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گواه باشید، و البته شما را  »ای اهل ایمان، برای خدا پایدار و استوار بوده و به عدالت و راستی و درستی 
نباید عداوت گروهی بر آن دارد که از راه عدل بیرون روید، عدالت کنید که به تقوا نزدیکتر) از هر عمل( 

گاه است.« که البته خدا به هر چه می کنید آ است و از خدا بترسید، 

راه هـای  از  یکـی  و  نیسـت  برهیچ کـس پوشـیده  انسـجام جوامـع بشـری  بـرای  قانـون  ضـرورت وجـود 
اعتـای فرهنـگ هـر جامعـه، آشـنا نمـودن افـراد بـا حقـوق و تکالیـف خـود بـر اسـاس قوانیـن و مقـررات 
کمیـت قانـون، قانون مـداری و محوریـت  کـم بـر آن جامعـه اسـت. دولـت تدبیـر و امیـد بـا شـعار حا حا
قانـون، رعایـت حقـوق و آزادی هـای مدنـی مـردم، پاسـخ گویی در برابـر جامعـه، شـفافیت در مدیریـت و 
ارائـه اطاعـات، مبـارزه بـا فسـاد، رعایـت حقوق شـهروندی و تضمین مشـارکت مؤثر مردم در سرنوشـت 
خویش، می کوشـد تا با اسـتفاده از ظرفیت های موجود جامعه، دولتی مقتدر و در عین حال خدمتگزار 

و پاسـخگو ایجـاد نمایـد.
سازمان بهزیستی کشور پس از انقاب شکوهمند اسامی در راستای تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون 
اساسی جمهوری اسامی ایران و به منظور تأمین موجبات برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت  و ارزشیابی 
و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی در زمینه حمایت از خانواده های بی سرپرست و نیازمند، 
توان بخشی  توانبخشی،  و  درمانی  پیشگیری،  امکانات  تدارک  کودکان،  به  مختلف  خدمات  ارائه 
حرفه ای و اجتماعی معلوالن جسمی و روانی، تجدید تربیت منحرفین  اجتماعی، حمایت و نگهداری 
کودکان و اطفال بی سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشی و سالمندان نیازمند، آموزش نیروی  از 
جلب  تشویق،  موجبات  تأمین  و  توان بخشی  و  بهزیستی  خدمات   ارائه  برای  نیاز  مورد  انسانی 
گروه های داوطلب و مؤسسات غیردولتی تشکیل شد. نظر به اهمیت و جایگاه  مشارکت و فعالیت 
کشور، در قوانین مختلف به بیان مأموریت ها  منحصر به فرد خدمات  این سازمان در نظام حقوقی 
و مصوبات  قوانین  سایر  در  اساسی  قانون  کید  تأ بر  است. عاوه  پرداخته شده  آن  و صاحیت های 
تبیین  در  خود  نوبه  به  هرکدام  که  دارد  وجود  ماحظه ای  قابل  قواعد  نیز  اسامی  شورای  مجلس 
نقش و جایگاه این سازمان مؤثر می باشند. بدون تردید شناخت دقیق و جامع این سازمان در ابعاد 
که با توجه  مختلف، مستلزم آشنایی و دسترسی به مجموعه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه است 
گاهی عموم مردم به حدود صاحیت ها و وظایف سازمان بهزیستی در جهت شفاف سازی،  به لزوم آ

گردآوری قوانین و مقررات مربوط به این سازمان احساس می شد. ضرورت 
کشور،  گاهی و دسترسی دست اندرکاران امور  با توجه به اهمیت حاکمیت قانون در همه امور و لزوم آ
و  حدود صاحیت ها  با  آشنایی  همچنین  و  معتبر  قوانین  به  نسبت  اجتماعی  شرکای  و  کارشناسان 
کلیه احکام قانونی مرتبط با سازمان  که در بردارنده  مأموریت های سازمان بهزیستی، مجموعه حاضر 
کلیه امور سازمان از  گردآوری و تدوین شده تا ضمن ترویج روح قانون گرائی و حاکمیت قانون در  است 



گذاری ها، ارائه خدمات و خدمت رسانی به جامعه هدف، مأموریت ها و رسالت های قانونی آن   جمله وا
برابر قانون صورت پذیرد. 

امید است که این مجموعه بتواند مورد استفاده عموم عاقمندان واقع گردد و گامی در جهت حاکمیت 
قانون، شفاف سازی و پاسخگویی در سازمان بهزیستی فراهم نماید.

گردآوری مجموعه ی  که مبادرت به تدوین و  در پایان از زحمات همکاران دفتر امور حقوقی سازمان 
حاضر نموده اند؛ قدردانی می گردد. 

دکتر وحید قبادی دانا
کشور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستى 
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بهزیستی کشور مصوب 1387/04/12 مجلس شورای اسامی ...................................
قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 مجلس شورای اسامی ........................
موادی از قانون اصاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390/9/1۶ مجلس شورای 
......................................................................................... اسامی 
موادی از قانون مجازات اسامی جدید مصوب 1392/02/01مجلس شورای اسامی ...............
قانون اصاح تبصره)2( ماده)39( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1392/7/3 
مجلس شورای اسامی ..........................................................................
مجلس   1392/7/10 مصوب  بدسرپرست  و  بی سرپرست  نوجوانان  و  کودکان  از  حمایت  قانون 
شورای اسامی ..................................................................................
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر 
توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت .........................................................
غیردولتی مصوب 94/9/14 مجلس  پرورشی  و  آموزشی  کز  مرا و  مدارس  اداره  و  تأسیس  قانون 
شورای اسامی ..................................................................................
قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص ......................................
بخش چهارم: قوانین مصوب مجلس شورای ملی ...............................................
موادی از قانون تامین اجتماعی مصوب1354/04/03 مجلس شورای ملی .........................
بخش پنجم: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام .........................................
موادی از قانون مجازات اسامی قدیم مصوب 1370/09/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام ....
قانون الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد 
کنترل دخانیات مصوب 1384/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام .........................
موادی از قانون کار جمهوری اسامی ایران مصوب 1385/4/7مجمع تشخیص مصلحت نظام ..
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 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوبه  13۶7/8/3  مجمع تشخیص مصلحت  نظام اسامی ..........
قانون اصاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1389/5/9 مجمع تشخیص 
................................................................................. مصلحت نظام 
بخش ششم: مصّوبات معتبر هیأت وزیران ......................................................
آیین نامه اجرایی پرداخت حق صعوبت شغل به کادر توانبخشی واحدهای توانبخشی سازمان بهزیستی 
کشور مصوب 13۶2/05/30 هیأت وزیران.........................................................
 انتقال خانه های فرهنگ روستایی از وزارت کشاورزی به سازمان بهزیستی کشور ....................
انتقال 9 سازمان بهداشتی به وزارت بهداری وبهزیستی ..........................................
کار نسبت به روستایاران مجتمع های بهزیستی روستایی و پرداخت حقوق و مزایای  شمول قانون 
متعلقه به آنان از محل اعتبارات موجود سازمان بهزیستی کشور مصوب 13۶۶/5/14 هیأت وزیران ..
موادی از آیین نامه  اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۶/22/ 13۶۶هیأت وزیران ................
موادی از آیین نامه  اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقاب اسامی و جنگ تحمیلی و 
معلولین عادی و مشاغل سخت و زیان آور مصوب 13۶8/05/28 هیأت وزیران ....................
کارآموزی و بازپروری  آیین نامه اجرایی چگونگی تشخیص نیاز مددجویان و مصرف اعتبار برنامه 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور مصوب 1371/2/۶ هیأت وزیران ...............................
موادی از آیین نامه بهداشت محیط مصوب 1371/4/24 هیأت وزیران ............................
 آیین نامه  اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1374/5/11هیأت وزیران ....
آیین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده)14( قانون بیمه 
کشور مصوب 1374/5/11 هیأت وزیران ............................... همگانی خدمات درمانی 
تعیین مشاغل مددیار معلول و مربی امور آموزشی معلوالن در سازمان بهزیستی کشور به عنوان مشاغل 
سخت و زیان آور درجه)3( مصوب 1374/11/11   هیأت وزیران ...............................
کار درمان شاغل  کارشناس امور اجتماعی مددکار اجتماعی و  کارشناس امور روانی،  تعیین مشاغل 
کز آموزش و درمانی روانپزشکی رازی به عنوان مشاغل درجه)2( سخت و زیان آور مصوب  در مرا
1375/4/24 هیأت وزیران .....................................................................
آیین نامه مالی واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور مصوب 1375/09/14  هیأت وزیران ...
اصاحیه ماده 15 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان مصوب 1377/۶/11  هیأت وزیران .........
تعیین شغل روانپزشکی در مرکز روانپزشکی رازی و مشاغلی در واحدهای توانبخشی و بازپروری 
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سازمان بهزیستی کشور به عنوان مشاغل سخت و زیان آور درجه)1( مصوب 1378/08/02 هیأت  
......................................................................................... وزیران 
آیین نامه اجرایی جزء)5( بند) الف( ماده)192( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسامی ایران مصوب 1380/02/05 هیأت وزیران ..............................
آیین نامه  تشکیل شورای اجتماعی کشور مصوب 1380/08/30 هیأت وزیران ......................
اجازه دریافت مبالغ معین در مقابل صدور و تمدید پروانه برای متقاضیان فعالیت درامور مندرج 
کشور  در ماده 2۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به سازمان بهزیستی 
مصوب 1382/01/17 هیأت وزیران .............................................................
آیین نامه اجرایی جزء)5( بند)الف ( ماده)192( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسامی ایران مصوب 1383/2/2 هیأت وزیران)در خصوص سالمندان( .......
مصوبه راجع به توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی مصوب 1382/11/2۶ هیأت 
......................................................................................... وزیران 
کنوانسیون ممنوعیت و  موادی از آئین نامه اجرایی تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون تصویب 
کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب 1383/02/27  کار  اقدام فوری برای محو بدترین اشکال 
هیأت  وزیران ...................................................................................
آیین نامه اجرایی ماده)13( قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب  1383/10/27هیأت   
......................................................................................... وزیران 
آیین نامه اجرایی ماده)2( قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1384/3/4 هیأت وزیران 
با اصاحات و الحاقات بعدی ....................................................................
آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی مصوب 1384/03/22 هیأت وزیران ............................
آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب4/2۶/ 1384 هیأت وزیران ..........................
آیین نامه اجرایی ماده)8( قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1384/5/5 هیأت وزیران ...
کز غیردولتی بابت نگهداری، خدمات،  آیین نامه میزان کمک هزینه)یارانه( قابل پرداخت به مرا
توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلوالن مصوب 1384/5/9 هیأت وزیران ......................
کم درآمد مصوب 1384/11/2   آیین نامه نحوه پرداخت تسهیات قرض الحسنه به مستأجران 
هیأت وزیران ...................................................................................
آیین نامه اجرایی ماده)14( قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1385/2/31 هیأت     
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......................................................................................... وزیران 
آیین نامه برقراری حق پرستاری برای حمایت و نگهداری از معلولین دارای ضایعه نخاعی مصوب 
1385/5/29 هیأت وزیران .....................................................................
موادی از آیین نامه  افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس 
توزیع سهام عدالت مصوب 1385/8/21 هیأت وزیران ...........................................
آیین نامه  اجرایی تبصره)4( ماده)9( قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 138۶/12/5 
هیأت وزیران ...................................................................................
اصاح تصویبنامه در خصوص اختصاص سبد کاالی رفاهی ماه مبارک رمضان به خانوارهای تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی مصوب 1387/09/10 هیأت وزیران .....
اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  از  موادی  اصاح  قانون  ماده)29(  اجرایی  نامه   آیین 
کلی اصل چهل و چهارم قانون  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران و اجرای سیاست های 
اساسی مصوب 1387/10/14 هیأت وزیران .....................................................
کودک در جمهوری اسامی ایران مصوب 1390/10/14  کنوانسیون حقوق  آیین نامه مرجع ملی 
هیأت وزیران ...................................................................................
کز مشاوره مصوب 1391/07/23 هیأت وزیران .. موادی از آئین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مرا
آیین نامه ارائه خدمات فوریتهای اجتماعی مصوب 1392/03/12 هیأت وزیران ....................
کشور مصوب 1393/01/10 هیأت  کل  آیین نامه اجرایی تبصره)21( قانون بودجه سال 1393 
وزیران .............................................................................................
آیین نامه اجرایی بند)الف( تبصره)1۶( قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 1393/02/31 
هیأت وزیران ...................................................................................
آیین نامه اجرایی ماده 79قانون مجازات اسامی مصوب 1393/0۶/05هیأت وزیران .............
نهضت  سازمان  در  مشروح  معانی  در  اصطاحات  کاربری  نحوه  و  تکالیف  مورد  در  تصویبنامه 
سوادآموزی مصوب 1393/11/15 هیأت وزیران .................................................
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده  مصوب  1393/11/27  رئیس قوه قضائیه ................
آیین نامه اجرایی بند)الف( تبصره)15( قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 1394/02/02 
هیأت وزیران ...................................................................................
آیین نامه اجرایی ماده)22( قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 
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1394/04/14 هیأت وزیران ....................................................................
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1394/04/20  از  نامه  اجرایی قانون حمایت  آیین 
هیأت  وزیران ...................................................................................
تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور مصوب 1394/03/10هیأت     
......................................................................................... وزیران 
مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون  ماده)5(  اجرایی  نامه  آیین 
دولت)2( مصوب 27 /1395/11 هیآت محترم وزیران ..........................................
کشور به  کمک هزینه)یارانه( پرداختی سازمان بهزیستی  تصویب نامه در خصوص تعیین میزان 
کز غیردولتی)روزانه و شبانه روزی(  مصوب 27/5/1395 هیأت وزیران ....................... مرا
آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب 1395/1/11 هیأت وزیران ...............................
گروه های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن  تصویب نامه درخصوص تأمین مسکن 
حمایتی با مسئولیت بنیاد مسکن انقاب اسامی مصوب 1395/11/27 هیأت وزیران ............
تحت  افراد  به  بیمه ای  خدمات  ارائه  و  پوشش  به  نسبت  ایران  سامت  بیمه  سازمان  تکلیف 
کمیته امداد امام)ره( و سازمان بهزیستی)تصویبنامه شماره 37991/ت54048هـ مورخ  حمایت  
139۶/4/3 هیأت وزیران( .....................................................................
اصاح ماده)۶( آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت ............................................
تصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی برای کمک به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه ........
تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش ..
تصویب نامه در خصوص الزام سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور نسبت به رعایت 
مندرجات مصوبه شورای حقوق و دستمزد .......................................................
کشور به  کمک هزینه (یارانه( پرداختی سازمان بهزیستی  تصویب نامه در خصوص تعیین میزان 
کز غیردولتی)روزانه و شبانه روزی( بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی  مرا
........................................................................................ معلوالن 
بخش هفتم: مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی .............................................
مصوب  انتفاعی  غیر  و  خصوصی  مهدکودکهای  اداره  بر  نظارت  و  تأسیس  جواز  صدور  مرجع 
13۶5/5/21 شورای عالی انقاب فرهنگی .......................................................
منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسامی ایران مصوب 1383/۶/31  شورای 
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عالی انقاب فرهنگی ...........................................................................

سیاست ها و راهبردهای ارتقای سامت زنان مصوب 138۶/08/08 شورای عالی انقاب فرهنگی ...

بخش هشتم: مصوبات شورای عالی اداری .....................................................
مصوب  متکدیان  ساماندهی  خصوص  در  اداری  عالی  شورای  مصوبه  قانون  از  موادی 
...................................................................................  1387/2/15
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی مصوب 1395/11/9 شورای عالی 
.......................................................................................... اداری 
حقوق شهروندی در نظام اداری ................................................................
بخش نهم: مصوبات قوه قضائیه ...............................................................
آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورمصوب 13۶4/11/۶ رئیس قوه 
قضائیه با اصاحات و الحاقات 1389 ...........................................................
آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی مصوب 13۶4/11/۶ رئیس قوه قضائیه .......................
کشور در مورد اعزام مجرمین روانی به بیمارستان های روانی  مصوب  اباغ نامه سازمان بهزیستی 
1374/04/02 رئیس قوه قضائیه ...............................................................
روانی  بیمارستان های  به  روانی  مجرمین  اعزام  مورد  در  کشور  بهزیستی  سازمان  نامه  اباغ 
مصوب08/02/ 1374معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه  .........................................
اباغ نامه رئیس سازمان بهزیستی کشور در مورد اجرای طرح اصاح ذات البین و حمایت از خانواده های 
................. قضائیه  قوه  رئیس  اول  معاون  متقاضی طاق مصوب 1377/4/30  و  آشفته 
اباغ نامه رئیس سازمان بهزیستی درمورد تحویل دختران و زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب به 
کز بهزیستی مصوب 1378/7/5معاون اول رئیس قوه قضائیه ............................... مرا
کز بهزیستی کشور مصوب 1380رئیس  معرفی افراد آسیب دیده اجتماعی یا در معرض آسیب به مرا
نهاد قوه قضاییه  ................................................................................
کز  کودکان باالى 2 سال همراه مّتهم به زندان و معرفی آنان به مرا بخشنامه خوددارى از اعزام 
مربوطه مصوب 1380/02/08 مصوب رئیس نهاد قوه قضائیه ...................................
موادی از آیین نامه نحوه ی تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب 1385/9/9 رئیس قوه قضائیه
بخشنامه قوه قضائیه به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و الزم 
جهت حل و فصل اختافات ناشی از جرایم اطفال و نوجوانان، بهرهمندی آنان از مزایای مصالحه 
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کیفر حبس برای اطفال و نوجوانان  از اعمال  و میانجیگری مبتنی بر عطوفت اسامی و پرهیز 
مصوب 1385/10/1۶ رئیس قوه قضائیه ........................................................
موادی از آیین نامه  راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات 
اسامی،  مصوب 1392/2/1 .....................................................................
آیین نامه  مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب 1392/8/12رئیس قوه قضائیه ....................
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مقدمه

که  گستره وسیع مأموریت ها و وظایف قانونی یکی از مؤسسات دولتی است  کشور با  سازمان بهزیستی 
به تبع مأموریت های محوله دارای قوانین متعدد و مصوبات هیأت وزیران مربوط به فعالیت های ذاتی 
گرفته تا سالمند ناتوان)به  خود می باشد. دراین طیف خدمت رسانی از طفل شیرخوار فاقد سرپرست 
لحاظ سنی(، از آسیب های اجتماعی مختلف اعم از اعتیاد، انحرافات اجتماعی، معلوالن به تفکیک 
انواع معلولیت، زنان بی سرپرست وخودسرپرست، خدمات حمایتی و توانبخشی و پیشگیری دریافت 
می نمایند. وجود حدود 25 هزار مرکز غیردولتی مختلف موضوع ماده 2۶ قانون تنظیم برخی از مقررات 
مالی دولت)در 13 نوع مرکز و مؤسسه غیردولتی( به عنوان بزرگترین شرکای غیردولتی سازمان باری از 
که فعالیت آن ها تابع قوانین مشخص و منسجم می باشد.  گرفته است  تصدی های دولتی را برعهده 
که  در این میان بیشترین حجم قوانین در دستگاههای دولتی نصیب سازمان بهزیستی شده است 
خود گویای تکالیف قانونی سنگینی آن است. امید است مجموعه حاضر که حاصل تحقیق و پژوهش 
کارشناسان دفتر امور حقوقی سازمان بهزیستی کشور بوده مورد عنایت صاحبان قلم، حقوقدانان معزز، 
کارشناسان حقوقی و تخصصی  کلیه مدیران ستادی و استانی سازمان،  وکاء محترم، قضات شریف و 

و سایر عاقمندان قرارگیرد. دراین مجموعه سعی شده است:
کلی نظام و سند چشم انداز 1404، درفصل دوم قوانین مصوب مجلس  در فصل اول سیاست های 
انقاب، در فصل سوم قوانین مصوب مجلس شورای ملی، در فصل چهارم قوانین مصوب  شورای 
کنوانسیون های بین المللی، قوانین عادی موضوعه  مجلس شورای اسامی از جمله قوانین الحاق به 
و در بخش پنجم مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و در فصل ششم مصوبات هیأت وزیران، 
درفصل هفتم مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی و در فصل هشتم مصوبات شورای عالی اداری، 
درفصل نهم مصوبات قوه قضائیه، درفصل دهم مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 
درفصل یازدهم آراء وحـدت رویه دیوان عدالت اداری و در فصل دوازدهم استفائات از مراجع عالیقدر 
و در فصل سیزدهم قوانین منسوخ و در فصل چهاردهم مقررات منسوخ آمده است. سعی برآن شده تا 

با دقت فراوان مقرره ای از قلم نیافتد.
گروه قراردادها و  کارشناسان  کلیه همکاران دفتر امور حقوقی بویژه  برخود فرض می دانم از زحمات 
پذیرای  امتنان،  و  احترام  کمال  با  کشور  بهزیستی  سازمان  امور حقوقی  دفتر  نمایم.  تشکر  تعهدات 

نظرات ارشادی صاحبان نظر و حقوقدانان معزز کشور می باشد.
دکتر سیدصالح الدین فاطمى نژاد

کشور  مدیرکل امور حقوقى سازمان بهزیستى 
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کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده)71( قانون  قانون ضوابط پرداخت 

کشور محاسبات عمومی 

31
قانون الحاق یک تبصره به قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی 

کمیته امداد امام خمینی)ره( از پرداخت هزینه دادرسی و معافیت بنیاد شهید انقالب اسالمی و 

کودک32 کنوانسیون حقوق  قانون پذیرش اصالحیه 

33
کودک و توصیه  کار  کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال  قانون تصویب 

نامه مکمل آن

موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت34

25فهرست قوانین معتبر)موضوعه(



قوانین معتبر)موضوعه(ردیف

کودکان و نوجوانان36 قانون حمایت از 

قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن37

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 38

39
کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی  قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 

کنترل دخانیات در مورد 

موادی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت40

کار جمهوری اسالمی ایران41 موادی از قانون 

کنترل و مبارزه ملی با دخانیات42 قانون جامع 

43
کودک  کنوانسیون حقوق  قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل اختیاری 

کودکان)مصوب 1379/3/4برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع  درخصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری 
عمومی سازمان ملل متحد(

44
قانون افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلوالن و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان 

کشور  بهزیستی 

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت45 قانون تصویب 

موادی از قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران46

کردن یارانه ها 47 قانون هدفمند 

قانون اصالح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن48

موادی از قانون اصالح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی49

موادی از قانون مجازات اسالمی جدید50

کودکان ونوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست51 قانون حمایت از 

موادی از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران52

موادی از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۲( 53

کمترتوسعه یافته 54 کشور برای ارتقای سطح مناطق  قانون اصالح قانون استفاده متوازن از امکانات 

کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص55 کاهش ساعات  قانون 
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بخش اول: اسناد باالدستی ناظربر سازمان بهزیستی

فصل اول: اصول قانون اساسى
اصولی از قانون اساسی جمهوری اسامی ایران مصوب 1358 مجلس خبرگان قانون اساسی

اصل 10
 از آنجا که  خانواده  واحد بنیادی  جامعه  اسامی  است ، همه  قوانین  و مقررات  و برنامه ریزی های  
مربوط باید در جهت  آسان کردن  تشکیل  خانواده ، پاسداری  از قداست  آن  و استواری  روابط خانوادگی  

بر پایه  حقوق  و اخاق  اسامی  باشد.

اصل 21
 دولت  موظف  است  حقوق  زن  را در تمام  جهات  با رعایت  موازین  اسامی  تضمین  نماید و امور زیر 

را انجام  دهد: 
1- ایجاد زمینه های  مساعد برای  رشد شخصیت  زن  و احیای حقوق  مادی  و معنوی  او؛ 

کودکان   از  حمایت   و  فرزند،  حضانت   و  بارداری   دوران   در  بالخصوص   مادران ،  حمایت    -2
بی سرپرست؛ 

کیان  و بقای  خانواده؛  3- ایجاد دادگاه  صالح  برای  حفظ 
4- ایجاد بیمه  خاص  بیوگان  و زنان  سالخورده  و بی سرپرست؛ 

ولی   نبودن   در صورت   آن ها  غبطه   در جهت   شایسته   مادران   به   فرزندان   قیمومت   اعطای    -5
شرعی ؛ 

اصل 29
برخورداری  از تأمین  اجتماعی  از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، در 
راه ماندگی ، حوادث  و سوانح ، نیاز به  خدمات  بهداشتی  درمانی  و مراقبت های  پزشکی  به  صورت  بیمه  
و غیره ، حقی  است  همگانی . دولت  موظف  است  طبق  قوانین  از محل  درآمدهای  عمومی  و درآمدهای  
کند. کشور تأمین   حاصل  از مشارکت  مردم ، خدمات  و حمایت های  مالی  فوق  را برای  یک  یک  افراد 
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فصل دوم:  قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهوری 
اسالمى ایران

موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهوری اسالمى 
ایران مصوب 1379/01/17 مجلس شورای اسالمى

 ماده 192
کشـور و ایجـاد تسـهیات  کارآیـی و توسـعه خدمـات بهداشـتی درمانـی در   الـف( به منظـور افزایـش 
دولتـی  غیـر  و  دولتـی  تعییـن  حـدود تصـدی بخـش  و  ایـن خدمـات  بـه  مـردم  آحـاد  جهـت دسترسـی 

اقدامـات زیـر انجـام خواهـد شـد: 
ارائـه  دولـت  توسـط  رایـگان  صـورت  بـه   روسـتائی  و  شـهری  از  اعـم  بهداشـتی  خدمـات  1-کلیـه 

می گـردد.
2-خدمـات درمـان سـرپایی روسـتاییان در واحدهـای موجـود توسـط دولـت ارائه می شـود. توسـعه 
کـه امـکان  سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی و تعاونـی وجـود نـدارد  کـز درمـان روسـتایی در مناطقـی  مرا

توسـط دولـت انجـام می شـود.
کـز بهداشـت و درمـان شـهری موجـود بـه  عهـده دولـت اسـت   3- درمـان سـرپایی شـهری در مرا
لکـن توسـعه آن بـا مشـارکت بخـش خصوصـی و تعاونی خواهـد بود. توسـعه فعالیت هـای بخش دولتی 

کـه جاذبـه ای بـرای بخـش خصوصـی وجـود نـدارد. منحصـر بـه مناطقـی خواهـد بـود 
کمتـر توسـعه  4- ضمـن اسـتمرار تصـدی دولـت در درمـان بسـتری بـرای مناطـق توسـعه نیافتـه یـا 
کوچک) کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت( و تأمین تختهای آموزشی متناسب با تعداد  یافته و شهرهای 
کـز درمـان بسـتری در شـهرهای بزرگ) بیشـتر از   دانشـجویان دانشـگاه های علـوم پزشـکی، توسـعه مرا
یکصـد هـزار نفـر جمعیـت( بـر عهـده بخـش غیر دولتی خواهـد بود.  همچنیـن در شـهرهای بزرگ جهت 
کـز  درمان بسـتری جدید برای بخـش غیر دولتی  گـذاری امکانـات درمـان بسـتری موجـود و ایجـاد مرا وا

گـروه پزشـکی تسـهیات الزم ایجـاد خواهد شـد. بـا اولویـت تعاونی هـای 
کشـور مکلف اسـت در جهت سـاماندهی و توانبخشـی بیماران روانی مزمن   5- سـازمان بهزیسـتی 
و سـالمندان در سـال اول برنامـه سـوم نسـبت بـه تهیـه،  تدویـن و اجـرای طـرح سـاماندهی بیمـاران 

یادشـده اقـدام نمایـد.
 آیین نامه اجرائی بند فوق با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه 

و بودجه تهیه و به  تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کارآیی و  ب( به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در جهت ارتقای 
کارکنان و مردم در مورد امکانات  بهداشتی و درمانی و داروئی و توانبخشی خود با رعایت  مشارکت 

موارد مذکور در بند) الف( این ماده اقدامات زیر را انجام دهد: 
به جای  کارمزدی  مصوب) نظام  تعرفه های  طبق  خود  کارکنان  از  شده  تعریف  خدمات  خرید 

30



بخش اول: اسناد باالدستی ناظربر سازمان بهزیستی

روزمزدی( و همچنین از بخش غیر دولتی؛ 
تصدی  تحت  واحدهای  در  کارکنان  به  خدمات  ارائه  از  حاصل  درآمدهای  از  بخشی  پرداخت 

کارآیی آنان؛  کارانه برای افزایش  دولت به صورت 
 اعتبار الزم برای اجرای بند)ب( این ماده در الیحه بودجه ساالنه منظور خواهد شد. درآمدهای 
و  بهداشتی  خدمات  کیفی  و  کمی  صرف  توسعه  ساالنه  بودجه های  قالب  در  استان  هر  در  حاصله 

درمانی همان استان می گردد.
گذاری،  کارکنان شاغل، ضوابط و نحوه وا  آیین نامه های اجرائی این ماده شامل تعیین وضعیت 
گذاری و نحوه قیمت گذاری آن ها،  روش های پرداخت، نحوه هزینه درآمدهای  تعریف خدمات قابل وا
حاصله و سایر موارد، مشترکًا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه  

کثر در مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. حدا

موادی از قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى 
کلى اصل چهل و چهارم)44(  و فرهنگى جمهوری اسالمى ایران و اجراء سیاست های 

قانون اساسى مصوب 1387/03/25 مجلس شورای اسالمى
ماده 29

گذاری های موضوع این قانون از جمله  کلی، وجوه حاصل از وا باتوجه به بند)د( سیاست های 
کشور واریز و در موارد زیر  کل  شرکت های مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه داری 

مصرف می  شود: 
1- ایجاد خوداتکائی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی؛ 

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهوری مصوب 
خ 1395/12/21)1400ـ1396( مجلس شورای اسالمى مور

قای محمد سینجلى جاسبى جناب آ
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمى

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده »1« قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده »1« قانون 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  »قانون  تصویر  نسخه  یک  مذکور، 

جمهوری اسامی ایران)1400ـ 139۶(« برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى
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قای دکتر حسن روحانى حجت االسالم والمسلمین جناب آ
ریاست محترم جمهوری اسالمى ایران

عطف به نامه شماره 139574 مورخ 2۶/10/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم)123( 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  پنجساله  برنامه  قانون  جمهوری اسامی  ایران  اساسی  قانون 
 1395/12/21 مورخ  شنبه  روز  علنی  جلسه  مصوب  ایران)1400 139۶(  اسامی  فرهنگی جمهوری 
تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و  بـرنـامـه شـشـم  نیاز اجرای  با عنوان »الیحه احکام مورد  که  مجلس 
اصل  و مطابق  تقدیم  اسامی  به مجلس شورای  ایران)1399ـ 1395(«  اسامی  فرهنگی جمهوری 
تشخیص  محترم  مجمع  سوی  از  ایران  جمهوری  اسامی  اساسی  قانون  دوازدهم)112(  و  یکصد 

مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست اباغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى

موادی از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهوری 
اسالمى ایران)1400-1396( مصوب مجلس شورای اسالمى

ماده2
موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح های)پروژه های( مرتبط با 
آن ها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفًا در حوزه های ذیل الذکر را در بودجه 

ساالنه اعمال نماید.
کار، اشتغال، فضای مجازی،  ت( موضوعات خاص کان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و 
کشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی  بهره  وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد 
پایداری  و  ساماندهی  و  اجتماعی  بیمه های  خانوار(،  سرپرست  زنان  اولویت  فقرا)با  و  محرومان 
کاهش آسیب های اجتماعی و اجرای سند تحول  صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و پیشگیری و 

بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی اسامی.

ماده4
اعمال  به  نسبت  عدالت  پایه  بر  اقتصادی  توسعه  و  رشد  به  نیل  منظور  به  است  مکلف  دولت 
کوچک  مشاغل  از  حمایت  و  حرفه ای  دانش  ارتقای  و  مهارت  افزایی  اشتغال زایی،  سیاست های 
قانون  اجرای  اول  سال  پایان  تا  کثر  حدا که  شایسته  کار  ملی  سند  بر  مبتنی  دانش بنیان  و  خانگی 
کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت  وزیران  برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، 
کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم  خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر 

درصد)8/0%( ساالنه در طول سال های اجرای قانون برنامه باشد.
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ماده5
در  بهر ه وری  رشد  دادن  قرار  محور  برای  مکلفند  مسلح  نیروهای  و  اجرائی  دستگاه های  الف(   
برای  را  الزم  تمهیدات  خود،  مجموعه  در  بهره وری  مدیریت  چرخه  نمودن  اجرائی  اقتصاد، ضمن 
عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران 
گزارش ساالنه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند. دستگاه های اجرائی  فراهم نموده و 
مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه های عملیاتی خود برای ارتقای بهره وری 
ملی  سازمان  تأیید  به  را  مربوطه  حوزه های  در  غیردولتی  فعالیت های  تشویق  و  تسهیل  طریق  از 
کثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب  بهره وری رسانده و این سازمان نیز حدا

هیأت  وزیران برساند.
و  کارایی  اندازه گیری  به  نسبت  است  مکلف  دولت  بهره وری،  شاخص  ارتقای  راستای  در  ب( 
گزارش  بهره وری دستگاه های اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و 

آن را به مجلس شورای اسامی ارائه نماید.

ماده6
به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع 

وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم: 
قانون  اجرای  سال های  طی  جدید  مالیاتی  معافیت  یا  ترجیح  تخفیف،  هرگونه  برقراری  الف( 

برنامه ممنوع است؛ 
توسط  سنواتی،  بودجه  قوانین  در  مندرج  ارقام  بر  مازاد  بارمالی  هرگونه  تحمیل  و  ایجاد  ت( 
و  تضمینی  قبیل خرید  از  موارد مختلف  در  دولت  مباشر  از جمله دستگاه های  اجرائی  دستگاه های 
ایفای  آن،  غیر  و  نهاده ها  یارانه  بازار،  تنظیم  قیمت،  تفاوت  زیان،  جبران  خرید،  تبعی  هزینه های 
کاالهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود،  تعهدات خاص، 
ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم برعهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و 
مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات 
کتاب پنجم قانون مجازات اسامی)تعزیرات و مجازات های بازدارنده( مصوب  موضوع ماده)598( 

2/3/1375 با اصاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد.
ث( کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیات، تغییر ضرایب، جداول 
حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو 
که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء  و همچنین مصوبات هیأت های امنا 
کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه  که بار مالی ناشی از آن قبًا محاسبه و در قانون بودجه کل  است 

اجرائی برخاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.
دولـت بـه گونـه ای برنامه ریـزی نمایـد کـه تا پایان سـال آخر اجـرای قانون برنامه، بودجه سـازمان ها 

33



و صندوق هـای بیمه گـر اجتماعـی مستقل شـده و از محـل بودجـه عمومـی اعتبـاری بـه آن هـا پرداخـت 
نگردد.

کلیـه دسـتگاه های اجرائـی موظفنـد مـوارد مدنظـر خـود  ج( در مـورد بندهـای)ت( و)ث( ایـن مـاده 
کننـد تـا  را پـس از ابـاغ بخشـنامه بودجـه در قالـب پیشـنهادهای بودجـه سـنواتی بـه سـازمان ارسـال 
اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سـنواتی پیش بینی شـود. در صورت عدم  پذیرش پیشـنهاد توسـط 
سـازمان و عـدم پیش بینـی اعتبـار، عمـل مراجـع و دسـتگاه های اجرائـی در حکـم تعهـد زائـد بـر اعتبـار 

است.

ماده9
دولـت مکلـف اسـت تـا پایـان سـال دوم اجـرای قانـون برنامـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت 
را بـرای اجـرای تمامـی مراحـل انـواع معامـات متوسـط و بـزرگ وزارتخانه هـا و دسـتگاه های مشـمول 
قانـون برگـزاری مناقصـات مصـوب 3/11/1383 و دیگـر قوانیـن مالـی و معاماتـی بخـش عمومی به جز 
بـا رعایـت قانـون تجـارت الکترونیکـی مصـوب 17/10/1382 و قانـون برگـزاری  معامـات محرمانـه، 
کلیـه دسـتگاه های مشـمول قانـون برگـزاری مناقصـات  کنـد.  مناقصـات مصـوب 3/11/1383 تکمیـل 
و نهادهـای عمومـی غیردولتـی مکلـف بـه رعایـت قانـون برگـزاری مناقصـات و انجـام معامـات خـود از 

طریـق سـامانه مذکـور هسـتند.

ماده12
ب( سـازمان تأمیـن اجتماعـی موظف اسـت مطابـق قوانین مربوطه در طول اجـرای قانون برنامه، 

حقوق بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران را متناسب سـازی نماید.
حقـوق  کثـر  حدا تعییـن  بـه  راجـع  قانـون  بـر  برنامـه  قانـون  اجـرای  طـول  در  مـاده)12(  بنـد)ب( 
کارکنـان دولـت و مشـموالن صنـدوق تأمیـن اجتماعـی مصـوب 30/3/13۶1 و  بازنشسـتگی و وظیفـه 

اسـت. کـم  حا مصـوب 23/۶/1373  وظیفـه  و  بازنشسـتگی  حقـوق  هماهنـگ  نظـام  قانـون 

ماده17
دولـت،  هزینـه ای  و  درآمـدی  حسـاب های  گـردش  کارایـی  و  سـرعت  افزایـش  به منظـور  ب( 
کاهـش  و  اجرائـی  کلیـه حسـاب های دسـتگاه های  بـر  برخـط،  نظـارت  امـکان  ایجـاد  و  شفاف سـازی 
کلیـه حسـاب های بانکی اعـم از ریالـی و ارزی برای  اثـرات منفـی عملیـات مالـی دولـت بـر نظـام بانکـی، 
وزارتخانه هـا، مؤسسـات، شـرکت ها، سـازمان ها، دانشـگاه های دولتـی و اعتبـارات دولتـی نهادهـای 
می شـود.  افتتـاح  مرکـزی  بانـک  نـزد  و  کشـور  کل  خزانـه داری  طریـق  از  صرفـًا  غیردولتـی،  عمومـی 
کلیـه دریافت هـا و پرداخت هـای خـود را فقـط از طریـق حسـاب های  دسـتگاه های یادشـده موظفنـد 

انجـام دهنـد. بانـک مرکـزی  نـزد  افتتاح شـده 
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نگاهـداری  و  متمرکـز  بانکـداری  بـرای  الزم  تمهیـدات  اسـت  موظـف  مرکـزی  بانـک  تبصـره1- 
کشـور بـه اطاعـات  کل  حسـاب های مـورد نیـاز هـر یـک از دسـتگاه ها و دسترسـی بـر خـط خزانـه داری 

نمایـد. فراهـم  را  مذکـور  دسـتگاه های  حسـاب های 
تبصـره2- نحـوه انتقـال حسـابهای دسـتگاه های مذکـور بـه بانـک مرکـزی و هزینه کـرد آن توسـط 
کثر ظرف مدت سـه مـاه پس از الزم االجراء  بانک هـای عامـل، مطابـق دسـتورالعملی خواهـد بود که حدا
شـدن ایـن قانـون، بـه پیشـنهاد مشـترک وزارت امـور اقتصـادی و دارائـی، سـازمان و بانـک مرکـزی، بـه 

تصویـب شـورای پـول و اعتبـار می رسـد.
تبصره3- بانک مرکزی مکلف اسـت نسـبت به اباغ دسـتورالعمل موضوع تبصره)2( این ماده به 
کنـد. هـر نـوع تخلـف از دسـتورالعمل مذکور، توسـط بانک ها  کلیـه بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری اقـدام 
مشـمول مجـازات انتظامـی موضـوع مـاده)44( قانون پولی و بانکی کشـور و تغییـرات آن در ماده)9۶( 
قانـون برنامـه پنجـم توسـعه مصـوب 15/10/1389 خواهـد بـود. همچنیـن هـر نوع تخلف توسـط سـایر 

دسـتگاه های اجرائـی، در حکـم تصـرف غیرقانونـی در وجـوه و اموال عمومی محسـوب می شـود.

ماده25
به منظور  و  اقتصاد  در  تعاونی  و  گسترش سهم بخش خصوصی  و  مردمی شدن  به منظور  الف( 
افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرائی 
درمانی،  و  بهداشتی  واحدهای  قبیل  و خدماتی هستند)از  فرهنگی  اجتماعی،  وظایف  که عهده دار 
کز ارائه دهنده خدمات و  کز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مرا کز بهزیستی و توانبخشی، مرا مرا
که  کیفی خدمات  کشاورزی و دامپروری( اجازه داده می شود در چهارچوب استانداردهای  نهاده های 
توسط دستگاه ذی ربط تعیین می گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی)به جای 

گذاری مدارس دولتی ممنوع است. تولید خدمات( اقدام نمایند. در اجرای این بند وا
تکلیف  تعیین   و  خدمات  خرید  قیمت  تعیین  نحوه  شامل  ماده  این  اجرائی  آیین نامه  تبصره- 
اجرائی  و دستگاه  کشور  استخدامی  و  اداری  پیشنهاد سازمان، سازمان  به  و ساختار  انسانی  نیروی 

ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد.
گذار شده  وا بنگاه های  و همچنین  گذاری  وا در حال  بنگاه های  بر  بیشتر  نظارت  به منظور  ب( 
سازمان  سوی  از  بنگاه ها  این  اسامی  گذاری،  وا هیأت  مصوبات  چهارچوب  در  کنترلی،  به صورت 
ثبت  اعام می شود. سازمان  مرکزی  بانک  و  کشور  اماک  و  اسناد  ثبت  به سازمان  خصوصی سازی 
کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل  اسناد و اماک 
کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام  و انتقال اموال و اماک بنگاه های مزبور را پس از اخذ مجوز 
دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعامی به بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی 
و دولتی، اعطای هرگونه تسهیات و یا ایجاد تعهدات به بنگاه های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از 

سازمان خصوصی سازی نماید.
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بخش 5- توازن منطقه ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب  پذیر
ماده27

و  برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی  کلی   دولت موظف است به منظور تحقق سیاست های 
بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه 
روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر الزم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات 

زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه های سنواتی انجام دهد: 
الف( اقدامات اقتصادی و بخشی: 

توسعه  و  روستایی  اقتصاد  تقویت  و  منطقه ای  برنامه ریزی  راستای  در  است  مکلف  دولت   -1
اقتصاد صادرات  محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها 
و ظرفیت های بومی و محیطی و قابلیت محلی اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و 
با بهره گیری از تسهیات بانکی، حمایت های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه 
کند و به تصویب شورای توسعه و  اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به وسیله سازمان استان تهیه 
برنامه ریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه 

اول سال اول اجرای قانون برنامه اعام نماید.
2- تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در 
عمرانی  بودجه  اختصاص  و  روستایی«  توسعه  و  »عمران  عنوان  با  پیوستی  تحت  سنواتی،  بودجه 

مربوط به این فصل انجام پذیرد.
کاهش مدت زمان پاسخ به استعام ها و صدور پروانه ساخت بنگاه های اقتصادی روستایی   -3

کثر پانزده روز؛  و عشایری از هرکدام از دستگاه های ذی ربط، به حدا
کار روستایی، بهره برداری و ساخت نود و هشت  کسب و  4- توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه 
ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق 
عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابت پذیر و صادرات گرا از طریق بخش های 

خصوصی و تعاونی؛ 
برخورداری  شاخص های  درصد)%5(  پنج  حداقل  ساالنه  رشد  برای  نیاز  مورد  منابع  تأمین   -5

تعیین شده در ساماندهی عشایر؛ 
۶- تهیه طرح های هادی و طرح های توسعه و بازنگری آن ها برای همه روستاها و آبادی های 
کمتر برخوردار؛  باالی بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق 
زمینه  در  تسهیل گر  و  پیشرو  عناصر  به عنوان  عشایر  و  روستاییان  از  نفر  هزار  صد  آموزش   -7
خدمات رسانی،  بهبود  فرهنگی،  برنامه های  و  اقتصادی  فعالیت های  توسعه  محلی،  برنامه ریزی 

جلب مشارکت های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرح های دستگاه های اجرائی؛ 
8- شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرح های ایمن سازی این 
سکونتگاه ها با همکاری دستگاه های مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی،  به نوعی که حداقل 
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سی درصد)30%( روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن سازی شوند.
طرح های  اجرای  و  تهیه  و  روستایی  نابسامان  و  فرسوده  بافت های  شاخص های  تعیین   -9

بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویت؛ 
امام  امداد  کمیته  پوشش  افراد تحت  به  پرداخت شده  تسهیات  جرائم  و  بخشودگی سود   -10
از  آسیب دیده  روستایی  مناطق  مسکونی  اماکن  بازسازی  جهت  بهزیستی  سازمان  و  خمینی)ره( 
حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه 
کشور با پرداخت معادل آن به بانک های عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل  پنجم توسعه 
تنخواه گردان موضوع ماده)10( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و 

اصاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم؛ 
ب( اقدامات عمرانی زیربنایی 

عشایری  روستایی،  توسعه  و  عمران  برنامه های  و  فعالیت ها  کثری  حدا یکپارچه سازی   -3
تا پایان سال اول اجرای قانون  با رویکرد جهادی و نظارت پذیر  کشور و مدیریت آن ها  کشاورزی  و 
در  عشایری  و  روستایی  طرح های  و  خدمات  ارائه  و  برنامه ریزی  یکپارچگی  ایجاد  و  ششم  برنامه 
قالب برنامه های جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی 

و اجتماعی؛ 
5- تهیه و اجرای طرح های ساماندهی و بهسازی حداقل بیست  درصد)20%( روستاهای مرزی با 

رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ 

بخش6- نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد
ماده28

بر  کید  تأ با  کشور  عمومی  هزینه های  در  »صرفه جویی  موضوع  اداری،  نظام  اصاح  راستای  در 
و  غیرضرور  و  موازی  دستگاه های  و حذف  دولت  اندازه  منطقی سازی  ساختارها،  در  اساسی  تحول 

هزینه های زاید، اقدامات زیر انجام می شود: 
دولتی  مدارس  به  استثنای  اجرائی  دستگاه های  ساختار مجموع  و  اندازه  کاهش حجم،  الف( 
در طول اجرای قانون برنامه،  حداقل به میزان پانزده  درصد)15%( نسبت به وضع موجود)حداقل 
گذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت  پنج درصد)5%( در پایان سال دوم( از طریق وا
کاهش  کاهش سطوح مدیریت،  با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، 
گذاری برخی از وظایف دستگاه های  پست های سازمانی، انحال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و وا

اجرائی به شهرداری ها و دهیاری ها و بنیاد مسکن انقاب اسامی با تصویب شورای عالی اداری؛ 
با  صرفًا  است،  شده  تأسیس  قانون  موجب  به  که  مؤسساتی  ادغام  و  انتزاع  انحال،  تبصره- 

تصویب مجلس شورای اسامی امکان پذیر می باشد.
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وظایف  اجرای  برای  ساعتی  یا  معین)مشخص(  کار  قرارداد  قالب  در  افراد  به کارگیری  ب( 
پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/138۶ مجاز 

است. تمدید قراردادهای قبلی بامانع است.
پ( دولت در حـدود اعتبارات هزینـه ای ساالنه و متناسب با نرخ تورم نـسبت به تعیین ضریب 
لوایح  در  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  غیرمشموالن  و  مشموالن  از  اعم  دولت  کارکنان  حقوق 
خدمات  مدیریت  قانون  ماده)125(  بر  کم  حا برنامه  درطول  حکم  این  کند.  اقدام  سنواتی  بودجه 

کشوری خواهد بود.
مطابق  و  تلقی  قبول  قابل  خدمت  سنوات  به عنوان  را  ارفاقی  سنوات  است  مکلف  دولت  ت( 
کارکنان دولت مصوب 5/۶/138۶ توسط سازمان تأمین  تبصره)2( قانون بازنشستگی پیش از موعد 
اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه 
کند. شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی  سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام 

غیردولتی موضوع تبصره)3( قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند.
تبصره- سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی 
کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه دستگاه های  و یا حق بیمه سهم مستخدم و 

اجرائی مشمول تأمین و به صندوق های مذکور پرداخت می شود.

ماده29
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و 
کلیه دستگاه های اجرائی  کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران  کند و امکان تجمیع  مزایا اقدام 
شامل قوای سه گانه جمهوری اسامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، 
دولتی،  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  دولت،  به  وابسته  انتفاعی  مؤسسات  دولتی،  شرکت های 
که آن بنیادها و نهادها  شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی)در مواردی 
اسامی،  انقاب  نهادهای  و  بنیادها  عمومی،  مؤسسات  می نمایند(،  استفاده  کشور  کل  بودجه  از 
ولی فقیه  نظر  زیر  که  مؤسساتی  و  بنیادها  اساسی،  قانون  نگهبان  شورای  اسامی،  شورای  مجلس 
یا تصریح  آن ها مستلزم ذکر  بر  قانون  که شمول  و واحدهایی  اداره می شوند و همچنین دستگاه ها 
از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر  یا  را داشته و  اینکه قانون خاص خود  از  نام است اعم 
گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی  کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی  وزارت جهاد 
گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، سازمان بنادر و  ایران، سازمان 
کشتیرانی جمهوری اسامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان 
صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران و شرکت های تابعه آن ها، ستاد اجرائی و قرارگاه های سازندگی 
به هر  پرداختی  ناخالص  میزان  که  به نحوی  نماید،  فراهم  را  آن ها  به  وابسته  اشخاص حقوقی  و 
یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. 
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وزارت اطاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. 
اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
کارانه،  کمک  هزینه ها،  دستگاه های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق  العاده ها، هزینه ها، 
و  نقدی  غیرمستمر،  و  مستمر  از  اعم  ماهانه  پرداختی  ناخالص  مزایای  و  غیرماهانه  پرداخت های 
غیرنقدی)معادل ریالی آن( و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل)از 
درآمدهای   ،1/۶/13۶۶ مصوب  کشور  عمومی  محاسبات  قانون  شمول  از  خارج  اعتبارات  جمله 
کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی  اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات 
و همچنین اعتبارات موضوع ماده)217( قانون مالیات های مستقیم با اصاحات و الحاقات بعدی 
تا)1۶2(  مواد)1۶0(  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قانون  ماده)39(   »1« تبصره   ،3/12/13۶۶ مصوب 
گذاری و فروش شرکت ها در  گمرکی مصوب 2/1390/28 و یا اعتبارات خاص ناشی از وا قانون امور 
کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر  سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های 
درآمدها و موارد مشابه(، منحصرًا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت 
در  بافاصله  افراد مذکور  از  به هر یک  ماهانه  پرداختی  ناخالص  میزان هرگونه  که  به نحوی  کنند، 

سامانه اطاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطاعات مربوط  تبصره 1- 
کل  بازرسی  سازمان  و  کشور  محاسبات  دیوان  به  را  ماده  این  موضوع  مدیران  رؤسا،  مقامات،  به 
از خدمات  انفصال موقت  به  و اطاعات مورد درخواست  اسناد  ارائه  از  ارائه دهند. مستنکف  کشور 
دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می شود. دیوان محاسبات 
کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطاعات مربوط به  کل  کشور و سازمان بازرسی 
ع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در  پرداخت های مذکور را در اسر
صورتی که مبالغی برخاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی الزم 

را به عمل آورند.
از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی  قانونی  بازرسان  و  تبصره2- حسابرسان 
کنترل و ضمن درج مراتب  کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را 
مراجع  به  وقت  ع  اسر در  را  صورت گرفته  تخلفات  قانونی،  بازرس  و  حسابرسی  گزارش های  در 
کل  بازرسی  اداری، مرجع قضائی، سازمان  ذی صاح)اعضای مجمع عمومی، هیأت های تخلفات 

کشور( اعام نمایند. کشور و دیوان محاسبات 
تبصره3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات 
بین  مزایای  و  اختاف حقوق  که  نماید  مدون  نحوی  به  را  مالیاتی  نظام  و  مزایا  و  پرداخت حقوق 
کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از  مقامات، رؤسا، مدیران و 

بیست  درصد)20%( تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.
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ماده30
و  تبعیض  رفع  پرداخت،  نظام  در  عدالت  برقراری  جهت  الزم  بررسی های  است  مکلف  دولت 
کشوری  متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران 

و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.

ماده59
در چهارچـوب قانـون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن مصـوب 25/2/1387 ب( 
بهسـازی  هـدف  روسـتایی)با  آسـیب پذیری سـکونتگاه های  کاهـش  منظـور  بـه  اسـت  موظـف  دولـت 
کم درآمـد شـهری)در شـهرهای  و نوسـازی مسـکن روسـتایی( و همچنیـن تأمیـن مسـکن بـرای اقشـار 
کوچـک( منابـع مالـی و تسـهیات ارزان قیمـت و زمیـن مـورد نیـاز را در قالـب بودجـه سـنواتی در طـول 
اجـرای قانـون برنامـه تأمیـن و اقدامـات ذیـل را از طریـق بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی به عمـل آورد: 
2- تأمیـن منابـع مالـی و تسـهیات ارزان قیمـت و زمیـن مـورد نیـاز بـرای کمک به سـاخت و یا خرید 
کم درآمـد در شـهرها)با اولویـت شـهرهای زیـر  سـاالنه حداقـل صـد و پنجـاه هـزار واحـد مسـکن اقشـار 

یکصـد هـزار نفـر جمعیـت(.
بنیـاد  توسـط  شـرایط  واجـد  افـراد  معرفـی  و  گروه هـای هـدف  اولویت بنـدی  و  تبصـره- شناسـایی 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره(، سـازمان بهزیسـتی و خیریـن مسکن سـاز انجـام  مسـکن و بـا همـکاری 

خواهـد شـد.
پ( بانـک مسـکن موظـف اسـت نسـبت بـه تأمیـن باقیمانـده تعهـدات خـود و تأمیـن منابـع مـورد 
نیـاز مسـکن مهـر بـدون تعهـد احـداث واحدهـای جدیـد بـا تشـخیص وزارت راه و شهرسـازی اقـدام 

نمایـد.

ماده60
بخـش  در  انـرژی  به ویـژه مصـرف  الگـوی مصـرف  اصـاح  و  سـاختمان ها  مقاوم سـازی  به منظـور 

گـردد:  سـاختمان و مسـکن اقدامـات زیـر انجـام 
ج الـزام رعایـت مقـررات ملـی سـاختمان در پروانه هـای  الـف( شـهرداری ها مکلفنـد نسـبت بـه در
پروانه هـا،  ایـن  بـر مبنـای  احـداث شـده  بـرای واحدهـای  پایـان کار  نماینـد. صـدور  اقـدام  سـاختمانی 

کامـل ایـن مقـررات اسـت. منـوط بـه رعایـت 
کلیـه مجریـان دولتـی موظفنـد مسـؤولیت فنی)حرفـه ای( خـود و در صـورت نیـاز، مسـؤولیت  ب( 
از  اعـم  پوشـش خـود  بـر سـاختمان های تحـت  نظـارت  و  بـا طراحـی، محاسـبه  مرتبـط  سـایر عوامـل 

از شـرکت های دارای صاحیـت، بیمـه نماینـد. نـزد یکـی  را  شـهری و روسـتایی 
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ماده61 
ویـژه  مناطـق  احصـاء  بـه  نسـبت  اسـت  مکلـف  ایـران  معمـاری  و  شهرسـازی  شـورای عالی  الـف( 
نیازمنـد بهسـازی و نوسـازی در بافتهـای فرسـوده و دسـته بندی طرح هـای واقـع در ایـن مناطـق، بـا 

نمایـد:  اقـدام  زیـر  اولویت هـای 
که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آن ها ضروری است. 1ـ طرح هایی 

که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها  2ـ طرح هایی 
و دهیاری ها به مرور زمان قابل انجام است.

گـروه)1( مشـمول برنامه هـای عمومـی و عمرانی دولت موضـوع »الیحه قانونی  تبصـره- طرح هـای 
و نظامـی دولـت  برنامه هـای عمومـی، عمرانـی  اجـرای  بـرای  امـاک  و  اراضـی  تملـک  و  نحـوه خریـد 
کـه تمـام یـا بخشـی از  مصـوب 17/11/1358 شـورای انقـاب بـا اصاحـات و الحاقـات بعـدی« می باشـد 

منابـع مـورد نیـاز آن می توانـد از طریـق بخش هـای غیردولتـی تأمیـن شـود.
ب( دسـتگاه های اجرائـی ذی ربـط موظفنـد به منظور افزایش بهره وری و اسـتحصال زمین نسـبت 

به احیای بافت های فرسـوده و نامناسـب روسـتایی اقدام نمایند.
سیاسـت های  اعمـال  بـا  موظفنـد  شـهرداری ها  و  کشـور  و  شهرسـازی  و  راه  وزارتخانه هـای  پ( 
تشـویقی و در چهارچـوب قانـون حمایـت از احیـای بافت هـای فرسـوده از اقدامـات بخـش غیردولتـی 

بازسـازی بافت هـای فرسـوده در قالـب بودجـه مصـوب حمایـت نماینـد. بـرای احیـاء و 

ماده68
کمک به مقابله با جعل، از پایان  الف( به منظور ایجاد نظام اطاعات استنادپذیر الکترونیکی و 
سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاه های اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و 
غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار 
مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعامات هویت اشخاص 
کاال و خدمات، دارائی های منقول و غیرمنقول)از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار(  حقیقی، 
کشور در  و نشانی مکان محور را به صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک 

چهارچوب قانون انجام دهند.

بخش14- سالمت، بیمه، سالمت و زنان و خانواده
ماده70

برای  پایدار  مالی  منابع  تأمین  کلی سامت،  سیاست های  تحقق  منظور  به  است  مکلف  دولت 
کیفی بیمه های سامت و مدیریت منابع سامت از طریق نظام بیمه  کمی و  بخش سامت، توسعه 
با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را 
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کلی سامت به عمل آورد:  بر اساس سیاست های 
کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه  الف( پوشش بیمه سامت برای تمامی آحاد جمعیت 
دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین نامه ای خواهد بود 

که به تصویب هیأت وزیران می رسد.
کلیه افراد تحت تکفل آنان است. تبصره- این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و 

ب( حق بیمه پایه سامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود: 
نهادهای حمایتی معادل هفت  نیازمند تحت پوشش  اقشار  و  روستاییان، عشایر  1- خانواده 
گروه های  کار؛ صددرصد)100%( حق بیمه این   درصد)7%( حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون 

اجتماعی بر مبنای بند)الف( این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.
کارکنان دستگاه های اجرائی معادل هفت درصد)7%( حقوق و مزایای مستمر آنان؛   -2

بودجه  قالب  در  بودجه عمومی دولت  از محل  این جزء  بیمه مشموالن  از حق  تبصره- بخشی 
سنواتی تأمین خواهد شد.

کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی؛  3- مشموالن تأمین اجتماعی 
گروه های درآمدی معادل هفت درصد)7%( درآمد،  4- سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با 

کارکنان دولت؛  کثر معادل سقف درآمد  حدا
5- پوشش بیمه سامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید 
یارانه دولت  از  الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری  کشور،  اتباع خارجی وزارت  دفتر 
از زمان الزم االجراء  کثر ظرف سه ماه  که حدا برای تأمین حق بیمه براساس آیین نامه ای خواهد بود 
احکام  قانون  ماده)4(  حکم  بر  جزء  این  حکم  می رسد.  هیأت وزیران  به تصویب  قانون  این  شدن 

کم است. کشور حا دائمی برنامه های توسعه 
را  اجرائی  دستگاه  و  بیمه شده  سهم  سامت  پایه  بیمه  حق  مکلفند  اجرائی  دستگاه های  پ( 
کثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز  حدا
با اعام سازمان بیمه گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب 

جاری دستگاه اجرائی ذی ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه گر پایه واریز می شود.
ت( عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی 
و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سامت توسط شرکت های بیمه تجاری و صندوق های بیمه پایه با 

اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
کاالهای سامت در  کز ارائه  دهنده خدمت، دارو و  کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مرا ث( 
کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های 
نمایند.  تبعیت  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مصوب  خط مشی های  از  دولت  مصوب 
کز  دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مرا
ارائه دهنده خدمت، دارو و کاالهای سامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.
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بین  رویه  وحدت  ایجاد  به  نسبت  برنامه  قانون  اجرای  اول  سال  طی  است  مکلف  دولت  ح( 
کند. بیمه های درمانی صندوق ها و سازمان های بیمه ای در چهارچوب قانون اقدام 

ماده72
الف( تولیت نظام سامت از جمله بیمه سامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی های 
متمرکز  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  در  نظارت  و  اعتبارسنجی  ارزشیابی،  راهبردی، 
ارائه کنندگان خدمات  از جمله  و غیردولتی،  دولتی  از  اعم  اشخاص حقیقی وحقوقی  کلیه  می گردد. 
وزارت  سیاست های  و  از خط مشی  موظفند  تکمیلی،  و  پایه  بیمه  شرکت های  و  سازمان ها  سامت، 
گذاری امور تصدی گری با  کید بر خرید راهبردی خدمات و وا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأ

کنند. رعایت ماده)13( قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت 
ع و با حفظ  کار و رفاه اجتماعی منتز از زمان اباغ این قانون، سازمان بیمه سامت از وزارت تعاون، 
که به تصویب هیأت وزیران  کلیه امکانات براساس اساسنامه ای  شخصیت حقوقی و استقال مالی و 
سازمان  این  اساسنامه  می شود.  اداره  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  به  وابسته  می رسد، 
کشور مصوب 3/8/1373 و در قالب شرکت دولتی به  مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی 

پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه های  کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی  ب( 
کز تشخیصی، آموزشی،  اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مرا
درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره)1( ماده  واحده قانون 
بخش  در  پزشکی  انتفاعی  فعالیت  یا  و  مصوب 11/10/1373  شغل  یک  از  بیش  تصدی  ممنوعیت 
خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این 
بند به عهده وزرای وزارتخانه های مربوطه و معاونان آن ها و مسؤوالن مالی دستگاه های مذکور است. 
دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه  خاص در 
کار در بخش  چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از 

خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی است.

ماده75
کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های 
بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواج های پر خطر از نظر بروز اختاالت ژن شناسی)ژنتیکی( 
کز بهداشت  کز مشاوره اعم از مرا به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر می توانند به مرا
تأیـید سازمان بهزیستی  کز مشاوره مورد  یا مرا آموزش پزشـکی  وابسته به وزارت بهداشت، درمان و 
ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژن شناسی)ژنتیک( باشد در چهارچوب احکام ماده)70(  این قانون 

کز مجاز معرفی شوند. به مرا
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آزمایشات  نظر  از  بررسی  نیازمند  ژن شناسی)ژنتیک(  مشاوره  براساس  که  مواردی   -1 تبصره 
آموزش پزشکی  و  وزارت بهداشت، درمان  تأیید  آزمایشگاه های مورد  به  باشند  ژن شناسی)ژنتیک( 

ارجاع خواهند شد.
به  واریز  از  یافته و منابع حاصله پس  افزایش  ده درصد)10%( حق التحریر ثبت طاق  تبصره 2- 
کمک به تأمین هزینه های  کمک های مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت  خزانه و 
کمیته  افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و  آزمایش ژن شناسی)ژنتیک( 
کمیته  پوشش  تحت  مددجویان  آزمایش های  انجام  هزینه  می گیرد.  قرار  خمینی)ره(  امام  امداد 
کمیته امداد امام  امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و 

خمینی)ره( پرداخت خواهد شد.
کمیته امداد امام  کمک بهزیستی و  گواهی و میزان  تبصره 3- آیین نامه چگونگی مراحل صدور 
کار و  خمینی)ره( جهت انجام آزمایش های ژن شناسی)ژنتیک( به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، 
کثر  رفاه اجتماعی)سازمان بهزیستی( و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حدا

سه ماه بعد از الزم االجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 
کار و رفاه اجتماعی)سازمان  تبصره 4- وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، 
کز مشاوره فراهم  که درصدد ازدواج می باشند را به مرا بهزیستی( موظفند امکان دسترسی تمامی افراد 

نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژن شناسی)ژنتیک( آنان را راهنمایی کنند.
تبصره 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخش های خصوصی 
و تعاونی امکان دسترسی زوج ها را به آزمایشگاه های ژن شناسی)ژنتیک( مورد تأیید خود فراهم سازد.

تبصره6- رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.

ماده76
ارتقای  و  کودک  و  مادر  سامت  جمعیت،  کلی  سیاست های  رعایت  با  است  مکلف  دولت 

شاخص های نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید: 

جدول 14

13961397139813991400واحدعنوان
181716/51615در صدهزار تولد زندهکاهش نسبت مرگ مادران

15/614/413/312/311/3میزان در هر هزار تولد زندهکاهش میزان مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

53/554/555/556/557/5درصدافزایش درصد زایمان طبیعی

کاهش عوارض ناشی از بارداری،  سقط و 
7/67/26/86/50/6هزار تولد زندهزایمان
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بخش15- بیمه اجتماعى، امور حمایتى و آسیب های اجتماعى
ماده78

بسط  و  آسیب پذیر  اقشار  از  حمایت  و  اجتماعی  عدالت  تحقق  راستای  در  است  مکلف  دولت 
نسبت  به  اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  پیشگیری  و  بیمه ای  و  حمایتی  امدادی،  پوشش های 
گزارش پیشرفت  طراحی و اجرای برنامه های الزم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و 

کند:  کار را هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه 
جدول15

ماده79
دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه عاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل 
بهزیستی  سازمان  و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  حمایت  تحت  مددجویان  خانوارهای  مستمری 
مصوب  دستمزد  حداقل  درصد)%20(  بیست  متوسط  مبنای  بر  محرومیت  سطح  با  متناسب  را 
با  یارانه ها  هدفمندکردن  قانون  درآمد  محل  از  و  سنواتی  بودجه  چهارچوب  در  کار،  عالی  شورای 
از طریق  قانون،  این  و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده)39(  پردرآمد  حذف خانوارهای 

دستگاه های مذکور پرداخت نماید.

 جدول 15

شاخص ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم

وضعیت در پایان هدف کمیردیف
سال 1395

وضعیت در سال 
1400

کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سالمت از 1
61طریق تعمیم و ارتقاء بیمه های اجتماعی درمانی ـ درصد مراجعین

96100ضریب پوشش بیمه های اجتماعی درمانی پایه)کل( ـ درصد2

4849/3متوسط مستمری دریافتی به متوسط هزینه خانوار ـ درصد3

6500082000اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر ـ ساالنه4

7700096000ایجاد مسکن برای نیازمندان)مسکن اجتماعی و حمایتی( ـ واحد5

13000001432498افزایش حمایت از معتادان ـ نفر6

26570704180000افزایش حمایت از سالمندان ـ نفر7

204965330098افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی ـ  نفر8
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127807163117پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر9

2340225838افزایش حمایت از کودکان بی سرپرست ـ نفر10

280500309695افزایش حمایت از کودکان یتیم ـ نفر11

424000600000افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی ـ نفر12

180000-افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه شهری ـ نفر13

افزایش تأمین وسایل توان بخشی مددجویان تحت پوشش 14
98000220000نهادهای حمایتی ـ تعداد

445321567000بیمه اجتماعی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ـ نفر15

163228176119کنترل افزایش طالق ـ تعداد16

60007658افزایش حمایت از کودکان خیابانی ـ نفر ـ ساالنه17

30000003153030غربالگری بینایی کودکان ـ نفر18

9660001545000غربالگری شنوایی ـ نفر19

5825کاهش سهم پرداخت از جیب ـ درصد20

7075ضریب پوشش بیمه های اجتماعی ـ درصد21

8380متوسط نرخ جایگزینی ـ درصد22

ماده80
و  پیشگیری  منظور  به  اجتماعی  شورای  مصوبات  و  مربوطه  قوانین  طبق  است  مکلـف  دولت 
با  اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  کنترل  جامع  طرح  تهیه  به  نسبت  اجتماعی،  آسیب های  کاهش 
کار و مفاسد اخاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام  کودکان  اولویت اعتیاد، طاق، حاشیه نشینی، 
کنونی  که آسیب های اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد)25%( میزان  کند به گونه ای 

کاهش یابد: 
الف(پیشگیری

و متون درسی دوره  برنامه ها  از طریق: اصاح  اجتماعی  آسیب های  بروز  از  اولیه  1- پیشگیری 
آموزش عمومی و پیش بینی آموزش های اجتماعی و ارتقای مهارت های زندگی؛ 

2- تهیه و تدوین پیوست های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه های کان توسعه ای، ملی و بومی 
کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های  با توجه به آثار محیطی آن ها و به منظور 

کشور؛  اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی 
هیأت  تصویب  به  اجتماعی(  امور  کشور)سازمان  وزارت  پیشنهاد  به  این  بند  اجرائی  آیین نامه 

وزیران می رسد.
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3- تدوین ساالنه اطلس آسیب های اجتماعی و سرمایه اجتماعی براساس شاخص های سامت 
کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی ربط. اجتماعی در 

4- »تدوین نظام جامع رصد آسیب های اجتماعی و معلولیت ها« تا پایان سال اول اجرای قانون 
برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون 

برنامه؛ 
ب( خدمت رسانى و بازتوانى

سازمان های  مشارکت  با  اجتماعی  آسیب های  معرض  در  افراد  به  به موقع  خدمات رسانی   -1
غیردولتی؛ 

شرایط  واجد  مددجویان  کلیه  برای  اشتغال  تسهیات  تمهید  و  دادن  قرار  پوشش  تحت   -2
پرداخت  نیاز  مورد  اعتبار  لحاظ  و  بهزیستی  سازمان  و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  پشت نوبتی 

مستمری آنان در بودجه های سنواتی ساالنه؛ 
کز فوریت های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر تا پایان  3- توسعه مرا
گسترش آسیب های اجتماعی؛  سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و 
و  گروهی  در حوزه های مشارکت های  نهاد  مردم  و سازمان های  مردم  توسعه نقش  و  4- بسط 
تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تأمین 

منابع مورد نیاز؛ 
پ( شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز

تمرکز  و  و حاشیه شهرها  بافت شهری  در  اجتماعی  بحران زای  و  آسیب خیز  نقاط  شناسایی   -1
بخشیدن حمایت های اجتماعی، خدمات بهداشتی درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و 
برنامه های اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیب های 

اجتماعی در مناطق یادشده؛ 
کنان سکونتگاه های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق  کیفیت زندگی سا 2- بهبود 
آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی در 

این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها؛ 
3- برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از 
که ساالنه ده درصد)10%( نسبت  گونه ای  توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به 

کاهش جمعیت حاشیه نشینی اقدام شود. به ساماندهی مناطق و 
ت( حمایت از زنان سرپرست خانوار

مصوبات  و  قوانین  طبق  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی  جامع  طرح  کامل  اجرای  و  تهیه 
شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری)معاونت امور زنان( با همکاری 
کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و  وزارت تعاون، 

تصویب در مجلس شورای اسامی و نظارت بر اجرائی شدن آن؛ 
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ث( مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه
1- توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های 
و پیش سازهای  روان گردان ها  انتقال)ترانزیت( مواد مخدر،  و  توزیع  تولید،   و شبکه های  قاچاقچیان 
همکاری  با  اموال  این  ضبط  و  کشور  از  خارج  و  داخل  در  سرشبکه ها(  و  سرباندها  مرتبط)به ویژه 
دستگاه های اجرائی ذی ربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با 
گردش  مواد مخدر و اصاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از 

خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می گیرد.
کل  2- از طریق دستگاه های اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران با اذن فرماندهی 
کلی برنامه ششم،  کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست های  کردن سیاست های  قوا در راستای اجرائی 
ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه در مورد روان گردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت 
کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه  پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و 
مواد مخدر و روانگردان ها و پیش سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات های مرتبط اقدام 

قانونی الزم را به عمل آورند.
کار و رفاه اجتماعی)سازمان بهزیستی( با همکاری شهرداری ها نسبت  3- از طریق وزارت تعاون، 
و  بی خانمان  و  متجاهر  معتادان  آسیب  کاهش  و  درمان  نگهداری،  کز  مرا تکمیل  و  بهره برداری  به 
با  استان ها  در  بهبودیافته  معتادان  برای  اجتماعی  صیانت  و  توانمندسازی  جامع  کز  مرا راه اندازی 
کشور یا  کز به عهده سازمان بهزیستی  رعایت احکام ماده)70( این قانون اقدام نماید. اداره این مرا
از ظرفیت سازمان های مردم  نهاد و بخش غیردولتی خواهد  با بهره گیری  شهرداری ها حسب مورد 
بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمع آوری این معتادان و تحویل 
با  و  بهزیستی  تأیید سازمان  با  نظر  مورد  کز  مرا از  افراد  این  ترخیص  نماید.  اقدام  کز  مرا این  به  آن ها 
هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیین نامه اجرائی این جزء توسط ستاد مبارزه با 

مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای  اجتماعی کشور می رسد.
ج( حمایت از بیماران روانى مزمن و سالمندان

1- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج 
درصد)75%( جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه؛ 

پنج  بیست  و  حداقل  پوشش  با  سالمندان  توان بخشی  و  ساماندهی  طرح  اجرای  تداوم   -2
درصد)25%( جمعیت هدف؛ 

چ( تأمین مسکن نیازمندان
گروه های هدف سازمان های حمایتی به مسکن و رفع  1- به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب پذیر و 
کثر تا پایان سال اول اجـرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در  فـقر سکونتی حـدا

چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.
مسکن ساز  خیرین  و  بهزیستی  سازمان  و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد   -2
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برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه 
ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضاب، برق و گاز برای واحدهای 

مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.
کار کودکان  ح ( ساماندهى 

که  تا پایان اجرای قانون برنامه به نحوی  با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاه ها 
جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پنج درصد)25% ( کاهش یابد.

ماده81
کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه،  دولت مکلف است در اجرای بند)40( سیاست های 
برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه مشتمل بر حوزه امدادی، 
حمایتی و بیمه های اجتماعی به جز سامت با رعایت سطح بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل 
براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد 
و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و به منظور ساماندهی 
منابع و مصارف مربوط به یارانه های اجتماعی، رفع هم پوشانی ها، دسترسی عادالنه به خدمات، اجرای 
این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی 
بر شکل گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سامت ایرانیان 
موضوع ماده)84( این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می پذیرد وکلیه سازمان ها، صندوق ها، 
که به هر نحوی از انحاء از بودجه  نهادها و دستگاه های اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی 
دولتی و عمومی استفاده می کنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت می نمایند مکلفند طبق ضوابط 

قانونی از این نظام تبعیت کنند.
تبصره- آیین نامه های اجرائی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین 
اجتماعی چند الیه به جز سامت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با قانون برنامه 
کار و رفاه اجتماعی و سازمان به  ششم در چهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، 

تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده82
کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی) اعم از کشوری،  برقراری مستمری بازنشستگان برای 
مبنای  بر  بانک ها(  و  نهادها  بازنشستگی دستگاه ها،  و سایر صندوق های  اجتماعی  تأمین  لشکری، 

میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می باشد.

ماده83
الف( سازمان های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد)%1( 
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کشور طبق بودجه  کل  کاال و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه  از محل وصول عوارض ورود 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان  سنواتی از طریق 

بومی این مناطق اختصاص دهند.
ب( کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت  پوشش 
خود ساالنه یکصدهزار نفر به ترتیب هفتاد درصد)70%( کمیته امداد امام خمینی)ره( و سی درصد)%30( 
سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیات قرض الحسنه الزم را در 

جهت تحقق این امر درنظر خواهد گرفت.

بخش16- امور ایثارگران
ماده86 

الف( کلیه دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست های کلی ترویج و تحکیم 
فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران اباغی 29/9/1382 اقدام نمایند.

ث( دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، 
گیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیت ها و  جهاد و شهادت به خصوص استمرار و فرا
زیرساخت های الزم در دستگاه های اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات 

برنامه های فرهنگی و هزینه ای وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام نماید.
ج( دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای 
که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه  این فرهنگ ماندگار به والدین شهیدی 
درصد)50%( و باالتر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد)50%( و باالتر هستند نشان ملی ایثار اعطا 

نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید.
تبصره- کلیه دستگاه های اجرائی موظفند گزارش عملکرد ساالنه خود را در طول اجرای قانون برنامه 
در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد 

حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسامی ارائه نمایند.

ماده87
به  برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی  اقدامات الزم  دولت موظف است 
ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرائی 

کثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و اباغ نماید. آن را حدا
تبصره  اجرای  برای  نیاز  مورد  اعتبار  برنامه  قانون  اجرای  اول  سال  در  است  مکلف  دولت  ب( 
ماده)38( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نموده و از طریق 

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.
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و  ایثارگران  به  خدمات رسانی  جامع  قانون  ماده)21(  اجرای  بـر  عاوه  است  مکلف  دولـت  ج( 
تبصره های آن و اصاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد)70%( و باالتر را 

در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.
چ( جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی 
بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل 

خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.
تبصره- در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن 

سنوات، مجددًا به این افراد تعلق نمی گیرد.
ح( ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود 
کلیه دستگاه های مشمول ماده)2( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن  بوده و 

هستند.
جامع  قانون  ماده)2(  موضوع  دستگاه های  در  شاغل  شهدای  همسران  و  فرزندان  کلیه  خ( 
کثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای  خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حدا

کامل بازنشسته شوند.
یا  صعب العاج  یا  و  خاص  بیماری های  دارای  که  شهدا  فرزندان  و  همسران  والدین،  تبصره1- 
محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می شوند.
تبصره2- جانبازان گروه بیست و پنج درصد)25%( تا چهل و نه درصد)49%( ضریب)K( بهره مندی 

حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می باشد.
ذ( ماده)21( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصاح می شود: 

عبارت »اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی« بعد از عبارت »تأمین نیروهای مورد نیاز خود را« 
اضافه می شود.

کثر پس از سه ماه رسمی  قطعی می گردد. تبصره1- وضعیت استخدامی مشموالن این ماده حدا
تبصره2- والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه 
کلیه دستگاه های مشمول ماده)2( قانون جامع خدمات رسانی به  سابقه حضور در جبهه، شاغل در 
ایثارگران و مؤسسات تابعه آن ها و شرکت های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی باالتر، 
کلیه حقوق و  مشروط به عدم محکومیت آن ها براساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از 

مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند.
باالتر بهره مند  امتیاز یک مقطع تحصیلی  از  که به موجب قوانین و مقررات مربوط  ایثارگرانی  ر( 
کشوری  کارشناسی، مشمول بند)الف( ماده)103( قانون مدیریت خدمات  می باشند با داشتن مدرک 

بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.
که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته  ز( آزادگانی 
شده اند، می توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، 
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کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به  حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل 
بازنشستگی نائل آیند.

کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده  ژ( مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به 
معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می باشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و ارائه 
خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با 

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران)ساتا( می باشد.

ماده88
ایثارگران)جانبازان و  کلیه مطالبات معوق خانواده های معظم شهدا و  الف( دولت موظف است 
کلیه مطالبات  آزادگان( اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و 
کثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و  کامل حدا قانونی آنان را به طور 
که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات  توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی 

معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.
تبصره- مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال 
نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق 

بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد.
گروه های عنوان شده ذیل  ب( دولت موظف است اعتبار الزم را به منظور تأمین حداقل معیشت 
کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در  که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیش بینی و حداقل حقوق 

بودجه های سنواتی درج و در اختیار دستگاه های مربوطه قرار دهد.
کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت؛  1- جانبازان با هر میزان درصد از 

2- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم)گم جن(؛ 
3- افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی)با حداقل شش 

ماه حضور در جبهه(؛ 
تبصره-  تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به 
عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای 

مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح)ساتا( می باشد.
از فوت  که تحت تکفل والدین شهدا بوده اند)پس  نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا   -4

والدین(؛ 
بیماری های  برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور،  دارای   -5

کمیسیون پزشکی بنیاد؛  خاص و یا صعب العاج پس از تأیید 
که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید  ۶- همسران مطلقه شهدا 

کارکنان دولت(؛  نگهداری نموده اند با تأیید بنیاد)ماهانه معادل دو سوم حقوق 
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عبارت  »آزادگان«  عبارت  از  پس  ایثارگران  به  رسانی  خدمات  جامع  قانون  ماده)51(  در  پ( 
»همسران و فرزندان شهدا« اضافه می گردد.

ـ سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد)100%(سرانه بیمه عمر و حوادث 
جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه 

سنواتی اقدام نمایند.
ایثارگران در  بر مواد)13(،)52( و)59( قانون جامع خدمات رسانی به  حکم بند)ت( ماده)88( 

کم است. طول اجرای قانون برنامه، حا
ث( دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت های رزمندگان 
که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج  هشت سال دفاع مقدس 
کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیات  درصد)25%( جانبازی و آزادگان با 

رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید: 
1- تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی درصد)30%( هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد 
تأیید  مورد  دانشگاه های  سایر  و  نور  پیام  دانشگاه  دولتی،  دانشگاه های  شبانه  دوره های  اسامی، 
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی؛ 

کز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری؛  2- بهره  مندی رایگان از خدمات مرا
3- معافیت از پرداخت سی درصد)30%( هزینه از طریق هر یک از شرکت های دولتی و خصوصی 

هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال؛ 
به  نهادن  ارج  به منظور  مکلفند  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  و  دهیاری ها  و  شهرداری ها   -4
والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان 
جانبازان بیست  و پنج درصد)25%(و باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و باالتر در جبهه را با 
که دفن اموات در آن ها مجاز می باشد و آرامستان ها بدون اخذ  رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی 

هزینه اقدام نمایند.
۶- بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با 

حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی؛ 
و  از عبارت »جانبازان  ایثارگران پس  به  قانون جامع خدمات رسانی  ماده)31(  بند)الف(  در  ج( 
آزادگان و فرزندان شاهد« عبارت »فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان 

با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه« اضافه می شود.
چ( متن زیر به عنوان ماده)59( مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می شود.
»قـوه قضائیـه، سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک کشـور، کانون وکای دادگسـتری، کانون کارشناسـان 
کارشناسـان قوه قضائیه، مکلفند سـی درصد)30%( از سـهمیه صدور دفاتر خدمات  رسـمی، مرکز وکاء و 
کارشناسـان رسـمی دادگسـتری را بـه  قضائـی و الکترونیـک، سـردفتری، صـدور پروانـه وکالـت، مجـوز 
فرزنـدان و همسـران شـهدا، جانبـازان بـا حداقـل ده درصـد)10%(، آزادگان بـا داشـتن حداقـل سـه ماه 
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سـابقه اسـارت و رزمنـدگان بـا داشـتن حداقـل شـش ماه حضـور در جبهـه و همسـر و فرزنـدان جانبـازان 
بیسـت و پنـج درصـد)25%( و باالتـر و فرزنـدان و همسـران آزادگان و فرزنـدان رزمنـدگان دارای حداقـل 
دوازده مـاه سـابقه حضـور داوطلبانـه در جبهـه، بـدون رعایـت شـرط سـنی در صورت واجد شـرایط بودن 

اختصـاص دهند.«
حکـم بنـد)چ( مـاده)88( بـر مـواد)13(،)52( و)59( قانـون جامـع خدمات رسـانی بـه ایثارگـران در 

کم اسـت. طـول اجـرای قانـون برنامـه، حا
مـاه  دوازده   حداقـل  بـا  رزمنـدگان  و  شـهدا  فرزنـدان  و  ایثارگـران  دریافتـی  کـه  صورتـی  در  ح( 
گـردد  بازنشسـتگی دیگـری  و صنـدوق  اجتماعـی  تأمیـن  سـابقه حضـور در جبهـه مشـمول صنـدوق 
بازنشسـتگی در هـر صنـدوق بـه طـور مسـتقل انجـام می گـردد و بـا تحقـق بازنشسـتگی ایـن افـراد در 
کمـک دولـت فقـط بـه یـک  دو صنـدوق از مسـتمری بازنشسـتگی آن صنـدوق بهره منـد می گردنـد. 

بـود. خواهـد  صنـدوق 
خ ( ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور 
در جبهـه بـرای یـک بـار از پرداخـت ما به التفـاوت بـرای پانـزده سـال سـنوات بیمـه ای ناشـی از تغییـر 
صنـدوق بیمـه و بازنشسـتگی معافنـد. ایـن مبلـغ به عنوان مطالبـه صندوق منتقل الیـه از دولت منظور 

و در قالـب بودجـه سـنواتی توسـط دولـت پرداخـت و تسـویه می شـود.
ر( بـه مـاده)37( قانـون جامـع خدمات رسـانی بـه ایثارگـران پـس از عبـارت »کسـورات بازنشسـتگی 
سـهم اسـرا و آزادگان و جانبـازان« عبـارت »فرزنـدان شـهداء و رزمنـدگان بـا حداقـل بیسـت و چهـار مـاه 

حضـور در جبهـه« اضافـه می شـود.
کلیـه امتیـازات و مزایـای مقـرر در قوانیـن و مقـررات مختلـف بـرای شـخص  ز( فرزنـدان شـهدا از 
کاهـش سـاعت  جانبـاز پنجـاه درصـد)50%( و باالتـر بـه اسـتثنای تسـهیات خـودرو، حـق پرسـتاری، 
کاری و حالت اشـتغال برخوردارند. امتیازات ناشـی از این بند شـامل وابسـتگان فرزند شـهید نمی شـود.

