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 تعالی باسمه

 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی

 نفر از نمایندگان رسـیده اسـت،    23احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

 .شود جهت طی مراحل قانونی تقدیم می

 

 ):دالیل توجیهی(مقدمه 

تعدد دستگاههاي حمایتی و عدم هماهنگی بین آنها منجر بـه ایـن   

حمایت و میزان دریافتی آنها شده است که اطالعات دقیقی از افراد تحت 

وجود نداشته باشد و در نتیجه افرادي هستند که از چند نهـاد و سـازمان   
گیرند و در مقابل افرادي هستند کـه تحـت    خیریه تحت حمایت قرار می

بــدین ترتیــب بــه منظــور . اي قــرار ندارنــد حمایــت ســازمانهاي خیریــه
هـایی کـه    حمایـت اي و هدفمنـدتر شـدن    جلوگیري از بروز چنین مسأله

گیرد، الزم است در مرحله  اي صورت می توسط نهادهاي عمومی و خیریه

واحد درج شود و میزان حمایت و فرد   ها در یک سامانه اول، این حمایت
قـانون  ) 17(تبصره » ح«بند . مورد حمایت به طور شفاف مشخص شوند

ـ      1399بودجه سال  راهم کل کشور، زمینه قـانونی بـراي ایـن مسـأله را ف
کند اما الزم است تبدیل به قانون دائمی شود و در بلند مدت بتوان آن  می

هاي حمایتی هدفمندتر و کارآتر اجرا شـوند و بـه    را بهبود داد تا سیاست

بـدین منظـور طـرح زیـر بـراي طـی       . قشر نیازمند واقعی اصـابت کننـد  
 :شود تشریفات قانونی تقدیم می

 -فطـرت  پاك -پور حسن -شهریاري -وحیدي -پاکمهر -پورابراهیمی

 -رجب رحمانی -زارع -جوکار -مرحبا -میرمحمدي -علیزاده  محسن

مسلم صالحی  -طغیانی  -رضاحسینی -مصري -خاندوزي -محمودي

 دشتی -بدري -فروردین -آمیرآبادي  -سلیمی -
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 :عنوان طرح

 هاي حمایتی ساماندهی سیاست

 
قـانون برنامـه   ) 29(کلیه دستگاههاي موضـوع مـاده    -واحده ماده

پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی   
از جمله نهادهاي عمومی غیردولتی و بنیادهـا   14/12/1395ایران مصوب 

کننـد، مکلفنـد تمـامی     پـذیر حمایـت مـی    که به هر شکل از اقشار آسیب

ملــی فــرد ) کــد(هــا و کمکهــاي خــود را بــه تفکیــک شــماره  حمایــت
کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت  فتدریا

به منظور ساماندهی و کارآمدسازي سیاستهاي حمایتی، اطالعـات  . نمایند
 .گیرد سامانه در اختیار تمامی دستگاههاي فوق قرار می

پس از ثبت اطالعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلـف  
کننـده حمایـت را در    سنجی افـراد دریافـت   اقاست امکان استعالم استحق

 .کننده قرار دهد اختیار نهادهاي حمایت

هـاي مؤسسـات خیریـه خصوصـی کـه بـه        آن بخش از هزینه -1
شـود تنهـا در صـورت ثبـت در سـامانه مـذکور از        اشخاص پرداخت می

 .شوند هاي مالیاتی برخوردار می معافیت
ــ   -2 ــی و دولت ــاري خصوص ــات اعتب ــا و مؤسس ــد بانکه ی مکلفن

ملـی در  ) کـد (شده را به تفکیک شـماره   الحسنه پرداخت تسهیالت قرض

 .سامانه مذکور ثبت نمایند
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف اسـت امکـان ثبـت     -3

سنجی افراد  شده و همچنین استعالم استحقاق هاي انجام اطالعات حمایت
 .یدنهاد نیز فراهم نما را براي مؤسسات خیریه مردم
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 رئیسه محترم مجلس شوراي اسالمی هیأت

نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و ماده  احتراماً، در اجراي قانون آیین

نظـر   25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشـور مصـوب   ) 4(

 .شود تقدیم می هاي حمایتی طرح ساماندهی سیاستمعاونت قوانین در مورد 

 معاون قوانین
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 است رعایت شده. 

