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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و گسترش فرهنگ اسالمی، فعالیتهای خیریه چه به لحاظ موضوعی 
(فقرزدایی، سالمت، آموزش و …) و چه به لحاظ تعداد، رشد بسیار خوبی کرده است. در این سالها، طرح

های متعددی در زمینهی حمایت از فعالیتهای خیریه اعالم وصول و برخی از آنها مصوب شده است. این 
طرحها بیشتر در حمایت از اصل فعالیت و تسهیل انجام آن تمرکز کرده و کمتر به دنبال تشویق فرد خیِّر 
بودهاند. حال آنکه تشویق و حمایت از فرد خیّر میتواند به تقویت انگیزه آن در پیشبرد فعالیتهای نیکاندیشانه 
کمک زیادی کند. همچنین طرح پیشنهادی حاضر ضمن تمرکز بر این مورد، از حیث موضوعی نیز از جامعیت 
برخوردار است و صرفاً به یک موضوع مانند سالمت یا آموزش و پرورش نمیپردازد که این خود میتواند 

منجر به وحدت رویه در این زمینه شود. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسین حسین زاده - حسین حق وردی - جالل محمودزاده - حسینعلی حاجی دلیگانی - علی بابائی 
کارنامی - رسول فرخی میکال - سیدجواد حسینی کیا - محمدتقی نقدعلی - بهروز محبی نجم آبادی - 
رمضانعلی سنگدوینی - روح اله نجابت - محمدرضا احمدی - احمدحسین فالحی - علی اکبر بسطامی 
- جعفر قادری - جالل رشیدی کوچی - کمال حسین پور - مجتبی بخشی پور - موسی احمدی - انور 
حبیب زاده بوکانی - احسان ارکانی - احمد محرم زاده یخفروزان - ابراهیم عزیزی شیراز - اصغر سلیمی 

- جواد نیک بین - یعقوب رضازاده - علی اکبر علیزاده برمی - عبدالجالل ایری 
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عنوان طرح:
طرح تشویق و حمایت از خیّرین   

ماده ۱) به منظور شناسایی، هماهنگی و حمایت از خیّرین، در هر کدام از حوزههای زیر، مجمع خیّرین تشکیل 
میگردد. این مجمع در سطوح ملی و استانی فعالیت میکند. موضوعات دارای مجمع خیّرین به شرح زیر 
هستند: علم و فناوری، بهداشت و سالمت، عمران و شهرسازی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امور مذهبی، 

حقوقی و قضائی، ورزشی و جوانان.

ماده ۲) اساسنامه هر کدام از حوزههای فوق، در وزارتخانه و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی و سایر 
نهادهای حاکمیتی و دولتی مربوطه تهیه شده و پس از تصویب هیات وزیران ابالغ میگردد. در حوزههایی که 
چند وزارتخانه و نهاد وجود دارند، کمیتهای متشکل از این وزارتخانهها و نهادها مسئول تدوین اساسنامه 

مجمع خواهد شد.

مرجع تدوین اساسنامه
عنوان مجمع 

خیّرین
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان
علم و 
فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
بهداشت و 

سالمت
وزارت راه و شهرسازی،

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی

عمران و 
شهرسازی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی، هالل احمر اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقتصادی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی
فرهنگی و 
امور مذهبی

قوه قضائیه، وزارت دادگستری
حقوقی و 

قضائی

وزارت ورزش و جوانان
ورزشی و 

جوانان

 

ماده ۳) مجامع ملی و استانی متشکل از مجمع عمومی، هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان هستند.
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ماده ۴) سازمان اوقاف و امور خیریه در همهی کمیتههای تدوین کننده اساسنامه مجامع حضور دارد. همچنین 
نماینده معرفی شده این سازمان عضو ثابت هیئت امنا مجامع خیّرین ملی و استانی خواهند بود. همچنین 

وزارتخانه و نهاد تدوینکننده اساسنامه نیز، عضو ثابت هیئت امنا مجامع خیرین ملی و استانی خواهند بود.

ماده ۵) شیوه و شاخص عضویت خیّرین در مجامع استانی در اساسنامه مربوط به هر حوزه مشخص خواهد 
شد.

ماده ۶) تشویقها و حمایتهای کلی از همهی خیرین به شرح زیر میباشد. سایر حمایتهای جزئی توسط 
مجامع ملی تدوین شده و در صورت لزوم به مجلس برای تصویب به عنوان الحاقیه این طرح ارائه میشود:

هر ساله جشنوارهای به منظور معرفی و تقدیر از برترین خیّرین مجامع ملی هشتگانه کشور برگزار  

شود. 
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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 تشویق و حمایت از خیّرین    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 / الیحه تقدیمی با سند چشم انداز: این طرح به دلیل عدم مشخص کردن ماهیت این مجمع، مبهم و عدم 
شفاف است فلذا با بند ۹ سیاست های کلی قانون گذاری مغایر است. 

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: 
۱. درباره موضوع این طرح قوانین معتبر متعددی وجود دارد که با عنایت به سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی 
مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین، این طرح باید 
در قالب الحاق به قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» که دارای ارتباط موضوعی با 

آن است، تنظیم شود. 
۲. عبارت «به منظور شناسایی، هماهنگی و حمایت از خیّرین» از ابتدای ماده (۱) حذف شود. زیرا مطابق اصول نگارش متون 

قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه بیان شود و درج آن در متن مناسب نیست 
۳. تکالیف مندرج در طرح بسیار کلی و فاقد بیان جزئیات الزم است. مناسب است که طرح در قالب مواد متعددتری جهت 

ایجاد شفافیت و رفع ابهام تدوین شود. 
۴. ظاهراً ماده (۶) به صورت کامل ذکر نشده است. 

۵. عبارت «در صورت لزوم به مجلس برای تصویب به عنوان الحاقیه این طرح ارائه میشود» در ماده (۶)بیان بدیهیات 
قانونگذاری است و باید حذف شود. 

۶. ضمن طرح تکلیف اساسنامه های حاضر نظیر اساسنامه مجمع خیرین سالمت کشوری و انجمن خیرین دانشگاه روشن 
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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