 
ماده90

الـف( الحاقـات زیـر در مـاده)70( قانـون جامـع خدمات رسـانی بـه ایثارگـران و اصاحیـه بعدی آن و 
در مـاده)47( قانـون الحـاق برخـی مـواد بـه قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت)2( بـه شـرح 

زیـر صـورت می گیرد: 
سـهمیه ورود بـا پنج درصـد)5%( سـهمیه اختصاصـی بـرای جانبازان زیر بیسـت و پنج درصد)%25( 
و همسـران و فرزنـدان جانبـازان زیـر بیسـت و پنـج درصـد)25%( و همسـران و فرزنـدان رزمنـدگان، بـا 

حداقـل شـش ماه حضـور داوطلبانـه در جبهـه بـه سـی درصد)30%( افزایـش یابـد.
کـه سـهمیه بیسـت و پنـج درصـد)25%( ایثارگران)مشـمولین مـاده)70( قانـون  تبصـره- در صورتـی 
پنج درصد)5%(سـهمیه  و  نگـردد  تکمیـل  آن(  بعـدی  اصـاح  و  ایثارگـران  بـه  خدمات رسـانی  جامـع 
اختصاصـی جانبـازان زیـر بیسـت و پنـج درصـد)25%( و همسـران و فرزنـدان جانبـازان زیـر بیسـت و 
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بـا حداقـل شـش ماه حضـور داوطلبانـه در جبهـه،  رزمنـدگان  فرزنـدان و همسـران  پنـج درصـد)%25( 
پاسـخگوی متقاضیـان واجدالشـرایط نباشـد دولـت مکلـف اسـت مانـده ظرفیـت خالـی بیسـت و پنـج 
درصـد)25%( ایثارگـران را مـازاد بـر پنـج درصـد)5%( مذکور به جانبازان زیر بیسـت و پنج درصد)25%( و 
همسـران و فرزنـدان جانبـازان زیـر بیسـت و پنـج درصـد)25%( فرزندان و همسـران رزمنـدگان با حداقل 

کـه شـرایط الزم را داشـته باشـند، اختصـاص دهـد. شـش ماه حضـور داوطلبانـه در جبهـه 
ب( هزینه شـهریه مشـموالن ماده)۶۶( قانون جامع خدمات رسـانی به ایثارگران در دانشـگاه های 
آزاد  دانشـگاه  شـهریه های  سـقف  در  کثـر  حدا غیردولتـی  یـا  دولتـی  دانشـگاه های  بین الملـل  پردیـس 

کشـور پرداخـت می شـود. اسـامی داخـل 
کـه از وزارتخانه هـای علـوم،  کـز علمـی  کلیـه دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی و مرا پ( 
آزاد  دانشـگاه  و  نموده انـد  مجـوز  اخـذ  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  و  فنـاوری  و  تحقیقـات 
اسـامی مکلفنـد حداقـل بیسـت درصـد)20%( اعضـای هیـأت علمـی مـورد نیـاز خـود را از بیـن جامعـه 
ایثارگـران شـامل فرزنـدان و همسـران شـهدا، جانبـازان پانـزده درصـد)15%( و باالتر، آزادگان و همسـران 
بـا  رزمنـدگان  باالتـر،  و  درصـد)%20(  پنـج  و  بیسـت  جانبـازان  فرزنـدان  و  همسـران  آنـان،  فرزنـدان  و 
کـه دارای مـدرک علمـی دکتـری مـورد تأییـد وزارتخانه هـای  حداقـل شـش مـاه سـابقه حضـور در جبهـه 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی می باشـد و شـرایط علمـی مصـوب 
شـورای عالی انقـاب فرهنگـی را داشـته باشـند، حسـب مـورد از طریـق اسـتخدام و یـا موافقـت بـا انتقال 
کارکنـان دیگـر دسـتگاه ها یـا تبدیـل وضعیـت کارکنـان غیـر هیـأت علمـی، چنانچـه شـرایط علمـی الزم را 
داشـته باشـند تأمیـن و از ابتـداء آنـان را بـه صـورت عضـو هیـأت علمی رسـمی قطعی با احتسـاب سـوابق 
آموزشـی پژوهشـی و اجرائـی مرتبـط و تأثیـر آن در پایـه و مرتبـه علمی و با رعایـت صاحیت های اخاقی 

کننـد. اسـتخدام 
احـکام و امتیـازات ایـن بنـد شـامل اعضـاء هیـأت علمـی فعلـی دارای سـوابق ایثارگـری فـوق نیـز 
می شـود. مسـؤولیت اجـرای احـکام ایـن مـاده بـه طـور مسـتقیم برعهـده وزیـر و رئیـس دسـتگاه های 

مذکـور اسـت در اجـرای ایـن حکـم مقامـات یادشـده مکلـف بـه اتخـاذ تصمیـم می باشـند.
تبصره1- مشـموالن این بند با سـی و پنج سـال خدمت و حداقل شـصت و پنج سـال سن بازنشسته 

می شوند.
کثر شـصت  تبصره2- در صورت تمایل فرد به بازنشسـتگی پس از اتمام سـی سـال خدمت و یا حدا

سـال سن می تواند درخواسـت بازنشستگی نماید.
حکـم بنـد »پ« مـاده)90( ایـن قانـون در طـول اجـرای قانـون برنامـه ششـم توسـعه بـر بنـد »الـف« 
واحـده  مـاده  بـر حکـم  و  بعـدی  و اصاحـات  ایثارگـران مصـوب 2/10/1391  قانـون جامـع  مـاده)71( 

کـم اسـت. کثـر سـن داوطلبـان اسـتخدام مصـوب 22/2/1371 حا قانـون اصـاح حدا
شـرایط جامعـه ایثارگـران موضـوع بنـد)پ( ماده)2( قانون احکام دائمی برنامه های توسـعه کشـور 

بـه شـرایط جامعـه ایثارگـران موضوع بند)پ( مـاده)90(  قانون برنامه اصاح می شـود.
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ماده 101
دهـم)10(،  اصـول  در  منـدرج  اهـداف  تحقـق  به منظـور  موظفنـد  اجرائـی  دسـتگاه های  کلیـه 
بیسـتم)20( و بیسـت و یکـم)21( قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران، اهـداف سـند چشـم انداز 
کلـی خانـواده مبنـی بـر »تقویـت نهـاد  کلـی برنامـه ششـم و سیاسـت های  بیست سـاله و سیاسـت های 
خانـواده و جایـگاه زن در آن و اسـتیفای حقـوق شـرعی و قانونـی زنـان در همـه عرصه هـا و توجـه ویـژه 
بـه نقـش سـازنده آنـان« و نیـز به منظـور بهره منـدی جامعـه از سـرمایه انسـانی زنـان در فرآینـد توسـعه 
پایـدار و متـوازن، بـا سـازماندهی و تقویـت جایـگاه سـازمانی امـور زنان و خانواده در دسـتگاه، نسـبت به 
اعمـال رویکـرد عدالـت جنسـیتی بـر مبنـای اصـول اسـامی در سیاسـت ها، برنامه هـا و طرح هـای خود و 
ارزیابـی آثـار و تصمیمـات براسـاس شـاخص های اباغـی سـتاد ملـی زن و خانـواده شـورای عالـی انقاب 

فرهنگـی اقـدام نماینـد.
تبصـره 1- ریاسـت جمهوری)معاونـت امـور زنـان و خانـواده( موظـف اسـت ضمـن ارزیابـی و تطبیـق 
سیاسـت ها، برنامه هـا و طرح هـای دسـتگاه ها و رصـد مسـتمر ارتقـای شـاخص های وضعیـت زنـان و 

گـزارش آن را به طـور سـاالنه بـه مجلـس شـورای اسـامی و هیـأت وزیـران ارائـه نمایـد. خانـواده، 
تبصـره 2- آیین نامـه اجرائـی ایـن مـاده در خصـوص نحـوه اعمـال، سـازوکارهای نظـارت و پایـش 
شـاخص ها و وظایـف و الزامـات دسـتگاه های اجرائـی بـرای ارتقـای شـاخص های مذکـور، بـه پیشـنهاد 
زنـان و خانـواده(، سـازمان و سـازمان اداری و اسـتخدامی  امـور  مشـترک ریاسـت جمهوری)معاونـت 
کشـور و بـا همـکاری سـایر دسـتگاه های اجرائـی ذی ربـط در چهارچـوب قوانیـن مربوطـه، شـش ماه پس 

از الزم االجـراء شـدن ایـن قانـون بـه تصویـب هیـأت وزیـران خواهـد رسـید.

ماده 102
مصوب  جمعیت  سند  و  خانواده  و  جمعیت  کلی  سیاست های  براساس  است  موظف  دولت 
جامعه ای  تحکیم  و  تقویت  منظور  به  نهادهای ذی ربط  با همکاری  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای 
کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخص های الگو و  خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و 
سبک زندگی اسامی ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات الزم در قالب بودجه سنواتی اقدامات 

ذیل را به عمل آورد: 
ده درصد)%10(  میزان  به  ازدواج  میانگین سن  کاهش  و  کنترل  مناسب جهت  زمینه سازی  الف( 

نسبت به سال پایه درطول اجرای قانون برنامه؛ 
خانگی،  مشاغل  توسعه  طریق  از  خانواده  اقتصاد  و  معیشت  ارتقای  و  پشتیبانی  حمایت،  ب( 
رشد  نرخ  افزایش  و  و خانواده محور  روستایی  تولیدی  تعاونی های  و  اقتصادی  بازده  زود  بنگاه های 

مستمر فعالیت ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه؛ 
پ( مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه های مخل ارزش ها و 

برنامه سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاه های ذی ربط در جهت تحکیم خانواده؛ 
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ت( زمینه سـازی جهـت افزایـش نـرخ بـاروری)TFR( بـه حداقـل5/2 فرزنـد بـه ازای هـر زن در سـن 
بـاروری درطـول اجـرای قانـون برنامـه؛ 

ث( پشـتیبانی و حمایـت از ترویـج ازدواج موفـق، پایـدار و آسـان، فرزنـدآوری و تربیـت فرزنـد صالـح، 
ارزش  دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیات و امکانات؛ 
ج( آمـوزش و مشـاوره مسـتمر و مسـؤوالنه نوجوانـان و جوانـان بـا اولویـت خانواده هـا قبـل، حیـن و 
دسـت کم پنج سـال پـس از ازدواج توسـط همـه دسـتگاه های ذی ربـط، به ویـژه وزارتخانه هـای آمـوزش و 
پرورش، بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و ورزش و جوانان، سـازمان بهزیسـتی، مؤسسـات آموزشـی 
عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی ربط 

بـا برخـورداری خدمـات مشـاوره و روانشناسـی از تسـهیات و مزایـای بیمه هـای پایـه و تکمیلی؛ 
چ( ارائه تسهیات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوج های دارای فرزند در قالب بودجه 

سنواتی؛ 
ح( تمهیدات الزم از قبیل ارائه تسهیات جهت افزایش سامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب 

بودجه سنواتی؛ 
ارائه  با  متأهل،  اولویت وکای  با  و وکای مجرب  از قضات  بهره مندی  تمهیدات الزم جهت  خ( 
ایجاد  و  خانواده  دعاوی  پرونده های  در  زوج ها  سازش  و  صلح  تشویق  جهت  در  الزم  آموزش های 

مشوق های الزم نسبت به پرونده های مختومه؛ 
د( حمایت و توسعه بیمه سامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری 

تا پایان دوران شیرخوارگی؛ 
ذ( ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل 
کان بر برنامه ها، اقدامات و  جلسات مستمر، عهده دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت 
ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی ذی ربط و نهادهای عمومی و تشکل های 
کلی اباغی و رصد و پایش  گیر در تحقق سیاست های  مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فرا
گزارش آن باید هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسامی  تحوالت خانواده و جمعیت خواهد بود و 

ارائه شود.

ماده 103
کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخش های دولتی و  الف( از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون 

عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از سه  روز مرخصی تشویقی برخوردار می گردند.
کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست های تحکیم خانواده ظرف  ب( وزارت تعاون، 
شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون بررسی و طرح الزم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه دار 

حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم گیری قانونی ارائه نماید.
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ماده 104
بیست  میزان  به  طاق  نرخ  کاهش  و  کنترل  راستای  در  است  مکلف  بهزیستی  سازمان  الف( 
 درصد)20%( سال پایه درطول اجرای قانون برنامه زمینه سازی الزم را از طریق مرکز فوریت های اجتماعی 
کز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختاف و بحران های  و مددکاری و مرا

خانوادگی و پیشگیری از وقوع طاق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.
ب( سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه های خود ترویج ازدواج، ضد ارزش بودن طاق و 
آسیب های اجتماعی آن برای زوج ها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوج ها به خانواده و حفظ 

حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسامی ایرانی مدنظر قرار دهد.

ماده 105
کاهش آسیب پذیری  در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و 
کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسامی ایران بر  اقتصاد 
مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاه های اجرائی به جز 
نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه 
انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام 

نماید: 
از  بشری  حقوق  موضوعات  با  رابطه  در  ایران  اسامی  بین المللی جمهوری  وجهه  از  خ( صیانت 
طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین المللی، پاسخ متناسب به ادعاهای بی پایه آنان و 

گسترش حقوق بشر اسامی با همکاری دستگاه های ذی ربط؛ 
کشور در تراز قدرت  ب( دولت موظف است پشتیبانی های الزم را به منظور افزایش توان دفاعی 

منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به عمل آورد: 
2- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه های امنیت و 
دفاع از کشور، دفاع از آرمان ها و مبانی اندیشه انقاب اسامی و توسعه فرهنگ امربه معروف و نهی ازمنکر 

از طریق: 
2-4- جذب و به کارگیری بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادی؛ 

2-5- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی و سازندگی کشور؛ 
کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه جانبه با مواد  ت( به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، 
کاال و ارز از طریق پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در  مخدر و روان گردان ها، پیشگیری و مقابله با قاچاق 

بودجه ساالنه دستگاه های مربوطه اقدامات زیر به عمل آید: 
1- انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوری)اپتیکی( و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد 
ناامنی، بهره گیری از توان اطاعاتی وزارت اطاعات جمهوری اسامی ایران و حمایت سپاه پاسداران 
انقاب اسامی ایران، تقویت و توسعه زیرساخت ها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری 
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اسامی ایران، مشارکت دهی مرزنشینان در طرح های امنیتی، توسعه فعالیت های اطاعاتی و تقویت 
کشور با همکاری  که توسط وزارت  کنترل مؤثر مرزها(  دیپلماسی مرزی براساس طرح)ارتقای امنیت و 
سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران و سپاه پاسداران انقاب اسامی ظرف مدت شش ماه 
کل نیروهای مسلح به تصویب  پس از الزم االجراء شدن این قانون، تهیه می شود و پس از تأیید ستاد 

شورای عالی امنیت ملی می رسد.
2- برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده  درصدی)10%( ساالنه 

در مصادیق مهم آن توسط دستگاه های ذی ربط؛ 
3- برنامه ریزی برای مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها و مدیریت مصرف آن ها با هدف 

کاهش بیست وپنج درصدی)25%( اعتیاد توسط دستگاه های مربوطه درطول اجرای قانون برنامه؛ 

بخش19- حقوقى و قضائى
ماده113

به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق 
عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات 
قضائی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصاح مجرمان و کاهش جمعیت 

کیفری: 
کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات  الف( سازمان بهزیستی 
مشاوره ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمایت خانواده 
برای مشاوره  آن سازمان  به  اختاف  رفع  برای  مقام قضائی صاحیت دار  توسط  مصوب 1391/12/1 

خانواده معرفی می شوند، اقدام الزم را به عمل آورد.
ب( مفاد اسناد رسمی الزم االجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرای سازمان ثبت 
کشور اجراء می شوند. ادارات مذکور مکلفند بافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به  اسناد و اماک 
کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای  شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام 
کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به  اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام 
اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهٌدله سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری 

رجوع نماید.
تبصره1- آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و 

اماک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
یا  تعهد خود  انجام  به  روز نسبت  بیست  چنانچه متعهد سند الزم االجراء، ظرف مدت  تبصره2- 
جلب رضایت متعهٌدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این 
صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند)پ( ماده)11۶( این قانون 
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کلیه دستگاه های اجرائی و بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه  منعکس خواهد شد. 
کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات  قرارداد مالی و پرداخت تسهیات، موافقت اصولی، صدور 
به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش)محرومیت از 

حقوق اجتماعی( خواهد بود.
ح( به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرائی به ویژه در زمینه های 
بودجه ریزی، برنامه ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاه های اجرائی 
که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آن ها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی 

رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
خ( در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای 
مختلف تشویق و ماندگاری شاغان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرائی از جمله 
در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکًا توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس 
سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب 

قانون  اباغ می گردد.

ماده116
کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختافات، قوه  راستای  الف( در 
قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختافات از طریق داوری، ایجاد و 
توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آن ها، تا پایان سال اول اجرای 

قانون برنامه تمهیدات الزم را پیش بینی نماید.

ماده122
قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولت مصوب27/11/1380 و اصاحـات و الحاقات بعدی 
الحـاق  قانـون  و  کشـور مصـوب 10/11/1395  توسـعه  برنامه هـای  احـکام دائمـی  قانـون  و  تنفیـذ  آن 
برخـی مـواد بـه قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت)2( مصـوب 4/12/1393 و مـاده)۶۶( 
به عنـوان  بعـدی  الحاقـات  و  اصاحـات  بـا   13۶۶/۶/1 مصـوب  کشـور  عمومـی  محاسـبات  قانـون 
کـم بـوده و با لحاظ مـوارد زیر اعمـال می گردد:  بخشـی از ایـن قانـون در طـول اجـرای قانـون برنامـه حا

کشـور  توسـعه  برنامه هـای  دائمـی  احـکام  قانـون  مـاده)1(  حکـم  قانـون،  ایـن  احـکام  بـر  الـف( 
اسـت. کـم  حا  1395 سـال  مصـوب 

ماده123
سیاست های کلی برنامه ششم و سایر سیاست های کلی اباغی مقام معظم رهبری الزم االجراء است.
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ماده124
ایـن قانـون از تاریـخ الزم االجـراء شـدن بـه مـدت پنـج سـال معتبـر می باشـد و دولـت موظـف اسـت 
شـش ماه قبـل از پایـان اعتبـار ایـن قانـون الیحـه برنامـه پنجسـاله هفتـم را به مجلس شـورای اسـامی 

ارائـه نماید.
قانـون فـوق مشـتمل بر یکصدوبیسـت وچهارماده و یکصدوبیست وهشـت تبصـره در جلسـه علنـی 
روز شـنبه مـورخ چهاردهـم اسـفندماه یکهـزار و سـیصد و نـود و پنـج مجلـس شـورای اسـامی تصویـب 
و در تاریـخ 1395/12/21 از سـوی مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا اصـاح بند)الـف( مـاده)4(، 
بنـد)ب( مـاده)12(، مـاده)30(، جـزء)1( بند)الـف( مـاده)۶7( و تأییـد مـاده)1۶( موافـق بـا مصلحـت 

نظـام تشـخیص داده شـد.
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى

خ  کشور مصوب مجلس شورای اسالمى مور قانون احکام دائمى برنامه های توسعه 
1395/11/10

قای محمدسینجلى جاسبى جناب آ
کشور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمى 

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده »1« قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده »1« قانون 
مذکور، یک نسخه تصویر »قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور« برای درج در روزنامه رسمی 

ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى

قای دکتر حسن روحانى حجت االسالم والمسلمین جناب آ
ریاست محترم جمهوری اسالمى ایران

و  بیست  و  یکصد  اصل  اجرای  در   4/8/1394 مورخ   220/10/52412 شماره  نامه  به  عطف 
که  کشور  سوم)123( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه  با عنوان الیحه به مجلس شورای اسامی تقدیم 

گردد. مورخ 10/11/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست اباغ می 
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى
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کشور مصوب 1395/11/10 مجلس  موادی از قانون احکام دائمى برنامه های توسعه 
شورای اسالمى

ماده 6
الف( کارکنان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه ها 
کماکان  زمان  محدودیت  بدون  حقوق،  بدون  مرخصی  از  استفاده  و  استعفاء  اخراج،  بازخریدی،  یا 
مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای 

افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

ماده 7
شورای عالی سامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود: 

الف( وظایف: 
1- سیاستگذاری برای ارتقای سامت و امنیت غذایی و سامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی؛ 
2- بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست های ناظر بر سامت 

و امنیت غذایی؛ 
3- تعیین و پایش شاخص های اساسی سامت و امنیت غذایی؛ 

4- تصویب استانداردهای ملی پیوست سامت برای طرح های بزرگ توسعه ای؛ 
5- تصویب برنامه اجرائی سامانه »خدمات جامع و همگانی سامت و امنیت غذایی«؛ 

گزارش های نظارتی؛  ۶- تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به 
7- ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرائی مربوط؛ 

ب ( ترکیب: 
1- رئیس جمهور)رئیس( ؛ 

2- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)دبی( ؛ 
کشور؛  3- رئیس سازمان برنامه و بودجه 

کشور؛  4- وزیر 
5- وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ 

کار و رفاه اجتماعی؛  ۶- وزیر تعاون، 
7- وزیر آموزش و پرورش؛ 
کشاورزی؛  8- وزیر جهاد 
9- وزیر ورزش و جوانان؛ 

10-رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛ 
11-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران؛ 

کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و  12- یک نفر از اعضای هر یک از 
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محاسبات مجلس شورای اسامی به عنوان ناظر؛ 
کمیته امداد امام خمینی)ره(؛  13- رئیس 

14- رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛ 
15- یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سامت بنا به پیشنهاد وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رئیس شورای عالی؛ 
1۶- یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به 

کشاورزی و تأیید رئیس شورای عالی؛  پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد 
تبصره مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

وزارتخانه های  و  کشور  بودجه  و  برنامه  پیشنهاد مشترک سازمان  به  بند  این  اجرائی  آیین نامه 
کثر ظرف مدت شش ماه  کشاورزی تهیه می شود و حدا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد 

پس از اباغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 8
خدمـات  از  دسـته  آن  بـرای  شـده  تعییـن  تعرفـه  بـر  مـازاد  پرداخـت  هرگونـه  و  قـرارداد  عقـد 
کـه در بسـته بیمـه پایـه سـامت اعـام می شـود توسـط شـرکت های  تشـخیصی، بهداشـتی و درمانـی 
بیمـه تجـاری و سـازمان بیمـه سـامت ایـران بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی تحـت هـر عنـوان ممنـوع 
کـه در قوانیـن خاص معین شـده اسـت،  اسـت. پرداخـت حـق سـرانه بیمـه تکمیلـی به جـز در مـواردی 
کـه در تعهـد بیمـه  بـر عهـده افـراد بیمـه شـده اسـت. منظـور از بیمـه تکمیلـی فهرسـت خدماتـی اسـت 

پایـه سـامت نیسـت.
کشوری موظف به  تبصره 1- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده)5( قانون مدیریت خدمات 

اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه های مصوب هستند.
رفاه  و  کار  تعاون،  و  ایران(  مرکزی  دارایی)بیمه  و  اقتصادی  امور  وزارتخانه های   -2 تبصره 

اجتماعی حسب مورد مسؤول حسن اجرای این ماده می باشند.

ماده 11
تولید  و  تهیه  هوایی،  عکسبرداری  مکانی،  اطاعات  و  نقشه برداری  با  مرتبط  فعالیت های 
نقشه های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده 
و  برنامه  سازمان  توسط  مربوط  دستورالعمل های  و  استانداردها  است.  کشور  نقشه برداری  سازمان 

کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و اباغ می شود. گیری های  کشور با رعایت جهت  بودجه 
مکلفند  کشور  وبودجه  برنامه  سازمان  و  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  تبصره- 
دستورالعمل اجرائی این ماده را به منظور نحوه اعمال ماحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار 

نقشه ها و داده های مکانی تهیه و اباغ نمایند.
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کشور مصوب  این ماده به عنوان یک ماده جدید بعد از ماده)10( قانون جامع حدنگار)کاداستر( 
12/11/1393 الحاق می گردد.

ماده 20
مصوب  کشور  بانکی  و  پولی  قانون  ماده)12(  بند)الف(  موضوع  دستگاه های  کلیه  الف( 
کثر ظرف  کنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند، موظفند حدا که تا  18/4/1351
به  که  براساس دستورالعملی  را  بانکی خود  کلیه حساب های  قانون  این  اباغ  از  مدت سه ماه پس 
مرکزی  بانک  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزرات  مشترک  پیشنهاد 
جمهوری اسامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی 
با  نیز موظف به همکاری  اقتصادی و دارایی  امور  بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت 

بانک مرکزی در اجرای این ماده می باشند.
تصرف  منزله  به  و  شده  تلقی  جرم  طرفین،  از  یک  هر  سوی  از  قانون  این  از  تخلف   -1 تبصره 

غیرقانونی در اموال عمومی است.

ماده 21
کشور و اصاحات  اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران براساس قانون پولی و بانکی 

بعدی آن است.
مؤسسات  بانک ها،  قبیل  از  اعتباری  و  پولی  نهادهای  انحال  و  فعالیت  ثبت،  تأسیس،  الف( 
شرکت های  و  صرافی ها  قرض الحسنه،  صندوق های  اعتبار،  تعاونی های  غیربانکی،  اعتباری 
مرکزی  بانک  از  اخذ مجوز  با  نهادهای مذکور فقط  تغییرات  ثبت  و همچنین  واسپاری)لیزینگ ها( 

جمهوری اسامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و اماک  ب( 
کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت  کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران و وزارت تعاون، 

مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران می باشند.
پ( بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صاحیت حرفه ای 
و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب 
صاحیت حرفه ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه 
ماده)44(  بند)2(  در  مندرج  مبلغ  اموال عمومی محسوب می شود.  در  غیرقانونی  تصرف  در حکم 
قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون)500/000/000( ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار 
کاال و خدمات مصرفی اعامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی  براساس رشد شاخص بهای 

توسط هیأت وزیران تعدیل می شود.
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ت( انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید 
صاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل 
دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه 
و  ایران  بانک مرکزی جمهوری اسامی  با پیشنهاد مشترک  آن  به  و رسیدگی  اعتراض  احراز شرایط 

وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
ث( ایجـاد نهادهـای جدیـد در بـازار غیرمتشـکل پولـی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسـامی 
ایـران ممنـوع بـوده و تصـدی پسـت های مدیریتـی آن هـا در حکـم تصـرف غیرقانونـی در امـوال عمومی 

تلقی می شـود.
بندهای)الف( و )ث( این ماده به ماده)1( قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 22/10/1382 

الحاق می شود.

ماده 22
گمرکی مصوب 22/8/1390 الحاق می گردد:  متن زیر به ماده)۶۶( قانون امور 

ع  شر موازین  رعایت  که  مواردی  در  به جز  واردات  برای  غیرفنی  و  غیرتعرفه ای  موانع  برقراری 
تولید  منظور  به  که  واسطه ای  کاالهای  و  اولیه  مواد  ورودی  حقوق  است.  ممنوع  می کند،  اقتضاء 
از  روز پس  پانزده  کشور می شود، ظرف مدت  وارد  دانش بنیان  توسط شرکت های  به ویژه  صادراتی 

صادرات به آن ها مسترد می شود.

ماده 26
در  اراضی  کاربری  تغییر  و  سند  صدور  جابه جایی،  تملک،  جدید،  مستحدثات  احداث  هرگونه 
محدوده ایمنی نیروگاه ها و تأسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان 
حق در اراضی و اماک واقع در محدوده مذکور، براساس الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و 
اماک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقاب 17/11/1358 
کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی  تأمین می شود. تملک و تصرف اماک مذکور پس از توافق یا 
که به موجب قانون مذکور تعیین می شود، امکان پذیر است. ذی-نفع در صورت  بهای آن به مالکان 

اعتراض می تواند به مرجع صالح قضائی مراجعه نماید.
ایمنی  نظام  مرکز  توسط  که  کشور  ایمنی هسته ای  نظام  مصوبات  و  مقررات  الزامات،   -1 تبصره 
سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، 

برای کلیه دستگاه های اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، الزم االجراء است.
تبصره 2- آیین نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از اباغ این قانون توسط سازمان 
انرژی اتمی ایران تهیه می شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه 

کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

65



ماده 29
الف( بهره برداری از جنگل ها به پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط و در چهارچوب 
مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاه های طبیعی تنها بر اساس توان 
کولوژیک( و ضرورت حفظ آن ها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این  بوم شناختی)ا
ماده عاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه ای تا پنج برابر خسارت واردشده به جنگل و یا 
کشور  کل  مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه داری 
واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صددرصد)100%( آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاه های 

خسارت دیده هزینه می شود.

ماده 31
که در قوانین و دستورالعمل ها  الف( شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله 
مشـخص می شـود و همچنیـن اجـرای اختیـارات تفویضـی رئیس جمهـور در امـور برنامـه و بودجـه و در 
جهـت هماهنگـی و نظـارت بـر مدیریـت و توسـعه سـرمایه گذاری همه جانبـه و پایـدار اسـتان، پیگیـری 
عدالـت سـرزمینی، تقویـت تمرکززدایـی، افزایـش اختیارات اسـتان ها و تقویت نقش و جایگاه اسـتان ها 
در راهبـری و مدیریـت توسـعه درون و برون گـرای منطقـه ای و تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی، بـا 
ترکیـب اعضـای زیـر تشـکیل می شـود. آیین نامـه اجرائـی این ماده با پیشـنهاد سـازمان برنامـه و بودجه 

کشـور بـه تصویـب هیـأت وزیران می رسـد: 
1- استاندار)رئیس( ؛ 

2- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان)دبیر( ؛ 
3- رئیس واحد استانی وزارتخانه های دارای واحد استانی)یک نفر( ؛ 
گردشگری استان؛  4- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

5- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان؛ 
۶- فرمانداران)حسب مورد( ؛ 

7- فرمانده سپاه استان؛ 
شورای  مجلس  انتخاب  به  اسامی  شورای  مجلس  در  استان  مردم  نمایندگان  از  نفر  دو   -8

اسامی)به عنوان ناظر( ؛ 
9- مدیرکل صدا و سیمای استان؛ 

گیری و نظارت درخصوص  تبصره 1- شورای برنامه ریزی و توسعه استان باالترین نهاد تصمیم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می باشد.

که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به انتخاب وزیر  تبصره 2- در مورد وزارتخانه هایی 
در جلسات شورا شرکت می کند.

تبصره 3- عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره 
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جلسه شورا بر عهده دبیر می باشد. جلسات با دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و رأی گیری با ورقه و 
کثریت اعضای حاضر قابل اجراء است. مخفی است. مصوبات با ا

تبصره 4- دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاه های اجرائی 
غیر عضو در شورا، از باالترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به 

هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان)بدون حق رأی( دعوت به عمل آورد.
تبصره 5- دبیر شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه 

کند و از دو نماینده مجلس شورای اسامی دعوت به عمل آورد. کلیه اعضاء ارسال  رسمی برای 
ب( وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می شود: 

1- بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه ای و برنامه های توسعه استان که شامل جهت گیری های 
کشور و در راستای جهت گیری های آمایش  توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ریزی 
پروژه های  و  و طرح ها  توسعه ای  اسناد  و تصویب  استان  توسعه  میان مدت  برنامه های  و  سرزمین 
با  سازگار  و  بخشی  و  سرزمینی  آمایش  کان،  سیاست های  چهارچوب  در  شهرستانی  و  بخشی 

برنامه های بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است.
2- بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی 
کشور و  کاهش عدم تعادل درون استانی در چهارچوب نظام برنامه ریزی  و پایش اقدامات مؤثر برای 

در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های توسعه استانی؛ 
3- تصویب طرح های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه های توسعه استان در 
چهارچوب سیاست های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری؛ 

4- شناخت و اولویت بندی قابلیت ها و مزیت های نسبی استان و ایجاد زمینه های الزم و تشویق 
و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد؛ 

توسعه ای  اقدامات  و  سرمایه گذاری ها  مشکل  رفع  و  جذب  مناسب  سیاست های  اتخاذ   -5
بخش های دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آن ها با سیاست ها و برنامه های 

اقتصاد مقاومتی و اولویت ها، نیازها و برنامه های توسعه ای استان؛ 
سیاست های  چهارچوب  در  جمعیت  نفر  هزار  پنجاه  تا  شهرهای  جامع  طرح های  تصویب   -۶

اباغی شورای عالی شهرسازی و معماری؛ 
گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و  7- بررسی 

کشور؛  بودجه 
کلی تجارت  8- اتخاذ سیاست ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست های 
کشورهای همسایه در  کشور و توسعه همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با  خارجی 

چهارچوب سیاست های دولت؛ 
9- بررسی راه های تجهیز و جذب منابع و پس اندازهای بخش غیردولتی در استان؛ 

تبصره 1- شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند تصمیم گیری موارد غیر مهم، مستمر و یا 

67



گزارش تصمیمات  کند.  گروه ها و یا مدیران دستگاه های اجرائی مشخص تفویض  کار  خاص را به 
و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این تفویض اختیار رافع 

مسؤولیت های شورا نیست.
اعتبارات تملک  برنامه ریزی و توسعه استان صرفًا مسؤولیت تعیین سرجمع  تبصره 2- شورای 
ارتقای  برای  کشور  امکانات  از  متوازن  »استفاده  قانون  موضوع  اعتبارات  و  سرمایه ای  دارایی های 
کمتر توسعه یافته«، سهم شهرستان ها را براساس شاخص های جمعیت و محرومیت  سطح مناطق 

کمیته برنامه ریزی شهرستان را ندارد.  به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات 
کثر  حدا استان  اعتبارات  اباغ  از  پس  است  مجاز  استان  برنامه ریزی  شورای   -3 تبصره 
و  برنامه  سازمان  پیشنهاد  با  را  استان  سرمایه ای  دارایی  تملک  اعتبارات  از   ) % درصد)5  پنج  تا 
افزایش  برای  اعتباری  و  فنی  کمک های  قالب  در  برنامه ریزی  شورای  تصویب  و  استان  بودجه 
اختصاص  شهرستان  یا  استان  همان  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق های  سرمایه 
دارایی های  تملک  اعتبارات  از  درصد)%20(  بیست  کثر  حدا است  مجاز  شورا  این  همچنین  دهد. 
طرح های  اجرای  و  تکمیل  اولویت  با  اعتباری  و  فنی  کمک های  قالب  در  را  استان  سرمایه ای 

اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.
تبصره 4- آستان های مقدس و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به اشخاص 

مذکور نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند.
تبصره 5- هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقاب 
اسامی، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادر تخصصی ساخت و 
کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه  توسعه زیربناهای حمل و نقل 
کثر تا دو و  کن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حدا منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اما
نیم درصد)2/5%( عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه 

کشور تعیین می گردد. عمومی 

ماده 32
آمایش  عالی  »شورای  آن  اجرای  بر  نظارت  و  سرزمین  توسعه  راهبری  نظام  استقرار  منظور  به 

کشور با وظایف زیر تشکیل می  شود:  سرزمین« با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
الف( 1- بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن؛ 
2- بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرح های توسعه سرزمین در 

سطوح ملی، منطقه ای و استانی؛ 
3- بررسی برنامه های اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی؛ 

4- نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و 
ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی ذی ربط؛ 
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تبصره 1- دستگاه های اجرائی مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجراء کنند 
که زمینه تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین فراهم آید.

تبصره 2- نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه)سازمان برنامه و بودجه کشور( است. 
شورا می تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروه های موضوعی یا موضعی اقدام کند.

کشور عبارتند از: وزیران  تبصره 3- ترکیب اعضای شورا عاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور، اطاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاه های اجرائی به 

انتخاب رئیس جمهور.
تبصره 4- دولت موظف است در برنامه ریزی های آمایش سرزمین همواره سیاست های خشکی 

و دریایی را توأمًا لحاظ نماید.
ب( در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران)جنوب شرق 
نیروی دریایی  رفاهی  و  زیرساخت های نظامی، فرهنگی  استقرار، ساماندهی، احداث  کشور( جهت 

کند. کشور لحاظ  ارتش جمهوری اسامی ایران اعتبارات الزم را در بودجه ساالنه 
کشور، اقدامات زیر توسط دولت  پ( به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی 

انجام می شود: 
کـه نـرخ بیـکاری آن هـا باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشـور می باشـد به عنوان  1- شهرسـتان هایی 
مناطـق غیربرخـوردار از اشـتغال تعریـف می شـوند. ایـن مناطـق بـا پیشـنهاد سـازمان برنامـه و بودجـه 
کار و رفـاه اجتماعـی و تصویـب هیـأت وزیـران در سـال اول و نیـز ششـم هـر دهـه  کشـور و وزارت تعـاون، 

تعییـن می شـود.
ایجاد  و  بیکاری  نرخ  کاهش  و  اشتغال  ایجاد  جهت  الزم  مشوق های  است  موظف  دولت   -2
کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه ساالنه 

کند. منظور 
3- معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به 
کند. توسعه واحد و نیز تولید  میزان معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاری صنعتی اعمال 

کاالی جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می باشند.
گاز طبیعی را به  ت( دولت مکلف است سه درصد)3%( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و 
ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش 
گاز طبیعی تعیین می گردد و دو سوم به شهرستان های مناطق  صادرات نفت خام و خالص صادرات 
سازمان  توسط  شهرستان  تفکیک  به  نیافتگی  توسعه  شاخص های  براساس  که  توسعه یافته  کمتر 
اختصاص  بودجه های سنواتی  برنامه عمرانی  اجرای  تعیین می شود، جهت  کشور  بودجه  و  برنامه 
کاهش  دهد. این اعتبار صرفًا به مناطق نفت خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد و موجب 

سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی شود.

69



پیشنهاد  به  قانون  این  اباغ  از  پس  ماه  مدت شش  ماده ظرف  این  اجرائی  آیین نامه  تبصره- 
کشور)دبیرخانه( به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان برنامه و بودجه 

ماده 34
کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای  دولت موظف است به منظور افزایش 
کلی اصل چهل و چهارم)44( قانون اساسی اقدامات زیر را  با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های 

به اجراء درآورد: 
کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ  الف( سازمان برنامه و بودجه 
کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در  کشور« را تهیه و اجراء  اباغ این قانون »سند نظام فنی و اجرائی 

چهارچوب این نظام اباغ می شود: 
کشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآیندها و اسناد)مقررات،  1- نظام فنی و اجرائی یکپارچه 
ضوابط و دستورالعمل ها( مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرح های سرمایه گذاری 

و پروژه های ساخت و ساز باشد.
2- قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان 

همه طرح ها و پروژه هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، در این سند لحاظ شود.
خصوصی  بخش  مرتبط  صنفی  تشکل های  و  اجرائی  دستگاه های  بخش ها،  ویژگی های   -3

پیش بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.
ب( روش های اجرائی مناسب »مشارکت بخش عمومی خصوصی« از قبیل »تأمین منابع مالی، ساخت، 
کلید در دست« و یا  گذاری«، »تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری«، »طرح و ساخت  بهره برداری و وا

»ساخت، بهره برداری و مالکیت« را با پیش بینی تضمین های کافی و تدابیر بودجه ای به کارگیرد.
گشایش  طریق  از  متوسط  و  بزرگ  سرمایه ای  دارایی  تملک  طرح های  مالی  تأمین  سازوکار  پ( 
مالی  ابزارهای  پیش بینی  با  همراه  خارجی  و  داخلی  بانک های  نزد  ارزی  و  ریالی  اسنادی  اعتبارات 
با  فوق  اجرای طرح های  و  مالی  منابع  تأمین  رابطه  که  کند  پیاده  گونه ای  به  تدریج  به  را  تضمینی 

نوسانات بودجه ساالنه کاهش یابد.
تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به 
کشور به تصویب  کشور به عنوان متوّلی نظام فنی و اجرائی یکپارچه  پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه 

هیأت وزیران می رسد.

ماده 37
دینـی،  اندیشـه  و  محمـدی)ص(  نـاب  اسـام  مبانـی  نگهداشـتن  نمایـان  و  زنـده  به منظـور 
و  ایـران  اسـامی  بنیانگـذار جمهـوری  امـام خمینـی)ره(  سـیره عملـی حضـرت  و  فرهنگـی  و  سیاسـی 
کـردن نقـش ایشـان به عنـوان یـک معیـار اساسـی در  مقـام معظـم رهبری)مدظلـه العالـی( و برجسـته 
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نسـل های  بـه  آن  انتقـال  نیـز  و  نظـام  ارکان  بـه مجموعـه  آن  تسـری  و  برنامه هـا  و  سیاسـتگذاری ها 
و  آمـوزش  به ویـژه  مربـوط  دسـتگاه های  همـه  ظرفیـت  از  بهره گیـری  بـا  اسـت  مکلـف  دولـت  آینـده، 
کـز فرهنگـی و هنـری، حوزه هـای علمیـه،  کـز علمـی و جهـاد دانشـگاهی، مرا پـرورش، دانشـگاه ها و مرا

را انجـام دهـد:  صـدا و سـیما، شـهرداری ها و مؤسسـات مـردم نهـاد و بسـیج اقدامـات زیـر 
امـام  حضـرت  خط مشـی  شـدن  اجرائـی  منظـور  بـه  الزم  اعتبـار  تأمیـن  و  سـازوکار  ایجـاد  الـف( 

رهبری)مدظله العالـی( ؛  معظـم  مقـام  اباغـی  سیاسـت های  و  خمینـی)ره( 
کـز تحقیقاتـی و آموزشـی حـوزوی از طریـق شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه  ب( پشـتیبانی از مرا
شیعه شناسـی،  اسام شناسـی،  زمینـه  در  نهـاد  مـردم  فرهنگـی  اجتماعـی  تشـکل های  دانشـگاهی،  و 
ایران شناسـی و اندیشـه های انقـاب اسـامی و شـخصیت ها و نهادهـا و مجامـع تقریبـی و همچنیـن 
و  مـادی  بـا سـاماندهی  و هنـری  رسـانه ای  فعالیت هـای  و  بین المللـی  گسـترش شـبکه های مجـازی 

معنـوی و توسـعه سـرمایه انسـانی و مقابلـه بـا جبهـه معانـد نظـام اسـامی؛ 
قانـون توسـط سـازمان  ایـن  ابـاغ  تاریـخ  از  مـاه  مـاده ظـرف مـدت شـش  ایـن  اجرائـی  آیین نامـه 
کشـور، وزارتخانه هـای آمـوزش و پـرورش، علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و فرهنـگ و  برنامـه و بودجـه 
ارشـاد اسـامی، شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه، سـازمان صـدا و سـیمای جمهـوری اسـامی ایـران و 
مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار حضـرت امـام خمینـی)ره( و مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثار مقـام معظم رهبری 

تهیـه می شـود و بـه تصویـب هیـأت وزیـران می رسـد.
کّمـی  پ( دولـت موظـف اسـت سـند جامـع سـبک زندگـی اسـامی ایرانـی را بـا لحـاظ شـاخص های 
کیفـی نظیـر الگـوی مصـرف، ترویـج روحیـه مشـارکت و فرهنـگ تعـاون و رقابـت سـالم بیـن مـردم،  و 
کار حـال، احتـرام بـه قانـون، تفریحـات و اوقـات فراغـت  کسـب و  قناعـت و صرفه جویـی و احتـرام بـه 
سـالم، ترویـج سخت کوشـی و ساده زیسـتی متناسـب بـا آموزه هـای اسـامی تدویـن و بـا رعایـت مـوارد 

زیـر اجـراء نماید: 
1- حمایت، پشـتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سـازوکار الزم در اجرای سـند؛ 

بـا  تعامـل  در  آن  اجـرای  و  ایرانـی  اسـامی  زندگـی  سـبک  فرهنـگ  ترویـج  و  سـازی  گفتمـان   -2
مکتـوب؛  و  شـنیداری  دیـداری،  رسـانه های 

3- پایـش مسـتمر وضعیـت سـبک زندگـی اسـامی ایرانـی براسـاس شـاخص های مصـوب و ارائـه 
گـزارش سـاالنه بـه هیـأت وزیـران؛ 

4- واسـپاری و حمایت از سـازمان های مردم نهاد و تشـکل های مردمی در اجرای سـند؛ 
کاهـش سـن ازدواج، پوشـش بیمـه ای زایمـان و درمـان نابـاروری، آموزش  5- رفـع موانـع ازدواج، 

و توانمندسـازی خانواده هـا ؛ 
ت( دولـت مکلـف اسـت از طریـق شـورای عالـی حوزه های علمیـه در اجرای وظایـف تکلیفی نظام 
اسـامی و بـه منظـور حضـور مؤثـر و هدفمنـد حـوزه و روحانیـت، از حوزه هـای علمیـه در حکـم نهـاد 

عمومـی غیردولتـی پشـتیبانی و حمایت هـای زیـر را بـه عمـل آورد: 
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1- معافیـت فضاهـای آموزشـی، پژوهشـی و اداری حوزه هـای علمیـه از پرداخـت عـوارض سـاخت 
و ساز؛ 

نیـاز  براسـاس  بـه حوزه هـا  کشـور  گـذاری فضاهـای بااسـتفاده دولتـی در مناطـق مختلـف  2- وا
حوزه هـای علمیـه مطابـق ضوابـط مـاده)۶9( قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت مصـوب 

27/11/1380؛ 
کز درمانی، مجموعه های ورزشی،  کز آموزشی، بیمارستان ها و مرا کلیه دستگاه های اجرائی، مرا  -4
به  نسبت  موظفند  غیردولتی،  یا  دولتی  از  اعم  تجاری  مجتمع های  و  تفریحی  رفاهی،  مجتمع های 

احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
ج( به منظور دستیابی به جامعه ای متمّسک به قرآن و عترت)ع( و برخوردار از ایمان و عمل صالح 
کریم و عترت)ع( در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی  و گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن 

دولت موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند: 
1- تأمین اعتبارات و پشتیبانی الزم به منظور اجرای برنامه ها و سیاست ها و فعالیت های تعیین 

شده؛ 
با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی  ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه  از  2- حمایت 

قرآن، تدّبر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهش های قرآنی و عترت؛ 
کل( با اولویت آموزش و  کریم)جزء و  کثری حافظان قرآن  3- حمایت الزم به منظور تربیت حدا

کز آموزش عالی حوزوی و تشکل های مردم نهاد؛  پرورش، دانشگاه ها و مرا
یک  مکلفند  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  ماده)5(  مشمول  اجرائی  دستگاه های  کلیه  چ( 
درصد)1%( اعتبارات هزینه ای خود به استثنای فصول)1(،)4( و)۶( را طی قرارداد مشخص با سازمان 

گاهی بخشی و اطاع رسانی نمایند. صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آ

ماده 38
کشوری مکلفند به منظور تقویت  کلیه دستگاه های موضوع ماده)5( قانون مدیریت خدمات  ث( 
از جعل هویت  و پیشگیری  الکترونیک  استقرار دولت  و  ایجاد شفافیت  برنامه ریزی،  زیرساخت های 
اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانک های اطاعاتی 
گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه های  کشور به استعام های صورت  موجود 

وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.
ج( سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی، 

مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد: 
3- رفع مشکل معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره(، 

سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ربط و بیمه سامت رایگان زندانیان و خانواده آن ها؛ 
تبصره- اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود.

72



بخش اول: اسناد باالدستی ناظربر سازمان بهزیستی

اشتغال  موانع  رفع  و  شرافتمندانه  زندگی  به  کیفر  تحمل  از  پس  بازگشت محکومان  تسهیل   -4
کردن موارد استعام از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در  آنان با ساماندهی و محدود 

چهارچوب قوانین مربوط؛ 
5- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی؛ 

اتاق های  ایران،  اسامی  انتظامی جمهوری  نیروی  اجرائی ذی ربط،  دستگاه های  کلیه  تبصره-  
کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در  بازرگانی، صنایع، معادن و 

امور فوق می باشند.
آیین نامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط ظرف مدت شش 
و  با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان  قانون توسط وزارت دادگستری  این  اباغ  تاریخ  از  ماه 
کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و  آموزش پزشکی، تعاون، 

تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 40
گذاری دارایی های سرمایه ای و مالی  از درآمدهای عمومی، وا منابع بودجه عمومی دولت اعم 
که  کشوری  و درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرائی موضوع ماده)5( قانون مدیریت خدمات 
کشور واریز شده یا می شود، به استثنای فعالیت  کل  به حساب های بانکی مربوط به نام خزانه داری 
اصاحات  و  مستقیم  مالیات های  قانون  موضوع  مالیات های  پرداخت  مشمول  آن ها،  پیمانکاری 

بعدی آن نیست.

ماده 46
الـف( بـه منظـور افزایـش تـوان دفاعـی کشـور در تـراز قـدرت منطقـه ای و تأمیـن منافـع و امنیـت ملـی 
درصـورت موافقـت فرماندهـی کل قـوا اقدامـات زیـر از طریـق نیروهـای مسـلح بـا همـکاری دولـت معمول 

می شـود: 
ب( دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به عمل آورد: 

کیفی بسیج مستضعفان، آرمان ها و مبانی اندیشه انقاب اسامی،  کّمی و  ث( به منظور تقویت 
توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه های امنیت و دفاع 

از کشور، اقدامات و تسهیات الزم به شرح زیر فراهم شود: 
2- پشتیبانی از رده های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاه های اجرائی 
به ویژه در فعالیت های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تاش در جهت 

تقویت راههای مقابله با جنگ نرم؛ 
3- امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش ها و اردوها 
کثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت؛  و سایر برنامه ها حدا
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تبصره 1- به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت 
الزم را برای تأمین پوشش بیمه ای و جبران خسارت های ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش 

کاروان های راهیان نور به عمل آورد. بیمه ای در مأموریت های مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و 
آمادگی سازمان بسیج  با میزان  اجازه داده می شود متناسب  اجرائی  به دستگاه های  تبصره 2- 
و  از فعالیت های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت  سازندگی، اجرای بخشی 
روستایی،  بهداشت  خانه های  و  مدارس  مساجد،  تعمیر  و  احداث  قبیل  از  خود  عمرانی  پروژه های 
بیابان زدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات 
گذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان  کشور به آن سازمان وا جاری 

کند. و متخصصان به نحو سازمان یافته، اجراء 

ماده 47
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 و اصاحات بعدی آن دائمی می شود.

ماده 50
دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معامات 
وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاماتی بخش 

کند. عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل 
دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، از جمله 
یا  دولتی  مؤسسات  کلیه  و  است  نام  تصریح  یا  ذکر  مستلزم  آنان  بر  قانون  که شمول  دستگاه هایی 
و  کنند  ثبت نام  سامانه  این  در  وزیران  هیأت  تأیید  مورد  زمانبندی  برنامه  باید  غیردولتی،  عمومی 
مانند درخواست  معامات خود  مراحل  تمام  مربوط،  مقررات  رعایت  و  معتبر  الکترونیکی  امضای  با 
گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد  استعام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، 
و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق 

این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.
روز و تجمیع شده معامات  بانک اطاعاتی به  الکترونیکی معامات و  ایجاد بستر  با  تبصره 1- 
ملی  پایگاه  جمله  از  بخش  این  معامات  اطاع رسانی  و  اطاعاتی  پایگاه های  کلیه  عمومی  بخش 
سامانه های  هرگونه  و  عمومی  بخش  معامات  جامع  اطاع رسانی  پایگاه  مناقصات،  اطاع رسانی 
نظارت بر معامات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعّدد و تکرار ورود اطاعات توسط 

گردد. دستگاه های بخش عمومی جلوگیری 
که به  که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی  تبصره 2- آن دسته از معامات این سامانه 
انتشار اطاعات مستثنی است.  از حیث  موجب قوانین، افشای اطاعات آن ها ممنوع است فقط 
تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده)5( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات 

74



بخش اول: اسناد باالدستی ناظربر سازمان بهزیستی

پشتیبانی  و  دفاع  اطاعات،  وزرای  معاونان  از  مرکب  کارگروهی  برعهده   1388/05/31 مصوب 
رئیس دستگاه  و  کشور  بودجه  و  برنامه  رئیس سازمان  دارایی،  و  اقتصادی  امور  نیروهای مسلح، 

مربوط است.

ماده 52
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی، مبالغی از تسهیات قرض الحسنه  تحت پوشش 
که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود، در اختیار این دستگاه ها قرار دهد تا  بانکی و رشد آن را 
افراد مشمول  به  بهزیستی  سازمان  و چهل درصد)%40(  امداد  کمیته  نسبت شصت درصد)%۶0(  به 

تحت پوشش پرداخت شود.

ماده 57
کاهش فقر و نابرابری،  گسـترش هرچه بیشـتر عدالت اجتماعی در جامعه،  الف( به منظور بسـط و 
کار و رفـاه اجتماعی  کـردن توسـعه اقتصـادی، وزارت تعـاون،  تحقـق اقتصـاد مقاومتـی و عدالـت بنیـان 
مکلـف اسـت نسـبت بـه رصـد شـاخص های رفـاه و تأمیـن اجتماعـی و تقویـم و اثرسـنجی برنامه هـا و 
گروه هـای هـدف اقـدام و نسـبت بـه تهیـه و  کیفیـت زندگـی اقشـار و  اقدامـات اقتصـادی بـر وضعیـت و 
تدویـن و اجرای)بسـته های سیاسـتی( زیـر متناسـب بـا فرآیندهـای رشـد، توسـعه و پیشـرفت مبـادرت 

کند: 
1- بسـته سیاسـتی)صیانت اجتماعـی( مبتنـی بـر مصون سـازی و پیشـگیری از بـروز مخاطـرات و 
آسـیب های اجتماعـی و مداخلـه مؤثـر بـرای کاهـش و کنتـرل آسـیب های اجتماعـی و تحکیـم و تقویـت 

پیوندهـای اجتماعـی؛ 
2- بسـته سیاسـتی)حمایت اجتماعـی( مبتنـی بـر ارائـه خدمـات اجتماعـی متناسـب بـا نیازهـای 
جسـمی و روانـی اقشـار و گروه هـای هـدف جهـت برابرسـازی فرصت هـا و زمینه سـازی بازگشـت و حضور 

فعـال افـراد آسـیب دیـده در اجتمـاع؛ 
3- بسـته سیاستی)مسـاعدت اجتماعـی( مبتنـی بـر ارائـه خدمـات جبرانـی و ترمیمـی متناسـب بـا 
کارگسـتری، مهارت آموزی  گروه های هدف از طریق توانمندسـازی،  نیازهای معنوی و مادی اقشـار و 

و ایجـاد زمینه هـای خوداتکائـی آن هـا؛ 
4- بسـته سیاسـتی)بیمه های اجتماعـی( مبتنـی بـر ایجـاد زمینـه جلب مشـارکت بیشـتر ذی نفعان 
و  درمانـی  اجتماعـی  بیمه هـای  نفـوذ  ضریـب  افزایـش  طریـق  از  اجتماعـی  خدمـات  مالـی  تأمیـن  در 

کشـور؛  بازنشسـتگی در 
و  وسع  آزمون  و  اجتماعی  غربالگری  فعال،  نیازمندیابی  براساس  فوق  مراتب  اجرای   -1 تبصره 
که منجر به اثربخشی بیشتر  گروه های هدف انجام می پذیرد به نحوی  متناسب با نیازهای اقشار و 
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و  واجد شرایط هدایت  نیازمند  به سمت خانوارهای  مزبور  منابع  و  یارانه ها شده  اجرای هدفمندی 
کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه ای، آموزشی و مسکن  به منظور 
و  بازنشستگی  بیمه ای)درمان،  کاالیی،  نقدی،  یارانه های  اعطای  قالب  در  و  می شود  کارگرفته  به 

بیکاری( مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می شود.
تبصره 2- به منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین 
اجتماعی و تقویت نظام چندالیه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و 
هماهنگی بین این الیه ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروه های 
کاهش آسیب های اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه شامل مستمری های پایه و بیمه های  هدف و 
شاخص های  تصویب  ذی ربط،  دستگاه های  عملکرد  بر  نظارت  و  هماهنگی  و  بازنشستگی  مکمل 
اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آیین نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی 
برای حوزه های مذکور، تصمیمات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای 

کار و رفاه اجتماعی، الزم االجراء است. مذکور و تأیید رئیس جمهور و اباغ وزیر تعاون، 
و  روستاییان  اجتماعی  بیمه  پوشش صندوق  تحت  بیمه شدگان  کلیه  است  مکلف  دولت  ب( 
که به سن هفتاد سالگی رسیده اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق  عشایر را 
بیمه به مدت ده سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، 

مستمری به آنان پرداخت نماید.
تبصره 1- از تاریخ الزم االجراء شدن این بند تا پنج سال، هر سال یک سال از سقف سن بازنشستگی 

کم خواهد شد و یک سال به سنوات بیمه پردازی افزوده می گردد.
کثر پنجاه سال تعیین  تبصره 2- شرط سنی برای عضویت بیمه گذاران جدید این صندوق حدا

می گردد.
تبصره3- بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند)ب( ماده)7( قانون هدفمندکردن یارانه ها 
کلی اصل چهل و چهارم)44( قانون  مصوب 15/10/1388 و ماده)29( قانون اجرای سیاست های 

اساسی مصوب 25/3/1388 و اصاحات بعدی آن تأمین می شود.
پ( دولت مکلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسامی ایرانی، 
کیفیت زندگی و پیشگیری از بروز  ایجاد زمینه تضمین حداقل حمایت های اجتماعی، تأمین حداقل 
آسیب های اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده)1۶( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
کودکان،  سالمندان،  امور  با  مرتبط  شوراهای  ساماندهی  و  تجمیع  ضمن   ،22/2/1382 مصوب 
معلوالن و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورای عالی رفاه 
با  برنامه های اجتماع محور و خانواده محور و  امور زیر در قالب  و تأمین اجتماعی نسبت به انجام 

کند:  کثری از مشارکت های مردمی و همکاری های جمعی اقدام  استفاده حدا
کودکان در معرض آسیب های اجتماعی و یا دارای معلولیت ها و  1- اجرای طرح های حمایت از 

نارسایی های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتا به فقر غذایی، آموزشی؛ 
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2- اجرای طرح های حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای 
مشکات جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسیب های اجتماعی؛ 

برنامه های غنی سازی دوران سالمندی به منظور  و  از سالمندان  3- اجرای طرح های حمایت 
ایجاد زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده؛ 

انواع  پیمایش  و  پایش  منظور  به  اجتماعی  آسیب های  مطالعات  و  اطاعات  مرکز  ایجاد   -4
گروه ها و اقشار هدف؛  آسیب های اجتماعی و شناسایی 

گروه های  و  اقشار  توانمندسازی  و  اجتماعی  امداد  اجتماعی،  غربالگری  طرح های  اجرای   -5
نیازمند و آسیب پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش مهارت های زندگی و 

ارائه انواع مساعدت ها و حمایت های اجتماعی به افراد آسیب دیده و نیازمند واجد شرایط؛ 
۶- جلب مشارکت خیریه ها، واقفان، سازمان های مردم نهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر 

مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامه های حمایت اجتماعی؛ 
اقتصادی،  و مقتضیات  با شرایط  متناسب  است  اجتماعی مکلف  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت   -7
کشور، نسبت به طراحی و پیاده سازی)برنامه چتر ایمنی اجتماعی( ضمن  اجتماعی و فرهنگی روز 
دریافت  نیازمند  و  اجتماعی  آسیب های  معرض  در  و  هدف  گروه های  و  اقشار  موقع  به  شناسایی 
زمینه  ایجاد  و  کارگستری  توانمندسازی،  رویکرد  با  اجتماعی  مساعدت های  و  حمایت ها  خدمات، 
کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی  بازگشت مجدد آن ها به جامعه خانواده و بازارکار اقدام 
و اعتباری مورد نیاز آن را حسب مصوبات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و با همکاری سازمان 

کند. کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ  برنامه و بودجه 
کشور متولی سامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی  8- سازمان بهزیستی 
کلیه معلوالن، مددجویان  و مداخله در بحران های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به 
کودکان، سالمندان نیازمند جامعه می باشد. همچنین مرجع  از قبیل زنان،  گروه های آسیب پذیر  و 

صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر می باشد: 
سامت  خانه  خیابانی،  و  بی سرپرست  کودکان  شبانه روزی  نگهداری  کز  مرا کودک،  مهدهای 
کلینیک ها و اورژانس های مددکاری اجتماعی  کز خدمات بهزیستی،  دختران و زنان، مجتمع ها و مرا
کز توانبخشی معلوالن،  کز خدمات مشاوره اجتماعی و روان شناختی اجتماعی، مرا و روانشناسی، مرا
درمانی  و  توانبخشی  کز  مرا سالمندان،  نگهداری  و  توانبخشی  کز  مرا معلوالن،  حرفه  آموزی  کز  مرا
کز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن ها  کز خدمات مشاوره ژنتیک، مرا بیماران روانی مزمن، مرا

کشور فعالیت می کنند. که در راستای اهداف سازمان بهزیستی  و مؤسسات غیردولتی و خیریه 

ماده 62
کلیـه معامـات راجـع بـه امـوال غیرمنقـول ثبـت شـده ماننـد بیـع، صلـح، اجـاره، رهـن و نیـز وعـده 
یـا تعهـد بـه انجـام این گونـه معامـات بایـد بـه طـور رسـمی در دفاتـر اسـناد رسـمی تنظیـم شـود. اسـناد 
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کـه بر اسـاس  کـه در خصـوص معامـات راجـع بـه امـوال غیرمنقـول تنظیـم شـوند مگـر اسـنادی  عـادی 
تشـخیص دادگاه دارای اعتبـار شـرعی اسـت در برابـر اشـخاص ثالـث غیرقابـل اسـتناد بـوده و قابلیـت 

معارضـه بـا اسـناد رسـمی را ندارنـد.

ماده 67
در راسـتای اصـاح نظـام اداری کشـور، همـه تکالیـف و مجوزهـای قانونـی دریافت وجه بـرای ارائه 

اطاعـات و پاسـخ بـه اسـتعامات دسـتگاه های اجرائـی بـا یکدیگر لغو می شـود.

ماده 70
عالـی  شـورای  تأسـیس  قانـون  مـاده)5(  موضـوع  بـرای  تفصیلـی  طرح هـای  تغییـرات  مجمـوع 
مـاده  کمیسـیون  توسـط  آن  بعـدی  اصاحـات  و  ایـران مصـوب 22/12/1351  معمـاری  و  شهرسـازی 
کثـر تـا پنج درصـد)5%( مجـاز اسـت. تغییـرات فراتـر از ایـن میـزان بایـد به  مذکـور در هـر یـک از مـوارد حدا

تصویـب شـورای عالـی شهرسـازی و معمـاری ایـران برسـد.

ماده 71
کلیـه تصویب نامه هـا، بخشـنامه  ها، دسـتورالعمل ها و همچنیـن تصمیمـات و مصوبـات هیأتهـای 
کـه متضمـن بـار  امنـاء و مراجـع و مقامـات اجرائـی و دسـتگاه های اجرائـی بـه اسـتثنای احـکام قضائـی 
مالـی بـرای صندوق هـای بازنشسـتگی یـا دسـتگاه های اجرائـی و دولت می باشـد در صورتـی قابل اجراء 
کـه بـار مالـی ناشـی از آن قبـًا محاسـبه و در قوانیـن بودجـه کل کشـور و یـا بودجه سـاالنه دسـتگاه  اسـت 
یـا صنـدوق ذی ربـط تأمیـن شـده باشـد و ایجـاد و تحمیـل هرگونـه بـار مالـی مـازاد بـر ارقـام منـدرج در 
قوانیـن بودجـه سـنواتی یـا صنـدوق ذی ربـط ممنوع می باشـد در غیـر این صورت عمل مراجـع مذکور در 
حکـم تعهـد زائـد بـر اعتبـار اسـت و مشـمول پرداخت از سـوی دسـتگاه یـا صندوق های مربوطه نیسـت. 
کـه  دسـتگاه ها و صندوق هـای مربـوط مجـاز بـه   اجـرای احـکام مقامـات اجرائـی و مراجـع قـوه مجریـه 
بـار مالـی آن تأمیـن نشـده اسـت، نیسـتند. اجـرای احـکام یـاد شـده فقـط در حـدود منابـع مذکـور ممکـن 
کسـری بودجـه بـه دولـت و دسـتگاه های اجرائـی و صندوق هـا غیرقابـل  اسـت. در هـر حـال تحمیـل 
و  و صندوق هـا  دسـتگاه ها  رؤسـای  برعهـده  مـاده  ایـن  احـکام  اجـرای  مسـؤولیت  می باشـد.  پذیـرش 

مدیـران و مقامـات مربـوط اسـت.

ماده 72
کشـور،  باتوجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشـمند 
کـن تاریخـی فرهنگـی  بـه تمامـی دسـتگاه های اجرائـی اجـازه داده می شـود بهره بـرداری از بناهـا و اما

78



بخش اول: اسناد باالدستی ناظربر سازمان بهزیستی

کـه از  کاربـری  ثبـت شـده در فهرسـت آثـار ملی)بـه اسـتثنای نفایـس ملـی( در اختیـار خـود را بـا تعییـن 
گردشـگری و صنایع دسـتی در چهارچوب ضوابط و مقررات مشـخص  سـوی سـازمان میراث فرهنگی، 
کننـد. اجـرای ایـن مـاده از شـمول جـزء)3( مـاده)115(  گـذار  می شـود بـه بخـش خصوصـی و تعاونـی وا

کشـور مصـوب 1/۶/13۶۶ مسـتثنی می باشـد. قانـون محاسـبات عمومـی 

ماده 73
ایـران  اسـامی  جمهـوری  توسـعه  پنجـم  پنجسـاله  برنامـه  قانـون  انقضـای  از  پـس  قانـون  ایـن 

اسـت. الزم االجـراء 
قانـون فـوق مشـتمل بـر هفتـاد و سـه مـاده و صـد تبصـره در جلسـه علنـی روز یکشـنبه مـورخ دهـم 
بهمـن مـاه یکهـزار و سـیصد و نـود و پنج مجلس شـورای اسـامی تصویب شـد و در تاریـخ 1395/11/27 

بـه تأییـد شـورای نگهبان رسـید.
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى
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کلى نظـام فصل سوم: سیاست های 
کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی جمهورى اسامی ایران امور  سیاست هاى 

اجتماعی

ریاست محترم جمهوری اسالمى ایران
با سالم وتحیت

بعضی  اباغ  و  کشور  ساله  بیست  دوره ی  چشم انداز  سند  از  پنجسال  دومین  بودن  پیش روی 
از یکطرف و بعضی تحوالت جهانی  کلی اصلی 44  کلی اصولی مانند سیاست های  از سیاست های 
جهت گیری  با  کشور  پنجم  پنجساله  برنامه ی  قانون  زودتر  هرچه  که  می کند  اقتضاء  دیگر  ازطرف 
گردد. اینک سیاست های  دستیابی به اهداف مرحله ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله تهیه 
که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه ی پنجساله پنجم توسعه ی جمهوری  کلی برنامه پنجم 

اسامی ایران باشد، اباغ می گردد.
در  بتواند  شده،  تنظیم  عدالت  و  پیشرفت  مبنایی  رویکرد  با  که  سیاست ها  این  می رود  انتظار 
گردد. بی گمان اهتمام  کشور چه در ُبعد تقنین و چه در ُبعد اجرا ظاهر  کلیه فعالیت های  جای جای 
و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسامی و سایر دستگاه های 
کند. انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده  رئیسی نظام می تواند در این باره نقش تعیین کننده ایفا 
که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و  اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی اسامی 
عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزش های اسامی و انقابی و تحقق شاخص های عدالت 

گیرد. کشور صورت  گرو آنست، توسط قوای سه گانه ی  اجتماعی و اقتصادی در 
نقشی  آن  اقتضائات  و  عدالت  مقوله ی  تبیین  در  دانشگاه  و  اندیشه وران حوزه  مشارکت جدی 
تعیین کننده در این امر دارد. الزم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم 
دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم پیشنهادهای 

کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم. کلی برنامه ی پنجم نقش آفرینی  مربوط به سیاست های 
نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاست ها همزمان برای مجلس شورای اسامی و مجمع تشخیص 

مصلحت ارسال می شود.
سیدعلى خامنه ای
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در  رهبری)مدظله العالــى(  معظــم  مقــام   1387/10/21 خ  مــور ابالغیــه  از  مــوادی 
کلــى برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــى و فرهنگــى  خصــوص سیاســت های 

ایــران اســالمى  جمهــوری 
امور اجتماعى

12- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه هاى اجتماعی و استیفاى حقوق شرعی 
وقانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان؛ 

کردن محیط رشد  13- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهاى انقاب اسامی، فراهم 
فکرى وعلمی و تاش در جهت رفع دغدغه هاى شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب هاى اجتماعی آنان، 

توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی هاى آنان؛ 
به  بهبود خدمت رسانی  کارآیی،  و  افزایش تحرک  و قضایی در جهت:  ادارى  14- اصاح نظام 
مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیرى مدیران و قضات الیق و امین و تأمین شغلی آنان، 
کید بر تمرکز زدایی در حوزه هاى ادارى و اجرایی،پیشگیرى از  حذف یا ادغام مدیریت هاى موازى، تأ

فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز؛ 
کیدبر رویکرد انسان سالم و سامت همه جانبه با توجه به:  19- تأ

2-19- ارتقاء شاخص هاى سامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی؛ 
20- ارتقاء امنیت اجتماعی: 

کلی مبارزه  1-20- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سیاست هاى 
با مواد مخدر؛ 

2-20- سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیرى و کنترل ناهنجارى هاى عمومی ناشی از آن؛ 
3-20- استفاده از ابزارهاى فرهنگی، آموزشی و رسانه ها براى پیشگیرى و مقابله باناهنجارى هاى 

فرهنگی و اجتماعی؛ 
- امور اقتصادی

گسترش عدالت اجتماعی با:  ب( 
و  اجتماعی  عدالت  پایه  بر  اقتصادى  توسعه  و  رشد  به  مربوط  فعالیت هاى  همه  تنظیم   -34
کید بر موارد زیر:  کم درآمد با تأ کاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى 

2- 34- تکمیل بانک اطاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدى و به هنگام کردن مداوم آن؛ 
کید بر:  35- اقدامات الزم براى جبران عقب ماندگی هاى حاصل از دوران هاى تاریخی گذشته با تأ
تأمین اجتماعی و خدمات  کیفی نظام  کمی و  گسترش  کارآمد و  گیر و  5- 35-  تأمین بیمه فرا

بیمه درمانی؛ 
۶- 35-  توسعه نظام هاى پیشگیرى از آسیب هاى فردى و اجتماعی؛ 

7- 35- حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار؛ 
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خ 1392/11/30 کلى اقتصاد مقاومتى ابالغى مقام معظم رهبری مور سیاست های 

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
و  متنـوع  و  غنـی  منابـع  و  ذخائـر  و  مـادی  و  معنـوی  سرشـار  اسـتعدادهای  بـا  اسـامی  ایـران 
کارآمد و دارای عزم  گسـترده و مهم تـر از همـه، برخـورداری از نیـروی انسـانی متعهـد و  زیرسـاخت های 
گـر از الگـوی اقتصـادی بومـی و علمـی برآمـده از فرهنـگ انقابـی و اسـامی  راسـخ بـرای پیشـرفت، ا
کنـد نـه تنهـا بـر همـه  مشـکات اقتصـادی فائـق می آیـد  کـه همـان اقتصـاد مقاومتـی اسـت، پیـروی 
بـزرگ صف آرایـی  ملـت  ایـن  برابـر  در  عیـار  تمـام  اقتصـادی  جنـگ  یـک  تحمیـل  بـا  کـه  را  دشـمن  و 
و  مخاطـرات  کـه  جهانـی  در  توانسـت  خواهـد  بلکـه  وامـی دارد،  عقب نشـینی  و  شکسـت  بـه  کـرده، 
ج از اختیـار، ماننـد بحران هـای مالـی، اقتصـادی، سیاسـی  بی اطمینانی هـای ناشـی از تحـوالت خـار
کشـور در زمینه های مختلف و تداوم پیشـرفت  و... در آن رو به افزایش اسـت، با حفظ دسـتاوردهای 
و تحقـق آرمان هـا و اصـول قانـون اساسـی و سـند چشـم انداز بیسـت سـاله، اقتصـاد متکـی بـه دانـش 
و فنـاوری، عدالـت بنیـان، درون زا و برون گـرا، پویـا و پیشـرو را محقـق سـازد و الگوئـی الهام بخـش از 

نظـام اقتصـادی اسـام را عینیـت بخشـد.
کلـی  کنـون بـا مداقـه الزم و پـس از مشـورت بـا مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، سیاسـت های  ا
کلـی اصل 44  کـه در ادامـه و تکمیـل سیاسـت های گذشـته، خصوصـًا سیاسـت های  اقتصـاد مقاومتـی 
کشـور بـه سـوی ایـن  قانـون اساسـی و بـا چنیـن نگاهـی تدویـن شـده و راهبـرد حرکـت صحیـح اقتصـاد 

اهـداف عالـی اسـت، ابـاغ می گـردد.
کننـد و بـا تهیـه  کشـور بی درنـگ و بـا زمان بنـدی مشـخص، اقـدام بـه اجـرای آن  الزم اسـت قـوای 
قوانیـن و مقـررات الزم و تدویـن نقشـه راه بـرای عرصه هـای مختلـف، زمینـه و فرصـت مناسـب بـرای 
نقش آفرینـی مـردم و همـه فعـاالن اقتصـادی را در ایـن جهـاد مقـدس فراهـم آورنـد تـا بـه فضـل الهـی 
خ نماید.  حماسـه  اقتصـادی ملـت بـزرگ ایـران نیـز همچون حماسـه سیاسـی در برابر چشـم جهانیـان ر

از خداونـد متعـال توفیـق همـگان را در ایـن امـر مهـم خواسـتارم.
سّیدعلى خامنه ای

29/ بهمـن ماه/ 1392 

کلى اقتصاد مقاومتى سیاسـت های 

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
 بـا هـدف تأمیـن رشـد پویـا و بهبـود شـاخص های مقاومـت اقتصـادی و دسـتیابی بـه اهـداف سـند 
انعطاف پذیـر،  بـا رویکـردی جهـادی،  اقتصـاد مقاومتـی  کلـی  چشـم انداز بیست سـاله، سیاسـت های 
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فرصت سـاز، مولـد، درون زا، پیشـرو و برون گـرا ابـاغ می گـردد: 
کشـور  کلیه امکانات و منابع مالی و سـرمایه های انسـانی و علمی   1- تأمین شـرایط و فعال سـازی 
کثر رسـاندن مشـارکت آحـاد جامعه در فعالیت هـای اقتصادی با  کارآفرینـی و بـه حدا بـه منظـور توسـعه 
کیـد بـر ارتقـاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسـط؛  تسـهیل و تشـویق همکاری هـای جمعـی و تأ
کشـور و سـاماندهی   2- پیشـتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سـازی و اجرای نقشـه جامع علمی 
نظـام ملـی نـوآوری بـه منظـور ارتقاء جایگاه جهانی کشـور و افزایش سـهم تولید و صادرات محصوالت 

و خدمـات دانش بنیـان و دسـتیابی بـه رتبه اول اقتصـاد دانش بنیان در منطقه؛ 
کار،   3- محـور قـراردادن رشـد بهـره وری در اقتصـاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسـازی نیروی 
کارگیـری ظرفیـت و  تقویـِت رقابت پذیـری اقتصـاد، ایجـاد بسـتر رقابـت بیـن مناطـق و اسـتان ها و بـه 

کشـور؛  قابلیت هـای متنـوع در جغرافیـای مزیت هـای مناطـق 
و  اشـتغال  تولیـد،  افزایـش  جهـت  در  یارانه هـا  هدفمند سـازی  اجـرای  ظرفیـت  از  اسـتفاده   -4  

اجتماعـی؛  عدالـت  شـاخص های  ارتقـاء  و  انـرژی  شـدت  کاهـش  بهـره وری، 
ایجـاد  آن هـا در  نقـش  بـا  تـا مصـرف متناسـب  تولیـد  زنجیـره    5- سـهم بری عادالنـه عوامـل در 
کارآفرینـی  ارزش، بویـژه بـا افزایـش سـهم سـرمایه انسـانی از طریـق ارتقـاء آمـوزش، مهـارت، خاقیـت، 

و تجربـه؛ 
کاالهـای اساسـی)بویژه در اقـام وارداتـی(، و اولویـت دادن   ۶- افزایـش تولیـد داخلـی نهاده هـا و 
کاالهـای وارداتـی بـا هـدف  بـه تولیـد محصـوالت و خدمـات راهبـردی و ایجـاد تنـوع در مبـادی تأمیـن 

کاهـش وابسـتگی بـه کشـورهای محـدود و خـاص؛ 
کیفـی  کمـی و  افزایـش  بـر  کیـد  تأ بـا  راهبـردی  ایجـاد ذخایـر  امنیـت غـذا و درمـان و  تأمیـن   -7 

کاال(؛  و  اولیـه  تولید)مـواد 
ترویـج  و  مصـرف  الگـوی  اصـاح  کلـی  اجـرای سیاسـت های  بـر  کیـد  تأ بـا  مصـرف  مدیریـت   -8 
تولیـد؛  در  رقابت پذیـری  و  کیفیـت  ارتقـاء  بـرای  برنامه ریـزی  بـا  همـراه  داخلـی  کاالهـای  مصـرف 

بـا هـدف پاسـخگویی بـه نیازهـای اقتصـاد  کشـور   9- اصـاح و تقویـت همه جانبـه  نظـام مالـی 
ملـی، ایجـاد ثبـات در اقتصـاد ملـی و پیشـگامی در تقویـت بخـش واقعـی؛ 

کاالهـا و خدمـات بـه تناسـب ارزش افـزوده و بـا   10- حمایـت همـه جانبـه  هدفمنـد از صـادرات 
از طریـق:  مثبـت  ارزآوری  خالـص 

گسـترش مشوق های الزم؛   - تسـهیل مقررات و 
گسـترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرسـاخت های مورد نیاز؛   - 

 - تشـویق سـرمایه گذاری خارجی برای صادرات؛ 
و  جدیـد،  بازارهـای  شـکل دهی  صادراتـی،  نیازهـای  بـا  متناسـب  ملـی  تولیـد  برنامه ریـزی   -  

منطقـه؛  کشـورهای  بـا  ویـژه  بـه  کشـورها  بـا  اقتصـادی  پیوند هـای  تنوع بخشـی 
کار مبادالت تهاتری برای تسـهیل مبادالت در صورت نیاز؛   - اسـتفاده از سـاز و 
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 - ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف؛ 
فناوری هـای  انتقـال  منظـور  بـه  کشـور  اقتصـادی  ویـژه  و  آزاد  مناطـق  عمـل  حـوزه  توسـعه   -11  
کاال و خدمـات و تأمیـن نیازهای ضـروری و منابع مالی  پیشـرفته، گسـترش و تسـهیل تولیـد، صـادرات 

از خـارج؛ 
کشـور از طریق:  کاهش آسـیب پذیری اقتصاد   12- افزایش قدرت مقاومت و 

کشـورهای منطقـه و جهـان  گسـترش همـکاری و مشـارکت بـا   - توسـعه پیوندهـای راهبـردی و 
همسـایگان؛  بویـژه 

 - اسـتفاده از دیپلماسـی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی؛ 
 - اسـتفاده از ظرفیت های سـازمان های بین المللی و منطقه ای؛ 

گاز از طریق:   13- مقابلـه بـا ضربه پذیـری درآمـد حاصل از صادرات نفت و 
 - انتخاب مشـتریان راهبردی؛ 

 - ایجـاد تنـوع در روش های فروش؛ 
 - مشـارکت دادن بخش خصوصی در فروش؛ 

گاز؛   - افزایـش صادرات 
 - افزایـش صادرات برق؛ 

 - افزایش صادرات پتروشـیمی؛ 
 - افزایـش صادرات فرآورده های نفتی؛ 

گاز و  کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و   14- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز 
گاز، بویژه در میادین مشترک؛  کید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و  تأ

تولید  توسعه  گاز،  و  نفت  صنعت  ارزش  زنجیره  تکمیل  طریق  از  افزوده  ارزش  افزایش   -15  
برق،  بردن صادرات  باال  و  انرژی(  بهینه)براساس شاخص شدت مصرف  بازدهی  دارای  کاالهای 

کید بر برداشت صیانتی از منابع؛  محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأ
ساختارها،  در  اساسی  تحول  بر  کید  تأ با  کشور  عمومی  هزینه های  در  صرفه جویی   -1۶  

منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید؛ 
 17- اصاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی؛ 

تا قطع  گاز  و  از صادرات نفت  از منابع حاصل  افزایش ساالنه  سهم صندوق توسعه ملی   -18 
وابستگی بودجه به نفت؛ 

زمینه های  و  فعالیت ها  اقدامات،  از  جلوگیری  و  آن  سالم سازی  و  اقتصاد  شفاف سازی   -19  
فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و...؛ 

کارآفرینی،  بهره وری،  ثروت،  تولید  افزوده،  ارزش  ایجاد  در  جهادی  فرهنگ  تقویت   -20  
سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته 

در این زمینه؛ 
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گفتمان سـازی آن بویـژه در محیط هـای علمـی، آموزشـی و   21- تبییـن ابعـاد اقتصـاد مقاومتـی و 
گیـر و رایـج ملـی؛  گفتمـان فرا رسـانه ای و تبدیـل آن بـه 

کلـی اقتصـاد مقاومتـی با هماهنگ سـازی و   22- دولـت مکلـف اسـت بـرای تحقـق سیاسـت های 
کشـور، اقدامات زیـر را معمول دارد:  بسـیج پویـای همـه امکانـات 

 - شناسـایی و بکارگیـری ظرفیت هـای علمـی، فنـی و اقتصـادی بـرای دسترسـی بـه تـوان آفنـدی 
و اقدامـات مناسـب؛ 

 - رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشـمن؛ 
کنـش هوشـمند، فعـال، سـریع و بـه   - مدیریـت مخاطـرات اقتصـادی از طریـق تهیـه طرح هـای وا

هنـگام در برابـر مخاطـرات و اختال هـای داخلـی و خارجـی؛ 
 23- شـفاف و روان سـازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسـازی شـیوه های نظارت بر بازار؛ 

کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن«؛   24- افزایش پوشـش اسـتاندارد برای 

خ 1393/1/18 کلى سـالمت ابالغى مقام معظم رهبری مور سیاسـت های 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
1- ارائـه خدمـات آموزشـی، پژوهشـی، بهداشـتی، درمانـی و توانبخشـی سـامت مبتنـی بر اصول و 

ارزش های انسـانی-  اسـامی و نهادینه سـازی آن در جامعه؛ 
1-1- ارتقـاء نظـام انتخـاب، ارزشـیابی و تعلیـم و تربیـت اسـاتید و دانشـجویان و مدیـران و تحـول 
در محیط هـای علمـی و دانشـگاهی متناسـب بـا ارزش هـای اسـامی، اخاق پزشـکی و آداب حرفه ای؛ 
ظرفیـت  از  اسـتفاده  و  خـود  اجتماعـی  مسـؤولیت های  و  حقـوق  از  مـردم  گاه سـازی  آ  -2-1

جامعـه؛  در  اسـامی  اخـاق  و  معنویـت  رشـد  بـرای  سـامت  مراقبت هـای  ارائـه  محیط هـای 
2- تحقـق رویکـرد سـامت همـه جانبـه و انسـان سـالم درهمـه قوانیـن، سیاسـت های اجرایـی و 

مقـررات بـا رعایـت: 
2-1- اولویت پیشـگیری بر درمان؛ 

2-2-روزآمد نمودن برنامه های بهداشـتی ودرمانی؛ 
2-3-کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سـامت مبتنی بر شـواهد معتبر علمی؛ 

کان توسعه ای؛  2-4- تهیه پیوسـت سـامت برای طرح های 
آسـیای جنـوب  اول در منطقـه  بـه جایـگاه  بـرای دسـتیابی  ارتقـاء شـاخص های سـامت   -5-2

غربـی؛ 
2-۶- اصـاح و تکمیـل نظام هـای پایـش، نظـارت و ارزیابـی بـرای صیانـت قانونمنـد از حقـوق 

کلـی؛  مـردم و بیمـاران و اجـرای صحیـح سیاسـت های 
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3- ارتقاءسامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسامی - ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، 
ارتقاء  و  معنوی  و  اخاقی  آموزش های  ترویج  اجتماعی،  و  فردی  زندگی  در  تنش آفرین  موانع  رفع 

شاخص های سامت روانی؛ 
کسن،  4- ایجاد و تقویت زیرساخت های مورد نیاز برای تولید فرآورده ها و مواد اولیه دارویی، وا

کیفیت و استاندارد بین المللی؛  محصوالت زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای 
5- ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفًا براساس نظام سطح بندی 
بر  کارآمد  نظارت  و  و سیاست گذاری  کشور  ملی  دارویی  نظام  و  ژنریک  بالینی، طرح  راهنماهای  و 
از  با هدف حمایت  پزشکی  تجهیزات  و  زیستی  کسن، محصوالت  وا دارو،  واردات  و  تولید، مصرف 

تولید داخلی و توسعه صادرات؛ 
و  مطلوب  سالم،  غذایی  سبد  از  مردم  آحاد  عادالنه  بهره مندی  و  غذایی  امنیت  تأمین   -۶
رعایت  با  ایمن همراه  بهداشتی  فرآورده های  و  ورزشی همگانی  امکانات  پاک،  و هوای  آب  کافی، 

استانداردهای ملی و معیارهای منطقه ای و جهانی؛ 
7- تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سامت با هدف پاسخگویی، 

تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل: 
راهبردی،  برنامه ریزی های  اجرایی،  سیاست گذاری های  شامل  سامت  نظام  تولیت   -1-7

ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی؛ 
7-2- مدیریت منابع سامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

کز و نهادها؛  پزشکی و همکاری سایر مرا
7-3- تدارک خدمات توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی؛ 
کرد؛  که قانون تعیین خواهد  7-4- هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق سازوکاری است 

کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سامت با محوریت  8-افزایش وبهبود 
قالب شبکه  در  بهره وری  و  کارآیی  اثربخشی،  اطاع رسانی شفاف،  پاسخگویی،  بر  کید  تأ و  عدالت 

بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح بندی و ارجاع از طریق: 
8-1- ترویج تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر یافته های متقن و علمی در مراقبت های سامت، 
نظام  استقرار  سامت،  فناوری های  ارزیابی  راهنماها،  و  استانداردها  تدوین  با  وخدمات  آموزش 
علوم  آموزش  نظام  در  آن ها  ادغام  و  پیشگیری  و  سامت  ارتقاء  خدمات  اولویت  با  سطح بندی 

پزشکی؛ 
کمیت  کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های سامت با استقرار و ترویج نظام حا 8-2- افزایش 

بالینی و تعیین استانداردها؛ 
با هدف  کشور  معلوالن  و جامعه  برای جانبازان  مراقبتی، حمایتی  برنامه جامع  تدوین   -3-8

ارتقاء سامت و توانمندسازی آنان؛ 
کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی باهدف:  کمی و  9- توسعه 
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9-1- همگانی سـاختن بیمه پایه درمان؛ 
کاهـش سـهم  بـرای آحـاد جامعـه و  کامـل نیازهـای پایـه درمـان توسـط بیمه هـا  9-2- پوشـش 
کـه بیمـار جـز رنـج بیمـاری، دغدغـه و رنـج دیگـری نداشـته باشـد؛  مـردم از هزینه هـای درمـان تـا آنجـا 
دسـتورالعمل های  چارچـوب  در  تکمیلـی  بیمـه  توسـط  پایـه  بیمـه  از  فراتـر  ارائـه خدمـات   -3-9
کیفیـت ارائه خدمات پایـه درمانی همـواره از مطلوبیت الزم برخوردار  کـه  گونـه ای  قانونـی و شـفاف بـه 

باشد؛ 
تکمیلـی  و  پایـه  بیمه هـای  سـطح  در  درمانـی  و  بهداشـتی  جامـع  خدمـات  بسـته  تعییـن   -4-9
توسـط وزارت بهداشـت و درمـان و خریـد آن هـا توسـط نظـام بیمـه ای و نظـارت مؤثـر تولیـت بـر اجـرای 
دقیـق بسـته هابا حـذف اقدامـات زایـد و هزینه هـای غیرضـروری در چرخـه معاینـه، تشـخیص بیماری 

تـا درمان؛ 
 9-5- تقویـت بـازار رقابتـی برای ارائه خدمات بیمه درمانی؛ 

9-۶- تدویـن تعرفـه خدمـات و مراقبت هـای سـامت مبتنـی بـر شـواهد و بر اسـاس ارزش افـزوده 
بـا حـق فنـی واقعـی یکسـان بـرای بخـش دولتـی وغیردولتی؛ 

کارآیـی، ایجـاد درآمـد عادالنـه  کیفیـت عملکـرد، افزایـش  9-7- اصـاح نظـام پرداخـت مبتنـی بـر 
و ترغیـب انگیزه هـای مثبـت ارائه کننـدگان خدمـات و توجـه خـاص بـه فعالیت هـای ارتقـاء سـامت و 