 با اعمال نظر کارشناسی. (است رعایت شده( 

 شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده. 

 دارد. 

 ندارد. 

دارد. 

 ندارد. 
 دارد. 

 ندارد. 

 دارد. 

 ندارد. 

 کل تدوین قوانین نظر اداره

 معاون محترم قوانین

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(احتراماً در اجراي بندهاي 

 :شود شرح زیر تقدیم می کل به نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 
 

 :سابقه تقدیم -1

 .قبالً تقدیم نشده است  - 130ماده 

       -   قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در مجلس /   کمیسیون 

 :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 تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور) 4(ماده ) 2(در اجراي بند  -2
 

 نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین

 

 ):شکلی(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین -3

 -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
 

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

 

  مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی( 

 بدون تغییر اساسی 

  فر از نمایندگانن 50با تقاضاي کتبی کمتر از 

 باشد می. 

 باشد نمی. 

 موضو?        يك ?

 موضو? يك ?? بيش

 

 باشد نمي. 

 باشد مي. 

 ??حد? ما?? 

 ?مو?? متعد 
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 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 ندارد. 
  ،شود مغایر و دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم میاصول / اصلدارد. 

 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شده است . 

 شود نشده است، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شود نمی 

 شود می 

 ندارد . 

 دارد. 

 ندارد . 

 دارد. 

ــد -4 ــاده) 4(در اجــراي بن ــور  ) 4(م ــررات کش ــوانین و مق ــیح ق ــدوین و تنق ــانون ت  ق

 :25/3/1389مصوب      

 از نظر قانون اساسی؛: اول

 طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت 

 

 انداز؛ هاي کلی نظام و سند چشم از نظر سیاست: دوم

    انداز مغایرت شمهاي کلی نظام و سند چ طرح تقدیمی با سیاست 

 

 از نظر قانون برنامه؛: سوم

 طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

 

 ؛)ماهوي(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین: چهارم

   

 رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف 

 

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

 

 .شود یک برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می تعداد 

 
قوانینمدیرکل تدوین   

 
_______________________________________________ 

 

 قانون اساسی مغایرت) 156(اصل) 5(طرح تقدیمی از حیث پیشگیري از وقوع جرم با بند -5

 

 
از وقوع جرم قوه قضائیه پیشگیريمعاونت اجتماعی و   

 

 کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره

٢ 

٣ 
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 :دالیل مغایرتبیان مستندات و 

 .تر از موضوع اصلی طرح است و از این حیث با متن، منطبق نیست عنوان، جامع -1

ـیح قـوانین و    با عنایت به سیاست -2 هاي تقنینی مجلس شوراي اسالمی مقرر در قانون تدوین و تنق

قالـب  مبنی بر جلوگیري از تورم قوانین الزم است این طرح در  25/3/1389مقررات کشور مصوب 

 .هاي توسعه کشور تنظیم شود ماده به قانون احکام دائمی برنامه الحاق یک

شود  مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح در مقدمه بیان می -3

هـاي   منظور ساماندهی و کارآمدسازي سیاسـت  به«بنابراین عبارت . و درج آن در متن مناسب نیست

 .حذف و به مقدمه توجیهی منتقل گرددباید » حمایتی
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 ???جو? ند?. 

 ضميمه تقديم مي ?  .شو? ?جو? ???? كه به شر

 ???جو? ند?. 

 ضميمه تقديم مي ?  .شو? ?جو? ???? كه به شر

 ال?? ?ست. 

 ال?? نيست. 

