتی کـه هـر    .یطه بندي آن براي اعضا الزامی استمی شود و رعایت طبقه بندي و ح

مطلبی بر خالف اظهار نظراتشان ثبت شده باشد  ،یک از اعضاء در خالصه مشروح مذاکرات
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  .می توانند نسبت به همان مورد در جلسه رسمی تذکر داده تا اصالح شود
  .ودبرخی مصوبات می تواند براي اعضا ارسال نش ،ـ با تصویب شورا 2تبصره 
ـ کلیه جلسات شوراي عالی ضبط صوتی شده و نسخه اي از آن جهت بهره برداري  3تبصره 

  .اعضا در دبیرخانه بایگانی می شود
طبـق   ،و حفظ نظم جلسهنامه  آییناداره جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجراي  )9ماده 
  .به عهده رئیس جلسه استنامه  آییناین 

سالیانه در آخرین جلسه هر سال براي سـال بعـد بـه اطـالع      تبصره ـ تقویم تشکیل جلسات 
  .اعضاي شوراي عالی می رسد

اعتبار هر مصوبه منوط به احراز رأي موافق اکثریت اعضاي حاضر در جلسه اسـت   )10ماده 
  .مشروط بر آنکه در هر حال تعداد آراي موافق از هفت رأي کمتر نباشد

  .رأي رئیس جلسه مرجح خواهد بود ،تبصره ـ در صورت تساوي آراء
مصوبات شوراي عالی پس از مالحظه ي ریـیس شـورا بالفاصـله توسـط دبیـر بـه        )11ماده 

استحضار مقام معظم رهبري می رسد و سپس توسط دبیر بـه دسـتگاهها و اشـخاص ذیـربط     
  .ابالغ می شود

ر عمـومی آن  انتشـا  ،تبصره ـ آن دسته از مصوبات شوراي عالی کـه بنـا بـر تشـخیص دبیـر      
  .به منظور درج و انتشار به روزنامه رسمی کشور ابالغ می شود ،ضرورت دارد

  .هر عضو شورا موظف است در کلیه جلسات شوراي عالی حضور داشته باشد )12ماده 
ـ غیبتی با اطالع تلقی می شود که حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل هـر    1تبصره 

  .ودجلسه به دبیر اطالع داده ش
ـ در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضا به میزان سه جلسه ي متوالی یـا پـنج     2تبصره 

  .گزارش آن جهت تصمیم گیري به مقام معظم رهبري ارسال خواهد شد ،جلسه ي غیرمتوالی
دستورهاي کار شوراي عالی بر اساس برنامه هاي مصوب شورا و با پیشنهاد هر یک  )13ماده 

  .از اعضاي شورا تعیین می شود
  .به دبیر ارجاع می گردد ،ـ پیشنهادهاي واصله از اشخاص و دستگاههاي ذیربط 1تبصره 
ارد ـ دستور جلسات توسط دبیر تنظیم و پس از تأیید رئیس شورا یک هفته و در مو  2تبصره 

  .استثنائی سه روز پیش از تشکیل هر جلسه به اطالع اعضاء می رسد
ـ در صورت تصویب اکثریت اعضاي حاضر می توان موضوعی را از دستور جلسـه    3تبصره 

  .خارج کرد
کارشناسان و صاحب نظـران در جلسـات شـوراي     ،حضور مدیران ارشد دستگاه ها )14ماده 

  .ر و بدون حق رأي بالمانع استبا تشخیص دبی ،عالی حسب دستور جلسه
طرح ها و موضوعاتی که رسیدگی به آنها بـه صـورت خـارج از نوبـت و بـا قیـد        )15ماده 

   :فوریت ضرورت دارد به روشهاي ذیل رسیدگی می شود
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با پیشنهاد کتبی حداقل سه نفـر از اعضـاء    ،در صورتیکه طرحی به صورت یک فوریتی )الف
بالفاصـله پـس از    ،ر به یک فوریت آن رأي موافق دهنـد مطرح شود و اکثریت اعضاي حاض

در دستور جلسه شوراي عالی قرار  ،طرح در کارگروه تخصصی و حداکثر تا دو جلسه بعدي
   .خواهد گرفت

با پیشنهاد کتبی حـداقل پـنج نفـر از اعضـاء      ،در صورتیکه طرحی به صورت دو فوریتی )ب
در همـان   ،فوریـت آن رأي موافـق دهنـد   مطرح شود و حداقل دو سوم اعضاي حاضر به دو 

  .جلسه بررسی می شود
حداکثر ده دقیقـه اسـت و پـس از سـخنان      ،تبصره ـ زمان الزم براي توضیح فوریت موضوع 

  .رأي گیري در جلسه به عمل می آید ،مخالفین فوریت حداکثر به مدت پنج دقیقه
رئیس جلسه مـی توانـد در مـورد موضـوعات مهـم و       ،در هر جلسه قبل از ورود به دستور )16ماده 

  .مطالب مورد نظر خود را به اطالع اعضاء برساند ،ضروري مربوط به وظایف شوراي عالی
اعضاي شوراي عالی طبق فهرستی که قبالً بر اساس موعـد تقاضـاي    ،در هر جلسه )17ماده 