پیشـگیری در مناطـق محـروم؛ 
کید بر:  10- تأمین منابع مالی پایدار در بخش سـامت با تأ

10-1- شفافسـازی قانونمنـد درآمدها، هزینه ها و فعالیت ها؛ 
کیفیـت در ارائـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی،  10-2- افزایـش سـهم سـامت، متناسـب بـا ارتقـاء 
کشـورهای منطقـه  کـه باالتـر از میانگیـن  از تولیـد ناخالـص داخلـی و بودجـه عمومـی دولـت بـه نحـوی 

باشـد و اهـداف سـند چشـم انداز تحقـق یابـد.
10-3- وضع عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات زیان آور سـامت؛ 

بـا  درمـان  و  بهداشـت  یارانه هـای  هدفمندسـازی  و  سـامت  بخـش  بـه  یارانـه  پرداخـت   -4-10
کمـک اختصاصـی بـه اقشـار  هـدف تأمیـن عدالـت و ارتقـاء سـامت بویـژه در مناطـق غیـر برخـوردار و 

درآمـدی؛  پاییـن  و دهک هـای  نیازمنـد 
فـرد،  فعاالنـه  و  سـاختارمند  مشـارکت  و  توانمنـدی  پذیـری،  مسـؤولیت  گاهـی،  آ افزایـش   -11
و سـازمان های  نهادهـا  از ظرفیـت  اسـتفاده  بـا  ارتقـاء سـامت  و  تأمیـن، حفـظ  در  و جامعـه  خانـواده 
پزشـکی؛  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  نظـارت  تحـت  کشـور  رسـانه ای  و  آموزشـی  فرهنگـی، 

12- بازشناسـی، تبیین، ترویج، توسـعه و نهادینه نمودن طب سـنتی ایران؛ 
از توسـعه  کشـاورزی و حمایـت  گیاهـان دارویـی تحـت نظـر وزارت جهـاد  کشـت  ترویـج   -1-12
نوآوری هـای علمـی وفنـی در تولیـد و عرضـه فرآورده هـای دارویـی سـنتی تحـت نظر وزارت بهداشـت، 

درمـان و آمـوزش پزشـکی؛ 
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و  سـنتی  طـب  درمانـی  و  تشـخیصی  روش هـای  کـردن  روزآمـد  و  سـازی  اسـتاندارد   -2-12
آن؛  بـا  مرتبـط  فرآورده هـای 

کشورها در زمینه طب سنتی؛  12-3- تبادل تجربیات با سایر 
12-4- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای 

گیاهی؛ 
12-5- برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم افزایی تجربیات 

و روش های درمانی؛ 
12-۶- اصاح سبک زندگی در عرصه تغذیه؛ 

کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سامت محور، مبتنی  کیفی و  13- توسعه 
به اخاق اسامی  کارآمد، متعهد  انسانی  نیروی  تربیت  با  و  و عادالنه  پاسخگو  نیازهای جامعه،  بر 

کشور؛  حرفه ای و دارای مهارت و شایستگی های متناسب با نیازهای مناطق مختلف 
14-تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی 
به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه 

آسیای جنوب غربی و جهان اسام؛ 

سیاست های کلى مبارزه با مواد مخدر ابالغى توسط مقام معظم رهبری)1385/07/12(

بـا مـواد مخـدر و  کلیـه فعالیت هـا و اقدامـات غیرقانونـی مرتبـط  گیـر و قاطـع علیـه  1- مبـارزه فرا
مـواد؛  تولیـد، ورود، صـدور، نگهـداری و عرضـه  کشـت،  قبیـل  از  روانگـردان و پیش سـازهای آن هـا 
گیـر از امکانـات اطاعاتـی، نظامـی، انتظامـی و قضایـی  2- تقویـت، توسـعه، تجهیـز و اسـتفاده فرا
بـرای شناسـایی و تعقیـب و انهـدام شـبکه ها و مقابلـه بـا عوامـل اصلـی داخلـی و بین المللـی مرتبـط بـا 

مـواد مخـدر و انـواع روانگردان هـا و پیش سـازهای آن هـا؛ 
کنترلـی و تمرکـز اطاعـات بـه  کـردن سیسـتم های  3- تقویـت، تجهیـز و توسـعه یگانهـا و مکانیـزه 
کنتـرل مرزهـا و مبـادی ورودی کشـور و جلوگیـری از اقدامـات غیرقانونـی مرتبط بـا مواد مخدر،  منظـور 
نیـروی  در  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  تخصصـی  سـاختار  تقویـت  و  آن هـا  پیش-سـازهای  و  روانگـردان 

انتظامـی و سـایر دسـتگاه های ذی ربـط؛ 
از مـواد مخـدر و  بـا تهدیـدات و آسـیب های ناشـی  4- اتخـاذ راهکارهـای پیشـگیرانه در مقابلـه 
کیـد بـر تقویـت باورهـای دینـی مـردم و  روانگـردان بـا بهره گیـری از امکانـات دولتـی و غیردولتـی بـا تا
کار، آمـوزش و تربیـت و  اقدامـات فرهنگـی، هنـری، ورزشـی، آموزشـی و تبلیغاتـی در محیـط خانـواده، 

کـز فرهنگـی و عمومـی؛  مرا
علمـی،  درمـوارد  جـز  آن هـا  پیش سـازهای  و  روانگـردان  و  مخـدر  مـواد  مصـرف  جرم انـگاری   -5
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آسـیب؛  کاهـش  و  درمـان  مصـوب  برنامه هـای  و  صنعتـی  پزشـکی، 
۶- ایجـاد و گسـترش امکانـات عمومـی تشـخیص، درمـان، بازتوانـی و اتخـاذ تدابیـر علمـی جامـع 

گیـر بـا هدف:  و فرا
1- درمـان و بازتوانی مصرف کنندگان؛ 

2-کاهش آسیب ها؛ 
3- جلوگیـری از تغییـر الگـوی مصـرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر؛ 

بـه  مبتایـان  درمـان  از  پـس  اجتماعـی  حمایت هـای  زمینه سـازی  بـرای  الزم  تدابیـر  اتخـاذ   -7
مـواد مخـدر و انـواع روانگـردان در زمینـه اشـتغال، اوقـات فراغـت، ارائـه خدمـات مشـاوره و پزشـکی و 
حمایت هـای حقوقـی و اجتماعـی بـرای افـراد بازتوانـی شـده و خانواده هـای آن هـا و نیـز فراهم نمودن 

امکانـات خدمـات درمانـی و نیاز هـای حمایتـی افـراد مذکـور؛ 
8- تقویـت و ارتقـاء دیپلماسـی منطقـه ای و بین المللـی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان با: 

1- هدفمند نمودن مناسـبات؛ 
 2- مشـارکت فعال در تصمیم سـازی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات مربوط؛ 

کشورهای دیگر و سازمان های  3- بهره برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی 
بین المللی؛ 

4- فراهـم نمـودن زمینـه اقدام مشـترک در جلوگیـری از ترانزیت غیر قانونی مواد مخدر؛ 
از  حمایـت  و  خانواده هـا  و  مـردم  آحـاد  جـدی  مشـارکت  و  حضـور  بـرای  الزم  تدابیـر  اتخـاذ   -9

معتـادان؛  درمـان  و  آسـیب  کاهـش  پیشـگیری،  زمینه هـای  در  مردمـی  تشـکل های 
کاربـردی و توسـعه ای در امـر مبارزه بـا مواد مخدر  10- توسـعه مطالعـات و پژوهش هـای بنیـادی، 
و روان گـردان و پیشـگیری و درمـان معتـادان بـا تکیـه بـر دانـش روز دنیـا و اسـتفاده از ظرفیت هـای 

کشـور؛  علمـی و تخصصـی ذی ربـط در 
11- ارتقـاء و اصـاح سـاختار نظـام مدیریـت مبـارزه بـا مـواد مخـدر و روانگـردان بـه منظـور تحقـق 
سیاسـت های  اتخـاذ  در  هماهنگـی  و  فعالیت هـا  بـه  بخشـیدن  سـرعت  و  نظـام  کلـی  سیاسـت های 

کلیـه اقدامـات اجرایـی و قضایـی و حقوقـی؛  عملیاتـی و 

کلى جمعیت مصوب1393/02/30 سیاسـت های 

بـا عنایـت بـه اهمّیـت مقولـه جمعّیـت در اقتـدار مّلـی؛ و باتوجـه بـه پویندگـی، بالندگـی و جوانـی 
کنونـی کشـور به عنـوان یـک فرصـت و امتیـاز؛ و در جهـت جبـران کاهـش نرخ رشـد جمعّیت و  جمعّیـت 
کلی جمعّیت اباغ می گردد. با در نظر داشـتن نقش  گذشـته، سیاسـت های  نرخ باروری در سـال های 
ایجابـی عامـل جمعّیـت در پیشـرفت کشـور، الزم اسـت برنامه ریزی هـای جامـع بـرای رشـد اقتصـادی، 
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گیـرد. همچنیـن ضروری اسـت  اجتماعـی و فرهنگـی کشـور متناسـب بـا سیاسـت های جمعّیتـی انجـام 
کار بیـن ارکان نظـام و دسـتگاه های ذی ربـط در ایـن زمینـه، اقدامـات الزم بـا  بـا هماهنگـی و تقسـیم 

گـزارش شـود. گیـرد و نتایـج رصـد مسـتمر اجـرای سیاسـت ها  دّقـت، سـرعت و قـّوت صـورت 
سّیدعلى خامنه ای

30/ اردیبهشت/ 1393

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
کلى جمعیت( )سیاست های 

1- ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعّیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی؛ 
و  ازدواج  سن  کاهش  فرزند،  افزایش  و  خانواده  تشکیل  ترویج  و  تسهیل  ازدواج،  موانع  2-رفع 
و  تربیت نسل صالح  و  زندگی  تأمین هزینه های  در  آنان  توانمندسازی  و  زوج های جوان  از  حمایت 

کارآمد؛ 
3- اختصاص تسهیات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه ای 

هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی ربط؛ 
کانون  4 -تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصاح و تکمیل آموزش های عمومی درباره اصالت 
کید بر آموزش  مهارت های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره ای  خانواده و فرزندپروری و با تأ
خدمات  اجتماعی،  تأمین  نظام  تقویت  و  توسعه  و  ایرانی  اسامی-  ارزش های  و  فرهنگ  بر مبنای 

بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی در جهت سامت باروری و فرزندآوری؛ 
5 - ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی 

غربی؛ 
آسیب های  از  پیشگیری  و  جمعّیت  سالم  تغذیه  و  سامت  تأمین  زندگی،  به  امید  -ارتقاء   ۶

اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی های زیست محیطی و بیماری ها؛ 
و  سامت  تأمین  برای  الزم  شرایط  ایجاد  و  سالمندان  تکریم  و  احترام  برای  -فرهنگ سازی   7
توانمندی های  و  تجارب  از  بهره مندی  برای  الزم  کار  و  پیش بینی ساز  و  خانواده  در  آنان  نگهداری 

سالمندان در عرصه های مناسب؛ 
کردن نظامات  کار با فرهنگ سازی و اصاح، تقویت و سازگار  8- توانمندسازی جمعّیت در سن 
کارآفرینی، فنی حرفه ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و  تربیتی و آموزش های عمومی، 

عایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و موّلد؛ 
کید بر تأمین آب با  9 -باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعّیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأ

کاهش فشار جمعّیتی؛  هدف توزیع متعادل و 
کز جدید جمعّیتی  کم و ایجاد مرا کم ترا 10- حفظ و جذب جمعّیت در روستاها و مناطق مرزی و 
بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه های زیربنایی، حمایت و 
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کافی؛  کار با درآمد  کسب و  تشویق سرمایه گذاری و ایجاد فضای 
11- مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست های کلی جمعّیت با تدوین و اجرای 

کارهای مناسب؛  ساز و 
و  ظرفیت ها  از  بهره گیری  و  سرمایه گذاری،  و  حضور  برای  کشور  از  خارج  ایرانیان  تشویق   -12

توانایی های آنان؛ 
ارتقاء وفاق و همگرایی  و  انقابی(  ایرانی، اسامی،  تقویت مؤلفه های هویت بخش ملی)   -13

کشور؛  اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از 
کار مناسب و تدوین  کیفی با ایجاد ساز و  کّمی و  14- رصد مستمر سیاست های جمعّیتی در ابعاد 

شاخص های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش های جمعّیتی و توسعه انسانی؛ 
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فصل چهارم: سند چشم انداز
مقدمه

از سال 1378 در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای هم جهت سازی سیاست های 
کلی ضرورت ترسیم و تبیین یک افق روشن در آینده ایران مشخص شد. لذا تا مدت ها مطالعات و 
مباحث تحت عنوان »افق آینده ایران اسامی« ادامه یافت. در سال 1380 مفهوم چشم انداز بجای 
که بحث چشم انداز یک مقوله  گرفت و در مطالعات خود متوجه شدیم  قرار  کید  تا آینده مورد  افق 
پیشرفته علوم مدیریتی و ذی قیمتی را بدست آورده اند آن تجارب را نیز مورد مطالعه قرار دادیم . در 
کردیم ایشان ضرورت این مساله را بسیار  همین سال نتایج مطالعات را با مقام معظم رهبری طرح 
که سند ملی چشم انداز ایران را  کرد  مهم تشخیص دادند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام اباغ 

تهیه نمایند. 
کلیه  که  کردند  کمیسیون خاصی را تحت همین عنوان تصویب  مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مطالعات و تحقیقات دبیرخانه همراه با مطالعات و تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت 
کردیم و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادیم. را بررسی و متن اولیه سند چشم انداز را تهیه 
گذاشته  کمیسیون چشم انداز در سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث  نتایج 
که مقام معظم رهبری در آن مصوبات انجام دادند به تصویب  شد و در سال 1382 پس از اصاحاتی 

گانه اباغ شد.  نهایی رسید و در تاریخ 82/8/23 به قوای سه 
در تهیه و تدوین سند چشم انداز که پنج سال به طول کشید و از مطالعات و پیشنهادات گروه های 
کشور  گروه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی  از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی و  تحقیقاتی 

که از آن ها تشکر می کنیم. استفاده شده است 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

محسن رضایی

بندهایی از سند چشم انداز جمهوری اسالمى ایران در 1404 هجری شمسى

کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه  با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و 
جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله: 

جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت: 
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخاقی 
کید بر: مردم ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های  و ارزش های اسامی، ملی و انقابی، با تا
کرامت و حقوق انسان ها، و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از سامت،  مشروع، حفظ 
مستحکم  نهاد  درآمد،  مناسب  توزیع  برابر،  فرصت های  اجتماعی،  تامین  غذایی،  امنیت  رفاه، 
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خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
این نکته مورد  برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه،  ماحظه: در تهیه، تدوین و تصویب 
تولید  درآمد سرانه،  نرخ سرمایه گذاری،  قبیل  از  آن ها  کان  کمی  که: شاخص های  گیرد  قرار  توجه 
کاهش فاصله درآمد میان دهک های باال و پایین جامعه، رشد  ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، 
فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه و 
کامل  گردد و این سیاست های و هدف ها به صورت  اهداف و الزامات چشم-انداز، تنظیم و تعیین 

مراعات شود.
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کشور مصوب 1359/3/24 شورای  الیحه قانونى راجع به تشکیل سازمان بهزیستى 
انقالب اسالمى با اصالحات و الحاقات بعدی

 ماده واحده
تأمین  ایران و به منظور  در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسامی 
و  خدماتی  استانداردهای  و  هنجارها  تهیه  و  ارزشیابی  و  نظارت   هماهنگی،  برنامه ریزی،  موجبات 
نیازمند  و  بی سرپرست  خانواده های  حمایت  زمینه  در  بهزیستی  برنامه های  اجرای  دامنه  توسعه 
کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی، توان بخشی  و ارائه خدمات مختلف به 
حرفه ای و اجتماعی معلول جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین  اجتماعی و حمایت و نگهداری 
کودکان و اطفال بی سرپرست و معلولین غیر قابل توانبخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی  از 
گروه های  انسانی خدمات بهزیستی و توان بخشی و تأمین موجبات تشویق، جلب مشارکت و فعالیت 

کشور تشکیل می شود.   1 داوطلب و مؤسسات غیر دولتی،سازمان بهزیستی 
کارکنان،  کلیه  با  کشور  بهزیستی  سازمان  در  قانون  این  تصویب  با  که  سازمان هایی   -1  تبصره 

تجهیزات دیون و تعهدات ادغام می شوند عبارتند از: 
کلیه واحدها و وظایف و فعالیت های موضوع این ماده واحده مربوط به   معاونت امور بهزیستی و 
بهزیستی وزارت بهداری و بهزیستی و سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی ومؤسسات ادغام 

شده و وابسته به آن؛ 
-کمیته امداد امام)نسخ شده است(؛  2

1- مطابق بند1 الیحه قانونی اصاح الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 4/25/ 1359شورای انقاب اسامی 
عبارت »تدارک امکانات پیشگیری« به عبارت »تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی« اصاح شده است.

کبیر انقاب  که در تاریخ 20/3/13۶۶ تنظیم و به توشیح رهبر  کمیته ی امداد امام خمینی)ره(  2-مطابق ماده 20 اساسنامه ی اولیه 
اسامی حضرت امام خمینی)ره( رسیده است و با اذن مقام معظم رهبری حضرت آیت ااهلل العظمی خامنه ای)مدظله-العالی( در تاریخ 

1380/9/29با تغییراتی به توشیح معظم له رسید، نسخ ضمنی شده است.
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- بنیاد شهید)نسخ شده است(؛  1 
- سازمان تربیتی شهرداری تهران؛ 

کز ارتوپدی و دست وپاسازی جمعیت هال احمر ایران؛  - مرا
کلیه منضمات مرکز توانبخشی شفا یحیاییان؛   - بیمارستان و 

چنانچه در آینده تمام یا قسمتی از سازمان ها و مؤسسات دیگری وظائفشان در ارتباط با وظیفه 
کلیه ابواب  کشور تشخیص داده شود با تصویب هیأت وزیران با  و مسئولیت های سازمان بهزیستی 
منتقل  کشور  بهزیستی  به سازمان  و  ع  منتز مربوط  و مؤسسه  یا سازمان  وزارتخانه  از  متعلقه  جمعی 

می شود و از تاریخ انتقال تابع مقرراتی این سازمان خواهد بود.    2
کار و رفاه اجتماعی  3 است و رییس  کشور وابسته به وزارت تعاون،  تبصره 2- سازمان بهزیستی 

کار و رفاه اجتماعی منصوب می گردد.  4 آن توسط وزیر تعاون، 
و  مؤسسات  ذیل  کشور  کل   1359 سال  بودجه  قانون  در  شده  پیش بینی  اعتبارات   -3  تبصره 
کشور ادغام می شوند، توسط  که در  سازمان بهزیستی  ردیف های مربوط به سازمان ها و دستگاه هایی 

گذارده می شود. کشور  سازمان برنامه و بودجه از ذیل آن ها حذف و در اختیار سازمان بهزیستی 

 تبصره 4   5  
که  کل بهزیستی استان می باشد  تبصره 1-4- امور اجرایی بهزیستی در هر استان به عهده مدیر 

کشور منصوب می گردد. توسط رییس سازمان بهزیستی 
کشور  کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی   تبصره 2-4- به منظور جلب 
شورای  و  سازمان  مرکزی  ستاد  در  با  بهزیستی  مردمی  مشارکت های  مرکزی  شورای  بنام  شورایی 

کز استان ها و شهرستان ها به شرح زیر تشکیل می گردد:  مشارکت های مردمی با بهزیستی در مرا
 الف( ترکیب اعضای شورای مرکزی مشارکت های مردمی با بهزیستی عبارتند از: 

کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورا؛   ۶ 1- وزیر تعاون، 
کشور یا معاون وی؛  2- وزیر 

کشور مصوب 10/10//1359 مجلس شورای اسامی بنیاد  شهید به  1-مطابق  ماده واحده  قانون انتزاع بنیاد شهید از سازمان بهزیستی 
که نخست وزیر تعیین می کند و مورد تأیید مقام رهبری قرار  عنوان یک نهاد انقابی وابسته به نخست وزیری به¬وسیله سرپرستی 

می گیرد اداره خواهد شد.
کشور مصوب 4/25/ 1359شورای انقاب  2-مطابق بند2 الیحه قانونی اصاح الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی 

اسامی اصاح شده است.
کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اصاح شده است. 3-مطابق تبصره3 ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، 

4-مطابق تبصره)2( ماده)17( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383/2/21 مجلس شورای اسامی اصاح  
شده است.

کشور مصوب 1359 مصوب 1375/11/9 مجلس  بهزیستی  به تشکیل سازمان  راجع  قانونی  قانون اصاح الیحه   2 ماده  5-مطابق 
شورای اسامی تبصره)4( به دو تبصره 1-4 و 2-4  اصاح شده است.

۶-مطابق تبصره)2( ماده)17( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383/2/21 مجلس شورای اسامی اصاح  
شده است.
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کشور به عنوان دبیر شورا؛  3- رییس سازمان بهزیستی 
4- نماینده دبیرخانه ائمه جمعه و جماعات؛ 

5- شهردار تهران؛ 
۶- رییس سازمان اوقاف و امور خیریه؛ 

7- پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب رییس سازمان؛ 
- مسئولیت هماهنگی و سیاست گذاری و نظارت بر امور شوراهای استان و شهرستان با شورای 

مرکزی مشارکت های مردمی با بهزیستی خواهد بود.
ب( ترکیب اعضای شورای مشارکت های مردمی با بهزیستی استان عبارتند از: 

1- استاندار
2- امام جمعه مرکز استان

3- شهردار
کل بهزیستی استان  4- مدیر 

کل اوقاف و امور خیریه  5- مدیر 
۶-)نسخ شده است.(   1

کل بهزیستی استان  7- پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب مدیر 
ج - ترکیب اعضای شورای مشارکت های مردمی با بهزیستی شهرستان عبارتند از: 

1- امام جمعه مرکز شهرستان
2- فرماندار

3- رییس اداره بهزیستی شهرستان
4-)نسخ شده است.(   2

5- رییس اداره اوقاف و امور خیریه 
۶- شهردار مرکز شهرستان

7- پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب رییس بهزیستی شهرستان
کل بهزیستی   استاندار، رییس شورای مرکز استان و فرماندار رییس شورای مرکز شهرستان و مدیر 

استان و رییس بهزیستی شهرستان دبیر شورا در استان و شهرستان خواهند بود.
 وظایف شورای مشارکت های مردمی با بهزیستی به شرح زیر است: 

1- جلب کمک های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور حل مسایل و مشکات 
اقشار محروم و معلول و ایتام؛ 

تأمین اجتماعی مصوب  رفاه و  1-رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان مطابق تبصره)2( ماده)17( قانون ساختار نظام جامع 
1383/2/21 مجلس شورای اسامی اصاح  شده است.

اجتماعی مصوب  تأمین  و  رفاه  تبصره)2( ماده)17(قانون ساختار نظام جامع  و درمان شهرستان مطابق  2-رییس شبکه بهداشت 
1383/2/21 مجلس شورای اسامی اصاح  شده است.
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2- نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی؛ 
3- سیاست گذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیر منقول اهدایی براساس اولویت های 

مربوطه؛ 
گزارش عملکرد شش ماهه شورای استان و شهرستان به شورای مرکزی مشارکت های  4- ارسال 

مردمی یا بهزیستی مستقر در مرکز؛ 
که خدمات سازمان را به طور مستقیم به استفاده کنندگان از خدمت ارائه   تبصره 5- واحدهایی 
می دهند از نظر مقررات مالی تابع  مقررات خاص خواهند بود که آیین نامه آن به تصویب هیأت وزیران 
قانون  محاسبات  مقررات  تابع  تهران  و  استان ها  کز  مرا در  سازمان  ستادی  واحدهای  فقط  می رسد 

کشوری و سایر مقررات عمومی دولت می باشند.  1  عمومی و قانون استخدام 
کشور موظفند شاخص های نیروی  کشور و سازمان امور اداری و استخدامی   سازمان بهزیستی 

کشور را تهیه و به  تصویب هیات وزیران برساند. انسانی مورد نیاز سازمان بهزیستی 
بهزیستی  و ستادهای سازمان های  کشور  بهزیستی  مرکزی سازمان   تبصره 6- هزینه های ستاد 
به  کمک  اعتبارات  ولی  شد.  خواهد  و  پرداخت  تأمین  دولت  عمومی  بودجه  از  منحصرًا  استان ها 
کمک ها و اعانات مردم تأمین خواهد  واحدهای خدماتی از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت و 
الزامی  درخزانه  اعانات  و  کمک ها  و  خدماتی  واحدهای  عملیات  از  حاصل  درآمدهای  گردید  تمرکز 
محاسبات  قانون  در  »کمک  به  مقررات مربوط  مشمول  مذکور  واحده های  هزینه های  ولی  نبوده 

عمومی« خواهد بود.
 تبصره 7- سازمان بهزیستی استان فقط رابطه فنی و تخصصی با سازمان مرکزی و تهران خواهد 

داشت و واحدهای خدماتی در استان فقط با  سازمان بهزیستی در مرکز استان مرتبطند.
کلیه دارایی ها و اموال اعم از منقول و غیر منقول سازمان ها و   تبصره 8- با تصویب این قانون 
کشور منتقل می گردد. کشور ادغام می شوند،  به سازمان بهزیستی  که در سازمان بهزیستی  مؤسساتی 
کلیه آیین نامه ها  که آیین نامه های مربوط به این قانون به تصویب نرسیده   تبصره 9- تا زمانی 
و مقررات و دستورالعمل ها و ضوابط ماک عمل در  سازمان ها و واحدهای ادغام شده به قوت خود 
قانون  این  از تصویب  تا سه ماه پس  کثر  کشور مکلف است حدا باقی خواهد بود سازمان بهزیستی 

نسبت به  تهیه و تصویب آیین نامه ها و مقررات مربوط اقدام نماید.
کار مشغولند مکلفند  که بیش از50 نفر در آن ها به  کلیه مؤسسات دولتی و غیردولتی   تبصره 10- 
کشور  بهزیستی  سازمان  تصویب  به  و  تهیه  بهزیستی  کشور  سازمان  طرف  از  که  آیین نامه ای  طبق 
به  قادر  که  شده  توان بخشی  معلولین  میان  از  را  خود  کارکنان  درصد   5 تا   2 بین  نسبتی  می رسد، 
فرصت های  ایجاد  در جهت  کنند.  تا  استخدام  باشند  مؤسسات  قبیل  این  نیاز  مورد  انجام کارهای 

کشور مصوب 1359 مصوب 1375/11/9 مجلس  بهزیستی  تشکیل سازمان  به  راجع  قانونی  الیحه  اصاح  قانون   3 ماده  1-مطابق 
شورای اسامی تبصره)5( اصاح شده است.
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کارگاه ها و موسساتی که معلولین را استخدام می کنند  گردد.   شغلی برای معلولین تحت پوشش هزینه 
که  کارفرما از محل بودجه عمومی  کارفرما معاف هستند.  حق بیمه سهم  از پرداخت حق بیمه سهم 
کشور منظورخواهد شد پرداخت می گردد.) مشابه مقررات قانون معافیت   کل  ساالنه در قانون بودجه 
که به هر علتی مفاد این  کارگر دارند(  مؤسسات غیر دولتی  که تا پنج نفر  کارفرمایی  حق بیمه سهم 
که به تصویب هیأت وزیران خواهد  را  بابت هرمورد مبلغ معینی  ننمایند، مکلفند  را رعایت  تبصره 

کشور بپردازند.   1 رسید به سازمان بهزیستی 
تبصره 11- صدور مجوز و تعیین دستورالعمل های مربوط به ایجاد، بهره برداری، اداره و نظارت 
براساس  را  قانون  این  موضوع  غیردرمانی  خدمات   که  موسساتی  تخلفات  به  رسیدگی  و  ارزشیابی 
استانداردهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  2 ارایه می دهند به عهده سازمان 

بهزیستی کشور می باشد.   3
که در چهارچوب اهداف  براساس دستورالعمل هایی   تبصره 12- درآمدهای اختصاصی سازمان 
به مصرف خواهد رسید. هرگونه  تعیین  می گردد  بهزیستی  و وظایف سازمان توسط رییس سازمان 
که با تاش یا  کارکنان و اشخاصی  کارکنان سازمان بجز  پرداخت از محل درآمدهای اختصاصی به 

مشارکت  خود موجب افزایش درآمدهای اختصاصی شده اند ممنوع می باشد.   4
در  که  گذاری  وا واحدهای  و  مؤسسات  ثابت  کادر  رسمی  غیر  کارکنان  از  دسته  آن   -13 تبصره    
که تابع  کشور منتقل می شوند درصورتی  تاریخ تصویب این قانون به دفاتر ستادی سازمان  بهزیستی 
کار نبوده و به طور تمام وقت به خدمت اشتغال داشته باشند براساس ضوابط ماده 150 قانون  قانون 
مقررات  و  می گردند  تبدیل  کشوری  رسمی  به  خدمتشان  نوع  گذاری  وا تاریخ  از  کشوری   استخدام 
تفاوت  عنوان  به  مابه التفاوت  و  گذارده می شود  اجرا  مورد  به  آن ها  درباره  استخدامی  تطبیق وضع 

تطبیق قابل پرداخت خواهد بود.
گذاری که مشمول مقررات استخدامی تأمین اجتماعی می باشند   کارکنان مؤسسات و واحدهای وا
زمان  در  تصدی  مورد  آخرین شغل  بر اساس  وضعشان  تبدیل  می گردند،  منتقل  ستادی  دفاتر  به  و 
کشور مبلغی از دریافتی آنان  گذاری صورت می گیرد. چنانچه در اثر تبدیل نوع خدمت به رسمی  وا

کسر شود،  مابه التفاوت به  عنوان تفاوت تطبیق پرداخت خواهدشد.
آن  تشکیات  و  سازمان  تصویب  تا  می شود  داده  اجازه  کشور  بهزیستی  سازمان  به   -14  تبصره 

کشور مصوب 1359 مصوب 1375/11/9 مجلس  بهزیستی  سازمان  تشکیل  به  راجع  قانونی  الیحه  اصاح  قانون   4 1-مطابق  ماده 
شورای اسامی تبصره)10( اصاح شده است.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  2-مطابق  ماده 2۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380/11/27 
شورای اسامی نسخ شده است.

کشور مصوب 1359 مصوب 1375/11/9 مجلس  بهزیستی  به تشکیل سازمان  راجع  قانونی  قانون اصاح الیحه  3-مطابق  ماده 5 
شورای اسامی تبصره)11( اصاح شده است.

کشور مصوب 1359 مصوب 1375/11/9  مجلس  4-مطابق  ماده ۶ قانون اصاح الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی 
شورای اسامی تبصره)12( اصاح شده است.
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سازمان  آزمایشی  به طور  ماه   ۶ برای مدت  کثر  کشور،  حدا استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  توسط 
کشور  از نظرات مشورتی سازمان اموراداری و استخدامی  با استفاده  را تنظیم و  تشکیات مورد نیاز 

گذارد. به مورد اجرا 
 تبصره 15- با تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی مربوط، آن قسمت از قوانین و مقررات 

که با مفاد این ماده واحده و تبصره های آن مغایر باشد، لغو می گردد.
کشور می تواند در جهت پیشگیری، تشخیص و جلوگیری از شدت  تبصره 16- سازمان بهزیستی 
در  را  پزشکی  توان بخش  کز  مرا پزشکی  و آموزش  درمان  بهداشت،  وزارت  ضوابط  طبق  معلولیت ها 

چهارچوب تشکیات موجود سازمان ایجاد نماید.  1
 
 

کشور مصوب 1359 مصوب 1375/11/9 مجلس  بهزیستی  تشکیل سازمان  به  راجع  قانونی  الیحه  اصاح  قانون   7 1-مطابق  ماده 
شورای اسامی تحت عنوان تبصره 1۶ به ماده واحده اضافه شده است.
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بخش سوم: قوانین معتبر مصوب مجلس شورای اسالمی

 
فصل اول

قوانین الحاق و تصویب کنوانسیون های بین المللى جمهوری اسالمى ایران

موادی از قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسالمى ایران 
در سازمان ها و مجامع بین المللى مصوب 1370/09/03 مجلس شورای اسالمى

 قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسامی ایران در سازمان ها و مجامع 
بین المللی؛ 

 ماده واحده 
تبصره های زیر به عنوان تبصره های »4« و »5« به قانون عضویت دولت جمهوری اسامی ایران 

در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 13۶5 الحاق می گردد: 
در  مندرج  بین المللی  مجامع  و  سازمان ها  در  می شود  داده  اجازه  دولت  به  الحاقى-   4  تبصره 
کمک و یا  سهمیه مربوطه را نیز بپردازد.  پرداخت حق  فهرست زیر عضویت یابد و حقوق عضویت یا 

کمک های معوقه سازمان ها و مجامع مزبور با تشخیص دولت بامانع می باشد. عضویت و 
کمک به سازمان ها   تبصره 5 الحاقى- تعیین دستگاه ها یا نمایندگان طرف عضویت یا پرداخت 
و مجامع بین المللی موضوع ماده واحده مصوب 13۶5 و تبصره 4 فوق الذکر به عهده دولت می باشد.

 نام سازمان یا مجمع بین المللی نام وزارتخانه یا سازمان متقاضی: 
کشور(؛  1- انجمن توانبخشی بین المللی معلولین وزارت بهداشت) سازمان بهزیستی 

کشور(؛  2- عقب ماندگان ذهنی وزارت بهداشت) سازمان بهزیستی 
بهداشت) ســازمان  وزارت  نظامــی  غیــر  معلولیــن  معلــول  و  کارکنــان  بین المللــی  اتحادیــه   -3

کشــور(؛  بهزیســتی 
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کــودک مصــوب 1372/12/01  کنوانســیون حقــوق  قانــون اجــازه الحــاق ایــران بــه 
مصــوب مجلــس شــورای اســالمى

 ماده واحده 
اجازه  و  تصویب  پیوست  به شرح  ماده  و 54  مقدمه  یک  بر  مشتمل  کودک  کنوانسیون حقوق 
الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به آن داده می شود مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان 
گیرد از طرف دولت جمهوری اسامی ایران  در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسامی باشد و یا قرار 

الزم الرعایه نباشد.

کودک  کنوانسیون حقوق 
  مقدمه

کنوانسیون حاضر کشورهای طرف 
کـه طبـق اصـول اعـام شـده در منشـور سـازمان ملـل رسـمیت شـناختن حقـوق   بـا توجـه بـه ایـن 
الینفـک، مسـاوی و منزلـت تمـام اعضـای خانـواده بشـری زیربنـای  آزادی، عدالـت و صلـح در جهـان 

اسـت.
کـه اعضـای ملـل، در منشـور سـازمان، اعتقـاد خـود را بـه حقـوق اساسـی،   بـا در نظـر داشـتن ایـن 
مقـام و ارزش انسـان و عـزم خـود را بـرای افزایـش پیشـرفت های اجتماعی و معیارهـای بهتـر زندگـی در 

کرده انـد. آزادی هـای بیشـتر اعـام 
کنوانسـیون های بین المللی   بـا تشـخیص این کـه سـازمان ملـل در اعامیـه جهانـی حقـوق بشـر و در 
حقـوق بشـر اعـام موافقـت نمـوده که هر یک از افراد بدون هر گونـه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنس، 
زبـان، مذهـب، عقایـد سیاسـی و غیـره خاسـتگاه اجتماعـی یـا مالـی، مـال، تولـد و یـا سـایر خصوصیـات، 

کـه در آن کنوانسـیون ها و اعامیه هـا اعـام شـده، ذیحق می باشـد. در تمـام حقـوق  و آزادی هایـی 
کودکـی  کـه دوران  نظـر بـه این کـه سـازمان ملـل در اعامیـه جهانـی حقـوق بشـر اعـام نمـوده اسـت 

مسـتلزم مراقبت هـا و مسـاعدت های ویـژه می باشـد.
 بـا اعتقـاد بـه این کـه خانـواده بـه عنـوان جـزء اصلـی جامعـه و محیط طبیعی برای رشـد و رفـاه تمام 
بـه  شـود  برخـوردار  الزمـه  و مسـاعدت های  حمایت هـا  از  می بایسـت  کـودکان  خـود خصوصـًا  اعضـای 

کنـد. کـه بتوانـد مسـئولیت های خـود را در جامعـه ایفـاء  نحـوی 
کامـل و متعـادل شـخصیتی خـود می بایسـت در محیـط  کـودک بـرای رشـد   بـا تشـخیص این کـه 

تفاهـم  بـزرگ شـود. از خوشـبختی، محبـت و  خانـواده و در فضایی) مملـو( 
 با توجه به این که کودک می بایست آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد در سایه 
که در منشور سازمان ملل اعام شده  خصوصًا » صلح«، احترام، بردباری، آزادی، برابری و  ایده آل هایی 
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اتحاد بزرگ شود.
ژنو  کودک  حقوق  اعامیه  در  کودک  از  ویژه  مراقبت های  انجام  لزوم  این که  داشتن  نظر  در   با 
1924 مطابق با 1303 بیان شده، در 20 نوامبر 1959 مطابق با 29 آبان ماه 1338 در اعامیه حقوق 
کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، در اعامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی حقوق 
اقتصادی  اجتماعی،  حقوق  بین المللی  کنوانسیون  در   ،)24 و   23 مواد  در  و سیاسی) خصوصًا  مدنی 
و فرهنگی) خصوصًا در ماده 10( و در اسناد و احکام  سازمان های تخصصی و سازمان های بین المللی 

مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است.
 با توجه به این که در اعامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است » کودک به خاطر نداشتن رشد 
کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت ها و محافظت هایی از جمله حمایت های مناسب حقوق قبل و 

بعد از تولد می باشد.«
 با در نظر گرفتن مفاد اعامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان.

کفالت و فرزند خواندگی ملی و بین المللی، قانون حداقل استاندارد سازمان   با اشاره ویژه به موضوع 
کودکان در موقع  ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد صغیر) قوانین  پکن( و اعامیه حمایت از زنان و 

اضطراری و جنگ ها؛ 
که تحت شرایط دشوار زندگی  کودکانی وجود دارند  کشورهای جهان   با تشخیص این که در تمام 

می کنند و این گونه کودکان محتاج توجهات ویژه ای هستند.
 با توجه به اهمیت ارزش های سنتی و فرهنگی هر ملت در حمایت و تعلیم و تربیت یکنواخت کودک؛ 
کشورها  کودکان در تمام  با عنایت به اهمیت همکاری های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی 

خصوصًا کشورهای در حال توسعه،  به توافقات ذیل نایل شدند: 

بخش 1
ماده 1

کودک افراد انسانی زیر 18 سال است مگر این که طبق قانون  کنوانسیون حاضر منظور از   از نظر 
کمتر  تشخیص داده شود. کودک سن بلوغ  قابل اجرا در مورد 

 ماده 2
 1- کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی که در ابن کنوانسیون برای کودکانی که در حوزه قضایی 
آن ها زندگی می کنند در نظر گرفته شده را بدون توجه به هر گونه تبعیض و بدون ماحظه نژاد، رنگ، 
مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت خاستگاه های قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا 

سایر  احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهد نمود.
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کودک در مقابل  کنوانسیون تمام اقدامات الزم را جهت تضمین حمایت از  کشورهای طرف   -2
تمام اشکال تبعیض، مجازات براساس موقعیت، فعالیت ها  ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم های 

کودک به عمل خواهند آورد. قانونی و یا اعضای خانواده 

 ماده 3
کـودکان که توسـط مؤسسـات رفـاه اجتماعی عمومـی و یا خصوصی  1- در تمـام اقدامـات مربـوط بـه 
اهـم ماحظـات  از  کـودک  منافـع  انجام می شـود،  ارگان هـای حقوقـی  یـا  اجرایـی،  مقامـات  دادگاه هـا، 

می باشـد.
کـه حمایت هـا و مراقبت هـای الزمه را بـرای رفاه  2- کشـورهای طـرف کنوانسـیون متقبـل می شـوند 
کـودکان، بـا توجـه بـه حقـوق وظایـف والدین آن ها، قیم های قانونی و یا سـایر افرادی که قانونًا مسـئول 
آنـان هسـتند، تضمیـن کننـد و در ایـن راسـتا اقدامات اجرایی و قانونی مناسـب معمـول خواهد گردید.

3- کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند نمود که مؤسسات، خدمات و وسایلی که مسئول 
که توسط مقامات ذی صاحیت خصوصًا در  کودکان هستند مطابق با معیارهایی  مراقبت و حمایت 
گذاشته شده  کارکنان) آن مؤسسات( و نیز نظارت مناسب  زمینه های ایمنی، بهداشت و از نظر تعداد 

مطابق داشته باشند.

 ماده 4
را جهت تحقق حقوق شناخته  اقدامات ضروری اجرایی و قانونی  کنوانسیون  کشورهای طرف 
به حقوق  توجه  با  کنوانسیون  کشورهای طرف  معمول خواهند  داشت.  کنوانسیون حاضر  در  شده 
کثر منابع موجود خود و در صورت  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اقداماتی را در جهت به کارگیری حدا

لزوم در چهارچوب همکاری های بین المللی به عمل خواهند آورد.

 ماده 5 
صورت  در  یا  و  والدین  وظایف  و  حقوق  مسئولیت ها،  به  احترام  کنوانسیون  طرف  کشورهای   
که از طریق  آداب محلی به وجود می آید، قیم های قانونی و  قابلیت اطاق، اعضای خانواده بزرگی 
که موجب تکامل  کودک هستند را متقبل می شوند و به طریقی  که قانونًا مسئول  یا سایر اشخاص 
کودک در  کودک شود راهنمایی ها و ارشادات الزم را جهت اعمال حقوق شناخته شده   توانایی های 

کنوانسیون حاضر به عمل خواهند آورد.

 ماده 6
کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت. کنوانسیون حق ذاتی هر  کشورهای طرف   - 1
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کودک تضمین  کثر امکانات را برای بقا و پیشرفت  کنوانسیون) وجود( حدا کشورهای طرف   - 2
خواهند نمود.

 ماده 7
1 - تولد کودک بافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب 

تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آن ها برخوردار می باشد.
کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد  کشورهای طرف   -2
آواره  آن ها  اجرای  عدم  صورت  در  که کودک  مواردی  در  خصوصًا  زمینه  این  در  مربوطه  بین المللی 

کرد. گردد، الزم االجرا تلقی خواهند  محسوب 

 ماده 8
کودک برای حفظ هویت خود منجمله ملیت، نام و روابط  کنوانسیون حق  کشورهای طرف   -1

خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد.
هویت خود  به  مربوط  از حقوق  برخی  یا  مقام  از  قانونی  غیر  طور  به  کودک  که  مواردی  در   -2
به  فوق  استیفای سریع حقوق  برای  الزم را  مساعدت های  و  کشورهای عضو حمایت  محروم شود، 

عمل خواهند آورد.

 ماده 9
1- کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می نمایند که کودکان علیرغم خواسته شان از والدین خود 
جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات  ذیصاح مطابق قوانین و مقررات و منوط به بررسی های قضایی 
مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است. این گونه تصمیمات ممکن است در موارد  به خصوصی 
کودک و یا هنگام جدا شدن والدین ضرورت یابد و در این  از قبیل سوء استفاده و یا بی توجهی والدین از 

صورت باید در مورد محل اقامت کودک تصمیمی اتخاذ شود.
گراف اول ماده 9 باید به تمام طرف های ذینفع فرصت  2- در هر یک از مراحل دادرسی مربوط به پارا

کنند. کرده و نظرات  خود را ابراز  داده شود در مراحل دادرسی شرکت 
که از یکی یا هر دو والدین جدا شده را مبنی بر حفظ  کودکی  کنوانسیون حق  کشورهای طرف   -3
روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین به طور  منظم رعایت خواهند نمود مگر در مواردی که این امر 

مغایر منافع کودک باشد.
کردن، تبعید، اخراج یا  که جدایی ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت، زندانی  4- هنگامی 
مرگ) منجمله مرگی که در حین توقیف بودن شخص صادر شود( یکی یا هر دو والدین و یا کودک باشد، 
کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست، والدین یا کودک یا در صورت اقتضا یکی از اعضای خانواده را در 
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جریان اطاعات ضروری در مورد اموال فرد غایب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردی که دادن این 
گونه اطاعات مضر به حال کودک باشد. کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که 

تسلیم این درخواست فی نفسه عواقبی برای افراد مربوطه در پی نداشته باشد.

 ماده 10
یا  کودک  درخواست   9 ماده   1 گراف  پارا در  کنوانسیون  طرف  کشورهای  تعهدات  با  مطابق   -1
کشور طرف  از سوی  پیوستن  محدود خانواده  به هم  برای  کشور  ترک  یا  ورود  برای  را  والدین وی 

کنوانسیون با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خواهد شد.
گونه درخواست ها  که تسلیم این  کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود  کشورهای طرف 

عواقبی برای درخواست کننده و اعضای خانواده آن ها در پی نخواهد داشت.
گانه زندگی می کنند حق دارد گذشته از شرایط استثنایی  2- کودکی که والدینش در کشورهای جدا
به طور منظم روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشد. بدین منظور و مطابق با 
کنوانسیون حق  کشورهای طرف   ،9 ماده   2 گراف  پارا تحت  کنوانسیون  کشورهای طرف  تعهدات 
کشورشان را محترم خواهند  کشور خودشان و ورود به  کشور منجمله  کودک برای ترک هر  والدین  و 
برای  و  قانون تصریح شده  که در  کشوری فقط مشمول محدودیت هایی است  شمرد. حق ترک هر 
حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سامت عمومی یا اخاقیات یا حقوق یا آزادی های دیگران یا سایر 

کنوانسیون به رسمیت شناخته شده اند، ضروری است. که در  این  حقوقی 

 ماده 11
بازگشت  عدم  و  قاچاق  انتقال  با  مبارزه  جهت  در  را  اقداماتی  کنوانسیون  طرف  کشورهای   -1

کودکان) مقیم( خارج معمول خواهند داشت.
یا  چندجانبه  و  دوجانبه  توافقنامه های  انعقاد  کنوانسیون  طرف  کشورهای  راستا،  این  در   -2

پذیرش توافقنامه های موجود را تشویق خواهند نمود.

 ماده 12
کـه قـادر بـه شـکل دادن بـه عقایـد  کودکـی  کـرد  کنوانسـیون تضمیـن خواهـد  کشـورهای طـرف   -1
خـود می باشـد بتوانـد ایـن عقایـد را آزادانـه درباره تمـام  موضوعاتی که مربوط به وی می شـود ابراز کند، 

کـودک مطابـق بـا سـن و بلـوغ وی بها داده می شـود. بـه نظـرات 
کـودک فرصت هایـی فراهـم آورده می شـود تـا بتوانـد در هـر یک از  2- بدین منظـور، خصوصـًا بـرای 
مراحـل دادرسـی های اجرایـی و قضایـی مربـوط بـه وی به طور مسـتقیم یـا از طریق نماینده یا شـخصی 

کـه مطابـق با مقـررات اجرایـی قوانین ملی باشـد، ابراز عقیـده نماید. مناسـب بـه طریقـی 
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 ماده 13
کـودک دارای حـق آزادی ابـراز عقیـده می باشـد. ایـن حـق شـامل آزادی جسـتجو، دریافـت و   -1
کتبی یا شـفاهی یا چاپ شـده، به شـکل  رسـاندن اطاعـات و عقایـد از هـر نـوع، بـدون توجه به مرزها،  

آثـار هنـری یـا از طریـق هـر رسـانه دیگـر بـه انتخـاب کودک می باشـد.
ایـن  ولـی  باشـد،  خصـوص  بـه  محدودیت هـای  بـه  منـوط  اسـت  ممکـن  حـق  ایـن  اعمـال   -2

دارنـد. ضـرورت  و   شـده  تصریـح  قانـون  در  کـه  اسـت  مـواردی  بـه  منحصـر  فقـط  محدودیت هـا 
 الف( برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران، یا

مسـائل  یـا  و  بـه خاطـر سـامت عمومـی  یـا  نظـم عمومـی  یـا  ملـی  امنیـت  از  بـرای حفاظـت  ب( 
اخاقـی؛ 

 ماده 14
کودک محترم خواهند  کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای  کشورهای طرف   -1

شمرد.
قانونی  قیم های  در صورت شمول  و  والدین  و وظایف  کنوانسیون حقوق  کشورهای طرف   -2
و  استعدادها  اعتای  باعث  که  به طریقی  وی  حقوق  جهت  در  کودک  هدایت  درباره  را  کودک 

کودک شود، محترم خواهند شمرد. توانایی های 
کـه در قانـون تصریـح شـده و بـرای  3- آزادی اظهـار مذهـب و عقایـد فقـط طبـق محدودیت هایـی 
حفـظ امنیـت، نظـم، سـامت و اخاقیـات عمومـی و یـا حقـوق  آزادی هـای اساسـی دیگـران الزم اسـت 

می شـود. محـدود 

 ماده 15
آزادی  و  اجتماعات  آزادی) تشکیل(  مورد  در  را  کودک  حقوق  کنوانسیون  طرف  کشورهای   -1

مجمع مسالمت آمیز به رسمیت می شناسد.
2- به غیر از محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و یا برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت 
آزادی های دیگران ضروری است،  عمومی، نظم عمومی، سامت عمومی و اخاقیات و یا حقوق و 

هیچ محدودیتی در اعمال این حقوق وجود ندارد.

 ماده 16
کودکی نمی توان دلخواه یا غیر قانونی دخالت  1- در امور خصوصی، خانوادگی، یا مکاتبات هیچ 

کرد، یا هتک حرمت نمود.
گونه دخالت ها و یا هتک حرمت ها مورد حمایت قانون قرار دارد. کودک در برابر این   -2
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 ماده 17 
کودک را  گروهی واقف بوده و دسترسی  کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه های  کشورهای طرف   
که مربوط به اعتای رفاه  گون ملی و  بین المللی خصوصًا مواردی  گونا به اطاعات و مطالب از منابع 
اجتماعی، معنوی یا اخاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می شود را تضمین می کنند. در این راستا، 

کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد: 
استفاده های  کودک  برای  که  مطالبی  و  اطاعات  انتشار  به  گروهی  رسانه های  تشویق   الف( 

اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده 29 نیز مطابق است.
ب( تشویق همکاری های بین المللی در جهت تولید، مبادله و انتشار این گونه اطاعات و مطالب 

گون فرهنگی، ملی و بین المللی؛  گونا از منابع 
کودکان؛  کتاب های  ج( تشویق تولید و انتشار 

کودکانی  گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان   د( تشویق رسانه های 
گروه های اقلیت تعلق دارند یا مربی هستند. که به 

کودک در برابر اطاعات و مطالبی  هـ( تشویق توسعه خط مشی های مناسب در جهت حمایت از 
که به سعادت وی آسیب می رساند با توجه به مفاد مواد13 و 18؛ 

 ماده 18
کنوانسیون بیشترین تاش خود را برای تضمین به رسمیت شناخته شدن  کشورهای طرف   -1
کودک دارند به عمل  کودک مسئولیت های مشترکی در  مورد رشد و پیشرفت  که هر دو والد  این اصل 

خواهند آورد.
کودک به عهده دارند.   والدین و یا قیم های قانونی مسئولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت 

کودک است. اساسی ترین مسأله آنان) حفظ( منافع عالیه 
کنوانسیون بیان  که در این  کنوانسیون به منظور تضمین و اعتای حقوقی  کشورهای طرف   -2
شده همکاری های الزم را با والدین و قیم های قانونی در جهت اجرای مسئولیت هایش برای تربیت 
کودک به عمل خواهند آورد و ایجاد مؤسسات، تسهیات و خدماتی را برای نگهداری کودکان تضمین 

خواهند کرد.
کودکانـی  کنوانسـیون تمـام اقدامـات الزم را در جهـت تضمیـن حـق اسـتفاده  3- کشـورهای طـرف 
کـودکان بـه عمـل  کـه دارای والدیـن شـاغل می باشـند از خدمـات و تسـهیات  مربـوط بـه نگهـداری 

خواهنـد آورد.
 

ماده 19
را در جهت  آموزشی  و  اجتماعی  اجرایی،  قانونی،  اقدامات  تمام  کنوانسیون  کشورهای طرف   -1
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استفاده،  سوء  یا  آسیب رسانی  روحی،  و  خشونت های جسمی  اشکال  تمام  برابر  در  کودک  از  حمایت 
حینی  در  جنسی  سوء استفاده های  منجمله  استثمار  یا  بدرفتاری  سهل انگارانه،  رفتار  یا  بی توجهی 
که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
ایجـاد  بـرای  مؤثـر  اقدامـات  شـامل  بایـد  مقتضـی  مـوارد  در  حمایتـی  اقدامـات  این گونـه   -2
مسـئول  کـه  کسـانی  و  از کـودک  الزمـه  حمایت هـای  آوردن  فراهـم  جهـت  در  اجتماعـی  برنامه هـای 
بـرای شناسـایی  نیـز  از وی می باشـند و نیـز حمایـت در برابـر سـایر اشـکال محدودیت هـا و  مراقبـت 
بـرای  نیـز  و  شـده  ذکـر  قبـًا  کـه  بدرفتاری هایـی  مـوارد  و  پیگیـری  رفتـار  تحقیـق،  رجـوع،  گـزارش، 

باشـد. قضایـی  درگیری هـای 

 ماده 20
کودک نباید به طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشد و باید از   -1

گیرد. طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار 
کنوانسیون می بایست طبق قوانین ملی خود مراقبت های جایگزین دیگری  2- کشورهای طرف 

کودکان تضمین نماید. را برای این گونه 
کفالت در قوانین  تعیین سرپرست  از جمله  زیادی می شود  این گونه مراقبت ها شامل موارد   -3
کودکان  از  مراقبت  مناسب  کودک(  به مؤسسات  لزوم) اعزام  یا در صورت  و  فرزندخواندگی  اسامی، 
کودک باید  کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان  به هنگام بررسی راه حل ها به استمرار در تربیت 

توجه خاص شود.

 ماده 21
کشـورهایی که سیسـتم فرزندخواندگی را به رسـمیت می شناسـند و مجاز می دانند، باید منافع عالیه 

کـودک را در اولویـت قـرار دهنـد و نـکات زیر را  مراعات کنند: 
کـه مطابـق بـا  کـه فرزندخواندگـی فقـط از سـوی مقامـات ذیصاحـی انجـام شـود   الـف( تضمیـن ایـن 
که فرزندخواندگی  قوانین و مقررات الزم االجرا و براساس اطاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می کنند 
بـا توجـه بـه وضعیـت وی در ارتبـاط، والدیـن، خویشـاوندان و قیم هـای قانونـی مجـاز اسـت و در صـورت  

مقتضـی رضایـت اشـخاص فـوق را بـرای فرزندخواندگـی بـر اسـاس مشـورتهای الزمه کسـب می کنند.
که کودک را نتوان به روشی مناسب در کشور خود تحت سرپرستی  ب( تشخیص این که در صورتی 
یـک خانـواده درآورد، فرزندخواندگـی در سـایر کشـورها  بـه عنـوان راه حلـی دیگـر مـورد بررسـی قـرار خواهـد 

گرفت.
که به  که در سایر کشورها پذیرفته می شوند از مراقبت ها و حقوقی  کودکانی  ج( تضمین برخورداری 

هنگام فرزندخواندگی در کشور خود، شامل حال آنان می شود.

113



کشورها برای افراد مربوطه  کودک در سایر   د( اتخاذ تمام اقدامات الزم جهت تضمین این که قبول 
در بردارنده منافع مالی نباشد.

هـ( در صورت لزوم، پیشبرد اهداف ماده حاضر از طریق انعقاد قراردادها یا اتخاذ ترتیبات دو یا چند 
جانبه و تاش در این چهارچوب برای تضمین این که پذیرش کودک در یک کشور دیگر از طریق ارگان ها 

یا مقامات ذیصاح انجام شود.

 ماده 22
کـه خواهـان  کودکـی  اقـدام الزم را جهـت تضمیـن برخـورداری  کنوانسـیون  کشـورهای طـرف   -1
پناهندگـی اسـت و یـا پناهنـده تلقی می شـود چه همراه والدین خود باشـد یا شـخص دیگـری، مطابق با 
قوانیـن و مقـررات محلـی و بین المللـی، از حمایت هـا و مسـاعدتهای بشردوسـتانه الزم از حقوق مربوطه 
کشـورهای فوق الذکـر  کنوانسـیون یـا سـایر اسـناد بشردوسـتانه یـا حقـوق بشـر مقـرر شـده و  کـه در ایـن  

نسـبت بـه آن هـا متعهـد می باشـند، بـه عمـل خواهنـد آورد.
و سـایر  ملـل  بـا سـازمان  بـه صاحدیـد خـود  بنـا  کنوانسـیون  کشـورهای طـرف  بدیـن منظـور،   -2
بـا سـازمان ملـل کار می کننـد در جهـت حمایـت و  کـه  یـا غیـر دولتـی ذیصـاح  سـازمان های بین المللـی 
مسـاعدت از این گونـه کـودکان و ردیابـی والدیـن یا سـایر اعضـای خانواده کودکان پناهنده و برای کسـب 
اطاعـات الزم برای بـه هـم پیوسـتن مجـدد اعضای خانواده همکاری خواهند کـرد. در صورتی که موفق 
کنوانسـیون اظهـار  کـه در ایـن  کـودک همان گونـه  بـه یافتـن والدیـن یـا سـایر اعضـای خانـواده نشـوند، بـا 
شـده درسـت ماننـد کودکـی کـه بـه طور موقت یا دائـم از محیط خانوادگی به هر دلیل محروم شـده، رفتار 

خواهد شـد.

ماده 23
کـه ذهنـًا یـا جسـمًا دچـار نقـص می باشـد  کودکـی  کنوانسـیون اذعـان دارنـد  کشـورهای طـرف   -1
کـودک در جامعـه را  کـه متضمـن منزلـت و افزایـش اتـکا بـه نفـس باشـد  و شـرکت فعـال  بایـد در شـرایطی 

گـردد. کامـل برخـوردار  تسـهیل نمایـد، از یـک زندگـی آبرومندانـه و 
کـودکان معلـول را بـرای برخـورداری از مراقبت هـای ویـژه  کنوانسـیون حـق  کشـورهای طـرف   -2
بـه رسـمیت می شناسـند و ارائـه ایـن مراقبت هـا را بنـا بـه اقتضـاء  مناسـب شـرایط والدیـن و یـا مسـئولین 
کـه مسـئول مراقبـت از وی هسـتند،  کسـانی  کـودکان و  کـودک و منـوط بـه وجـود منابـع، بـه اینگونـه 

کـرد. تشـویق و تضمین خواهنـد 
گـراف 2 مـاده حاضـر  کـودک معلـول، کمک هـای مقـرر شـده در پارا 3- بـا تشـخیص نیازهـای ویـژه 
گرفتـن  منابـع مالـی والدیـن و یـا مسـئولین  در صـورت امـکان می بایسـت بـه طـور رایـگان و بـا در نظـر 
کـودک معلـول بتوانـد دسترسـی مؤثر  کـه  گیـرد و می بایسـت بـه نحـوی برنامه ریـزی شـود  کـودک انجـام 
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بـه آمـوزش، تعلیـم و تربیـت و خدمـات مراقبتـی بهداشـتی، خدمـات توانبخشـی، آمادگـی برای اشـتغال 
کمال  اجتماعی و پیشـرفت شـخصی  کثر  کودک به حدا که موجب دسـتیابی  و ایجاد فرصت به روشـی 

از جملـه پیشـرفت فرهنگـی و معنـوی وی می شـود داشـته باشـد.
کنوانسـیون در سـایه همکاری هـای بین المللـی، مبادلـه اطاعـات الزم را در  کشـورهای طـرف   -4
کـودکان معلـول  زمینـه مراقبت هـای بهداشـتی پیشـگیری، معالجـات پزشـکی،  روانشناسـی و عملـی 
منجمله انتشـار و در دسـترس قرار دادن اطاعات مربوط به روش های توانبخشـی، آموزش و خدمات 
کنوانسـیون بـه پیشـبرد توانایی هـا و مهارت هـای  کشـورهای طـرف  حرفـه ای بـا هـدف  قـادر سـاختن 
گسـترش تجربیـات آنـان در ایـن زمینه هـا، افزایـش خواهنـد داد. در ایـن  ارتبـاط، بـه نیازهـای  خـود و 

کشـورهای در حـال رشـد توجـه خاصـی مبـذول نمایـد.

 ماده 24
کـودک را جهـت برخـورداری از باالتریـن اسـتاندارد بهداشـت  1- کشـورهای طـرف کنوانسـیون حـق 

و از تسـهیات الزم بـرای درمـان بیمـاری و توانبخشـی به رسـمیت می شناسـند.
 آنـان بـرای تضمیـن این کـه هیـچ کودکـی از رسـیدن بـه ایـن حـق و دسترسـی بـه خدمـات بهداشـتی 

محـروم نخواهنـد شـد، تـاش خواهنـد نمود.
و  کـرد  خواهنـد  دنبـال  حـق  ایـن  کامـل  اجـرای  تـا  را  موضـوع  کنوانسـیون  طـرف  کشـورهای   -2

خواهند کـرد:  اتخـاذ  را  مناسـب  اقدامـات  ذیـل  زمینه هـای  در  خصوصـًا 
کودکان؛  کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و   الف( 

ب( تضمیـن فراهـم نمـودن مشـورت های پزشـکی و مراقبت هـای بهداشـتی الزم در مـورد تمـام 
گسـترش مراقبت هـای بهداشـتی اولیـه؛  کیـد بـر  کـودکان بـا تأ

ج( مبـارزه بـا بیماری هـا و سـوء تغذیه، از جملـه در چهارچوب مراقبت های بهداشـتی اولیه از طریق 
کار بسـتن تکنولوژی هـا در دسـترس و از طریـق فراهم نمـودن مـواد غذایـی مقـوی و آب آشـامیدنی  بـه 

گرفتـن خطـرات آلودگی محیط زیسـت؛  سـالم و در نظـر 
 د ( تضمین مراقبت های قبل و پس از زایمان مادران؛ 

مادر،  شیر  تغذیه،  مزایای  از  کودکان  و  والدین  خصوصًا  جامعه  اقشار  تمام  این که  تضمین  هـ( 
بهداشت و بهداشت محیط زیست و پیشگیری از حوادث  اطاع داشته و به آموزش دسترسی داشته و 

کودک و تغذیه مورد حمایت قرار دارند؛  در زمینه استفاده در اطاعات اولیه بهداشت 
 و( توسعه مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه، ارائه راهنمایی های الزم به والدین و آموزش تنظیم 

خانواده و خدمات؛ 
معالجاتی  روش  زدودن  برای  را  مناسب  و  الزم  اقدامات  تمام  کنوانسیون  کشورهای طرف   -3

کودکان به عمل خواهند آورد. سنتی و خرافی در مورد بهداشت 
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دستیابی  برای  را  بین المللی  همکاری های  تشویق  و  پیشبرد  کنوانسیون  طرف  کشورهای   -4
کنوانسیون حاضر را متقبل می شوند. در این ارتباط،  کامل حقوق شناخته شده در  تدریجی به تحقق 

کشورهای در حال توسعه توجه خاصی مبذول خواهد شد.  به نیازهای 

ماده 25
که توسط مقامات ذیصاح به منظور مراقبت حفاظت و  کودکی  کنوانسیون حق  کشورهای طرف 
یا بهداشت جسمی و روحی به خانواده ای  داده شده است را جهت انجام بررسی دوره ای نحوه رفتار 

کودک و تمام وضعیت های مربوط به فرزندخواندگی وی را به رسمیت می شناسند. با 

 ماده 26
را  از امنیت اجتماعی منجمله بیمه اجتماعی  کنوانسیون حق برخورداری  کشورهای طرف   -1
کامل این حق  را جهت دستیابی به تحقق  اقدام الزم  کودکان به رسمیت می شناسند و  برای تمام 

مطابق با قوانین ملی به عمل خواهند آورد.
که  اشخاصی  و  کودک  و شرایط  منافع  به  توجه  با  می بایست  مقتضی  در صورت  مزایا  این   -2
کاربرد این مزایا در  مسئولیت نگهداری وی را به عهده دارند و نیز هرگونه  ماحظه دیگری مربوط به 

گیرد. کودک در اختیارشان قرار  جهت منافع 
 

 ماده 27
کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب  کنوانسیون حق تمام  کشورهای طرف   -1

زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی و روحی و اخاقی و  اجتماعی را به رسمیت می شناسند.
کودک، مسئولیت عمده ای در جهت تضمین شرایط زندگی  2- والدین یا سایر اشخاص مسئول 

کودک را در چهارچوب توانایی ها  و امکانات عالی خود به عهده دارند. مناسب برای پیشرفت 
اقدام  خود،  امکانات  چهارچوب  در  و  ملی  شرایط  با  مطابق  کنوانسیون  طرف  کشورهای   -3
عمل  به  حق  این  اعمال  جهت  در  کودک   مسئول  اشخاص  سایر  و  والدین  یاری  برای  را  ضروری 
تغذیه،  مورد  در  از خصوصًا  حمایتی  برنامه های  و  مالی  کمک های  لزوم  در صورت  و  آورد  خواهند 

پوشاک و مسکن فراهم خواهند آورد.
نقاهت  حین  در  مراقبت های  تضمین  جهت  را  الزم  اقدام  کنوانسیون  طرف  کشورهای   -4
که مسئولیت مالی کودک را به عهده دارند چه در داخل و  کودک از سوی والدین و یا سایر اشخاصی 
کشوری  کودک در  که شخص مسئول مالی  کشور به عمل خواهند آورد، در مواردی  ج از  چه در خار
موافقتنامه های  پذیرش  کنوانسیون  طرف  کشورهای  می کند،  زندگی  کودک  از کشور  متفاوت 
بین المللی یا انعقاد این گونه موافقتنامه ها و نیز اتخاذ سایر ترتیبات الزم  را تسریع خواهند نمود.
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 ماده 28
رسـمیت  بـه  پـرورش  و  آمـوزش  بـه  نسـبت  را  کـودک  حـق  کنوانسـیون  طـرف  کشـورهای   -1
می شناسـند و بـرای دسـتیابی تدریجـی بـه ایـن حـق و براسـاس ایجـاد  فرصت هـای مسـاوی، اقدامات 

را معمـول خواهنـد داشـت:  ذیـل 
 الـف( اجبـاری و رایگان نمـودن تحصیل ابتدایی برای همگان؛ 

در  کلـی  و  حرفـه ای  آمـوزش  منجملـه  متوسـطه  آمـوزش  مختلـف  اشـکال  توسـعه  تشـویق  ب( 
ارائـه  از قبیـل  کـودکان و اتخـاذ  اقدامـات الزم  بـرای تمـام  گونـه آموزش هـا  دسـترس قـرار دادن ایـن 

لـزوم؛  صـورت  در  مالـی  کمک هـای  دادن  و  رایـگان  پـرورش  و  آمـوزش 
ج( در دسـترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براسـاس توانایی ها و از هر طریق مناسـب؛ 

کودکان؛   د( در دسـترس قرار دادن اطاعات و راهنمایی های آموزشـی و حرفه ای برای تمام 
هــ ( اتخـاذ اقداماتـی جهت تشـویق حضـور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت ها؛ 

کنوانسـیون تمـام اقدامـات الزم را جهـت تضمیـن این کـه نظـم و انضبـاط در  کشـورهای طـرف   -2
کنوانسـیون حاضـر باشـد، بـه عمـل  کـودکان بـوده و مطابق بـا  مـدارس مطابـق بـا حفـظ شـئون انسـانی 

خواهنـد آورد.
آمـوزش  بـه  را در موضوعـات مربـوط  کنوانسـیون همکاریهـای بین المللـی  کشـورهای طـرف   -3
بـه  دسترسـی  تسـهیل  و  جهـان  در سراسـر  بیسـوادی  و  جهـل  زدودن  زمینـه  در  خصوصـًا  پـرورش  و 
اطاعـات فنـی و علمـی و روشـهای مـدرن آموزشـی، تشـویق و افزایـش خواهند داد. در ایـن ارتباط، به 

نیازهای کشـورهای در حـال رشـد توجـه خاصـی خواهـد شـد.

 ماده 29
کـه مـوارد ذیـل بایـد جـزء آمـوزش و پـرورش  کنوانسـیون موافقـت می نماینـد  کشـورهای طـرف   -1

باشـد:  کودکان 
کامل شـخصیت، اسـتعدادها و توانایی های ذهنی و جسـمی کودکان؛   الف( پیشـرفت 

ب( توسـعه احترام به حقوق بشـر و آزادی های اساسـی و اصول مذکور در منشـور سـازمان ملل؛ 
کـودک، هویـت فرهنگـی، زبـان و ارزش هـای وی و ارزش هـای ملی  ج( توسـعه احتـرام بـه والدیـن 

کـه در آن زندگـی می کنـد، بـه موطـن اصلـی وی و به تمدن هـای متفـاوت بـا تمـدن وی؛  کشـوری 
کـودک بـرای داشـتن زندگـی مسـئوالنه در جامعـه ای آزاد و بـا روحیه ای) مملـو(   د( آمـاده نمـودن 
گروه هـای قومـی، مذهبـی و ملـی  از تفاهـم صلـح، صبـر، تسـاوی زن و مـرد و دوسـتی بیـن تمام مـردم، 

و اشـخاص دیگـر؛ 
هـ( توسـعه احترام نسـبت به محیط طبیعی؛ 

در  مداخله ای  که  شود  تعبیر  چنان  نباید   28 ماده  و  ماده  این  بخش های  از  یک  هیچ  از   -2
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که  همواره طبق اصول ذکر شده  آزادی افراد و ارگان ها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی ای 
گراف 1 ماده حاضر و با شرط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت  در پارا

ایجاد می شوند، تلقی شود.

 ماده 30
کـه  کودکـی  کـه اقلیت هـای قومـی و مذهبـی و یـا اشـخاص بومـی زندگـی می کننـد،  کشـورهایی  در 
گروهـش از حـق برخـورداری از فرهنـگ  متعلـق بـه ایـن اقلیت هـا اسـت بایـد بـه همـراه سـایر اعضای 

خـود و تعلیـم و اعمـال مذهـب خـود و یـا زبـان خـود برخـوردار باشـد.
 

ماده 31
کودک را برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیت های خاق  کنوانسیون حق  کشورهای طرف   -1

مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و  هنرها را به رسمیت می شناسند.
2- کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای شرکت کامل در حیات فرهنگی و هنری محترم 
شمرده و توسعه می دهند و فراهم نمودن فرصت های  مناسب را جهت شرکت در فعالیت های فرهنگی، 

هنری خاق تفریحی تشویق خواهند نمود.

 ماده 32
استثمار  برابر  در  گرفتن  قرار  حمایت  مورد  جهت  را  کودک  حق  کنوانسیون  طرف  کشورهای   -1
اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان بار بوده  و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت 

جسمی، روحی، معنوی، اخاقی و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد را به رسمیت  می شناسند.
در  را  آموزشـی  و  اجتماعـی  اجرایـی،  قانونـی،  الزم  اقدامـات  کنوانسـیون  طـرف  کشـورهای   -2
جهـت تضمیـن اجـرای مـاده حاضـر بـه عمـل خواهنـد آورد. در ایـن  راسـتا و بـا توجـه بـه مـواد مربـوط 
قـرار  توجـه  مـورد  را  مـوارد ذیـل  کنوانسـیون خصوصـًا  کشـورهای طـرف  بین المللـی،  اسـناد  در سـایر 

داد:  خواهنـد 
کار؛   الف( تعیین حداقل سـن یا حداقل سـنین برای انجام 
کار؛  ب( تعیین مقررات مناسـب از نظر سـاعات و شـرایط 

یـا اعمـال سـایر ضمانت هـای اجرایـی مناسـب جهـت تضمیـن اجـرای  ج( تعییـن مجازات هـا و 
مؤثـر مـاده حاضـر؛ 

 ماده 33
اجرایـی،  قانونـی،  اقدامـات  جملـه  از  را  الزم  اقدامـات  تمـام  کنوانسـیون  طـرف  کشـورهای 
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کـودکان در برابر اسـتفاده غیـر قانونـی از مـواد مخـدر و یـا مـواد  اجتماعـی، آموزشـی را جهـت حمایـت از 
کـه در معاهـدات بین المللـی مربوطـه تعریـف شـده و جلوگیـری از اسـتفاده از  گونـه ای  محـرک همـان 

گونـه مـواد بـه عمـل خواهنـد آورد. کـودکان در  تولیـد غیـر قانونـی و قاچـاق ایـن 

 ماده 34
کودکان در برابر تمام اشـکال سوء اسـتفاده ها  که از  کنوانسـیون متقبل می شـوند  کشـورهای طرف 
کشـورهای فـوق خصوصـًا اقدامـات ملـی، دو و  کننـد. بدین منظـور،  و اسـتثمارهای جنسـی حمایـت 

چنـد جانبـه را در جهـت جلوگیـری از مـوارد زیـر بـه عمـل می آورند: 
گونه فعالیت های غیر قانونی جنسی؛  کودکان برای درگیری در هر   الف( تشویق و یا وارد نمودن 

کودکان در فاحشـه گری و سـایر اعمال غیر قانونی جنسـی؛  ب( اسـتفاده اسـتثماری از 
کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک؛  ج( اسـتفاده اسـتثماری از 

 ماده 35
کنوانسـیون تمـام اقدامـات ضـروری ملـی، دو و چنـد جانبـه را بـرای جلوگیری از  کشـورهای طـرف 

کـودکان بـه هـر  شـکل و به هـر منظور بـه عمـل خواهند آورد. ربـوده شـدن، فـروش و یـا قاچـاق 

 ماده 36
کـه هـر یـک از جنبه هـای  کـودکان در برابـر تمـام اشـکال اسـتثمار  کنوانسـیون از  کشـورهای طـرف 

کـودک را بـه مخاطـره انـدازد، حمایـت خواهند کـرد. رفـاه 

 ماده 37
کنوانسـیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می شـوند:  کشـورهای طرف 

یـا مغایـر  انسـانی  و غیـر  بیرحمانـه  رفتارهـای  یـا سـایر  نبایـد تحـت شـکنجه  کودکـی   الـف( هیـچ 
گیـرد. مجـازات اعـدام و یـا حبـس ابـد را بـدون  امـکان آزادی نمی تـوان در مـورد  شـئون انسـان قـرار 

کـرد. کـودکان زیـر 18 سـال اعمـال 
کودکـی نبایـد بـه طـور غیـر قانونـی و یـا اختیـاری زندانـی شـود. دسـتگیری، بازداشـت  ب( هیـچ 
کـودک می بایسـت مطابـق بـا قانـون باشـد و بـه تنهـا آخریـن راه چـاره و بـرای  کـردن یـک  و یـا زندانـی 

کوتاهتریـن مـدت ممکـن بایـد بـدان متوسـل شـد.
کـودک زندانـی بایـد بـه خاطـر مقـام ذاتـی انسـان، رفتاری انسـانی و توأم با احترام داشـت به  ج( بـا 
کـودکان زندانی خصوصـًا باید از افراد  گرفته شـود.   کـه نیازهـای بـه خصـوص سـنی وی در نظر  نحـوی 
کـودک حـق داشـتن تمـاس بـا  کـودک باشـد.  کـه ایـن امـر مغایـر مصالـح  بزرگسـال جـدا شـوند مگـر ایـن 

119



خانـواده خـود را از  طریـق نامـه و ماقـات دارد بـه غیر از شـرایط اسـتثنایی؛ 
کودک زندانی می بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت های   د( هر 
ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت  زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات 

ذیصاح، مستقل و بی طرف و تصمیم گیری سریع در اینگونه موارد برخوردار باشد.

 ماده 38
کنوانسیون متقبل می شوند به مقررات قانون بین المللی بشر دوستی در زمان  1- کشورهای طرف 

کودکان می شود  احترام بگذارند. که مربوط به  جنگ های مسلحانه 
2- کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین این که افراد کمتر از 15 سال 

در مخاصمات مستقیمًا شرکت نمی کنند، متقبل می شوند.
3- کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از 15 سال در نیروهای مسلح خود خوداری 
که  باالی 15 سال و زیر 18 سال سن دارند، اولویت  کشورها برای استخدام افرادی  کرد. این  خواهند 

را به بزرگترها خواهند داد.
بین المللـی  قانـون  بـه  نسـبت  خـود  تعهـدات  بـا  مطابـق  کنوانسـیون،  طـرف  کشـورهای   -4
اقدامـات  بـه هنـگام جنگ های مسـلحانه، تمـام  افـراد غیرنظامـی  از  بشردوسـتی در جهـت حمایـت 
گرفته انـد  کـه تحـت تأثیر) عواقـب( جنـگ قـرار  کودکانـی  عملـی را بـرای تضمیـن حمایـت و مراقبـت از 

بـه عمـل خواهنـد آورد.

 ماده 39
کنوانسیون تمام اقدامات الزم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش  کشورهای طرف 
یا  رفتاری  اشکال  سایر  یا  شکنجه  سوء استفاده،  بی توجهی،  استثمار،  قربانی  که  کودکی  اجتماعی 
تنبیه خشونت آمیز، غیر انسانی و تحقیرکننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این  روند 
که موجب سامت، اتکای نفس و احترام  بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می بایست در محیطی 

کودک شود، انجام شود.

 ماده 40
کیفری این حق را به رسمیت  کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون  کشورهای عضو در مورد   -1
احترام  افزایش  موجب  امر  این  که  رفتار گردد  کودک  ارزش  و  شئونات  با  مطبق  آنان  با  می شناسد، 
گرفته و باعث  کودک را در نظر  کودک نسبت به حقوق بشر و آزادی های اساسی دیگران شده و سن 

گرفتن نقشی سازنده می گردد. افزایش خواست وی برای سازش وی با جامعه و به عهده 
کشورهای عضو خصوصًا موارد ذیل  2- بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بین المللی، 
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را تضمین می نمایند: 
که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین المللی منع  کودکی نباید به خاطر اعمالی   الف( هیچ 

کیفری شناخته شود. نشده، متهم یا مجرم به نقض قانون 
زیر  تأمین های  دارای  کیفری شود حداقل  قانون  به نقض  یا محکوم  که متهم  کودکی  ب( هر 

خواهد بود: 
که جرم طبق قانون ثابت نشده. 1( بی گناه شناخته شدن تا زمانی 

یا  و  والدین  طریق  از  لزوم  در صورت  علیه وی،  بر  وارده  اتهامات  از  سریع  و  مستقیم  اطاع   )2
قیم های قانونی، و) حق( داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر کمک ها در تهیه و ارائه دفاعیه.

ع وقت توسط مقام یا ارگان قضائی بی طرف و مستقل و طی یک  3( روشن شدن موضوع در اسر
که این امر در جهت منافع کودک  دادرسی عادالنه در حضور وکیل یا سایر کمک های حقوقی، مگر این 
کودک؛  گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیم های قانونی  تشخیص داده نشود خصوصًا با در نظر 
کسب اجازه  4( مجبود نبودن به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا 

شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی؛ 
5( دسترسی به مقام و یا ارگان قضائی ذیصاح، بی طرف و مستقل باالتر بر طبق قانون در صورت 

مجرم شناخته شدن؛ 
۶( حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده) در دادگاه( 

نباشد.
کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی؛  7( محرمانه بودن 

که خصوصًا  افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و مؤسساتی  کشورهای عضو در جهت   -3
کرد و خصوصًا اقدامات ذیل  کیفری  تاش خواهند  کودکان متهم، یا مجرم به نقض قانون  مربوط به 

را معمول خواهند داشت: 
کودک دارای  که زیر این سن،  کیفری به نحوی   الف( قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون 

قدرت نقض قانون تلقی نشود.
کــودکان بــدون توســل  گونــه  ب( در صــورت تناســب و تمایل) وضــع( مقرراتــی در جهــت رفتــار بــا ایــن 

کامــًا رعایــت شــود. کــه حقــوق بشــر و  ضمانت هــای حقوقــی  بــه دادرســی های قضائــی، بــه شــرطی 
4- تأمیـن مسـائل از قبیـل نگهـداری، راهنمائـی، نظارت، مشـاوره، تأدیب، فرزنـد خواندگی، تعلیم 
کـودکان  و تربیـت و برنامه هـای آموزشـی و حرفـه ای و سـایر اقدامـات  دیگـر در جهـت تضمیـن این کـه بـا 

رفتـاری متناسـب بـا رفـاه و شـرایط و جـرم آن هـا خواهد شـد.

 ماده 41
کودک مؤثرتر بود، و جزء  که در جهت تحقق حقوق  کنوانسیون حاضر قوانینی  هیچیک از) مواد( 
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موارد زیر می باشد را تحت تأثیر قرار نمی دهد: 
کشور عضو، یا  الف( قانون 

کشور  ب( قانون بین المللی الزم االجرا در آن 
 

ماده 42
برای  فعال  و  به طرقی مناسب  را  کنوانسیون  و مقررات  کشورهای عضور موظف هستند اصول 

کودکان، به اطاع همگان برسانند. بزرگساالن و 
 

ماده 43
1- به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال کنوانسیون حاضر، 

می بایست کمیته ای در مورد حقوق کودک برای انجام وظایفش که ذکر خواهد شد، تشکیل گردد.
که در  کارشناس با موقعیت عالی از نظر اخاقی و با صاحیت در زمینه هایی  کمیته شامل ده   -2
این کنوانسیون ذکر شده، خواهد بود. اعضای کمیته  توسط کشورهای عضو از میان اتباع خود انتخاب 
کندگی جغرافیایی برابر و   کرد. در این زمینه به پرا می شوند و سمت شخصی خودشان خدمت خواهند 

نیز سیستم های حقوقی عمده توجه خاص خواهد شد.
انتخاب  نامزدها  لیست  میان  از  رأی گیری مخفی  با  کشورهای عضو  توسط  کمیته  اعضای   -3

کنند. می شوند. هر یک از کشورهای عضو می توانند یک نفر از اتباع خود را نامزد 
کنوانسیون و پس از آن  کمتر از ۶ ماه پس از تاریخ به اجرا درآمدن  4- انتخابات اولیه کمیته ظرف 
هر 2 سال یک بار انجام خواهد شد. حداقل 4 ماه قبل هر انتخابات، دبیر کل سازمان ملل طی نامه ای 
کل متعاقبًا بر حسب الفبا   کشورهای عضو خواستار تعیین نامزدهای خود طی 2 ماه می شود. دبیر  از 
کشورهای  کرده و آن را به  کرده اند تهیه  که آنان را نامزد  کشورهایی  لیستی از اشخاص نامزد شده و 

کنوانسیون تسلیم خواهد نمود. عضو 
کل در مقرهای سازمان ملل افتتاح  که توسط دبیر  کشورهای عضو  5- انتخابات در اجاس های 
خواهد  رسمیت  عضو  کشورهای  از  دو سوم  حضور  با  که  اجاس ها  آن  در  می گیرد  انجام  می شود، 
و  حاضر  نمایندگان  آرای  مطلق  کثریت  ا و  اراء  بیشترین  که  کسانی  میان  از  کمیته  اعضای  یافت، 

کرده اند، برگزیده می شوند. رأی دهنده کشورهای عضو را کسب 
کمیته برای مدت 2 سال انتخاب می شوند. این افراد در صورت نامزدی مجدد حق  ۶- اعضای 
انتخابات در  اولین  را دارا می باشند. مدت خدمت 5 تن از اعضای منتخب در  انتخاب شدن مجدد 
پایان 2 سال خاتمه می یابد، بافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این پنج تن توسط رئیس جلسه و 

از طریق قرعه کشی مشخص خواهد شد.
دلیل،  هر  به  کمیته  اعضای  وظیفه  انجام  توانائی  عدم  اعام  یا  و  استعفا  فوت،  در صورت   -7
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کمیته کارشناس دیگری را از میان اتباع خود برای  کرده منوط به تأیید  که این عضو را نامزد  کشوری 
کرد. خدمت در مدت باقی مانده انتخاب خواهد 

کرد. کمیته خود مقررات مربوط به خود را وضع خواهد   -8
کرد. کمیته مأموران خود را برای یک دوره 2 ساله انتخاب خواهد   -9

که  کمیته به طور عادی در یکی از مقرهای سازمان ملل یا هر محل مناسب دیگری  10- جلسات 
کمیته به طور عادی ساالنه تشکیل جلسه می دهد.  کمیته تعیین می شود، تشکیل می گردد.  توسط 
مدت جلسات کمیته در جلسه ای با شرکت کشورهای عضو کنوانسیون حاضر و با تأیید مجمع عمومی 

تعیین شده و در صورت لزوم تغییر خواهد یافت.
کمیته،  کل سازمان ملل تجهیزات و پرسنل الزم را برای مفید واقع شدن عملکردهای  11- دبیر 

کنوانسیون حاضر فراهم خواهد نمود. طبق 
کنوانسیون حاضر تشکیل می شود در  که طبق  کمیته ای  کید مجمع عمومی، اعضای  با تأ  -12
طی مدت خدمت از محل منابع سازمان سازمان ملل و طبق  شرایطی که مجمع عمومی تعیین می کند 

کرد. حقوق دریافت خواهند 

 ماده 44
در  را  گزارشــاتی  ملــل  ســازمان  کل  دبیــر  طریــق  از  کــه  می شــوند  متقبــل  کشــورهای عضــو   -1
کنوانســیون به عمــل آورده انــد و  کــه بــرای تحقــق حقــوق شــناخته شــده در ایــن  مــورد اقداماتــی 

کننــد:  تســلیم  کمیتــه  بــه  را  حاصلــه  پیشــرفت های 
کشــور مربوطه ؛  کنوانســیون در مورد   الف( ظرف 2 ســال پس از به اجرا درآمدن 

ب( و پس از آن هر 5 ســال یک بار ؛ 
کـه طبـق مـاده حاضـر تهیـه می شـوند می بایسـت نشـان دهنـده عوامل و مشـکاتی  گزارشـاتی   -2
کـه احتمـااًل در سـر راه انجـام تعهـدات وجود دارد باشـد. این  گزارشـات همچنین باید شـامل اطاعات 

کشـور مربوطه باشـد. کنوانسـیون در  کافـی در جهـت دادن تصویـری جامـع از اجرای 
ارائــه  از  اســت، می توانــد  کــرده  ارائــه  کمیتــه  بــه  اولیــه جامــع  گــزارش  یــک  کــه  کشــوری   -3
کنــد. خــودداری  فراهم کــرده،  حاضــر  مــاده  1) الــف(  گــراف  پارا طبــق  قبــًا  کــه  اساســی  اطاعــات 
اجـرای  نحـوه  مـورد  در  بیشـتری  اطاعـات  خواهـان  عضـو  کشـورهای  از  می توانـد  کمیتـه   -4

شـود. کنوانسـیون 
مـورد  در  را  گزارشـاتی  اقتصـادی  و  اجتماعـی  شـورای  طریـق  از  بـار  یـک  سـال  دو  هـر  کمیتـه   -5

کـرد. خواهـد  ارائـه  عمومـی  مجمـع  بـه  خـود  فعالیت هـای 
گسـترده در اختیار همه  کشورهایشـان به طور  گزارشـات خود را در  کشـورهای عضو می بایسـت   -۶

بگذارند. 
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ماده 45
کنوانسیون و تشویق همکاری های بین المللی در زمینه های مذکور  به منظور تسریع اجرای موثر 

کنوانسیون:  در 
سازمان  آن  ارگان های  سایر  و  ملل  سازمان  کودکان  صندوق  تخصصی،  سازمان های   الف( 
بنا  می تواند  کمیته  کنند.  حاضر نظارت  کنوانسیون  مواد  اجرای  بر  اختیاراتشان  حوزه  در  می توانند 
در  ذیصاح  ارگان های  سایر  و  ملل  سازمان  کودکان  سازمان های تخصصی، صندوق  از  مقتضی  به 
که به اختیارات آن سازمان ها مربوط می شود جهت ارائه نظرات تخصصی در مورد اجرای  زمینه هایی 
کودکان  صندوق  سازمان های تخصصی،  از  می تواند  کمیته  کند.  همکاری  به  دعوت  کنوانسیون 
که به  کنوانسیون در زمینه هایی  سازمان ملل و سایر ارگان های سازمان ملل بخواهد در مورد اجرای 

گزارشاتی را ارائه نمایند. اختیارات آنان مربوط  می شود، 
که حاوی درخواست و یا اعام نیاز  کشورهای عضو  گزارشات  کمیته می تواند بنا به اقتضاء  ب( 
کمیته در مورد آن  به همکاری و مساعدت های فنی است را به همراه  نظرات و پیشنهادهای خود 
کودکان سازمان ملل و سایر ارگان های ذیصاح منتقل  تقاضاها به سازمان های تخصصی، صندوق 

کند.
کل بخواهد از طرف خود مطالعاتی را  که از دبیر  کند  کمیته می تواند به مجمع عمومی توصیه  ج( 

کودکان متقبل شود. در مورد موضوعات ویژه مربوط به حقوق 
حاضر  کنوانسیون   45 و   44 ماده  متعاقب  واصله،  اطاعات  اساس  بر  می تواند  کمیته   د( 
کشور عضو مربوطه منتقل  کند. این پیشنهادات و نظرات به  کلی خود را اعام  پیشنهادات و نظرات 

گردید. گزارش خواهد  کشور عضو به مجمع عمومی  خواهد شد و به همراه نظرات 

 ماده 46
گرفت. کشورها جهت امضاء قرار خواهد  کنوانسیون حاضر در اختیار تمام 

  
ماده 47

باقـی  ملـل  سـازمان  کل  دبیـر  نـزد  تصویـب  اسـناد  اسـت،  تصویـب  بـه  منـوط  حاضـر  کنوانسـیون 
مانـد. خواهـد 

 ماده 48
کل  دبیـر  نـزد  اسـناد عضویـت  درآینـد،  کنوانسـیون حاضـر  بـه عضویـت  کشـورها می تواننـد  تمـام 

سـازمان ملـل بـه ودیعـه خواهـد مانـد.
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 ماده 49
گذاشـته شـدن بیسـتمین سـند تصویـب یـا  کنوانسـیون حاضـر 30 روز پـس از تاریـخ بـه ودیعـه   -1

کل سـازمان ملـل قابـل اجـرا خواهـد بـود.  عضویـت نـزد دبیـر 
گذاشـته شـدن بیسـتمین سـند تصویـب یـا عضویـت،  کـه پـس از بـه ودیعـه  کشـوری  2- بـرای هـر 
کنـد یـا بـه عضویـت آن درآیـد، این کنوانسـیون 30 روز پـس از زمـان بـه  کنوانسـیون حاضـر را تصویـب 

کشـور مربوطـه قابـل اجـرا خواهـد بـود. گـذاردن اسـناد عضویـت یـا تصویـب  ودیعـه 

ماده 50
کل  بـرای دبیـر  را  کننـد و آن  کشـورهای عضـو می تواننـد اصاحیـه ای را پیشـنهاد  از  1- هـر یـک 
کشـورهای عضـو در میـان  کل اصاحیـه پیشـنهادی را بـا  سـایر  کننـد. دبیـر  سـازمان ملـل نیـز ارسـال 
کشـورهای عضـو بـه منظـور بررسـی و رأی گیـری در مـورد  کنفرانـس  می گـذارد و از آنـان در مـورد تشـکیل 
کل حداقـل یـک سـوم  کـه ظـرف 4 مـاه پـس از اعـام دبیـر  پیشـنهادات نظرخواهی می کنـد. در صورتـی 
کنفرانـس را به کمک  سـازمان ملـل افتتاح  کنفرانسـی باشـند، دبیـر کل،  کشـورهای عضـو موافـق چنـان 
گیـرد  کشـورهای عضـو حاضـر و رأی دهنـده قـرار  کثریـت  کـه مـورد تصویـب ا کـرد. اصاحیـه ای  خواهـد 

جهـت تصویـب بـه مجمـع عمومی فرسـتاده خواهـد شـد.
گـراف اول مـاده حاضـر تصویـب شـود پـس از تصویـب مجمـع  کـه مطابـق پارا 2- هـر اصاحیـه ای 

کشـورهای عضو قابـل اجـرا خواهـد بـود. کثریـت  عمومـی سـازمان ملـل و پذیـرش دو سـوم ا
بـه  موظـف  پذیرفته انـد  را  آن  کـه  کشـورهایی  فقـط  اصاحیـه  یـک  درآمـدن  اجـرا  بـه  از  پـس   -3
کنوانسـیون حاضـر و سـایر  کشـورهای عضـو همچنـان موظـف بـه  رعایـت  اجـرای آن می باشـند. سـایر 

بـود. پذیرفته انـد خواهنـد  را  آن هـا  کـه  قبلـی  اصاحیه هـای 

 ماده 51
1- دبیـر کل سـازمان ملـل متـن نظـرات کشـورها را در هنگام تصویب یا عضویـت دریافت کرده و در 

اختیار سـایر کشـورها خواهد گذاشت.
کنوانسیون حاضر ممنوع خواهد بود. 2- نظرات مغایر با اهداف و مقاصد 

3- نظـرات را می تـوان در هـر زمـان از طریـق اعـام بـه دبیـر کل سـازمان ملـل پـس گرفـت. دبیر کل 
کـه بـه دسـت دبیـر کل می رسـد،  تمـام کشـورها را نیـز در جریـان خواهـد گذاشـت. ایـن اعـام در تاریخـی 

قابـل اجـرا خواهـد بود.