 کل اسناد و تنقیح قوانین نظر اداره

 

 معاون محترم قوانین

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

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

 :شود تقدیم می

 

 ):                    1(در اجراي بند  -1

? -الف ? تقديمي قو?نين متعا? ? طر  ??خصو

         

 

? تقديمي قو?نين مرتبط -ب ? طر  ??خصو

                 

 

 ):3(در اجراي بند  -2

? به عمل ?مد?  با عنايت به بر?سي  ? ?? ?ين موضو?    ها  قانونگذ??

 

 

? سو?بق قانوني ? نظر ?????  .شو? كل به ضميمه تقديم مي تعد?? چها? بر

 

 

 انینمدیرکل اسناد و تنقیح قو                                                                      
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 کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره

 کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره
 

 کل نظر اداره -الف
 .اصالح شود» 1399قانون بودجه سال ) 17(تبصره   »ح«طرح  دائمی شدن بند «عنوان به  -1 
واحده  به شرح  شود طرح مذکور به صورت ماده پیشنهاد می .طرح فاقد قالب استاندارد است -2 

 :زیر تنظیم شود
از تـاریخ   26/12/1398مصـوب   1399قانون بودجه سـال  ) 17(تبصره »  ح«بند  –ماده واحده  

 .شود انقضاي آن، دائمی می

 

  

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


10 

 سوابق قانونی -ب

 هاي حمایتی جدول سوابق قانونی طرح ساماندهی سیاست

 
 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

 17 بند ح تبصره 26/12/1398 کل کشور  1399قانون بودجه سال 1

2 

 توسـعه  ششـم  پنجسـاله  برنامـه  قـانون 

ــادي، ــاعی اقتصـ ــی و اجتمـ  فرهنگـ

 )1396- 1400( ایران اسالمی جمهوري

21/12/1395 29 

 

 26/12/1398مصوب کل کشور 1399بودجه سال  قانون 17 تبصره» ح«بند 

قانون برنامه ششم توسـعه از جملـه نهادهـاي عمـومی     ) 29(کلیه دستگاههاي موضوع ماده  -ح

کننـد، مکلفنـد تمـامی     پـذیر حمایـت مـی   غیردولتی و بنیادها که به هر شـکل از اقشـار آسـیب   

کننـده حمایـت، در سـامانه     ملی فرد دریافت)کد(ها و کمکهاي خود را به تفکیک شماره حمایت

منظور ساماندهی و کارآمدسـازي سیاسـتهاي    به. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند

 .گیرد حمایتی، اطالعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههاي فوق قرار می

پس از ثبت اطالعـات، وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی مکلـف اسـت امکـان اسـتعالم          

 .هدکننده قرار د کننده حمایت را در اختیار نهادهاي حمایت سنجی افراد دریافتاستحقاق

شود تنهـا در   هاي مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت میآن بخش از هزینه -1

 .شوند هاي مالیاتی برخوردار می صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت

شده  الحسنه پرداخت بانکها و مؤسسات اعتباري خصوصی و دولتی مکلفند تسهیالت قرض -2

 .سامانه مذکور ثبت نمایندملی در )کد(را به تفکیک شماره

هـاي  وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتمـاعی مکلـف اسـت امکـان ثبـت اطالعـات حمایـت         -3

نهاد نیز فـراهم   سنجی افراد را براي مؤسسات خیریه مردمشده و همچنین استعالم استحقاق انجام

 .نماید

سالمی جمهوري ا ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیپنجساله برنامه  قانون

 21/12/1395مصوب  )1396- 1400( ایران

اندازي سـامانه ثبـت    دولت مکلف است طی سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه -29ماده 

هـا بـه مقامـات، رؤسـا، مـدیران کلیـه        حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیـه پرداخـت  

ها و  ها، سازمان ران اعم از وزارتخانهگانه جمهوري اسالمی ای دستگاههاي اجرائی شامل قواي سه
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مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهاي دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات 

در مواردي که آن (اعتباري دولتی، شرکتهاي بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی 

مؤسسات عمـومی، بنیادهـا و نهادهـاي     ،)نمایند بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می

