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طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی 

و سایر نهادها اعاده شده از شورای نگهبان 

بند (ث) اصالحی ماده ١ - سازمانهای مردم نهاد و 

خیریهها و شرکتهای تعاونی توسعه و عمران 

شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهدهدار 

خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (١) قانون 

ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 

١٣٩٠ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی 

ایران، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و 

تعاون.

تبصره ٣ ماده ٢ - در صورت اختالف در تشخیص 

مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در 

خصوص بند «الف» ماده (١) این قانون بر عهده 

جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون 

های تخصصی مجلس شورای اسالمی و در خصوص 

بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضائیه و 

در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده 

(١٨) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

مصوب  ١٣٨٧/١١/٦ با اصالحات و الحاقات بعدی 

تصمیمگیری مینماید.

ماده ٣ -  مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد 

اختالفی مجلس و شورای نگهبان) و هیات عالی 

نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، 

مجلس شورای اسالمی، هیئت وزیران، شوراهای 

اسالمی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأتهای 

تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان 

عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای 

موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود 

را اعم ازصحن و کمیسیونهای تابع آنها و آراء 

مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، 

١



مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت 

نکردهاند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه 

اطالعرسانی خود با قابلیت خوانش رایانهای منتشر 

نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی 

و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در 

این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأیگیری 

مخفی پیشبینی شده باشد.

تبصره ٤ - انتشار مشروح مذاکرات هیأتهای 

تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی 

اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ 

اطالعات شخصی است.

تبصره ٥- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه 

مراجع، هیأتها و کمیسیونهایی است که به 

موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع 

قضایی تشکیل میشوند و اقدام به رسیدگی به 

اختالفات، تخلفات و امور تشخیصی  میکنند که در 

صالحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر 

هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون 

مواد (٩٩) و (١٠٠) قانون شهرداری مصوب 

١٣٣٤/٤/١١ با اصالحات و الحاقات بعدی، هیئتهای 

حل اختالف مالیاتی، هیأتهای حل اختالف کارگر و 

کارفرما، کمیسیون  پزشکی موضوع ماده (٩١) قانون 

تامین اجتماعی و هیات های گزینش.

 طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی- 

تخصصی جهت رفع ایرادات شورای نگهبان

ماده ١٥ – در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای 

زیر، کارگروه میبایست ضمن احراز تخلف نسبت 

به اعمال یکی از موارد مندرج در ماده ١٧ اقدام 

نماید:

الف - نقض مبانی دین مبین اسالم و تبلیغ و فعالیت 

علیه موازین اسالمی، از جمله نشر مطالب الحادی و 

اهانت به مقدسات مذهبی

ب- هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقالل، 

تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح 

جمهوری اسالمی ایران و نظم عمومی باشد؛ از جمله 

جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، انتشار و 

افشای اسناد طبقه بندی شده، اجتماع و تبانی برای 

ارتکاب جرایم و غصب عناوین و مشاغل

٢



پ- اَعمال خالف قانون اساسی و نقض حقوق ملت 

از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعهپراکنی، آموزش 

و ترویج خشونت و هرنوع اعمال منافی عفت؛

ت - ...

تبصره ١- در بندهای «الف»، «ب» و «پ» صرفاً پس 

از محکومیت قطعی از سوی مراجع قضایی، کارگروه 

صالحیت رسیدگی به جهات تخلف را خواهد 

داشت. اقدامات کارگروه که نافی حکم قطعی 

برائت باشد بال اثر است.

 ارجاع الیحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده 

(١٠) قانون ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون 

صنایع

٣

ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

- ١

٢

٣

٤

٥

امور مجلس