حداکثر به مدت ده دقیقه  می توانند با موافقت رئیس جلسه مجموعاً ،واصله تنظیم شده است
و هر فرد حداکثر سه دقیقه بعنوان قبل از دستور در مـورد مسـائل و موضـوعات مـرتبط بـا      

واگذاري تمام یا بخشـی از وقـت هـر نـاطق بـه سـایر        .وظایف شوراي عالی صحبت نمایند
  .اعضاء و ناطقین بعدي امکان پذیر می باشد

حـداکثر دو نفـر    ،به تشخیص رئیس جلسـه  ،در هر جلسه پس از طرح هر موضوع )18ماده 
مخالف و دو نفر موافق متناوباً و هر کدام حداکثر تا پنج دقیقه در کلیـات آن موضـوع اعـالم    

رأي گیري صورت مـی   ،نظر کرده و پس از حداکثر پنج دقیقه اظهارنظر پیشنهاد دهنده اصلی
یک نفـر مخـالف و    ،هضمن پذیرش پیشنهادهاي ارائه شد ،در بررسی جزئیات موضوع .گیرد

ادامـه   .یک نفر موافق حداکثر تا دو دقیقه پیرامون پیشنهاد ارائه شده می توانند اظهارنظر کنند
  .بحث به تشخیص رئیس جلسه می باشد

  .موافق نیز صحبت نمی کند ،اگر مخالفی سخن نگفت ،تبصره ـ در هر مورد
الی و تمرکـز زمـان جلسـات بـر     به منظور استفاده بهینه از وقت جلسات شوراي ع )19ماده 

در ابتداي  ،مسائل اساسی و سیاست گذاري کالن در اهم مسائل و موضوعات فضاي مجازي
مرکـب از   ،»شوراي معین شوراي عالی فضاي مجازي کشور«شورایی تحت عنوان  ،هر دوره

اعضاي حقیقی شوراي عالی به همراه اعضاي حقوقی شوراي عالی یا نمایندگان ثابت معرفی 
 ،شده از سوي آنان که حداقل سمت معاونت یا سـمت هـم تـراز در دسـتگاه ذیـربط دارنـد      

بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعاتی است  ،وظیفۀ شوراي مزبور .تشکیل می شود
  .به این شورا محول می شود که از سوي شوراي عالی

ریاسـت جلسـات شـوراي معـین را بـر       ،دبیر ،ـ در صورت عدم حضور رؤساي قوا1تبصره 
  .عهده دارد
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ـ جلسات شوراي معین با حضور اکثریت اعضاي شوراي معین رسـمیت مـی یابـد و اعتبـار     2تبصره 
  .رأي باشد می باشد که نمی تواند کمتر از هفت ،مصوبات آن منوط به کسب اکثریت آراي حاضرین

  .رأي رئیس جلسه شوراي معین مرجح خواهد بود ،ـ در صورت تساوي آراء3تبصره 
  .ـ جلسات شوراي معین حداقل هر چهار هفته یکبار تشکیل می شود4تبصره 
ظرف مدت دو هفته بعد از ارسال به اعضا و اعالم وصول  ،ـ مصوبات شوراي معین5تبصره 

در  ،در صورت درخواست حداقل پنج نفر از اعضاي شوراي عالی ،و قرائت در شوراي عالی
  .شوراي عالی مجدداً مطرح می شود و در غیر این صورت مصوب تلقی خواهد شد

شوراي عالی فضاي مجازي کشور می تواند داراي کارگروه هاي تخصصی دائمی و  )20ماده 
  .موقت باشد

ترکیب اعضاي آنها و وظـایف هـر    ،حذف و یا ادغام کارگروه هاي تخصصی ،تبصره ـ ایجاد 
  .یک به تصویب شوراي عالی خواهد رسید

دبیر شوراي عالی به عنوان سخنگوي شورا موظف است به منظور تبیـین مصـوبات    )21ماده 
گزارشی از مصوبات و مذاکرات شـورا را کـه    ،شوراي عالی و اطالع رسانی الزم درباره آنها

اسب به آگاهی جامعه علمـی و تخصصـی کشـور و    نبه نحو م ،داراي طبقه بندي عادي است
  .افکار عمومی برساند

  .از طریق دستگاه خواهد بود ،اخذ رأي درباره انتخاب افراد ،در جلسات شوراي عالی )22ماده 
تعداد اعضاي حاضر در جلســه   ،دبیر ،)توسط رئیس جلسه(قبل از اعالم اخذ رأي  )23ماده 

اخذ رأي به عمل می آیـد و نتیجـه نهـایی بـه وسـیله       ،را اعالم و در صورت رسمیت جلسه
  .رئیس جلسه اعالم می شود

  .تبصره ـ تنها اعضاي حاضر در جلسه حق رأي دارند
  .تفسیر مصوبات شوراي عالی بر عهده خود این شورا می باشد )24ماده 
شـوراي   10/4/1391تبصره در جلسه مـورخ   24ماده و  25مشتمل بر مه نا آییناین  )25ماده 

  .عالی فضاي مجازي کشور به تصویب نهایی رسیده است
به استحضـار مقـام معظـم     13/4/1391ش مورخ /01 /91113این مصوبه که طی نامه شماره 

 .جهت اجرا ابالغ می گردد ،رسیده است )مدظله العالی(رهبري 
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