انقالب اسالمی، مجلس شوراي اسالمی، شوراي نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسسـاتی کـه   

شوند و همچنین دستگاهها و واحـدهایی کـه شـمول قـانون بـر آنهـا        فقیه اداره می زیر نظر ولی

شـته و یـا از قـوانین و    مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکـه قـانون خـاص خـود را دا    

مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزي، شرکت ملی نفت ایـران، شـرکت ملـی    

گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسـازي صـنایع ایـران، بانـک     

ن مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان بنادر و کشـتیرانی جمهـوري اسـالمی ایـران، سـازما     

توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و 

شرکتهاي تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههاي سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته بـه آنهـا را   

فراهم نماید، به نحوي که میزان ناخالص پرداختی به هر یـک از افـراد فـوق مشـخص شـود و      

وزارت اطالعـات، نیروهـاي   . ترسی براي نهادهاي نظارتی و عموم مردم فـراهم شـود  امکان دس

اجـراي ایـن حکـم    . مسلح و سازمان انرژي اتمی ایران از شـمول ایـن حکـم مسـتثنی هسـتند     

درخصوص بنگاههاي اقتصادي متعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـاي    

 .نیت ملی مجاز خواهد بودمسلح تنها با مصوبه شوراي عالی ام

هـا، کارانـه،    هزینـه  هـا، کمـک   هـا، هزینـه   العاده  دستگاههاي مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق

هاي غیرماهانه و مزایاي ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمسـتمر، نقـدي و    پرداخت

موضـوع ایـن مـاده را از هـر     و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران ) معادل ریالی آن(غیرنقدي 

، 1/6/1366از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمـومی کشـور مصـوب    (محل 

درآمدهاي اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهاي رفاهی، اعتبـارات بودجـه عمـومی و    

الحات و هاي مستقیم با اصـ  قانون مالیات) 217(منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 

قانون مالیات بر ارزش افـزوده، مـواد   ) 39(ماده » 1«، تبصره 3/12/1366الحاقات بعدي مصوب 

و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاري  22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب ) 162(تا ) 160(

سازي، اعتبارات مربوط به ردیفهاي کمـک بـه اشـخاص     و فروش شرکتها در سازمان خصوصی

، منحصراً در فیش حقوقی مـنعکس و پـس از   )قوقی و سایر درآمدها و موارد مشابهحقیقی و ح

ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوي که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه بـه هـر   

 .  یک از افراد مذکور بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد

اطالعات مربـوط   1/1/1388این ماده مکلفند از تاریخ کلیه اشخاص حقوقی مشمول  -1تبصره 
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به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسـی کـل   

مستنکف از ارائه اسناد و اطالعـات مـورد درخواسـت بـه انفصـال موقـت از       . کشور ارائه دهند

دیوان . شود خیص مراجع قضائی محکوم میسال به تش ماه تا یک خدمات دولتی و عمومی از سه

محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظـایف و اختیـارات قـانونی خـود     

هاي مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخـت   اطالعات مربوط به پرداخت

ضوع این مـاده پرداخـت   که مبالغی برخالف قوانین به افراد مو شده رسیدگی نمایند و درصورتی

 . عمل آورند شده باشد، اقدامات قانونی الزم را به

حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی  -2تبصره 

کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این مـاده را کنتـرل و ضـمن درج    

گرفته را در اسرع وقت بـه   و بازرس قانونی، تخلفات صورت هاي حسابرسی مراتب در گزارش

هاي تخلفـات اداري، مرجـع قضـائی، سـازمان      اعضاي مجمع عمومی، هیأت(صالح  مراجع ذي

 . اعالم نمایند) بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور

دولت مکلف است طـی سـال اول اجـراي قـانون برنامـه سـازوکارهاي مناسـب در         -3تبصره 

مات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوي مدون نماید کـه اخـتالف حقـوق و    نظا

مزایاي بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشـابه  

 .گیري قانونی قرار دهد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم%) 20(درصد در هر صورت از بیست

 
 

 

 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir



