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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
به منظور جلب و هدایت کمکهای مردمی در امور خیریه از طریق ساخت، تعمیر و تجهیز مراکز مذهبی، 
بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی خیریه و پرکردن خالهای فضایی و تجهیزاتی کشور، نیاز هست که از 

خیرین حمایتهای الزم بعمل آید. این طرح در این راستا تهیه شده است. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
جعفر قادری - کمال حسین پور - علیرضا نظری - حسینعلی حاجی دلیگانی - احمدحسین فالحی - 
حسن نوروزی - جالل محمودزاده - محسن علیزاده - محمدمهدی مفتح - انور حبیب زاده بوکانی - 
محمدمهدی زاهدی - سیدجواد ساداتی نژاد - حجت اله فیروزی - منصور شکرالهی - محمدصالح 
جوکار - علی خضریان - نصراله پژمان فر - رحمت اله نوروزی - روح اله عباس پور - رمضانعلی 
سنگدوینی - بهزاد رحیمی - سیدجواد حسینی کیا - احمد محرم زاده یخفروزان - جعفر راستی - 
سیدمصطفی آقامیرسلیم - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - حسین حاتمی - علی علی زاده - علی اصغر 
عنابستانی - مهرداد گودرزوندچگینی - عباس مقتدایی - ابراهیم عزیزی شیراز - فریدون حسنوند - 
سیدعلی یزدی خواه - هاجر چنارانی - موسی احمدی - محمدتقی نقدعلی - بهروز محبی نجم آبادی 
- علیرضا سلیمی - مجتبی بخشی پور - سلمان اسحاقی - اصغر سلیمی - علی اکبر علیزاده برمی - 

جواد نیک بین - محمدحسین فرهنگی 
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عنوان طرح:
طرح حمایت از خیرین

ماده ۱- دولت مکلف است همه ساله ۲۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی استانی و ۱۰ درصد از اعتبارات 
تملک دارایی ملی مربوط به بخشهای بهداشت و درمان، آموزش عالی، آموزش و پرورش، ورزش و امور 
جوانان، فنی و حرفه ای، بهزیستی و کتابخانه های کشور را ردیفهای مشخصی قرار داده تا در مواردی که 
خیرین بموجب قرارداد نسبت به تامین ۶۰ درصدی ساخت و یا تجهیز پروژه های خیریه اقدام و آن را مجانا 
به دولت واگذار نمایند، دولت نیز بموجب قرارداد امکان تامین ۴۰ درصد هزینه ساخت و یا تجهیز آن از محل 
این ردیف را داشته باشد. نحوه هزینه کرد و انجام پروژه بموجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف دو ماه 

پس از تصویب این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۱- پروژه هایی امکان استفاده از اعتبارات این ردیفها را دارند که دارای کد و ردیف بودجه ای باشند 
و یا ضرورت ساخت و یا تجهیز آنها به تصویب شورای توسعه و برنامه ریزی استان (برای تخصیص اعتبارات 

استانی) و یا وزارتخانه ذیربط (برای تخصیص اعتبارات ملی) برسد.
تبصره ۲- آورده غیرنقدی تامین شده توسط خیر و یا دولت به قیمت کارشناسی روز حسب مورد به عنوان 

آورده هر طرف محسوب می شود.
تبصره ۳- چنانچه هزینه های صدور پروانه ساختمانی و یا خرید انشعابات آب، فاضالب، برق و گاز توسط 
خیر تامین شود، به عنوان آورده خیر محاسبه شده و یا به عنوان آورده بخشی از ۴۰ درصد سهم دولت منظور 

می گردد.
تبصره ۴- در صورتیکه برای مصارف این ردیفها پروژه مصوب تامین مالی شده با پیشرفت ۶۰ درصدی توسط 
خیر وجود نداشته باشد، اعتبار ملی با نظر وزارتخانه های ذیربط و اعتبار استانی با تصویب شورای توسعه و 
برنامه ریزی استان، به سایر پروژه های ملی و استانی دارای کد و ردیف بودجه ای در همان وزارتخانه 

اختصاص داده می شود.
تبصره ۵- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود تا از ساز و کار ماده ۱۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب  ۴/  ۱۲/ ۹۳ با اصالحات و الحاقات بعدی برای تامین سهم 

۶۰ درصدی سهم خیرین استفاده نمایند.
ماده ۲- چنانچه حداقل ۸۰ درصد هزینه خرید ماشین آالت و تجهیزات وارداتی مجاز برای واگذاری و تجهیز 
مراکز بهداشتی و درمانی، آموزشی، آزمایشگاهی و پژوهشی دولتی، توسط خیرین پرداخت شده باشد، پس از 
تایید دستگاه دولتی ذیربط واردات این اقالم از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات بر ارزش 

افزوده معاف است.
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ماده ۳- هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی به عنوان یک کار خیر صرف ساخت، تکمیل، 
تعمیر و یا تجهیز پروژه های مصوب دولتی میشود با تایید دستگاه دولتی مربوطه و هزینه هایی که صرف 
تامین نیاز مراکز خیریه غیردولتی زیرپوشش سازمان اوقاف و امور خیریه میشود و یا در بناهای خیر مورد 
استفاده مردم هزینه میشود با تایید ادارات اوقاف شهرستانها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب 

میشود.
ماده ۴- نقل و انتقال کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین به مجامع و موسسات ثبت شده خیریه و نیز فروش 
اموال و دارایی های این مجامع و موسسات به منظور تبدیل به احسن امکانات و دارائی ها و همچنین انتقال 

این کمکها به دستگاههای دولتی برای استفاده در طرحهای مصوب دولتی و یا طرحهای
خیریه غیردولتی زیرپوشش ادارات اوقاف، از هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می باشد.