 ماده 52
کنوانســیون  کل از عضویــت  کتبــی بــه دبیــر  کشــورهای عضــو می تواننــد از طریــق ارســال یــک اعــان 
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کل قابــل اجــرا خواهــد بــود. خــارج شــوند. ایــن امــر یــک ســال پــس از تاریخ دریافــت اعــان توســط دبیــر 

 ماده 53
کنوانسیون حاضر انتخاب شده اند. کل سازمان ملل به عنوان امانتدار   دبیر 

 
ماده 54

کنوانســیون حاضــر بــه همــراه ترجمــه عربــی، چینــی، انگلیســی، فرانســه، روســی و  نســخه اصلــی 
گذاشــته  کل ســازمان ملــل بــه ودیعــه  کــه همگــی از اعتبــار یکســان برخوردارنــد،  نــزد دبیــر  اســپانیائی آن 

خواهنــد شــد. 
کــه از طــرف دولت هــای متبــوع خــود دارای اختیــار هســتند ایــن   بــا حضــور نماینــدگان تام االختیــار 

گردیــد. کنوانســیون امضــاء 
کنوانســیون ضمیمــه شــامل یــک مقدمــه و 54 مــاده در   قانــون فــوق مشــتمل بــر مــاده واحــده و 
جلســه روز یکشــنبه اول اســفند مــاه یــک هــزار و ســیصد و هفتــاد و دو مجلــس شــورای اســامی تصویــب 

و در تاریــخ 1372/12/11 بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســیده اســت.
رئیس مجلس شورای اسالمى

کبرناطق نوری على ا

کــودک مصــوب 1380/4/19 مجلــس  کنوانســیون حقــوق  قانــون پذیــرش اصالحیــه 
شــورای اســالمى

 ماده واحده
کودک، موضوع  کنوانسیون حقوق  به دولت جمهوری اسامی ایران اجازه داده می شود اصاحیه 
قطعنامه شماره 50/1550 الف  سازمان ملل متحد) به شرح پیوست( را بپذیرد و اسناد آن را تسلیم 

نماید.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

کودک کنوانسیون حقوق  کشورهای عضو  کنفرانس   قطعنامه 50/1550  الف 
 تاریخ: 21 دسامبر 1995)1374/9/30(

گیری  اجالس : 97  تصویب بدون رأی 

 مجمع عمومى
و  ارزیابی  در  آن  اعضاء  ارزشمند  همکاری  و  کودک  حقوق  گروه) کمیته(  کار  اهمیت  تصدیق   با 
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کشورهای عضو؛  کودک توسط  کنوانسیون حقوق  نظارت بر اجرای 
کودک می باشند و  کنوانسیون حقوق  کشور، عضو  از اینکه در حال حاضر 182   با اظهار رضایت 
اینکه اصاحیه بند)2( ماده)43(  با توجه به  از نزدیک شدن به تصویب جهانی است؛  کی  این حا

کشورهای عضوکنوانسیون به تصویب رسیده است:  کنفرانس  کنوانسیون توسط 
1- اصاحیه بند)2( ماده)43( کنوانسیون حقوق کودک را مبنی بر جایگزین واژه»هجده« بجای 

» ده« تصویب می کند.
ع وقت پذیرش  کشورهای عضو درخواست می کند اقدامات مقتضی را برای اینکه در اسر 2- از 

کنند. کشورهای عضو برای الزم االجراء شدن  اصاحیه حاصل شود، اتخاذ  کثریت دو سوم  ا
کودک در جلسه  کنوانسیون حقوق   قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصاحیه 
علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و  هشتاد مجلس شورای اسامی تصویب و 
نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم)94( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران 

واصل نگردیده است.
  رئیس مجلس شورای اسالمى

کروبی مهدی 
 

کار  اشکال  بدترین  محو  برای  فوری  اقدام  و  ممنوعیت  کنوانسیون  تصویب  قانون 
کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب 1380/8/8 مجلس شورای اسالمى

 ماده واحده
مکمل  وتوصیه نامه  کودک  کار  اشکال  بدترین  برای محو  فوری  اقدام  و  ممنوعیت  کنوانسیون 
آن به شرح پیوست تصویب و به دولت  جمهوری اسامی ایران اجازه داده می شود اسناد تصویب را 

تودیع نماید.
کار و  کنوانسیون توسط وزارت  کارهای مضر موضوع بند)ت( ماده)3(   تبصره 1- فهرست انواع 
و  معادن  و  و صنایع  پزشکی  آموزش  و  درمان  وزارتخانه های  بهداشت،  با هماهنگی  اجتماعی  امور 
کار تهیه و  برای  کارفرمایان وکانون شوراهای اسامی  کانون و انجمن های صنفی  کشاورزی و  جهاد 

تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد.
بگمارند،  کنوانسیون  ماده)3(  بند)ت(  موضوع  کارهای  به  را  کودکان  که  اشخاصی   تبصره2- 
کار مصوب 13۶9/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام  مشمول مجازات های ماده)172( قانون 
کار آن ها توسط دستگاه ذی ربط به طور موقت لغو خواهد شد. درخصوص سایر  می باشند و پروانه 

بندهای ماده)3( طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
کارهای  باال در  به  از شانزده سال  افراد  اشتغال  که متضمن موارد  تبصره  این  اجرائی  آیین نامه 
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کارو امور اجتماعی و صنایع  کنوانسیون نیز می باشد، توسط  وزارتخانه  های  موضوع بند)ت( ماده)3( 
و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

کنوانسیون  کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مسؤولیت اجرای این   تبصره3- وزارتخانه های 
کارگاه ها برعهده دارند و برنامه های  و توصیه نامه مکمل آن و نیز نظارت بر اعمال این مقررات را در 
دستگاه های   به  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  موافقت  و  هماهنگی  با  و  طراحی  را  اجرائی 

کرد. اجرائی اباغ خواهند 
 

کودک کار  کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال 
 

کار هشـتاد  کار؛ بـا دعـوت هیـأت مدیـره دفتـر بین المللـی  کنفرانـس عمومـی سـازمان بین المللـی 
و هفتمیـن اجـاس خـود را در تاریـخ اول ژوئـن 1999 میادی)1378/3/11هجـری شمسـی( در ژنـو  
برگـزار نمـود، و باتوجـه بـه نیـاز بـه تصویـب اسـناد جدیـد بـه منظـور ممنوعیـت و محـو بدترین اشـکال 
کـودک، بـه عنـوان اولویـت عمـده بـرای اقـدام ملـی و بین المللـی، از جملـه همـکاری و مسـاعدت  کار 
کنوانسـیون و توصیه  نامـه حداقل سـن برای پذیرش اشـتغال مصوب سـال  بین المللـی، بـرای اجـرای 
کـودک می باشـند،  کار  کان اسـناد اساسـی در زمینـه  کمـا کـه  1973 میادی)1352 هجـری شمسـی( 
بـا درنظـر  و جامـع  فـوری  اقـدام  کـودک مسـتلزم  کار  اشـکال  بدتریـن  مؤثـر  اینکـه محـو  بـه  وباتوجـه 
کـودکان موردنظـر از تمامـی  داشـتن اهمیـت آمـوزش و پـرورش پایـه ای رایـگان و نیـاز بـه دور سـاختن 
کارهـا و تأمیـن بازپـروری و سـازگاری اجتماعـی آن ها ضمـن توجه به نیازهـای خانواده  های  ایـن نـوع 
کار  کنفرانـس بین المللـی  کـودک مصـوب  کار  آن هـا می باشـد، و بـا یـادآوری قطعنامـه مربـوط بـه محـو 
اینکـه  در اجـاس هشـتاد و سـوم آن در سـال 199۶ میـادی)1375 هجری شمسـی(، وبـا پذیـرش 
کـودک تـا حـد زیـادی معلـول فقـر اسـت و اینکـه راه حـل درازمـدت دررشـد پایـدار اقتصـادی منتهی  کار 
بـه پیشـرفت اجتماعـی، به ویـژه تسـکین  فقـر و آمـوزش و پـرورش همگانـی، قـرار دارد، و بـا یـادآوری 
کـودک مصـوب 20 نوامبـر 1989 میادی) برابـر بـا 13۶8/8/20هجـری شمسـی(  کنوانسـیون حقـوق 
کار در مـورد اصـول  مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد، و بـا یـادآوری اعامیـه سـازمان بین المللـی 
کنفرانـس بین المللـی کار  کار و سـندتکمیلی آن، مصـوب هشـتاد و ششـمین اجـاس  و حقـوق اساسـی 
کـودک  کار  در 1998 میادی)1377هجـری شمسـی(، و بـا یـادآوری اینکـه برخـی از بدتریـن اشـکال 
میـادی)1309   1930 اجبـاری،  کار  کنوانسـیون  به ویـژه  هسـتند،  بین المللـی  اسـناد  سـایر  موضـوع 
کنوانسـیون مکمـل سـازمان ملـل متحـد در زمینـه لغـو بردگـی، تجـارت بـرده، و  هجری شمسـی(، و 
نهادهـا و شـیوه های مشـابه بردگـی، 195۶ میـادی)1325 هجری شمسـی(، و با تصمیـم به تصویب 
کـه چهارمیـن بنـد از دسـتورکار اجـاس اسـت، و بـا عـزم بـه  کـودک  کار  برخـی پیشـنهادها در رابطـه بـا 
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کـه می تواند  کنوانسـیون زیـر را  کنوانسـیون بین المللـی بـه خـود بگیـرد،  اینکـه ایـن پیشـنهادها شـکل 
کـودک، 1999میـادی)1378 هجـری شمسـی(، خوانده  کار  کنوانسـیون بدتریـن اشـکال  بـه عنـوان 
هجـری  میـادی)1378/3/27  نـه  و  نـود  و  نهصـد  و  یکهـزار  سـال  ژوئـن  روز   هفدهمیـن  در  شـود 

شمسـی( تصویـب می نمایـد.
 

ماده 1
تأمین  برای  را  مؤثری  و  فوری  اقدامات  باید  می کند  تصویب  را  کنوانسیون  این  که  هر عضوی 

کودک به عنوان موضوعی فوری اتخاد نماید. کار  ممنوعیت و محو بدترین اشکال 

 ماده 2
برده  بکار  سال  از)18(  کمتر  اشخاص  کلیه  مورد  در  » کودک«  اصطاح  کنوانسیون،  این  نظر  از 

می شود.

 ماده 3
کودک« شامل موارد زیراست:  کار  کنوانسیون، اصطاح » بدترین اشکال  از نظر این 

کودکان، بندگی به  کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی، از قبیل فروش و قاچاق   الف( 
کودکان برای استفاده  کار با زور یا اجباری، از جمله  استخدام به زور یا اجباری  علت بدهی و رعیتی و 

در درگیری مسلحانه؛ 
اجراهای  یا  زشت نگاری  تولید  روسپی گری،  برای  کودک  عرضه  یا  کردن  فراهم  استفاده،  ب( 

زشت نگارانه ؛ 
کودک برای فعالیت های غیرقانونی، به ویژه برای تولید و  کردن یا عرضه  پ( استفاده، فراهم 

که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند؛  گونه ای  قاچاق مواد مخدر به 
که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود، احتمال دارد برای سامتی،  کاری  ت( 

کودکان ضرر داشته باشد. ایمنی یا اخاقیات 

 ماده 4
کارهای موضوع بند)ت( ماده)3( در قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صاحیتدار،  1- انواع 
بین المللی  معیارهای  گرفتن  نظر  در  با  کارگری مربوط،  و  کارفرمایی  سازمان های  با  مشاوره  از  پس 
میادی)1378   1999 کارکودک،  اشکال  بدترین  توصیه نامه  و)4(  بندهای)3(  ویژه  به  مربوط، 

هجری شمسی( تعیین خواهند شد.
یاعدم  کارگری مربوط، وجود  و  کارفرمایی  با سازمان های  از مشاوره  2- مقام صاحیتدار، پس 
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کرد. که به این ترتیب تعیین شده اند را مشخص خواهد  کارهایی  وجود 
مورد  ادواری  طور  به  شده اند  تعیین  ماده  این  بند)1(  براساس  که  کارهایی  انواع  فهرست   -3
کارگری مربوط، بازنگری  کارفرمایی و  گرفته و در صورت لزوم، با مشاوره با سازمان های   بررسی قرار 

خواهد شد.
 

ماده 5
هر عضو پس از مشاوره با سازمان های کارفرمایی و کارگری، ساز و کارهای مناسبی را برای نظارت 

کنوانسیون ترتیب  اثر می دهند ایجاد یا تعیین خواهد نمود. که به این  بر اجرای مقرراتی 

ماده 6
اولویت  یک  عنوان  به  را  کودک  کار  اشکال  بدترین  محو  برای  اقدام  برنامه های  عضو،  هر   -1

طراحی و اجرا خواهد نمود.
کارفرمایی وکارگری مربوط  2- این برنامه های اقدام با مشاوره با نهادهای دولتی و سازمان های 

گروه های مربوط طراحی و اجراء خواهد شد. و در صورت اقتضاء، باتوجه به نظرات سایر 
 

ماده 7
کنوانسیون  که به این  کلیه اقدامات الزم را برای تضمین اجراء و اعمال مؤثر مقرراتی  1- هر عضو 
ترتیب اثر می دهند از جمله پیش بینی، اعمال مجازات های کیفری یا، درصورت اقتضاء، مجازات های 

دیگر اتخاذ خواهد نمود.
و  مؤثر  اقدامات  کودک،  کار  محو  در  پرورش  و  آموزش  اهمیت  گرفتن  درنظر  با  عضو،  هر   -2

زمان بندی شده ای را برای موارد زیر اتخاذ خواهد نمود: 
کودک؛  کار  کودکان در بدترین اشکال  گرفته شدن   الف( جلوگیری از بکار 

کار  کودکان از بدترین اشکال  کمک مستقیم الزم و مناسب برای دور ساختن  ب( فراهم آوردن 
کودک و برای بازپروری و سازگاری اجتماعی آن ها؛ 

پ( تضمین دسترسی به آموزش و پرورش پایه ای رایگان، و، در صورت امکان و اقتضاء، آموزش 
کار کودک دور می شوند؛  که از بدترین اشکال  کودکانی  کلیه  حرفه ای، برای 

کودکان در معرض خطر خاص و...؛  ت( تشخیص و دستیابی به 
ث( توجه داشتن به وضعیت خاص دختران؛ 

کنوانسیون ترتیب اثرمی دهند،  که به این  4- هر عضو مقام صاحیتدار مسؤول اجرای مقرراتی را 
کرد. تعیین خواهد 
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 ماده 8
کنوانسیون  کمک به یکدیگر در ترتیب اثردادن به مقررات این  اعضاء اقدامات مناسبی را برای 
کمک بین المللی از جمله برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی،  از طریق افزایش همکاری و یا 

کرد. کردن فقر و آموزش و پرورش همگانی اتخاذ خواهند  برنامه های ریشه کن 

 ماده 9
اسناد تصویب رسمی این کنوانسیون برای ثبت به مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال خواهد شد.

 ماده 10
1- این کنوانسیون فقط در مورد آن دسته از اعضای سازمان بین المللی کار که اسناد تصویب خود 

کرده اند،  الزام آور خواهد بود. کار ثبت  کل دفتر بین المللی  را نزد مدیر 
کل ثبت  که در آن اسناد تصویب دو عضو نزد مدیر  کنوانسیون)12( ماه پس از تاریخی  2- این 

شده باشد، الزم االجراء خواهد شد.
کنوانسیون برای هر عضو دیگر،)12( ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب آن  3- پس از آن، این 

الزم االجراء خواهد شد.

 ماده 11
1- عضوی که این کنوانسیون را تصویب کرده است، می تواند پس از انقضای)10( سال از تاریخی 
کل دفتر  که برای ثبت به مدیر  کنوانسیون در ابتداء الزم االجراء می شود، از طریق یادداشتی  که در آن 
از  تا یک سال پس  از عضویت  انصراف  این  انصراف دهد.  از عضویت  ارسال می کند  کار  بین المللی 

تاریخ ثبت آن نافذ نخواهد بود.
کرده است و ظرف مدت یک سال متعاقب انقضای  کنوانسیون را تصویب  که این  2- هر عضوی 
دوره ده ساله یادشده در بند پیشین، از حق انصراف  از عضویت پیش بینی شده در این ماده استفاده 
نمی کند، برای یک دوره ده ساله دیگر متعهد خواهد بود و پس از آن می تواند با انقضای هر دوره ده 

کنوانسیون انصراف دهد. ساله تحت شرایط پیش بینی شده در این ماده از عضویت در این 

ماده 12
1- مدیر کل دفتر بین المللی کار، تمامی اعضای سازمان بین المللی کار را از ثبت تمامی اسناد تصویب 

گاه خواهدکرد. و اسناد انصراف از عضویت ارسالی از سوی  اعضای سازمان آ
گاه نمودن اعضای سازمان از ثبت دومین سند تصویب، توجه اعضای  کل در هنگام آ 2- مدیر 

سازمان را به تاریخی که در آن کنوانسیون الزم االجراء  خواهد شد، معطوف خواهد نمود.
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 ماده 13
که  کامل تمامی اسناد تصویب و اسناد انصراف از عضویت را  کار جزئیات  کل دفتر بین المللی  مدیر 
کل به ثبت  رسیده است، برای ثبت طبق ماده)102( منشور سازمان  طبق مفاد ماده پیشین نزد مدیر 

ملل متحد به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهدکرد.

 ماده 14
این  کارایی  گزارشی در مورد  که الزم تشخیص دهد،  کار، هر زمان  هیأت مدیره دفتر بین المللی 
کنوانسیون را به کنفرانس عمومی ارائه و  ضرورت قرار دادن موضوع تجدیدنظر کلی یا جزئی آن در دستور 

کار کنفرانس را بررسی خواهد کرد.

 ماده 15
1- چنانچـه کنفرانـس بـا تجدیدنظـر کلـی یا جزئی این کنوانسـیون، کنوانسـیون جدیـدی راتصویب 

کنـد، در ایـن صـورت جـز در صورتـی کـه کنوانسـیون جدید بـه گونـه دیگـری پیش بینی نکرده باشـد: 
 الف( علی رغم مفاد ماده)11( فوق، چنانچه و زمانی که کنوانسیون تجدیدنظر شده جدید الزم االجراء 
کنوانسیون جدید توسط یک عضو از نظر قانونی، متضمن انصراف فوری از عضویت در  شود، تصویب 

این کنوانسیون خواهد بود.
برای تصویب  کنوانسیون تجدیدنظر شده جدید،  تاریخ الزم االجراء  شدن  از  کنوانسیون  این  ب( 

اعضاء مفتوح نخواهد بود.
2- این کنوانسیون در هر صورت برای اعضائی که آن را تصویب کرده اند اما کنوانسیون تجدیدنظر 

شده را تصویب نکرده اند، با شکل و محتوای واقعی آن معتبر باقی می ماند.

 ماده 16
نسخه های انگلیسی و فرانسوی این کنوانسیون از اعتبار یکسان برخوردارمی باشند.

 موارد یادشده فوق متن معتبر کنوانسیون است که به اتفاق آراء به وسیله کنفرانس عمومی سازمان 
تاریخ 17 ژوئن 1999  برگزار شد و در  ژنو  کار در جریان هشتاد و هفتمین اجاس آن که در  بین المللی 

میادی)1378/3/27 هجری شمسی( خاتمه یافت، تصویب شد.
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کودک کار   توصیه نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال 

کار  کار، بـا دعـوت هیأت مدیره دفتـر توافق هـای بین المللی   کنفرانـس عمومـی سـازمان بین المللـی 
هشـتاد و هفتمیـن اجـاس خـود را در تاریـخ اول ژوئن 1999 میادی)1378/3/11 هجری شمسـی(  در 
کـودک، 1999 میـادی)1378 هجـری  کار  کنوانسـیون بدتریـن اشـکال  ژنـو برگـزار نمـود، و بـا تصویـب 
کـه چهارمیـن بنـد از  کـودک،  کار  شمسـی(، و بـا تصمیـم بـه تصویـب برخـی پیشـنهادها در ارتبـاط بـا 
کنوانسـیون  کار اجـاس اسـت، و بـا عـزم بـه اینکـه ایـن پیشـنهادها شـکل توصیه نامـه مکمـل  دسـتور 
کـودک، 1999 میـادی)1378 هجـری شمسـی( خوانـده شـود، در  هفدهمیـن روز  کار  بدتریـن اشـکال 

ژوئـن سـال یکهـزار ونهصـد و نـود و نـه)1378/3/27 هجـری شمسـی( تصویـب می کنـد.
1- مقررات این توصیه نامه مکمل مقررات کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999میادی)1378 
هجری شمسی() که از این پس، از آن به عنوان » کنوانسیون« یاد می شود( است و در ارتباط با آن ها اعمال 

خواهد شد.

 اول- برنامه های اقدام
مشاوره  با  فوری،  موضوع  یک  عنوان  به  کنوانسیون  ماده)۶(  موضوع  اقدام  برنامه های   -2
که به طور  کودکانی  کارگری مربوط و با توجه به نظرات  کارفرمایی و  نهادهای دولتی و سازمان های 
گرفته اند، خانواده  های آن ها، و در صورت اقتضاء  کودک قرار  کار  مستقیم تحت تأثیر بدترین اشکال 
کنوانسیون و این توصیه نامه تعیین و اجراء خواهند شد. این  گروه های مربوط متعهد به اهداف  سایر 

برنامه ها باید از جمله معطوف به موارد زیر باشند: 
کودک؛  کار  کردن بدترین اشکال   الف( تشخیص و محکوم 

کودک، محافظت از آن ها  کار  کودکان در بدترین اشکال  ب( دور ساختن یا جلوگیری از اشتغال 
که  در مقابل اعمال تافی  جویانه و پیش بینی بازپروری و  سازگاری اجتماعی آن ها از طریق اقداماتی 

نیازهای آموزشی، جسمانی و روانشناختی آن ها را درنظر بگیرد؛ 
پ( توجه خاص به: 

کم سن و سال تر؛  کودکان   -)1(
کودک دختر؛   -)2(

که در آن ها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند؛  کار پنهان  )3(- مشکل موقعیت های 
کودکان در معرض آسیب پذیری ها یا نیازهای خاص؛  گروه های  )4(- سایر 

کودکان در معرض خطر خاص قراردارند؛  که در آن ها  کار با جوامعی  ت ( تشخیص، دستیابی و 
کودکان  جمله  از  مربوط،  گروه های  و  عمومی  افکار  بسیج  و  کردن  حساس  گاه سازی،  آ ث( 

وخانواده های آن ها؛ 
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ک کار خطرنا  دوم - 
3- در تعیین انواع کارها موضوع بند)ت( ماده)3( کنوانسیون و در تشخیص جاهایی که این کارها 

وجود دارند، از جمله باید به موارد زیر توجه شود: 
 الف( کاری که کودکان را در معرض سوء استفاده جسمانی، روانی یا جنسی قرار می دهد؛ 

کار در زیرزمین، زیرآب، در ارتفاعات خطرناک یا در فضاهای بسته؛  ب ( 
یا حمل  که متضمن جابجایی  کاری  یا  ابزارهای خطرناک،  و  با ماشین آالت، تجهیزات  کار  پ( 

بارهای سنگین با دست است؛ 
یا  عوامل  مواد،  معرض  در  را  کودکان  مثال،  به طور  است،  ممکن  که  ناسالم  محیط  در  کار  ت( 

فرآیند های خطرناک، یا در معرض دما، صدا، یا ارتعاش های مضر برای سامتی آن ها قرار دهد؛ 
کاردر جایی  کار برای ساعات طوالنی یا در خال شب یا  کار تحت شرایط بسیار مشکل از قبیل  ث( 

که کودک به نحو غیرمتعارفی محدود به کارگاه  کارفرما است؛ 
کنوانسیون و بند)3( باال مقررات یا قوانین  کارهای موضوع بند)ت( ماده)3(  4- در زمینه انواع 
کارفرمایی وکارگری مربوط، اشتغال یا  ملی یا مقام صاحیتدار می تواند، پس از مشاوره با  سازمان های 
کامل  مورد  کودکان مربوط به طور  کار از سن)1۶( سالگی را مشروط به اینکه سامتی، ایمنی و اخاقیات 
حفاظت قرار گیرد، و اینکه کودکان آموزش ویژه کافی یا آموزش حرفه ای در رشته مرتبط فعالیت را کسب 

کرده باشند اجازه دهد.

 سوم - اجراء
گردآوری شده  کودک باید  کار  گستره  )1(- اطاعات و داده های آماری مفصل در زمینه ماهیت و 
کودک،  کار  گردد تا به عنوان پایه ای برای تعیین اولویت های اقدام ملی برای الغاء  و به روز نگهداری 

به-ویژه برای ممنوعیت و محو بدترین اشکال آن به عنوان موضوعی فوری به کار آید.
گانه به لحاظ جنس،  )2(- تا حد امکان، این اطاعات و داده های آماری باید شامل داده های جدا
گروه سنی، شغل، رشته فعالیت اقتصادی، موقعیت  اشتغال، حضور در مدرسه و محل جغرافیایی باشد. 

اهمیت نظام مؤثر ثبت موالید از جمله صدور گواهی های تولد، باید درنظر گرفته شود.
کار  )3(- داده های مربوط درباره تخطی از مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال 

گردند. کودک باید جمع آوری و به روز نگهداری 
۶- گردآوری و پردازش اطاعات و داده های موضوع بند)5( باال باید باتوجه به حق محرمانه بودن 

انجام شود.
کار انتقال  7- اطاعات جمع آوری شده براساس بند)5( باال باید به طور منظم به دفتر بین المللی 

داده شوند.
کار  8- اعضاء به منظور نظارت بر اجرای مقررات ملی مربوط به ممنوعیت و محو بدترین اشکال 
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کارهای مناسبی ایجاد یا  کارفرمایی و کارگری مربوط ساز و  کودک باید پس از مشاوره با سازمان های 
تعیین نمایند.

که مسؤولیت اجرای مقررات  که مقامات صاحیتداری  باید اطمینان حاصل نمایند  9- اعضاء 
و  همکاری  یکدیگر  با  می باشند  دارا  را   کودک  کار  اشکال  بدترین  محو  و  ممنوعیت  زمینه  در  ملی 

فعالیت هایشان را هماهنگ می کنند.
که در موارد عدم رعایت مقررات ملی  کسانی را  10- قوانین یا مقررات ملی یا مقام صاحیتدار باید 

کودک  باید مسؤول شناخته شوند، تعیین نمایند. کار  در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال 
که با قوانین ملی قابل تطبیق باشد، باید با تاش های بین المللی در زمینه  تا آنجا  11- اعضاء 
کودک به عنوان  موضوعی فوری از طریق زیرهمکاری نمایند:  کار  ممنوعیت و محو بدترین اشکال 

با  درارتباط  که  تخلفاتی  جمله  از  کیفری  جرائم  به  مربوط  اطاعات  مبادله  و  گردآوری   الف( 
شبکه های بین المللی هستند؛ 

کودکان، یا به استفاده، فراهم آوردن یاعرضه  که به فروش و قاچاق  کسانی  کشف و تعقیب  ب( 
زشت نگارانه  اجراهای  یا  تولید  زشت نگاری  روسپی گری،  غیرقانونی،  فعالیت های  برای  کودکان 

اشتغال دارند ؛ 
پ( ثبت مرتکبین اینگونه جرائم ؛ 

کیفری اعام نمایند:  کودک مذکور در زیر را جرایم  کار  12- اعضاء باید بدترین اشکال 
کودکان، بندگی به  کلیه اشکال بردگی یا روش های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق   الف( 
کودکان برای استفاده  کار با زور و اجباری از جمله  استخدام به زور یا اجباری  علت بدهی و رعیتی و 

در درگیری مسلحانه؛ 
اجراهای  یا  زشت نگاری  تولید  روسپی گری،  برای  کودک  عرضه  یا  فراهم آوردن  استفاده،  ب( 

زشت نگارانه، و... 
کودک برای فعالیت های غیرقانونی، به ویژه برای تولید و  پ( استفاده، فراهم آوردن یا عرضه 
قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند، یا برای فعالیت هایی 

گرم یا سایر ساح ها است. که مستلزم حمل یا استفاده غیرقانونی ساح های 
13- اعضـاء بایـد اطمینـان حاصـل نمایند که مجازات هـا از جمله در صورت اقتضاء، مجازات های 
کارهـای موضـوع  کیفـری در مـورد تخلـف از مقـررات ملـی در زمینـه  ممنوعیـت و محـو هـر یـک از انـواع 

کنوانسـیون اعمال می شـود. بنـد)ت( مـاده)3( 
14- اعضـاء همچنیـن بایـد بـه عنـوان موضوعی فوری، سـایر راههای چاره  جزائـی، مدنی یا اداری 
را، در صـورت اقتضـاء، بـرای تضمیـن اجـرای مؤثـر مقـررات  ملـی در زمینـه ممنوعیـت و محـو بدتریـن 
کار کودک اسـتفاده  کـودک از قبیـل نظـارت ویـژه بـر مؤسسـات تجاری که از بدترین اشـکال  کار  اشـکال 

کار، پیش بینـی نماینـد. کرده انـد، و در مـوارد اصـرار بـر تخطـی، ماحظـه لغـو موقـت یـا دائـم پروانـه 
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کار کـودک ممکـن اسـت شـامل  15- سـایر اقدامـات معطـوف بـه ممنوعیـت و محـو بدتریـن اشـکال 
مـوارد زیر باشـند: 

و  ملـی  رهبـران سیاسـی  از جملـه  کلـی  به طـور  عمـوم  بسـیج  و  سـازی، حساس سـازی  گاه   آ  الـف( 
قضائیـه؛  قـوه  و  مجلـس  نماینـدگان  محلـی، 

کارگری و سازمان های محلی؛  کارفرمایی و  کردن و آموزش سازمان های  ب( درگیر 
پ( تأمیـن آمـوزش مناسـب بـرای مأمـوران ذی ربـط دولتـی، بـه ویـژه بازرسـان و مأمـوران مجـری 

قانـون، و بـرای سـایر متخصصیـن مربـوط؛ 
کـه جرائمـی را مرتکـب شـده باشـند براسـاس مقـررات ملـی  ت( پیش بینـی تعقیـب اتبـاع عضـوی 
گر این جرائم  کار کودک  در داخل خود کشـور، حتـی ا درزمینـه ممنوعیـت و محـو فـوری بدترین اشـکال 

در کشـور دیگـری ارتـکاب شـده باشـند؛ 
که آن ها مناسب و آماده هستند؛  کردن تشریفات قانونی و اداری و اطمینان از این  ث( ساده 

کنوانسیون؛  ج( ترغیب توسعه خط مشی ها به وسیله تعهداتی برای پیشبرد اهداف 
کودک؛  کار  چ( نظارت و تبلیغ بهترین رویه های مربوط به محو 

کودک به زبان ها یا لهجه  های مختلف؛  کار  ح( تبلیغ مقررات قانونی یا سایر مقررات در زمینه 
خ( اتخـاذ رویه هـای ویـژه طـرح دعـاوی و تنظیـم مقرراتـی بـه منظـور حمایـت در برابـر تبعیـض و 
کنوانسـیون رفتـار می کننـد و نیـز  کـه بـه طـور قانونـی برخـاف  مقـررات  کسـانی  اقدامـات تافی جویانـه 

کننـده ؛  کمکـی یـا نقـاط تمـاس و مقامـات رسـیدگی و بازرسـی  ایجـاد خطـوط 
 د( اتخـاذ اقدامـات مناسـب جهـت بهبـود زیربنـای آمـوزش و پـرورش و تربیـت معلـم بـرای برآوردن 

نیازهـای پسـران و دختران ؛ 
 ذ( تا حد امکان توجه به موارد زیر در برنامه های ملی اقدام: 

)1( - نیـاز بـه ایجـاد شـغل و آمـوزش حرفـه ای والدین و بزرگسـاالن در خانواده هـای کودکانی که در 
کار می کنند. کنوانسـیون  شـرایط مورد نظر 

کار می کنند. که در چنین شرایطی  کودکانی  کردن والدین در مورد مشکل  )2( - نیاز به حساس 
مؤثـر  محـو  و  ممنوعیـت  بـرای  اعضـاء  میـان  در  بین المللـی  کمـک  یـا  و  همـکاری  افزایـش   -1۶
کـودک بایـد مکمـل تاش هـای ملـی باشـد و در صـورت اقتضـاء می توانـد بامشـاوره  کار  بدتریـن اشـکال 
کمـک بین المللـی  کارگـری توسـعه یافتـه و اجـراء شـود. ایـن همـکاری و یا کارفرمایـی و  بـا سـازمان های 

بایـد شـامل مـوارد زیـر  باشـد: 
 الف( بسیج منابع برای برنامه های ملی یا بین المللی؛ 

کمک متقابل حقوقی؛  ب( 
کمک فنی از جمله مبادله اطاعات؛  پ( 

کردن فقر و آموزش همگانی؛  ت( حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامه های ریشه کن 
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کنفرانـس عمومـی  کـه بـه اتفـاق آراء بـه وسـیله   مـوارد یادشـده فـوق، متـن معتبـر توصیه نامـه اسـت 
کار در جریـان هشـتاد و هفتمیـن اجـاس آن در ژنـو برگـزار شـد و در تاریـخ 17 ژوئـن  سـازمان بین المللـی 

1999 میـادی)1378/3/27 هجـری شمسـی( خاتمـه یافـت، تصویـب شـد.
کنوانسـیون شـامل مقدمـه و شـانزده مـاده و   قانـون فـوق مشـتمل بـر مـاده واحـده منضـم بـه متـن 
توصیه نامـه مکمـل آن در جلسـه علنـی روز سه شـنبه مـورخ هشـتم  آبـان مـاه یکهـزار و سـیصد و هشـتاد 

مجلـس شـورای اسـامی تصویـب و در تاریـخ 1380/8/23بـه تأییـد شـورای نگهبـان رسـیده اسـت.
رئیس مجلس شورای اسالمى

کروبی   مهدی 
 

سـازمان  چارچـوب  کنوانسـیون  بـه  ایـران  اسـالمى  جمهـوری  دولـت  الحـاق  قانـون 
کنتـرل دخانیـات مصـوب 1384/04/05 مجلـس شـورای  مـورد  در  بهداشـت جهانـى 

اسـالمى
ماده واحده

کنوانسـیون چهارچوب سـازمان بهداشت  به دولت جمهوری اسـامی ایران اجازه داده می  شـود به 
گـردد و اسـناد آن  کنتـرل دخانیـات بـه شـرح پیوسـت بـا اعامیـه توضیحـی زیـر ملحـق  جهانـی در مـورد 

را تودیـع نماید.
کنتـرل  کنوانسـیون چارچـوب سـازمان بهداشـت جهانـی در مـورد  بـه  الحـاق  اعالمیـه توضیحـى: 
مراحـل  طـی  بـدون  اخیرالذکـر  کنوانسـیون  در  منـدرج  کنوانسـیون های  پذیـرش  مسـتلزم  دخانیـات 

نمی باشـد. ایـران  اسـامی  جمهـوری  در  تصویـب 
دولـت  توسـط  فوق الذکـر  کنوانسـیون  مـاده)27(  بنـد)2(  موضـوع  داوری  پذیـرش   -1 تبصـره 
جمهـوری اسـامی ایـران منـوط بـه رعایـت اصـل)139( قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران خواهد 

بـود.
کنترل دخانیات موضوع  تبصره 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسؤول 
کنترل دخانیات  را برای  کنوانسیون موظف است راهبردهای ملی، جامع و همه جانبه ای  ماده)5( 
بازنگری قرار دهد و برای رسیدن به این هدف  را مورد  ادواری آن ها  تنظیم و اجرا نماید و به طور 
کاهش مصرف دخانیات  برای  را  اجرایی  و  آموزشی  برنامه های  اجرایی،   با هماهنگی دستگاه های 
گذارد. وزارت یاد شده مسؤولیت تنظیم لوایح و مقررات الزم را برای تحقق اهداف  به مرحله اجراء 

کنوانسیون و تقدیم آن ها به مراجع ذی ربط بر عهده خواهد داشت.
این  اعضای  مقدمه  دخانیات  کنترل  مورد  در  جهانی  بهداشت  سازمان  چارچوب  کنوانسیون 
که برای اولویت دادن به حق خود در زمینه حفظ بهداشت عمومی دارند؛  کنوانسیون؛ با عزم راسخی 
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گسترش استعمال دخانیات معضلی جهانی است و تبعات وخیمی برای بهداشت  با توجه به این که 
عمومی دارد و مبارزه با آن مستلزم همکاری همه جانبه بین المللی است و مشارکت همه کشورها در یک 
حرکت دسته جمعی و مؤثر و شایسته را می طلبد؛ با انعکاس نگرانی جامعه بین المللی در مورد خطری 
استعمال  که  محیطی  زیست  و  اقتصادی  اجتماعی،  تبعات  و  می کند  تهدید  را  جهانی  بهداشت  که 
گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانیات دارد؛ با ابراز نگرانی عمیق از افزایش  دخانیات و قرار 
که  گرانی  کشورهای در حال توسعه، و بار  جهانی تولید و استعمال سیگار و سایر دخانیات، به ویژه در 
تولید و استعمال دخانیات بر دوش خانواده های فقیر و نظام های بهداشت عمومی می گذارد؛ و با توجه 
گرفتن افراد در معرض  که استعمال دخانیات و قرار  به این که تحقیقات علمی به وضوح روشن ساخته 
گرفتن و  دود حاصل از دخانیات موجب مرگ و بیماری و ناتوانی می شود و بین در معرض دود قرار 
استعمال انواع دخانیات و شروع بیماری های مرتبط با استعمال دخانیات فاصله کوتاهی وجود دارد؛ با 
که وابستگی ایجاد می کنند  توجه به این که سیگار و بعضی انواع دیگر دخانیات طوری ساخته شده اند 
که تولید می کنند، از لحاظ علم داروشناسی، سمی و جهش زا و  و بسیار از ترکیبات آن ها و دودهایی 
گانه در تقسیم بندی عمده بین المللی در تقسیمات  سرطان زا است و وابستگی به دخانیات به طور جدا
بیماری ها نوعی ناهنجاری تلقی می شوند؛ با علم به این که تحقیقات مستند علمی نشان می دهد 
کودکان تأثیر سوء دارد؛ با ابراز نگرانی عمیق از  که استعمال دخانیات توسط والدین در سامت و رشد 
افزایش استعمال سیگار و دیگر انواع دخانیات در بین کودکان و نوجوانان به ویژه استعمال آن در سنین 
پایین؛ با هراس از افزایش استعمال سیگار و دیگر انواع دخانیات در بین زنان و دختران جوان در سراسر 
کامل زنان در همه سطوح سیاستگذاری و اجرا و راهبردهای  لزوم مشارکت  با در نظر داشتن  دنیا و 
مختص به جنسیت کنترل دخانیات؛ با نگرانی عمیق از رواج گسترده استعمال انواع مختلف دخانیات 
کم درآمد؛ با نگرانی جدی از تأثیر تمامی برنامه های تشویقی و تبلیغاتی و حمایت مالی  در بین طبقات 
که هدف آن ها تشویق افراد به استعمال دخانیات است؛ با تصدیق این که محو تمامی اشکال تجارت 
غیرقانونی سیگار و انواع دیگر دخانیات از جمله قاچاق، تولید غیرقانونی و تولید تقلبی و بدلی آن ها 
کنترل دخانیات در همه سطوح و به ویژه در  که  مستلزم همکاری همه جانبه است؛ با درک این نکته 
که در آینده  گذار دارند، متناسب با نیازی  که اقتصاد در حال  کشورهایی   کشورهای در حال توسعه و 
کنترل دخانیات است، مستلزم حمایت های مالی و فنی زیادی  کنون برای فعالیت های مربوط به  و ا
که به ایجاد سازوکارهای الزم برای مقابله با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی  است؛ با تصدیق نیازی 
گاهی از مشکات اجتماعی و اقتصادی که  درازمدت راهبردهای کاهش تقاضا برای دخانیات است؛ با آ
کوتاه مدت و درازمدت در بعضی کشورهای در حال توسعه و کشورهای  کنترل دخانیات در  برنامه های 
کشورها به مساعدت های مالی  گذار به وجود خواهد آورد و با تصدیق نیاز این  دارای اقتصاد در حال 
گاهی از زحمات ارزشمند بسیاری  و فنی در زمینه راهبردهای توسعه یافته ملی برای توسعه پایدار؛ با آ
کنترل دخانیات و با ستایش از رهبری سازمان بهداشت جهانی و نیز تاش های  کشورها در زمینه  از 
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بقیه سازمان ها و نهادهای وابسته به سازمان  ملل متحد و بقیه سازمان های بین دولتی منطقه ای 
کید بر سهم  کنترل دخانیات انجام داده اند؛ با تأ که در زمینه  و بین المللی به خاطر توسعه اقداماتی 
به سزای سازمان های غیردولتی و بقیه اعضای جامعه مخالف صنعت دخانیات، از جمله نهادهای 
گروه های فعال در زمینه محیط زیست و حمایت  تخصصی بهداشتی و انجمن های زنان و جوانان و 
کنترل  به  مربوط  بین المللی  و  ملی  در تاش های  دانشگاهی،  و  بهزیستی  از مصرف کننده مؤسسات 
لزوم هشیاری در مقابل تاش های  با توجه به  دخانیات و نقش مهم مشارکت آن ها در این زمینه؛ 
از  گاهی  آ لزوم  و  کنترل دخانیات  اقدامات مربوط به  از بین بردن  و  برای تضعیف  صنعت دخانیات 
کنترل دخانیات انجام می گیرد، تأثیر  که به منظور  که بر تاش هایی  فعالیت های صنعت دخانیات 
منفی دارد؛ با یادآوری ماده)12( »میثاق بین المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی« مصوب 
که  شانزدهم دسامبر 19۶۶میادی)1345/9/25هجری شمسی( مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
و جسمانی  قابل دسترسی سامت ذهنی  استانداردهای  باالترین  از  دارد  کس حق  هر  می دارد  بیان 
کنترل دخانیات بر پایه ماحظات علمی و  برخوردار باشد؛ با عزم راسخ به بهبود اقدامات مربوط به 
کنوانسیون  رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب  فنی و اقتصادی مربوط و جاری؛ با یادآوری 
که  هجدهم دسامبر 1970 میادی)1358/9/28 هجری شمسی( مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
کشورهای عضو باید برای رفع تبعیض نسبت به زنان در زمینه مراقبت های بهداشتی  اظهار می دارد 
اقدامات مقتضی را مبذول دارند؛ و همچنین با یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 
می دارد  مقرر  که  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  شمسی(  هجری  میادی)13۶8/8/29   1989
استانداردهای قابل دسترسی سامت به  باالترین  از  برای برخورداری  را  کودک  کشورهای عضو حق 

کرده اند:  رسمیت می شناسند؛ به شرح زیر موافقت 

بخش اول: مقدمه
کنوانسیون: کاربرد اصالحات از نظر این   ماده 1- 

الـف( »تجـارت غیرقانونـی« بـه هـر اقـدام یـا فعالیتی در مـورد تولید، توزیع یا حمـل و نقل یا دریافت 
کـرده اسـت، از جملـه هر اقـدام یـا فعالیتی که  کـه قانـون آن را ممنـوع اعـام  یـا تملـک یـا خریـد و فـروش 

گیرد، اطاق می شـود. کاری صورت  بـه منظـور تسـهیل چنیـن 
کـم اطـاق  ب ( »سـازمان  همگرایـی اقتصـادی منطقـه ای« بـه سـازمان متشـکل از چنـد دولـت حا
کـه دولت هـای عضـو آن، صاحیـت خـود را در مـورد برخـی موضوعـات خـاص از جملـه اختیـار  می شـود 
کـرده  تصمیم گیـری الـزام آور بـرای دولت هـای عضـو در مـورد آن مسـائل، بـه سـازمان مزبـور تفویـض 

باشـند.
گهـی بازرگانی با هدف تأثیـر یا احتمال  ج( »تبلیـغ و تشـویق دخانیـات« بـه هـر اقـدام یـا سـفارش یا آ
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تأثیر در ترغیب به مصرف دخانیات یا فرآورده دخانی به طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم اطاق می شـود.
کاهـش آسـیب ها بـا مصـرف بهبـود  د( »کنتـرل دخانیـات« بـه سلسـله راهبردهـای عرضـه، تقاضـا و 
وضـع سـامت افـراد جامعـه از طریـق محـو یـا کاهـش اسـتعمال دخانیـات یـا قـرار گرفتـن در معـرض دود 

حاصـل از دخانیـات اطـاق می شـود.
و  دخانیـات  بـزرگ  توزیع کننـدگان  دخانیـات،  تولیـد  کارخانجـات  بـه  دخانیـات«  »صنعـت  هــ( 

می شـود. اطـاق  دخانـی  فرآورده هـای  واردکننـدگان 
کـه تمـام یـا بخشـی از ماده خام تشـکیل  و( »فرآورده هـای دخانـی« بـه محصوالتـی اطـاق می شـود 
کـردن یا مکیدن یـا جویدن یـا استنشـاق از راه بینی  کـه بـه منظـور دود  دهنـده آن هـا بـرگ توتـون اسـت 

تولید می شـود.
گونه تشـریک مسـاعی در مورد هر فرد، اقدام یا موضوعی  ز( »مسـاعدت در زمینه دخانیات« به هر 
بـا هـدف تأثیـر یـا احتمـال تأثیـر در ترغیـب به مصـرف دخانیات یـا فرآورده های دخانی به طور مسـتقیم 

یا غیرمسـتقیم اطاق می شود.

ماده 2
کنوانسـیون و سـایر اسـناد قانونی و موافقتنامه ها 1ـ از اعضای خواسـته می شـود  1- رابطه بین این 
بـه منظـور حفـظ بهتـر سـامت افـراد جامعـه اقداماتـی فراتـر از آن چـه در ایـن کنوانسـیون و پروتکل های 
کـه اعضاء  آن مقـرر شـده اسـت، بـه اجـرا بگذارنـد و هیـچ یـک از مفـاد ایـن اسـناد مانع از آن نخواهد شـد 

در ایـن زمینـه مطابـق مقـررات خـود و حقـوق بین الملـل الزامات سـنگین تری را وضـع نمایند.
انعقـاد  بـرای  را  اعضـاء  حـق  وجـه  هیـچ  بـه  آن  پروتکل هـای  و  کنوانسـیون  ایـن  مفـاد   -2
موافقتنامه هـای دو یـا چنـد جانبـه از جملـه موافقتنامه هـای منطقه ای و زیرمنطقه ای در مورد مسـائل 
کنوانسـیون و پروتکل هـای آن تحـت تأثیـر قـرار نخواهـد داد، مشـروط بـر این کـه ایـن  مرتبـط بـا ایـن 
کـه آن هـا بـر اسـاس ایـن کنوانسـیون و پروتکل های آن دارند، سـازگار باشـد.  موافقتنامه هـا بـا تعهداتـی 
اعضـای مربـوط از طریـق دبیرخانـه، موافقتنامه هـای مزبـور را بـه فراهمایی)کنفرانـس( اعضـا ارسـال 

کـرد. خواهنـد 
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کلى و تعهدات عمومى  بخش دوم : هدف، اصول 
ماده 3

کنوانسیون و پروتکل های آن، حفظ نسل های حال و آینده از اثرات زیانبار بهداشتی،  هدف این 
دود حاصل  در معرض  افراد  گرفتن  قرار  و  استعمال دخانیات  اقتصادی  و  زیست محیطی  اجتماعی 
است  قرار  که  است  دخانیات  کنترل  زمینه  در  اقدامات  برای  چارچوبی  ایجاد  طریق  از  دخانیات  از 
کاهش چشمگیر و مداوم رواج استعمال  توسط اعضاء در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور 

گیرد. گرفتن افراد در معرض دود دخانیات صورت  دخانیات و قرار 

ماده 4
از  اعضاء  آن،  مفاد  اجرای  و  آن  پروتکل های  و  کنوانسیون  این  به هدف  نیل  برای  کلی  اصول 

جمله از طریق اصول مندرج در زیر راهنمایی می شوند: 
قرار  و  دخانیات  استعمال  مرگبار  تهدید  و  اعتیادآور  ماهیت  بهداشتی،  پیامدهای  باید  همه   -1
گاه شوند و اقدامات اداری و اجرایی و قانونی و سایر  گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانیات آ
گرفتن در معرض دود دخانیات باید  کلیه افراد از قرار  اقدامات مؤثری در سطح دولتی برای محافظت 

به عمل آید.
کنش های هماهنگ شده در سطح  وا و  و همه جانبه  اقدامات جامع  تقویت  و  توسعه  برای   -2
زیر  به نکات  باید  زمینه  این  و در  نیرومندی الزم است  بین المللی، تعهد سیاسی  و  ملی، منطقه ای 

توجه داشت: 
دود  معرض  در  گرفتن  قرار  از  اشخاص  همه  حفظ  منظور  به  اقداماتی  دادن  انجام  لزوم  الف ( 

حاصل از دود دخانیات؛ 
اسـتعمال  بـه  جدیـد  افـراد  آوردن  روی  از  جلوگیـری  منظـور  بـه  اقداماتـی  دادن  انجـام  لـزوم  ب ( 
کاهـش اسـتعمال فرآورده هـای  کلـی  دخانیـات و تشـویق و ترغیـب بقیـه بـه تـرک دخانیـات و بـه طـور 

دخانـی در هـر شـکل؛ 
کم درآمد   ج ( لزوم انجام دادن اقداماتی برای ارتقاء سطح مشارکت افراد و اجتماعات محروم و 
و  با دورنما  اجتماعی  و  لحاظ فرهنگی  از  که  کنترل دخانیات  برنامه های  ارزیابی  و  اجرا  توسعه،  در 

نیازهای زندگی آن ها همخوانی دارد؛ 
که  زمانی  در  جنسیت  به  مختص  مخاطرات  با  مقابله  برای  اقداماتی  دادن  انجام  لزوم  د( 

کنترل دخانیات تنظیم می شود. راهبردهای 
3- همکاری بین المللی به ویژه در انتقال فناوری و دانش و کمک مالی و تأمین نیروی متخصص 
برای ایجاد و اجرای برنامه های مربوط به کنترل دخانیات با در نظر گرفتن فرهنگ بومی و نیز عوامل 

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی بخش مهمی از این معاهده است.
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کلیه فرآورده های  4- برای جلوگیری از بیماری و ناتوانی زودرس و مرگ و میر ناشی از استعمال 
ملی،  سطح  در  باید  عمومی  بهداشت  اصول  طبق  دخانیات،  دود  معرض  در  گرفتن  قرار  و  دخانی 

کنش ها و اقدامات جامع و همه جانبه ای را انجام داد. منطقه ای و بین المللی، وا
که توسط هر عضو در حیطه صاحیت قضایی آن  گونه ای  5- موضوعات مربوط به مسؤولیت به 

کنترل جامع دخانیات است. تعیین شده است، بخش مهمی از 
که  کشاورزانی  کارگران و  کمک به وضع اقتصادی  ۶- اهمیت مساعدت های مالی و فنی برای 
کشورهای عضو دارای  کشورهای عضو در حال توسعه و  کنترل دخانیات در  زندگیشان با برنامه های 
اقتصاد در حال گذار آسیب خواهد دید، باید مورد توجه قرار گیرد در بطن راهبردهای ملی برای توسعه 

گنجانده شود. پایدار 
کنوانسیون و پروتکل های آن ضروری است. 7- مشارکت جامعه مدنی در رسیدن به هدف این 

کلى ماده 5- تعهدات 
که در آن عضویت دارد، راهبردهای ملی  کنوانسیون و پروتکل هایی  1- هر عضو باید مطابق این 
کنترل دخانیات تنظیم و به اجرا بگذارد و به طور ادواری آن ها را روزآمد  جامع و همه جانبه ای را برای 

سازد و مورد بازنگری قرار دهد.
2- برای رسیدن به این هدف، هر یک از اعضاء باید براساس توانایی هایی که دارد: 

کنترل دخانیات هسته مرکزی یا سازوکار ملی مناسبی را تشکیل داده یا آن ها را تقویت  الف ( برای 
کرده و اعتباراتی برای آن تخصیص دهد.

ب ( اقدامات قانونی، اداری و اجرایی و یا اقدامات مؤثر دیگری را تصویب کرده و به اجرا بگذارد و در 
پیشبرد سیاست های مربوط به جلوگیری و کاهش استعمال دخانیات، اعتیاد به نیکوتین و قرار گرفتن 

افراد در معرض دود حاصل از دخانیات به نحو مقتضی با دیگر اعضا همکاری کند.
کنترل  به  که  خود  عمومی  بهداشت  سیاست های  از  بخشی  اجرای  و  تدوین  در  باید  اعضا   -3
دخانیات مربوط می شود، طوری عمل کنند که از این سیاست ها در مقابل منافع ملی و دیگر منافعی که 

صنعت دخانیات طبق قوانین داخلی از آن بهره مند شده است، حمایت کنند.
کنوانسیون و  4- اعضاء باید در تدوین اقدامات، تشریفات و اصول پیشنهادی برای اجرای این 

پروتکل های آن که عضو آن ها هستند همکاری کنند.
که در آن ها عضویت  کنوانسیون و پروتکل های آن  5- اعضاء باید برای رسیدن به اهداف این 

دارند، به نحو مقتضی با سازمان های صاحیتدار بین دولتی، بین المللی و منطقه ای همکاری کنند.
۶- اعضا باید از طریق سازوکارهای دوجانبه و چند جانبه تأمین بودجه و در چهارچوب ابزارها و 
کنوانسیون همکاری  که در اختیار دارند، برای افزایش منابع مالی به منظور اجرای مؤثر این  منابعی 

کنند.
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بخش سوم:  اقدامات مربوط به کاهش تقاضا برای دخانیات
ماده 6

کاهش تقاضا برای دخانیات؛  اقدامات مربوط به قیمت گذاری و اخذ مالیات در جهت 
کـه در جهـت قیمت گـذاری و اخـذ مالیـات صـورت می گیـرد، ابزار  کـه اقداماتـی   1- اعضـا می پذیرنـد 
کاهـش اسـتعمال دخانیـات توسـط بخش هـای مختلـف جامعـه به ویـژه جوانـان  مهـم و مؤثـری بـرای 

است.
کمیتـی اعضـا بـرای نحـوه تعییـن و برقـراری سیاسـت های مالیاتـی  2- بـدون این کـه بـه حـق حا
کنتـرل دخانیات  آن هـا خدشـه ای وارد شـود، هـر یـک از اعضـا بایـد اهـداف بهداشـت ملـی خود در مـورد 
کـرده یـا بـه اجـرا بگـذارد:  کـه برخـی از آن هـا بـه شـرح زیـر اسـت، تصویـب  گرفتـه و اقداماتـی را  را در نظـر 
الـف ( اجـرای سیاسـت های مالیاتـی و در صـورت اقتضا سیاسـت های قیمت گذاری بـر فرآورده های 

دخانـی بـه منظـور کمـک به اهداف بهداشـتی که هدف آن کاهش اسـتعمال دخانیات اسـت.
کـردن فـروش و یـا واردات فرآورده هـای دخانـی  کـردن یـا در صـورت اقتضـا، محـدود  ب ( ممنـوع 

توسـط مسـافران خارجـی بـه صـورت معـاف از مالیـات و عـوارض؛ 
3- اعضـا بایـد در گزارش هـای ادواری خـود کـه طبـق مـاده)21( بـه فراهمایـی اعضـا می دهنـد، نـرخ 
که به استعمال دخانیات وجود دارد، اعام دارند. گرایشی را  اخذ مالیات از فرآورده های دخانی و میزان 

ماده 7
اقدامات  که  برای دخانیات اعضاء می پذیرند  تقاضا  کاهش  اقدامات غیر قیمت گذاری در جهت 
کاهش استعمال دخانیات است. هریک از اعضا باید  جامع غیرقیمت گذاری، ابزار مؤثر و مهمی برای 
برای اجرای تعهداتی که مطابق مواد)8( تا)12( این کنوانسیون دارد، اقدامات اداری و اجرایی و قانونی 
کند و مستقیمًا یا از طریق نهادهای بین المللی ذی صاح به نحو  یا سایر اقدامات مؤثری را اتخاذ و اجرا 
کند. فراهمایی اعضاء رهنمودهای مناسبی را برای اجرای مفاد مواد  مقتضی با اعضای دیگر همکاری 

مزبور پیشنهاد خواهد نمود.

ماده 8
گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانیات:  جلوگیری از قرار 

گرفتن افراد در معرض دود  که قرار  که شواهد علمی، به وضوح روشن ساخته   1- اعضا می پذیرند 
حاصل از دخانیات موجب مرگ، بیماری و ناتوانی می شود.

اماکن  در  دخانیات  از  حاصل  دود  معرض  در  افراد  گرفتن  قرار  از  جلوگیری  برای  عضو  هر   -2
کار دربسته و در صورت اقتضا سایر اماکن عمومی  دربسته، وسایل حمل و نقل عمومی، محل های 
دیگر، اقدامات اداری، اجرایی و قانونی یا سایر اقدامات مؤثری را در محدوده صاحیت قضایی خود 
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کرد و اتخاذ و اجرای آن ها را در دیگر سطوح  که در قوانین ملی آن تعیین شده، اتخاذ و اجرا خواهد 
صاحیتی به طور فعال ترغیب خواهد نمود.

ماده 9
بین المللی  نهادهای  با  اعضا، ضمن مشورت  فراهمایی  فرآورده های دخانی  تنظیم محتویات   
فرآورده های  از  خروجی  مواد  و  محتویات  اندازه گیری  و  آزمایش  برای  را  رهنمودهایی  ذی صاح، 
کشور  دخانی و تنظیم آن ها پیشنهاد خواهد داد. هر عضو باید در صورت تصویب مقامات ذی صاح 
خود، اقدامات اداری، اجرایی و قانونی و سایر اقدامات مؤثری را در مورد آزمایش و اندازه گیری و تنظیم 

مزبور اتخاذ و اجرا کند.

ماده 10
ملی  قوانین  چهارچوب  در  باید  عضو  هر  دخانی  مواد  درباره  اطاعات  افشای  به  مربوط  مقررات 
کرده و به اجرا بگذارد و از  خود، اقدامات قانونی و اداری و اجرایی یا سایر اقدامات مؤثری را تصویب 
تولیدکنندگان و واردکنندگان فرآورده های دخانی بخواهد اطاعات مربوط به مواد تشکیل دهنده ودود 
حاصل از فرآورده های دخانی را در اختیار مقامات دولتی بگذارند. هر عضو باید اقدامات اداری و اجرایی 
یا سایر اقدامات مؤثری را برای افشای اطاعات راجع به مواد تشکیل دهنده سمی فرآورده های دخانی و 

دودی که ممکن است حاصل بنمایند، برای عموم مردم اتخاذ کند.

ماده 11- بسته بندی و برچسب فرآورده های دخانى
کنوانسیون برای خود، مطابق قوانین   1- هر عضو باید ظرف سه سال پس از الزم االجرا شدن این 

ملی خویش اقدامات مؤثری را تصویب کرده و به اجرا بگذارد تا اطمینان حاصل نماید: 
که  روش هایی  با  را  دخانی  فرآورده  از  استفاده  دخانی  فرآورده های  برچسب  و  بسته بندی  الف( 
گمراه کننده باشد یا احتمااًل در مورد ویژگی ها، تأثیرات بهداشتی، خطرات یا دود  کننده، فریبنده و  اغوا
کاربرد هر اصطاح یا عنوان یا عامت تجاری یا عامت مجازی یا  کاذبی به جا بگذارد، از جمله  آن تأثیر 
هر نشانه دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم این تأثیر کاذب را ایجاد کند که یک فرآورده خاص دخانی 
خطرات و مضرات کمتری از سایر فرآورده های دخانی دارد، ترغیب نمی کند. این عناوین و اصطاحات 

ممکن است شامل عبارتی مثل »مایم«، »سبک«، »کم جرم« یا »فوق العاده مایم« باشد.
که  ب ( هر بسته و پاکت فرآورده های دخانی و برچسب خارجی این محصوالت حاوی پیامی است 
در مورد مضرات استعمال دخانیات هشدار می دهد و می تواند شامل پیام های مناسب دیگری باشد. این 

پیام ها و هشدارها باید: 
)1(ـ به تأیید مقامات ذی صاح ملی برسد.

144



بخش سوم: قوانین معتبر مصوب مجلس شورای اسالمی

)2(ـ در قسمت های مختلف درج شده باشد.
)3(ـ بزرگ، واضح، خوانا و قابل رؤیت باشد.

آن  به  که  ولی فضایی  کند،  اشغال  را  پاکت  یا  بسته  از فضای  بیشتر  یا  پنجاه درصد)%50(  )4(ـ 
اختصاص یافته، کمتر از سی درصد)30%( نخواهد بود.

)5(ـ در صورت لزوم، به صورت عکس یا خط تصویری باشد.
که در  بر هشدارهایی  باید عاوه  آن  برچسب خارجی  و  فرآورده های دخانی  پاکت  یا  2ـ هر بسته 
جزء)ب( بند)1( این ماده در مورد آن توضیح داده شد، حاوی اطاعاتی درباره مواد تشکیل دهنده و دود 

آن فرآورده  دخانی به گونه ای باشد که به تأیید مقامات مسؤول در آن کشور رسیده باشد.
3- هر یک از اعضا باید مقرر نماید هشدارهایی که در جزء)ب( بند)1( و بند)2( این ماده به آن اشاره 
شد و روی بسته ها و پاکت های فرآورده های دخانی و برچسب خارجی آن ها درج می شود، به زبان یا 

زبان های اصلی آن عضو نوشته شود.
کنوانسیون اصطاح »برچسب خارجی« در مورد فرآورده های دخانی در مورد همه  4- از نظر این 

برچسب ها و بسته های مورد استفاده در خرده فروشی آن فرآورده، اعمال می شود.

ماده 12
گاهی مردم را در مورد موضوعات مربوط به  کردن مردم هر عضو باید آ گاه   آموزش، اطاع رسانی و آ
کنترل دخانیات باال برده و تقویت کند و برای این کار از همه ابزارهای اطاع رسانی به نحو مقتضی بهره 
بگیرد. به منظور رسیدن به این هدف، هر یک از اعضا باید اقدامات قانونی و اداری و اجرایی و سایر 

اقدامات مؤثری را تصویب کند و به اجرا بگذارد تا موارد زیر را ترغیب نماید: 
گاه کردن مردم از خطرات بهداشتی از  الف( دسترسی گسترده به برنامه های جامع و مؤثر آموزشی و آ

جمله خاصیت اعتیادآور استعمال دخانیات و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانیات؛ 
در معرض دود  افراد  گرفتن  قرار  و  استعمال دخانیات  بهداشتی  از خطرات  مردم  کردن  گاه  آ ب( 
حاصل از دخانیات و منافع ترک دخانیات و داشتن یک زندگی سالم و به دور از دخانیات، مطابق آنچه 

در بند)2( ماده)14( آمده است.
ج( دسترسی عموم افراد به طیف گسترده ای از اطاعات در مورد صنعت دخانیات در مواردی که به 

اهداف این کنوانسیون مربوط است و در چهارچوب قوانین ملی؛ 
کنترل  گاهی و ایجاد حساسیت الزم در مورد  د( اتخاذ برنامه های مؤثر و مناسب در جهت آموزش، آ
دخانیات که مخاطبان آن افرادی مثل کارمندان بخش بهداشت، بخش اطاع رسانی، بخش خدمات 

اجتماعی، وسایل ارتباط جمعی و مدیران و آموزشگران و تصمیم گیرندگان و بقیه افراد مربوط است.
کردن و شرکت دادن سازمان های غیردولتی و نهادهای خصوصی و عمومی غیروابسته  گاه  هـ( آ
به صنعت دخانیات در پیشبرد و اجرای برنامه ها و راهبردهای بین بخشی مربوط به کنترل دخانیات؛ 
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گاه کردن عموم مردم و فراهم ساختن امکان دسترسی آن ها به اطاعات مربوط به اثرات زیانبار  و( آ
جسمانی و اقتصادی و زیست محیطی تولید و استعمال دخانیات؛ 

ماده 13- تبلیغ، ترویج و پشتیبانى مالى از دخانیات
1- اعضاء می پذیرند که ممنوعیت همه جانبه تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی از دخانیات، استعمال 

دخانیات را کاهش خواهد داد.
گونه تبلیغ، ترویج و  که هر  کند  2- هر عضو باید طبق قانون اساسی یا اصول قانونی خود تعهد 
گرفتن محیط قانونی و ابزارهای  کند. این ممنوعیت با در نظر  پشتیبانی مالی دخانیات را ممنوع اعام 
فنی که در دسترس آن عضو قرار دارد، شامل ممنوعیت کامل تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی برون مرزی 
که از قلمرو آن سرچشمه می گیرد. در همین زمینه، هر عضو باید ظرف مدت پنج سال  از دخانیات است 
پس از الزم االجرا شدن این کنوانسیون برای آن، انجام اقدامات قانونی و اداری و اجرایی و سایر اقدامات 

مؤثر را تقبل کند و متعاقبًا طبق ماده)21( مراتب را گزارش نماید.
کند  کامل را تقبل  که به دلیل قانون اساسی یا اصول قانونی خود نمی تواند ممنوعیت  3- عضوی 
باید برای هرگونه تبلیغ و ترویج و پشتیبانی مالی از دخانیات محدودیت هایی را در نظر بگیرد. این امر، 
با رعایت محیط قانونی و ابزارهای فنی که در دسترس آن عضو قرار دارد، شامل محدودیت یا ممنوعیت 
که از قلمرو آن سرچشمه می گیرد و در خارج از مرزهای  تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی از دخانیات است 
آن کشور پخش می شود. در این زمینه هر عضو باید اقدامات اداری و اجرایی و قانونی و یا سایر اقدامات 

مؤثر راتقبل کند و متعاقبًا طبق ماده)21( مراتب را گزارش نماید.
4- هر یک از اعضاء طبق قانون اساسی یا اصول قانونی خود حداقل اقدامات زیر را باید انجام دهد: 
الف( ممنوعیت هر گونه تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی از دخانیات که استفاده هر یک از فرآورده های 
کننده یا گمراه کننده باشد یا احتمااًل در مورد ویژگی ها، تأثیرات  دخانی را با روش هایی که فریبنده یا اغوا

بهداشتی، خطرات یا دود آن تأثیر کاذبی به جا بگذارد، ترغیب می کند.
ب ( الزام به این که هر گونه تبلیغ و در صورت اقتضاء ترویج یا پشتیبانی مالی از دخانیات یا پیام های 

بهداشتی یا پیام های هشداردهنده دیگر همراه باشد.
که خرید فرآورده های  ج ( ایجاد محدودیت برای استفاده از محرک های مستقیم یا غیرمستقیمی 

دخانی تشویق می کند.
د( الزام به افشای هزینه هایی که صنعت دخانیات صرف تبلیغات، ترویج یا پشتیبانی مالی که هنوز 
ممنوع نشده است، می کند، نزد مقامات دولتی ذی ربط، در صورتی که ممنوعیت به صورت کامل وجود 
نداشته باشد. مقامات مزبور می توانند با رعایت قانون ملی خود، ارقام موجود را در دسترس عموم و طبق 

ماده)21( در دسترس فراهمایی اعضاء قرار دهند.
هـ( تقبل ممنوعیت کامل یا در مورد عضوی که در موقعیتی نیست که ممنوعیت کامل را به موجب 
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کند، ایجاد محدودیت برای تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی از  قانون اساسی یا اصول قانونی خود تقبل 
دخانیات در رادیو و تلویزیون و رسانه های چاپی و در صورت اقتضا سایر رسانه ها مثل اینترنت، ظرف 

مدت پنج سال؛ 
را به موجب قانون  که ممنوعیت  که در موقعیتی نیست  یا در مورد عضوی  و( ایجاد ممنوعیت 
کند، ایجاد محدودیت برای پشتیبانی مالی دخانیات از پیشامدها،  اساسی یا اصول قانونی خود ایجاد 

فعالیت های بین المللی و یا مشارکت در آن ها؛ 
5- اعضاء ترغیب می شوند که اقداماتی را فراتر از آنچه در بند »4« آمده است، به اجرا بگذارند.

برون مرزی  تبلیغات  محو  تسهیل  برای  الزم  ابزارهای  سایر  و  فناوری  توسعه  در  باید  اعضاء   -۶
دخانیات همکاری کنند.

که دارای ممنوعیت در مورد انواع خاصی از تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی از دخانیات  7- اعضایی 
کردن ورود تبلیغات، ترویج و پشتیبانی مالی انواع مزبور به  هستند، دارای حق حاکمیتی برای ممنوع 
قلمرو خود و وضع نمودن مجازات هایی برابر با مجازات های قابل اعمال در مورد تبلیغات، ترویج و 
پشتیبانی مالی داخلی که از قلمرو آن ها سرچشمه می گیرد طبق قوانین خود هستند. این بند هیچگونه 

مجازات خاصی را تجویز یا تأیید نمی کند.
که مستلزم همکاری  که اقداماتی را تدوین می کند  کنند  8- اعضاء باید جزئیات پروتکلی را بررسی 

بین المللی درباره ممنوعیت همه جانبه عبور مرزی تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی است.

ماده 14- اقدامات کاهش تقاضا در مورد وابستگى و ترک دخانیات 
1- هر عضو باید با توجه به اولویت ها و شرایط ملی خود، دستورالعمل های یکپارچه، جامع و مناسبی 
را بر مبنای مستندات علمی و بهترین رویه ها، تنظیم و منتشر نماید و اقدامات مؤثری را برای ترغیب 

ترک استعمال دخانیات و درمان کافی برای وابستگی به دخانیات اتخاذ نماید.
کنند:  2- برای رسیدن به این هدف، هریک از اعضاء باید تاش 

کز  الف( به منظور تشویق افراد به ترک استعمال دخانیات در اماکنی مثل محیط های آموزشی و مرا
کار و اماکن ورزشی، برنامه های مؤثری را طراحی نموده و به اجرا بگذارد. بهزیستی و محل های 

کارمندان بخش بهداشت، بخش تأمین اجتماعی و بخش اجتماعی، تشخیص و  ب ( با مشارکت 
مداوای وابستگی افراد به دخانیات و خدمات مشاوره در مورد ترک استعمال دخانیات را به نحو مقتضی 

در راهبردها، طرح ها و برنامه های آموزشی و بهداشتی خود بگنجاند.
درمان  و  جلوگیری  مشاوره،  تشخیص،  برای  را  برنامه هایی  توان بخشی،  و  درمانی  کز  مرا در  ج( 

وابستگی به دخانیات در پیش گیرد.
فرآورده های  جمله  از  دخانیات  به  وابستگی  درمان  امکانات  به  افراد  دسترسی  تسهیل  برای  د( 

دارویی، به موجب ماده)22( با دیگر اعضا همکاری کند.
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بخش چهارم
کاهـش عرضـه دخانیـات مـاده 15ـ تجـارت غیرقانونـی فرآورده هـای دخانـی 1ـ  اقدامـات مربـوط بـه 
کـه محـو تمامـی اشـکال تجـارت غیرقانونـی فرآورده هـای دخانـی از جملـه قاچـاق،  اعضـاء می پذیرنـد 
تولیـد غیرقانونـی و عرضـه نمونه هـای قابـی آن هـا و پیشـرفت و اجـرای قوانیـن ملـی مربـوط، عـاوه بـر 
کنتـرل  موافقتنامه هـای زیـر منطقـه ای، منطقـه ای و جهانـی، بخـش ضـروری برنامه هـای مربـوط بـه 

دخانیـات به شـمار مـی رود.
2- هـر عضـو بایـد اقدامـات قانونـی و اداری و اجرایـی یـا سـایر اقدامـات مؤثـری را تصویـب و اجـرا 
کنـد تـا اطمینـان حاصـل نمایـد همـه بسـته ها و پاکت هـای فرآورده هـای دخانـی و روکـش خارجی آن ها 
کمـک بـه اعضـاء بـرای تعییـن منشـأ فرآورده هـای دخانـی اسـت و  کـه بـرای  دارای نشـان هایی اسـت 
طبـق قوانیـن ملـی خـود و موافقتنامه هـای دو جانبـه و چنـد جانبـه مربـوط در تعییـن نقطـه تغییر مسـیر 
کنتـرل، مستندسـازی و نظـارت بـر مسـیر حرکـت فرآورده هـای دخانـی و وضعیـت حقوقـی آن هـا بـه  و 

اعضـاء کمـک نمایـد. بـه عـاوه هـر عضـو بایـد: 
کـه بـه صـورت خرده فروشـی و  کـت فرآورده هـای دخانـی  کـه روی هـر بسـته و پا کنـد  الـف( مقـرر 
عمده فروشـی در بـازار داخلـی آن بـه فـروش می رسـد، عبـارت »فقـط بـرای فـروش در)در ایـن قسـمت 
بایـد نـام کشـور یـا واحـد فدرالـی یـا منطقـه ای یـا مـادون ملـی درج شـود(«، یـا عامـت چشـمگیر دیگـری 
کـه مقصـد نهایـی آن هـا را معلـوم سـازد یـا بـه مقامـات در تعییـن این کـه آیـا ایـن محصـول بـه  درج شـود 

کمـک نمایـد. طـور قانونـی بـرای فـروش در بـازار داخلـی عرضـه شـده اسـت، 
ب( در صـورت اقتضـاء تدویـن نظامـی را بـرای ردیابـی و ردگیـری عملـی مـورد بررسـی قـرار دهـد 
کـه بـر نحـوه توزیـع آن هـا نظـارت داشـته باشـد و بـه مقامـات در مـورد رسـیدگی بـه تجـارت غیرقانونـی 

نمایـد. مسـاعدت 
کـه در  کـه اطاعـات یـا عامـات روی بسـته بندی ایـن محصـوالت  کنـد  3- هـر عضـو بایـد مقـرر 
کشـور  کامـًا خوانـا باشـد و یـا بـه زبـان یـا زبان هـای اصلـی آن  بنـد)2( ایـن مـاده بـه آن اشـاره شـد، 

ج شـود. در
4- به منظور محو تجارت غیرقانونی فرآورده های دخانی هریک از اعضا باید: 

الـف( دربـاره تجـارت بـرون مـرزی فرآورده هـای دخانـی از جملـه تجـارت غیرقانونـی آن هـا تحقیـق 
گـردآورد و در صـورت اقتضـاء مطابـق قوانیـن ملـی خـود و موافقتنامه هـای دوجانبه یا  کـرده و اطاعاتـی 
کـم ایـن اطاعـات را در اختیـار مقامـات گمرکـی، مالیاتـی و دیگر مقامـات بگذارد. چندجانبـه مربـوط حا
و  تقلبـی  سـیگارهای  جملـه  از  دخانـی  فرآورده هـای  غیرقانونـی  تجـارت  بـا  مبـارزه  بـرای  ب ( 
گرفتـن اصاحات و مجازات هـای مقتضی  کـرده یـا قوانیـن خـود را با در نظر  قاچـاق، قوانینـی را وضـع 

نمایـد. تقویـت 
تولیـدی،  تجهیـزات  همـه  کـه  کنـد  حاصـل  اطمینـان  تـا  نمایـد  اتخـاذ  را  مناسـبی  اقدامـات  ج( 
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سـیگارهای تقلبـی و قاچـاق و سـایر فرآورده هـای دخانـی مصـادره شـده و در صـورت امـکان بـا اسـتفاده 
کـه بـه محیط زیسـت آسـیبی وارد نمی کنـد، نابـود یـا طبـق قوانیـن داخلـی از حیـز انتفـاع  از روش هایـی 

می شـود. سـاقط 
کـه در  کـردن و توزیـع فرآورده هـای دخانـی را  کـه انبـار  کـرده و بـه اجـرا بگـذارد  د( اقداماتـی را اتخـاذ 
قلمـرو صاحیـت قضایـی آن، مالیات هـا و حقـوق گمرکـی و سـود بازرگانـی آن ها به حالـت تعلیق درآمده 

کنتـرل نماید. یـا در حـال تعلیـق اسـت، تحـت نظارت قـرار داده و 
کـه امـکان مصـادره عوایـد حاصـل از تجـارت غیرقانونـی فرآورده هـای  کنـد  هــ( اقداماتـی را اتخـاذ 

گـردد. دخانـی فراهـم 
بایـد در  آمـده  بـه دسـت  مـاده  ایـن  بنـد)4(  تا)هــ(  بـه موجـب جزء های)الـف(  کـه  اطاعاتـی   -5
کلـی در گزارش هـای ادواری آن هـا به فراهمایـی اعضاء طبق  صـورت اقتضـاء توسـط اعضـاء بـه صـورت 

مـاده)21( ارائـه شـود.
غیرقانونی  تجارت  محو  منظور  به  خود  ملی  قوانین  طبق  اقتضا  صورت  در  باید  اعضاء   -۶
فرآورده های دخانی همکاری بین نهادهای ملی و نیز سازمان های بین دولتی منطقه ای و بین المللی 
ذی ربط در امر تحقیق، تعقیب و جریان دادرسی را ترغیب نمایند. برای مبارزه با تجارت غیرقانونی 

کید ویژه ای می شود. فرآورده های دخانی بر همکاری در سطح منطقه ای و زیر منطقه ای تأ
کنترل و نظارت بر تولید و توزیع  کند اقدامات دیگری را از جمله تجویز  7- هر عضو باید تاش 
فرآورده های دخانی به منظور جلوگیری از تجارت غیرقانونی آن ها در صورت اقتضاء نیز در این باره 

کرده و به اجرا بگذارند. تصویب 

ماده 16- فروش به افراد صغیر و توسط آن ها؛
1- هر عضو در سطح دولتی مناسب، اقدامات اداری و اجرایی و قانونی و سایر اقدامات مؤثری را 
کند تا از فروش فرآورده های دخانی به افراد زیر سن تعیین شده توسط قانون داخلی یا  تصویب و اجرا 

گردد. این اقدامات می تواند شامل موارد زیر باشد:  قانون ملی یا هجده سال جلوگیری 
که تابلوی برجسته و واضحی در محل  الف ( از تمامی فروشندگان فرآورده های دخانی بخواهد 
شده  درج  افراد صغیر  به  دخانیات  فروش  ممنوعیت  به صراحت  آن  روی  که  کنند  نصب  خود  کار 
که  ارائه دهد  اسنادی  بخواهند  هر خریدار دخانیات  از  دارد،  تردیدی وجود  که  مواردی  در  و  باشد 

نشان دهنده رسیدن به سن قانونی او باشد.
که مستقیمًا در دسترس باشد)مثًا داخل قفسه های  ب( فروش فرآورده های دخانی را به صورتی 

فروشگاه(، ممنوع سازد.
ج ( تولید و فروش شیرینی و شکات و اسباب بازی و هر نوع کاالی دیگری را به شکل فرآورده های 

که برای افراد صغیر جاذبه دارد، ممنوع نماید. دخانی 
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در  دارند،  قرار  آن  قضایی  قلمرو  در  که  سیگار  فروش  دستگاه های  که  کند  اطمینان حاصل  د( 
دسترس افراد صغیر نباشد و آن ها را به خرید فرآورده های دخانی تشویق نکند.

2- هر عضو باید توزیع فرآورده های دخانی رایگان را در بین عموم و مخصوصًا در بین افراد صغیر 
ممنوع یا ممنوعیت آن را ترغیب نماید.

که افراد  کوچک  کند فروش سیگار را به صورت دانه ای یا در بسته های  3- هر عضو باید تاش 
صغیر برای خرید آن استطاعت مالی دارند، ممنوع سازد.

کارایی خود، انجام اقداماتی برای ممنوعیت فروش  که به منظور افزایش  4- اعضاء می پذیرند 
فرآورده های دخانی به افراد صغیر باید در صورت اقتضا همراه با دیگر مفاد مندرج در این کنوانسیون، 

گیرد. صورت 
از  پس  زمانی  هر  در  یا  کنوانسیون  این  تصویب  و  پذیرش  تنفیذ،  و  امضاء  هنگام  عضو  هر   -5
را در مورد ممنوعیت عرضه دستگاه های  تعهد خود  الزام آور،  کتبی  اعامیه  به وسیله  آن، می تواند 
رانشان  این دستگاه ها  کلی  بودن  ممنوع  اقتضاء  در صورت  یا  قلمرو قضایی خود  در  فروش سیگار 
کنوانسیون توزیع  دهد. اعامیه صادره به موجب این ماده توسط امین اسناد در بین تمام اعضای 

خواهد شد.
مجازات  از جمله  مؤثری  اقدامات  سایر  و  قانونی  و  اجرایی  و  اداری  اقدامات  باید  هر عضو   -۶
کرده و به اجرا بگذارد تا از رعایت تعهدات مندرج در بند های)1(  فروشندگان و توزیع کنندگان را اتخاذ 

تا)5( این ماده اطمینان حاصل نماید.
7- هر عضو باید اقدامات اداری و اجرایی و قانونی و سایر اقدامات مؤثر را اتخاذ و به اجرا بگذارد 
تا فروش فرآورده های دخانی توسط افراد زیر سن مندرج در قانون داخلی یا قانون ملی یا)18( سال 

جلوگیری شود.

ماده 17
طریـق  از  بایـد  اعضـا  اقتصـادی  نظـر  از  کارآمـد  جایگزیـن  فعالیت هـای  از  مالـی  حمایـت  تأمیـن   
اقتضـاء  صـورت  در  بین المللـی،  و  منطقـه ای  دولتـی  بیـن  سـازمان های  بـا  و  یکدیگـر  بـا  همـکاری 
کـو و حسـب مـورد خـرده  گیـاه تنبا کارگـران و پرورش دهنـده  کارآمـد از نظـر اقتصـادی بـرای  گزینه هـای 

کنـد. ترغیـب  را  فروشـان 
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بخش پنجم:  حفظ محیط زیست 
ماده 18

که به موجب  که به منظور اجرای تعهداتی  حفظ محیط زیست و سامتی افراد اعضاء می پذیرند 
کنوانسیون دارند، به حفظ محیط زیست و سامتی افراد در رابطه با محیط زیست درخصوص  این 

کو و تولید دخانیات در قلمرو دولت متبوع خود توجه مقتضی معمول دارند. کشت تنبا
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بخش ششم:  موضوعات مربوط به مسؤولیت 
ماده 19- مسؤولیت؛

کنتـرل دخانیـات، اعضـاء بایـد اتخـاذ اقـدام قانونـی یـا در صـورت لـزوم بهبـود قوانیـن  1- از نظـر 
کیفـری از جملـه پرداخـت غرامـت)در  موجـود خـود را بـه منظـور رسـیدگی بـه مسـؤولیت های مدنـی و 

صـورت اقتضـا( مـورد بررسـی قـرار دهنـد.
2- اعضـاء بایـد طبـق مـاده)21( از طریـق فراهمایـی اعضـاء در مـورد مبادلـه اطاعـات از جملـه 

کننـد:  مـوارد زیـر بـا هـم همـکاری 
در  افـراد  گرفتـن  قـرار  و  دخانـی  فرآورده هـای  اسـتعمال  بهداشـتی  اثـرات  دربـاره  اطاعـات  الـف( 
بـه  مـاده)20(، و ب( اطاعـات مربـوط  بنـد)3(  از دخانیـات، طبـق جزء)الـف(  معـرض دود حاصـل 

مربـوط؛  رویه هـای قضایـی  نیـز  و  مقـررات جـاری  و  قوانیـن 
3- اعضـاء بایـد در محـدوده سیاسـت ها، رویه هـای حقوقـی و قوانیـن ملی خـود و مطابق ترتیبات 
کـم، در مـورد جریـان رسـیدگی های حقوقـی مربـوط بـه مسـؤولیت های مدنـی و  معاهـدات موجـود حا

کنوانسـیون بـه نحـو مقتضـی و بـا توافـق متقابـل بـه یکدیگـر یاری رسـانند. کیفـری منطبـق بـا ایـن 
کـه  کنوانسـیون بـه هیـچ وجـه حـق دسترسـی اعضـاء بـه دادگاه هـای یکدیگـر)در صورتـی  4- ایـن 

چنیـن حقـی وجـود داشـته باشـد( را تحـت تأثیـر قـرار نمی دهـد یـا محـدود نمی کنـد.
گرفتن فعالیت هایی  5- فراهمایی اعضاء می تواند در صورت امکان و در اولین مرحله، با در نظر 
مربـوط  مسـؤولیت   بـه  کـه  را  موضوعاتـی  اسـت،  گرفتـه  صـورت  ذی ربـط  بین المللـی  مجامـع  در  کـه 
می شـود از جملـه رویکردهـای بین المللـی متناسـب بـا ایـن موضوعـات و در صـورت تقاضـا، روش هـای 
مناسـب بـرای حمایـت از اعضـا در فعالیت هـای قانون  گـذاری و فعالیت هـای دیگـر طبـق ایـن مـاده را 

مـورد رسـیدگی قـرار دهد.
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بخش هفتم: همکاری فنى و علمى و تبادل اطالعات 
ماده 20ـ تحقیقات، نظارت و تبادل اطالعات؛

کنند  کنترل دخانیات تحقیقات ملی را توسعه داده و ترغیب  که در زمینه  1- اعضا متعهد می شوند 
کنند. به منظور رسیدن به این  و در سطح منطقه ای و بین المللی برنامه های تحقیقاتی را هماهنگ 

هدف هر عضو باید: 
الف ( مستقیمًا یا از طریق سازمان های بین دولتی منطقه ای و بین المللی و دیگر نهادهای صاحیتدار 
برنامه های تحقیقاتی و ارزیابی علمی خود را آغاز و با دیگر اعضا همکاری کند و در این راستا تحقیقاتی را 
که هدف آن ها توضیح عوامل و تبعات مصرف دخانیات و قرار گرفتن افراد در معرض دود دخانیات است 
و نیز تحقیقاتی را که به منظور شناسایی محصوالت جایگزین صورت می گیرد، ترغیب و تشویق کند.

ب ( با مساعدت سازمان های بین دولتی منطقه ای و بین المللی و دیگر نهادهای صاحیتدار آموزش 
کلیه افرادی را که در فعالیت های کنترل دخانیات ازجمله فعالیت های تحقیقاتی و اجرایی  و پشتیبانی 

اشتغال دارند، پشتیبانی کند.
2- اعضا باید در صورت اقتضا برنامه هایی را برای نظارت ملی و منطقه ای و جهانی در مورد دامنه، 
الگوها، عوامل و تبعات استعمال دخانیات و قرار گرفتن افراد در معرض دود دخانیات تدوین کنند. برای 
رسیدن به این هدف، اعضا باید برنامه های نظارت بر دخانیات را با برنامه های نظارت ملی، منطقه ای 
و بین المللی در زمینه بهداشت عمومی تلفیق کنند تا اطاعات این دو بخش بتواند با هم مقایسه شود و 

به نحو مقتضی در سطح ملی و منطقه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
3- اعضا اهمیت مساعدت های فنی و مالی از سازمان های بین دولتی منطقه ای و بین المللی را 

تصدیق می کنند. هریک از اعضا باید تاش کند تا: 
گیرشناسی استعمال دخانیات و شاخص های بهداشتی و  الف( نظام مترقی ملی برای نظارت بر وا

اجتماعی و اقتصادی مربوط را ایجاد کند.
و  دولتی  نهادهای  جمله  از  صاحیتدار  بین المللی  و  منطقه ای  دولتی  بین  سازمان های  با  ب( 
غیردولتی در زمینه نظارت بر دخانیات و تبادل اطاعات مربوط به شاخص های مذکور در جزء)الف( 

بند)3( این ماده همکاری نماید.
گردآوری،  ج( با سازمان بهداشت جهانی در زمینه تدوین تشریفات و رهنمودهایی برای تعریف 

تجزیه و تحلیل و انتشار داده های مربوط به نظارت بر دخانیات همکاری کند.
4- اعضا باید با رعایت قوانین ملی خود مبادله اطاعات علنی موجود حقوقی، فنی، علمی، تجاری 
که مربوط به  کو  و اجتماعی اقتصادی و نیز اطاعات مربوط به رویه های صنعت دخانیات و کشت تنبا
کشورهای عضو در  کنند و در این راستا باید نیازهای خاص  کنوانسیون است را ترغیب و تسهیل  این 
حال توسعه و کشورهای عضو دارای اقتصاد در حال گذار را در نظر بگیرند. هر عضو باید تاش کند که: 
کنترل دخانیات و در صورت اقتضا  الف( داده های روزآمدی را در زمینه قوانین و مقررات مربوط به 
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اطاعاتی درباره اجرای آن ها و رویه های قضایی مربوط به آن ها را به تدریج ایجاد و اداره کند و در زمینه 
توسعه برنامه های منطقه ای و جهانی مربوط به کنترل دخانیات همکاری نماید.

ب ( مطابق جزء)الف( بند)3( این ماده، داده های روزآمدی را در زمینه برنامه های ملی نظارت، به 
تدریج ایجاد و اداره کند.

ج( با سازمان های بین المللی ذی ربط برای ایجاد تدریجی و اداره نظامی به منظور جمع آوری و 
این  بر  که  دخانیات  صنعت  فعالیت های  و  دخانیات  ساخت  و  تولید  درباره  اطاعات  منظم  انتشار 

کنوانسیون یا بر فعالیت های ملی کنترل دخانیات تأثیرگذار است، همکاری کند.
که  5- اعضا باید با سازمان های بین دولتی منطقه ای و بین المللی و مؤسسات توسعه ای و مالی 
کمک به  در آن ها عضویت دارند، به منظور ترغیب و تشویق تهیه منابع مالی برای دبیرخانه برای 
کنوانسیون عضویت دارند  که در این  گذار  کشورهای دارای اقتصاد در حال  کشورهای در حال توسعه و 

در انجام تعهدات آن ها در مورد تحقیق، نظارت و مبادله اطاعات همکاری کنند.

گزارش و مبادله اطالعات؛ ماده 21- ارائه 
به  دبیرخانه  از طریق  را  کنوانسیون  این  اجرای  مورد  در  ادواری  گزارش های  باید  1- هر عضو   

گزارش ها باید شامل موارد زیر باشد:  فراهمایی اعضا ارائه نماید. این 
که به منظور اجرای مفاد  الف ( اطاعاتی درباره اقدامات اداری، اجرایی و قانونی یا سایر اقداماتی 

گرفته است. کنوانسیون صورت  این 
کنوانسیون با آن  که در اجرای مفاد  ب( در صورت اقتضا اطاعاتی درباره هر محدودیت یا مانعی 

که به منظور عبور از این موانع انجام داده است. مواجه شده و اقداماتی 
ج( در صورت اقتضا اطاعاتی درباره کمک های مالی و فنی که برای فعالیت های کنترل دخانیات 

کرده است. تأمین یا دریافت 
د( اطاعاتی درباره نظارت و تحقیقات مشخص شده در ماده)20( و 

هـ( اطاعات مشخص شده در بند)3( ماده)۶(، بند)2( ماده)13(، جزء)د( بند)4( ماده)13(، 
بند)5( ماده)15( و بند)2( ماده)19(؛ 

2- شکل و تعداد گزارش های مزبور توسط کلیه اعضا را فراهمایی اعضا تعیین خواهد کرد. هریک 
گزارش  خود را  کنوانسیون در مورد آن، اولین  از اعضا باید ظرف دو سال از تاریخ الزم االجرا شدن این 

کند. تهیه 
کشورهای عضو در  کمک به  برای  را  ترتیباتی  3- فراهمایی اعضا به موجب مواد)22( و)2۶( 
گذار دارند، بنا به درخواست  آن ها برای انجام  که اقتصاد در حال  کشورهای عضوی  حال توسعه و 

کرد. تعهدات خود به موجب این ماده بررسی خواهد 
کشوری  کنوانسیون با رعایت قوانین ملی هر  گزارش و مبادله اطاعات به موجب این  4- ارائه 
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که به طور متقابل توافق  گونه ای  گرفت. اعضا به  در مورد رازداری و محرمانه بودن صورت خواهد 
کرد. که مبادله شده است، حفاظت خواهند  می کنند از اطاعات محرمانه ای 

ماده 22
از  یا  مستقیمًا  اعضا  1ـ  کارشناسی  گزارش های  تهیه  و  و حقوقی  فنی  علمی،  زمینه  در  همکاری 
طریق نهادهای بین المللی ذی صاح در زمینه افزایش توانایی های خود در اجرای تعهدات ناشی از 
که  کشورهای عضوی  کشورهای عضو در حال توسعه و  گرفتن نیازهای  کنوانسیون، با در نظر  این 
که به طور متقابل توافق  کرد. این همکاری به گونه ای  گذار دارند، همکاری خواهند  اقتصاد در حال 
را به منظور ایجاد و تقویت  کارشناسی علمی، فنی و حقوقی  گزارش های  انتقال فناوری و  می شود 
کرد:  کنترل دخانیات با هدف هایی از جمله موارد زیر ترغیب خواهند  طرح ها، برنامه ها و راهکار های 
انتقال فناوری، دانش، مهارت ها، توانایی ها و تخصص های  گیری و  الف( تسهیل توسعه، فرا

کنترل دخانیات؛  مربوط به 
به  دیگر  کارشناسی  گزارش های  و  حقوقی  و  فنی  علمی،  کارشناسی،  گزارش های  تهیه  ب( 
که هدف از آن ها اجرای  کنترل دخانیات  منظور ایجاد و تقویت طرح ها، برنامه ها و راهبردهای ملی 

کنوانسیون از جمله از راه های زیر است: 
کمک برای ایجاد مبنای قانونی محکم و تدوین برنامه های فنی از  1- در صورت تقاضا، ارائه 
گرفتن افراد در  جمله برای جلوگیری از شروع به استعمال و ترغیب ترک دخانیات و حفاظت از قرار 

معرض دود حاصل از دخانیات؛ 
کارگران بخش دخانیات در بدست آوردن اسباب امرار معاش  2- در صورت اقتضا مساعدت به 

که از نظر اقتصادی عملی باشد. جایگزین عملی مناسب از نظر اقتصادی و قانونی به روشی 
کشاورزی به سوی  کو در تغییر تولید  گیاه تنبا 3- در صورت اقتضا مساعدت به پرورش دهندگان 

که از نظر اقتصادی عملی باشد. محصوالت جایگزین به روشی 
کارکنان مربوط طبق ماده)12(؛  ج ( حمایت از برنامه های آموزشی یا ایجاد حساسیت برای 

برنامه ها،  برای  ابزارها و تجهیزات الزم و پشتیبانی تدارکاتی  اقتضا تهیه وسایل،  د( در صورت 
کنترل دخانیات؛  طرح ها و راهبردهای 

کنترل دخانیات از جمله درمان جامع اعتیاد به نیکوتین؛  هـ( تعیین روش های 
و( درصورت اقتضا حمایت از تحقیقات به منظور افزایش قدرت مالی برای درمان جامع اعتیاد 

به نیکوتین؛ 
2- فراهمایی اعضا باید از طریق منابع مالی که طبق ماده)2۶( تأمین شده است، انتقال فناوری 

کارشناسی اطاعات علمی، فنی و حقوقی را ترغیب و تسهیل نماید. و نظرات 
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ماده 23- فراهمایی)کنفرانس( اعضا؛

کثر ظرف مدت  1- بدینوسیله »فراهمایی اعضا« تأسیس می  شود. نخستین جلسه فراهمایی حدا
کنوانسیون، توسط سازمان بهداشت جهانی تشکیل خواهدشد.  یک سال پس از الزم االجرا شدن این 
فراهمایی در اولین جلسه خود محل برگزاری جلسات و فواصل زمانی اجاس های عادی بعدی را 

کرد. تعیین خواهد 
که ممکن است به وسیله فراهمایی  2- جلسات فوق العاده فراهمایی اعضا در زمان های دیگری 
از  ماه  این که ظرف شش  به  مشروط  هر عضوی  کتبی  تقاضای  به  یا  شود  داده  تشخیص  ضروری 
کنوانسیون به اعضا اباغ شده است، حداقل یک سوم اعضا  که این تقاضا به وسیله دبیرخانه  زمانی 

کنند، برگزار خواهد شد. از تشکیل جلسه حمایت 
کند. کار خود را به اتفاق آرا تصویب  3- فراهمایی اعضا باید اولین جلسه، آیین 

4- فراهمایی اعضا به اتفاق آرا مقررات مالی خود و نیز مقررات ناظر بر تأمین بودجه نهادهای 
کند و همچنین مقررات مالی ناظر بر عملکرد دبیرخانه را تصویب  که ممکن است تأسیس  فرعی را 
کرد. فراهمایی در هر جلسه عادی، بودجه ویژه مالی، جلسه عادی بعدی را تصویب خواهد  خواهد 

کرد.
کنوانسیون را مورد بررسی قرار خواهد داد و برای ترغیب  5- فراهمایی اعضا به طور مرتب اجرای 
کرد و می  تواند طبق مواد)28(،)29( و)33( برای این  اجرای مؤثر آن تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد 

کند. به همین منظور باید:  کنوانسیون، پروتکل ها، الحاقیه ها و اصاحیه هایی را تصویب 
کند. الف( به موجب مواد)20( و)21( مبادله اطاعات را ترغیب و تسهیل 

به  مربوط  داده های  گردآوری  و  تحقیق  امر  در  قیاسی  روش های  ادواری  اصاح  و  تدوین   ب ( 
کند. کنوانسیون »عاوه بر آنچه در ماده)20( پیش بینی شده است« را ترغیب و هدایت  اجرای این 

ج ( از تدوین، اجرا و ارزیابی طرح ها، برنامه ها و راهبردها و نیز سیاستگذاری ها، قوانین و سایر 
کند. اقدامات به نحو مقتضی حمایت 

کرده و در مورد نحوه اجرای این  که اعضا طبق ماده)21( ارائه داده اند بررسی  گزارش هایی را  د( 
گزارش بدهد. کنوانسیون، به طور مرتب 

کند. کنوانسیون را ترغیب و تسهیل  هـ( طبق ماده)2۶( تجهیز منابع مالی برای اجرای این 

کنوانسیون الزم هستند، تشکیل دهد. که برای رسیدن به اهداف این  و( نهادهای فرعی را 
کنوانسیون، خواستار خدمات، همکاری  ز( در صورت اقتضا به عنوان ابزاری برای تقویت اجرای 
سایر  و  متحد  ملل  سازمان  صاحیتدار  و  مربوط  سازمان های  به وسیله  شده  تهیه  اطاعات  ارائه  و 

سازمان های بین دولتی منطقه ای و بین المللی و سازمان ها و نهادهای غیردولتی دیگر شود.
کرده، برای نیل به  کسب  کنوانسیون  که در اجرای این  ح( در صورت اقتضا در پرتو تجربیاتی 
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کنوانسیون اتخاذ اقدامات دیگری را بررسی نماید. اهداف 
کرد. ۶- راهنمایی اعضا معیارهای مشارکت ناظران در جلسات خود را تعیین خواهد 

ماده 24- دبیرخانه؛
کار آن را فراهم  کرد و مقدمات شروع به  1- فراهمایی اعضا، دبیرخانه دائمی را تأسیس خواهد 

خواهد ساخت. فراهمایی اعضا باید بکوشد در اولین نشست خود این امر را انجام دهد.
که دبیرخانه دائمی تعیین و تشکیل نشده است، وظایف دبیرخانه ای به موجب این  2- تا زمانی 

کنوانسیون، توسط سازمان بهداشت جهانی انجام خواهد شد.
3- وظایف دبیرخانه به شرح زیر است: 

الف( فراهم ساختن مقدمات نشست های فراهمایی اعضا و نهادهای فرعی آن  و ارائه خدماتی که 
مورد نیاز آن هاست.

کنوانسیون؛  گزارش های دریافتی به موجب  ب ( ارائه 
کشورهای  کشورهای عضو در حال توسعه و  کمک به اعضا به ویژه  ج( در صورت درخواست ارائه 
عضوی که اقتصاد در حال گذار دارند، در مورد تهیه و ارائه اطاعات مورد نیاز طبق مفاد این کنوانسیون؛ 
کنوانسیون تحت نظر فراهمایی  گزارش هایی در مورد فعالیت های خود به موجب این  د( تهیه 

گزارش ها به فراهمایی اعضا؛ . اعضا و ارائه این 
هـ( حصول اطمینان از هماهنگی الزم با سازمان های بین دولتی منطقه ای و بین المللی ذی صاح 

و دیگر نهادها تحت نظر فراهمایی اعضا؛ 
که ممکن است برای انجام دادن وظایف خود الزم باشد،  و( انعقاد ترتیبات قراردادی یا اداری 

تحت نظر فراهمایی اعضا؛ 
کنوانسیون و هریک از پروتکل های  ز( انجام سایر وظایف دبیرخانه ای مشخص شده به وسیله 

کند. که ممکن است فراهمایی اعضا تعیین  آن و سایر وظایفی 

ماده 25
تأمین  برای  می  تواند  اعضا  فراهمایی  دولتی  بین  سازمان های  و  اعضا  فراهمایی  بین  روابط 
کنوانسیون، از سازمان های بین دولتی منطقه ای و  همکاری فنی و مالی برای نیل به اهداف این 

کند. بین المللی ذی صاح از جمله مؤسسات مالی و توسعه ای تقاضای همکاری 

ماده 26- منابع مالى؛
کنوانسـیون ایفـا می  کنـد،  کـه منابـع مالـی در رسـیدن بـه اهـداف ایـن  1- اعضـا نقـش مهمـی را 

می  نماینـد. تصدیـق 
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2- هـر یـک از اعضـا بایـد مطابـق طرح هـا، برنامه هـا و اولویت هـای ملـی خـود بـرای فعالیت هـای 
کند. کنوانسـیون، منابـع مالـی را تأمین  گرفتـه شـده بـرای رسـیدن بـه اهداف ایـن  ملـی در نظـر 

و  منطقـه ای  زیـر  منطقـه ای،  دوجانبـه،  مجـاری  از  اسـتفاده  بایـد  اقتضـا  صـورت  در  اعضـا   -3
کـه عضو این  گذار  کشـورهای دارای اقتصاد در حال  مجـاری چنـد جانبـه دیگـر را بـرای تأمیـن اعتبـار 
کـه از نظـر اقتصـادی  گزینه هایـی  کنوانسـیون هسـتند، ترغیـب نماینـد. بـه همیـن منظـور الزم اسـت 
متـن  در  و  شـود  گرفتـه  نظـر  در  کـو  تنبا تولیـد  بـرای  محصـول  متنوع سـازی  جملـه  از  هسـتند  عملـی 

گیـرد. راهبردهـای ملـی بـرای توسـعه پایـدار مـورد حمایـت قـرار 
کـه در سـازمان های بیـن دولتـی منطقـه ای و بین المللـی مربـوط و مؤسسـات مالـی  4- اعضایـی 
کشـورهای عضـو  کـه بـه  کننـد  و توسـعه ای حضـور دارنـد، بایـد ایـن سـازمان ها و مؤسسـات را ترغیـب 
گـذار دارنـد، در انجـام تعهـدات آن هـا بـه  کـه اقتصـاد در حـال  کشـورهای عضـوی  در حـال توسـعه و 
کمـک نماینـد. کنوانسـیون، بـدون محـدود شـدن حقـوق مشـارکت در ایـن سـازمان ها،  موجـب ایـن 

که:  5- اعضـا موافقـت می  کنند 
کنوانسـیون، همـه منابع  الـف ( بـرای مسـاعدت بـه اعضـا در انجـام تعهـدات خـود به موجـب این 
کـه  بالقـوه و موجـود مربـوط از جملـه منابـع مالـی و فنـی یـا غیـره، اعـم از منابـع عمومـی و خصوصـی 
کنتـرل دخانیات در دسـترس اسـت، بایـد برای همه اعضـا و مخصوصًا  بـرای فعالیت هـای مربـوط بـه 
مـورد  گردیـده و  گـذار دارنـد، تجهیـز  اقتصـاد در حـال  کـه  کشـورهایی  کشـورهای در حـال توسـعه و 

گیـرد. اسـتفاده قـرار 
توسـعه  کشـورهای عضـو در حـال  اطـاع  بـه  را  اعتبـار موجـود  تأمیـن  منابـع  بایـد  ب( دبیرخانـه 
ایـن  بـه موجـب  آن هـا  تعهـدات  اجـرای  تـا  برسـاند  گـذار  اقتصـاد در حـال  کشـورهای عضـو دارای  و 

نمایـد. تسـهیل  را  کنوانسـیون 
ج ( فراهمایـی اعضـا در اولیـن نشسـت خـود منابـع مالـی موجـود و بالقـوه و سـازوکار مسـاعدت را 
قـرار  انجـام شـده توسـط دبیرخانـه و سـایر اطاعـات مربـوط، مـورد تجدید نظـر  براسـاس تحقیقـات 

کـرد. کفایـت آن هـا بررسـی خواهـد  داده و در مـورد 
موجـود  راهکارهـای  ارتقـای  ضـرورت  تعییـن  در  را  تجدیدنظـر  ایـن  نتایـج  اعضـا  فراهمایـی  د( 
یـا ایجـاد صنـدوق جهانـی داوطلبانـه یـا دیگـر راهکارهـای مالـی مقتضـی بـرای هدایـت منابـع مالـی 
گذار به  انسـانی بـه سـوی کشـورهای عضـو در حـال توسـعه و کشـورهای عضـو دارای اقتصـاد در حـال 

گرفـت. کنوانسـیون، در نظـر خواهـد  کمـک بـه آن هـا در نیـل بـه اهـداف  منظـور 
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بخش نهم: حل و فصل اختالفات 
ماده 27- حل و فصل اختالفات؛

کنوانسیون اختافاتی پیش  که بین دو یا چند عضو در مورد تفسیر یا اجرای این  1- در صورتی 
کره یا  آید، طرف های اختاف باید از طریق مجاری دیپلماتیک تاش نمایند اختاف را به وسیله مذا
دیگر روش های مسالمت آمیز به انتخاب خود از جمله مساعی جمیله، میانجیگری یا مصالحه، حل و 
کنند. عدم نیل به توافق از راه  مساعی جمیله، میانجیگری یا مصالحه، طرف های اختاف را از  فصل 

مسؤولیت ادامه تاش برای حل و فصل مبری نمی کند.
2- هر دولت یا سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای می  تواند در هنگام تنفیذ، پذیرش، تصویب، 
تأیید رسمی یا الحاق به این کنوانسیون یا هر زمان دیگری پس از آن، کتبًا به امین اسناد اعام کند که 
که طبق بند)1( این ماده حل و فصل نشود، باالجبار داوری موردی را طبق تشریفاتی  در مورد اختافی 

که به اتفاق آرا به تصویب فراهمایی اعضا می  رسد، می  پذیرد.
3- مفاد این ماده در مورد هرگونه پروتکل، نسبت به اعضای پروتکل مزبور اعمال خواهد شد مگر 

این که به نحو دیگری در آن مقرر شده باشد.
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کنوانسیون  بخش دهم: توسعه 
کنوانسیون؛ ماده 28- اصالحیه های این 

توسط  اصاحیه ها  این  کند.  پیشنهاد  کنوانسیون  این  برای  را  اصاحاتی  می  تواند  عضو  هر   -1
فراهمایی اعضا مورد بررسی قرار می  گیرد.

اصاحیه  هر  متن  برسد.  اعضا  فراهمایی  تصویب  به  باید  کنوانسیون  این  اصاحیه های   -2
که برای تصویب آن در فراهمایی اعضا پیشنهاد  کنوانسیون، حداقل شش ماه قبل از تاریخ جلسه ای 
در  را  پیشنهادی  دبیرخانه، متن اصاحیه های  قرار می  گیرد.  اعضا  اختیار  در  دبیرخانه  توسط  شده، 

کنوانسیون و برای اطاع در اختیار امین اسناد نیز می  گذارد. اختیار امضا کنندگان 
3- اعضا باید همه تاش خود را به کار گیرند که در مورد هر اصاحیه پیشنهادی به اتفاق آرا دست 
گر همه تاش ها برای کسب اتفاق آرا به نتیجه ای نرسد و توافقی در این زمینه به دست نیاید،  یابند. ا
کثریت سه چهارم اعضای حاضر و رأی دهنده در جلسه به  به عنوان آخرین راه حل، اصاحیه با رأی ا
که در  تصویب خواهد رسید. از نظر این ماده، اعضای حاضر و رأ ی دهنده به اعضایی اطاق می  شود 
جلسه حضور دارند و رأی مثبت یا منفی می  دهند. هر اصاحیه ای که تصویب می شود توسط دبیرخانه 

کرد. در اختیار امین اسناد قرار می  گیرد و وی آن را برای پذیرش برای تمامی اعضا ارسال خواهد 
که طبق بند)3( این  4- اسناد تصویب اصاحیه نزد امین اسناد تودیع خواهد شد. اصاحیه ای 
اسناد پذیرش حداقل دو سوم اعضای  از دریافت  روز پس  ماده به تصویب رسیده است در نودمین 

که آن را پذیرفته اند، الزم االجرا خواهد شد. کنوانسیون در مورد اعضایی 
پذیرش  سند  تودیع  دریافت  تاریخ  از  پس  روز  نودمین  در  دیگری،  عضو  هر  برای  اصاحیه   -5

اصاحیه مزبور توسط آن عضو، الزم االجرا خواهد شد.

کنوانسیون؛ ماده 29-  تصویب و اصالح پیوست های این 
ماده)28(  در  مندرج  تشریفات  طبق  آن ها  اصاحیه های  و  کنوانسیون  این  پیوست های   -1

پیشنهاد، تصویب و الزم االجرا خواهد شد.
که به صراحت  کنوانسیون بخش الینفکی از آن به شمار می  رود و جز در مواردی  2- پیوست های 

کنوانسیون  همزمان به معنی ارجاع به پیوست های آن نیز می  باشد. گونه ارجاع به  ذکر شود، هر 
کار و سایر موضوعات توصیفی مربوط به مسائل  3- پیوست ها محدود به فهرست ها، روش های 

اداری، فنی، اجرایی یا تشریفاتی است.
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بخش یازدهم: مقررات نهایی
ماده 30

گرفت. کنوانسیون در نظر  حق شرط ها هیچ گونه حق شرطی را نمی توان در مورد این 

ماده 31- انصراف از عضویت؛
 1- هر عضوی می  تواند در هر زمان پس از دو سال از تاریخی که این کنوانسیون در مورد آن الزم االجرا 
شده است، با ارائه اطاعیه کتبی به امین اسناد، انصراف خود را از عضویت در کنوانسیون اعام دارد.

2- انصراف مزبور پس از گذشت یک سال از تاریخ اطاعیه انصراف از عضویت توسط امین اسناد یا 
تاریخ دیرتری که ممکن است در اطاعیه اعام انصراف قید شده، رسمیت خواهد یافت.

که از  کنوانسیون انصراف می  دهد، چنین تلقی خواهد شد  که از عضویت در این  3- هر عضوی 
عضویت در هر پروتکلی که عضو آن است نیز انصراف داده است.

ماده 32
1- حق رأی به جز در موردی که در بند)2( این ماده پیش بینی شده است، هر عضو این کنوانسیون 

یک رأی خواهد داشت.
تعداد  به  خود  صایت  تحت  موضوعات  در  منطقه ای  اقتصادی  همگرایی  سازمان های   -2
از  یکی  گر  ا داشت.  خواهند  رأی  می  باشند، حق  نیز  کنوانسیون  این  که عضو  خود  دولت های عضو 
دولت های عضو سازمان مزبور از حق خود استفاده کند، سازمان مذکور نمی تواند از این حق خود استفاده 

کند و برعکس.

ماده 33- پروتکل ها؛
 1- هریـک از اعضـا می  توانـد پروتکلـی را پیشـنهاد کنـد. این پیشـنهادها در فراهمایی اعضا بررسـی 

خواهد شد.
ایـن  در تصویـب  کنـد.  را تصویـب  کنوانسـیون  ایـن  پروتکل هـای  اعضـا می  توانـد  فراهمایـی   -2
گـر تاش ها برای کسـب اتفاق آرا بـه نتیجه ای  کـه اتفـاق آرا حاصـل شـود. ا پروتکل هـا بایـد تـاش شـود 
کثریـت سـه چهـارم اعضـای  نرسـد و توافقـی حاصـل نشـود، بـه عنـوان آخریـن راه حـل، پروتـکل بـا رأی ا
حاضـر و رأی دهنـده در جلسـه تصویـب خواهـد شـد. از نظـر ایـن مـاده اعضـای حاضـر و رأی دهنـده بـه 

کـه حضـور دارنـد و رأی مثبـت یـا منفـی می  دهنـد. اعضایـی اطـاق می  شـود 
که برای تصویب آن در  3- متن هر پروتکل پیشـنهادی حداقل شـش ماه قبل از تاریخ جلسـه ای 

گرفت. فراهمایی اعضا پیشـنهاد شـده، توسـط دبیرخانه در اختیار اعضا قرار خواهد 
کنوانسیون می  توانند عضو پروتکل شوند. 4- فقط اعضای 
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کنوانسیون تنها برای اعضای پروتکل موردنظر تعهدآور است. 5ـ_ هر پروتکل این 
مربـوط  موردنظـر  پروتـکل  بـه  صرفـًا  کـه  موضوعاتـی  مـورد  در  می  تواننـد  پروتـکل  اعضـای  فقـط 

بگیرنـد. تصمیـم  می  شـود 
۶- الزامات الزم االجرا شدن هر پروتکل در آن سند ذکر خواهد شد.

ماده 34
کنوانسـیون از تاریـخ 1۶ژوئـن 2003)1382/3/2۶( تـا 22ژوئـن 2003)1382/4/1(  امضـا ایـن 
در مقـر سـازمان بهداشـت جهانـی در ژنـو، و پـس از آن از تاریـخ 30 ژوئـن 2003)1382/4/9( تـا 29 
بـرای امضـای تمامـی اعضـای  ژوئـن 2004)1383/4/9( در مقـر سـازمان ملـل متحـد در نیویـورک 
کـه عضـو سـازمان بهداشـت جهانـی نیسـتند ولی در سـازمان  سـازمان بهداشـت جهانـی و دولت هایـی 
ملـل متحـد عضویـت دارنـد و نیـز سـازمان های همگرایـی اقتصـادی منطقـه ای مفتـوح خواهـد بـود.

ماده 35- تنفیذ، پذیرش، تصویب و تأیید رسمى یا الحاق؛
کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق دولت ها یا تأیید رسمی یا الحاق   1- این 
که در  تاریخی  از  روز پس  کنوانسیون، یک  این  اقتصادی منطقه ای است.  سازمان های همگرایی 
آن برای امضاء بسته می  شود، برای الحاق مفتوح خواهد بود. اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب، تأیید 

رسمی یا الحاق نزد امین اسناد تودیع خواهد شد.
بدون  درآید،  کنوانسیون  این  عضویت  به  که  منطقه ای  اقتصادی  همگرایی  سازمان  هر   -2
موجب  به  شده  ایجاد  تعهدات  تمام  مورد  در  شوند،  کنوانسیون  این  اعضای  از  یک  هیچ  که  آن 
که یک یا چند عضو آن، عضو این  کنوانسیون، متعهد خواهد بود. در مورد سازمان های مزبور  این 
کنوانسیون نیز باشند، سازمان و اعضای آن در مورد مسؤولیت های مربوط خود برای اجرای تعهداتی 
گرفت. در چنین مواردی سازمان و اعضای آن  کنوانسیون دارند، تصمیم خواهند  که به موجب این 

کنند. کنوانسیون دارند، استفاده  که به موجب این  نمی توانند به صورت همزمان از حقوقی 
3- سـازمان های همگرایـی اقتصـادی منطقـه ای بایـد در اسـناد مربـوط بـه تأییـد رسـمی یـا اسـناد 
کنوانسـیون مـورد حکـم قـرار  کـه در ایـن  الحـاق خـود، حـدود صاحیـت خویـش را در مـورد موضوعاتـی 
گرفتـه اسـت، اعـام نماینـد. ایـن سـازمان ها بایـد هـر گونـه اصاحـات بعـدی در حدود صاحیـت خود را 

بـه امیـن اسـناد اطـاع دهنـد و وی نیـز بـه نوبـه خـود مراتـب را بـه اطـاع اعضـا خواهـد رسـاند.

ماده 36- الزم االجرا شدن؛
پذیـرش،  تنفیـذ،  سـند  پنجاهمیـن  تودیـع  تاریـخ  از  پـس  روز  نودمیـن  در  کنوانسـیون  ایـن   -1

شـد. خواهـد  الزم االجـرا  اسـناد  امیـن  نـزد  الحـاق  یـا  رسـمی  تأییـد  تصویـب، 
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مـورد  در  بنـد)1(  در  ج  منـدر انجـام شـرایط  از  پـس  کـه  هـر دولتـی  مـورد  در  کنوانسـیون  ایـن   -2
الزم االجـرا شـدن، آن را مـورد تنفیـذ، پذیـرش، تصویـب قـرار دهـد یـا بـه آن ملحق شـود، در نودمین روز 

پـس از تاریـخ تودیـع سـند تنفیـذ، پذیـرش، تصویـب یـا الحـاق الزم االجـرا خواهـد شـد.
که پس از انجام شـرایط  کنوانسـیون در مورد هر سـازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای  3- این 
را تودیـع نمایـد، در  الحـاق  یـا سـند  تأییـد رسـمی  بنـد)1( در مـورد الزم االجـرا شـدن، سـند  ج در  منـدر

نودمیـن روز پـس از تودیـع سـند تأییـد رسـمی یـا الحـاق، الزم االجـرا خواهـد شـد.
منطقـه ای،  اقتصـادی  همگرایـی  سـازمان  توسـط  شـده  تودیـع  سـند  هـر  مـاده،  ایـن  نظـر  از   -4
محاسـبه  مزبـور  سـازمان  عضـو  دولت هـای  توسـط  شـده  تودیـع  اسـناد  بـر  اضافـه  سـندی  به عنـوان 

شـد. نخواهـد 

ماده 37
و  پروتکل ها  اصاحیه ها،  کنوانسیون،  اسناد  امین  متحد،  ملل  سازمان  دبیرکل  اسناد  امین 

پیوست های تصویب شده طبق مواد)28(،)29( و)33( خواهد بود.

ماده 38
کـه متن هـای عربـی، چینـی، انگلیسـی، فرانسـوی،  کنوانسـیون   متـون معتبـر نسـخه اصلـی ایـن 
تودیـع  متحـد  ملـل  سـازمان  کل  دبیـر  نـزد  اسـت  برخـوردار  یکسـان  اعتبـار  از  آن  اسـپانیایی  و  روسـی 

خواهـد شـد.
کـه بـه طـور مقتضـی بدیـن منظـور مجـاز شـده اند، ایـن  کننـدگان زیـر  در تأییـد مراتـب بـاال بـه امضا
کنوانسـیون در تاریـخ 21مـه 2003)1382/3/2هجـری شمسـی( در  کنوانسـیون را امضـا نمودنـد. ایـن 

گردید. ژنـو تنظیـم 
کنوانسـیون شـامل مقدمـه و سـی و هشـت  قانـون فـوق مشـتمل بـر مـاده واحـده منضـم بـه متـن 
خ پنجـم تیـر مـاه یکهـزار و سـیصد و هشـتاد و چهـار مجلـس  مـاده در جلسـه علنـی روز یکشـنبه مـور
مجمـع  تصویـب  بـه  عینـًا  آن  مـاده)27(  1384/8/7بنـد)2(  تاریـخ  در  و  تصویـب  اسـامی  شـورای 

رسـید. نظـام  مصلحـت  تشـخیص 
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کنوانسـیون حقـوق  قانـون الحـاق دولـت جمهـوری اسـالمى ایـران بـه پروتـکل اختیـاری 
برابـر  کودکان)مصـوب 1379/3/4  فـروش ، فحشـاء و هرزه نـگاری  کـودک درخصـوص 
بـا 25 مـه 2000 مجمـع عمومـى سـازمان ملـل متحـد( مصـوب1386/05/09 مجلـس 

شـورای اسـالمى ایـران

ماده واحده
کنوانسیون حقوق کودک  به دولت جمهوری اسامی ایران اجازه داده می شود به پروتکل اختیاری 
 2000 مه   25 با  برابر  شمسی  هجری  هرزه نگاری)مصوب 1379/3/4  و  فحشاء  فروش ،  درخصوص 
دبیرکل  نزد  را  آن  اسناد  و  ملحق شود  پیوست  به شرح  متحد(  ملل  میادی مجمع عمومی سازمان 

سازمان ملل متحد تودیع نماید.
تبصره 1- مسؤولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل برعهده دستگاه های اجرائی است و نیز 

تنظیم گزارش اقدامات یاد شده برعهده وزارت دادگستری می باشد.
که درارتباط با جرائم مندرج در پروتکل در قوانین فعلی جمهوری  تبصره2- ضمانت های جزایی 
اسامی ایران منظور شده)ازجمله مواد)82( تا )107(، )110(، )112(، )121( تا )12۶(، )138(، )۶21(، 
)۶39(، )۶40( و )713( قانون مجازات اسامی ، بند)4( اصل)43( و جزء)ج ( بند)۶( اصل)2( قانون 
کار مصوب 13۶9/8/2۶، مواد)3(، )4( و )5( قانون نحوه  اساسی ، مواد)79(، )171( و )172( قانون 
که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1372/11/24 و  مجازات اشخاصی 
ماده)1۶( قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353/12/29( توسط دستگاه های مسؤول 
که جهت تحقق اهداف پروتکل نیاز به پیش بینی مجازات های جدید یا  اعمال می گردد و درمواردی 
تشدید مجازات های فعلی باشد، الیحه الزم با نظر قوه قضائیه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ارائه 

خواهد شد.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هرزه نـگاری  و  فحشـاء  فـروش ،  درخصـوص  کـودک  حقـوق  کنوانسـیون  اختیـاری  پروتـکل 
کشـورهای عضو  کودکان)مصوب 1379/3/4برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سـازمان ملل متحد( 
کـودک و اجراء  ایـن پروتـکل : بـا توجـه بـه اینکـه جهـت دسـتیابی بیشـتر بـه اهـداف کنوانسـیون حقـوق 
مفـاد آن ، به ویـژه مـواد)1(، )11(، )21(، )32(، )33(، )34(، )35( و )3۶(، اصلـح اسـت اقداماتـی را 
کـودک دربرابر فروش ، فحشـاء و هرزه نگاری کودکان  کـه کشـورهای عضـو به منظـور تضمین حمایت از 

اتخـاذ می نماینـد، توسـعه یابـد.
کودک را برای حمایت شدن در برابر  کودک ، حق  کنوانسیون حقوق  همچنین با توجه به اینکه 
کودک وارد آورد  که ممکن است زیانبار بوده یا خللی در تحصیل  کاری  استثمار اقتصادی و انجام هر 
کودک یا رشد جسمی ، ذهنی ، روحی ، اخاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت  یا به سامتی 
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با هدف فروش،  کودکان  افزایش و قابل توجه قاچاق  از روند رو به  با نگرانی شدید  شناخته است . 
که به ویژه  گسترده و درحال تداوم  کودکان . با نگرانی عمیق از توریسم جنسی  فحشاء و هرزه نگاری 
و  فحشاء  فروش ،  مستقیم  به طور  امر  این  که  به گونه ای  می باشند،  آسیب  پذیر  آن  برابر  در  کودکان 

کودکان را افزایش می دهد. هرزه نگاری 
معرض  در  دختربچه ها،  ازجمله  خاص ،  آسیب پذیر  گروه های  از  تعدادی  اینکه  به  اذعان  با 
گسترده تر استثمار جنسی قرار دارند و اینکه دختر بچه ها به گونه نامناسبی در میان استثمار  خطرات 
کودک در اینترنت  شدگان جنسی نمود پیدا می کنند. با نگرانی از دسترسی روبه رشد به هرزه نگاری 
کودک در  کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری  گسترش و با یادآوری  و دیگر فناوری های درحال 
که خواستار آن  اینترنت)وین 1378 هجری شمسی برابر 1999 میادی ( و به ویژه بیانیه پایانی آن 
کودک در سطح جهانی  که تولید، توزیع ، صدور، انتقال ، ورود، تملک ارادی و تبلیغ هرزه نگاری  شده 
اینترنت  نزدیک تر میان دولت ها و صنعت  و مشارکت  اهمیت همکاری  بر  و  گردیده  جرم محسوب 

کید نموده است . تأ
با اعتقاد به اینکه محو فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان با اتخاذ راهبرد جامعی که به عوامل 
ناعادالنه ،  اجتماعی   - اقتصادی  ساختار  اقتصادی ،  نابرابری  فقر،  توسعه نیافتگی ،  جمله  از  دخیل 
جنسی  رفتار  جنسی ،  تبعیض  شهر،  به  روستا  از  مهاجرت  آموزش ،  فقدان  خانوادگی ،  اختال های 
می پردازد،  کودکان  قاچاق  و  مسلحانه  منازعات  زیانبار،  سنتی  رفتارهای  بزرگساالن ،  غیرمسؤوالنه 
کاهش تقاضا برای  گاهیهای عمومی به منظور  تسهیل می گردد. با اعتقاد به لزوم تاش برای ارتقاء آ
کودکان و همچنین با اعتقاد به اهمیت تقویت مشارکت جهانی میان  فروش ، فحشاء و هرزه نگاری 

تمامی عوامل و بهبود اجراء قوانین در سطح ملی؛ 
کنوانسیون  کودکان ، ازجمله  گرفتن مقررات اسناد حقوقی بین المللی مربوط به حمایت از  با در نظر 
کشوری ؛          میان  فرزندخواندگی  به  احترام  درخصوص  همکاری  و  کودکان  از  حمایت  درزمینه  الهه 
کنوانسیون الهه درخصوص ابعاد مدنی ربودن کودک در سطح بین المللی؛ کنوانسیون الهه درخصوص 
صاحیت ، قانون حاکم ، تشخیص ، اجراء و همکاری درمورد مسؤولیت والدین و اتخاذ اقداماتی برای 
حمایت از کودکان و کنوانسیون شماره)182( سازمان بین المللی کار درخصوص ممنوعیت و اقدام فوری 
برای محو بدترین اشکال کار کودک . با دلگرمی از حمایت وسیع نسبت به کنوانسیون حقوق کودک که 

بیانگر تعهد گسترده ای است که برای ارتقاء و حمایت از حقوق کودک وجود دارد.
کودکان  با اذعان به اهمیت اجراء مفاد برنامه عمل برای جلوگیری از فروش ، فحشاء و هرزه نگاری 
و بیانیه و دستور کار اتخاذ شده در کنگره جهانی علیه استثمار جنسی تجاری کودکان که از تاریخ پنجم 
گوست 199۶ میادی ( در استکهلم برگزار  لغایت نهم شهریور ماه 1375 هجری شمسی)27 لغایت 31 آ

شد و دیگر توصیه ها و تصمیم های مربوط نهادهای بین المللی ذی ربط؛ 
با توجه به اهمیت سنت ها و ارزش های فرهنگی هر یک از ملتها برای حمایت و رشد هماهنگ 
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کودک ، به شرح زیر توافق نمودند: 

ماده1
کشورهای عضو، فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان را به گونه ای که در این پروتکل پیش بینی 

گردیده است ، ممنوع خواهند ساخت .

ماده 2- از نظر این پروتکل؛
کودک توسط  که به وسیله آن ،  کودکان به هرگونه عمل یا معامله ای اطاق می شود   الف( فروش 

گروهی از اشخاص به منظور سودجوئی یا هرمنظوری به دیگری انتقال داده شود. شخص یا 
کودک در فعالیت های جنسی به منظور سودجوئی یا هرمنظور  کودک به استفاده از  ب( فحشاء 

دیگری اطاق می شود.
پ( هرزه نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیت های واقعی یا مشابه سازی شده 
کودک برای اهداف عمدتًا جنسی اطاق  آشکار جنسی ، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی 

می شود.

ماده3
کامل اقدامات و فعالیت های زیر به موجب  کشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن  1- هر 
یا  این جرائم در سطح داخلی  نمود، خواه  اطمینان حاصل خواهد  کیفری خویش  یا  حقوق جزائی 

گرفته باشد:  فراملی ، یا برمبنای فردی یا سازمان یافته صورت 
گردید:  که در ماده)2( تعریف  کودکان به گونه ای  الف( در زمینه فروش 

کودک به هر وسیله ، به منظور:  )1(- عرضه ، تحویل یا پذیرش 
کودک؛  )الف (- استثمار جنسی از 

کسب سود؛  کودک برای  )ب (- انتقال اندام 
کار اجباری؛  کودک در  کارگیری  )پ (- به 

)2(- توافق غیر ارادی نامناسب ، به صورت یک واسطه ، به منظور فرزندخواندگی کودک با نقض 
کم درمورد فرزندخواندگی؛  اسناد حقوقی بین المللی حا

که در ماده)2(  کودک به گونه ای  کودک به منظور فحشاء  ب( عرضه ، ابتیاع ، تحصیل یا تدارک 
گردید؛  تعریف 

 پ( تولید، توزیع ، انتشار، ورود، صدور، عرضه ، فروش یا مالکیت هرزه نگاری کودک برای مقاصد 
گردید. که در ماده)2( تعریف  فوق به گونه ای 

کوشش برای مبادرت به هر  کشور عضو، همین امر در مورد  2- با رعایت مقررات قانون ملی یک 
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گردید. یک از این اقدامات و همدستی در جرم یا مشارکت در هر یک از این اعمال خواهد 
را درنظر  این جرائم  که ماهیت خطرناک  کیفرهای مقتضی  با  را  این جرائم  کشور عضو  3- هر 

گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت .
کشور عضو در صورت اقتضاء با رعایت مقررات قانون ملی خود، اقداماتی را درخصوص  4- هر 
آورد.  به عمل خواهد  ماده  این  بند)1(  در  زمینه جرائم مذکور  در  ایجاد مسؤولیت اشخاص حقوقی 
کیفری ، مدنی یا  کشور عضو، این مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است  با رعایت اصول حقوقی 

اجرائی باشد.
اطمینان  تا  آورد  به عمل خواهند  را  اجرائی مقتضی  و  اقدامات حقوقی  کلیه  کشورهای عضو   -5
کودک ، طبق اسناد حقوقی بین المللی حاکم اقدام  کلیه افراد دخیل در فرزند خواندگی  که  حاصل شود 

می نمایند.

ماده4
کشور روی دهد  کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن  کشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو یا  1- هر 
که ممکن  که برای احراز صاحیت قضائی خویش در مورد جرائم موضوع بند)1( ماده)3(  اقداماتی را 

است ضروری باشد، به عمل خواهد آورد.
که ممکن است برای احراز صاحیت قضائی خویش درمورد  کشور عضو می تواند اقداماتی را  2- هر 
جرائم موضوع بند)1( ماده)3( ضروری باشد، درموارد زیر به عمل آورد: الف( چنانکه متهم مورد ادعا 
تبعه آن کشور یا شخصی باشد که در قلمرو آن اقامت دائم دارد;        ب( چنانچه قربانی تبعه آن کشور باشد.
و  باشد  کشور حضور داشته  آن  قلمرو  در  ادعا  مورد  کشور عضو چنانچه متهم  3- همچنین هر 
کشور عضو مسترد نکند،  براساس اینکه جرم توسط یکی از اتباع آن روی داده است وی را به دیگر 
ضروری  فوق الذکر  جرائم  درمورد  خویش  قضائی  احراز صاحیت  برای  است  ممکن  که  را  اقداماتی 

باشد، به عمل خواهد آورد.
کیفری اعمال شده طبق قانون داخلی را نفی نمی نماید.  4- این پروتکل هیچ گونه صاحیت 

ماده5
کـه جرائـم موضـوع بنـد)1( مـاده)3( بـه عنـوان جرائـم قابـل اسـترداد در هـر   1- چنیـن تلقـی می شـود 
معاهده اسـترداد موجود میان کشـورهای عضو، اضافه شـده و در هر معاهده اسـتردادی که در آینده میان 
آن هـا منعقـد می شـود، طبـق شـرایط منـدرج در آن معاهـدات به عنوان جرائـم قابل اسـترداد اضافه خواهد 

گردید.
که استرداد را مشروط به وجود معاهده می کند، درخواستی را برای استرداد  کشور عضوی  گر  2- ا
کند، می تواند این پروتکل  که هیچ معاهده استردادی با آن ندارد دریافت  از سوی کشور عضو دیگری 
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تابع  استرداد  دهد.  قرار  مدنظر  جرائمی  چنین  با  درارتباط  استرداد  برای  قانونی  مبنای  به عنوان  را 
گرفته است . کشور خوانده در نظر  که قانون  شرایطی خواهد بود 

با  را  جرائمی  چنین  نمی کنند،  معاهده  وجود  به  مشروط  را  استرداد  که  عضوی  کشورهای   -3
استرداد  قابل  به عنوان جرائم  است ،  گرفته  نظر  در  کشور خوانده  قانون  توسط  که  رعایت شرایطی 

میان خود به رسمیت خواهند شناخت .
4- با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمین میان کشورهای عضو به گونه ای برخورد خواهد شد 
که گویی این گونه جرائم نه تنها در مکان وقوع جرم ، بلکه در قلمرو کشورهائی که الزم است صاحیت 

قضائی خود را مطابق ماده)4( احراز نمایند، ارتکاب یافته است .
گر  گر درخواست استرداد درخصوص جرائمی باشد که در بند)1( ماده)3( تشریح شده است و ا 5- ا
کشور اقدامات  کرد، آن  کشور عضو خوانده برمبنای ملیت متخلف وی را مسترد نمی کند یا نخواهد 
مناسبی را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خویش به منظور پیگیری قضائی ، اتخاذ خواهد نمود.

ماده6
کیفری یا استرداد در  کشورهای عضو بیشترین مساعدت را درارتباط با اقدامات تحقیقاتی یا   -1
که  زمینه جرائم مندرج در بند)1( ماده)3(، ازجمله مساعدت به منظور به دست آوردن شواهد موجود 

برای جریان دادرسی مذکور ضروری است ، به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
کشورهای عضو تعهدات خویش به موجب بند)1( این ماده را طبق هر معاهده یا ترتیبات   -2
به  باشد،  داشته  وجود  آن ها  میان  است  ممکن  که  دوجانبه  دیگری درخصوص مساعدت حقوقی 
قوانین  ترتیباتی ، طبق  یا  کشورهای عضو ضرورت عدم وجود چنین معاهدات  آورد.  عمل خواهند 

داخلی خویش به یکدیگر مساعدت خواهند نمود.

ماده 7
کشورهای عضو با رعایت مقررات قوانین ملی خویش ، موارد زیر را انجام خواهند داد: 

الف( درصورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتی به منظور ضبط و مصادره موارد زیر: 
که جهت ارتکاب یا تسهیل جرائم موضوع در  کاالهائی مانند مواد، دارائی ها و دیگر ابزارآالتی   -1 

گرفته اند. این پروتکل مورد استفاده قرار 
گونه جرائم ؛   2- عایدات ناشی از این 

کاالها یا عایدات موضوع جزء)1(  کشور عضو دیگر برای ضبط یا مصادره  ب( اجراء درخواستهای 
بند)الف ( فوق؛ 

کنی که برای ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده  پ( اتخاذ اقداماتی به منظور تعطیل نمودن اما
گرفته اند، به صورت موقت یا برای مدت معین؛  قرار 
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ماده8
به  اعمال ممنوع شده  قربانی  کودکان  منافع  و  از حقوق  به منظور حمایت  کشورهای عضو   -1
کیفری ، اقدامات مقتضی را به ویژه از راه های زیر به  موجب این پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی 

عمل خواهند آورد: 
کودکان قربانی و تصویب تشریفاتی به منظور شناسائی  الف( به رسمیت شناختن آسیب پذیری 

نیازهای خاص ایشان ، از جمله نیازهای خاص ایشان به عنوان شواهد؛ 
پیشرفت  و  زمانبندی  ایشان ،  عمل  حوزه  و  نقش  حقوق ،  از  قربانی  کودکان  نمودن  گاه  آ ب( 

مراحل رسیدگی و وضعیت موارد تحت بررسی آن ها؛ 
کودکان  گرفتن دیدگاهها، نیازها و نگرانی های  پ( فراهم نمودن زمینه ارائه و مورد توجه قرار 
منافع  که  درصورتی  ملی ،  قانون  دادرسی  آئین  با  منطبق  چهارچوبی  در  رسیدگی  روند  در  قربانی 

گرفته باشد. شخصی ایشان تحت تأثیر قرار 
ت ( فراهم نمودن خدمات حمایتی مقتضی برای کودکان قربانی در تمامی مراحل رسیدگی حقوقی ؛ 
ث(درصورت اقتضاء حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین 

ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطاعاتی که می تواند موجب شناسائی کودکان قربانی شود.
کودکان قربانی و همچنین خانواده ها و شهود ایشان در  ج( درموارد مقتضی ، تأمین امنیت برای 

برابر ارعاب و انتقام گیری؛ 
چ( اجتناب از تأخیر غیرضروری در بررسی موارد و اجراء احکام و آراء مربوط به پرداخت غرامت 

کودکان قربانی؛  به 
آغاز  مانع  قربانی ،  واقعی  سن  نبودن  مشخص  که  کرد  خواهند  تضمین  عضو  کشورهای   -2

که با هدف تعیین سن قربانی صورت می گیرد، نخواهد شد. کیفری از جمله تحقیقاتی  تحقیقات 
که  کودکانی  با  کیفری  قضائی  نظام  مواجهه  در  که  کرد  خواهند  تضمین  عضو  کشورهای   -3
ماحظه  یک  به عنوان  کودک  منافع  بهترین  هستند،  پروتکل  این  در  شده  تشریح  جرائم  قربانی 

گردد. اساسی محسوب 
و  حقوقی  آموزش  به ویژه  مناسب ،  آموزش  تضمین  منظور  به  را  اقداماتی  عضو  کشورهای   -4
کار می کنند، به  که با قربانیان جرائم ممنوع شده به موجب این پروتکل  روانشناسی برای اشخاصی 

عمل خواهند آورد.
یا  و  وشخصیت  امنیت  از  حمایت  به منظور  را  اقداماتی  مقتضی  موارد  در  عضو  کشورهای   -5
عمل  به  هستند،  جرائمی  چنین  قربانیان  بازیابی  و  حمایت  یا  و  پیشگیری  درگیر  که  سازمان هائی 

خواهند آورد.
۶- مفاد این ماده به عنوان پیش داوری نسبت به حقوق یا نقض حقوق متهم برای برخورداری 

کمه بی طرفانه و عادالنه تلقی نخواهد شد. از محا
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ماده9
کشورهای عضو انتشار و اجراء قوانین ، اقدامات اداری ، برنامه ها وسیاست های اجتماعی را   -1
به منظور پیشگیری از جرائم موضوع این پروتکل تقویت یا تصویب خواهند نمود. توجه خاصی به 

گردید. که به طور ویژه نسبت به این اعمال آسیب پذیرند نیز مبذول خواهد  کودکانی  حمایت از 
کارآموزی  کشـورهای عضـو بـا بهره گیـری از اطاعـات ازطریـق تمامی ابزار مناسـب ، آمـوزش و   -2
گاهی عمومی  درخصـوص اقدامـات پیشـگیرانه و اثـرات مخـرب جرائم موضوع این پروتکل ، سـطح آ
کشـورهای عضـو در راسـتای انجـام تعهـدات خـود  کـودکان را ارتقـاء خواهنـد بخشـید.  عمـوم از جملـه 
کـودکان قربانـی  کـودکان و  بـه موجـب ایـن مـاده ، مشـارکت بخش هـای مختلـف جامعـه و به ویـژه 
تشـویق  بین المللـی  سـطح  در  ازجملـه  آموزشـی  و  کارآمـوزی  برنامه هـای  و  اطاعـات  دراین گونـه  را 

خواهنـد نمـود.
کشورهای عضو تمام اقدامات ممکن را با هدف حصول اطمینان از ارائه تمامی مساعدتهای   -3
کامل اجتماعی و بهبود جسمی و روحی  مقتضی به قربانیان این گونه جرائم ازجمله سازگاری مجدد و 

کامل ایشان ، به عمل خواهند آورد.
این  کودکان قربانی جرائم تشریح شده در  که تمامی  کرد  کشورهای عضو تضمین خواهند   -4
از جانب  بابت خسارات وارده  برای درخواست غرامت  پروتکل بدون تبعیض به رویه های مناسب 

که قانونًا مسؤول هستند، دسترسی داشته باشند. کسانی 
لوازم  و  مواد  توزیع  و  تولید  مؤثر  ممنوعیت  هدف  با  را  مقتضی  اقدامات  عضو  کشورهای   -5

تبلیغ کننده جرائم تشریح شده در این پروتکل ، به عمل خواهند آورد.

ماده 10
کشورهای عضو تمامی اقدامات ضروری را جهت تقویت همکاری بین المللی ازطریق ترتیبات   -1
عامان  مجازات  و  پیگرد  تحقیق ،  کشف ،  جلوگیری ،  به منظور  چندجانبه  و  منطقه ای  دوجانبه ، 
کشورهای  آورد.  خواهند  به عمل  کودک ،  توریسم جنسی  و  کودکان  هرزه نگاری  و  فحشاء  فروش ، 
عضو همچنین همکاری و هماهنگی بین المللی میان مراجع خویش ، سازمان های غیردولتی ملی و 

بین المللی و سازمان های بین المللی را ارتقاء خواهند بخشید.
2- کشورهای عضو همکاری بین المللی را به منظور کمک به کودکان قربانی جهت بهبود جسمی 

و روحی ، سازگاری مجدد اجتماعی و بازگشت به موطن خویش ، ارتقاء خواهند بخشید.
بر  مؤثر  اصلی  دالیل  به  رسیدگی  به منظور  را  بین المللی  همکاری  تقویت  عضو  کشورهای   -3
کودکان و توریسم جنسی کودک ، مانند  کودکان نسبت به فروش ، فحشاء و هرزه نگاری  آسیب پذیری 

فقر و توسعه نیافتگی ، ارتقاء خواهند بخشید.
دیگـر  یـا  فنـی  مالـی ،  کمک هـای  وضعیتـی ،  درچنیـن  اقـدام  به منظـور  عضـو  کشـورهای   -4
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موجـود  برنامه هـای  دیگـر  یـا  دوجانبـه  منطقـه ای ،  چندجانبـه ،  برنامه هـای  ازطریـق  را  مسـاعدت ها 
نمـود. خواهنـد  فراهـم 

ماده11
کودک مؤثرترند و ممکن است جزء  که درجهت تحقق حقوق  مفاد این پروتکل تأثیری بر مقرراتی 

موارد زیر باشند، نخواهد داشت : 
کشور عضو؛  الف( قوانین 

کشور؛  ب(حقوق بین الملل الزم االجراء در آن 

ماده 12
کشور عضو،  آن  برای  پروتکل  الزم االجراء شدن  از  پس  سال  دو  مدت  کشور عضو ظرف  هر   -1
که دربردارنده اطاعات جامع درخصوص اقدامات به عمل آمده برای اجراء مفاد پروتکل  گزارشی را 

کودک ارائه خواهد نمود. گروه)کمیته ( حقوق  کار  است به 
گزارش جامع ، هرگونه اطاعات بیشتر درخصوص اجراء پروتکل  کشور عضو متعاقب ارائه  2- هر 
کودک ارائه می کند، خواهد  گروه)کمیته ( حقوق  کار  کنوانسیون به  که طبق ماده)44(  گزارشاتی  را در 

گزارش ارائه خواهند نمود. کشورهای عضو پروتکل هر پنج سال ، یک  گنجاند. دیگر 
را  بیشتری  اطاعات  بخواهد  عضو  کشورهای  از  می تواند  کودک  حقوق  گروه)کمیته (  کار   -3

درمورد اجراء این پروتکل ارائه دهند.

ماده 13
رسانده  امضاء  به  را  آن  یا  کنوانسیون است  که عضو  کشوری  امضای هر  برای  پروتکل  این   -1

است ، مفتوح است .
کنوانسیون است یا آن  4- این پروتکل منوط به تصویب است و برای الحاق هر کشوری که عضو 
را به امضاء رسانده است ، مفتوح است . اسناد تصویب یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده 

خواهند شد.

ماده 14
1- این پروتکل سه ماه پس از سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق الزم االجراء خواهد شد.

کند یا به آن  که پس از الزم االجراء شدن پروتکل ، آن را تصویب  کشوری  2- این پروتکل برای هر 
کشور، الزم االجراء خواهد شد. ملحق شود، یک ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن 
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ماده 15
از  کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد  ارسال اطاعیه  با  کشور عضو می تواند در هر زمان  1- هر 
عضو  کشورهای  دیگر  متعاقبًا  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  دهد.  انصراف  پروتکل  این  در  عضویت 
کنوانسیون را از این امر مطلع خواهد ساخت . انصراف از  کشورهای امضاءکننده  کنوانسیون و تمامی 

عضویت ، یک سال پس از تاریخ دریافت اطاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
2- این گونه انصراف از عضویت تأثیری برخودداری کشور عضو از ایفاء تعهدات خود به موجب این 
پروتکل درارتباط با هر جرمی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت رخ می دهد، نخواهد داشت . 
که قبل از  همچنین این گونه انصراف از عضویت به هیچ وجه لطمه ای به بررسی مستمر هر موضوعی 
تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت ، از سوی کار گروه)کمیته ( در دست رسیدگی بوده است ، نخواهد زد.

ماده 16
کل سازمان ملل متحد  نزد دبیر  را  کرده و آن  کشور عضو می تواند اصاحیه ای پیشنهاد  1- هر 
کشورهای عضو ارسال خواهد نمود و از آن ها  ثبت نماید. دبیرکل سپس اصاحیه پیشنهادی را برای 
کشورهای عضو به منظور  را درباره برپایی فراهمایی)کنفرانس (  که نظر خود  کرد  درخواست خواهد 
تاریخ مکاتبه  از  بررسی و رأی گیری درمورد پیشنهادها اعام نمایند. چنانچه ظرف مدت چهار ماه 
کشورهای عضو موافق برگزاری چنین فراهمایی)کنفرانسی ( باشند، دبیرکل  مزبور، حداقل یک سوم 
که  اصاحیه ای  هر  کرد.  برگزار خواهد  متحد  ملل  سازمان  سایه حمایت  در  را  فراهمایی)کنفرانس ( 
گیرد، جهت  کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در فراهمایی)کنفرانس ( قرار  کثریت  مورد تصویب ا

تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد شد.
عمومی  مجمع  ازتصویب  پس  می رسد،  به تصویب  ماده  این  بند)1(  طبق  که  اصاحیه ای   -2

کشورهای عضو الزم االجراء خواهد شد. کثریت دو سوم  سازمان ملل متحد و پذیرش ا
را  آن  که  عضوی  کشورهای  از  دسته  آن  برای  شود،  الزم االجراء  اصاحیه ای  چنانچه   -3
پذیرفته اند، الزام آور خواهد بود و دیگر کشورهای عضو همچنان نسبت به مفاد این پروتکل و هرگونه 

که قبًا پذیرفته اند، متعهد خواهند بود. اصاحیه ای 

ماده17
از  آن همگی  اسپانیائی  و  روسی  فرانسوی ،  انگلیسی ،  عربی ، چینی ،  متون  که  پروتکل  این   -1

اعتبار یکسان برخوردارند، در بایگانی سازمان ملل متحد نگهداری خواهد شد.
عضو  کشورهای  کلیه  برای  را  پروتکل  این  شده  تصدیق  نسخ  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل   -2
فوق  قانون  کرد.  خواهد  ارسال  کرده اند،  امضاء  را  کنوانسیون  که  کشورهائی  تمامی  و  کنوانسیون 
مشتمل بر ماده واحده منضم به متن پروتکل، شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه 
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تاریخ  در  و  اسامی  تصویب  شورای  مجلس  و شش  هشتاد  و  سیصد  و  یکهزار  مردادماه  نهم  مورخ 
138۶/5/17به تأیید شورای نگهبان رسید.

 رئیس مجلس شورای اسالمی
غالمعلی حدادعادل

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 1387/9/13 مجلس  قانون تصویب 
شورای اسالمى

   ماده واحده
دسامبر   13 با  برابر  1385/9/22 هجری شمسی  مورخ  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  کنوانسیون 
200۶ میادی مشتمل بر پنجاه ماده به شرح پیوست تصویب می گردد و به دولت جمهوری اسامی 

ایران اجازه تودیع اسناد تصویب آن با رعایت تبصره های زیر داده می شود: 
کشور( و بنیاد شهید و امور ایثارگران     تبصره 1- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی)سازمان بهزیستی 
کنوانسیون تعیین می گردند تا با هماهنگی یکدیگر نسبت به  به عنوان مراجع ملی موضوع ماده)33( 

کنوانسیون اقدام نمایند.  اجراء مفاد 
کنوانسیون، جمهوری اسامی ایران خود را ملتزم به رعایت آن    تبصره 2- باتوجه به ماده)4۶( 

که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد نمی داند.  کنوانسیون  دسته از مفاد 

بسم ال الرحمن الرحیم
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

مقدمه
کنوانسیون  دولت های عضو این 

که منزلت و ارزش ذاتی و حقوق     )الف( با یادآوری اصول اعام شده در منشور سازمان ملل متحد 
برابر و الینفک همه اعضای خانواده بشری را به عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت 

می شناسد؛ 
که سازمان ملل متحد در اعامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی     )ب( با شناسایی این 
حقوق بشر اعام و موافقت نموده است که همگان بدون هر گونه تمایزی، از تمامی حقوق و آزادی های 

مندرج در اسناد مذکور، برخوردار می باشند؛ 
   )پ( با تاکید مجدد بر جهان شمولی، عدم انفکاک، وابستگی متقابل و ارتباط بین تمامی حقوق 
بشر و آزادی های بنیادین و نیاز افراد دارای معلولیت به تضمین بهره مندی کامل و بدون تبعیض آن ها؛ 
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   )ت( با یادآوری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق 
کلیه  رفع  کنوانسیون  نژادی،  تبعیض  اشکال  تمامی  بین المللی حذف  کنوانسیون  و سیاسی،  مدنی 
رفتارهای تحقیرآمیز  یا  کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات ها  زنان،  به  تبعیض نسبت  اشکال 
تمامی  حقوق  از  حمایت   بین المللی  کنوانسیون  و  کودک  حقوق  کنوانسیون  ظالمانه،  و  غیرانسانی 

کارگران مهاجر و اعضاء خانواده های آنان؛ 
که معلولیت مفهومی تحول پذیر است و این که معلولیت منتج از تعامل افراد     )ث( با اذعان به این 
کامل و مؤثر آنان در حالت برابر با سایرین در جامعه را  که مشارکت  دارای نقص و موانع محیطی است 

مانع می گردد؛ 
   )ج( با اذعان به اهمیت اصول و خط مشی های مندرج در برنامه جهانی اقدام در مورد افراد معلول 
و در قواعد استاندارد در خصوص یکسان سازی فرصت ها برای افراد دارای معلولیت در تأثیر گذاری بر 
ارتقاء، تنظیم و ارزیابی سیاست ها، طرح ها، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی 

گردد؛  به منظور آن که فرصت ها برای افراد دارای معلولیت بیشتر یکسان 
راهبردهای  به عنوان جزء جدایی ناپذیر  معلولیت  اهمیت جریان سازی موضوع  بر  کید  تا با     )چ( 

مرتبط با توسعه پایدار؛ 
   )ح( با اذعان به این که تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر 

فرد انسانی است؛ 
   )خ( با اذعان بیشتر بر تنوع بین افراد دارای معلولیت؛ 

   )د( با اذعان به نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلولیت از جمله آن هایی 
که نیازمند حمایت شدیدتری می باشند؛ 

کان با  کما   )ذ( با نگرانی از اینکه علی رغم وجود این گونه اسناد و تعهدات، افراد دارای معلولیت 
موانعی در مشارکت به عنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقض حقوق بشری آنان در تمامی نقاط 

جهان مواجه می باشند؛ 
   )ر( با اذعان بر اهمیت همکاری های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در 

تمامی کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه؛ 
کلی و  افراد دارای معلولیت در مورد رفاه  بالقوه  بالفعل و  ارزشمند  با اذعان به مشارکت های     )ز( 
کامل افراد دارای معلولیت در مورد حقوق بشر و آزادی های  تنوع جوامعشان و این که ارتقاء بهره مندی 
گسترش حس تعلق و پیشرفت های مهم در  کامل افراد دارای معلولیت منتج به  بنیادین و مشارکت 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه و فقر زدایی می گردد؛ 
که برای افراد دارای معلولیت، استقال فردی و عدم وابستگی از جمله آزادی     )ژ( با اذعان به این 

انتخاب، مهم می باشد؛ 
که فعاالنه  که افراد دارای معلولیت باید این فرصت را داشته باشند  گرفتن این     )س( با در نظر 
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که مستقیمًا به آن ها مربوط  در روند تصمیم گیری ها در مورد سیاست ها و برنامه ها از جمله مواردی 
می شود، دخالت نمایند؛ 

که با چند نوع یا اشکال تشدید  که افراد دارای معلولیت     )ش( با ابراز نگرانی از وضعیت دشواری 
یافته تبعیض بواسطه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، منشأ ملی، 

قومی، بومی یا اجتماعی، دارایی، تولد، سن یا سایر خصوصیات مواجه می گردند؛ 
در  بیشتری هم  در معرض خطر  غالبًا  معلولیت  دارای  و دختران  زنان  اینکه  به  اذعان  با     )ص( 
درون و هم در بیرون خانه می باشند و مورد خشونت، آسیب، یا سوء استفاده، غفلت، یا برخوردهای 

گاهانه، سوء رفتار و یا استثمار واقع می گردند؛  ناآ
   )ض( با اذعان به این که کودکان دارای معلولیت باید از بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزادی های 
گردند، با یادآوری تعهدات دولت های عضو در مورد  کودکان برخوردار  بنیادین بر مبنای برابر با سایر 

کنوانسیون حقوق کودک؛ 
کید بر گنجاندن دیدگاه های جنسیتی در تمامی تاش ها در جهت ارتقاء بهره مندی کامل     )ط( با تا

از حقوق بشر و آزادی های بنیادین توسط افراد دارای معلولیت؛ 
کثر افراد دارای معلولیت در شرایط فقر زندگی می نمایند و در این  که ا کید بر این حقیقت     )ظ( با تا

ارتباط، تصدیق نیاز اساسی برای بررسی پیامد منفی فقر بر افراد دارای معلولیت؛ 
کامل برای اهداف و اصول  با در نظر داشتن این که شرایط صلح و امنیت بر مبنای احترام     )ع( 
افراد دارای  از  کامل  مندرج در منشور ملل متحد و رعایت اسناد حقوق بشری حاکم جهت حمایت 

معلولیت به ویژه در منازعات مسلحانه و اشغال بیگانگان ضروری می باشد؛ 
) غ( با اذعان به اهمیت دسترسی به محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی و بهداشت 
کامل از  و آموزش و اطاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در بهره مندی 

تمامی حقوق بشر و آزادی های بنیادین؛ 
که به آن تعلق دارد، دارای وظایفی     )ف( با وقوف به این که فرد نسبت به سایر افراد و جامعه ای 
می باشد و در جهت ارتقاء و رعایت حقوق به رسمیت شناخته شده در منشور حقوق بشر مسؤول است 

تاش نماید؛ 
که  و محق است  و طبیعی در جامعه می باشد  بنیادین  واحد  که خانواده  این  به  اعتقاد  با     )ق( 
از حمایت جامعه و دولت برخوردار باشد و این که به منظور آنکه خانواده ها در جهت مشارکت برای 
گردند، باید افراد دارای معلولیت و  کامل و یکسان از حقوق افراد دارای معلولیت توانمند  بهره مندی 

گردند؛  اعضای خانواده آن ها از حمایت ها و مساعدت های الزم برخوردار 
کامل و جامع در جهت ارتقاء و حمایت از حقوق  کنوانسیونی بین المللی،     )ک( با اعتقاد به این که 
کمبودهای شگرف اجتماعی افراد دارای معلولیت و  افراد دارای معلولیت، سهم عمده ای در جبران 
ارتقاء مشارکت آن ها در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی با فرصت های برابر 
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در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایفاء می نماید؛ 

ماده 1- هدف
   هـدف ایـن کنوانسـیون، ارتقـاء، حمایت و تضمین بهره منـدی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از 

کلیه حقوق بشـر و آزادی های بنیادین و ارتقاء احترام نسـبت به منزلت ذاتی آن ها می باشـد. 
کـه دارای نواقـص طویل المـدت فیزیکـی، ذهنـی،  کسـانی می شـوند     افـراد دارای معلولیـت شـامل 
کامـل و مؤثـر آنـان در  گـون امـکان دارد مشـارکت  گونا کـه در تعامـل بـا موانـع  فکـری یـا حسـی می باشـند 

گـردد.  شـرایط برابـر بـا دیگـران در جامعـه متوقـف 

ماده 2- تعاریف
کنوانسیون:     از نظر این 

   »ارتباطات« شامل زبان، نمایش متن، خط بریل، ارتباطات حسی، چاپ درشت، روش های چند 
رسانه ای قابل دسترس و همچنین روش ها و اشکال ارتباطاتی کتبی، شفاهی، زبان ساده، انسان خوان 

و روش های تقویت کننده و جایگزین، از جمله فناوری اطاعات و ارتباطات قابل دسترس می گردد. 
   »زبان« شامل زبان های گفتاری و ایماء و اشاره و سایر اشکال زبان های غیرکامی می گردد. 

   »تبعیض بر مبنای معلولیت« به معنای هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای معلولیت 
کلیه حقوق بشر و آزادی های  است که هدف یا تأثیر آن ناتوانی و یا نفی شناسایی، بهره مندی یا اعمال 
بنیادین بر مبنای برابر با دیگران در زمینه های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا هر 
همسان سازی  نفی  ازجمله  تبعیض  تمامی  اشکال   در برگیرنده  این اصطاح  می باشد.  دیگری  زمینه 
متعارف نیز می گردد.    »همسان سازی متعارف« به معنای اصاحات و تغییرات مقتضی و ضروری است 
که در مورد خاصی نیاز می باشد، تحمیل ننماید تا بهره مندی  که فشار بی مورد و نامتناسبی را در جایی 
کلیه حقوق بشر و آزادی های بنیادین توسط افراد دارای معلولیت در شرایط برابر با سایرین را  یا اعمال 

تضمین نماید. 
تا سرحد  که  است  و خدماتی  برنامه ها  تولیدات، محیط ها،  معنای طراحی  به  »طراحی جهانی« 
امکان، جهت تمامی افراد، بدون نیاز به تطبیق یا طراحی ویژه قابل استفاده باشد. »طراحی جهانی« 
گروه های خاصی از افراد دارای معلولیت، در صورت نیاز به  نباید مانعی را برای وسایل امدادی برای 

آن ها، ایجاد نماید. 

کلى ماده 3- اصول 
کنوانسیون عبارت است از:     اصول این 

   الف( احترام به منزلت ذاتی، خود مختاری فردی از جمله آزادی انتخاب و استقال افراد؛ 
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   ب( عدم تبعیض؛ 
کامل و مؤثر و ورود در جامعه؛     پ( مشارکت 

   ت( احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت؛ 
   ث( برابری فرصت ها؛ 

   ج( دسترسی؛ 
   چ( برابری بین زن و مرد؛ 

کودکان دارای  کودکان دارای معلولیت و احترام به حقوق     ح( احترام به ظرفیتهای قابل تحول 
معلولیت در جهت حفظ هویت خویش؛ 

کلى ماده 4- تعهدات 
کلیه حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای تمامی افراد  1   - دولت های عضو متعهد می گردند تحقق 
ارتقاء دهند. بدین منظور،  و  بر مبنای معلولیت تضمین  تبعیض  گونه  را بدون هر  دارای معلولیت 

دولت های عضو متعهد می گردند: 
   الف( تمامی تدابیر قانونی، اداری و سایر تدابیر را در جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده 

کنوانسیون     اتخاذ نمایند؛  در این 
موجـود،  قوانیـن  الغـاء  یـا  تغییـر  منظـور  بـه  قانون  گـذاری،  جملـه  از  مقتضـی  تدابیـر  تمامـی     ب( 
کـه موجـب ایجـاد تبعیـض علیـه افـراد دارای معلولیـت می شـود را  مقـررات، آداب و رسـوم و اعمالـی 

نماینـد؛  اتخـاذ 
   پ( حمایـت و ارتقـاء حقـوق بشـری افـراد دارای معلولیـت را در تمامـی سیاسـت ها و برنامـه هـا مـد 

نظـر قـرار دهند؛ 
و  کنند  خودداری  می باشد،  کنوانسیون  این  با  مغایر  که  روشی  یا  اقدام  هرگونه  اعمال  از     ت( 

کنوانسیون عمل می کنند؛  که مقامات و نهادهای دولتی مطابق این  تضمین نمایند 
   ث( تمامی تدابیر الزم جهت حذف تبعیض بر مبنای معلولیت توسط هر فرد، سازمان یا تشکیات 

گیرند؛  کار  شخصی را به 
کاالهـا، خدمـات، تجهیـزات و تأسیسـات منطبـق بـا طراحـی جهانـی را بـه     ج( پژوهـش و توسـعه 
کـه در مـاده)2( ایـن کنوانسـیون تعریـف شـده اسـت، انجـام دهنـد یا ارتقـاء بخشـند، به نوعی  گونـه ای 
کـه نیازمنـد کمتریـن سـازگاری و هزینـه در تأمیـن نیازهـای ویـژه افـراد دارای معلولیـت باشـد، دسترسـی 
و بهره منـدی از آن هـا را ارتقـاء بخشـیده و طراحـی جهانـی را در توسـعه اسـتانداردها و دسـتورالعمل ها 

ارتقـاء بخشـند؛ 
   چ( پژوهش و توسعه را انجام داده یا ارتقاء بخشیده و دسترسی و استفاده از فناوری های جدید 
کمک های ترددی، وسایل و فناوری های امدادی جهت افراد  از جمله فناوری اطاعات و ارتباطات، 
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دارای معلولیت با لحاظ اولویت به فناوری های با هزینه مناسب را ارتقاء بخشند؛ 
کمک های ترددی، وسایل و فناوری های امدادی از جمله     )ح( اطاعات قابل دسترس در مورد 
دارای  افراد  جهت  را  حمایتی  امکانات  و  خدمات  امدادی،  اشکال  سایر  نیز  و  نوین  فناوری های 

معلولیت، تأمین نمایند. 
رسمیت  به  حقوق  زمینه  در  معلولیت  دارای  افراد  با  که  متخصصانی  و  کارکنان  آموزش     )خ( 
کمک های تضمین  کنوانسیون در تعامل می باشند را به منظور ارائه خدمات و  شناخته شده در این 

شده توسط حقوق مذکور، ارتقاء بخشند. 
2   - هر یک از دولت های عضو در مورد حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعهد می گردد در 
کثر منابع موجود در چهارچوب همکاری های بین المللی، با  صورت لزوم تدابیری را با استفاده از حدا
کردن به تعهدات مندرج در این  کامل حقوق مذکور بدون خدشه وارد  نیت نیل تدریجی به تحقق 

که بافاصله طبق حقوق بین الملل قابل اجراء می باشد اتخاذ نمایند.  کنوانسیون 
3   - دولت های عضو در توسعه و اجرای سیاست ها و قوانین و سایر روندهای تصمیم گیری راجع 
افراد  با  نزدیک  از  کنوانسیون،  این  اجرای  به منظور  معلولیت  دارای  افراد  به  مربوط  به موضوعات 
که نمایندگی آن ها را به عهده  کودکان دارای معلولیت از طریق سازمان هایی  دارای معلولیت از جمله 

گرفت.  دارند مشورت نموده و آن ها را به طور فعال به کار خواهند 
کـه دارای  کـه موجـب تحقـق مناسـبتر حقـوق افرادی  کنوانسـیون بـر مقرراتـی  4   - هیچ چیـز در ایـن 
کشـور  معلولیـت هسـتند و ممکـن اسـت در قانـون دولـت عضـو یـا حقـوق بین الملـل الزم االجـراء در آن 
گونـه محدودیـت یـا فسـخی در مـورد حقـوق بشـر  وجـود داشـته باشـد، تأثیـری نخواهـد داشـت. هیـچ 
کـه توسـط دولـت عضـو بـه رسـمیت شـناخته شـده یـا در آن دولـت وجـود دارد  و آزادی هـای بنیادینـی 
بـه بهانـه این کـه  یـا رسـوم  کنوانسـیون ها، مقـررات  بـه موجـب قانـون،  کنوانسـیون،  ایـن  بـه  نسـبت 
این کنوانسـیون آن دسـته از حقـوق یـا آزادی هـا را بـه رسـمیت نمی شناسـد یـا آن هـا را بـا درجـــه اهمیـت 

کمتـــری بـه رسـمیت می شناسـد، اعمـال نمی گـردد. 
یا  محدودیت  هیچ گونه  بدون  فدرال  دولت های  مناطق  تمامی  به  کنوانسیون  این  مفاد   -   5

گسترش می یابد.  استثنایی 

ماده 5- برابری و عدم تبعیض
بدون  و  قانون مساوی هستند  برابر  در  افراد  تمامی  که  1   - دولت های عضو تصدیق می نمایند 

هیچ گونه تبعیضی از حمایت برابر و منافع برابر قانونی برخوردار می باشند. 
افراد دارای  را ممنوع نموده و جهت  بر مبنای معلولیت  2   - دولت های عضو تمامی تبعیض ها 
معلولیت برابری و حمایت حقوقی مؤثر نسبت به تبعیض در تمامی زمینه ها را تضمین می نمایند. 

را جهت  مناسب  اقدامات  تمامی  تبعیض،  رفع  و  برابری  ارتقاء  منظور  به  عضو  دولت های   -   3
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تضمین تأمین همسان سازی متعارف اتخاذ خواهند نمود. 
معلولیت ضروری  دارای  افراد  عملی  برابری  به  دستیابی  یا  تسریع  برای  که  ویژه ای  تدابیر   -   4

کنوانسیون تبعیض تلقی نمی گردد.  است، بر اساس این 

ماده 6- زنان دارای معلولیت
که زنان و دختران دارای معلولیت دچار تبعیضات  چندگانه  1   - دولت های عضو اذعان می دارند 
تمامی  مورد  در  آن ها  کامل  و  برابر  بهره مندی  تضمین  را جهت  تدابیری  ارتباط  این  در  و  می باشند 

حقوق بشر و آزادی های بنیادین اتخاذ خواهند نمود. 
2   - دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت تضمین توسعه کامل، پیشرفت و توانمندسازی 
زنان به منظور تضمین بهره مندی و اعمال حقوق بشر و آزادی های بنیادین مندرج در این کنوانسیون 

از سوی آن ها، خواهند نمود. 

کودکان دارای معلولیت ماده 7- 
کـودکان دارای معلولیـت از تمامی  1   - دولت هـای عضـو تمامـی تدابیـر الزم جهـت تضمیـن این که 
اتخـاذ  را  می باشـند  بهره منـد  کودکــان  سـایر  بـا  برابـر  مبنـای  بـر  بنیادیـن  آزادی هـای  و  بشـر  حقـوق 

خواهنـد نمـود. 
اولویت  در  کودک  منافع  عالی ترین  معلولیت،  دارای  کودکان  به  مربوط  اقدامات  تمامی  در   -   2

نخست خواهد بود. 
کودکان دارای معلولیت از حق بیان آزادانه نظرات  که  3   - دولت های عضو تضمین خواهند نمود 
خود در تمامی امور تأثیرگذار بر آن ها برخوردار می باشند، نظرات آن ها براساس سن و بلوغ و بر مبنای 
برابر با سایر کودکان از سنجش مناسب برخوردار می گردد و در تحقق حقوق آن ها کمک های متناسب 

با سن و ناتوانی ارائه می گردد. 

