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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مقدمه توجیهی: با توجه به عوارض و خسارت های اقتصادی مربوط به بحران شیوع بیماری کرونا ، پیامدهای 
مخرب اقتصادی ناشی از تحریم های دامنه دار دشمن و بروز تورم و نوسانات شدید قیمتی در روزهای اخیر 
بویژه افزایش بی امان قیمت کاالهای اساسی و مایحتاج و ارزاق عمومی مردم ، فشار روز افزونی بر عموم 
مردم مخصوصاً اقشار محروم ، کم درآمد و کم برخوردار جامعه تحمیل کرده و متأسفانه هر روز شاهد کوچکتر 
شدن سفره خانوارهای مستقر در دهکهای پایین جامعه هستیم . استمرار شرایط خطیر کشور ضرورت تداوم 
حمایت های معیشتی از تعداد کثیری از خانوارها بیش از پیش احساس می شود به طور ی که در فرمایشات 
اخیر مقام معظم رهبری خطاب به نمابندگان مجلس یازدهم ، معظم له اهمیت موضوع را به طریق ویژه تأکید 

و تبیین فرمودند . 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سیدعلی موسوی - جالل محمودزاده - محمدحسین فرهنگی - عبداله ایزدپناه - حسین جاللی - 
سیدکاظم دلخوش اباتری - حسین محمدصالحی دارانی - احمدحسین فالحی - اقبال شاکری - جعفر 
راستی - بهروز محبی نجم آبادی - سیداحمد رسولی نژاد - رسول فرخی میکال - حسین گودرزی - 
هادی بیگی نژاد - محمد باقری - حبیب آقاجری - سیدجواد حسینی کیا - سیدسلمان ذاکر - سلمان 
اسحاقی - عبدالعلی رحیمی مظفری - علی نیک زادثمرین - سیدعلی یزدی خواه - حسینعلی حاجی 
دلیگانی - کمال حسین پور - انور حبیب زاده بوکانی - احمد امیرآبادی فراهانی - رضا حاجی پور - 
رضا آریان پور - علی خضریان - صدیف بدری - سیدمرتضی خاتمی - نصراله پژمان فر - حسین 
میرزائی - محمدصالح جوکار - حسن رزمیان مقدم - قاسم ساعدی - همایون سامه یح نجف آبادی - 

روح اله نجابت - سیدناصر موسوی الرگانی - علی اکبر کریمی - حسین امامی راد 
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عنوان طرح:
طرح دوفوریتی حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند

طرح دوفوریتی حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند
طرح حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند

طرح حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند
ماده واحده

دولت مکلف است در راستای حمایت از اقشار محروم و تحقق عدالت اجتماعی جهت رفع نیازهای اساسی خانوارهای پنج دهک پائین 
جامعه نسبت به موارد زیر اقدام نماید : 

۱
تأمین سبد کاالهای اساسی خانوار شامل : برنج ، گوشت، روغن ، مرغ، تخم مرغ عالوه بر یارانه خانوار از محل 
اعتبارات تبصره ۱۴ قانون بودجه از محل بودجه هدفمندی یارانه ها و مابه التفاوت نرخ فروش ارز در سامانه نیما 

تامین نماید .
۲

معافیت کامل یا تخفیف بهای مصرفی آب ، برق و گاز در سالجاری، از طریق افزایش تعرفه های آنها برای پنج دهک 

باالی جامعه 
۳

تامین ودیعه مسکن با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و زنان سر 
پرست خانوار در کالن شهرها به مبلغ صد میلیون تومان و در سایر شهرها به مبلغ پنجاه میلیون تومان از محل 
منابع داخلی بانکهای مسکن، رفاه کارگران، بانک ملی و سپه یا تخصیص خط اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران به این بانک ها با تضمین بانک مرکزی به عنوان کمک هزینه ودیعه مسکن با پرداخت مستقیم 
به مالکان منازل ( موجرین) که سود مربوط به تخصیص مبالغ فوق، مستقیما توسط خانوارهای مشمول 