تبصره- برای برخورداری از این معافیت ها، تایید نهاد متولی خیریه و یا دستگاه اجرایی ذیربط ضرورت دارد.
ماده ۵- افراد و خانوارهای تحت پوشش خیریه ها و سازمانهای خیریه مردم نهاد با تایید ادارات کمیته امداد 
و یا بهزیستی از معافیتهای قانونی مربوط به انشعاب اب، برق، گاز و عوارض شهرداری شبیه به افراد زیرپوشش 

نهادهای حمایتی حاکمیتی برخوردار میشوند.
ماده ۶- وزارت راه و شهرسازی و سازمانها و شرکتهای تابعه و نیز بنیاد مسکن انقالب اسالمی با حفظ مالکیت 
خود، مکلف به تامین زمین مورد نیاز برای احداث مسکن استیجاری خیرساز برای اجاره به زوجهای جوان 

نیازمند می باشند.
تبصره- اجاره واحدهای احداثی توسط مجمع خیرین ذیربط و با نظارت سه تشکل دولتی بهزیستی، کمیته 

امداد حضرت امام و اداره ورزش و جوانان شهرستان انجام میشود.
ماده ۷- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی و هتلینگ در بیمارستانهای خیریه به ترتیب زیر تعیین میشود:

الف- جزء حرفه ای معادل ۸۵ درصد تعرفه بخش خصوصی
ب- جزء فنی بینابین تعرفه دولتی و خصوصی

ماده ۸- صد درصد وجوهی که به موجب ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به حساب موسسات خیریه عام 
المنفعه واریز می شود، با تایید ادارات اوقاف، از پرداخت مالیات معاف و مبلغ مازاد بعنوان ذخیره سرمایه ای 
جهت توسعه سرمایه گذاری در راستای اهداف موسسه جهت هزینه کرد در همان موسسه ویا سایر موسسات 

خیریه مورد تایید ادارات اوقاف به سالهای بعد انتقال می یابد.
ماده ۹- به خیریه های مورد تایید ادارات اوقاف شهرستانها اجازه داده میشود تا با اخذ وصایت رسمی از 
اشخاص حقیقی در دفاتر اسناد رسمی، برای استفاده از ثلث اموال متوفی برای موارد وصیت شده بعد از فوت 

انها جایگزین متوفی شوند.
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ماده ۱۰- به شهرداریها، دهیاریها و سایر مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی اجازه داده میشود تا نسبت به 
تخفیف عوارض ساخت و ساز دو واحد مسکونی برای امام جماعت و مستخدم مسجد و ۳ واحد تجاری 
برای پوشش هزینه های جاری مساجد و بقاع متبرکه در نزدیکترین مکان به مسجد و یا بقعه متبرکه اقدام 

نمایند.
ماده ۱۱- سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است در صورت تایید ولی فقیه، اداره و تبدیل به احسن 

موقوفات مربوط به حوزه های علمیه استان ها را به مدیریت حوزه های علمیه کشور واگذار نماید.
ماده ۱۲- به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، شهرداریها، دهیاریها و بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی اجازه داده میشود تا با حفظ مالکیت خود، زمین مورد نیاز برای احداث مکان مورد نیاز برای فعالیتهای 

غیراقتصادی خیریه ها واگذار نمایند.

www.dotic.ir

http://dotic.ir


6

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 حمایت از خیرین تقدیم می شود.

معاون قوانین

www.dotic.ir

http://dotic.ir


7

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.

www.dotic.ir

http://dotic.ir


9

ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: در ماده ۵ طرح، توسعه معافیتهای قانونی مربوط به انشعاب 
اب، برق، گاز و عوارض شهرداری به افراد و خانوارهای تحت پوشش خیریه ها و سازمانهای خیریه مردم نهاد موجب 

کاهش درآمدهای دولت می شود و با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی، مغایر میباشد 
در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی با قانون برنامه: حکم مواد ۲ و ۴ طرح با اطالق بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه 

مغایر است. 
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- مقدمه توجیهی فاقد ادله کافی برای ارائه آن میباشد و 

تناسبی با حجم گسترده این الیحه ندارد. 
۲- در سطر سوم ماده(۱) طرح پیشنهادی بعد از عبارت «کشور را» کلمه «در» اضافه شود. 

۳- عبارات «وزارتخانه های ذی ربط» در تبصره(۱) و(۴) ماده(۱)، «دستگاههای دولتی ذی ربط» در ماده(۲)، «دستگاههای 
دولتی مربوطه» در ماده(۳)، «دستگاههای اجرائی ذی ربط» و «خیرین ذی ربط» در ماده(۶) دارای ابهام می¬باشد. 

۳- استفاده از لغات بیگانه «هتلینگ» در ماده (۷) مغایر اصل(۱۵) قانون اساسی است. پیشنهاد میشود به کلمه «خدمات 
رفاهی بیمارستانی » جایگزین آن شود و لغت مزبور در کمانک(پرانتز) درج گردد. 

۴- ذکر هدف، فلسفه و ضرورت تقدیم طرح در صدر ماده(۲) و(۴) مغایر اصول نگارش متون قانونی است بنابراین در ماده 
(۲) عبارت «به منظور» تا «نامیده می شود» و در ماده (۴) عبارت «به منظور» تا «نامیده می شود» باید حذف شود و به مقدمه 

توجیهی منتقل شود. 
۵- درج عبارت «از تاریخ تصویب این قانون » در ماده(۶) الیحه 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. 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


10

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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