گاه سازی ماده 8-     آ
1   - دولت های عضو متعهد می گردند تدابیر فوری، مؤثر و مناسب را در موارد زیر اتخاذ نمایند: 

گاهی در تمامی جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد دارای معلولیت و     )الف( افزایش آ
ترویج احترام و منزلت افراد دارای معلولیت؛ 

ازجمله آن  افراد دارای معلولیت  با  کلیشه ای، جانبدارانه و مضر مرتبط  اقدامات  با     )ب( مبارزه 
دسته از موارد بر مبنای جنسیت و سن در تمامی حوزه های زندگی؛ 

گاهی در مورد ظرفیت ها و مشارکت افراد دارای معلولیت؛     )پ( ارتقاء آ
2   - تدابیر نیل به این هدف عبارت است از: 
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گاه سازی عمومی مؤثر، طراحی شده جهت:     )الف( آغاز و حفظ جریان آ
   )1( تقویت پذیرش حقوق افراد دارای معلولیت؛ 

گاهی های اجتماعی بیشتر نسبت به افراد دارای معلولیت؛  ک مثبت و آ    )2( ارتقاء ادرا
   )3( ارتقاء شناسایی مهارت ها، شایستگی ها و توانایی های افراد دارای معلولیت و مشارکت آن ها 

کار؛  کار و بازار  در محیط 
   )ب( ترویج نگرش احترام به حقوق افراد دارای معلولیت در تمامی سطوح نظام آموزشی ازجمله 

کودکان از سنین اولیه؛  تمامی 
که     )پ( ترغیب تمامی ارکان رسانه ای جهت به تصویر کشاندن افراد دارای معلولیت به روشی 

کنوانسیون باشد؛  سازگار با اهداف این 
دارای  افراد  و حقوق  معلولیت  دارای  افراد  با  مرتبط  گاه سازی  آ آموزشی  برنامه های  ارتقاء     )ت( 

معلولیت؛ 

ماده 9- دسترسى 
1   - دولت های عضو برای تواناسازی افراد دارای معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت 
معلولیت  دارای  افراد  دسترسی  تضمین  را جهت  مناسبی  تدابیر  زندگی،  جنبه های  تمامی  در  کامل 
بر مبنای برابر با سایرین به محیط فیزیکی، ترابری، اطاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوری 
اطاعات و ارتباطات و سایر تسهیات و خدمات ارائـه یا فراهـم گردیده جهت عمـوم در مناطق شهـری 
که دربرگیرنده تشخیص  و حذف موانع و محذورات در  و روستـایی اتخاذ خواهند نمود. تدابیر مذکور 

دسترسی می باشد از جمله در موارد زیر اعمال خواهد شد: 
   )الف( ساختمان ها، جاده ها، ترابری و سایر تأسیسات بیرونی و درونی از جمله مدارس،  خانه ها، 

کار؛  تأسیسات پزشکی و محیط های 
   )ب( اطاعات، ارتباطات و سایر خدمات از جمله خدمات الکترونیکی و خدمات اورژانس؛ 

2   - دولت های عضو همچنین در موارد زیر تدابیر مناسبی را اتخاذ خواهند نمود: 
   )الف( توسعه، اعام و نظارت بر اجرای حداقل معیارها و خط مشی های مربوط به دسترسی به 

تسهیات و خدمات آزاد یا ارائه شده جهت عموم؛ 
   )ب( تضمین این که مؤسسات خصوصی ارائه کننده تسهیات و خدمات آزاد جهت عموم، تمامی 

جنبه های دسترسی افراد دارای معلولیت را مد نظر قرار می دهند؛ 
   )پ( تأمین آموزش جهت مرتبطین با موضوع دسترسی افراد دارای معلولیت؛ 

   )ت( تهیه عائمی به خط بریل و سایر اشکال به سهولت قابل فهم و خواندن در ساختمان ها و 
سایر تأسیسات آزاد برای عموم؛ 

   )ث( تأمین انواع کمک ها و میانجی گری های حضوری از جمله راهنما، قرائت گر و مترجمین حرفه-
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ای زبان های ایماء و اشاره جهت تسهیل در دسترسی به ساختمان ها و سایر تأسیسات آزاد جهت عموم؛ 
   )ج( ترغیب سایر اشکال مناسب یاری و حمایت از افراد دارای معلولیت، جهت تضمین دسترسی 

آن ها به اطاعات؛ 
   )چ( ترغیب دسترسی افراد دارای معلولیت به نظام و فناوری جدید اطاعات و ارتباطات از جمله 

اینترنت؛ 
قابل  ارتباطات  و  اطاعات  فناوری های  و  نظامها  توزیع  و  تولید  توسعه،  طراحی،  ترغیب     )ح( 
دسترس در مراحل اولیه به گونه ای که این نظام ها و فناوری ها با کمترین هزینه قابل دسترس گردد. 

ماده 10- حق حیات 
که هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است و تمامی  کید می نمایند     دولت های عضو مجددًا تا
با سایرین،  برابر  مبنای  بر  معلولیت  دارای  افراد  توسط  مؤثر  بهره مندی  برای تضمین  را  الزم  تدابیر 

اتخاذ خواهند نمود. 

ماده 11
وضعیت های مخاطره آمیز و فوریت های انسانی    دولت های عضو طبق تعهدات خود به موجب 
حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللی، تمامی تدابیر الزم را 
جهت تضمین حمایت و ایمنی افـراد دارای معلولیت در شرایط مخاطره آمیز از جمله وضعیت مناقشه 

مسلحانه، فوریت های انسانی و وقوع بایای طبیعی اتخاذ خواهند نمود. 

ماده 12- شناسایی برابر در پیشگاه قانون
1   - دولت های عضو مجددًا تاکید می نمایند که افراد دارای معلولیت از حق شناسایی در هر کجا، به 

عنوان افراد در پیشگاه قانون، برخوردار می باشند. 
بر  اقامه دعوی  از صاحیت  افراد دارای معلولیت  که  2   - دولت های عضو تصدیق خواهند نمود 

مبنای برابر با سایرین در تمامی جنبه های زندگی برخوردار می باشند. 
که  افراد دارای معلولیت به حمایت هایی  را جهت دسترسی  تدابیر مناسب  3   - دولت های عضو 
ممکن است آن ها در اعمال صاحیت خود در اقامه دعوی بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ خواهند نمود. 
4   - دولت های عضو تضمین خواهند نمود تمامی تدابیری که مرتبط با اعمال صاحیت اقامه دعوی 
می باشد، برای پادمان های مناسب و مؤثر طبق حقوق بشر بین المللی جهت جلوگیری از سوء استفاده 
پیش بینی می گردد. چنین پادمان هایی تضمین خواهند نمود که تدابیر مرتبط با اعمال صاحیت اقامه 
تأثیرات بی مورد بوده،  از تضاد منافع و  را محترم شمرده، عاری  اراده و رجحان فرد  دعوی، حقوق، 
منطبق و متناسب با شرایط فرد، در کوتاهترین زمان ممکن به اجراء درآورده می شود و منوط به بازنگری 
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منظم توسط رکـن قضائی یا مــرجع  بی طرف، مستقـل  و ذی صـاح  می باشد. این پادمان ها با مراتبی که 
این گونه تدابیر، منافع و حقوق افراد را تحت تأثیر قرار می دهد، متناسب خواهد بود. 

تضمین  را جهت  مناسب  و  مؤثر  تدابیر  تمامی  عضو،  دولت های  ماده،  این  مفاد  رعایت  با   -   5
کنترل امورمالی خود و دسترسی  حقوق برابر افراد دارای معلولیت برای تملک یا میراث بردن دارایی، 
که افراد  برابر به وام های بانکی، رهن ها و سایر اشکال اعتبارات مالی اتخاذ و تضمین خواهند نمود 

دارای معلولیت به طور خودسرانه از دارایی خویش محروم نمی گردند. 

ماده 13- حق دادخواهى
1   - دولت های عضو حق دادخواهی مؤثر افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین از جمله 
عنوان  به  آنان  مؤثر  نقش  تسهیل  منظور  به  سن،  با  مناسب  و  شکلی  انطباق  پیش بینی  طریق  از 
کلیه جریانهای دادرسی حقوقی  کنندگان مستقیم و غیر مستقیم از جمله به عنوان شهود در  مشارکت 

از جمله در بازجویی و سایر مراحل اولیه رسیدگی     تضمین خواهند نمود. 
دارای  افراد  برای  عدالت  به  مؤثر  دسترسی  تضمین  در  یاری  منظور  به  عضو  دولت های   -   2
و  پلیس  جمله  از  می کنند  کار  عدالت  اجرای  حوزه  در  که  افرادی  برای  مناسب  آموزش  معلولیت، 

کارکنان زندان ها را ارتقاء خواهند بخشید. 

ماده 14- آزادی و امنیت فردی
1   - دولت های عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین: 

   )الف( از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند؛ 
گونه محرومیت از     )ب( به طور خود سرانه یا غیرقانونی از آزادی خود محروم نمی گردند و این که هر 
آزادی طبق قانون می باشد و این که وجود معلولیت به هیچ وجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی نماید. 
که افراد دارای معلولیت از آزادی در طی هر  2   - دولت های عضو تضمین خواهند نمود در صورتی 
گردیده باشند، آن ها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانت های منطبق بر حقوق بشر  روندی محروم 
کنوانسیون از جمله در مورد  بین المللی برخوردار می باشند و با آن ها در راستای اهداف و اصول این 

تأمین همسان سازی متعارف رفتار می گردد. 

ماده 15- آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانى یا تحقیرآمیز
نمی باشد.  تحقیرآمیز  و  انسانی  غیر  ظالمانه،  رفتار  یا  مجازات  یا  شکنجه  مستوجب  احدی   -   1

به ویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی قرار نمی گیرد. 
افراد  مورد  در  را  مؤثر  تدابیر  دیگر  و  قضائی  و  اداری  قانونی،  تدابیر  تمامی  دولت های عضو   -   2
گرفتن آنان در معرض شکنجه  دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین اتخاذ خواهند نمود تا از قرار 
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یا رفتار تحقیرآمیز یا غیر انسانی یا ظالمانه یا مجازات جلوگیری به عمل آید. 

ماده 16- آزادی از استثمار، خشونت و سوء استفاده
مناسب  تدابیر  سایر  یا  آموزشی  و  اجتماعی  اداری،  قانونی،  تدابیر  تمامی  عضو،  دولت های   -   1
استثمار،  اشکال  تمامی  برابر  در  از خانه  بیرون  و  درون  در  معلولیت  دارای  افراد  از  را جهت حمایت 

خشــونت و سوء استفاده از جمله در مورد جنبه های مبتنی بر جنسیت اتخاذ خواهند نمود. 
2   - دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و 
کمک های حساس جنسیتی و سنی و  سوء استفاده از طریق تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب 
حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده ها و مراقبین آن ها از جمله از طریق ارائه اطاعات و آموزش 
گزارش در مورد نمـونه هایی از استثمار، خشـونت و سوء استفاده  در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و 
که خدمات حمایتی نسبت به سن،  نیز اتخاذ خواهند نمود. دولت های عضو تضمین خواهند نمود 

جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند. 
3   - دولت های عضو به منظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوءاستفاده 
دارای  افراد  به  برای خدمت  برنامه های طراحی شده  و  تمامی تسهیات  که  نمود  تضمین خواهند 

معلولیت به طور مؤثر توسط مقامات مستقل نظارت می گردد. 
4   - دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارائه خدمات حمایتی را جهت ارتقاء فیزیکی، 
که به  افراد دارای معلولیت  شناختی، بهبود روانی، توانبخشی و پیوستن مجدد اجتماعی در مورد 
گردیده اند، اتخاذ خواهند نمود. بهبود و توانبخشی  نوعی قربانی استثمار، خشونت یا سوء استفاده 
را  فرد  استقال  و  نفس، شأن  رفاه، عزت  بهداشت،  که  پیوست  وقوع خواهد  به  در محیطی  مزبور 

پرورش می دهد و نیازهای خاص جنسیتی و سنی را در نظر می گیرد. 
5   - دولت های عضو، قوانین و سیاست های مؤثر شامل قوانین و سیاست های متمرکز بر زنان و 
کودکان را به منظور تضمین این که مواردی از استثمار، خشونت سوء استفاده نسبت به افراد دارای 

گیرد، اتخاذ خواهند نمود.  معلولیت شناسایی، رسیدگی شده و در موقع مقتضی مورد پیگرد قرار 

ماده 17
حمایت از شأن فرد    هر فرد دارای معلولیت از حق احترام به شأن جسمانی و روحی خود بر مبنای 

برابر با سایرین برخوردار می باشد. 

ماده 18- آزادی تردد و تابعیت
1   - دولت های عضو حقوق افراد دارای معلولیت در مورد آزادی تردد، آزادی انتخاب محل اقامت 
و تابعیت بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت خواهند شناخت از جمله تضمین این که افراد دارای 
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معلولیت: 
یا به  تابعیت خود بطور خود سرانه  از  تابعیت می باشند و این که     )الف( دارای حق أخذ و تغییر 

دلیل معلولیت محروم نمی گردند؛ 
از اسناد تابعیت خویش یا سایر اسناد  از توانایی أخذ، تملک و استفاده     )ب( به دلیل معلولیت 
که ممکن است نیازمند تسهیل در اعمال  کارگیری روندهای مرتبط نظیر روند مهاجرت  هویت یا به 

حق آزادی تردد باشد محروم نمی گردند؛ 
کشور خود را ترک نمایند؛  کشوری از جمله     )پ( آزاد می باشند تا هر 

کشور خود محروم نمی گردند.     )ت( به طور خودسرانه یا به دلیل معلولیت از حق ورود به 
گردید و از زمان والدت دارای  کودکان دارای معلولیت بافاصله پس از والدت ثبت خواهند   -   2
حق برخورداری از نام، حق أخذ تابعیت و تا آنجایی که ممکن است از حق شناخت و مراقبت توسط 

گردید.  والدین برخوردار خواهند 

ماده 19- زندگى مستقل و حضور در جامعه
کنوانسیون حقوق برابر را جهت تمامی افراد دارای معلولیت در مورد زندگی     دولت های عضو این 
در جامعه با شرایط برابر نسبت به سایرین به رسمیت خواهند شناخت و تدابیر مناسب و مؤثر را جهت 
کامل آن ها در جامعه  کامل افراد دارای معلولیت از این حق و حضور و مشارکت  تسهیل در بهره مندی 

کرد:  از جمله تضمین موارد زیر اتخاذ خواهند 
که مکان اقامت خود و محل و افرادی     )الف( افراد دارای معلولیت دارای این فرصت می باشند 
که می خواهند با آن ها زندگی نمایند را بر مبنای برابر با سایرین برگزینند و مجبور به زندگی در شرایط 

زیستی ویژه ای نیستند؛ 
   )ب( افراد دارای معلولیت دارای دسترسی به خدمات حمایتی خانگی،  مسکونی، و سایر خدمات 
حمایتی اجتماعی از جمله مساعدت های شخصی ضروری برای حمایت از زندگی و حضور در جامعه 

و پرهیز از انزوا یا جدایی از اجتماع می باشند؛ 
   )پ( خدمات و تسهیات اجتماعی برای عموم، جهت افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر مهیا و 

پاسخگوی نیازهای آن ها می باشد. 

ماده 20
تحرک شخصی دولت های عضو، جهت تضمین تحرک شخصی افراد دارای معلولیت با باالترین 

استقال ممکن، تدابیر مؤثری را از جمله در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود: 
   )الف( تسهیل تحرک شخصی افراد دارای معلولیت به شیوه و در زمان مورد نظر آن ها و با هزینه 

متناسب؛ 
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انواع  و  کمکی  فناوری های  وسایل،  کمک ها،  به  معلولیت  دارای  افراد  دسترسی  تسهیل     )ب( 
کیفی از جمله فراهم بودن آنان با هزینه متناسب؛  مساعدت های حضــوری و واسطه ای حرکتی 

کارکنان متخصصی     )پ( ارائه آموزش در مورد مهارت های حرکتی به افراد دارای معلولیت و به 
کار می نمایند؛  که با افراد دارای معلولیت 

را تولید می نمایند در  کیفی  کمک ها، وسایل و فناوری های حرکتی  که     )ت( ترغیب نهادهایی 
جهت مد نظر قرار دادن تمامی جنبه های حرکتی افراد دارای معلولیت؛ 

ماده 21- آزادی بیان و عقیده و دسترسى به اطالعات
دارای  افراد  نمایند  تضمین  تا  نمود  خواهند  اتخاذ  را  مناسب  تدابیر  تمامی  عضو     دولت های 
معلولیت می توانند حق آزادی بیان و عقیده، از جمله آزادی جست وجو، دریافت و سهیم شدن در 
اطاعات و عقاید را بر مبنای برابر با سایرین و از طریق تمامی اشکال ارتباطاتی به انتخاب خود و 
که در ماده)2( این کنوانسیون تعریف شده است، از جمله از راه های زیر اعمال نمایند:  گونه ای  به 

گرفته شده برای عموم مردم به افراد دارای معلولیت در اشکال و     )الف( ارائه اطاعات در نظر 
فناوری های قابل دسترس و متناسب با انواع معلولیت، به موقع و بدون هزینه اضافی؛ 

   )ب( پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، روش های ارتباطاتی تقویت شده و جایگزین 
و سایر شیوه ها، روش ها و اشکال ارتباطی قابل دسترس افراد دارای معلولیت به انتخاب خودشان 

در تعامات رسمی؛ 
   )پ( ملزم ساختن نهادهای خصوصی که ارائه کننده خدمات به عموم مردم از جمله از طریق اینترنت 

می باشند جهت ارائه اطاعات و خدمات در اشکال مفید و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت؛ 
قابل  اینترنت جهت  از طریق  اطاعات  ارائه کنندگان  از جمله  ترغیب رسانه های همگانی     )ت( 

دسترس نمودن خدمات خود برای افراد دارای معلولیت؛ 
   )ث( شناسایی و ترویج استفاده از زبان های اشاره؛ 

ماده 22- احترام به حریم خصوصى
1   -هیچ فرد دارای معلولیتی صرف نظر از مکان اقامت یا زندگی، مشمول دخالت های خودسرانه 
حمله  یا  ارتباطاتی  اشکال  سایر  یا  مکاتبات  خانه،  خانواده،  خود،  شخصی  امور  در  قانونی  غیر  یا 
گردد. افراد دارای معلولیت از حق حمایت قانونی در مقابل  غیرقانونی به شخصیت و اعتبارش نمی 

چنین مداخات یا حماتی برخوردار می باشند. 
2   - دولت های عضو، حریم اطاعات شخصی، بهداشتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را بر 

مبنای برابر با سایرین مورد حمایت قرار خواهند داد. 
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ماده 23- احترام به خانه و خانواده
1   - دولت های عضو، برای رفع تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت در تمامی موارد مرتبط با 
ازدواج، خانواده، وظایف والدین و روابط مربوط بر مبنای برابر با سایرین تدابیر مؤثر و مناسبی را اتخاذ 

خواهند کرد تا تضمین نمایند که: 
تشکیل  و  ازدواج  رسیده اند، جهت  ازدواج  به سن  که  معلولیت  دارای  افراد  تمامی     )الف( حقوق 

خانواده بر مبنای رضایت کامل و آزادانه همسران مورد نظر به رسمیت شاخته می شود؛ 
   )ب( حقوق افراد دارای معلولیت جهت اتخاذ تصمیم به طور آزادانه و مسؤوالنه در مورد تعداد و 
فاصله بین کودکان آن ها و برخورداری از دسترسی به اطاعات متناسب با سن، آموزش تشکیل خانواده 
و باروری به رسمیت شناخته می شود و روش های ضروری به منظور قادر ساختن آن ها جهت اعمال 

حقوق مذکور تأمین می گردد؛ 
   )پ( افراد دارای معلولیت، از جمله کودکان، باروری خود را بر مبنای برابر با سایرین حفظ می نمایند. 
گرفتن قیمومت،  با در نظر  را  افراد دارای معلولیت  2   - دولت های عضو حقوق و مسؤولیت های 
سرپرستی، مسؤولیت، فرزند خواندگی یا سایر نهادهای مشابه چنانچه این گونه مفاهیم در قوانین ملی 
وجود داشته باشد تضمین خواهند نمود. در تمامی موارد، عالی ترین منافع کودک حائز اولویت می باشد. 
کمک های مناسبی را جهت افراد دارای معلولیت در اجراء مسؤولیت های مرتبط با  دولت های عضو 

تربیت کودکان آن ها  ارائه می نمایند. 
3   - دولت های عضو تضمین خواهند نمود که کودکان دارای معلولیت در ارتباط با زندگی خانوادگی 
از حقوق برابر برخوردارند. دولت های عضو با هدف تحقق حقوق مذکور و جلوگیری از اختفاء، ترک، 
کودکان دارای معلولیت، تعهد خواهند نمود تا اطاعات، خدمات و حمایت های اولیه  غفلت و تفکیک 

و جامع را به کودکان دارای معلولیت و خانواده آن ها ارائه نمایند. 
کودک از والدین خود برخاف اراده آن ها جدا نگردد  که  4   - دولت های عضو تضمین خواهند نمود 
دادگاه،  توسط  دولتی  اجرائی  دستگاه های  تصمیمات  بررسی  به شرط  مقامات صالح  که  زمانی  مگر 
کودک  ترین منافع  قوانین حاکم چنین جدایی جهت عالی  و  براساس تشریفات  که  بگیرند  تصمیم 
کودک یا یکی یا هر دوی  کودک از والدین خود بر مبنای معلولیت  ضروری می باشد. در هیچ موردی 

والدین جدا نمی گردد. 
5   - دولت های عضو چنانچه والدین بافصل قادر نباشند از کودک دارای معلولیت مراقبت نمایند، 
گونه تاشی را جهت ارائه مراقبت های جایگزین در درون خانواده بزرگتر و در  تعهد خواهند نمود هر 

کامی، در درون جامعه در شرایط خانوادگی به عمل آورند.  صورت نا

ماده 24- آموزش
1   - دولت های عضو، حق آموزش را برای افراد دارای معلولیت به رسمیت می شناسند. دولت های 
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در  را  گیری  فرا آموزشی  نظام  برابر،  مبنای فرصت  بر  و  تبعیض  بدون  این حق،  نظر تحقق  از  عضو 
تمامی سطوح و به صورت آموزش مادام العمر در موارد زیر تضمین خواهند نمود: 

کامل توانایی های انسانی و حس منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام به حقوق     )الف( توسعه 
بشر، آزادی های بنیادین و تنوع انسانی؛ 

دارای  افراد  ذهنی  و  جسمی  توانایی های  با  توأم  خاقیت  و  استعداد  شخصیت،  توسعه     )ب( 
معلولیت تا نهایت توانمندی های آن ها؛ 

   )پ( توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارکت مؤثر آنان در جامعه آزاد؛ 
که:  2   - در تحقق این حق، دولت های عضو تضمین خواهند نمود 

و  بر مبنای معلولیت مستثنی نمی گردند،  آموزش همگانی  از نظام  افراد دارای معلولیت     )الف( 
کودکان دارای معلولیت نیز از آموزش اجباری و رایگان ابتدایی یا متوسطه بر مبنای معلولیت  که  این 

مستثنی نمی گردند؛ 
گیر بر  کیفیت و فرا    )ب( افراد دارای معلولیت می توانند به آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان با 

مبنای  برابر با سایرین درجوامعی که در آن زندگی می نمایند، دسترسی داشته باشند؛ 
   )پ( همسان سازی متعارف در مورد نیازهای فردی ارائه می گردد؛ 

   )ت( افراد دارای معلولیت حمایت الزم در حوزه نظام آموزش همگانی را به منظور تسهیل در 
آموزش مؤثر آن ها دریافت می نمایند؛ 

و  اجتماعی  توسعه  کثر  حدا که  می گردد  ارائه  محیط هایی  در  مؤثر  فردی  حمایتی  تدابیر     )ث( 
گردد.  کامل را سبب  دانشگاهی متناسب با اهداف حضور 

توسعه  مهارت های  که  ساخت  خواهند  قادر  را  معلولیت  دارای  افراد  عضو،  دولت های   -   3
کامل و برابر آن ها در امر آموزش را به عنوان اعضای  اجتماعی و زندگی جهت تسهیل در مشارکت 
گیرند. بدین منظور دولت های عضو تدابیر مناسبی را از جمله در موارد زیر اتخاذ خواهند  جامعه فرا 

نمود: 
   )الف( تسهیل آموزش خط بریل و خط های جایگزین، شیوه های تقویتی و جایگزین،  روش ها 
و قالب های ارتباطاتی و مهارت های ترددی و جهت یابی، و تسهیل حمایت و راهنمایی همسان؛ 

   )ب( تسهیل در یادگیری زبان ایما و اشاره و ارتقاء هویت زبانی جامعه ناشنوایان؛ 
که نابینا، ناشنوانا یا نابینا- ناشنوا هستند  کودکانی     )پ( تضمین ارائه آموزش به افراد و بویژه 
توسعه  که  محیط هایی  در  و  افراد  برای  ارتباطاتی  روش های  و  شیوه ها  زبان  ها،  مناسبترین  به 

اجتماعی و دانشگاهی را به باالترین میزان افزایش می دهد. 
را به منظور  کمک به تضمین تحقق این حق، تدابیر مناسبی  4   - دولت های عضو به منظور 
که از شایستگی در زبان ایما و اشاره و یا خط  استخدام معلمین، از جمله معلمین دارای معلولیت 
کار می کنند اتخاذ  که در تمامی سطوح آموزشی  کارکنانی  بریل برخوردارند و آموزش افراد حرفه ای و 
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از معلولیت و استفاده از شیوه های جایگزین  گاهی  خواهند نمود. چنین آموزش هایی مشتمل بر آ
افراد  از  نیاز جهت حمایت  و مواد مورد  آموزشی  ارتباطاتی، فنون  قالب های  و  و روش ها  تقویتی  و 

دارای معلولیت خواهد بود. 
که افراد دارای معلولیت قادر هستند به آموزش های  5   - دولت های عضو تضمین خواهند نمود 
عالی عمومی، آموزش های فنی و حرفه ای،  آموزش ویژه بزرگساالن و آموزش های مادام العمر بدون 
تأمین  بدین منظور، دولت های عضو،  نمایند.  پیدا  با سایرین دسترسی  برابر  بر مبنای  و  تبعیض 

همسان سازی متعارف برای افراد دارای معلولیت را تضمین خواهند نمود. 

ماده 25- بهداشت
نایل  معیارهای  باالترین  از  برخورداری  حق  معلولیت،  دارای  افراد  برای  عضو،     دولت های 
عضو  دولت های  می شناسند.  رسمیت  به  معلولیت،  مبنای  بر  تبعیض  بدون  را  بهداشتی  شدنی 
که دارای  تمامی تدابیر مناسب را برای تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات بهداشتی 
اتخاذ خواهند نمود.  را  با بهداشت  توانبخشی مرتبط  از جمله  حساسیت های جنسیتی می باشند، 

به ویژه دولت های عضو موارد زیر را انجام خواهند داد: 
پرداخت در  قابل  یا  رایگان  و معیارهای  کیفیت  افراد دارای معلولیت همان حد،  برای     )الف( 
در  جمله  از  می گردد  ارائه  سایرین  برای  که  همان گونه  را  بهداشتی  برنامه های  و  مراقبت ها  مورد 
زمینه بهداشت جنسی و باروری و برنامه های بهداشت عمومی مبتنی بر جمعیت، فراهم خواهند 

نمود؛ 
   )ب( خدمات بهداشتی مورد نیاز برای افراد دارای معلولیت به ویژه بواسطه معلولیت آن ها از 
برای به حداقل   اقتضاء و خدمات طراحی گردیده  جمله شناسایی و مداخله زود هنگام در صورت 
فراهم  را  سالخورده  افراد  و  کودکان  میان  در  از جمله  بیشتر  ناتوانایی های   جلوگیری  از  و  رساندن 

خواهند نمود؛ 
از  آن ها  جوامع  به  محل  نزدیکترین  در  امکان  صورت  در  را  بهداشتی  خدمات  این گونه     )پ( 

جمله در مناطق روستایی فراهم خواهند نمود؛ 
سایرین  برای  کیفیت  همان  با  مراقبت  ارائه  به  ملزم  را  حرفه ای  بهداشت  متخصصان     )ت( 
بهداشتی  مراقبت های  برای  اخاقی  معیارهای  ترویج  و  آموزش  از طریق  معلولیت  دارای  افراد  به 
گاهی حقوق بشری،  آ ارتقاء  نظیر  آزادانه  و  گاهانه  آ رضایت  مبنای  بر  جمله  از  عمومی  و  فردی 

کرد؛  منزلت، استقال و احتیاجات افراد دارای معلولیت خواهند 
که این     )ث( تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در تأمین بیمه درمانی و بیمه عمر را در صورتی 
گونه بیمه ها در قانون ملی مجاز شناخته شده باشد ممنوع خواهند نمود تا آنکه به روشی عادالنه 

گردند؛  و منطقی ارائه 
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   )ج( از اعمال تبعیض آمیز مراقبت های بهداشتی یا خدمات بهداشتی یا غذا و مایعات بر مبنای 
معلولیت جلوگیری خواهند نمود. 

ماده 26- توانبخشى و بازپروری
از  1   - دولت های عضو جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت، تدابیر مناسب و مؤثری را 
توانایی  تمامی  استقال،  کثر  کسب و حفظ حدا به منظور  از همتایان خود  از طریق حمایت  جمله 
اتخاذ  کامل در تمامی جنبه های زندگی  حرفه ای، جسمی، ذهنی و اجتماعی و حضور و مشارکت 
را  توانایی  و  توانبخشی  جامع  خدمات  و  برنامه ها  عضو  دولت های  بدین منظور،  کرد.  خواهند 
و  نموده  تحکیم  سامان  داده،  وخدمات  اجتماعی  آموزش  استخدام،  بهداشت،  درحوزه  به ویژه 

گونه برنامه ها و خدمات:  که این  گونه ای  تدوام می بخشند، به 
توانایی های  و  نیازها  زمینه ای  ارزیابی چند  برمبنای  و  اولیه  مراحل  از  امکان  تا سرحد     )الف( 

گردد؛  فردی آغاز 
   )ب( مشارکت و حضور در اجتماع را حمایت نموده و تمامی جنبه های جامعه داوطلبانه بوده و 
گیرد و تا سرحد امکان به اجتماعات آنان از جمله در مناطق  در دسترس افراد دارای معلولیت قرار 

روستایی نزدیک باشند. 
خدمات  با  که  کارکنانی  و  حرفه ای  افراد  مستمر      و  اولیه  آموزش  توسعه  عضو،  دولت های   -   2

کار می کنند را ارتقاء خواهند بخشید.  توانایی و توانبخشی 
طراحی  امدادی  فناوری های  و  وسایل  از  استفاده  و  دانش  دسترسی،  عضو،  های  دولت   -   3
که به توانبخشی و بازپروری مرتبط می گردند، ارتقاء  گردیده برای افراد دارای معلولیت را همانگونه 

خواهند بخشید. 

کار و استخدام ماده 27- 
کردن بر مبنای برابر با سایرین به  کار  افراد دارای معلولیت را جهت  1   - دولت های عضو، حق 
کار آزادانه  رسمیت خواهند شناخت و این امر شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق 
که برای افراد دارای معلولیت باز،  کاری می گردد  کار و محیط  انتخاب شده و پذیرفته شده در بازار 
که  کار از جمله برای آن دسته از افرادی  گیر و قابل دسترس باشد. دولت های عضو از تحقق حق  فرا
قانون  گذاری  از جمله  مناسب  اقدامات  اتخاذ  از طریق  می گردند  معلولیت  دچار  اشتغال  دوران  طی 

برای موارد زیر صیانت نموده و آن را ارتقاء خواهند بخشید: 
اشکال  تمامی  با  مرتبط  موارد  تمامی  به  توجه  با  معلولیت  مبنای  بر  تبعیض  ممنوعیت     )الف( 
کاری  استخدام، از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پیشبرد حرفه ای و شرایط 

بهداشتی و ایمنی؛ 
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   )ب( حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین برای برخورداری از شرایط 
کارهای دارای ارزش، شرایط  کاری مناسب و عادالنه از جمله فرصت های برابر و دستمزد برابر برای 

کاری بهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از آالم؛ 
کارگری خود بر     )پ( تضمین توانایی افراد دارای معلولیت برای اعمال حقوق اتحادیه تجاری و 

مبنای برابر با سایرین؛ 
   )ت( توانمند ساختن افراد دارای معلولیت برای دسترسی مؤثر به برنامه های عمومی آشنایی فنی 

کاریابی و آموزش های حرفه ای و مستمر؛  و حرفه ای، خدمات 
و  کار  بازار  در  معلولیت  دارای  افراد  حرفه ای  پیشرفت های  و  شغلی  فرصت های  ترغیب     )ث( 

کسب، حفظ و بازگشت به اشتغال؛  همچنین یاری در یافتن، 
   )ج( ترغیب فرصت های مربوط به خود اشتغالی، کارآفرینی، توسعه تعاونی ها و شروع خود پیشه گی؛ 

   )چ( استخدام افراد دارای معلولیت در بخش دولتی؛ 
   )ح( ترغیب استخدام افراد دارای معلولیت در بخش خصوصی از طریق تدابیر و سیاست های 

گردد؛  که می تواند در برگیرنده برنامه های اقدام ترجیحی، تشویقی و سایر تدابیر  مناسب 
   )خ( تضمین ارائه جا ومکان  متعارف به افراد دارای  معلولیت در محیط کاری؛ 

کار آزاد توسط افراد دارای معلولیت؛  کسب تجربه در بازار     )د( ترغیب 
برای  کار  به  بازگشت  برنامه های  و  شغلی  ابقاء  تخصصی،  و  حرفه ای  توانبخشی  ترغیب     )ذ( 

افراد دارای معلولیت؛ 
کشیده  که افراد دارای معلولیت به بردگی یا بندگی  2   - دولت های عضو تضمین خواهند نمود 

کراه مورد حمایت واقع می گردند.  کار با اجبار و ا نمی شوند و بر مبنای برابر با سایرین در مقابل 

کافى برای زندگى و حمایت اجتماعى ماده 28- معیار 
و  آن ها  زندگی  برای  کافی  معیار  مورد  در  معلولیت  دارای  افراد  حق  عضو،  دولت های   -   1
خانوادهایشان از جمله، غذا، پوشاک و مسکن مکفی، و تداوم بهبود شرایط زندگی را به رسمیت 
می شناسند و اقدامات مناسبی را جهت پاسداری و ارتقاء تحقق این حق، بدون تبعیض بر مبنای 

معلولیت، اتخاذ خواهند نمود. 
2   - دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت را در مورد حمایت اجتماعی و بهره مندی از این 
حق بدون تبعیض بر مبنای معلولیت به رسمیت می شناسند، و اقدامات مناسبی را برای پاسداری 

و ارتقاء تحقق این حق از جمله اقداماتی در موارد زیر را اتخاذ خواهند نمود: 
   )الف( تضمین دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به خدمات آبهای بهداشتی و دسترسی به 
کمک های مربوط به نیازهای مرتبط با معلولیت؛  خدمات و وسایل مناسب و قابل پرداخت و سایر 
افراد  و  معلولیت  دارای  دختران  و  زنان  بویژه  معلولیت  دارای  افراد  دسترسی  تضمین     )ب( 
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سالخورده دارای معلولیت به برنامه های اجتماعی حمایتی و برنامه های فقرزدایی؛ 
که در شرایط تنگدستی به سر     )پ( تضمین  دسترسی افراد دارای  معلولیت و خانوادهای  آن ها 
استراحت های  جمله  از  معلولیت،  با  مرتبط  هزینه های   به  مربوط  دولتی  کمک های   به  می برند 

کمک های مالی، مشاوره و آموزش های کافی؛  مراقبتی، 
   )ت( تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت به برنامه های عمومی اسکان؛ 

   )ث( تضمین  دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به برنامه ها و مزایای  بازنشستگی؛ 

ماده 29- مشارکت در زندگى سیاسى و عمومى
بر  آن ها  از  بهره مندی  فرصت  و  سیـاسـی  حقوق  معلولیت،  دارای  افراد  برای  عضو     دولت های 

که:  مبنای برابر با سایرین را تضمین خواهند نمود و متعهد خواهند شد 
و  سیاسی  زندگی  در  کامل  و  مؤثر  بطور  می توانند  معلولیت  دارای  افراد  نمایند  تضمین     )الف( 
از جمله  برگزیده اند  آزادانه  که  نمایندگانی  از طریق  یا  با سایرین، مستقیمًا  برابر  مبنای  بر  عمومی 
حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رأی دادن و برگزیده شدن، مشارکت نمایند، از جمله از طریق: 
1   - تضمین این که روند، تسهیات و ابزار رأی گیری، مناسب، قابل دسترس و به سهولت قابل 

فهم و بهره گیری می باشند؛ 
بـدون هـراس در  و  بـه طـور مخفـی  رأی دادن  افـراد دارای معلولیـت جهـت  از حـق  2   - حمایـت 
انتخابـات و همه پرسـی  های عمومـی، نامـزد انتخابـات شـدن، تصـدی مؤثـر و ایفـاء تمامـی وظایـف 
عمومـی در تمامـی سـطوح دولتـی و تسـهیل اسـتفاده از فناوری هـای جدیـد و کمکی در صـورت اقتضاء؛ 
3   - تضمیـن بیـان آزادانـه اراده افـراد دارای معلولیـت بـه عنـوان رأی دهنـده و در ایـن جهـت و در 
گیـری بـه فرد مـورد انتخـاب آن ها؛  کـه ضـروری باشـد بـا درخواسـت آنـان اجـازه یـاری در رأی  جایـی 
بدون  کامل،  و  مؤثر  بطور  می توانند  معلولیت  دارای  افراد  که  را  محیطی  فعال  طور  به     )ب( 
تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین، در چهارچوب امور عمومی مشارکت نمایند را ارتقاء بخشند و 

مشارکت آنان را در امور عمومی از جمله موارد زیر ترغیب نمایند: 
کشور و در  1   - مشارکت در مجامع و سازمان های غیردولتی مرتبط با زندگی سیاسی و عمومی 

فعالیت ها و اداره احزاب سیاسی؛ 
دارای  افراد  معرفی  جهت  معلولیت  دارای  افراد  ویژه  سازمان های  عضویت  و  شکل دهی   -   2

معلولیت در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی؛ 

ماده 30- مشارکت در زندگى فرهنگى، تفریح، فراغت و ورزش
1   - دولت هـای عضـو، حـق افـراد دارای معلولیـت در جهـت مشـارکت در زندگـی فرهنگـی بـر مبنـای 
برابـر بـا سـایرین را بـه رسـمیت می شناسـند و تمامـی تدابیـر مناسـب را اتخـاذ خواهنـد نمـود تـا تضمیـن 
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   )الف( از دسترسی به اقام فرهنگی به صورت قابل دسترس برخوردار می گردند؛ 

   )ب( از دسترسـی بـه برنامه هـای تلویزیونـی، فیلـم، تئاتـر و سـایر فعالیت هـای فرهنگـی به صـورت 
قابـل دسـترس برخـوردار می گردنـد؛ 

کتابخانه  کن اجراء برنامه ها یا خدمات فرهنگی نظیر تئاتر، موزه، سـینما،     )پ( از دسترسـی به اما
کـه از  کنـی  گردشـگری برخـوردار می گردنـد و تـا سـرحد امـکان از دسترسـی بـه یادمان هـا و اما و خدمـات 

نظـر ملـی- فرهنگـی حائز اهمیت می باشـند، برخـوردار می گردند. 
جهـت  معلولیـت  دارای  افـراد  توانمند  سـاختن  بـرای  را  مناسـبی  تدابیـر  عضـو،  دولت هـای   -   2
گیـری از توانایی هـای بالقـوه خاقـه، فکـری و هنـری آن هـا نـه  برخـورداری از فرصـت توسـعه و بهـره 

خواهندنمـود.  اتخـاذ  جهـت  اغنای جامعـه،  بلکـه  آن هـا  انتفـاع  شـخصی   واسـطه  بـه  تنهـا 
تضمین  تا  نمود  خواهند  اتخاذ  بین الملل  حقوق  طبق  را  مناسبی  تدابیر  عضو،  دولت های   -   3
نمایند که حقوق مالکیت معنوی، مانعی تبعیض آمیز یا غیرمنطقی را در دستیابی افراد دارای معلولیت 

به اقام فرهنگی ایجاد نمی نماید. 
4   - افراد دارای معلولیت، بر مبنای برابر با سایرین از حق شناسایی و حمایت از هویت زبانی و 

فرهنگی مختص به خود از جمله زبان ایما و اشاره و فرهنگ ناشنوایان برخوردار خواهند بود. 
5   - دولت های عضو، با نیت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت بر مبنای برابر 
کرد:  با سایرین در فعالیت های تفریحی، فراغتی و ورزشی، تدابیر مناسبی را در موارد زیر اتخاذ خواهند 
   )الف( ترغیب و تشویق مشارکت افراد دارای معلولیت تا سرحد امکان در تمامی سطوح فعالیت های 

عمده سازی ورزشی؛ 
   )ب( تضمین این که افراد دارای معلولیت، از فرصت سامان دهی، توسعه و مشارکت در ورزش ها 
و فعالیت های تفریحی ویژه معلولین برخوردارند، و بدین منظور، بر مبنای برابر با سایرین، ترغیب 

تدارک تعلیم، آموزش و منابع مناسب؛ 
گردشگری  و  تفریحی  ورزشی،  اماکن  به  دسترسی  از  معلولیت  دارای  افراد  این که  تضمین     )پ( 

برخوردار می باشند؛ 
   )ت( تضمین این که کودکان دارای معلولیت از دسترسی برابر با سایر کودکان به مشارکت در بازی، 

تفریح و فعالیت های ورزشی و فراغتی از جمله فعالیت های درون نظام مدارس برخوردار می باشند؛ 
که به سازمان دهی  از دسترسی به خدمات آن هایی  افراد دارای معلولیت     )ث( تضمین این که، 

گردشگری و تفریحی اشتغال دارند، برخوردار می باشند.  فعالیت های ورزشی، فراغتی، 

ماده31- جمع آوری آمار و داده ها
1   - دولت های عضو متعهد می گردند تا اطاعات مناسب از جمله داده های پژوهشی و آماری را در 
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جهت قادر ساختن آن ها برای تنظیم و اجراء سیاست ها برای اثربخشی به این کنوانسیون، جمع آوری 
نمایند. فرآیند جمع آوری و حفظ این اطاعات باید: 

جهت  در  را  داده ها  حفظ  به  مربوط  قوانین  جمله  از  حقوقی  شده  پذیرفته  پادمان های     )الف( 
تضمین محرمانه بودن آن ها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت رعایت نماید؛ 

   )ب( در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین و اصول اخاقی، در جمع آوری و استفاده 
از آمار، هنجارهای پذیرفته شده بین المللی را رعایت نماید؛ 

2   - اطاعـات جمـع آوری شـده طبـق ایـن مـاده، در صـورت اقتضـاء بـه تفکیـک ارائـه خواهـد شـد 
کنوانسـیون اسـتفاده  کمـک بـه ارزیابـی اجـرای تعهـدات دولت هـای عضـو بـه موجـب ایـن  و در جهـت 
کـه افـراد دارای معلولیـت در اعمـال حقوقشـان با آن ها مواجه می گردند را شناسـایی  می گـردد و موانعـی 

و بررسـی می نمایـد. 
افراد  و دسترسی   گرفت  به عهده خواهند  را  آمار  گونه  این  نشر  3   - دولت های عضو، مسؤولیت 

دارای  معلولیت و دیگران به آن ها را تضمین خواهند نمود.

ماده 32- همکاری های بین المللى
1   - دولت های عضو، اهمیت همکاری های بین المللی و ارتقاء آن در حمایت از تاش های ملی 
مؤثری  و  مناسب  تدابیر  و  می شناسند  رسمیت  به  را  کنوانسیون  این  مقاصد  و  اهداف  تحقق  برای 
منطقه ای  مرتبط  سازمان های  مدنی،  جامعه  با  مشارکت  در  اقتضاء  صورت  در  و  دولت ها  میان  را 
مذکور  تدابیر  خواهندکرد.  اتخاذ  معلولیت،  دارای  افراد  به  مربوط  سازمان های  به ویژه  بین المللی  و 

می تواند، ازجمله در-برگیرنده موارد زیر باشد: 
   )الف( تضمین این که همکاری های بین المللی ازجمله برنامه های توسعه بین المللی  رگیرنده و 

قابل دسترس افراد دارای معلولیت، می باشد؛ 
تجربیات،  اطاعات،  تقسیم  و  تبادل  طریق  از  جمله  از  ظرفیت سازی  تقویت  و  تسهیل     )ب( 

برنامه-های آموزشی و رویه های مناسب؛ 
   )پ( تسهیل همکاری پژوهشی و دسترسی به دانش فنی و علمی؛ 

کمک های اقتصادی و فنی از جمله از طریق تسهیل دسترسی و     )ت( در صورت اقتضاء تأمین 
تسهیم فناوری های مددی و قابل دسترس و نیز از طریق انتقال فناوری؛ 

این  به موجب  تعهدات خود  ایفاء  در  هر دولت عضو  تعهدات  به  ماده خدشه ای  این  مفاد   -   2
کنوانسیون وارد نمی نماید. 

ماده 33- نظارت و اجراء ملى
1   - دولت های عضو، بر مبنای نظام سازمانی خود، یک یا چند مرجع ملی درون دولتی را برای 
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تعیین  یا  ایجاد  به  را  کافی  و توجه  تعیین خواهند نمود  کنوانسیون  این  اجراء  با  موضوعات مرتبط 
گون  گونا سازوکارهای هماهنگی در درون دولت    به منظور تسهیل در اقدامات مرتبط در بخش های 

کرد.  و سطوح مختلف مبذول خواهند 
2   - دولت های عضو، طبق نظام اداری و حقوقی خود، در درون دولت عضو، چهارچوبی از جمله 
کار مستقل را در صورت اقتضاء به منظور ارتقاء، حمایت و نظارت بر اجرای این  یک یا چند ساز و 
ایجاد  یا  تعیین  در صورت  دولت های عضو  می نمایند.  یا حفظ  تحکیم  تعیین،  ایجاد،  کنوانسیون 
کارکرد نهادهای ملی در مورد حمایت و ارتقاء  حقوق  کاری، اصول مرتبط با وضعیت و  چنین ساز و 

بشر را مد نظر قرار خواهند داد. 
که نماینده آن ها می باشند در  3   - جامعه مدنی و به ویژه افراد دارای معلولیت و سازمان هایی 

کامل مشارکت و مداخله خواهند نمود.  فرآیند نظارتی، به طور 

کارگروه حقوق افراد دارای معلولیت ماده 34- 
می شود(  نامیده  »کارگروه«  پس  این  از  معلولیت)که  دارای  افراد  حقوق  مورد  در  گروهی  کار   -   1

ایجادخواهدگردید که وظایف زیر را انجام خواهد داد. 
کارشناس خواهد بود. پس  کنوانسیون، مرکب از دوازده  گروه در زمان الزم االجراء شدن این  کار   -   2
کارگروه تا شش عضو افزایش  کنوانسیون، عضویت در  از تصویب یا الحاق شصت دولت دیگر به این 

کثر به هجده عضو بالغ می گردد.  می یابد و حدا
کارگروه با صاحیت شخصی خود به انجام وظیفه خواهند پرداخت و از جایگاه واالی  3   - اعضاء 
از  بود.  خواهند  برخوردار  این کنوانسیون  پوشش  تحت  زمینه  در  توانمندی  و  تجربه  اخاقی، حسن 
کافی را به مفاد مندرج  گردید تا توجه  دولت های عضو به هنگام معرفی نامزدهای خود، دعوت خواهد 

در بند)3( ماده)4( این کنوانسیون مبذول نمایند. 
گوناگون  کندگی جغرافیایی یکسان، دربرگیرندگی اشکال  گرفتن پرا 4   - دولت های عضو، با در نظر 
معلولیت،  دارای  کارشناسان  و مشارکت  متوازن  اساسی، حضور جنسیتی  نظام های حقوقی  تمدنها، 

اعضای کارگروه را برمی گزینند. 
فهرست  میان  از  عضو،  دولت های  گردهمایی  جلسات  طی  مخفی،  رأی  با  کارگروه  اعضاء   -   5
نامزدهای دولت های عضو که از میان اتباع خود برگزیده اند، انتخاب خواهند شد. در جلسات مذکور، که 
کثریت مطلق  با حضور دو سوم دولت های عضو رسمیت خواهد یافت، افرادی که بیشترین تعداد آراء و ا
کارگروه انتخاب  آرای نمایندگان حاضر و رأی دهنده دولت های عضو را به دست آورند، به عضویت 

خواهند شد. 
کنوانسـیون برگزار  کثر ظرف شـش ماه پس از الزم االجراء شـدن این  کارگروه حدا ۶   - اولین انتخابات 
خواهـد شـد. حداقـل چهـار مـاه پیـش از برگـزاری هریـک از انتخابـات، دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد طـی 
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نامـه ای خطـاب بـه دولت هـای عضـو، از آنـان دعـوت خواهـد کرد ظـرف دو مـاه نامزدهای خـود را معرفی 
نماینـد. دبیـر کل متعاقبـًا فهرسـتی از اسـامی همـه نامزدهـا، بـه ترتیـب حـروف الفبـا، و بـا ذکـر نـام دولـت 
عضـوی کـه آن هـا را نامـزد نمـوده اسـت، تهیه و به دولت های عضو این کنوانسـیون تسـلیم خواهد کرد. 
کارگروه برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهند شد و تنها برای یک بار دیگر واجد  7   - اعضاء 
انتخاب می باشند. در هر حال دوره عضویت شش نفر از اعضاء منتخب در اولین انتخابات، در پایان 
دو سال خاتمه خواهد یافت. بافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی این شش نفر از طریق قرعه کشی 

توسط رئیس جلسه موضوع بند)5( این ماده تعیین خواهد شد. 
8   - انتخاب شش عضو دیگر، طی برپایی انتخابات منظم و طبق مفاد مرتبط این ماده صورت 

می گیرد. 
که  کند یا استعفاء دهد، یا به هر دلیلی اعام نماید  کارگروه فوت  که یکی از اعضاء  9   - در صورتی 
دیگر قادر به انجام وظیفه نمی باشد، دولت عضوی که این عضو را نامزد کرده است، کارشناس دیگری 
کرد تا در  که دارای شایستگی و واجد شرایط مندرج در مفاد مرتبط با این ماده باشد را منصوب خواهد 

باقیمانده دوره، انجام وظیفه نماید. 
کار خود را تنظیم خواهد کرد.  کارگروه، آئین   -   10

کارگروه، به  کارکنان و تجهیزات الزم را برای ایفای مؤثر وظایف  کل سازمان ملل متحد،  11   - دبیر 
موجب این کنوانسیون فراهم خواهد نمود و جلسه مقدماتی آن را برگزار خواهد کرد. 

12   - با تأیید مجمع عمومی، اعضاء کارگروهی که به موجب این کنوانسیون تشکیل می شود از محل 
منابع سازمان ملل متحد، براساس شرایط و مقتضیاتی که مجمع عمومی ممکن است تعیین نماید و با 

در نظر گرفتن اهمیت مسؤولیت های کارگروه، مقرری دریافت خواهند نمود. 
ملـل  مأموریـت سـازمان  در  کارشناسـان  و مصونیت هـای  مزایـا  تسـهیات،  از  کارگـروه  اعضـاء   -   13
متحـد، منـدرج در بخش هـای ذی ربط کنوانسـیون مزایا و مصونیت های سـازمان ملل متحـد، برخوردار 

گردیـد.  خواهنـد 

گزارش دولت های عضو ماده 35- 
گردیده  گزارش جامعی از تدابیر اتخاذ  کل سازمان ملل متحد،  1   - دولت های عضو، از طریق دبیر 
پیشرفت های   همچنین  و  این کنوانسیون  موجب  به  تعهدات  گذاشتن  اجراء  مورد  به  درخصوص 
کنوانسیون برای دولت عضو مربوط  حاصله در این  زمینه  را ظرف  دوسال  پس  از الزم االجراء شدن این 

کارگروه تسلیم خواهند نمود.  به 
گاه  2   - پس از آن، دولت های عضو، گزارش های آتی را حداقل هر)4( سال یک بار و پس از آن هر 

که کارگروه درخواست کند، تسلیم خواهند نمود. 
3   - کارگروه، درخصوص هرگونه دستورالعمل حاکم بر محتوای گزارش ها تصمیم گیری خواهد نمود. 
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4   - دولت عضوی که گزارش اولیه جامع را به کارگروه تسلیم کرده است، نیاز نیست در گزارش های 
که قبًا ارائه نموده است تکرار نماید.  بعدی خود، اطاعاتی را 

در  را  این عمل  که  از دولت های عضو درخواست  می گردد  برای کارگروه،  گزارش  تهیه  به هنگام 
کنوانسیون  کافی را به مفاد مندرج در بند)3( ماده)4( این  روندی شفاف و باز انجام داده و توجه 

مبذول نمایند. 
کنوانسیون  که بر میزان اجراء تعهدات ناشی از این  گزارش ها عوامل و مشکاتی  5   - می توان در 

تأثیر می گذارند را مشخص ساخت. 

گزارش ها ماده 36- بررسى 
1   - هر یک از گزارش ها توسط کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که مقتضی بداند 
گزارش ارائه و به دولت ذی ربط اباغ خواهد نمود. دولت  کلی را در مورد  پیشنهادات و توصیه های 
گروه می تواند  کار  گروه پاسخ دهد.  کار  به  که خود برمی گزیند،  گونه اطاعاتی  با هر  عضو می تواند 

کنوانسیون درخواست نماید.  اطاعات بیشتری را از دولت های عضو ذی ربط در مورد اجراء این 
گروه می تواند به  کار  گزارش خود نماید،  ارائه  که دولت عضو تأخیر عمده ای در  2   - در صورتی 
کنوانسیون در آن دولت بر مبنای اطاعات موجود و  دولت ذی ربط ضرورت بررسی نحوه اجراء این 
کار  گزارش مربوط ظرف مدت سه ماه پس از اباغ، تسلیم  گر  کارگروه را اباغ نماید. ا موثق در اختیار 
که در بررسی مزبور مشارکت ورزد. در  کارگروه از دولت عضو ذی ربط دعوت خواهد نمود  گروه نگردد، 
گزارش مربوط به پاسخگویی بپردازد، مفاد بند)1( این ماده  که دولت عضو ذی ربط با ارائه  صورتی 

اعمال خواهد شد. 
گزارش ها را در اختیار تمامی دولت های عضو قرارخواهد داد.  کل سازمان ملل متحد،  3   - دبیر 

کشورهای خویش در اختیار عموم  گسترده، در  گزارش های خود را به طور  4   - دولت های عضو، 
گزارشات را تسهیل می نمایند.  کلی مربوط به این  قرار داده و دسترسی به پیشنهادات و توصیه های 
که حاوی درخواست برای  گزارش های دولت های عضو  که مقتضی بداند  کارگروه در صورتی   -   5
که ممکن است  مشاوره یا مساعدت فنی یا نمایانگر نیاز باشد را همراه با ماحظات و توصیه هایی 
کارگروه در این زمینه داشته باشد، برای آژانس های تخصصی، صندوق ها و برنامه های سازمان ملل 

متحد و سایر نهادهای صاحیت دار ارسال خواهد نمود. 
  

کارگروه ماده 37- همکاری بین دولت های عضو و 
یاری  وظایفشان  ایفای  در  آن  اعضاء  به  و  کارگروه همکاری  با  دولت های عضو  از  هر یک   -   1

خواهد نمود. 
2   - کارگروه در رابطه خود با دولت های عضو، توجه کافی را به راه ها و روش های گسترش ظرفیت 
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کنوانسیون از جمله از طریق همکاری های بین المللی مبذول خواهد نمود.  ملی برای اجراء این 

کارگروه با سایر نهادها ماده 38- ارتباط 
کنوانسیون و ترغیب همکاری های بین المللی در زمینه های     به منظور پیشبرد اجرای مؤثر این 

کنوانسیون:  تحت پوشش این 
   )الف( آژانس های تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسی اجراء 
گردید.  خواهند  برخوردار  می گیرد،  قرار  آن ها  وظایف  حوزه  در  آنجایی که  تا  کنوانسیون  این  مفاد 
که مقتضی بداند از آژانس های تخصصی و سایر نهادهای صاحیت دار  کارگروه می تواند در صورتی 
جهت ارائه توصیه های کارشناسانه در مورد اجراء کنوانسیون در زمینه هایی که در حوزه وظایف آن ها 

کارگروه می تواند.  قرار می گیرد، دعوت نماید. 
گزارش در مورد اجرای  ارائه  از آژانس های تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد برای 

کنوانسیون در زمینه هایی که در حوزه فعالیت های آن ها قرار می گیرد، دعوت نماید. 
که به موجب  کارگروه در صورت اقتضاء در اجرای وظایف خود با سایر نهادهای ذی ربط     )ب( 
گردیده اند، از نظر تضمین پیوستگی در دستورالعمل های  معاهدات حقوق بشری بین المللی تأسیس 
اجرای  در  و هم پوشانی  از دوباره کاری  پرهیز  و  مربوط  کلی  توصیه های  و  پیشنهادات  گزارش دهی، 

وظایف آنان، مشورت خواهد نمود. 

کارگروه گزارش  ماده 39- 
   کارگروه هر دو سال یک بار به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد فعالیت های 
گزارش ها و اطاعات واصله از دولت های عضو،  گزارش خواهد داد و می تواند بر مبنای بررسی  خود 
کارگروه، چنین پیشنهادات و توصیه های  گزارش  ارائه نماید. در  را  کلی  پیشنهادات و توصیه های 

گردید.  کلی توأم با نظرات دولت های عضو)در صورت وجود(، درج خواهد 

ماده 40- فراهمایی دولت های عضو
به طـور  کنوانسـیون،  ایـن  اجـراء  بـا  مرتبـط  هـر موضـوع  بررسـی  بـه منظـور  1   - دولت هـای عضـو، 

می آینـد.  گردهـم  عضـو  دولت هـای  فراهمایـی  در  منظـم 
کنوانسیون، توسط  کثر شش ماه پس از الزم االجراء شدن این  2   - فراهمایی دولت های عضو حدا
کل سازمان ملل متحد  کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. نشست های آتی توسط دبیر  دبیر 

به صورت هر دو سال یک بار یا بنا به تصمیم فراهمایی دولت های عضو، برگزار خواهد شد. 
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ماده 41- امین)اسناد(
کنوانسیون خواهد بود.  کل سازمان ملل متحد، امین)اسناد( این     دبیر 

ماده 42- امضاء
کنوانسیون برای امضاء تمامی دولت ها و سازمان های همگرایی منطقه ای در مقر سازمان    این 

ملل متحد در نیویورک از تاریخ 30 مارس 2007)138۶/1/10( مفتوح می باشد. 

ماده 43- رضایت به ملتزم شدن
کننده و تأیید رسمی سازمان های همگرایی  کنوانسیون منوط به تصویب دولت های امضاء     این 
کنوانسیون برای الحاق هر دولت یا سازمان همگرایی منطقه ای  کننده خواهد بود.  منطقه ای امضاء 

کنوانسیون را امضاء ننموده است، مفتوح خواهد بود.  که 

ماده 44- سازمان های همگرایی منطقه ای
کم در یک  که توسط دولت های حا 1   - »سازمان همگرایی منطقه ای« به سازمانی اطاق می شود 
منطقه مشخص تأسیس گردیده است و دولت های عضو آن، صاحیت خود را در ارتباط با موضوعات 
کنوانسیون به آن تفویض نموده اند. چنین سازمان هایی در اسناد الحاق یا تأیید  مورد حکم در این 
کنوانسیون اعام  رسمی خود، محدوده صاحیت خویش را در ارتباط با موضوعات مورد حکم در این 
خواهند نمود. متعاقبًا آن ها امین اسناد را از هر گونه تغییرات اساسی در محدوده صاحیت خود مطلع 

خواهند ساخت. 
در محدوده  مورد چنین سازمان هایی  در  »دولت های عضو«  به  ارجاع  کنوانسیون،  این  در   -   2

صاحیت آنان اعمال خواهد شد. 
توسـط  شده  تودیع  سند  گونه  هر  ماده)47(  و)3(  بندهای)2(  و  ماده)45(  بند)1(  نظر  از   -   3

گرفته نخواهد شد.  سازمان های همگرایی منطقه ای در شمارش، در نظر 
4   - سازمان های همگرایی منطقه ای می توانند در زمینه موضوعات در حیطه صاحیت خویش، 
که  آراء برابر با تعداد دولت های عضو آن ها  را با تعداد  حق رأی خود در فراهمایی دولت های عضو 
که هر یک از دولت های عضو سازمان  کنوانسیون نیز می باشند، اعمال نمایند. در صورتی  عضو این 
کرد و بالعکس؛  مذکور، حق رأی خود را اعمال نماید، چنین سازمانی حق رأی خود را اعمال نخواهد 

ماده 45- الزم االجراء شدن
الزم االجراء  الحاق  یا  تصویب  سند  بیستمین  شدن  سپرده  از  پس  روز  سی  کنوانسیون،  این   -   1

خواهد شد. 
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سپرده شدن  از  پس  که  منطقه ای  سازمان همگرایی  یا  دولت  هر  مورد  در  کنوانسیون  این   -   2
کنوانسیون را تصویب یا رسمًا تأیید می کند یا به آن  بیستمین سند تصویب، تأیید رسمی یا الحاق، 

ملحق می شود، سی روز پس از تاریخ سپردن سند مزبور آن، الزم االجراء خواهد شد. 

ماده 46- قیود تحدید تعهد
1   - قیود تحدید تعهدی که با هدف و مقصود این کنوانسیون مغایرت داشته باشد، مجاز نخواهد بود. 

2   - قیود تحدید تعهد در هر زمان قابل باز پس گیری است. 

ماده 47- اصالحیه ها
کنوانسیون پیشنهاد نموده و  1   - هر یک از دولت های عضو می تواند اصاحیه ای را در مورد این 
کل، اصاحیه پیشنهادی را برای دولت های  کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیر  آن را به دبیر 
فراهمایی  برگزاری  باره  در  را  خود  نظر  کرد  خواهد  درخواست  آن ها  از  و  نمود  خواهد  ارسال  عضو 
دولت های عضو به منظور بررسی و تصمیم در مورد پیشنهادات، اعام نمایند. چنانچه ظرف چهار 
کل  ماه از تاریخ مکاتبه مذکور، حداقل یک سوم دولت های عضو موافق چنین فراهمایی باشند، دبیر 
کثریت  که به تصویب ا کرد. هر اصاحیه ای  فراهمایی را با پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد 
کل به مجمع عمومی سازمان ملل  دو سوم دولت-های عضو حاضر و رأی دهنده برسد، توسط دبیر 

متحد برای تصویب و متعاقبًا جهت تمامی دولت های عضو برای پذیرش، تسلیم خواهد شد. 
روز  باشد، سی  گرفته  قرار  و تصویب  این ماده مورد پذیرش  بند)1(  که مطابق  2   - اصاحیه ای 
پس از این که تعداد اسناد سپرده شده پذیرش به دو سوم تعداد دولت های عضو در تاریخ تصویب 
از آن، اصاحیه برای هر دولت عضو سی روز پس  گردد، الزم االجراء خواهد شد. پس  بالغ  اصاحیه 
از سپردن سند پذیرش آن، الزم االجراء خواهد شد. هر اصاحیه ای تنها برای آن دسته از دولت های 

که آن را پذیرفته اند الزام آور است.  عضو 
که مطابق  که فراهمایی دولت های عضو به اتفاق آراء تصمیم بگیرد، اصاحیه ای  3   - در صورتی 
بند)1( این ماده تصویب شده است و انحصارًا مرتبط با مواد)34(،)38(،)39( و)40( می باشد، برای 
تعداد  سوم  دو  به  پذیرش  سپرده شده  اسناد  تعداد  اینکه  از  پس  روز  دولت های عضو، سی  تمامی 

گردد، الزم االجراء خواهد شد.  دولت-های عضو در تاریخ تصویب اصاحیه بالغ 

کنوانسیون ج از عضویت در  ماده 48- خرو
از  کل سازمان ملل متحد  کتبی به دبیر  ارسال اطاعیه  با  از دولت های عضو می تواند     هر یک 
گردد. خروج از عضویت، یک سال پس از تاریخ دریافت اطاعیه توسط  کنوانسیون خارج  عضویت در 

کل صورت می پذیرد.  دبیر 
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ماده 49- قالب های قابل دسترس
کنوانسیون در قالب های قابل دسترس ارائه خواهد شد.     متن این 

ماده 50- متون اصلى
اعتبار یکسان  از  کنوانسیون  این  اسپانیایی  و  روسی  فرانسوی،  انگلیسی،     متون عربی، چینی، 

برخوردارند. 
که از طرف دولت های متبوع  گواهی مراتب باال امضاء کنندگان تام االختیار امضاء کننده زیر     برای 

کنوانسیون را امضاء نموده اند.  خود برای این امر به طور مقتضی مجاز می باشند، این 
در  ماده  پنجاه  و  مقدمه  شامل  کنوانسیون  متن  به  منضم  واحده  ماده  بر  مشتمل  فوق     قانون 
آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای  روز چهارشنبه مورخ سیزدهم  جلسه علنی 

اسامی تصویب و در تاریخ 1387/10/4 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
على الریجانى 
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فصل دوم
قوانین عادی

کشور مصوب 1359/10/10 مجلس شورای اسامی قانون انتزاع بنیاد شهید از سازمان بهزیستی 

کشور  قانون انتزاع بنیاد شهید از سازمان بهزیستى 
 ماده واحده

از تاریـخ تصویـب ایـن مـاده واحـده مصوبـه مورخـه 59/3/24 شـورای انقـاب درمورد الحـاق بنیاد 
شـهید به سـازمان بهزیسـتی نسـخ و بنیاد  شـهید به عنوان یک نهاد انقابی وابسـته به نخسـت وزیری 
کـه نخسـت وزیر تعییـن می کنـد و مـورد تأییـد مقـام رهبـری قـرار می گیـرد اداره  بـه وسـیله سرپرسـتی 

 خواهد شـد.
با رعایت اصل 74 جهت  و  تنظیم  را  اساسنامه خود  ماه  تا سه  کثر  بنیاد موظف است حدا  این 

تصویب به مجلس تقدیم نماید.
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه دهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی 

به تصویب مجلس شورای اسامی رسیده است.
 رئیس مجلس شورای اسالمى

کبر هاشمى ا

قانـون تغییـر نـام وزارت بهـداری و بهزیسـتى بـه وزارت بهـداری مصـوب 1359/12/10 
مجلـس شـورای اسـالمى

 ماده واحده
کشـور و انتـزاع وظایـف مربـوط بـه بهزیسـتی از وزارت بهـداری  نظـر بـه تشـکیل سـازمان بهزیسـتی 
کلیـه  و بهزیسـتی، از تاریـخ تصویـب ایـن قانـون  نـام وزارت مزبـور بـه وزارت بهـداری تغییـر می یابـد و 
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بـه وزیـر مشـاور و رئیـس سـازمان  امـور بهزیسـتی  وظایـف و اختیـارات وزیـر بهـداری و بهزیسـتی در 
کشـور منتقـل می گـردد.  بهزیسـتی 

 قانـون فـوق مشـتمل بـر مـاده واحـده در جلسـه روز یکشـنبه دهـم اسـفند مـاه یـک هـزار و سـیصدو 
پنجاه و نه شمسـی به تصویب مجلس شـورای اسـامی  رسـیده و شـورای محترم نگهبان آن راتأیید 

نموده اسـت.
 رئیس مجلس شـورای اسالمى

کبر هاشمى ا

 
که به درجه  قانـون برقـراری حقـوق وظیفـه و مسـتمری بـرای محافظیـن و رانندگانـى 
رفیـع شـهادت نائـل مى شـوند یـا در راه انجـام وظیفـه فـوت یـا معلـول شـوند مصـوب 

1361/08/02 مجلـس شـورای اسـالمى
 ماده واحده

شـهادت  رفیـع  درجـه  بـه  اسـامی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان  راننـدگان  و  محافظیـن  گاه  هـر 
کار  کـه قـادر بـه انجـام  برسـند و یـا در راه انجـام وظیفـه فـوت نماینـد و یـا  معلـول شـوند بـه نحـوی 
کشـوری و یا قانـون تأمیـن اجتماعی و یـا نیروهای  کـه مشـمول مقـررات اسـتخدام  نباشـند بـه شـرطی 
مسـلح  جمهـوری اسـامی نبـوده باشـند تـا آخریـن حقـوق قبـل از وقـوع حادثـه بـه شـخص معلـول و یـا 
بـه عائلـه تحـت تکفـل آن هـا از محـل صرفه جویـی در هزینه هـای  جـاری اعتبـارات مجلـس شـورای 

اسـامی و جرائـم غیبـت و تأخیـر نماینـدگان پرداخـت می شـود. 
کـه حقـوق مسـتمری صـرف هزینـه زندگـی آن هـا می شـود از لحـاظ   تبصـره 1- عائلـه تحـت تکفـل 

ایـن قانـون عبارتنـد از: 
که شـوهر اختیار نکرده باشـد.  الف( زوجه دائمی تا زمانی 

ب( فرزنـدان و نـوادگان ذکور) بـه شـرط آنکـه پدرشـان فـوت شـده و تحـت تکفـل قانونـی باشـند( 
تـا سـن هجده سـالگی تمـام. مگـر این کـه بـه موجـب مـدارک  مثبتـه در یکی از دانشـگاه ها یا مؤسسـات 
آموزشـی رسـمی عالـی مشـغول تحصیـل باشـند، در ایـن صـورت حقـوق وظیفـه آنـان تـا پایـان بیسـت 

و پنج سـالگی  پرداخـت می شـود.
پ( فرزندان و نوادگان اناث) به شرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی باشند( 
گر به موجب  تا سن هجده سالگی تمام و به شرط آنکه همسر اختیار نکرده باشند. افراد این طبقه ا
مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر 

اختیار نکرده باشند  حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست و پنج سالگی پرداخت می شود. 
باشـند(  قانونـی  تکفـل  تحـت  و  نمـوده  فـوت  پدرشـان  آنکـه  شـرط  نوادگان) بـه  و  فرزنـدان  ت( 
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نباشـند. کار  انجـام  بـه  قـادر  کـه  ناقص العضـو  و  علیـل 
ث( پدر و مادر و سـایر بسـتگان تحت تکفل؛ 

کمیسـیون 5 نفـره مذکـور در قانـون حقوق   تبصـره2- مرجـع تشـخیص مـوارد مشـمول ایـن قانـون 
و مسـتمری نمایندگان مجلس شـورای اسـامی و عائله  تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سـوانح 
طبیعـی یـا ناشـی از مسـئولیت های خطیـر نمایندگـی اسـت. قانـون فـوق مشـتمل بـر مـاده واحـده و دو 
تبصره در جلسـه روز یکشـنبه دوم آبان ماه یکهزار و سـیصد و شـصت و یک مجلس شـورای اسـامی 

تصویـب و بـه تأیید شـورای نگهبان رسـیده اسـت.
 رئیس مجلس شـورای اسالمى

کبر هاشمى ا

قانـون شـمول قانـون برقـراری حقـوق وظیفـه و مسـتمری نماینـدگان مجلـس و عائلـه 
تحـت تکفـل آنـان در مقابـل حـوادث و سـوانح ناشـى از مسـئولیت های خطیـر نمایندگى 
1362/04/19 مصـوب  نگهبـان مصـوب  اعضـای شـورای  بـه  بعـدی  و اصالحیه هـای 

مجلـس شـورای اسـالمى
 ماده واحده

اعضـاء شـورای نگهبـان در مقابـل حـوادث و سـوانح و همچنیـن عائلـه تحـت تکفلشـان مشـمول 
آنـان  مقـررات قانـون برقـراری حقـوق وظیفـه و مسـتمری نماینـدگان مجلـس و عائلـه تحـت تکفـل 
مجلـس   ۶0/9/2 مصـوب  نمایندگـی  خطیـر  مسـئولیت های  از  ناشـی  سـوانح  و  حـوادث  مقابـل  در 

می باشـند. آن  بعـدی  اصاحیه هـای  و  شورای اسـامی 
 تبصـره- تعییـن مـوارد فـوت، تعییـن حقـوق وظیفـه و مسـتمری و همچنیـن تعییـن عائلـه تحـت 
تکفـل قانونـی عضـو شـورای نگهبـان و سـهام آن ها به عهده  شـورای محتـرم نگهبان می باشـد قانون 
فـوق مشـتمل بـر مـاده واحـده و یـک تبصـره در جلسـه روز یکشـنبه نوزدهـم تیـر مـاه یکهزار و سـیصد و 

شـصت و دو مجلـس شـورای اسـامی تصویـب و بـه تأییـد شـورای نگهبان رسـیده اسـت.
 رئیس مجلس شورای اسالمى

کبر هاشمى ا
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 الیحه قانونى راجع به تأمین درمان معلولین و افراد خانواده آن ها و همچنین افراد 
خانواده شهدای انقالب اسالمى ایران  مصوب 1358.12.25

 ماده 1
که در جریان انقاب اسامی ایران مصدوم و معلول شده یا بشوند و افراد خانواده  کلیه افرادی 
موضوع  درمانی  خدمات  از  و  رسیده اند  به شهادت  که  افرادی  خانواده  اعضاء  همچنین  آن ها، 
برخوردار  دیگر  قوانین  یا  دولت  مستخدمین  درمانی  تأمین خدمات  قانون  اجتماعی،  تأمین  قانون 

نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

 ماده 2 
مشمولین این قانون بدون پرداخت حق سرانه تأمین درمان از خدمات درمانی موضوع قانون 

تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت استفاده می کنند.

 ماده 3
افراد خانواده در این قانون عبارتند از همسر، فرزند، پدر و مادر تحت تکفل و شرایط استحقاق 
قید  اجتماعی  تأمین  قانون   58 ماده  در  که  است  به ترتیبی  درمانی  خدمات  از  استفاده  برای  آنان 

گردیده است.

 ماده 4
کامل و اعضاء خانواده آن ها نیز ظرف همین مدت  که مصدوم شده یا بشوند تا بهبودی  افرادی 
طبق شرایط مندرج در ماده 2 این قانون از خدمات درمانی موضوع این قانون استفاده خواهند نمود.

 ماده 5
و  بهداری  وزارت  نمایندگان  از  مرکب  کمیسیونی  توسط  مشمول  افراد  استحقاق  تشخیص 

کشور، وزارت دادگستری و تأیید نماینده امام به عمل خواهد آمد. بهزیستی، وزارت 

 ماده 6 
از  که  اجتماعی  تأمین  قانون  ماده 29  موضوع  از محل %9  قانون  این  درمان مشمولین  هزینه 

طرف سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداری و بهزیستی پرداخت می شود تأمین خواهد شد.
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قانون اصالح الیحه قانونى راجع به تأمین درمان معلولین و افراد خانواده آن ها و همچنین 
افراد خانواده شهدای انقالب اسالمى ایران مصوب 1363/8/22مجلس شورای اسالمى

 ماده واحده:
گردید:  1-ماده 1 به شرح زیر اصاح و دو تبصره به آن اضافه 

 ماده1
که در جریان و تداوم انقاب اسامی ایران مصدوم، معلول و مفقود شده یا بشوند  کلیه افرادی 
که به شهادت رسیده و می رسند و از خدمات  و افراد خانواده آن ها همچنین اعضاء خانواده  افرادی 
درمانی موضوع قانون تأمین اجتماعی، قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت یا قوانین 

 دیگر برخوردار نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تأییدنیروهای  به  مورد  باید حسب  قانون  این  موضوع  افراد  شدن  مفقود  یا  و  شهید   -1 تبصره 

نظامی - انتظامی و یا سازمان و دستگاه ذی ربط آنان برسد.
توسط  معلول  به  الزم  خدمات  ارائه  و  بررسی  نحوه  و  آن  درجه  و  معلولیت  تعیین   تبصره2- 

کمیسیون ذکر شده در ماده 5 الیحه انجام می شود.

2- ماده 3 به صورت ذیل اصاح می شود: 

 ماده3
افـراد خانـواده در ایـن قانـون عبارتنـد از همسـر، فرزنـد، پـدر، مـادر بـه اضافـه خواهـر و بـرادر تحـت 

تکفـل؛ 
3- ماده ۶ به شرح اصاح می شود: 

 ماده6
گانه ای در قانون بودجه  اعتبار مربوط به درمان مشمولین این قانون هرساله ضمن ردیف جدا

جزو اعتبارات وزارت بهداری منظور می گردد.
 قانـون فـوق مشـتمل بـر مـاده واحـده در جلسـه روز سه شـنبه بیسـت و دوم آبـان مـاه یـک هـزارو 
سـیصد و شـصت و سـه مجلـس شـورای اسـامی تصویـب و در تاریـخ 13۶3/۶/29 بـه تأییـد شـورای 

محتـرم نگهبـان رسـیده اسـت.
رئیس مجلس شورای اسالمى

کبر هاشمى ا
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قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2 
مجلس شورای اسالمى

 ماده  1
از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد 

گذار می گردد:  و امور ذیل به عهده این سازمان وا
در  موقوفات خاصه  و  است  یا مجهول التولیه  بوده  متولی  فاقد  که  عام  موقوفات  امور  اداره   -1
که مصلحت وقف و بطون الحقه و یا رفع اختاف موقوف علیهم متوقف بردخالت ولی فقیه  صورتی 

باشد.
به  است.  نشده  داده  آن ها  اداره  برای  خاصی  ترتیب  که  اسامی  مذهبی  کن  اما امور  اداره   -2

استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا.
به  ذیصاح  مراجع  سایر  یا  دولت  از طرف  که  خیریه ای  انجمن های  و  مؤسسات  امور  اداره   -3

سازمان محول شده یا بشود.
که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد) تا  4- اداره مؤسسات و انجمن های خیریه ای 
تشخیص  به  که  خیریه ای  انجمن های  و  مؤسسات  در  امین  ضم  دادگاه(  طرف  از  تکلیف  تعیین 
دادستان محل مدیر آن فاقد صاحیت باشد) تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه( و همچنین است در 

که ناظر پیش بینی شده باشد(. صورت نبودن یا عدم صاحیت ناظر) در مواردی 
که متولی معین ندارند و اتخاذ تصمیم  گورستانهای متروکه موقوفه ای  5 - انجام امور مربوط به 

الزم در مورد آن ها؛ 
کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسامی؛   - ۶

که به غیر از عنوان وقف برای امور  7- اثاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری 
عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات  عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی 
گرفت. رعایت  باشد با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد 
مفاد  اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیتنامه و حبس نامه و سیره جاریه در اداره 

امور و مصرف عواید آن ها ضروری خواهد بود.   1
که متوقف براذن ولی   تبصره 1- سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری 

فقیه است باشد.
وحضرت  ابن موسی) شیراز(  احمد  حضرت  و  علیه السام  رضا  حضرت  متبرکه  بقاع   تبصره2- 
و  باشد  نداشته  خاص  متولی  که  آن ها  به  موقوفات  مربوط  و  عبدالعظیم)ع(  حضرت  و  معصومه 
کدام آن ها از طرف ولی فقیه نایب التولیه تعیین شده یا بشود از شمول  که برای اداره هر  موقوفاتی 

1-مطابق قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده )1( قانون تشکیات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب13۶3 که 
در تاریخ 1375/12/12به تصویب مجلس شورای اسامی رسیده،  اصاح شده است.
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این قانون مستثنی است و در غیر این صورت اداره آن ها با سازمان خواهد بود.
 تبصره3- سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند)7( باال 
با تایید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان، به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره آن ها 

کرد.   1 نسبت به نصب امین یا هیات امنا اقدام خواهد 

 ماده 2
کن  ع و اداره امور حج و زیارت اما  از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست وزیری منتز
کشور و امور اوقاف تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به  متبرکه اسامی خارج از 

وزارت ارشاد اسامی اداره می شود.

 ماده 3
 هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد.

 ماده 4
متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این 

سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعایت مواد 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد.
که  که متولی آن ها عزل یا فوت می شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی   تبصره1- موقوفاتی 
متولی آن ها ممنوع المداخله می شود تا رفع  ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است.
که در وقفنامه به عنوان متولی معین شده اند وجودنداشته  گاه شخص یا اشخاصی   تبصره2- هر 
حکم  در  موقوفه  نگردد  معینی  اشخاص  یا  با  شخص  منطبق  وقفنامه  در  مقرر  اوصاف  یا  و  باشند 

موقوفه مجهول التولیه است.
گاه متولی برای انجام تمام یاقسمتی از  که شرط مباشرت نشده باشد هر   تبصره3- در موقوفاتی 
کند وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد  امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب 
کتبًا  مراتب  نباشد  ایفاء وظایف محوله  به  قادر  به تشخیص سازمان  انتخابی  وکیل  که  در صورتی 
برای متولیان  ماه  ایران و چهار  برای متولیان مقیم  ماه  گاه ظرف دو  اباغ خواهد شد هر  به متولی 
کشور، متولی، اقدام به تغییر وکیل ننماید موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت  مقیم خارج از 
که قبًا نیز  عدم توانایی وکیل مزبور با اباغ سازمان از دخالت ممنوع می شود این حکم شامل وکایی 

 انتخاب شده اند خواهد بود.

1- مطابق قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده )1( قانون تشکیات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب13۶3 
که در تاریخ 1375/12/12به تصویب مجلس شورای اسامی رسیده،  اصاح شده است.
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 ماده 5
این سازمان است  به عهده  آن  اداره  که  اموری  امور خیریه می تواند در  و  اوقاف  و  سازمان حج 
شخص یا هیأتی از اشخاص متدین و معروف  به امانت را به عنوان امین یا هیأت امناء تعیین نماید.
امناء و  یا هیأت  امین  برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف  انتخاب و   تبصره 1- نحوه 
که اداره آن به  کن و اموالی  میزان حق الزحمه آنان و همچنین نظامات راجع به حفظ و نگهداری اما
که براساس مقررات و  آیین نامه هایی  امور خیریه می باشد به موجب  اوقاف و  عهده سازمان حج و 

که به تصویب هیأت وزیران می رسد خواهد بود. کن مربوط  سنن و خصوصیات اما
که جهت مشخصی برای مصرف آن معین نشده است و وجوه حاصل از   تبصره 2 - نذور نقدی 
کن اهداء می شود با جلب نظر اداره اوقاف  که به این قبیل  اما فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی 

به وسیله هیأت امناء به ترتیب در امور ذیل مصرف می شود: 
کن مذکور؛   الف( عمران و آبادی اما

کنان ناحیه؛  کن و سا ب( تدارک وسائل رفاه و بهداشت زوار این اما
ج( نشر معارف اسامی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعائر دینی در آن محل؛ 

کمک به مدارس علوم دینی در آن محل؛   د( 
هـ( خیرات و مبرات مطلقه؛ 

 ماده 6
متولی موظف  و  است  بر سایر مصارف مقدم  آن ها  بقاء عین  به منظور  موقوفات  درآمد  صرف 
است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در جهت بهره برداری صحیح از آن ها به منظور اجرای نیات 

واقف فراهم آورد.
کافی  کن اسامی برای تعمیر و یا نوسازی آن  که درآمد یک ساله موقوفه یا اما  تبصره- در صورتی 

نباشد درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی  ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.

 ماده 7
هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر 
در وقفنامه و قانون وآیین نامه ها و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و 

حکم دادگاه حسب مورد معزول یاممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.
تعلق  وحق النظاره  حق التولیه  ممنوعیت  زمان  در  ممنوع المداخله  ناظر  و  متولی  به   -1  تبصره 
که ضم امین می شود اوقاف حق امین  گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در  مواردی  نخواهد 

را خواهد پرداخت.
که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می شود دادگاه ها می توانند   تبصره 2- در مواردی 
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کنند. سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امین تعیین 
 تبصره 3- نسـبت به تعدی و تفریط یا سـایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسـات و بنیادهای خیریه 
که اساسـنامه آن ها در این موارد  طبق اساسـنامه مؤسسـه و بنیاد مربوط اقدام خواهد شـد و در صورتی 

سـاکت یا ناقص باشـد مشـمول مقررات پیش بینی شـده در این ماده وتبصره های آن خواهند بود.
کـن مذهبـی اعم از متولی و ناظر و امناء ومدیران و امناء و  کلیـه مباشـران موقوفـات و اما  تبصـره 4- 
بنیادهـای خیریـه مذکـور در ایـن قانـون در حکـم امین می باشـند در صـورت تعـدی یـا تفریط یـا تخلفات 
دیگـر ملـزم بـه تأدیـه حقـوق و وجـوه و امـوال و جبـران خسـارات ناشـی از اعمـال خـود خواهنـد بـود هـر 
بـه مجـازات  و  نیـز تعقیـب  از طریـق مراجـع قضایـی  باشـد  کیفـری  گاه  عمـل آن هـا مشـمول عناویـن 

مقررمحکـوم خواهنـد شـد.

 ماده 8
که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف   در آمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی 
در تحقیق و تبلیغ و نشرکتب در زمینه  معارف اسامی و عمران موقوفات می باشد زیر نظر سازمان به 

مصرف می رسد.
گرچه باپس انداز  که عواید آن ها به سبب قلت   تبصره - درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی 
چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با تشخیص تحقیق اوقاف در موارداقرب به غرض واقف در 
کثرت عوائد زائد بر مصرف  متعارف  که به علت  محل به مصرف می رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی 
گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور  باشد حتی االمکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف 
خیریه به مصرف خواهد رسید.  مقصود ازمتعذرالمصرف آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به 

علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف  مقدور نباشد.

 ماده 9
به  قانون  این  ماده یک  بندهای  در  که  مواردی  به  نسبت  امور خیریه  و  اوقاف  و  سازمان حج 
گذاشته شده درصورت عدم اقدام متولی  یا امناء یا موقوف علیه محق تقاضای ثبت و سایر  عهده آن 
که الزم بداند و مصلحت   اقدامات الزم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می تواند در مواردی 

کند. موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض 
کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،موقوفات عام، بقاع   تبصره- در 
کن مذهبی اسامی،مدارس علوم دینی و مؤسسات وبنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و  متبرکه، اما

هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند.
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 ماده 10
ثبت معامات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه مذکور در ماده 9 در 
رسمی  اسناد  دفاتر  است.  امورخیریه  و  اوقاف  و  سازمان حج  موافقت   به  موکول  رسمی  اسناد  دفاتر 
مکلفند رونوشت مصدق وقف نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به اداره اوقاف 

مربوطه ارسال دارند.
 تبصره - ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف 
رونوشت  قانون  این  اجرای  تاریخ  از  ماه  نیز موظفند ظرف  مدت دو  متولیان  نمایند.  محل تحویل 
اداره  به  نگهداری  و  برای حفظ  را  نزد خود  موجود  وقفنامه های  رونوشت  و  مالکیت  اسناد  مصدق 

اوقاف  مربوط تسلیم دارند.

 ماده11
متصرفی( همچنین  موقوفات  به  نسبت  تولیت  اعمال  قبال  سازمان) در  یا  و  متولی  حق التولیه 
یا میزان  و  نباشد  که وقفنامه موجود  ناظر به میزان مقرر در وقفنامه  است و در صورتی  حق النظاره 
حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات  خالص 

خواهد بود.

 ماده 12
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق التولیه و حق النظاره 
که هر سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد رساند رأسًا به  دریافت می دارد طبق بودجه ای 

مصرف می رساند.

ماده 13
که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از  وجوهی 

عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.
که به تصویب هیأت   تبصره- نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه ای است 

دولت خواهد رسید.

 ماده14
تحقیـق در جمـع و خـرج عوایـد راجـع بـه وقـف و نیـز صدور مفاصا حسـاب و تطبیق مصـارف با مفاد 
وقفنامـه و تشـخیص متولـی و ناظـر و  موقـوف علیهم) بـا رعایـت مـاده 7 ایـن قانـون و تبصره هـای آن( 
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کـه مظنـه تعـدی و  تفریط  بـا شـعب تحقیـق اوقـاف اسـت مگـر در موقوفـات منصوص التولیـه درصورتـی 
متولی نباشـد.

 ماده  15
هیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن برحسب ضرورت 

کز استان ها و شهرستانها تأمین  می گردد. در مرا
از  باشند می توانند پس  اعتراض داشته  که  اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی  ادارات   تبصره- 
اباغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری طرح نمایند. حکم این ماده در مورد 

کن مذهبی اسامی نیز جاری است. بنیادها و مؤسسات خیریه و اما

 ماده16
متولی  که  درصورتی  می شود  وقف  درمانی  یا  آموزشی  کز  مرا احداث  برای  که  اراضی  مورد  در 
و  نکند  کز  مرا آن  احداث  برای  اقدام مؤثری  با تشخیص سازمان  بدون عذر موجه در مدت مناسب 
الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می تواند حسب مورد آن اراضی را در  اختیار وزارت 
که وظایف  آموزش و پرورش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هال احمر محل یا سازمان دیگری 

آن متناسب با اهداف واقف باشد  قرار دهد تا اقدام الزم به عمل آورند.

