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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
درراستای اعمال عدالت اجتماعی و هدفمندکردن یارانه های پنهان طرح مذکورتهیه گردیده درحال حاضریارانه 
هابه هرکسی که بیشترمصرف کنندبیشتریارانه می گیرد.واقشارمستضعف که توان کمترمصرف کردن دارند،یارانه 
کمتر می گیرد. براساس دهک بندی کردن خانوارایرانی اوالمشخص میشوددرهردهک چقدرجمعیت داریم 
وبرای برنامه ریزی یک ضرورت است.ودوم میتوانیم ارائه خدمات و یارانه هارا به جامعه هدفمندوبراساس 

دهک ها پلکانی تقسیم کنیم 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
ابوالفضل ابوترابی - کمال حسین پور - احمد محرم زاده یخفروزان - محمدحسن آصفری - احسان 
ارکانی - روح اله عباس پور - انور حبیب زاده بوکانی - علی خضریان - مجید نصیرائی - سیدجواد 
حسینی کیا - جعفر راستی - سیدمصطفی آقامیرسلیم - محمد باقری - علیرضا عباسی - احمدحسین 
فالحی - حسینعلی حاجی دلیگانی - صدیف بدری - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - حسین حاتمی - 
محمدصالح جوکار - فریدون حسنوند - علی علی زاده - علی اصغر عنابستانی - محمدرضا احمدی - 
مهرداد گودرزوندچگینی - موسی احمدی - محمدتقی نقدعلی - مجتبی بخشی پور - ابراهیم عزیزی 
شیراز - سیدعلی یزدی خواه - سیدنظام الدین موسوی - هاجر چنارانی - جلیل مختار - علی اکبر 
کریمی - نصراله پژمان فر - بهروز محبی نجم آبادی - روح اله نجابت - حسین حق وردی - اصغر 

سلیمی - جواد نیک بین - محمدحسین فرهنگی 
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عنوان طرح:
هدفمندکردن حمایت های معیشتی ازطریق اصالح سازوکارهای شناسایی مشموالن حمایت

ماده۱:تعاریف دراین قانون ؛الف )وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی 

ب)پرسشنامه ؛ پرسشنامه وضعیت مالی خانوار

ماده۲: به منظور ساماندهی ارائه حمایت های دولتی ،وزارت مکلف است .ظرف مدت سه ماه از ابالغ این 
قانون ،پرسشنامه رابه گونه ای طراحی و پیاده سازی نماید که نمایش دهنده .نمایه های موثردروضعیت مالی 

خانواراعم ازدرآمدها،دارایی ها هزینه های زندگی خانوارباشد .

ماده۳:وزارت مکلف است.بااستفاده از اطالعات موجوددرپایگاه اطالعات رفاه ایرانیان به صورت سیستمی 
اقدام به صحت سنجی  پرسشنامه فوق برای خانوارها نماید.

ماده۴:پس از گذشت سه ماه از ابالغ این قانون ،حمایت های دولتی اعم از مستقیم یاغیرمستقیم صرفابرمبنای 
توان مالی محاسبه شده براساس اطالعات پرسشنامه قابل ارائه خواهدبود.

ماده۵:به منظور جلوگیری ازتضییع حقوق خانوارها،وزارت موظف است .بسترسیستمی اعتراض به وضعیت 
توان مالی محاسبه شده رابرای خانوارهافراهم نماید.

تبصره:درصورتی که خانوارها به عدم تخصیص حمایت معترض باشد،می تواندبامراجعه به تارنمای تهیه شده 
توسط وزارت ، اقدام به تکمیل پرسشنامه نماید. وزارت موظف است ظرف یکماه ازثبت اعتراض ،به بررسی 

اعتراضات پرداخته ونتیجه رابه خانوار اطالع رسانی نماید.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

هدفمندکردن حمایت های معیشتی ازطریق اصالح سازوکارهای شناسایی مشموالن حمایت تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع

☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

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

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان ، مطول و مغایر اصل ایجاز است. همچنین توضیح 
مفاد طرح در عنوان خالف اصول نگارش متون قانونی است، لذا پیشنهاد میشود عبارت «از طریق اصالح سازوکارهای 

شناسایی مشموالن حمایت» از عنوان حذف گردد. 
۲- مقدمه طرح تقدیمی ناقص و فاقد دالیل توجیهی متناسب با مواد پیشنهادی است و ضرورت قانونگذاری در آن تبیین 

نشدهاست. 
۳- در مقدمه متن طرح تقدیمی «اصول نگارش متون قانونی» رعایت نگردیده است، مثال در ابتدای ماده(۱) بهتر است ذکر 

شود «تعاریف و اصطالحات این قانون». 
۴- درج عبارت « پس از ابالغ این قانون» در مواد(۲) و(۴) طرح زائد است و باید حذف شود. وفق قاعدهعمومی مندرج در 

ماده(۲) قانون مدنی زمان آغاز آثار قانون، تاریخ الزماالجراءشدن آن است و نه زمان تصویب/ابالغ. 
۵- ذکر هدف، فلسفه و ضرورت تقدیم طرح در صدر ماده(۲) و(۵) مغایر اصول نگارش متون قانونی است بنابراین در ماده 
(۱) عبارت «به منظور» تا «وزارت مکلف است» و در ماده (۵) عبارت «به منظور» تا «موظف است» باید حذف شود و به 

مقدمه توجیهی منتقل شود. 
۶- استفاده از لغت بیگانه «سیستم» در مواد (۳)و (۵)مغایر اصل(۱۵) قانون اساسی است. پیشنهاد میشود کلمه «سامانه» 

جایگزین آن شود و لغت مزبور در کمانک(پرانتز) درج گردد. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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