پرداخت خواهد شد . 
۴

پرداخت یارانه دارو به بیماران خاص جهت تهیه داروهای تخصصی و تأمین هزینه داروهای گرانقیمت برای پنج دهک پایین جامعه از 
طریق منابع مذکور در مواد  ۳۷ و ۴۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع ردیف ۲۵ و تبصره 

۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۹
تبصره ۱-

آئین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر میزان و تعداد بسته های حمایتی کاالهای اساسی و چگونگی معافیت کامل یا تخفیف بهای مصرفی 
موضوع بند ۲ و چگونگی تأمین و پرداخت کمک ودیعه مسکن و تعداد خانوارهای تحت پوشش و شرایط آنها و نحوه حذف یارانه های 
خانوارهای ۵ دهک باال مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نیرو ظرف دو ماه از 

تاریخ الزم االجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . 
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تبصره ۲-
خانوارهای تحت پوشش ۵ دهک پائین و ۵ دهک باال بر مبنای آئین نامه تبصره ۱ این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 

سازمان هدفمندی یارانه ها شناسایی و تحت شمول این قانون قرار خواهند گرفت . 
تبصره ۳-

وزارت کار و رفاه و اجتماعی مکلف است هر ۳ ماه یکبار گزارش نحوه اجرای این قانون را به کمیسیون اجتماعی و هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسالمی برای قرائت در مجلس شورای اسالمی ارائه خواهد نمود . 
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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: 

طرح دوفوریتی حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند 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:
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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

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون تأمین کاالهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر مصوب: ۱۳۹۲/۰۳/۰۸

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲

بخش های قانون: -فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم**-فصل اول ـ اصول کلی-اصل سوم-۱۲ ـ**-فصل چهارم-اصل پنجاه 
و دوم**-فصل چهارم-اصل پنجاه و دوم-استفساریه**-فصل چهارم-اصل پنجاه و دوم-استفساریه**-فصل چهارم-اصل پنجاه 
و دوم-استفساریه**-فصل چهارم-اصل پنجاه و دوم-استفساریه**-فصل چهارم-اصل پنجاه و سوم**-فصل چهارم-اصل پنجاه 
و سوم-استفساریه**-فصل چهارم-اصل پنجاه و سوم-استفساریه**-فصل چهارم-اصل پنجاه و سوم-استفساریه**-فصل 
ششم-مبحث دوم - اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی (اصالحی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل هفتاد و پنجم**-فصل ششم-
مبحث دوم - اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی (اصالحی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل هفتاد و پنجم-استفساریه**-فصل 

ششم-مبحث دوم - اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی (اصالحی ۰۶ /۰۵ /۱۳۶۸ )-اصل هفتاد و پنجم-استفساریه

عنوان قانون: قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب--منقح۱۳۹۶/۱۱/۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

بخش های قانون: -ماده ۵۷**ماده ۵۷-الف**ماده ۵۷-الف-ردیف۱**ماده ۵۷-الف-ردیف۲**ماده ۵۷-الف-ردیف۳**ماده 
۵۷-الف-ردیف۴**ماده ۵۷-الف-ردیف۴-تبصره ۱**ماده ۵۷-الف-ردیف۴-تبصره ۲**ماده ۵۷-ب**ماده ۵۷-ب-تبصره 
۱**ماده ۵۷-ب-تبصره ۲**ماده ۵۷-ب-تبصره ۳**ماده ۵۷-پ**ماده ۵۷-پ-ردیف۱**ماده ۵۷-پ-ردیف۲**ماده ۵۷-
پ-ردیف۳**ماده ۵۷-پ-ردیف۴**ماده ۵۷-پ-ردیف۵**ماده ۵۷-پ-ردیف۶**ماده ۵۷-پ-ردیف۷**ماده ۵۷-پ-

ردیف۸

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۲/۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
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بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) مصوب ۰۴ /۱۲ /۱۳۹۳ با اصالحات و 
الحاقات بعدی-- منقح ۱۳۹۷/۴/۳ مصوب: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

بخش های قانون: -ماده ۴۶

عنوان قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور==منقح ۱۳۹۹/۹/۹ مصوب: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

بخش های قانون: -مادهواحده-تبصره ۱۴**-مادهواحده-تبصره ۱۴-الف**-مادهواحده-تبصره ۱۴-ب
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