 ماده17
به  سازمان  پیشنهاد  با  تحقیق  شعب  در  تحقیق  کیفیت  و  قانون  این  اجرایی  آیین نامه های 

تصویب هیأت وزیران خواهد رسد.

 ماده18
کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون لغو می گردد.
 قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یکهزار و 
سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ ۶3/10/۶ به تأیید شورای محترم 

نگهبان رسیده است.
 رئیس مجلس شورای اسالمى

کبر هاشمى ا
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قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1362/9/10 مجلس شورای اسالمى
 ماده واحده

کـه  کشـوری و شـرکت های دولتـی و مؤسسـاتی  وزارتخانه هـا و مؤسسـات مشـمول قانـون اسـتخدام 
شـمول قانـون بـر آن هـا مسـتلزم ذکـر نام اسـت، می تواند در صـورت تقاضای بانـوان کارمند رسـمی و ثابت 

خـود و موافقـت باالتریـن مقـام مسـئول خدمـت آن هـا را نیمـه وقـت تعییـن نمایند.
 مـدت و نحـوه و ترتیـب انجـام خدمـت نیمـه وقـت و وضـع پسـت ثابـت سـازمانی و میـزان حقـوق و 
گـروه و مرخصـی بـه موجـب  مزایـا و نحـوه محاسـبه سـنوات خدمـت و بازنشسـتگی و اعطـاء پایـه و ارتقـاء 
کشـور تهیـه شـده و بـه تصویـب مجلـس شـورای  کـه از طـرف سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی  قانونـی 

گردیـد. اسـامی خواهد رسـید، مشـخص خواهـد 
کارمند   تبصره- به دستگاه های موضوع این قانون اجازه داده می شود در صورت تقاضای بانوان 
رسمی و ثابت خود و موافقت باالترین مقام مسوول،  همچنین بتوانند به جای نیمه وقت ساعات 

کار مقرر تقلیل دهند.   1 خدمت آنان را به سه چهارم ساعات 
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت 

و دو مجلس شورای اسامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 رئیس مجلس شورای اسالمى

کبر هاشمى ا

1362 مصوب   قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان 9/10/ 
1364/1/21 مجلس شورای اسالمى

ماده 1
و  وزارتخانه ها  ثابت  و  رسمی  کارمند  بانوان  اساسی  قانون  اصل21  از  و2  بندهای1  اجرای  در 
که شمول قانون بر آن ها  مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و  نیروهای مسلح و مؤسساتی 
مستلزم ذکر نام است می توانند در صورت موافقت وزیر یا باالترین مقام مؤسسه متبوع خود از خدمت 

نیمه وقت استفاده نمایند.
تبصره- رعایت شرط رسمی و ثابت بودن در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول با درجه معلولیت 

شدید و خیلی شدید دارند که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد الزامی نیست.  2

1- مطابق قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 137۶/1/19 مجلس شورای اسامی تبصره 
اضافه شده است.

مصوب  بانوان13۶4/1/21  نیمه وقت  خدمت  به  مربوط  قانون  اجراء  نحوه  قانون   )7( و   )1( مواد  اصاح  قانون   1 ماده  مطابق   -2
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 ماده2
خدمت نیمه وقت خدمتی است که ساعات کار آن طبق مقررات این قانون نصف ساعات کار مقرر 
هفتگی وزارتخانه و مؤسسات مربوط باشد. نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت براساس ساعات 
کار وزارتخانه و مؤسسه ذی ربط و طبق نظر باالترین مقام مسئول دستگاه تعیین خواهد گردید و در 
کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسه و شرکت مربوط نخواهد بود. کمتر از نصف ساعات  هیچ مورد 

 ماده 3
گروه و پایه و یا حقوق ثابت و  که از خدمت نیمه وقت استفاده می کنند نصف حقوق  کارمندانی 
که به طور مستمر  فوق العاده شغل و یا مزایای شغل و یا  عناوین مشابه دیگر و فوق العاده ها و مزایایی 
پرداخت می شود به آنان تعلق خواهد گرفت و لیکن فوق العاده های محل خدمت، بدی  آب و هوا و 

کامل پرداخت می شود. محرومیت از تسهیات زندگی از محدودیت مذکور مستثنی بوده و به طور 

 ماده 4
خواهد  تعلق  وقت  نیمه  کارمندان  به  قانون  این  مقررات  براساس  که  مزایایی  و  حقوق  میزان 

کارکنان شاغل دولت نخواهدبود. گرفت مشمول مقررات مربوط به حداقل  پرداختی به 
 

ماده5 
حداقل استفاده از خدمت نیمه وقت یک سال می باشد و در مورد مشمولین طرح بندی مشاغل 

کشور تاریخ انقضاء خدمت مزبور  مقارن با اتمام سال تحصیلی خواهدبود. معلمان 

 ماده6
کارمندان پیمانی و غیر ثابت دستگاه های اجرایی مشمول مقررات این قانون نیستند و استفاده 
مستخدمین رسمی و ثابت از این قانون  موکول به پایان یافتن خدمت آزمایشی یا مشابه آن خواهد بود.

 ماده 7
از  استفاده  و  بازنشستگی  برای  الزم  خدمت  سابقه  لحاظ  از  بانوان  وقت  نیمه  خدمت  سنوات 
کامل محسوب خواهد شد لیکن در احتساب حقوق بازنشستگی  حقوق وظیفه یا مستمری، به طور 
کارمندان) عاوه بر مدت خدمت تمام وقت(  نصف  گونه  و وظیفه یا مستمری و نیز دریافت پایه این 
کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به  گردید.  مدت خدمت نیمه وقت منظور و محسوب خواهد 

1389/2/29مجلس شورای اسامی الحاق شده است.
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کسر و  که براساس این قانون به آنان تعلق می گیرد،  کارمندان مزبور به نسبت حقوق و مزایایی  سهم 
به صندوق مربوط واریز خواهد شد.

کسور بازنشستگی و حق بیمه به   تبصره 1- سنوات خدمت نیمه وقت بانوان به شرط پرداخت 
از  تا سه سال  یا عناوین مشابه  و  ثابت و  فوق العاده شغل  یا حقوق  پایه  گروه و  نسبت تمام حقوق 
لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می شود. محدودیت سه سال در مورد 

که فرزند معلول دارند الزم الرعایه نمی باشد. کارمندی  بانوان 
فـرزند معلول هستـند به شرط پرداخت  که دارای  بانوانی  تبصره 2- سنـوات خـدمت نیمه وقت 
کارمند توسط فرد متقاضی به  نسبت تمام حقوق  کارفرما و  کسور بازنشستگی و حق بیمه مربوط به 
گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق 

بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می شود.
تبصره 3- نیروهای قراردادی و شرکتی متقاضی استفاده از این قانون به شرط پرداخت حق بیمه 

کارفرما می توانند از این قانون استفاده نمایند.   1 خود و سهم 

 ماده8
کارمندان تمام وقت بوده و فقط  دوران استفاده از مرخصی استحقاقی طبق مقررات مربوط به 
میزان حقوق و فوق العاده شغل و نیز سایر  مزایای مستمر این گونه مستخدمین نصف مبالغ مربوط به 

کارمندان تمام وقت خواهد بود.

 ماده 9 
مانند  وقت  نیمه  خدمت  مشمول  بانوان  برای  زایمان  و  استعاجی  مرخصی  از  استفاده  مدت 
کارمندان تمام وقت خواهد بود و در آن مدت از  لحاظ حقوق و مزایا تابع مقررات مربوط به خدمت 

نیمه وقت خواهند بود.

ماده 10
گروه به نسبت نصف سوابق تجربی مقرر در طرح  کارمندان نیمه وقت و ارتقاء  سنوات خدمت 

گردید. طبقه بندی مشاغل و یا مقررات مربوط  محاسبه خواهد 

 ماده 11
کارمنـدان نیمـه وقـت قبـل از پایـان مـدت خدمـت نیمه وقـت درخواسـت انجـام  کـه  در صورتـی 

مصوب  بانوان13۶4/1/21  نیمه وقت  خدمت  به  مربوط  قانون  اجراء  نحوه  قانون   )7( و   )1( مواد  اصاح  قانون   2 ماده  مطابق   -1
1389/2/29مجلس شورای اسامی الحاق شده است.
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را بنماینـد در صـورت  ضـرورت و موافقـت وزارتخانـه و مؤسسـه مربـوط خدمـت  خدمـت تمـام وقـت 
کمتـر  از  گردیـد و در هـر حـال خدمـت نیمه وقـت  نیمه وقـت آنـان بـه خدمـت تمـام وقـت تبدیـل خواهـد 

یـک سـال نخواهـد بـود.

 ماده 12
گانه در  کتبی مستخدم و صدور حکم جدا نیمه وقت موکول به درخواست  از خدمت  استفاده   
این مورد است و در حکم باید نحوه و  ترتیب خدمت نیمه وقت و مدت استفاده از خدمت نیمه وقت 

گردد. و سایر موارد مشخص 

 ماده 13 
مشمولین این قانون به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان نمی توانند در وزارتخانه ها و مؤسسات و 
کار  اشتغال ورزند و در صورت اشتغال در واحدهای مذکور از  شرکت های دولتی یا غیر دولتی دیگر به 

دستگاه متبوع خود اخراج شده و حقوق و مزایای آنان از تاریخ اشتغال قطع می گردد.

 ماده 14
کارمند نیمه وقت ممنوع است. استخدام جدید به هر شکل به جای 

 ماده 15
کارکنان ممنوع می باشد. کار ساعتی و فوق العاده روزانه به این قبیل  پرداخت فوق العاده اضافه 

 ماده 16
سایر موارد استخدامی که در این قانون پیش بینی نشده است تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.

 ماده 17
کلیه مقررات مغایر با آن لغو می گردد. از تاریخ تصویب این قانون 

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه هجدهم فروردین ماده یک 
هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ ۶4/1/21 به تأیید شورای 

محترم نگهبان رسیده است.
 رئیس مجلس شورای اسالمى

کبر هاشمى ا
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ــه مــادران آن هــا مصــوب 1364/05/06  ــا محجــور ب ــر ی قانــون حضانــت فرزنــدان صغی
مجلــس شــورای اســالمى

 ماده واحده
حضانــت فرزنــدان صغیــر یــا محجــوری کــه پدرانشــان بــه مقــام واالی شــهادت رســیده و یــا فــوت شــده 
باشــند بــا مــادران آن هــا خواهــد بــود و هزینــه  متعــارف زندگــی ایــن فرزنــدان چنانچــه از امــوال خودشــان 
گــر از طریــق بودجــه دولــت یــا از بنیــاد شــهید پرداخــت می شــود  باشــد در اختیــار ولــی شــرعی اســت و ا
در اختیــار مادرانشــان قــرار می گیــرد مگــر آنکــه دادگاه صالــح در مــوارد ادعــای عــدم صاحیــت مــادر حکــم 

صاحیــت بکنــد.
 تبصره 1- مقصود از محجور در این قانون مجنون یا سفیه است که حجرش متصل به صغر باشد.
که در ماده واحده ذکر شده است، مانع از حق حضانت آن ها نمی گردد.  تبصره 2- ازدواج مادرانی 
 تبصره 3- حدود هزینه متعارف توسط دادگاه معین و به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
فرزندان شهدا  به  مادر  یا عدم صاحیت  تعیین حدود هزینه متعارف  که   تبصره 4- در مواردی 
کند. قانون فوق  در دادگاه مطرح باشد بنیاد شهید موظف است  کارشناس خود را به دادگاه معرفی 
مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت 
و چهار مجلس شورای اسامی  تصویب و در تاریخ ۶4/5/13 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 رئیس مجلس شورای اسالمى
کبر هاشمى ا

قانون الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود از بین جانبازان 
انقالب اسالمى و بستگان شهداء مصوب 1364/11/03 مجلس شورای اسالمى

 ماده واحده
کلیه وزارتخانه ها، نهادهای انقاب اسامی، مؤسسات و شرکت ها وکارخانه های دولتی و بانک ها 
که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، موظفند از  کلیه دستگاه هایی  و شهرداری ها و 
تاریخ تصویب این قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود را از بین جانبازان انقاب اسامی 
افراد واجد شرایط در میان  که  ازکارافتاده، در صورتی  و فرزندان شهداء، اسرا، مفقودین و جانبازان 
آنان وجود داشته باشد، با رعایت سایر مقررات مربوطه ضمن هماهنگی با بنیاد شهید انقاب اسامی 

تأمین نمایند.
 تبصره 1- دستگاه های مذکور در ماده واحده مکلفند سه درصد از پرسنل مورد نیاز خود را از بین 
بهزیستی  با هماهنگی سازمان  و  مربوط  مقررات  کلیه   رعایت  با  مناسب  در مشاغل  عادی  معلولین 

کشور تأمین نمایند.
بهزیستی  سازمان  و  اسامی  انقاب  شهید  بنیاد  توسط  قانون  این  اجرایی  آیین نامه   -2  تبصره 
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کشور و سازمان امور اداری استخدامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه پنجشنبه سوم بهمن ماه هزار وسیصد و 

شصت و چهار تصویب و در تاریخ 13۶4/11/1 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
 رئیس مجلس شورای اسالمى

کبر هاشمى ا

از قانون ارتش جمهوری اسالمى ایران مصوب 1366/7/7 مجلس شورای  موادی 
اسالمى

 ماده 161
در صورت  بوده اند  دولت  کارمندان  از  از خدمت  قبل  که  ذخیره  و  احتیاط  دوره  وظیفه  پرسنل 
قانون  این  مقررات  برابر  آنان  و وظیفه  معلولیت  حقوق مستمری  یا  و  فوت  شهادت، جانباز شدن، 
از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و   از سازمان مربوط و  بر مبنای آخرین حقوق دریافتی 
باشد حقوق  آنان  هم تراز  ثابت  کادر  پرسنل  از حقوق  کمتر  مربوط  سازمان  در  آنان  چنانچه حقوق 
از  آن  مابه التفاوت  و  شده  محاسبه  همطراز  ثابت  کادر  پرسنل  حقوق  مبنای  بر  وظیفه  و  مستمری 

بودجه وزارت دفاع پرداخت خواهد شد.

 ماده 162
کمتـر از 20  کـه از حقـوق وظیفـه اسـتفاده می نماینـد  گاه سـابقه خدمـت جانبـازان و معلولینـی  هـر 
سـال باشـد، حقوق وظیفه مقرره را از بودجه  وزارت دفاع دریافت نموده و هر دو سـال یک بار از مبلغی 
معـادل افزایـش پایـه حقوقی مربوط اسـتفاده خواهندکرد و کسـور بازنشسـتگی به صنـدوق مربوط  واریز 
و پـس از رسـیدن بـه 20 سـال خدمـت، از مبلغـی معـادل آخرین حقـوق دریافتی از صندوق بازنشسـتگی 

و بیمـه ارتـش برخوردار خواهندشـد.
 

ماده 165
حقـوق مسـتمری بیـن مسـتمری بگیران بـه طـور مسـاوی تقسـیم خواهـد شـد و مـاک تشـخیص و 
کـه برابـر مـاده 1۶4 ایـن قانون تحت الکفالـه می باشـند تعرفـه خدمتـی یـا اظهارنامـه  تعییـن اشـخاصی 
یـا معلولیـت تنظیـم می کننـد.  بازنشسـتگی، جانبـازی  کـه پرسـنل در زمـان اشـتغال،  سـاالنه ای اسـت 
کـه خـود را محـق بـه دریافـت مسـتمری می داننـد و در تعرفه هـای  کسـانی  برای رسـیدگی بـه اعتـراض 
خدمتـی پرسـنل جـزء افـراد تحـت تکفـل قیـد نشـده اند درصورتی کـه شـهادت یـا فـوت در طـول خدمـت 
نیروهـای سـه گانه  و  مـورد در وزارت دفـاع، سـتاد مشـترک  زیـر حسـب  باشـد هیأت هـای  افتـاده  اتفـاق 
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تشـکیل می شـود: 
 الف( معاون پرسنلی نیرو یا سازمان مربوط یا جانشین وی؛ 

ب ( رییس دایره قضایی نیرو یا سازمان مربوط یا معاون وی؛ 
ج( رییس بازرسی نیرو یا سازمان مربوط یا معاون وی؛ 

باشد  افتاده  اتفاق  معلولیت  یا  جانبازی  بازنشستگی،  زمان  در  فوت  یا  شهادت  که  صورتی   در 
هیأت رسیدگی در اداره بازنشستگی و بیمه ارتش از اشخاص  زیر تشکیل می شود: 

1- رییس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا معاون او؛ 
2- معاون حقوقی وزارت دفاع یا جانشین وی؛ 

3- نماینده پرسنلی ستاد مشترک؛ 

 ماده 172
آن  یا به سبب  انجام وظیفه  وارده به جانبازان و معلولین حین  که میزان صدمات  در صورتی 
کمک و  کارهای روزانه زندگی محتاج  کمیسیون عالی  پزشکی در انجام  که به تأیید  در حدی باشد 
که در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند بر حسب  مورد  معاضدت عملی دیگران باشند، در صورتی 
کثر  که حداقل آن 150 برابر ضرایب ریالی و حدا کارافتادگی از حقوق نگهداری  و متناسب با میزان از 

کرد. آن 300 برابر ضرایب ریالی می باشد استفاده خواهند 
 تبصره - حق نگهداری این قبیل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد.

 ماده 177
ازکارافتادگی  یا  که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو  کلیه پرسنل در قبال حوادثی 

شود بیمه بوده و در مقابل سوانح مشابه  متساوی الحقوق خواهند بود.
آن  اجرایی  آیین نامه  و  پرسنل  بیمه  قانون  تابع  ماده  این  اجرای  به  مربوط  مقررات   -1  تبصره 

خواهد بود.
 تبصره 2- اعتبارات مربوط به این ماده از محل صندوق بیمه ارتش تأمین می گردد.
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قانون نحوه بازنشستگى جانبازان انقالب اسالمى ایران و جنگ تحمیلى و معلولین عادی 
و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367/09/01 مجلس شورای اسالمى

 ماده واحده
کلیـه وزارتخانه هـا، شـرکت ها، مؤسسـات دولتـی، شـهرداری ها، بانک هـا، مؤسسـات و شـرکت ها 
کـه شـمول قانـون بـر آن هـا مسـتلزم ذکر  نام اسـت می توانند مسـتخدمین معلول) اعم  و سـازمان هایی 
کار، بیمـاران ناشـی  از جانبـازان انقـاب اسـامی ایـران و جنـگ تحمیلـی، معلولیـن حـوادث ناشـی از 
کار و معلولیـن عـادی( رسـمی یـا ثابـت یـا دارای عناویـن مشـابه خـود را)حـذف شـده  از شـرایط  خـاص 
کتبی آنان و  اسـت(  1 به شـرط داشـتن حداقل بیسـت سـال تمام سـابقه خدمت براسـاس درخواسـت 
که مـدت آن ذیًا  کشـور بـا افـزودن سـنوات خدمـت ارفاقـی  تصویـب شـورای امـور اداری و اسـتخدامی 
گردیـده اسـت، بـه مـدت خدمـات آنـان بـدون  بر حسـب نـوع و درجـه معلولیـت و یـا بیمـاری مشـخص 
کسـور فقـط از لحـاظ احتسـاب حقـوق بازنشسـتگی  بازنشسـته نماینـد. خدمـت زائـد بـر سـی  پرداخـت 
سـال ایـن افـراد قابـل محاسـبه نبـوده و در تعییـن حقـوق بازنشسـتگی آنـان آخریـن حقـوق قبـل از 

بازنشسـتگی مبنـای محاسـبه قـرار می گیـرد.
تا 40% نقص  ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین %20  انقاب اسامی  1- در مورد جانبازان 
کثر شش سال ودرجات بین %40  کار حداقل سه و حدا کاهش توانایی ها برای انجام  عضو یا اعضاء یا 
کثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات  کامل حداقل شش و حدا تا آستانه ازکارافتادگی 
از  از نظر درجه معلولیت باالترین میزان معلولیت  ارفاق  افزوده می شود. ماک   خدمت مستخدمین 

آغاز تا زمان بازنشستگی است.
2- در مورد معلولیت های مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماری های ناشی از شرایط خاص کار در 
کثر  کار حداقل دو و حدا درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء  و یا کاهش توانایی ها برای انجام 
کثر هشت سال به تناوب  کامل حداقل پنج و حدا کار افتادگی  پنج سال و درجات بین 40% تا آستانه از 

درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می شود.
تا  بین%2  درجات  در  معلول شده اند  کار  از  ناشی  غیر  به دالیل  که  عادی  معلولین  مورد  در   -3
کثر سه و در درجات  کار حداقل دو و حدا کاهش توانایی ها برای انجام  40% نقص عضو یا اعضاء یا 
کثر شش سال به تناسب درجات فوق به  کامل حداقل سه و حدا کارافتادگی  از  تا آستانه  بین %40 

سوابق خدمت مستخدم اضافه می شود.
 تبصره 1- تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقاب اسامی و جنگ تحمیلی به عهده کمیسیون 
کاهش توانایی برای  پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و  درجات نقص عضو یا اعضاء و یا 
حداقل  از  متشکل  معتمد  پزشکی  کمیسیون  عهده  به  قانون  این  مشمول  افراد  مورد  در  کار  انجام 

1-مطابق قانون اصاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقاب اسامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین  مشاغل 
که در تاریخ 1383/2/21 به تصویب مجلس شورای اسامی رسیده اصاح شده است. سخت و زیان آور، مصوب 13۶7 
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و  درمان  بهداشت،  وزارت  بامعرفی  بیماری  یا  و  معلولیت  نوع  حسب  بر  متخصص  افراد  از  سه نفر 
آموزش پزشکی خواهد بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی براساس موارد فوق الذکر با شورای امور اداری 

کشور می باشد. و استخدامی 
که نیاز به معاینه تخصصی داشته باشند، قبًا باید هزینه های پیش بینی   تبصره 2- مشموالنی 
می شود.  رفتار  آنان  با  قانون  این  طبق  معاینه   از  پس  و  نموده  پرداخت  دولت  حساب  به  را  شده 
امام  امداد  کمیته  تأیید  به  که  افرادی  و  کشور  مددجویان مشمول تحت پوشش سازمان بهزیستی 

محل فاقد تمکن مالی هستند از پرداخت وجه مزبور معاف می باشند. 
بروز  باعث  آنان  شغل  به  مربوط  وظایف  که  زیان آور  و  سخت  مشاغل  شاغلین   -3  تبصره 
ناراحتی های جسمی و روحی می گردد، می توانند با داشتن  حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس 

کثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. کتبی خود با حدا درخواست 
 تبصره 4- آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف 3 ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با 

همکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
لحاظ  تبصره)2(  با  اجتماعی  تأمین  و  کار  قانون  مشمول  کارگر  آزادگان  و  جانبازان   -5  تبصره 
کشوری مصوب 13۶8/12/13  ماده)2( قانون اصاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام 
کار  مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی پنجاه سال با داشتن سی سال سابقه 

نمی باشند.
قابل  و  مستمری  بیمه  حق  از  اعم  قانون  این  اصاح  از  ناشی  هزینه های  پرداخت   -6  تبصره 
پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق  مقررات در دستگاه های دولتی 
به  کار  قانون  مشمول  دستگاه های  غیردولتی ازجمله  دستگاه های  در  و  مربوط  دستگاه  عهده  به 
گانه ای  که با اعام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جدا عهده دولت است 

کشور  پیش بینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهد شد. کل  همه ساله در بودجه 
امور  بنیاد  شهید و  با همکاری  تأمین اجتماعی  این قانون توسط سازمان  آئین نامه اجرایی   -3

ایثارگران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.   1
آذرماه یک  اول  روز سه شنبه  تبصره در جلسه علنی  بر ماده واحده و چهار   قانون فوق مشتمل 
هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 13۶7/9/9 به تأیید شورای 

نگهبان رسیده است.
 رئیس مجلس شورای اسالمى

کبر هاشمى ا

1- مطابق قانون اصاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقاب اسامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین  مشاغل 
که در تاریخ 1383/2/21 به تصویب مجلس شورای اسامی رسیده، اصاح شده است. سخت و زیان آور، مصوب 13۶7 
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قانـون نحـوه معاینـه پزشـکى مشـموالن خدمـت وظیفـه عمومـى مصـوب 1368/7/5 
مجلـس شـورای اسـالمى

 ماده واحده
کـه در شـورای پزشـکی شهرسـتان مربوطـه بـا معاینـه بالینـی معاف از خدمت تشـخیص  مشـموالنی 
داده نشـده و بـا تشـخیص ایـن شـورا یـا  اعتـراض مشـمول یـا رئیـس حـوزه نظـام وظیفـه مربوطـه نیـاز 
بـه معاینـه تخصصـی دارنـد رئیـس حـوزه مربوطـه موظـف اسـت آنان را بـه نزدیکتریـن مرکز مجهـز  وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی یـا بیمارسـتان های نیروهـای مسـلح معرفـی نمایـد تـا مـورد معاینـه 
گرفته و نتیجه معاینه تخصصی جهت  تصمیم گیری به شـورای پزشـکی شهرسـتان مربوطه ارسـال  قرار 

می گـردد.
 تبصره 1- شـورای پزشـکی مزبور در این ماده واحده از سـوی شـبکه بهداری هر شهرسـتان و با تأیید 
سپاه و ژاندارمری سه نفر پزشک را به فرمانداری  آن شهرستان معرفی تا پس از تأیید فرماندار، پزشکان 

مذکور در شـورای پزشـکی حوزه وظیفه عمومی شهرسـتان انجام وظیفه نمایند.
 تبصـره 2- مشـموالنی کـه نیـاز بـه معاینـه تخصصـی داشـته باشـند، قبـًا بایـد هزینه هـای پیش بینی 
شـده را بـه حسـاب دولـت پرداخـت نمـوده و پـس از معاینـه  طبـق ایـن قانـون بـا آنـان رفتـار می شـود. 
کمیتـه امـداد امـام  کـه بـه تأییـد  کشـور و افـرادی  مددجویـان مشـمول تحـت پوشـش سـازمان بهزیسـتی 

محـل فاقـد تمکن مالـی هسـتند از پرداخـت وجـه مزبـور معـاف می باشـند.   1
کـز مجهـز وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی یـا نیروهـای مسـلح ذکـر شـده در    تبصـره 3- مرا
ایـن قانـون موظـف هسـتند به وضع مشـمولین معرفی شـده حوزه مربوطه خـارج از نوبت رسـیدگی نموده 

کثـر ظـرف مـدت یـک مـاه مـورد معاینـات تخصصی قـرار دهند. و آنـان را حدا
کز مجهز وزارت بهداشـت، درمان  که برای معاینات تخصصی به مرا  تبصره 4- چنانچه مشـموالنی 
کز  و آموزش پزشـکی یا بیمارسـتان های نیروهای  مسـلح معرفی می شـوند ظرف مدت یک ماه به این مرا

مراجعـه نکننـد به خدمت اعزام خواهند شـد.
کشـور، دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای   تبصـره 5- آیین نامـه اجرایـی ایـن قانـون توسـط وزارتخانه هـای 

مسـلح و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی تهیـه و به تصویـب هیـأت وزیـران خواهـد رسـید.
 قانـون فـوق مشـتمل بـر مـاده واحده و پنج تبصره در جلسـه علنی روز چهارشـنبه مـورخ پنجم هر ماه 
یـک هـزار و سـیصد و شـصت و هشـت مجلـس شورای اسـامی تصویـب و در تاریـخ ۶8/7/13 بـه تأییـد 

شـورای نگهبان رسـیده اسـت.
 رئیس مجلس شورای اسالمى

کروبی مهدی 

1-مطابق  قانون اصاح قانون نحوه معاینه پزشکی مشموالن خدمت وظیفه عمومی مصوب 13۶8 در تاریخ 1373/3/3 به تصویب 
مجلس شورای اسامی رسیده، اصاح شده است.
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قانــون تشــکیل ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی مصــوب 1369/09/21 مجلــس 
شــورای اســالمى

 ماده واحده
استثنایی  دانش آموزان  و  کودکان  تربیت  و  تعلیم  توانبخشی  ویژگی های  و  اهمیت  به  باتوجه 
اعم از نابینایان، نیمه بینایان، ناشنوایان،  نیمه شنوایان، عقب ماندگان ذهنی و ناسازگاران عاطفی، 
معلولین حسی حرکتی و چند معلولیتی به موجب آن قانون مؤسسه دولتی بنام »سازمانآموزش و پرورش 

استثنایی« وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل می شود. 
رئیس سازمان، معاون وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.

 تبصره 1- این سازمان از شمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مستثنی و 
دارای ردیف اعتباری خاص می باشد.

که به این نوع تعلیم و  کلیه مؤسسات و واحدهای آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش   تبصره 2- 
تربیت اشتغال دارند و یا برای فعالیت سازمان مناسب تشخیص داده می شوند، طبق اساسنامه سازمان 

به این سازمان منتقل می گردند.
 تبصره 3- وزارت آموزش و پرورش موظف است اساسنامه سازمان مشتمل بر اهداف، وظایف، شورا، 
تشکیات و منابع مالی سازمان و همچنین  امتیازات الزم جهت جذب و نگهداری نیروهای تخصصی 
مورد نیاز) نظیر فوق العاده شغل و ساعات تدریس متناسب با صعوبت شغل( را ظرف دو ماه  تهیه و جهت 

تصویب به کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسامی تقدیم کند.
 تبصره 4- 50% از بودجه سازمان هرساله خارج از قانون محاسبات منظور خواهد شد. دولت موظف 
کافی تسهیات ارزی الزم را در  است در مدت پنج سال اول تأسیس سازمان  به منظور ایجاد امکانات 

اختیار سازمان قرار دهد.
 تبصره 5- پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش 

سال محسوب می گردد.
که تحت عنوان آموزش و پرورش استثنایی  کلیه مؤسساتی   تبصره 6- از تاریخ تصویب این قانون 
کلیه  گرفته و  در وزارت آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه ها  فعالیت دارند، زیر پوشش این سازمان قرار 
اموال منقول و غیر منقول و پرسنل و امکانات و تجهیزات آن ها به این سازمان منتقل می گردد. قانون 
فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ویکم آذر ماه یک 
هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 13۶9/10/5 به تأیید شورای 

نگهبان رسیده است.
 رئیس مجلس شورای اسالمى

کروبی مهدی 
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بخش سوم: قوانین معتبر مصوب مجلس شورای اسالمی

اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 1370/05/29مجلس شورای 
اسالمى

کلیات فصل اول: 
 ماده 1

در اجـرای تبصـره)3( مـاده واحـده قانـون تشـکیل سـازمان آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی مصـوب 
که دراین قانون به اختصار  13۶9/9/21مجلس شـورای اسـامی، سـازمان آموزش و پرورش اسـتثنایی 

» سـازمان« نامیـده می شـود براسـاس مقـررات ایـن اساسـنامه اداره می گـردد.

 ماده 2
اهداف سازمان به شرح زیر می باشند: 

کـه ناتوانی هـای ذهنـی و جسـمی  1- طراحـی سیسـتم آموزشـی، پرورشـی، و توانبخشـی بـه نحـوی 
کـودکان و دانش آمـوزان اسـتثنایی جبـران گـردد و آن گونـه کـودکان و دانش آمـوزان بتوانند پـس از گذراندن 

مراحـل تحصیلـی خـود موقعیـت اجتماعـی و اقتصـادی مناسـب شـرایط خویـش را بـه دسـت آورنـد.
2- تغییر و اصاح مداوم آموزش و پرورش استثنایی با توجه به روش های نوین آموزش وپرورش 
استثنایی در جهان و نیازهایی که آن گونه کودکان  و دانش آموزان در ارتباط باشرایط خاص جامعه دارند.

3- آموزش و پرورش گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی با توجه به نیازهای خاص 
کید خاص بر آموزش حرفه ای و  گروه در سطوح قبل از دبستان، ابتدایی،  راهنمایی و متوسطه و باتأ هر 

کلیه این گونه کودکان و دانش آموزان؛  تاش برای تحت پوشش قرار دادن 
4- کمک به پیشگیری از بروز ناتوانی های جسمی و ذهنی، قبل از تولد، هنگام تولد وبعد از تولد از 
گاهی عمومی در زمینه  عوامل بروز معلولیت ها وخصوصیات کودکان استثنایی؛  طریق باال بردن سطح آ

 ماده 3
سازمان در جهت تحقق اهداف مذکور در ماده)2( وظایف زیر را به عهده دارد: 

کودکان  استعدادهای  و  توانایی ها  سنجش  معیارهای  و  مقیاس ها  از  مجموعه ای  تهیه   -1
ودانش آموزان استثنایی؛ 

کودکان و دانش آموزان استثنایی کشور؛  گزینش  2-اجرای طرح های شناسایی و 
کودکان و  گروه های مختلف  3-تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به آموزش و پرورش ویژه برای 

دانش آموزان استثنایی؛ 
4- تهیه و تنظیم طرح های توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان استثنایی؛ 
توانایی های ذهنی و جسمی  با  آموزشی و درسی خاص متناسب  برنامه  و  کتب درسی  تهیه   -5
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گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی؛ 
کودکان  مختلف  گروه های  پرورش  و  آموزش  زمینه  در  پژوهشی  طرح های  اجرای  و  تهیه   -۶

ودانش آموزان استثنایی؛ 
با مؤسسات داخلی و سازمان های بین المللی ذی ربط به منظورکسب  ارتباط مداوم  7- برقراری 
تازه ترین اطاعات مربوط به آموزش گروه های  مختلف کودکان و دانش آموزان استثنایی و بهره برداری 

از آخرین پژوهش های علمی جهان در تهیه برنامه های آموزشی و پرورشی ؛ 
8- برنامه ریزی های الزم در جهت آموزش حرفه ای دانش آموزان استثنایی متناسب با توانایی های 
از طریق  آموزشی  کز  مرا برای  الزم  توانبخشی  و  فنی، حرفه ای  وسایل  تأمین  و  آنان  و جسمی  ذهنی 

واحدهای ذی ربط به منظور اشتغال؛ 
9- تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و تنظیم و اجرای برنامه های الزم برای آموزش 
کز وابسته به آن با همکاری و هماهنگی معاونت  ضمن خدمت نیروی انسانی شاغل در سازمان و  مرا

آموزش و پرورش در امور تأمین و تربیت نیروی انسانی؛ 
کز  کودکان و دانش آموزان استثنایی و همچنین مسئوالن مرا کار معلمان و مربیان  10- ارزشیابی 
و آموزشگاه ها و آموزش و راهنمایی آنان در جهت حل مشکات و مسائل مربوط به آموزش و پرورش 

استثنایی؛ 
11- ایجاد امکانات الزم در جهت طراحی، تولید، تهیه و توزیع وسایل کمک  آموزشی؛ 

12- فراهم نمودن زمینه های الزم جهت تألیف و ترجمه و نشر کتب سودمند و سایر امکانات برای 
پدران، مادران و معلمان کودکان استثنایی؛ 

13- جلب کمک های مادی و معنوی مردم، سازمان ها، مؤسسات و انجمن های توانبخشی برای 
بهبود وضع آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان  استثنایی؛ 

14- برنامه ریزی و تعیین ضوابط مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش 
استثنایی و ترغیب آنان به این امر و اعمال نظارت الزم بر فعالیت آنان؛ 

کز آموزش عالی داخل به منظور سوق دادن  15- هماهنگی، همکاری و ارتباط با دانشگاه ها و مرا
از اساتید ودانشجویان رشته های  تحقیقات آنان به سمت نیازهای سازمان و  استفاده هر چه بیشتر 

مرتبط با کودکان استثنایی؛ 
از  کشور  استثنایی  و پرورش  آموزش  کز  تأمین، تکمیل، توسعه و تجهیز مرا 1۶- تهیه طرح های 

کز؛  طریق مطالعه، بررسی و استفاده از تجربیات سایر کشورها در آن گونه مرا
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بخش سوم: قوانین معتبر مصوب مجلس شورای اسالمی

فصل دوم: ارکان
 ماده 4

سازمان دارای ارکان زیر می باشد: 
1- شورای سازمان
2-رئیس سازمان 

 ماده 5 
اعضای شورای سازمان عبارتند از: 

که ریاست شورا را بر عهده دارد. 1- وزیر آموزش و پرورش 
کار و امور اجتماعی؛  2- وزیر یا یکی از معاونان وزارت 

کشور؛  3- رئیس سازمان بهزیستی 
4- رئیس یا یکی از معاونان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقاب اسامی؛ 

5- معاونان وزارت آموزش و پرورش در امور آموزشی، پژوهشی، فنی و حرفه ای و پرورشی و تأمین 
تربیت نیروی انسانی؛ 

که سمت دبیری شورا را عهده دار است. ۶- رئیس سازمان 
کودکان استثنایی؛  7- دو نفر از متخصصان امور 

کودکان استثنایی؛  8- یک نفر از معلمان صاحبنظر و باتجربه در امور 
که فرزندان  کودکان استثنایی. » اولویت با والدینی است  9- دو نفر از معتمدین عاقمند به امور 

استثنایی دارند.«
کشور با  کودکان استثنایی با معرفی سازمان بهزیستی  10- یک نفر از معلولین صاحب نظر در امور 

اولویت خواهران؛ 
کمیسیون آموزش و پرورش؛  کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب  11-یک نفر از اعضاء 

 تبصره 1- اعضای مذکور در بندهای)7( و)8( و)9( برای مدت چهار سال توسط وزیر آموزش و 
پرورش انتخاب و با حکم وی منصوب  می شوند. یک نفر از متخصصان موضوع بند (7)به پیشنهاد 
وزیر فرهنگ و آموزش عالی و اعضاء مذکور در بند)9( به پیشنهاد رئیس سازمان بهزیستی خواهد بود.
به تصویب  که  بود  آیین نامه ای خواهد  براساس  اداره جلسات شورا  و   تبصره 2- نحوه تشکیل 

شورا می رسد.

 ماده 6
شورای سازمان دارای وظایف زیر می باشد: 

کلی سازمان و نظارت بر تحقق اهداف سازمان؛  1- تعیین خط مشی های 
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که توسط رئیس سازمان و با هماهنگی سازمان  2- تصویب مقررات خاص استخدامی سازمان 
کشور تهیه می گردد. امور اداری و استخدامی 

که توسط  قانون تشکیل سازمان  به اجرای تبصره)5( ماده واحده  3- تصویب ضوابط مربوط 
رئیس سازمان پیشنهاد می گردد.

4-تصویب برنامه و بودجه ساالنه سازمان؛ 
سـازمان  اعضـاء  و  رئیـس  توسـط  کـه  سـازمان  اجرایـی  دسـتورالعمل های  و  تصویـب ضوابـط   -5

می گـردد. پیشـنهاد 

 ماده 7
که توسط وزیر آموزش و پرورش منصوب می گردد باالترین مقام اداری و اجرایی  رئیس سازمان 
کلیه امور  سازمان است و برای اداره امورسازمان و اجرای مصوبات  سازمان و مسئول حسن اجرای 

گونه حقوق و اختیارات قانونی می باشد. شورای سازمان دارای هر 

 ماده 8
اهم وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر می باشد: 

1- اداره امور سازمان؛ 
کارکنان و صدور دستور پرداخت ها؛  2- امور استخدامی، عزل، نصب، ارتقاء و آموزش 

3- اجرای مصوبات شورای سازمان؛ 
کلیه مراحل، با حق تعیین وکیل یاوکیل با  4- نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری در 

حق توکیل؛ 
گزارش فعالیت و عملکرد به شورای سازمان؛  5- ارائه 

۶- ارائه آیین نامه های اجرایی و طرح ها و پیشنهادهای الزم برای نیل به اهداف سازمان، به 
شورای سازمان جهت تصویب؛ 

7- پیشنهاد امتیازات الزم برای جذب و نگهداری معلمان، مربیان و مدیران آموزشگاه ها و سایر 
نیروهای تحت نظر سازمان، به شورای سازمان جهت تصویب؛ 

قسمتهای  رؤسای  از  یک  هر  به  را  خود  اختیارات  از  قسمتی  می تواند  سازمان  رئیس   تبصره- 
سازمان به تشخیص خود، تفویض نماید.
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  فصل سوم: سایر مقررات
 ماده9

اعتبارات مورد نظر سازمان همه ساله در ردیف خاصی به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور 
می گردد.

 تبصـره- اعتبـارات مـورد نیـاز سـازمان در سـال اول از محـل ردیـف و اعتبـارات مربـوط بـه آمـوزش و 
کشـور و سـایر  کـودکان اسـتثنایی وزارت  آمـوزش و پـرورش و سـازمان بهزیسـتی  پـرورش و توانبخشـی 
بودجـه  قانـون  در  دولتـی،  سـازمان های  سـایر  ماننـد  بعـد  سـال های  در  و  تأمیـن می شـود  دسـتگاه ها 

پیش بینی می شـود.

 ماده 10
که به پیشنهاد  کتب، نشریات و خدمات سازمان را طبق ضوابطی  به سازمان اجازه داده می شود 
سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد  به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز 
کشور  کل  که به همین منظور در قانون  بودجه  نماید. معادل وجوه واریزی به خزانه از محل اعتباری 
گرفت تا در جهت تحقق اهداف و انجام وظایف  هر سال منظور می شود در اختیار سازمان قرارخواهد 

سازمان هزینه گردد.

 ماده 11
درآمد حاصل از هدایا و کمک های مردمی، بانک ها، شهرداری ها و دستگاه های اجرایی و ارگان ها و 

مؤسسات خیریه، از جمله منابع مالی سازمان می باشد.

 ماده 12
کلیه اموال، وسایل و تجهیزات موجود همراه با نیروی انسانی مربوط به  با تصویب این اساسنامه 
که در اختیار وزارت آموزش و پرورش است به تشخیص  آموزش و پرورش و توانبخشی افراد  استثنایی 

این سازمان به سازمان منتقل می گردد.

 ماده 13
کز و قسمت های مربوط به آموزش و پرورش سایر دستگاه ها همراه با  کلیه مؤسسات، واحدها، مرا
کلیه اموال منقول و غیر منقول، وسائل، امکانات و تجهیزات موجود آن ها به پیشنهاد  نیروی انسانی و 

وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیأت وزیران به سازمان منتقل می گردد.
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 ماده 14 
کـه در ایـن اساسـنامه پیش بینـی نشـده اسـت طبـق قوانیـن و مقـررات جـاری کشـور عمـل  مـواردی 

خواهد شـد.
که تصویب آن براساس تبصره 3 ماده واحده   اساسنامه فوق مشتمل بر چهارده ماده و چهار تبصره 
کمیسیون آموزش و پرورش  قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 13۶9/9/21 به 
کمیسیون تصویب و در تاریخ 1370/0۶/24 به تأیید  گردیده بود در جلسه مورخ 1370/05/29  محول 

شورای نگهبان رسیده است.
 رئیس مجلس شورای اسالمى

کروبی مهدی 

قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1371/08/24 مجلس شورای اسالمى
 ماده 1

به پیروی از تعالیم عالیه اسام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن وکودک بی سرپرست 
اساسی  قانون  یکم  و  بیست  اصل  از  قسمتی  اجرای  به منظور  و  اسامی  جامعه  از  فقر  آثار  زدودن  و 
جمهوری اسامی ایران، زنان و کودکان بی سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند 

از حمایت های مقرر در این قانون بهره مند خواهندشد.

 ماده 2
مشموالن این قانون عبارتند از: 

که به عقد ازدواج) دائم یا منقطع( درآمده و سپس به  1- زنان بیوه - بیوه به زنانی اطاق می شود 
یکی از دالیل طاق، فوت شوهر، فسخ عقد،  صدور حکم موت فرضی، بذل مدت و یا انقضای مدت 

در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند.
2- زنان پیر و سالخورده - زنان بی سرپرست و مسنی هستند که قادر به تأمین معاش خود نباشند.
که بنا به عللی از قبیل:  3 - سایر زنان و دختران بی سرپرست - به زنان و دخترانی اطاق می شود 
کارافتادگی سرپرست، به طور دائم یا موقت بدون سرپرست) نان آور( می مانند. مفقوداالثر شدن یا از 

که بنا به هر علت و به طور دائم یا موقت،  کودکانی اطاق می شود  کودکان بی سرپرست - به   - 4
سرپرست خود را از دست داده باشند.

کار( و   تبصره  1- پسران موضوع بند 4 این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی) مندرج در قانون 
که تحت سرپرستی  که ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند مگر این  دختران تا زمانی 

گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند. قرار 
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که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد   تبصره 2- پسرانی 
این قانون می باشند.

 ماده 3 
و  ازکارافتادگـی  بازنشسـتگی،  مسـتمری های  از  نحـو  هـر  بـه  کـه  بی سرپرسـت  کـودکان  و  زنـان 
قانـون  ایـن  مقـررات  شـمول  از  باشـند  مالی برخـوردار  تمکـن  از  یـا  و  می شـوند  بهره منـد  بازمانـدگان 

هسـتند. ج  خـار

 ماده 4
حمایت های موضوع این قانون عبارتند از: 

1- حمایت هـای مالـی شـامل تهیـه وسـایل و امکانـات خودکفایـی یـا مقرری نقدی و غیـر نقدی به 
صـورت نوبتی یا مسـتمر؛ 

آموزشی) تحصیلی(،  خدمات  نظیر  خدماتی  ارائه  شامل  اجتماعی  فرهنگی،  حمایت های   -2
کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد  اشتغال، خدمات مشاوره ای و مددکاری جهت رفع  تربیتی، 

مسائل و مشکات زندگی مشموالن و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده؛ 
3-نسخ شده است.   1

 ماده 5 
پیشنهاد  به  بنا  که  می گردد  تعیین  آیین نامه ای  طبق  ماهیانه  مقرری  پرداخت  مدت  و  میزان 

کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان بهزیستی 
تا احراز موارد مندرج در ماده)۶( این قانون ادامه   تبصره - پرداخت مقرری نقدی و غیر نقدی 

خواهد یافت.

 ماده6 
در موارد زیر مقرری مشموالن قطع خواهد شد: 

گرفتن؛  1- در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار 
2- یافتن تمکن مالی؛ 

3- خودداری از شرکت در دوره های آموزشی) تحصیلی( و آموزش بدون عذر موجه؛ 
4- امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی؛ 

کودکان و نوجوانان بی¬سرپرست و بد¬سرپرست مصوب 1392/07/10 مجلس شورای اسامی   1-مطابق ماده37 قانون حمایت از 
کودکان بی¬سرپرست مصوب 8/24/ 1371 نسخ صریح شده است. بند)3( ماده)4( قانون تأمین زنان و 
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که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط درمدت  کیفری   تبصره- در صورت محکومیت 
محکومیت قطع خواهد شد.

 ماده 7 
گواهی ها خاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون  هر کس براساس اسناد و 
به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا  معادل کمک های نقدی و غیر نقدی دریافتی و نیز تا دو برابر آن 
جریمه محکوم می شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیر حق فراهم نماید به جزای 

نقدی تا سه برابر مزبورمحکوم خواهد شد.
کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدی مقرر در این قانون جزء درآمداختصاصی   تبصره 1- 
طبق  و  منظور  بودجه  قانون  در  همه ساله  هزینه مستقل  و  درآمد  ردیف  یک  در  و  بهزیستی  سازمان 

آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید هزینه می گردد.
کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت  از هدایا و   تبصره 2- سازمان بهزیستی می تواند 

اجرای این قانون استفاده نماید.

 ماده 8 
چنانچه مشموالن این قانون، اشتغال، ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و مقرری دریافت 

گرفت. دارند، برابر ماده 7 این قانون مورد پیگرد قرار خواهد 

 ماده 9
اجرایی  آیین نامه های  است  موظف  و  بود  خواهد  قانون  این  مجری  کشور  بهزیستی  سازمان 
کلیه نهادها و دستگاه های ذی ربط تهیه و  مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ اباغ قانون با  هماهنگی 

جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.
اساسنامه  در  شده  پیش بینی  موارد  و  قانونی  وظایف  انجام  از  مانع  قانون  این  اجرای   تبصره- 
کان  کما کمیته مزبور در  چارچوب وظایف قانونی خویش  امام خمینی) ره( نمی باشد و  امداد  کمیته 

نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.

 ماده 10 
به دولت، مؤسسات عمومی و سازمان-هایی  وابسته  و  وزارتخانه ها، سازمان های دولتی  کلیه 
که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام می باشد  موظفند همکاری های الزم را در زمینه اجرای این 

کشور معمول دارند. قانون با سازمان بهزیستی 
 قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبانماه یک 
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هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسامی  تصویب و در تاریخ 1371/8/27 به تأیید شورای 
نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسالمى
کبرناطق نوری على ا

قانون ادغام واحدهای تربیتى شهرداری های سراسر کشور در سازمان بهزیستى کشور 
مصوب 1372/05/06 مجلس شورای اسالمى

  ماده واحده
از تاریخ تصویب این قانون کلیه واحدهای تربیتی وابسته به شهرداری های سراسر کشور با اعتبارات، 

اموال، تجهیزات، تعهدات و دیون  و کارکنان مربوط، در سازمان بهزیستی کشور ادغام می شوند.
 تبصره 1- در صورتی که مجموع دریافتی هر یک از کارکنان واحدهای مربوطه با انتقال به سازمان 
که افزایش های بعدی حقوق و  کاهش یابد مابه التفاوت به صورت  تفاوت تطبیق تا زمانی  بهزیستی 

کند پرداخت خواهد شد. مزایا مابه التفاوت مزبور را جبران 
از  پس  ماه  سه  ظرف  که  بود  خواهد  آیین نامه ای  طبق  بر  قانون  این  اجرای  نحوه   -2  تبصره 
کشور و سازمان بهزیستی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تصویب قانون توسط وزارت 
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه ششم مرداد ماه یکهزار و 
سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسامی تصویب  و در تاریخ 1372/5/17 به تأیید شورای نگهبان 

رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسالمى

کبرناطق نوری على ا

مـوادی ازقانـون بیمـه همگانـى خدمـات درمانـى کشـور مصـوب 1373/08/03 مجلس 
شـورای اسالمى

 ماده 1- تعاریف
این  موضوع  درمانی  خدمات  بیمه  مقررات  مشمول  رأسًا  که  است  فردی  اصلى:  شده  بیمه   -1
قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم) توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون( مشمول استفاده از 

مزایای خدمات درمانی قرار می گیرد.
کفالت بیمه شده  که به تبع سرپرستی و  2- بیمه شده تبعى: خانواده شخص یا اشخاصی هستند 

اصلی از مزایای مقرر در این قانون می توانند  استفاده نمایند.
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از  این قانون  کوچ رو در  که در روستا سکونت داشته باشد. عشایر  3- روستایی: شخصی است 
مزایای روستاییان برخوردارند.

که به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، جسمی و  4- افراد نیازمند: به افرادی اطاق می شود 
افراد نیازمند حسب  را ندارند. مصادیق  اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل خود  روانی توانایی 

کمیته امداد امام خمینی) ره( و سازمان بهزیستی تعیین می شود. مورد به پیشنهاد 
که از نظر مقررات و قوانین  کلیه اشخاصی اطاق می شود  5- صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به 

خویش فرما باشند.
که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه خدمات درمانی،  6- حق سرانه: مبلغی است 

برای هر فرد در یک ماه تعیین می گردد.
که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی  7- فرانشیز: قسمتی از هزینه درمان است 

پرداخت نماید.
8 - قیمـت واقعـى خدمـات: عبـارت اسـت از قیمـت تمـام شـده خدمـات بـه اضافـه سـود سـرمایه و 
دارایی هـای ثابـت  در بخـش دولتـی سـود سـرمایه)دارایی های ثابت( و اسـتهاک منظور خواهدشـد.

 ماده 2
برنامه ریزی،  به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاست گذاری، 
کیفی بیمه خدمات درمانی  کمی و  ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و  ارزشیابی سطح 
که بعد از این شورای عالی نامیده   کشور  در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی 

می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.

 ماده 3
ترکیب شورای عالی به شرح زیر خواهد بود: 

1- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) رییس شورای عالی(؛ 
کار و امور اجتماعی؛  2- وزیر 

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ 
4- رییس سازمان برنامه و بودجه؛ 

کشور؛  کل سازمان امور اداری و استخدامی  5- دبیر 
کل سازمان نظام پزشکی؛  ۶- رییس 

7- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی؛ 
8- مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی؛ 

9- مدیر عامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح؛ 
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کمیته امداد امام خمینی) ره(؛  10- سرپرست 
11- معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) بدون حق رأی(؛ 

بهداری  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون های  از  اسامی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  نفر  دو   -12
که در هر دوره مجلس  به انتخاب مجلس تعیین خواهند شد، به  کدام یک نفر(  و بهزیستی) از هر 

کرد. عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شرکت خواهند 
 تبصره- دبیرخانه شورای عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و معاون امور 

درمان دبیر شورای عالی و مسئول اباغ مصوبات آن می باشد.

 ماده 4
که  گروه ها و افراد جامعه  دولت موظف است شرایط الزم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام 

متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند، فراهم نماید.
کثر ظرف پنج  گروه های مشمول این قانون حدا کلیه   پوشش و تعمیم بیمه خدمات درمانی برای 
سال پس از تصویب این قانون با اولویت نیازمندان و  روستاییان طبق موازین این انجام خواهد شد.

 ماده 5
نیازمنـد،  افـراد  دولـت،  کارکنـان  درمانـی  خدمـات  بیمـه  امکانـات  و  موجبـات  تأمیـن  منظـور  بـه 
کـه پـس ازایـن سـازمان نامیـده  گروه هـای اجتماعـی سـازمان بیمه خدمـات درمانـی  روسـتاییان و سـایر 

می شـود تشـکیل و بـه صـورت شـرکت دولتـی اداره خواهـد شـد.)قانون اصـاح(
 تبصـره 1- سـازمان وابسـته بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بوده و دارای شـخصیت 

حقوقی مسـتقل اسـت.
اداره و حـدود و شـمول  و نحـوه  مالـی  و تشـکیات، منابـع  ارکان  اختیـارات،   تبصـره 2- وظایـف، 
کثر ظرف سـه مـاه از تاریخ تصویب  عملیـات و فعالیـت سـازمان بـر طبـق اساسـنامه ای خواهد بود که حدا

ایـن قانـون بـه پیشـنهاد شـورای عالـی و بـه تصویـب هیـأت وزیـران می رسـد.
و  دارایی ها  کارکنان،  امکانات،  اختیارات،  وظایف،  از  قسمت  آن  سازمان،  تشکیل  با   -3  تبصره 
اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که  در امر بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت به کار 

گرفته می شود، به سازمان منتقل می گردد.
اساسـنامه  ترکیـب آن در  کـه  بـه سـازمان توسـط هیأتـی  کلیـه دارایی هـا منتقـل شـده   تبصـره 4- 

بـه صـورت سـرمایه سـازمان  اعـام خواهـد شـد. و  ارزیابـی شـده  تعییـن می شـود، 
گانه ای خواهندبود. گروه های مذکور در ماده فوق دارای صندوق جدا  تبصره  5- هر یک از 
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 ماده  6
کلیـه شـرکت های بیمـه مجازنـد براسـاس موازیـن ایـن قانـون و بـا رعایـت حـق سـرانه مصـوب در 

گروه هـای مختلـف  همـکاری، مشـارکت و فعالیـت نماینـد. امـور بیمـه خدمـات درمانـی 
امـور  در  مجازنـد  درمانـی  خدمـات  بیمـه  در  فعالیـت  بـر  عـاوه  بیمـه  شـرکت های  کلیـه   تبصـره- 
بیمه هـای مضاعف) مکمـل( براسـاس موازین قانونی خود از طریق عقـد قراردادهای تکمیلی) خاص( 

و مطابـق ایـن قانـون همـکاری مشـارکت و فعالیـت نماینـد.

 ماده 7
و  خمینـی) ره(  امـام  امـداد  کمیتـه  دولـت  بـه  وابسـته  و  دولتـی  سـازمان های  و  دسـتگاه ها  کلیـه 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در انتخـاب سـازمان و یـا  شـرکت های بیمه گر برای عقـد قراردادهای بیمه 
خدمـات درمانـی در چهارچـوب موازیـن و مفـاد ایـن قانـون مخیـر می باشـند و تشـکیل سـازمان بیمـه 

خدمات درمانـی نافـی ایـن حـق و اختیـار نخواهـد بـود.
 تبصـره 1- دسـتگاه های مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی و سـازمان خدمـات درمانـی بـرای انعقـاد 
قراردادهـای بیمـه خدمـات درمانـی بـا سـازمان ها و یـا  شـرکت های بیمه گـر موظفنـد طـرح پیشـنهادی 
خـود را بـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی و سـازمان خدمـات درمانـی حسـب مـورد ارائـه و مجـوز الزم را از 

نماینـد. سـازمان های مذکور دریافـت 
پیشـنهادی  طـرح  بـا  درمانـی  خدمـات  سـازمان  یـا  و  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  کـه  صورتـی   در 
موافقـت ننماینـد و ایـن امـر مـورد اعتـراض پیشـنهاد دهنده باشـد، مراتـب جهـت تصمیم گیـری نهایـی 

بـه شـورای عالـی منعکـس خواهـد شـد.
کمیتـه امـداد امـام خمینـی) ره( موظفنـد   تبصـره  2- دسـتگاه های موضـوع تبصـره 1 بـه اسـتثنای 
دو نهـم سـهم درمـان یـا حـق سـرانه درمـان را حسـب مـورد در  اختیـار سـازمان تأمیـن اجتماعـی و یـا 
سـازمان خدمـات درمانـی قـرار دهنـد تـا بـرای تـداوم اسـتفاده بیمـه شـده از خدمـات درمانـی در دوران 

شـود. مسـتمری بگیری ذخیره 
کثـر ظـرف چهـار مـاه بـه پیشـنهاد مشـترک سـازمان   تبصـره 3- آیین نامـه اجرایـی ایـن مـاده حدا
تأمیـن اجتماعـی و سـازمان خدمـات درمانـی و تأییـد شـورای عالی بـه تصویـب هیـأت وزیـران خواهـد 

رسـید.
دولتـی  بیمه گـر  شـرکت های  و  سـازمان ها  بـر  عـاوه  خمینـی) ره(  امـام  امـداد  کمیتـه   -4  تبصـره 

نمایـد. قـرارداد  انعقـاد  درمانـی  خدمـات  مؤسسـات  بـا  می توانـد 

 ماده 8
تعرفه هـای خدمـات تشـخیصی و درمانـی براسـاس قیمت هـای واقعـی و نـرخ سـرانه حـق بیمـه 
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درمانـی مصـوب بـه پیشـنهاد مشـترک سـازمان برنامـه و بودجـه و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـکی بـا تأییـد شـورای عالـی بـه تصویـب هیـأت وزیـران خواهـد رسـید.

 ماده 9
حـق بیمـه سـرانه خدمـات درمانـی بـرای گروه هـای تحـت پوشـش بیمـه خدمـات درمانـی ومیـزان 
گروه هـای بیمه شـونده  فرانشـیز قابـل پرداخـت توسـط بیمه شـوندگان بـا در نظـر داشـتن سـطح درآمـد 
وزارت  و  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  مشـترک  پیشـنهاد  بـه  کشـور  اجتماعـی  و  اقتصـادی  وضعیـت  و 
بهداشـت،  درمـان و آمـوزش پزشـکی بـا تأییـد شـورای عالـی بـه تصویـب هیـأت وزیـران خواهـد رسـید.
 تبصـره- مابه التفـاوت سـهم درمـان مشـمولین قانـون تأمیـن اجتماعـی تـا حـق سـرانه موضوع این 

مـاده همه سـاله در بودجـه کل کشـور منظـور و بـه سـازمان تأمین اجتماعـی پرداخـت خواهدشـد.

 ماده  10
عمومـی  اورژانـس،  پزشـکی  خدمـات  شـامل  دارو  و  پزشـکی  خدمـات  سـطح  و  شـمول  حداقـل 
عهـده  بـه  درمانـی  خدمـات  بیمـه  نظـام  در  آن  ارائـه   و  انجـام  کـه  بسـتری(  و  تخصصی) سـرپایی  و 
بیمه هـای  مشـمول  کـه  تخصصـی  فـوق  خدمـات  لیسـت  و  می گیـرد  قـرار  بیمه گـر  سـازمان های 
مضاعف) مکمـل(  می باشـد بـه پیشـنهاد وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و تأییـد شـورای 

می شـود. اعـام  و  تعییـن  وزیـران  هیـأت  تصویـب  و  عالـی 

 ماده  11
کـه از طریـق شـبکه بهداشـتی و درمانـی تابـع وزارت بهداشـت، درمان و  تأمیـن خدمـات بهداشـتی 

آمـوزش پزشـکی انجـام می شـود همچنـان  رایگان اسـت.
خدمـات  گونـه  ایـن  فهرسـت  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  همه سـاله  تبصـره- 
را  بهداشـتی  اسـتراتژیک  برنامه هـای  رایـگان  در  ملزومـات مصرفـی  و  اسـامی و مشـخصات داروهـا  و 

می کنـد. اعـام  و  تعییـن 

 ماده 12
ارائـه خدمـات درمانـی بـه روسـتاییان از طریـق شـبکه های بهداشـتی، درمانـی وسیسـتم ارجـاع 
بـوده و میـزان حـق بیمـه سـرانه خدمـات درمانـی  روسـتاییان در شـروع برنامـه معـادل 40 درصـد حـق 

سـرانه تعییـن شـده شهرنشـینان خواهـد بـود.
 تبصـره- بـه منظـور حمایـت از روسـتاییان و تعمیـم بیمـه خدمـات درمانـی در جوامـع روسـتایی و 
عشـایری، دولت موظف اسـت بخشـی از هزینه سـرانه  بیمه خدمات درمانی روسـتاییان بیمه شـده را 
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تقبـل و از محـل بودجـه عمومـی تأمیـن و بـه صـورت ردیفـی مسـتقل در قانـون بودجـه سـاالنه منظـور و 
براسـاس  موافقتنامـه شـرح فعالیت هـای جـاری جهـت حق بیمه سـرانه خدمات درمانی افراد مشـمول 

ایـن مـاده و انعقـاد قـرارداد بـا سـازمان ها و شـرکت های بیمه گـر بـه مصـرف  برسـاند.

 ماده 13
گروه هـای شـغلی بـه  سـهم مشـموالن ایـن قانـون از حـق بیمـه سـرانه خدمـات درمانـی بـر حسـب 

ترتیـب زیـر خواهـد بـود: 
کـه متناسـب بـا حقـوق و مزایـا بـا  کارکنـان دولـت: یـک پنجـم تـا یـک سـوم حـق بیمـه سـرانه   -1

می شـود. تعییـن  وزیـران  هیـأت  تصویـب 
2- مشـموالن قانـون تأمیـن اجتماعى: بر طبـق مقررات قانون تأمین اجتماعی؛ 

3 - روسـتاییان: براسـاس مصوبات هیأت وزیران؛ 
4 - صاحبان حرف و مشـاغل آزاد: تا 100% حق بیمه سـرانه، به پیشـنهاد شـورای عالی و تصویب 

هیأت وزیران؛ 
کـری از آن هـا بـه عمـل نیامـده اسـت، براسـاس پیشـنهاد  کـه در ایـن قانـون ذ 5 - سـایر اقشـاری 

شـورای عالـى و تصویـب هیـأت وزیـران؛ 

 ماده 14
کـه فاقـد توانایی پرداخت هسـتند  تأمیـن حـق بیمـه سـرانه خدمـات درمانـی افـراد نیازمنـد جامعـه 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی) ره( و سـازمان برنامـه و بودجـه توسـط دولـت تعهـد  بـه پیشـنهاد مشـترک 
یـاد شـده  کمیتـه  اختیـار  و در  بودجـه هـر سـال منظـور  قانـون  ردیفـی مسـتقل در  بـه صـورت  و  شـده 
خدمـات  سـرانه  بیمـه  حـق  جهـت  جـاری  فعالیت هـای  شـرح  موافقتنامـه  براسـاس  تـا  قرار می گیـرد 

برسـاند. بـا سـازمان ها و شـرکت های بیمه گـر به مصـرف  قـرارداد  انعقـاد  و  افـراد مذکـور  درمانـی 
 تبصـره  1 - آیین نامـه چگونگـی تشـخیص و تعییـن افـراد نیازمنـد مشـتمل بـر تعاریـف، ضوابـط و 
کمیتـه امـداد امام خمینی) ره( و سـازمان برنامـه و بودجه به  موازیـن تشـخیص، بـه پیشـنهاد مشـترک 

تصویـب هیـأت وزیـران می رسـد.
کمیتـه امـداد امـام خمینـی) ره( موظـف اسـت بـا رعایـت مفـاد موضـوع تبصـره 1 ایـن   تبصـره 2- 
مـاده ضمـن اسـتفاده از همکاری هـای وزارت بهداشـت،  درمـان و آمـوزش پزشـکی از جملـه سـازمان 
کشـاورزی، وزارت جهـاد سـازندگی و دیگـر سـازمان ها، نهادهـا، همه سـاله  بهزیسـتی اسـتان ها، وزارت 
اطاعـات  آمـاری افـراد تحـت پوشـش و مشـمول دریافـت خدمـات را بـه تفکیک هر اسـتان تهیه و پس 
از تأییـد شـورای عالـی جهـت اقدامـات اجرایـی و پیش بینـی وتأمیـن  اعتبـار الزم بـه سـازمان برنامـه و 

بودجـه اعـام نمایـد.
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 ماده 15
سـازمان برنامـه و بودجـه موظـف اسـت همـه سـاله اعتبـارات مربـوط بـه سـهم دولـت از حـق بیمـه 
کـه از  بودجـه عمومـی دولـت اسـتفاده می کننـد بـه صورت  کارمنـدان دسـتگاه هایی را  خدمـات درمانـی 
یـک برنامـه مشـخص در قالـب بودجـه مصـوب سـاالنه هـر یـک از دسـتگاه های اجرایـی پیش بینـی و 
منظور نمایـد. دسـتگاه های ذی ربـط موظفنـد رأسـًا نسـبت بـه انعقـاد قـرارداد بـا سـازمان بیمـه خدمات 

درمانـی یـا سـایر شـرکت ها و مؤسسـات بیمه گـر اقـدام نماینـد.
که در این قانون مشـخص شـده اسـت سـازمان برنامه و بودجه موظف   تبصره- عاوه بر مواردی 
اسـت در مـورد سـایر بندهـای مـاده 13 ایـن قانـون با توجـه بـه درصدهـای مذکـور در همـان مـاده سـهم 
گـروه به صورت کمـک در ردیف های خـاص در قانون  دولـت را متناسـب بـا تعـداد افـراد بیمـه شـده هـر 

بودجه  منظـور نماید.

 ماده 16
سـایر دسـتگاه ها در صورت تمایل می توانند تابع این قانون باشـند.

 ماده 17
کشـور موظـف بـه  کـز تشـخیصی و پزشـکان  کـز بهداشـتی و درمانـی و مرا کلیـه بیمارسـتان ها، مرا
پذیـرش و مـداوای بیمه شـدگان و ارائـه و انجام خدمـات و مراقبت هـای پزشـکی الزم بر اسـاس ضوابط 

و مقـررات ایـن قانـون هسـتند.
نظـام  سـازمان  بـا همـکاری  اسـت  موظـف  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت   تبصـره - 
پزشـکی و قـوه قضاییـه مقـررات و نحـوه نظـارت بـر امـور  بیمـه خدمـات درمانـی همگانـی را بـا توجـه به 
اهـداف ایـن قانـون و قوانیـن موجـود تعییـن و پـس از تأییـد شـورای عالـی بـه تصویـب هیـأت وزیـران 

برسـاند.

 ماده 18
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی 
کلیـه موازیـن، مقـررات، روش هـای نظارتـی و  کثـر تـا یـک سـال پـس از تصویـب ایـن قانـون  کشـور حدا
آیین نامه هـای موضـوع ایـن قانـون را بـا همـکاری مبـادی ذی ربـط تهیـه نمـوده و بـه تصویـب مراجـع 

 مربوط برسـاند.

 ماده 19
کلیـه قوانیـن و مقـررات مغایـر با این قانون پس از الزم االجرا شـدن این قانون لغو می گردد.
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 قانـون فـوق مشـتمل بـر نـوزده مـاده و هجده تبصره در جلسـه روز سـه شـنبه سـوم آبان مـاه یکهزار 
و سـیصد و هفتـاد و سـه مجلـس شـورای اسـامی تصویـب و در تاریـخ 1373/8/11 بـه تأییـد شـورای 

نگهبـان رسـیده اسـت.
رئیس مجلس شورای اسالمى

کبرناطق نوری على ا

کلیه مؤسسات خصوصى شاغل در امور مربوط به حمایت و  قانون معافیت مالیاتى 
توانبخشى معلوالن و ارائه خدمات به عقب ماندگان ذهنى و همچنین انجام خدمات 

کودک مصوب 1374/04/18 مجلس شورای اسالمى در شبانه روزی ها و مهدهای 
 ماده واحده

کشور امور مربوط به حمایت و توانبخشی  که با مجوز سازمان بهزیستی  کلیه مؤسسات خصوصی 
شبانه روزی ها  و  روزانه  کز  درمرا خدمات  انجام  و  ذهنی  به عقب ماندگان  خدمات  ارائه  و  معلوالن 
از پرداخت  به عهده دارند و همچنین مهدهای کودک  را  کودکان بی سرپرست  و  نگهداری معلولین 
مالیات بر درآمد معاف می باشند مشروط بر اینکه سازمان مذکور بر درآمد و هزینه آن ها نظارت داشته 
گونه دستمزد به افراد معرفی  و مؤسسات فوق حداقل ده  درصد از مددجویان خود را بدون دریافت هر 

شده ازطرف سازمان بهزیستی اختصاص دهند.

کشور مصوب 1375/2/12 مجلس  آموزش مداوم جامعه پزشکى  قانون  از  موادی 
شورای اسالمى

کار هستند  کلیه شاغان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر   تبصره 3- 
طبی  عینک  ساخت  و  مصنوعی  اندام  فیزیوتراپی،  ساخت  توانبخشی،  مامایی،  مانند  خدماتی  و 
و  مواد خوردنی  و  دارویی  و  پزشکی  امور  مقررات  به  مربوط  قانون  کلیه مشموالن  و  ارایه می نمایند 
 آشامیدنی- مصوب 1334 - موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و 

کار آن ها منوط به ارایه  گواهی شرکت در این دوره ها است. تجدید مجوز یا پروانه 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هجدهم تیر ماه یک هزار و سیصدو هفتاد 
و چهار مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ1374/4/21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسالمى
کبرناطق نوری على ا
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گذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستى کشور به سازمان مذکور  قانون وا
 تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب 1376/04/29 مجلس شورای اسالمى

 ماده واحده
کـه محتـاج  کشـور متکفـل امـور فـرد محجـوری می گـردد  کـه سـازمان بهزیسـتی  کلیـه مـواردی  در 
نصـب قیـم باشـد مکلـف اسـت جهـت نصـب  قیـم موضـوع را بـه مراجـع قضایـی مربوطـه اعـام نماید.
که دادگاه فرد معینی را به عنوان قیم نصب نکرده در موارد ضروری رئیس دادگستری   تا زمانی 
را  کل و رؤسـای ادارات بهزیسـتی محـل  کشـور و مدیـران  محـل می توانـد رئیـس سـازمان بهزیسـتی 
بـا حـق توکیـل بـه غیـر موقتـًا بـه عنـوان نماینـده قانونـی محجوریـن بـا اختیـارات و مسـئولیت های 

قانونـی قیـم منصـوب نمایـد. تشـخیص ضـرورت بـه عهـده سـازمان مذکـور می باشـد.
ایـن  تصویـب  تاریـخ  از  مـاه  سـه  ظـرف  قانـون  ایـن  اجرائـی  آیین نامـه  تصویـب  و  تهیـه   تبصـره- 

می باشـد. پزشـکی  آمـوزش  درمـان و  بهداشـت،  وزارت  و  دادگسـتری  وزارت  عهـده  بـه  قانـون 

قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتى موضوع ماده)71( 
کشور مصوب 1378/8/17 مجلس شورای اسالمى قانون محاسبات عمومى 

 ماده 1
کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه وزارت خانه ها و  پرداخت 
که دستگاه های اجرائی یادشده به تشخیص باالترین  مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی در صورتی 
گزیر  مقام اجرائی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی مربوط نا
از تأدیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار الزم برای این منظور ضمن بودجه های آن دستگاه ها به 

تصویب رسیده باشد منحصرًا در موارد زیر مجاز خواهد بود: 
اجرائی  مقام دستگاه  باالترین  به تشخیص  غیردولتی،  یا حقوقی  فعالیت شخص حقیقی   الف( 
مربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف  و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف 
کمک یا اعانه برای استمرار یا توسعه  و وظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت 

 فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد.
ب( شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرائی مربوط 

تعهدات مشخصی را بپذیرد.
ج( پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی 

دستگاه اجرائی ذکر شده باشد.
 د( پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندی های 
از  مقام مجاز  یا  و  مربوط  اجرائی  باالترین  مقام دستگاه  به تشخیص  آن ها  اجتناب ناپذیر  و  مشروع 

239



طرف او ضرورت داشته باشد.
که جنبه خرید  کمک و یا اعانه به صورتی  کلیه موارد مذکور در این ماده پرداخت   تبصره 1- در 
ممنوع  کند،  ایجاد  رسمی  غیر  و  رسمی  از  اعم  استخدامی دیگر  رابطه  نوع  هر  یا  و  روزمزد  خدمت، 
اشخاص  برای  استخدامی  و حق  علقه  به هیچ وجه  اعانه  یا  و  کمک  دریافت  و همچنین  می باشد 

ایجاد  نخواهد نمود.
 تبصره 2- پرداخت هرگونه کمک و یا اعانه موضوع این قانون منحصرًا از محل بودجه و اعتبارات 

جاری دستگاه ها مجاز خواهد بود.

 ماده  2 
پرداخت کمک و یا اعانه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و به شرح زیرانجام خواهد شد: 

کمک و یا اعانه به صورت نقدی و مستقیمًا به شخص حقیقی یا حقوقی غیر  که   الف( در صورتی 
دولتی پرداخت شود حسب مورد با اخذ رسید از شخص حقیقی و یا مقام مجاز شخص حقوقی غیر دولتی 
مزبور به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در اجرای این بند اعامیه بانکی مبنی بر واریز  وجه به حساب 

بانکی ذی نفع نیز در حکم رسید خواهد بود.
کمـک و یـا اعانـه بـه صـورت غیرنقـدی پرداخـت می شـود  کـه برحسـب ضـرورت  ب( در مـواردی 
کاالهای  کـه دسـتگاه اجرائـی مربـوط دارای مقـررات  معاماتـی خاصی باشـد، تهیه و تـدارک  درصورتـی 
بـود.  مجازخواهـد  عمومـی  مقـررات  براسـاس  صـورت  ایـن  غیـر  در  و  مزبـور  مقـررات  طبـق  بـر  مذکـور 
کننـده  تولیـد  کاال عهـده  از طریـق صـدور حوالـه تحویـل  اعانـه مذکـور  یـا  و  کمـک  اعطـای  چنانچـه  
کننـده یـا فروشـنده باشـد و یـا بـه صـورت مـوردی و بـرای شـخص  حقیقـی یـا حقوقـی غیـر  یـا توزیـع 
دولتـی مشـخصی تهیـه و بـه تشـخیص رییـس دسـتگاه اجرائـی ذی ربـط یـا مقامـات مجـاز از طـرف 
کمـک یـا اعانـه  کننـده  کاال بـه انبـار مقـدور یـا  ضـروری نباشـد رسـید اخـذ شـده از دریافـت  آن هـا انتقـال 

در حکـم قبـض انبـار و حوالـه انبـار خواهـد بـود.
ج( چنانچـه کمـک و یـا اعانـه بـه صـورت نقـدی و غیرمسـتقیم بـه شـخص حقیقـی پرداخت شـود 
گونـه مـوارد دسـتگاه  بـا اخـذ رسـید از دریافت کننـده وجـه بـه هزینـه قطعی منظـور خواهـد شـد. در ایـن 

گـردد. کـه کمـک مذکـور عایـد ذی نفـع  اجرائـی مربـوط بایسـتی مراقبـت نمایـد 

 ماده 3 
که پرداخت آن به موجب احکام صادره از مراجع قضائی  دیات قتل نفس و نقص عضو و جرح 
به عهده دستگاه های اجرائی مشمول این  قانون محول می گردد از نظر نحوه پرداخت و احتساب به 

هزینه قطعی مشمول مقررات این قانون می باشد.
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 ماده4
کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی توسط دستگاه های مشمول  پرداخت 
کمک منظور می گردد  کشور به صورت  کل  که ضمن  ردیف های بودجه  این قانون از محل اعتباراتی 

تابع مقررات این قانون خواهد بود.

 ماده 5 
و  وزارت خانه ها  مورد  در  قانون  این  در  مقرر  رعایت ضوابط  بر  عاوه  اعانه  یا  و  کمک  پرداخت 
مؤسسات دولتی موکول به پیش بینی موضوع در موافقت نامه شرح فعالیت ها و در مورد شرکت های 
دولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صاح مقرر در اساسنامه  

مربوط می باشد.

 1378/9/21 بیمـاران  معالجـه  در  ارزی  صرفه جویـی  امنـای  هیـأت  قانـون  از   مـوادی 
اسـالمى شـورای  مجلـس 

ماده 6
یا  تعمیر  پزشکی جهت  دستگاه های  قطعات  و  مستعمل  تیوپ  دائم  یا  موقت  خروج  و  واردات 
بامانع  تضمین  سپردن  بدون  امناء  هیأت  برای  از کشور  ارزی(  تخفیف  گرفتن  برای  جایگزینی) یا 
گزارش وسائل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی و سازمان  است. هیأت امناء 
کلی اصاحات بعد را جهت  گزارش  گانه ندارد و  کسب مجوز جدا انرژی اتمی ارسال می دارد و نیاز به 

ثبت آماری به وزارت بازرگانی ارسال می کند.
امکانـات هیـأت  از  کـه  و مؤسسـاتی  بیمارسـتان ها  پزشـکی،  علـوم  دانشـگاه های  و   دانشـکده ها 
کـه بـه پیشـنهاد  هیـأت امنـاء بـه تصویـب وزیـر  امنـاء اسـتفاده می کننـد موظفنـد مفـاد آیین نامـه ای را 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی می رسـد اجـراء نمایند.تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی و قطعـات 
تأییـد  بـا  آمـوزش پزشـکی و بخـش خصوصـی  و  کـه توسـط وزارت بهداشـت، درمـان  یدکـی مربـوط 
و  مسـتضعفان  و  جانبـازان  بنیـاد  نیـاز  مـورد  ملزومـات  و  تجهیـزات  و  می شـود  مزبـور وارد  وزارتخانـه 
معلولیـن سـازمان بهزیسـتی از جملـه صندلـی چرخـدار در صـورت موافقت دولـت از معافیـت مذکـور در 
بنـد مربـوط بـه هیـأت امنـاء برخـوردار خواهـد بود.هیـأت امنـاء می توانـد بـرای راه انـدازی واحدهـای 
کـز  بهداشـتی ودرمانـی و بیمارسـتان های توسـعه یافتـه بـا تأییـد سـازمان امـور  مربـوط بـه خـود و مرا

کشـور وتصویـب هیـأت وزیـران پایـوران مـورد لـزوم را اسـتخدام نماید. اداری و اسـتخدامی 
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قانون استفاده بعضى از دستگاه ها از نماینده حقوقى در مراجع قضائى و معافیت بنیاد 
کمیته  امداد امام خمینى) ره( از پرداخت هزینه دادرسى مصوب  شهید انقالب اسالمى و 

1374/3/7 مجلس شورای اسالمى
 ماده واحده

امام  امداد  کمیته  خرداد،  پانزده  بنیاد  اسامی،  انقاب  شهید  بنیاد  قانون  این  موجب  به 
خمینی) ره(، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقاب اسامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری ها 
دفاع  یا  دعوا  طرح  جهت  را  خود  حقوقی  نماینده  می توانند  دولتی  غیر  دانشگاه های  و  بانک ها  و 

از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.
کمیته امداد امام خمینی) ره( از پرداخت هزینه دادرسی   تبصره 1- بنیاد شهید انقاب اسامی و 

معاف خواهند نمود.
کمیته امداد امام  کیفری و حقوقی( مربوط به مددجویان   تبصره 2- درخصوص دعاوی) اعم از 
خمینی ) ره( و سازمان بهزیستی کشور و خانواده های  تحت پوشش بنیاد شهید انقاب اسامی و بنیاد 
آزادگان در صورت تقاضای نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه می تواند طبق  جانبازان و ستاد 

مفاد ماده واحده اقدام به معرفی نماینده حقوقی نماید.   1
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و 
سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسامی تصویب در تاریخ 1374/3/17 به تأیید شورای نگهبان 

رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسالمى

کبرناطق نوری على ا

موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسالمى
ماده 20 

حذف شد. 

ماده 24
اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است: 

که برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در مادة)2( این قانون مورد وقف یا نذر یا  3- اموالی 
گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور؛  حبس واقع 

1- تبصره 2 مطابق قانون الحاق یک تبصره به قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید 
انقاب اسامی و کمیته امداد امام خمینی )ره( از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1379/02/13 مجلس شورای اسامی الحاق شده است.
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ماده 39   1
در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند 
که از  کثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه ای روی نمونه ای  حدا
طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا 
وصیت به انضمام اسناد مربوطه به ادارة امور مالیاتی صاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند، مالیات 

کثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند. متعلق را حدا
تبصره- در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند)3( مادة 24 این قانون 
و یا مشمول مقررات فصل مالیات بردرآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی 
حسب مورد مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی 
کثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ  نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود درج و حدا

وقوع عقد یا فوت موصی به ادارة امور مالیاتی صاحیت دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

ماده 119
از طریق معامات  یا  یا حقوقی بصورت باعوض و  که شخص حقیقی  یا غیرنقدی  درآمد نقدی 
محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به 

نرخ مقرر در مادة)131( این قانون خواهد بود.
ماده 127- موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود: 

کمک های نقدی و غیر نقدی باعوض سازمان های خیریه یا عام المنفعه یاوزارتخانه ها یا   الف( 
مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداری ها  یا نهادهای انقاب اسامی به اشخاص حقیقی غیر 

از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.
یا  و  آتش سوزی  سیل،  زلزله،  دیدگان جنگ،  به خسارت  اهدایی  مالی  کمک های  یا  وجوه  ب( 

حوادث غیر مترقبه دیگر.
ج( جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصوالت کشاورزی پرداخت می نماید.
از طرف وزارت امور  که  آیین نامه ای خواهد بود   تبصره- ضوابط اجرایی بند های الف و ب طبق 

اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده 134
غیرانتفاعی  مدارس  تربیت  و  تعلیم  از  درآمد حاصل  و 1388/03/27(  )اصاحی 1380/11/27 
کز آموزش عالی غیرانتفاعی و  اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مرا

گردید. 1- براساس بند 8 قانون اصاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 مجلس شورای اسامی حذف 
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کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی  کودک درمناطق  مهدهای 
ذی ربط  مراجع  از  فعالیت  پروانه  دارای  مورد  حسب  که  مذکور  اشخاص  نگهداری  بابت  حرکتی  و 
هستند همچنین درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از 

فعالیت های منحصرٌا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.
وزیران  به تصویب هیأت  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزارت  پیشنهاد  به  ماده  این  اجرایی  آیین نامه 

خواهد رسید.

 ماده 137
هزینه هـای درمانـی پرداختـی هـر مـؤدی بابـت معالجـه خـود یـا همسـر و اوالد و پدر و مـادر و برادر 
گـر دریافت کننـده مؤسسـه درمانـی یـا  و خواهـر تحـت تکفـل در یـک سـال مالیاتـی  بـه شـرط اینکـه ا
گواهـی نمایـد و چنانچه به تأیید وزارت بهداشـت، درمان  پزشـک مقیـم ایـران باشـد دریافـت وجـه را 
گرفتـه اسـت،  ج از ایـران صـورت  و  آمـوزش پزشـکی بـه علـت فقـدان امکانـات الزم، معالجـه در خـار
کشـور محـل  ایـران در  اسـامی  گواهـی مقامـات رسـمی دولـت  جمهـوری  بـه  پرداخـت هزینـه مزبـور 
معالجـه بـا وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی رسـیده باشـد، همچنیـن حـق بیمـه پرداختـی 
کسـر  هـر شـخص حقیقـی  بـه مؤسسـات بیمـه ایرانـی بابـت بیمـه عمـر از درآمد مشـمول مالیات مؤدی 

می گـردد.
مراقبت  هزینه  مذکور  هزینه های  بر  عاوه  العاج  صعب  و  خاص  بیماران  و  معلوالن  درمورد 
را  او  تکفل  که  یا شخصی  بیمار  یا  معلول  مالیات  درآمد مشمول  از  کسر  قابل  نیز  آنان  توانبخشی  و 

عهده دار است می باشد.

ماده 139   1
از قبیـل  امـوری  بـه مصـرف  کـه طبـق موازیـن شـرعی  از درآمـد موقوفـات عـام   ح- آن قسـمت 
و  تعلیـم  کتشـافات،  ا اختراعـات،  فنـی،  دینـی،  علمـی،  فرهنگـی،  تحقیقـات  اسـامی،  تبلیغـات 
تربیـت، بهداشـت و درمـان، بنـا و تعمیـر و نگهـداری مسـاجد و مصاهـا و حوزه هـای علمیـه و مـدارس 
علـوم اسـامی و مـدارس و دانشـگاه های دولتـی، مراسـم تعزیـه و اطعـام، تعمیـر آثـار باسـتانی، امـور 
مسـتضفعان  بـه  کمـک  دانشـجویان،  و  دانش آمـوزان  تحصیلـی  وام  یـا  هزینـه  آبادانـی،  و  عمرانـی 
دیگـر  غیرمترقبـه  حـوادث  و  جنـگ  سـوزی،  آتـش  زلزلـه،  سـیل،  از  ناشـی  حـوادث  آسـیب دیدگان  و 
برسـد، مشـروط بـر این کـه درآمـد و هزینه هـای مزبـور بـه تأییـد سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه رسـیده 
کـودکان و نوجوانـان بی سرپرسـت  کـز نگهـداری  باشـد، و همچنیـن سـاخت، تعمیـر و نگهـداری مرا

گردید. 1- براساس بند 34 قانون اصاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 مجلس شورای اسامی اصاح والحاق 

244



بخش سوم: قوانین معتبر مصوب مجلس شورای اسالمی

سـالمندان،  مراقبـت  و  نگهـداری  کـز  مرا مختلـف،  جنسـی  و  سـنی  گروه هـای  در  بدسرپرسـت  و 
زنـان  و حرکتـی،  معلولیـن جسـمی  نخاعـی،  اشـتغال مصدومیـن ضایعـه  و  کارگاه هـای حرفه آمـوزی 
معلـوالن  حرفه آمـوزی  و  توان بخشـی  آمـوزش،  کـز  مرا خودسرپرسـت،  دختـران  و  خانـوار  سرپرسـت 
کـه بتواننـد در خدمـت  کنـی  کـز و اما کم شـنوا و ناشـنوا و سـایر مرا کم بینـا،  کـودکان نابینـا،  ذهنـی و 
اسـت. معـاف  مالیـات  پرداخـت  از  گیرنـد  قـرار  کشـور  بهزیسـتی  حمایتـی  سـازمان های  مددجویـان 

تشـکیات  قانـون  مـاده)14(  موضـوع  تحقیـق  شـعب  توسـط  کـه  مفاصاحسـاب هایی  تبصـره- 
گـر  ا یـا می شـود  امـور خیریـه مصـوب 13۶3/10/2 صـادر شـده  اوقـاف و  و اختیـارات سـازمان حـج و 
بـرای  شـود،  ارائـه  کشـور  مالیاتـی  امـور  سـازمان  بـه  اظهارنامـه  تسـلیم  بـه  مربـوط  مقـرر  مهلـت  در 
اظهارنامـه  منزلـه  بـه  قوانیـن،  یـا سـایر   قانـون  ایـن  در  مقـرر  مالیاتـی  برخـورداری از هرگونـه معافیـت 
کـه  مالیاتـی مـؤدی تلقـی می شـود. همچنیـن در مـورد  سـال های قبـل از ابـاغ ایـن قانـون در صورتـی 
مفاصاحسـاب مربـوط تـا پایـان سـال 1394 بـه سـازمان امـور مالیاتـی ارائـه شـود، بـه منزلـه اظهارنامـه 

بـود. مالیاتـی خواهـد 

 ماده 172
 صددرصد وجوه پرداختی به حساب های تعیین شده از طرف دولت تحت عنوان

که مؤدی انتخاب خواهد کمک و نظایر آن به صورت باعوض از درآمد مشمول  مالیاتی منبعی 
کسر می باشد. کرد قابل 

موادی از قانون اصالح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
ح زیر اصالح و تبصره های ذیل آن حذف مى شود. ماده 3- ماده)20( به شر

 ماده 20
نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم االرث به شرح زیر است: 

 شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
----------------------------------------------------------

 تا مبلغ 50/000/000 ریال %5 %15 %35
 تا مبلغ 200/000/000 ریال نسبت %15 %25 %45

 به مازاد 50/000/000 ریال
 تا مبلغ 500/000/000 ریال نسبت %25 %35 %55

 به مازاد 200/000/000 ریال
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 نسبت به مازاد 500/000/000 ریال %35 %45 %۶5
 از سهم االرث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون)30/000/000( ریال به عنوان معافیت 
کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه 

کار کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از  که  اول 
افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون)50/000/000( ریال خواهد بود.

گردید:  ح زیر اصالح  ماده 60 - ماده)134( به شر
 ماده 134 - درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی،

کز آموزش عالی غیر انتفاعی و راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مرا
درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد

دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند همچنین درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی
دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرًا ورزشی از پرداخت مالیات

معاف است.
 آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت

وزیران خواهد رسید.

 ماده 62 
در ماده)137( بعد از عبارت » بابت بیمه عمر« عبارت » و بیمه های

درمانی« اضافه و همچنین متن زیر به آخر متن ماده اضافه می شود؛ 
»در مورد معلوالن و بیماران خاص و صعب العاج عاوه بر هزینه های مذکور هزینه

که  یا بیمار یا شخصی  از درآمد مشمول مالیات  معلول  کسر  آنان نیز قابل  مراقبت و توانبخشی 
تکفل او را عهده دار است می باشد.«

مـوادی از  قانـون تنظیـم  بخشـى از مقـررات مالـى دولـت مصـوب 1380/11/27 مجلـس 
شـورای اسالمى

 ماده 4
توسط  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  از  عنوان  هر  تحت  خدمات  یا  و  کاال  وجه،  هرگونه  دریافت 
که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا  وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی 
کلیه معامات اعم از داخلی و خارجی  کمک نقدی و جنسی در قبال  می شود. همچنین اخذ هدایا و 
توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، 
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که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین  مؤسسات و شرکت هایی 
خاص هستند ممنوع می باشد.

 به کتابخانه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایران شناسی، 
سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای 
کتابها و اشیاء  که مجموعه  کتابخانه، اشیاء هنری و موزه ای  اسامی اجازه داده می شود به صاحبان 
 ملکی خود و یا بخشی از آن ها را به مؤسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تأیید هیأت امناء مربوطه 
از شصت  نباید  مبلغ  این  بپردازند.  متقابل  به عنوان  هدیه  مبالغی  مقام دستگاه ذی ربط  باالترین  یا 

درصد)۶0%( قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.
کشور تهیه و به تصویب هیأت   آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

وزیران خواهد رسید.

ماده 5 
کشور مصوب 13۶۶/۶/1 الحاق  متن زیر به عنوان ماده)71 مکرر( به قانون محاسبات عمومی 

می گردد: 
ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکت های دولتی 
کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر  موضوع ماده)2( این قانون، به دستگاه های اجرائی به عنوان 
نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاه های 
بنیاد  و  فرهنگستان ها  عالی،  آموزش  موسسات  دولتی،  دانشجویی  خوابگاه های  احداث  و  دولتی 
ایران شناسی، طرح های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان 
امام خمینی)ره( و شهرک های علمی و  امداد  کمیته  کشور و  ایران و سازمان بهزیستی  تربیت بدنی 
و ورزشی روستایی پرداخت می گردد،  پروژه های بهداشتی  و  اورژانس  و  و تحقیقاتی  فناوری  صنعتی 

ممنوع است. 
دولتی  شرکت های  و  دولتی  موسسات  وزاتخانه ها،  به  خاص  مصارف  برای  که  نقدی  هدایای 
توسط خزانه داری  که  بانکی مجاز  به حساب  تنها  باید  اهداء می شود  قانون  این  ماده)4(  رعایت  با 
با رعایت  گردد . مصرف وجوه مذکور  یا می شود واریز  افتتاح شده  کشور برای دستگاه های مذکور  کل 
که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به  کنند، برابر آئین نامه ای خواهدبود  هدف های اهداء 
که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء  تصویب هیات وزیران می رسد. هدایایی 
می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول 
کشور وکمیته امداد امام  حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند . هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی 
خمینی) ره ( هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعام نکند با نظر شورای 

مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( به مصرف خواهد رسید. 
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 ماده 12
متن زیر به عنوان تبصره به ماده)۶1( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در 

موارد معین مصوب 1373/12/28( الحاق می گردد: 
 تبصره - به وزارت کار و امور اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود مبالغی 
کار آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد  که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه  را 
کارآموزان آموزشگاه های آزاد به تصویب هیأت وزیران می رسد را دریافت و به حساب   و حق آزمون 

کل واریز نماید. کشور نزد خزانه داری  درآمد عمومی 
پرداخت  از  خمینی) ره(  امام  امداد  کمیته  و  کشور  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت   مددجویان 

هزینه معاف می باشند.

 ماده 7
که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می شود بعد از  کلیه اعتباراتی 

پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات  اعتباری به هزینه قطعی منظور می گردد.
در  که  ترتیبی  به  مذکور  وجوه  تسهیات  از  ناشی  دریافتی  اقساط  و  مذکور  وجوه  از  حاصل  سود 
در  عینًا  و  واریز  کل  خزانه داری  در  ویژه ای  حساب  به  می گردد  تعیین  ماده  اجرائی  این  آیین نامه 

بودجه های سنواتی مجددًا برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

 ماده 19
متن مندرج در ماده)31( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 
1373/12/28 تحت عنوان بند) الف( درج و بندهای زیر به عنوان بندهای)ب( و)ج( به ماده)31( 

الحاق می گردد: 
وظیفه  مشموالن  از  شده  اخذ  وجوه  است  موظف  ایران  اسامی  جمهوری  انتظامی  نیروی  ب( 
بابت اعطای معافیت های مدت دار) سه ساله وپنج ساله( و همچنین بابت تضمین اجرای ماده)103( 
که براساس مقررات مربوط  آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی) مصوب 13۶3/7/29( را 

دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج( نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران موظف است از هر یک از مشموالنی که به انحاء مختلف 
کشور و  از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند  من جمله مشموالن خدمت وظیفه در خارج از 
کفالت، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء  که از معافیت های پزشکی،  همچنین از مشموالنی 
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی) ره( و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت 
که به  معافیت خود را مفقود نموده اند و  درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را براساس تعرفه هایی 
تصویب هیأت وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور) نزد خزانه داری کل( واریز نماید.
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 ماده 26
کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در  از بررسی های  کشور موظف است پس  سازمان بهزیستی 

امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید: 
کودک؛  1- تأسیس مهدهای 

کودکان بی سرپرست و خیابانی؛  کز نگهداری شبانه روزی  2- تأسیس مرا
3- تأسیس خانه سامت دختران و زنان؛ 

کز خدمات بهزیستی؛  4- تأسیس مجتمع ها و مرا
کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی؛  5- تأسیس 

کز خدمات مشاوره ای اجتماعی؛  ۶- تأسیس مرا
کز توانبخشی معلولین؛  7- تأسیس مرا
کز حرفه آموزی معلولین؛  8- تأسیس مرا

کز توانبخشی و نگهداری سالمندان؛  9- تأسیس مرا
کز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن؛  10- تأسیس مرا

کز خدمات مشاوره ژنتیک؛  11- تأسیس مرا
کز درمانی و بازتوانی معتادین؛  12- تأسیس مرا

13- تأسـیس انجمن هـا و مؤسسـات غیـر دولتـی و خیریـه که در راسـتای اهداف سـازمان بهزیسـتی 
از  تعـداد  آن  بـرای  پروانـه  صـدور  مقابـل  در  اسـت  مجـاز  مذکـور  سـازمان  می نماینـد.  فعالیـت  کشـور 
کـه توسـط سـازمان بهزیستی کشـور تعییـن و  کـه جنبـه انتفاعـی دارنـد براسـاس تعرفـه ای  فعالیت هائـی 
بـه تصویـب هیـأت وزیـران می رسـد، وجوهـی را به عنوان هزینه صـدور یا تمدید پروانـه فعالیت دریافت 
و بـه حسـاب درآمـد عمومـی کشـور) نزد خزانه داری کل( واریز نماید. همه سـاله معـادل وجوه واریزی از 
کـه در قوانیـن بودجـه سـاالنه پیش بینـی می گـردد در اختیـار سـازمان  مذکـور قـرار  محـل ردیـف اعتبـاری 

کـز تحـت پوشـش خـود هزینـه نمایـد. می گیـرد تـا در جهـت نگهـداری و اداره مرا

 ماده 27
متـن زیـر بـه عنـوان تبصره هـای)2( و)3( بـه ماده)9( قانـون بیمه همگانی خدمات درمانی کشـور 

مصـوب1373/8/3 الحاق می گردد: 
 تبصـره 2- دسـتگاه های اجرائـی طـرف قـرارداد با سـازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سـرانه 
کثر در مدت یک  کسـر و حدا کارمندان، بازنشسـتگان و موظفین را از  حقوق ماهانه  بیمه درمان سـهم 
مـاه بـه حسـاب سـازمان مذکـور واریـز نماینـد. دسـتگاه های اجرایـی طـرف قـرارداد بـا مؤسسـات بیمه گـر 
کسـر و معـادل دو نهـم آن را بـه  دیگـر مکلفنـد  حـق سـرانه بیمـه درمـان افـراد مذکـور را از حقـوق ماهانـه 

حسـاب سـازمان فوق الذکـر و مابقـی آن را بـه مؤسسـه بیمه گـر طرف قـرارداد پرداخـت نماینـد.
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کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم   تبصره 3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
قانون  و موظفین مشمول  بازنشسته  بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل،  از حق سرانه  دولت 
کشور با رعایت  کل  گانه در قالب بودجه  کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جدا استخدام 
نصاب  تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا 

که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه گر دیگر هستند قرار دهد. دستگاه های اجرایی 

 ماده 28
که  کشور اجازه داده می شود، واحدهای تحت پوشش خود را درفرصت هایی  به سازمان بهزیستی 
کز و فضاهای فوق  از آن ها استفاده نمی کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مرا
گذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت را  به حساب درآمد  با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان، وا

اختصاصی واریز کند.
 معـادل درآمدهـای اختصاصـی مذکـور هـر سـاله در قانـون بودجـه سـاالنه منظـور و در اختیارسـازمان 
آن  پوشـش  تحـت  کـز  مرا هزینه هـای  بخشـی از  تأمیـن  بـرای  تـا  گرفـت  خواهـد  قـرار  کشـور  بهزیسـتی 

سـازمان هزینـه نمایـد.

 ماده 30 
کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده)4( قانون محاسبات عمومی کشور 
از پنجاه درصد)50%( سرمایه و سهام آن ها منفردًا  مصوب 13۶۶/۶/1 و سایر شرکت هایی که بیش 
بانک ها و مؤسسات  یا مشترکًا به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، به استثنای 
که   اعتباری و شرکت های بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکت ها و مؤسسات دولتی 
ملی  از جمله شرکت  است  نام  یا  تصریح  نام  ذکر  مستلزم  آن ها  به  مقررات عمومی  و  قوانین  شمول 
گسترش و  نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن ها، سازمان 
نوسازی صنایع  ایران و شرکت های تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و مرکز تهیه و 

که مشمول مفاد این ماده می باشند. کاال  توزیع 
با رعایت سیاست  که  کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می شود   الف( به 
داخلی  سواری  خودروی  مصوب،  قالب  بودجه  در  و  دولتی  غیر  بخش  به  خدماتی  امور  گذاری  وا

خریداری نمایند.
خودروی  خرید  ممنوعیت  از  کشور  از  خارج  در  ایران  اسامی  جمهوری  نمایندگی های   تبصره- 
سواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران مجاز است ساالنه با پیشنهاد 
وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از محل اعتبارات ساالنه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید.
و  مدیریت  سازمان  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  توسط  ماده  این  اجرایی  آیین نامه  ب( 
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کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. برنامه ریزی 

 ماده 32 
تقویـم  بـرای چـاپ  قانـون  ایـن  مـاده)30(  انجـام هرگونـه هزینـه توسـط دسـتگاه های مذکـور در 
و  تشـریفاتی  پاکاردهـای  و  تسـلیت  و  تشـکر  و  تبریـک   بـه  مربـوط  گهی هـای  آ اطاعیـه  و  سـالنامه  و 
میهمانی هـای فـردی و جمعـی داخلـی از محـل اعتبـارات جـاری و عمرانـی و اعتبـارات خـارج از شـمول 
و کمک هـا و درآمدهـای اختصاصـی قوانیـن بودجـه سـنواتی ممنـوع و در حکـم تصـرف غیرقانونـی در 

امـوال دولتـی و عمومـی اسـت.

 ماده 42
از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهش ها استفاده می نمایند و  که  دستگاه های اجرائی 
مصوب13۶۶/۶/1  کشور  عمومی  محاسبات  ماده)4(  قانون  موضوع  دولتی  شرکت های  همچنین 
خود  به  مربوط  یا  و  پژوهشی  عمومی  اعتبارات  از  که  دولت  به  وابسته  انتفاعی  مؤسسات  و 
استفاده می کنند، موظفند حداقل بیست درصد)20%( از اعتبارات منحصرًا تحقیقاتی مذکور را از طریق 
عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، فرهنگستانها 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانه های  به  وابسته  پژوهشی  مؤسسات  ایران شناسی،  بنیاد  و 
کشاورزی  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج 
نمایند.  هزینه  ذکر شده  پژوهشی  و مؤسسات  دانشگاه ها   مدیریت  با مجوز  علمی  اعضای هیأت  یا 
قانون محاسبات  رعایت  به  الزام  بدون  مذکور  اعتبارات  کل  پنجاه درصد)%50(  داده می شود  اجازه 
نحوه  قانون  رعایت  با  و  دولت  عمومی  مقررات  و  قوانین  دیگر  و   13۶۶/۶/1 مصوب  عمومی کشور 
کشور و دیگر مقررات  که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی  کردن اعتباراتی  هزینه 
گردد. دستگاه های اجرائی مذکور در صدر  عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 13۶4/11/19 هزینه 
گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و  این ماده مکلفند در شهریور ماه هر سال 
گزارش عملکرد  کشور نیز مکلف است  کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی  برنامه ریزی 

کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسامی ارائه نماید. این ماده را به 
 آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و 
کشور  تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 ماده 43
متن مندرج در ماده)8۶( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد عین مصوب 
1373/12/28 تحت عنوان بند) الف( درج و متن زیر به عنوان بند)ب( به ماده)8۶( الحاق می گردد: 
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که به پیشنهاد  ب( به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای 
هیأت  تصویب  به  دارائی  و  اقتصادی  امور  وزارت   و  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  مشترک 
به  آنکه  بر  امکانات موجود خود مشروط  و  از ساختمان ها  بهینه  استفاده  به منظور  وزیران می رسد 
فعالیت ها و  وظایف مستمر و جاری آن ها لطمه ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت 

کمتر اجاره دهند. موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا 

 ماده 46
کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات  سازمان های استانی ادارات 
که اعتبارات آن ها در قوانین  کز استان ها  کز استان ها یا  شهرستان هایی غیر از مرا دولتی و مستقر در مرا
بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از  نظر اجرای 
مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 13۶۶/۶/1 در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب 

می شوند.

 ماده 49
به آخر ماده)1( قانون اصاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری 
در  سال  سی  بر  مازاد  :  خدمت  می گردد  الحاق  زیر  137۶/9/1۶  عبارت  مصوب  دولت  کارکنان  به 

پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.

 ماده 50
کاالهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز  هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش 
اجرایی  دستگاه های  توسط  فعالیت ها  نوع  این  برای  سرمایه گذاری  مشارکت   سهمیه  مجوز  صدور 
موضوع ماده)30( این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که  فعالیت بازرگانی 

جزو وظایف آن ها نیست ممنوع است.
 تبصره- صدور مجوز برای انجام فعالیت های موضوع این ماده صرفًا بایستی توسط وزارتخانه یا 

گیرد. مؤسسه دولتی ذی ربط صورت 
 

ماده 61
که تحت  به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژه های پژوهشی، اعتبار طرح هایی 
عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین  بودجه ساالنه به تصویب می رسد، بنا به پیشنهاد دستگاه های 
اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های مشخص  پژوهشی ملی 
گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با  اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار 
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کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه  سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اجرایی مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفًا در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه است.
کز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این تبصره از   دانشگاه ها و مرا

طریق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند.
علوم،  وزارت  کشور،  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  پیشنهاد  به  بنا  ماده  این  اجرایی   آیین نامه 
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 ماده 69
که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی  کلیه اراضی، اماک و ابنیه ای 
که شمول قانون برآن ها مستلزم ذکر نام یا  تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از 
طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می شود  متعلق به 
دولت بوده و در اسناد مالکیت آن ها نام دولت جمهوری اسامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده 
وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می گردد.  تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران 
کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور   اقتصادی و  می باشد. 
از ساختمان های  استفاده  گذاری حق  وا در خصوص  و  قرار می گیرد  دولتی(  اموال  کل  دارائی) اداره 

مازاد دستگاه های مذکور مطابق بند)ب( ماده)89( این قانون اقدام خواهد شد.
برای  دستگاه ها  قانونی  اختیارات  حسب  که  طبیعی  منابع  و  دولتی  و  ملی  اراضی   -1  تبصره 
کنون  گذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آن ها می باشد و تا وا
کشاورزی موضوع مواد)31( و)32( الیحه قانونی  گذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد  وا
گذاری اراضی در حکومت جمهوری اسامی ایران مصوب 1359/1/21  اصاح الیحه قانونی احیاء و وا
شورای انقاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 13۶۶/۶/2 تابع مقررات مربوط است و 
که شمول قانون بر آن ها مستلزم  ذکر  چنانچه دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان هایی 
نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن 
که به تصویب هیأت وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده  نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی 

گرفت. به صورت باعوض در اختیار آن ها قرار خواهد 
هیاتهای  و  مذکور  قانون  و)32(  مواد)31(  کمیسیونهای  توسط  شده  گذار  وا اراضی  مورد   در 
و  حریم  داخل  در  چنانچه  احیاء گردیده اند  مصوب  طرح  مطابق  آنکه  بر  مشروط  زمین  گذاری  وا
سازمان های  یا  و شهرسازی  وزارت مسکن  به  اراضی  مالکیت  و  گرفته  قرار  قانونی شهرها  محدوده 
گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های تابعه مکلفند اسناد این اراضی  تابعه منتقل 
کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط  کارشناسی روز بدون لحاظ  را با قیمت 

سرمایه گذاران به آن ها منتقل نمایند.
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گذاری اماک و اراضی که دولت حق استفاده از آن ها را در اختیار شرکت های   تبصره 2- فروش و وا
دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاه های این 

که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قرار می گیرد. ماده باشد 
 تبصره 3- نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرح های عمرانی موضوع ماده)113( 
دولتی  و موسسات  وزارتخانه ها  آن  که مجری   13۶۶/۶/1 کشور مصوب  قانون محاسبات عمومی 

می باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود..
تبصره 4- تعیین بهره بردار، بهره برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان اماک و اراضی 
تابع  با رعایت وقف نامه های مربوط  یا موسسات دولتی وقف  شده است  و  استفاده دولت  برای  که 

ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
گذاری حق استفاده از اراضی و اماک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیر   تبصره 5- وا
احکام  و  اهداف  تحقق  جهت  در  وزیران  تصویب هیأت  با  عام المنفعه  و  خیریه  مؤسسات  و  دولتی 
تشخیص  به  آن ها  نیاز  رفع  از  پس  بود.  خواهد  امکان پذیر  مربوط  قوانین  و  ساله  پنج  برنامه های 

گذاری به دولت اعاده خواهد شد. وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران، ملک یا زمین مورد وا
 تبصره 6- چنانچه اماک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال 
با  نیاز دستگاه های دولتی باشد، حسب مورد  گرفته است، مورد  تملیکی در اختیار این سازمان قرار 
پیشنهاد وزیر یا باالترین مقام اجرائی دستگاه مستقل و تصویب هیأت وزیران و با رعایت  شرایط این 

ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد.
 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست 

اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه نماید.
کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز   تبصره 7- عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و 

در اموال دولتی محسوب می شود.
ساختمان ها،  به  مربوط  اختافات  رفع  در  تسریع  موجبات  آوردن  فراهم  منظور  به   -8  تبصره 
که شمول قانون  تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی،  شرکت های دولتی و شرکت هایی 
بر آن ها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی 
انقاب اسامی و جنگ تحمیلی، بدون  اوایل  نیازها و ضرورت های مختص  که در گذشته براساس 
گردیده و در حال حاضر مورد نیاز  اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت  آن تصرف 
کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام االختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی،  متصرفان پیشین می باشد 
تام االختیار  نماینده  و  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  کشاورزی،  جهاد  شهرسازی،  مسکن و 
وزراء یا باالترین مقام اجرائی دستگاه های مستقل طرف اختاف با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور 

گردد. مجلس رئیس جمهور تشکیل 
که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیرنظر   اجرای حکم این ماده در مورد ساختمان هایی 
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کمیسیون فوق الذکر  مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره 
برای دستگاه های اجرائی ذی ربط الزم االجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین 
کشور مکلف  برنامه ریزی  شده به هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط، سازمان مدیریت و 
کمیسیون مذکور بر حسب مورد،  است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد 
بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه 

کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید. مذکور  
کشور، اسناد اراضی و اماک دولتی را براساس این قانون و   تبصره 9- سازمان ثبت اسناد و اماک 
که اسناد  یا اعام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی 
مالکیت را در اختیار دارد اصاح و سند جدید صادر می نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه 

اعتبار ساقط خواهد بود.
 تبصره 10- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطاعاتی جامع از اراضی و اماک دولت 

موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات  رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد.

 ماده 78
بودجه  کشور،  کل  ساالنه  بودجه  قانون  تصویب  از  پس  ماه  یک  کثر  حدا است  موظف  دولت 

دستگاه های اجرائی را اباغ نماید.
 دستگاه های اجرائی مکلفند پس از اباغ اعتبارات مربوط به تملک دارائی های سرمایه ای توسط 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه شرح  عملیات مربوط به طرح های تملک دارائی های 
و  به سازمان مدیریت  موافقتنامه  مبادله  برای  را  بودجه ساالنه  قوانین  در  سرمایه ای جدید مندرج 
کشور نیز موظف است ظرف مدت  برنامه ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی، اصاح و اباغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید.
شرح  موافقتنامه  مکلفند  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  و  اجرائی  دستگاه های   کلیه 
فعالیت های مربوط به اعتبارات هزینه ای را براساس فرمهای  اباغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
یا اعاده  اباغ و  کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تأیید و 

موافقتنامه  مذکور جهت اصاح اقدام نماید. 
 

ماده 79
افزایش اعتبار هزینه هریک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منظور در 
قوانین بودجه ساالنه، از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه ذی ربط، مشروط به آنکه 
کثر تا سی درصد)30%(  به پیشنهاد  در جمع اعتبارات هزینه ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حدا
کشور مجاز می باشد دانشگاه ها  باالترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
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و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، 
و  اجرا می نمایند  و  تنظیم  و طرح،  برنامه  قالب  در  را  بودجه خود  کان  کما پزشکی  آموزش  و  درمان 
تخصیص دریافت می کنند و تابع قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 
پژوهشی مصوب سال 13۶7 شورای عالی انقاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاماتی 
و  اسامی  مجلس شورای   13۶9/10/18 مصوب  تحقیقاتی  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 

آیین نامه های مربوطه می باشند.
مستثنی  ماده  این  محدودیت های  شمول  از  دولت  سهم  بازنشستگی  کسور  پرداخت  و   تأمین 

می باشد.
کشوری مصوب 54/3/8، خزانه مکلف است   در اجرای ماده)11( اساسنامه سازمان بازنشستگی 
به  و  برداشت  دوره  آن  اعتبار  تخصیص  از  را  هر  دوره  به  مربوط  کسور  مذکور،  سازمان  تقاضای  به 

کشوری پرداخت نماید.  صندوق بازنشستگی 

 ماده 80
ده درصد)%10(  تا  کثر  حدا لزوم  موارد  در  می شود  داده  اجازه  مرکزی  اجرائی  دستگاه های  به 
استانی  بودجه  نظام  که مشمول  استان ها  در  تابعه  به  ادارات  را  اعتبارات هزینه ای مصوب خود  از 
هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا باالترین 
کشور از بودجه دستگاه  مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
محلی  اجرائی  دستگاه  هزینه ای  اعتبارات  به  هزینه  فصول  و   برنامه  برحسب  و  کسر  مذکور  اجرائی 

مربوط اضافه خواهد شد.

 ماده 82
به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزیر ذی ربط و یا باالترین مقام دستگاه اجرائی 
از  پروژه هائی  یا  تمام  اجرائی  دستگاه  مورد،  کشور حسب  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  تأیید  و 

طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای ملی مندرج در قوانین بودجه ساالنه را تغییر دهد.

 ماده 88
و  نهم)29(  و  بیست  اصول  در  مذکور  تکالیف  ویژه  به  دولت  اجتماعی  وظایف  اجرای  در 
سی ام)30( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و 
کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی 
و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم)3(، بیست و نهم)29( 
و  مؤسسات  وزارتخانه ها،  عامه،  مصالح  و  ایران  جمهوری اسامی  اساسی  قانون  سی ام)30(  و 
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که عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل  آموزش  شرکت های دولتی 
فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی مناطق کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانه های ورزشی 
کودکان بی سرپرست،  کشوری  1، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و  زیر میانگین 
کز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی  کتابخانه های عمومی، مرا
کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت براساس  کمی و  می باشند مجازند برای توسعه 

مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:
کـه متقاضـی ارائـه خدمـات براسـاس مفـاد ایـن مـاده   الـف( اشـخاص حقیقـی و حقوقـی غیـر دولتـی 
می باشـند می بایسـت صاحیت های فنی و اخاقی الزم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط داشـته 

باشند.
ب( ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش، خرید خدمات از بخش 

گذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می شود. غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و  وا
ج(دستگاه های اجرائی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت های 
موجود در بخش غیر دولتی) موضوع بند» الف«( و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید 

خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
گذاری   تبصره- برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت های الزم از قبیل وا
که در  زمین، ارائه خدمات زیر بنائی و استفاده از تسهیات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی 

قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید.
 د( در اجرای بند)ب( ماده)۶4( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
کز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی  اسامی ایران، دستگاه های مشمول این ماده  مجازند مرا
گذار  موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند) الف(  وا

نمایند.
 تبصره 1- در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند) الف( الزامی است: 

- نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری ها و دهیاری ها؛ 
- مؤسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند؛ 

کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آن ها با  گذار  کارکنان دستگاه وا - نهادهای متشکل از 
دستگاه دولتی؛ 

- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ 
بند  این  حکم  مشمول  می باشند  ملی  نفایس  از  که  دولتی  اموال  و  بناها  گذاری  وا  -2  تبصره 

نمی گردد.

شورای  مجلس   1384/8/11 مصوب  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   )88( ماده  اصاح  قانون  واحده  ماده  مطابق   -1
اسامی  اصاح شده است.
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موارد  در  می باشد.  ممنوع  می شوند  گذار  وا که  واحدهائی  و  کز  مرا کاربری  تغییر   -3  تبصره 
کاربری به  از تغییر  از دریافت مابه التفاوت  ارزش افزوده ناشی  استثنایی با ذکر دالئل موجه و پس 

نفع دولت با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط و تصویب هیأت وزیران بامانع است.
کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول   تبصره 4- تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری 
کارشناس رسمی دادگستری صورت  کاربری آن ها براساس متوسط نظر سه نفر  این بند با لحاظ نمودن 

می گیرد.
گهی در روزنامه های کثیراالنتشار برای اطاع عموم از شرایط   تبصره 5- اجرای این بند از طریق نشر آ

دستگاه اجرائی انجام خواهد شد.
غیر  عمومی  نهادهای  با  منعقده  قرارداد  براساس  می توانند  ماده  این  مشمول  دستگاه های   هـ( 
دولتی، مؤسسات عمومی عام المنفعه، تعاونی هایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل 
شده است و واجد شرایط مذکور در بند) الف( می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت  دولت 
گذار نمایند. در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر  بر اموال منقول و غیرمنقول به آن ها وا

واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
 تبصره 1- مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می باشد.
که از دستگاه های اجرائی ذی ربط   تبصره 2- اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب 
دریافت می نمایند براساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذی ربط براساس بند) ز( این ماده خدمت 

نمایند.
کارکنان  کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای   تبصره 3- طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ 
کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد  برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد)50%( از 
کارکنان در سایر واحدهای دستگاه  و حقوق و مزایای آن ها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه 

ذی ربط اشتغال خواهند یافت.
کمیت دولت بر اینگونه واحدها با   و( تعیین سیاست های اجرائی، استانداردها، اعمال نظارت حا

رعایت قوانین مربوطه توسط باالترین مقام دستگاه  ذی ربط انجام خواهد شد.
مربوط  قانونی  ضوابط  مطابق  فوق الذکر  دولتی  غیر  بخش های  توسط  خدمات  ارائه  تعرفه   ز( 
باالترین  یا  و  وزیر  پیشنهاد  با  ندارد  قانونی مشخص وجود  که ضابطه  مواردی  در  و  تعیین می گردد 

مقام دستگاه اجرائی ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت، برنامه  ح( دولت موظف است به منظور 
کمی و میزان صرفه جوئی در هزینه های  اجرائی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدف های 
لوایح  در  ساله  همه  را  دولتی  غیر  بخش  به  یارانه ها  پرداخت  برای  مربوط  اعتبار  میزان  و  دولتی 

بودجه سنواتی منظور نماید.
ط( کلیه درآمدهای دستگاه های دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد.
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کثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و  ی( آیین نامه اجرائی این ماده حدا
با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 89
به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود: 

الف( پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و 
تجهیزات مازاد طرح های خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت 
مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده 
کل( واریز نمایند. این حکم شامل شرکت های  را به درآمد عمومی)نزد خزانه داری  و وجوه حاصل 

دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می شود.
ب( حق استفاده از ساختمان های مازاد بر نیاز دستگاه های وابسته به وزارتخانه ها، مؤسسات و 
کشور و تصویب هیئت وزیران  سازمان های دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
برنامه ریزی استان و تصویب شورای  یا رئیس سازمان مدیریت و  در استان ها به پیشنهاد استاندار 

گردد. گذار  برنامه ریزی باعوض به دستگاه های دولتی نیازمند وا

ماده  100
گذاری  وا به  اجازه داده می شود نسبت  وزارت مسکن و شهرسازی)سازمان ملی زمین و مسکن( 
کاربری عمومی)آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی( به سازمان دولتی ذی ربط به  اراضی دولتی با 
کثر  قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک)حدا

بیست ساله( اقدام نماید.

ماده 109
توسط  کاردانی  از  باالتر  تحصیلی  مقطع  با  آموزشی  مؤسسه  دانشکده،  هرگونه  توسعه  و  ایجاد 
است  نام  ذکر  مستلزم  آن ها  بر  قانون  شمول  که  مؤسساتی  و  دولتی  سازمان های  و  وزارتخانه ها 
همچنین  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانه های  به جز 

گسترش آموزش عالی ممنوع است. دانشگاه های نیروهای مسلح بدون مجوز شورای 
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دولت)1(  مالى  مقررات  از  بخشى  تنظیم  قانون  به  موادی  الحاق  قانون  از  موادی 
مصوب 1380/11/27، مصوب 1384/8/15 مجلس شورای اسالمى  1 

ماده 4
که در  کمک های باعوض سازمان ها و مؤسسات بین المللی  به هیأت وزیران اجازه داده می شود از 

آن ها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می شود استفاده نماید.

ماده29
موضـوع  اسـتانی  اعتبـار  تخصیـص  کمیتـه  توسـط  اعتبـارات  تخصیـص  سـقف  تعییـن  از  پـس 
مـاده)77( قانـون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسـامی ایـران تنفیـذ 
شـده در مـاده)83( قانـون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسـامی 
ایـران، تخصیـص اعتبـار هزینـه ای بـر حسـب دسـتگاه، برنامه و فصـول هزینه و تخصیـص اعتبار تملک 
دارایی هـای سـرمایه ای توسـط سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان بـر حسـب طـرح و پـروژه تعییـن و 

می گـردد. ابـاغ 

ماده 30
مشمول  اجرایی  دستگاه های  هزینه  فصول  و  برنامه ها  از  یک  هر  هزینه ای  اعتبارات  افزایش 
کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه  نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل 
کثر  دستگاه مربوط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حدا
برنامه ریزی  و  تأیید سازمان مدیریت  و  اجرایی  پیشنهاد دستگاه های  به  میزان ده درصد)%10(  به 
کسور بازنشستگی سهم دولت  استان مجاز می باشد و دستگاه های اجرایی موظفند صد درصد)%100( 

را تأمین و پرداخت نمایند.

ماده 31 
که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاه های اجرایی پرداخت  وجوهی 
میشود، کمک دولت تلقی شده و با اعام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه  قطعی دستگاه های 
گزارش حسابرس یا بازرس  کننده منظور میشود. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه  پرداخت 
و  در وجوه دولتی  قانونی  بند در حکم تصرف غیر  این  اجرای  میباشد. عدم  قانونی دستگاه مذکور 

عمومی تلقی خواهد شد.

1- عنوان قانون مطابق ماده 8۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( مصوب 1393/12/4 
اصاح شده است.
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ماده 36
کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و  به سازمان بهزیستی 
نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده 
کز ضایعات نخاعی اقدام الزم به عمل آورد. اینگونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مرا
کشور و وزارت رفاه  آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 37
کز فرهنگی، آموزشی و پرورشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و  گاز مصرفی مرا تعرفه های آب، برق و 
خصوصی)نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهدکودک ها، کودکستان ها، مدارس، اردوگاه های دانش آموزی، 
کز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، مساجد، حسینیه ها، باشگاه های ورزشی و  دانشگاه ها، مرا

کز شبانه روزی نگهداری معلوالن( بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد. مرا

ماده 38
با هماهنگی دستگاه های ذی ربط،  کشور اجازه داده می شود  برنامه ریزی  به سازمان مدیریت و 
به  که  شهرستانی  و  استانی  واحدهای  به  را  وزارتخانه ها  اجرایی  وظایف  انتقال  به  مربوط  اعتبارات 
استناد بند)3( ماده)1( قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده)154( قانون برنامه چهارم توسعه 
از حوزه های  اداری  عالی  تصویب شورای  با  ایران  اسامی  فرهنگی جمهوری  و  اجتماعی  اقتصادی، 
کسر و به واحدهای  ع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد،  ستادی وزارتخانه ها منتز

استانی اضافه نماید.

ماده 39
از  اعم  جانباز  مستخدمان  مستمری  و  وظیفه  و  بازنشستگی  اشتغال،  حالت  مزایای  و  حقوق 
کلی شناخته می شوند، با رعایت  کارافتاده  که براساس قوانین و مقررات مربوط از  کشوری  لشکری و 

قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به  کلیه مزایای رفاهی و خدماتی  دستگاه ها مکلفند 

مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند.

ماده 40
بودجه  قوانین  در  منظور  دولت  کارکنان  رفاهی  خدمات  برنامه  اعتبارات  می شود  داده  اجازه 
کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور  کارکنان و  سنواتی برای ارائه تسهیات رفاهی و تشویق 
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که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد،  دیگر براساس موافقتنامه ای 
استفاده شود.

ماده 41
کلیه دستگاه های موضوع  هر نوع بکارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و 
و  ایران  اسامی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  ماده)1۶0( 
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکت های وابسته و تابع آن ها و هر دستگاهی 
کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر  کل  از بودجه  از انحاء  که به نحوی 
کلیه  عنوان ممنوع می باشد.)ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند.( 

قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی االثر است.

ماده 42
دستگاه های اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد)20%( از ردیفهای 
گزارش آن  که مجوز آن را دریافت نموده اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و  استخدامی 

کشور ارسال نمایند. را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سهمیه  استخدامی  مجوزهای  صدور  در  است  مکلف  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 

فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد)3%( واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.

ماده 44
کلیه دستگاه های ملی و استانی مذکور در ماده)1۶0( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
کز آموزشی، رفاهی، تفریحی،  کز جانبی از قبیل از مرا کلیه مرا و فرهنگی جمهوری اسامی ایران مکلفند 
آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آن ها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد- 
کز هیچگونه هزینه ای)اعم از هزینه  که برای اداره و نگهداری این مرا هزینه ای اداره نمایند به نحوی 
پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن( بر دولت تحمیل نگردد.استفاده از اعتبارات خارج 

از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 13۶۶/۶/1 نیز برای این امور ممنوع می باشد.

ماده 45
به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود جهت اصاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد)2%( از 
اعتبارات هزینه ای مصوب و با منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی عاوه بر قوانین و 
مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی)در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی 

سال خدمت( نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
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کشور به تصویب هیأت  آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
وزیران خواهد رسید.

کمیسیون های مشترک برنامه  تبصره- حکم این ماده براساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب 
کارکنان مجلس شورای اسامی هم  و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسامی شامل 

می شود.

ماده 46
و  اقتصادی، اجتماعی  برنامه چهارم توسعه  به دستگاه های اجرایی مذکور در ماده)1۶0( قانون 
فرهنگی جمهوری اسامی ایران اجازه داده می شود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات 
هزینه ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام ماموریت ها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش 

غیر دولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند.
امور  وزارت  و  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  پیشنهاد  به  بنا  ماده  این  اجرایی  آئین نامه 

اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده47
فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  توسـعه  چهـارم  برنامـه  قانـون  مـاده)145(  بنـد)ب(  اجـرای  در 
جمهـوری اسـامی ایـران دسـتگاه های اجرایـی موضـوع مـاده)1۶0( قانـون مذکـور موظفنـد بـه منظـور 
کاهـش حداقـل سـه درصـد)3%( از تصدیهـای اجتماعـی، فرهنگـی، تولیـدی، خدماتـی و نظایـر آن هـا، 
حداقـل یـک و نیـم درصـد)1/5%( از اعتبـارات تخصیـص یافتـه خـود را بـرای توسـعه فعالیت های بخش 
غیـر دولتـی و خریـد خدمـات از اینگونـه بخش هـا اختصـاص دهند،بـه نحـوی کـه امکان تحقـق این بند 
کشـور بـه  گـردد. آئین نامـه اجرایـی ایـن مـاده بنـا بـه پیشـنهاد سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی  فراهـم 

تصویـب هیـأت وزیـران خواهـد رسـید.

ماده 48
و سـیمای جمهـوری  سـازمان صـدا  دولتـی،  و شـرکت های  دولتـی  وزارتخانه هـا، مؤسسـات  کلیـه 
دولـت  عمومـی  بودجـه  از  انحـاء  از  نحـوی  بـه  کـه  شـرکت هایی  و  سـازمان ها  کلیـه  و  ایـران  اسـامی 
کـه شـمول قانـون بـر آن ها مسـتلزم ذکر نام اسـت  کلیـه مؤسسـات و شـرکت هایی  اسـتفاده میکننـد و نیـز 
کارکنـان شـهید، جانبـاز بیسـت و پنـج درصـد)25%( و بـه بـاال و آزاده)اعـم از  مکلفنـد یکـی از فرزنـدان 
کـه واجـد شـرایط عمومـی اسـتخدام می باشـند عـاوه بـر سـهمیه  کارافتـاده( را  شـاغل، فـوت شـده و یـا از 

اسـتخدامی ایثارگـران در همـان دسـتگاه اسـتخدام نماینـد.
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ماده 51
دولت مکلف است اعتبارات الزم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و 

منظور نماید: 
شامل  آن ها  خاص  درمان  و  جانبازان  مکمل  و  همگانی  بیمه  هزینه  درصد)%100(  صد  الف( 

بازنشستگی و از کار افتادگی؛ 
ب( تأمین صد درصد)100%( حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد)50%( و 

به باال، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373؛ 
ج( تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی -خرجی؛ 

ماده 52
به  که طی دو سال  نیمه تمام  اتمام طرح های تملک داراییهای سرمایه ای  به منظور تسریع در 
اتمام می رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در 
انتشار  اوراق مشارکت)در چارچوب قانون  انتشار  پیوست شماره)1( قوانین بودجه سالیانه در صورت 
اوراق مشارکت مصوب 137۶/۶/3( توسط شرکت های دولتی ذی ربط به پرداخت سود اوراق مشارکت 
طرح های مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکت های ذی ربط 
خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود. آغاز هرگونه طرح 
جدید و یا توسعه عملیات طرح های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد.گزارش عملکرد 

این ماده هر شش ماه یک بار به اطاع مجلس شورای اسامی خواهد رسید.

ماده 54
به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات،کتب، نرم افزار، اخذ 
حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد 
که به همین  کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی  عمومی نزد خزانه داری 
منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور 

انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانسها و همایش ها هزینه نمایند.

ماده 55
کلیه سازمان ها و نهادهایی که قوانین بودجه ساالنه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش 
آن ها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیات مذکور در قوانین بودجه 
سنواتی موظفند در چارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
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ماده56
به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی به دستگاه های 
اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره)1( قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده، 
اجازه داده می شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیات مالی 
کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانک ها و  با تأمین 
سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیات تکلیفی و سهم دولت 
از این سقف برای پروژه های شروع نشده طرح های مندرج در پیوست شماره)1( قوانین بودجه سنواتی 
و طرح های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسامی مندرج در 

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 13۶2/۶/8 اقدام نمایند.
آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیات بنا به 
کشور و بانک مرکزی  پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
بند  این  موضوع  قراردادهای  رسید. سقف  وزیران خواهد  هیأت  تصویب  به  ایران  اسامی  جمهوری 

کثر تا ده درصد)10%( درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود. حدا

ماده67
کلیه اعتبارات و هزینه)تملک دارایی و هزینه ای( کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 
در بودجه های ساالنه صد درصد)100%( تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه 

ساالنه نافی مفاد این ماده قانونی نمی گردد.

ماده 68
کلیه دستگاه های اجرایی ادارات و ستادهای  ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در 
که  فناوری  و  پژوهشی  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  منحصرا  و  است  ممنوع  وزارتخانه ها 
گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی صاح رسیده است  تأسیس آن ها به تصویب شورای 
می توانند برابر مفاد بند) الف( ماده)49( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کلیه قوانین مغایر با  کنند.  جمهوری اسامی ایران نسبت به ایجاد پست هیأت علمی مورد نیاز اقدام 

این ماده لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان 
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 1384/8/25 به تأیید 

شورای نگهبان رسید.
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از مقررات مالى دولت)2(  از قانون الحاق برخى مواد به قانون تنظیم بخشى  موادی 
مصوب 1393/12/4 مجلس شورای اسالمى

ماده 5
کشوری اجازه داده می شود،  به دستگاه های اجرایی موضوع ماده)5( قانون مدیریت خدمات 
واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به 
اشخاص صاحب صاحیت بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش 
تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، رده های 
گذار نماید. نظارت بر کاربری  مقاومت بسیج و هیأت های ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره وا
و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده 
به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای 
که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی  این ماده براساس ردیف های درآمد- هزینه ای 
پیش بینی می شود، به دستگاه های اجرایی ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد تا در قالب مبادله 

موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.
گذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای  آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه وا
کشور، نحوه تعیین صاحیت شرکت ها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان  کل  عمومی نزد خزانه داری 
کشور به تصویب هیأت  با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 وزیران می رسد.

ماده 6
به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آن ها در استان ها، اجازه داده می شود 
در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییرکاربری اموال غیرمنقول 
خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه 
کمیسیون موضوع ماده)5( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و 
کمیسیون موظف است در صورت  کنند.  اصاحات بعدی آن در هر یک از استان های ذی ربط ارسال 
کمیسیون ماده)5( ظرف مدت یک  عدم مغایرت با طرح های توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه 
ضوابط  رعایت  و  همجوار  اماک  و  محل  موقعیت  بررسی  با  درخواست،  تحویل  تاریخ  از  پس  ماه 
کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه  قانونی، نسبت به صدور مجوز تغییر 

کمیسیون را به دستگاه متقاضی اباغ نماید. اقدام و مصوبه 
به  را  آن  عملکرد  بار  یک  ماه  سه  هر  و  نظارت  حکم  این  اجرای  حسن  بر  موظفند  استانداران 
شورای  و  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  دارایی،  و  اقتصادی  امور  و  کشور  وزارتخانه های 
برنامه ریزی و توسعه استان هریک از استان ها گزارش کنند. این دستگاه ها موظفند پس از فروش اماک 
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کشور واریز نمایند.  کل  مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری 
خزانه داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و اباغ تخصیص از سوی سازمان 
کشور، معادل وجوه واریز شده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی  مدیریت و برنامه ریزی 
در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده)23( 
این قانون یا تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب در همان شهرستان و در 

سقف درآمد حاصله نماید.
گذاری منازل سازمانی موضوع ماده)8( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه  تبصره- وا

مسکن مصوب 1387 و اصاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می باشد.

ماده 10
نهادهـای  به جـز  کشـوری  مدیریـت خدمـات  قانـون  مـاده)5(  موضـوع  اجرایـی  دسـتگاه های  بـه 
کـه پروژه هـای نیمـه تمـام دولتـی منـدرج در قوانیـن بودجـه  عمومـی غیردولتـی اجـازه داده می شـود 
کـه بـه  سـنواتی و یـا مصـوب شـورای برنامه ریـزی و توسـعه اسـتان خـود را بر اسـاس آیین نامـه اجرایـی 
از  اسـتفاده  بـا  بـه تصویـب هیـأت وزیـران می رسـد،  کشـور  برنامه ریـزی  پیشـنهاد سـازمان مدیریـت و 

مشـارکت خیریـن تکمیـل نماینـد.

ماده 16
از  ده درصد)%10(  معادل  تا  سرمایه ای  دارایی های  تملک  طرح های  از  یک  هر  اعتبار  افزایش 
محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات 
و  مدیریت  سازمان  تأیید  و  ذی ربط  دستگاه های  پیشنهاد  به  منوط  ردیف  دارندگان  و  دستگاه ها 

کل اعتبارات طرح است. کشور در سقف  برنامه ریزی 
مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن دسته از طرح ها و پروژه های 
که عملیات اجرایی آن پایان نیافته، در پایان هر سال مالی پس از واریز به خزانه می تواند با  عمرانی 

درج در بودجه به سال های بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.

ماده 18
به  سرمایه ای،  دارایی های  تملک  طرح های  اجرای  در  شرکت  برای  خیرین  تشویق  به منظور 
پیوست شماره)1(  در  مندرج  دارایی های سرمایه ای  تملک  اجرایی مجری طرح های  دستگاه های 
قوانین بودجه سنواتی و طرح های تملک دارایی های  سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی 
سرمایه ای  دارایی های  تملک  اعتبارات  از  بخشی  یا  تمام  می شود،  داده  اجازه  استان ها  توسعه  و 
بانکی و مؤسسات مالی و  از شبکه  کارمزد تسهیات دریافتی خیرین  تأمین سود و  برای  را  هر طرح 
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که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد، پرداخت  و  اعتباری 
 به  هزینه  قطعی  منظور نمایند. تسهیات اعطایی، توسط خیرین تضمین می شود و سازمان مدیریت 
طرح های  باقی مانده  تسهیات  کارمزد  و  سود  بازپرداخت  برای  است  موظف  کشور  برنامه ریزی  و 

کند. خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح  بودجه سنواتی پیش بینی 
مورد طرح ها،  در  اجرایی  دستگاه  اطاع رسانی  بر چگونگی  مشتمل  ماده  این  اجرائی  آیین نامه 
پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیات دریافتی توسط خیرین و مصرف آن ها 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  به  پیشنهاد  پیمانکاران،  به  پرداخت  برای  اجرایی  دستگاه  توسط 

کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 19
معاونت های امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای تخصصی توسعه 
فعالیت های قرآنی شورای عالی انقاب فرهنگی مجازند فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق 
اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی در چارچوب تفاهم نامه فی مابین از محل 
اعتبارات پیش بینی  شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند. شورای توسعه 
فرهنگ قرآنی و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملکرد این ماده را از دستگاه های اجرایی 

ذی ربط اخذ و هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسامی تقدیم کنند.

ماده 24
الف( تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای  موافقتنامه های متبادله با دستگاه های اجرایی، 
و  مدیریت  سازمان  توسط  که  موافقتنامه  موضوع  فعالیت های  و  عملیات  شرح  رعایت  به  مشروط 

برنامه ریزی کشور درج می شود، خواهد بود. شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد.
ب( هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به 
گذاری وظایف، هزینه - گذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه که با توجه به وا محل دیگر وا
کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت 

گذار می شود. وزیران به استان ها یا دستگاه های دیگر حسب مورد وا
ج( در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق الزم االجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی 
کشوری، چنانچه دستگاه های  قانون مدیریت خدمات  اجرایی موضوع ماده)5(  علیه دستگاه های 
مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوٌم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 
کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را  مصوب 13۶5 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری 
کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت  کشور اعام  جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
سه ماه، محکوٌم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای 
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و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیمًا به محکوٌم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر 
مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.

ماده 26
بودجه  از  استفاده  موارد  در  اجرایی  دستگاه های  سایر  و  دولتی  مؤسسات  وزارتخانه ها،   -1
عمومی  بخش  حسابداری  استانداردهای  براساس  را  خود  مالی  مکلفند صورت های  دولت،  عمومی 
امور  وزارت  حسابداری  دستورالعمل های  چارچوب  در  حسابرسی(  سازمان  توسط  کشور)تدوین شده 

اقتصادی و دارایی)بر مبنای حسابداری تعهدی( تهیه نمایند.
کثر ظرف مدت سه سال( طبق  کامل حسابداری تعهدی)حدا تبصره- نحوه و زمان بندی اجرای 
که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی  آیین نامه اجرایی است 

کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
فعالیت ها  شده  تمام  هزینه  محاسبه  به  توجه  با  عملکرد،  مبنای  بر  بودجه ریزی  اجرای  در   -2
آب،  برق،  اشتراک  بابت حق  بدهی  هرگونه  ایجاد  اساس،  این  بر  اعتبارات  تخصیص  و  اقدامات  و 
هـزینه های پستی، مخابراتی و سایر هزینه ها نظیر دیون بامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت 

تعهدات ارزی ممنوع است.
3- افزایش اعتبار هر یک از فعالیت های منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرایی از محل 
کاهش سایر فعالیت های همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه 
کثر به میزان سی درصد)30%( در چارچوب موافقتنامه های متبادله مجاز است.  تغییر حاصل نشود حدا
افزایش اعتبارات هزینه ای برنامه ها با رعایت ماده)79( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت ها نیز بر همان اساس امکان پذیر می باشد.
کشور( اجازه داده می شود با رعایت مقررات  کل  4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی)خزانه داری 
قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفندماه هر سال به حساب های 
کثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص های  مربوط در خزانه داری واریز شده است، حدا
که با رعایت مفاد بند)و( ماده)224( قانون برنامه پنجساله پنجم  اباغی تا پایان سال مالی مربوط، 
کشور مصوب  توسعه جمهوری اسامی ایران مصوب 1389/10/15 و ماده)30( قانون برنامه و بودجه 
گرفته، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاه های  1351 و اصاحات بعدی آن صورت 
اجرایی ذی ربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای)اعم از محل درآمد اختصاصی یا 

عمومی( اقدام کند.
کشور مصوب  عمومی  محاسبات  قانون  و)۶4(  مواد)۶3(  اصاح  قانون  واحده  ماده  در  تبصره- 
اعتبارات تملک دارایی های  و  پایان سال مالی  تا  اعتبارات هزینه ای  1379/12/15 عبارت »در مورد 
سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاه های اجرایی قرار 
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کشور در اختیار ذی حسابی  کل  گرفته باشند« جایگزین عبارت »و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری 
دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار گرفته باشند« می شود.

و  شده  محسوب  کشور  کل  خزانه داری  حساب  دولت،  عمومی  منابع  دریافت  حساب های   -5
کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی شوند. حق برداشت از حساب های  دستگاه های اجرایی وصول 
یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان ها 
از حساب های  را ندارد. برداشت  از حساب های یاد شده  می باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت 
پرداخت دستگاه های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوٌم به دولت و عدم تأمین و توقیف 

اموال دولتی مصوب 13۶5/8/15 امکان پذیر است.

ماده 27
به دولت اجازه داده می شود اقدامات زیر را به عمل آورد: 

گذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده  الف( وا
مالی  تأمین  نحوه  تعیین  با  اقتصاد  شورای  تصویب  مورد  شرایط  و  قراردادها  قالب  در  بهره برداری 
با رعایت  دوره ساخت)فاینانس(، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد 
گذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی  کیفیت خدمات و نهایتًا وا استانداردهای اجرای 

با حفظ کاربری؛ 
که خدمات آن ها  گذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده  ب( وا
قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری؛ 
گذاری مالکیت، حق بهره برداری و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای  ج( وا

کاربری؛  گذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ  قابل وا
از  کشور و  کل  از واریز به خزانه داری  از اجرای احکام این ماده پس  درآمد دولت ناشی  تبصره  1- 
محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیف-
های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب تسهیات و وجوه اداره شده شامل 
کمک و سایر روش های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد  کارمزد و یا تسهیات و  یارانه، سود و 
به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و اموال 

غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل اختصاص است.
مشمول  و  نمی شود  تلقی  اشخاص  درآمد  ماده،  این  موضوع  باعوض  کمک های  تبصره 2- 

پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده 28
ب(هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی و 
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موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده)30( قانون برنامه و بودجه 
مصوب 1351 مجاز است.

د( اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های 
مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به  شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی 
درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس 
مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود اباغ و تخصیص 
کار موضوع ماده)30( قانون برنامه و بودجه مصوب 1351  اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و 

قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
ماده)70(  جمله  از  مختلف  مقررات  و  قوانین  اجرای  در  پرداخت  و  تعهد  گونه  هر  انجام  هـ( 
در خصوص  قانون  الزامات  و  مصوب  اعتبارات  سقف  رعایت  بدون  کشور  عمومی  محاسبات  قانون 

محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله، ممنوع است.
گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند  ز( دستگاه های اجرایی در ایجاد هر 

موارد زیر را رعایت کنند: 
هزینه  به  نسبت  غیردولتی  بخش  به  تصدی ها  و  مدیریت  وظایف،  امور،  گذاری  وا اولویت   -1

مستقیم اعتبارات عمومی؛ 
کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به  2- اولویت شیوه پرداخت تسهیات نظیر 

روش های پرداخت و کمک باعوض؛ 
ح( ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های 
اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی 
خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کاالهای 
استفاده می شود، ممنوع است. مسؤولیت  اعتبارات عمومی  از  آنکه  و مانند  اساسی، جایزه صادراتی 
اجرای این حکم بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. 

تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود.
کثر ده  ط( 1- اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حدا
درصد)10%( از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تأیید سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذکور 

با رعایت ماده)22( قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.
2- اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، تملک دارایی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین 
کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک  کثر ده درصد)10%( از محل  بودجه سنواتی حدا
کل  کشور در سقف بودجه سنواتی  دارایی های مالی و هزینه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور قابل افزایش است.
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کثر نیم درصد)0/5%( از اعتبارات هزینه ای  و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی  3- حدا
بودجه  یافته  تخصیص  سرمایه ای  دارایی های  تملک  اعتبارات  از  درصد)%1(  یک  کثر  حدا دولت، 
کثر بیست و پنج صدم درصد 0/25% از مجموع  هزینه های  شرکت های دولتی،  عمومی دولت، حدا
کثر نیم درصد)0/5%( از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد)%50(  حدا
کاربردی  از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهش های 
کشور  کشور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی  با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
که به موجب  کردن اعتباراتی  کشور و با رعایت »قانون نحوه هزینه  و سایر قوانین و مقررات عمومی 
مصوب  هستند  مستثنی  دولت  عمومی  مقررات  سایر  و  عمومی  محاسبات  قانون  رعایت  از  قانون 

13۶4« هزینه می شود.
کاربردی در چارچوب سیاست ها  تبصره- اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوری و پژوهش های 

کشور هزینه می شود. و اولویت های نقشه جامع علمی 
اردیبهشت  پایان  تا  موظفند  سنواتی  بودجه  قوانین  در  ردیف  دارای  اجرایی  دستگاه های  ی( 
دارایی های سرمایه ای جدید، متن  تملک  و  مالی  از هزینه ای،  اعم  اباغی  اعتبار  بر اساس  هر سال 
پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانین برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی 
و سایر قوانین و مقررات مربوط در چارچوب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های اباغی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت موافقت 
با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و اباغ آن اقدام نماید و در 
صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به اصاح و اباغ موافقتنامه 

کند. که مغایر قانون نباشد، اقدام  که الزم االجرا است، به نحوی  نهایی 
می شود  داده  اجازه  دولتی  شرکت های  و  دولتی  مؤسسات  از  اعم  اجرایی  دستگاه های  به  ل( 
اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت 
بخش های خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمک های فنی 
و اعتباری پیش بینی شده است، برای پرداخت تسهیات تلفیقی و یارانه سود تسهیات به صورت 
و  حمایتی  صندوق های  و  عامل  بانک های  اختیار  در  عاملیت  قرارداد  طریق  از  اداره شده  وجوه 
توسعه ای دولتی قرار دهند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر چارچوب قرارداد عاملیت، شرایط 
تسهیات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق های مورد اشاره 
کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب  با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

هیأت وزیران می رسد.
جداول  ضرایب،  تغییر  تشکیات،  تغییر  دستورالعمل ها،  و  بخشنامه ها  تصویب نامه ها،  ن( 
کارگیری  حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به 
که متضمن بار مالی برای دولت و  نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
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صندوق های بازنشستگی و دستگاه های اجرایی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که 
کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی  کل  گذشته محاسبه و در قانون بودجه  بار مالی ناشی از آن در 
اعتبار محسوب  بر  زائد  تعهد  این حکم،  برخاف  اجرایی  اقدام دستگاه  باشد.  تأمین شده  ذی ربط 

می شود.

ماده 29
دولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های یمه 
و بازنشستگی، نسبت  به  اصاح  ساختار  این  صندوق ها براساس  اصول زیر اقدام قانونی به عمل آورد: 

کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام  3- صندوق بازنشستگی 
که پس از طی مراحل در اختیار آن ها قرار  اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی 
می گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری ها، پرداخت های ماهانه 
در طول سال و کمک هزینه عائله مـندی و اوالد را برای بازنشـستگان، موظفین و مستمری بگیران خود 

تأمین نمایند.
کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی، فقط براساس  الف( در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و 
مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هر گونه کمک غیرنقدی 
و  منقول  اموال  آن شامل  و مشابه  منفعت  از جمله عین،  مالی  و  دارایی های سرمایه ای  گذاری  وا و 
و دستورالعمل های  فرم ها، شرایط  قالب  در  آن  مانند  و  رد دیون، مطالبات، حقوق  نیز  و  غیرمنقول 
کشور مجاز است. نسخه ای از این فرم ها، ضمیمه موافقتنامه  اباغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی 
غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازا یا معوض آن، الزم االجرا است.
ب( دستگاه های اجرایی موضوع ماده)5( قانون مدیریت خدمات کشوری که در چارچوب وظایف 
کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می باشند،  خود مجاز به 
گیرنده و یا سهامداران  موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی 
گیرنده  و صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی 
کشور برای این منظور  که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی  کمک و درج آن در بانک اطاعاتی 
ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و ردیف های در اختیار 
گردش عملیات مالی)دریافت ها و  کشور نیز مشمول این حکم است.  سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط  کمک  پرداخت ها( و حساب ساالنه اشخاص حقوقی 
کمک باید توسط حسابرس و  کمک گیرنده با اهداف اعام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده 
بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان 

کشور ارسال شود. شهریور ماه سال بعد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
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ماده 37
عـاوه بـر افزایـش قانونـی نـرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفًا یک واحد درصد در هر سـال به عنوان 
مالیـات سـامت بـه نـرخ مالیـات بر ارزش افزوده سـهم دولـت اضافه و همزمان با دریافت، مسـتقیمًا به 
کـه بـرای ایـن منظـور در قوانیـن بودجـه سـنواتی پیش بینـی می شـود، واریـز می گـردد.  ردیـف درآمـدی 
قوانیـن  در  منظـور  ایـن  بـرای  کـه  ردیف هایـی  یـا  ردیـف  طریـق  از  دریافتـی  منابـع  صددرصـد)%100( 
کن در روسـتاها  کامـل درمـان افـراد سـا بودجـه سـنواتی پیـش بینـی می شـود، بـه پیشـگیری و پوشـش 
و شـهرهای دارای بیسـت هـزار نفـر جمعیـت و پایین تـر و جامعـه عشـایری)در چارچـوب نظـام ارجـاع(، 
اختصـاص می یابـد و پـس از تحقـق هـدف مذکـور نسـبت بـه تکمیـل و تأمیـن تجهیـزات بیمارسـتانی و 
کـز بهداشـتی و درمانـی بـا اولویـت بیمارسـتان های مناطـق توسـعه نیافتـه، مصـارف هیـأت امنـای  مرا
ارزی و ارتقـای سـطح بیمـه بیمـاران صعب العـاج و افـراد تحـت پوشـش نهادهـای حمایتـی خـارج از 

روسـتاها و شـهرهای بـاالی بیسـت هـزار نفـر جمعیـت اقـدام شـود.
رفاهـی،  کمک هـای  کار،  اضافـه  مزایـا،  و  حقـوق  نظیـر  پرسـنلی  هزینه هـای  پرداخـت  گونـه  هـر 
کاری، دیـون و ماننـد آن و  کارانـه، بهـره وری، مدیریـت، نوبـت  پـاداش، فوق العاده هـای مأموریـت، 
هزینه هـای اداری نظیـر اقـام مصرفـی اداری و تأمیـن اثاثیـه و منصوبـات اداری از ایـن محـل ممنـوع 

می باشـد.

ماده 39
به دولت اجازه داده می شود از محل ردیف هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد 
کمک به رزمندگان معسر دارای بیش  کارفرما، بیمه درمانی و هزینه حمایتی طاب و  حق بیمه سهم 
از یک سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ها، جانبازان معسر بین پنج درصد)5%( تا بیست و چهار 

کند. درصد)24%(، جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند را پرداخت 

ماده 44
استان  منطقه ای  توازن  و  و عمران  توسعه  در جهت  اختیارات  افزایش  و  تمرکززدایی  منظور  به 

اقدامات زیر صورت می گیرد: 
گذاری  الف( بودجه ساالنه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، وا
دارایی های مالی و سرمایه ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه ای و 
تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می شود. 
سرمایه ای  دارایی های  تملک  اعتبارات  سرجمع  توزیع  و  هزینه ای  اعتبارات  برنامه«  »دستگاه  توزیع 

شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می گیرند به طور  تبصره- اعتبار پروژه هایی 
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مستقیم و توسط شورا به  صورت مجزا تعیین می شود.
کثر ظرف مدت پانزده روز پس از اباغ  ب( شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حدا
براساس  اعتبارات هزینه ای  و  استان شامل درآمدها، تملک دارایی های سرمایه ای  بودجه مصوب 
تشکیل  به  راجع  قانونی  الیحه  استان ها)موضوع  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس  پیشنهاد 
که ساختار تشکیاتی آن در  سازمان برنامه و بودجه استان ها مصوب 1359/4/15 شورای انقاب( 
کشور تعیین و اباغ  سقف پست های موجود دولت و استان ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اقتصادی،  توسعه  برنامه های  سیاست های  و  اهداف  چارچوب  در  و  شورا(  دبیر  می شود)به عنوان 
سازمان  اباغی  دستورالعمل های  و  خط مشی ها  و  ایران  اسامی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 
زیر  به شرح  است  گردیده  درج  بودجه  قانون  در  که  را  استان  به  اباغی  اعتبارات  صددرصد)%100( 

کند:  توزیع 
1- اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخص های مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه ها و 

دستگاه های اجرایی به تفکیک شهرستان؛ 
شاخص های  بر اساس  محرومیت زدایی،  استانی  سرمایه ای  دارایی های  تملک  اعتبارات   -2
توسعه نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه های مربوط به توسعه نیافتگی به 

تفکیک شهرستان؛ 
گاز)سهم یک سوم استان صرفًا به مناطق نفت خیز و  3- اعتبارات موضوع دودرصد)2%( نفت و 

گازخیز استان و سهم دوسوم استان صرفًا به مناطق توسعه نیافته( به تفکیک شهرستان؛ 
ج  ( کمـیته برنامه ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار)رئیس کمیته(، نماینده سازمان مدیریت 
کل آن ها عضو  که مدیران  کمیته( و عضویت رؤسای دستگاه های اجرایی  و برنامه ریزی استان)دبیر 
کثر پانزده  شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژه های عمرانی شهرستان را حدا
روز پس از اباغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی ذی ربط 

به سازمان استان مذکور اعام نمایند.
کمیته از نمایندگان شهرستان در  تبصره-  فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات 
به  دعوت  جلسات  در  ناظر  به عنوان  جلسه(  دستور  مستندات  ارائه  اسامی)ضمن  شورای  مجلس 

عمل آورند.
با  همزمان  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  توسط  استان  هر  سهم  استانی  درآمدهای  د( 
که متشکل از رئیس سازمان استان  اباغ اعتبارات به استان اباغ می شود و ستاد تجهیز درآمد استان 
مذکور)رئیس(، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان)دبیر( و دستگاه های اجرایی ذی ربط، مکلف 
است ضمن تشکیل جلسات به صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به سازمان مدیریت 

کند. گزارش  کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی  و برنامه ریزی 
هـ ( به منظـور تخصیـص اعتبـارات اسـتانی در اختیـار اسـتان بـا لحـاظ وضعیـت تحقـق درآمدهـا، 
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کمیتـه تخصیـص اعتبـارات اسـتان  کلـی ناظـر بـر بودجـه عمومـی دولـت،  سیاسـت ها و خط مشـی های 
بـا مسـؤولیت اسـتاندار و عضویـت سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان)دبیر( و رئیـس سـازمان امـور 

اقتصـادی و دارایـی اسـتان تشـکیل می شـود.
اسـتانی موضـوع  اعتبـار  کمیتـه تخصیـص  توسـط  اعتبـارات  تعییـن سـقف تخصیـص  از  پـس  و( 
مـاده)77( قانـون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهوری اسـامی ایـران تنفیذ 
شـده در مـاده)83( قانـون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسـامی 
ایران مصوب1383/۶/11 تخصیص اعتبار هزینه ای برحسـب دسـتگاه، برنامه و فصول و تخصیص 
اعتبـارات تملـک دارایی هـای سـرمایه ای توسـط سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان برحسـب طرح 

و پـروژه تعییـن و ابـاغ می شـود.
هـر  در  مکلفنـد  اسـتان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  و  اسـتانی  تخصیـص  کمیتـه   -1 تبصـره 
مقطـع از ابـاغ تخصیـص بـرای مـوارد سـه گانه موضـوع بنـد)ب( این ماده، سـهم تخصیـص طرح های 
عمرانـی هـر شهرسـتان را در سـرجمع تخصیـص هـر موضـوع، معـادل سـهم اعتبـارات موضـوع اعتبـار 

کننـد. شهرسـتان در سـرجمع تخصیـص، رعایـت 
بـا افزایـش سـهم اعتبـارات  کشـور می توانـد متناسـب  تبصـره2- سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
تملـک دارایی هـای سـرمایه ای اسـتان ها، وظایـف و اختیـارات خـود را بـه واحدهـای مسـتقل اسـتانی 

کنـد. خـود، تفویـض 
گاز، ملـی اسـتانی شـده، ملـی ویـژه، محرومیت زدایـی  ز( عـاوه بـر اعتبـارات دو درصـد)2%( نفـت و 
کـه پـس از انتقـال وظیفـه، اعتبـار آن بـه اسـتان اضافـه می شـود، سـهم اعتبـارات تملـک  و مـواردی 
تملـک  اعتبـارات  کل  درصـد)%20(  بیسـت  سـقف  تـا  درصـد)%2(  دو  سـاالنه  اسـتانی  دارایی هـای 

می شـود. افـزوده  کشـور،  سـرمایه ای  دارایی هـای 
سـازمان  و  اسـتان  توسـعه  و  برنامه ریـزی  شـورای  تعهـدات  کـه  اسـتان  سـاالنه  بودجـه  سـند  ح( 
کشـور را مشـخص می کنـد در قالـب قـراردادی تنظیـم و بیـن رئیـس شـورا و  مدیریـت و برنامه ریـزی 
سـازمان مذکـور مبادلـه می شـود. قالـب قـرارداد مذکـور و دسـتورالعمل مربـوط، توسـط سـازمان مذکـور 

ابـاغ می شـود. و  تهیـه 
امـور  کل  اداره  نظـر  زیـر  و  کل  خزانـه داری  بـه  وابسـته  اسـتان  معیـن  خزانـه  اسـتان،  هـر  در  ط( 
اقتصـادی و دارایـی اسـتان تشـکیل می شـود. خزانـه داری کل موظف اسـت برای هر یـک از خزانه های 
معیـن اسـتان، یـک حسـاب به عنـوان »حسـاب خزانـه داری کل«)خزانـه معیـن اسـتان( در مرکـز اسـتان 
کنـد و در ابتـدای هـر سـال نیـز میـزان تنخواه گـردان هـر اسـتان را متناسـب بـا اعتبـارات مصـوب  افتتـاح 
کثـر تـا بیسـتم فروردیـن مـاه بـه  هزینـه ای و تملـک دارایی هـای سـرمایه ای آن اسـتان محاسـبه و حدا

کنـد. کل«)خزانـه معیـن اسـتان( واریـز  »حسـاب خزانـه داری 
ی( از تاریـخ الزم االجـرا شـدن ایـن قانـون، مـاده)44( قانـون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولت 
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مالـی  از مقـررات  قانـون تنظیم بخشـی  بـه  مـوادی  الحـاق  قانـون  مـاده)29(  مصـوب 1380/11/27و 
دولـت)1( مصـوب 1384/8/15 نسـخ می شـود.

ماده 45
دولـت مکلـف اسـت نسـبت به اجرای سـند نقشـه مهندسـی فرهنگی، پیوسـت فرهنگـی طرح های 
گزارش شـش ماهه آن را به مجلس شـورای اسـامی  کند و  مهم و سـند جمعیت و تعالی خانواده اقدام 

ارائـه دهد.
تبصـره- دولـت موظـف اسـت درسـال اول اجـرای ایـن قانـون پیوسـت فرهنگـی ده طـرح مهـم و در 
یـک برنامـه زمانبنـدی پیوسـت فرهنگـی تمـام طرح هـای مهـم را با هماهنگـی نهاد ذی ربـط اجرا کند.

ماده 49
اسـت  مکلـف  دولـت  ایثارگـران،  بـه  خدمات رسـانی  جامـع  قانـون  مـاده)13(  بندهـای  اجـرای  در 
مطابـق  کـه  را  مرتبـط  هزینه هـای  کلیـه  بـرای  ایثارگـران  درمانـی  و  بهداشـتی  خدمـات  مابه التفـاوت 
از  نمی باشـد،  درمانـی  بیمـه  صندوق هـای  تعهـد  در  و  نیسـت  پرداخـت  قابـل  دسـتگاه  آن  ضوابـط 
کسـر و جهـت پرداخـت بـه مشـموالن بـه حسـاب بنیـاد شـهید و امـور  اعتبـارات مربوطـه آن دسـتگاه 

نمایـد. اضافـه  ایثارگـران 

ماده52
صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال: 

الـف( ده درصـد)10%( را جهـت پرداخت تسـهیات به بخش هـای خصوصی و تعاونی و بنگاه های 
اقتصـادی متعلـق بـه مؤسسـات عمومـی غیردولتـی بـه طرح هـای دارای توجیـه فنـی، زیسـت محیطـی 
کشـاورزی، صنایـع  ومالـی و اهلیـت متقاضـی بـه صـورت پرداخـت و بازپرداخـت ریالـی در بخـش آب، 
کشـاورزی در بانک هـای  تبدیلـی و تکمیلـی، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت و صـادرات محصـوالت 
اقسـاط وصولـی مجـددًا جهـت  و  کنـد. سـود سـپرده گذاری  دولتـی و خصوصـی داخلـی سـپرده گذاری 
پرداخـت تسـهیات طرح هـای موضـوع ایـن بنـد اختصـاص می یابـد. تبدیـل ارز بـه ریـال موضـوع ایـن 

بنـد زیـر نظـر بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی ایـران صـورت می گیـرد.
ب( ده درصـد)10%( را جهـت پرداخـت تسـهیات بـه بخش هـای خصوصـی و تعاونـی و بنگاههای 
اقتصـادی متعلـق بـه مؤسسـات عمومـی غیردولتـی به طرح هـای دارای توجیه فنی، زیسـت محیطی و 
مالـی و اهلیـت متقاضـی بـه صـورت پرداخت و بازپرداخـت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشـگری 
بـه اسـتثنای بخـش سـاخت مسـکن در بانک هـای دولتـی و  کاالهـای صنعتـی و معدنـی  و صـادرات 
کنـد. سـود سـپرده گذاری و اقسـاط وصولـی مجـددًا جهـت پرداخـت  خصوصـی داخلـی سـپرده گذاری 

277



تسـهیات طرح هـای موضـوع ایـن بنـد اختصـاص می یابـد. تبدیـل ارز بـه ریـال موضـوع ایـن بنـد زیـر 
نظـر بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی ایـران صـورت می گیـرد.

تبصـره 1- پنج درصـد)5%( از منابـع ایـن مـاده بـا سیاسـتگذاری شـورای عالـی اشـتغال و بـا معرفـی 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره(، سـازمان بهزیسـتی و سـایر دسـتگاه های اجرائی مرتبـط جهت پرداخت 
تسـهیات اشـتغال زایی و کمک به توسـعه کسـب و کارهای خرد، کوچک و متوسـط تخصیص می یابد 
کثـر تـا یـک برابـر آن را از محـل منابـع داخلـی  و بانک هـای عامـل مکلفنـد عـاوه بـر منابـع مذکـور، حدا
کننـد. بانـک عامـل مجـاز اسـت بـا اخـذ تعهـد محضـری پرداخـت مبلـغ نقـدی هدفمنـدی  پرداخـت 
یارانه هـا را به عنـوان ضمانـت بپذیـرد و همچنیـن پانـزده درصـد)15%( از منابـع مذکـور بـه طرح هـای 

مربـوط بـه افـراد ایثارگـر اختصـاص می یابـد.
گوشـت قرمـز سـالم و عرضـه  افزایـش بهـره وری تولیـد  بـه منظـور سـاماندهی تولیـد و  تبصـره2- 
مناسـب بـه بـازار مصـرف در قالـب طـرح پرواربنـدی دام عشـایر بـا اصـاح و افزایش بهـره وری زنجیره 
بانـک  اختیـار  در  یکجـا  صـورت  بـه  مـاده  ایـن  بنـد)ب(  منابـع  از  درصـد)%1(  یـک  تولیـد،  و  تأمیـن 
کشـاورزی قـرار می گیـرد تـا بـا معرفـی صنـدوق حمایـت از توسـعه سـرمایه گذاری عشـایر و تشـکل های 
تشـکل های  و  عشـایر  پرواربنـدی  و  سـرمایه گذاری  طرح هـای  بـه  تسـهیات  صـورت  بـه  عشـایری 

مربوطـه پرداخـت شـود.

ماده 56
کشـوری و دسـتگاه های  کلیـه دسـتگاه های اجرایـی موضـوع مـاده)5( قانـون مدیریـت خدمـات 
موضـوع مـاده)50( قانـون الحـاق مـوادی بـه قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مالی دولـت)1( مصوب 
کـه ذیل دسـتگاه در قوانین بودجه سـاالنه منظور  1384/8/15 مکلفنـد عـاوه بـر اعتبـارات پژوهشـی 
شـده اسـت، یـک درصـد)1%( از اعتبـارات تخصیـص یافتـه هزینـه ای بـه اسـتثنای فصـول)1( و)۶( 
و در مـورد شـرکت های دولتـی از هزینه هـای غیرعملیاتـی را بـرای امـور پژوهشـی و توسـعه فنـاوری 

کننـد. هزینـه 
اولویت هـای  و  کشـور  تبصـره- دسـتگاه های مذکـور ضمـن رعایـت چارچـوب نقشـه جامـع علمـی 
کـه بـه تصویـب شـورای عالی علـوم، تحقیقـات و فناوری می رسـد مکلفند  تحقیقاتـی دسـتگاه ذی ربـط 
نحـوه هزینه کـرد ایـن مـاده را هـر شـش مـاه یـک بـار بـه شـورای عالی علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و مرکز 
گـزارش عملکرد این  گـزارش دهنـد. شـورای عالـی علـوم، تحقیقـات و فنـاوری موظف اسـت  آمـار ایـران 
کثـر تـا پایـان مـرداد ماه به مجلس شـورای اسـامی ارائه کنـد. همچنین مرکز  مـاده را به طـور سـاالنه حدا

آمـار ایـران مکلـف اسـت سـاالنه اطاعـات مربـوط بـه هزینه کـرد تحقیـق و توسـعه را منتشـر نمایـد.
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ماده 60
کشور الحاق می شود:  متن زیر به  عنوان یک تبصره به ماده)71 مکرر( قانون محاسبات عمومی 
تبصره- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع 
چارچوب  در  باید  عمـومی  محاسبات  قانون  ماده)5(  و  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  ماده)5( 
کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت بر خاف مفاد این ماده در حکم تصرف  قوانین موضـوعه 
کلیه مسؤوالن و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران  غیرقانونی در اموال دولتی است. 

مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند.

ماده 86
و  دولت مصوب 1384  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  موادی  الحاق  »قانون  عنوان 
از مقررات مالی دولت)1(«  الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی  اصاحات بعدی آن« به »قانون 

تغییر می یابد.
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و شش ماده و سی تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم 
اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسامی تصویب شد و در تاریخ 13393/12/۶ 

به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى

موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1381/7/28 مجلس شورای اسالمى

فصل دوم: معافیت ها
ماده 12

معاف  مالیات  پرداخت  از  مورد  واردات  آن ها حسب   و همچنین  ارائه  خدمات  زیر  و  عرضه کاالها 
می باشد: 

1- محصوالت کشاورزی فرآوری نشده؛ 
2- دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛ 

کود، سم، بذر و نهال؛  3- انواع 
4- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک 

مخصوص تغذیه کودکان؛ 
5- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛ 
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عمومی  نهادهای  و  دولتی  مؤسسات  وزارتخانه ها،  به  باعوض  به صورت  اهدایی  کاالهای   -۶
غیردولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛ 

7- کاالهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات 
و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛ 

8- اموال غیر منقول؛ 
خدمات  و  گیاهی(  و  حیوانی  خدمات درمانی)انسانی،  درمانی،  مصرفی  لوازم  دارو،  انواع   -9

توانبخشی و حمایتی؛ 
10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات های مستقیم؛ 

صندوق های  و  اعتباری  تعاونی های  و  مؤسسات  بانک ها،  اعتباری  و  بانکی  خدمات   -11
قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛ 

و  هوایی  ریلی،  جاده ای،  شهری  برون  و  درون  مسافری  و  عمومی  نقل  و  حمل  خدمات   -12
دریایی؛ 

13- فرش دستباف؛ 
14- انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های 
آموزش پزشکی،  درمان  و  بهداشت،  دارایی،  و  اقتصادی  امور  فناوری،  و  تحقیقات  علوم 
به تصویب  این  قانون  ازتاریخ تصویب  اموراجتماعی ظرف  مدت شش ماه  و  کار  و  آموزش وپرورش 

هیأت وزیران می رسد؛ 
ک دام و طیور؛  15- خورا

که به پیشنهاد  کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها براساس فهرستی  1۶- رادار و تجهیزات 
مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ 

تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد؛ 
که به پیشنهاد  17- اقام با مصارف صرفًا دفاعی)نظامی و انتظامی( و امنیتی براساس فهرستی 
مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب 
قابل  وزیران  هیأت  تصویب  از  پس  مالیاتی  دوره  اولین  از  مذکور  فهرست  می رسد.  وزیران  هیأت 

اجراءخواهد بود.

کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25مجلس شورای اسالمى  قانون حمایت از 
 ماده 1

قانونی  از حمایت های  نرسیده اند  تمام هجری شمسی  به سن هجده سال  که  اشخاصی  کلیه 
مذکور در این قانون بهره مند می شوند.
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 ماده 2
که موجب شود به آنان صدمه  جسمانی یا روانی و اخاقی  کودکان و نوجوانان  هر نوع اذیت و آزار 

وارد شود و سامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد  ممنوع است.

 ماده 3
هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب  اعمال خاف از قبیل قاچاق، 
ممنوع و مرتکب حسب مورد عاوه بر جبران خسارات وارده  به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای 

نقدی از ده میلیون)10/000/000( ریال تا  بیست میلیون)20/000/000( ریال محکوم خواهد شد.

 ماده 4
کودکان و نادیده گرفتن عمدی سامت و  هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی 
بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و  مرتکب به سه ما ه و یک روز تا شش ماه 

حبس و یا تا ده میلیون)10/000/000( ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

 ماده 5
کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

 
ماده 6

کزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده  کلیه افراد و مؤسسات و مرا
اتخاذ  و  قانونی مرتکب  پیگرد  را جهت  مراتب  آزاری  کودک  موارد  به محض مشاهده  دارند مکلفند 
تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعام نمایند  تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه 

یا جزای نقدی تا پنج میلیون)5/000/000(  ریال خواهد بود.

 ماده 7
اقدامات تربیتی در چارچوب ماده)59( قانون مجازات اسامی مصوب 1370/9/7 و ماده)1179 

قانون مدنی ( مصوب 1314/1/19 از شمول این قانون مستثنی است.

 ماده 8
گر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین  دیگر حد یا مجازات  ا

سنگین تری برای آن ها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا  مجازات اشد اعمال خواهد شد.
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ماده 9
کلیه مقررات مغایر با آن ملغی االثر می گردد. قانون فوق مشتمل بر نه   از تاریخ تصویب این قانون 
ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه  یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس 

شورای اسامی تصویب و در تاریخ 1381/10/11 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 رئیس مجلس شورای اسالمى

کروبی مهدی 

قانون حمایت از حقوق معلوالن شماره

1/2/1397 5726/31
قای دکتر حسن روحانى حجت االسالم والمسلمین جناب آ

ریاست محترم جمهوری اسالمى ایران

و  بیسـت  و  اصـل یکصـد  اجـرای  در  مـورخ 21/۶/1394  نامـه شـماره 8010۶/49130  بـه  عطـف 
کـه بـا عنـوان  سـوم)123( قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران قانـون حمایـت از حقـوق معلـوالن 
بـا  بـود،  گردیـده  بـه مجلـس شـورای اسـامی تقدیـم  افـراد دارای معلولیـت  از حقـوق  الیحـه حمایـت 
تصویب در جلسـه علنی روز یکشـنبه مورخ 20/12/139۶ و تأیید شـورای محترم نگهبان، به پیوسـت 

گـردد. ابـاغ مـی 
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى
شماره11061 8/2/1397

کشور کار و رفاه اجتماعى سازمان بهزیستى  وزارت تعاون، 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران به پیوست »قانون 
که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و  حمایت از حقوق معلوالن« 
نود و شش مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 22/1/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده 
گردیده، جهت اجراء  و طی نامه شماره 572۶/31 مورخ 1/2/1397 مجلس شورای اسامی واصل 

گردد. اباغ می 
رئیس جمهور 
حسن روحانى
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قانون حمایت از حقوق معلوالن
شماره5726/31

1/2/1397
قای دکتر حسن روحانى حجت االسالم والمسلمین جناب آ

ریاست محترم جمهوری اسالمى ایران
عطف به نامه شماره 8010۶/49130 مورخ 21/۶/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم )123( قانون 
اساسی جمهوری اسامی   ایران قانون حمایت از حقوق معلوالن که با عنوان الیحه  حمایت از حقوق افراد دارای 
معلولیت به مجلس شورای اسامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/12/139۶ 

و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست اباغ می  گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى

شماره11061   8/2/1397
کشور کار و رفاه اجتماعى ـ سازمان بهزیستى  وزارت تعاون، 

از  »قانون حمایت  پیوست  به  ایران  اسامی  اساسی جمهوری  قانون  و سوم  بیست  و  یکصد  اصل  اجرای  در 
که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس  حقوق معلوالن« 
شورای اسامی تصویب و در تاریخ 22/1/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 572۶/31 

گردیده، جهت اجراء اباغ می گردد. مورخ 1/2/1397 مجلس شورای اسامی واصل 
رئیس جمهور 
حسن روحانى
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کلیات فصل اول: 
ماده 1- تعاریف

تعییـن  توانبخشـی  پزشـکی  کمیسـیون  تأییـد  بـا  کـه  اسـت  دارای معلولیـت: شـخصی  فـرد  الـف( 
کشـور بـا انـواع معلولیت هـا در اثـر اختـال و آسـیب  نـوع و تعییـن شـدت معلولیـت سـازمان بهزیسـتی 
جسـمی، حسـی)بینایی، شـنوایی(، ذهنـی، روانـی و یـا تـوأم، بـا محدودیـت قابـل توجـه و مسـتمر در 

فعالیت هـای روزمـره زندگـی و مشـارکت اجتماعـی، مواجـه می باشـد.
کار و رفـاه اجتماعی ب( وزارت: وزارت تعـاون، 

کشور پ( سـازمان: سـازمان بهزیستی 
خدمـات  مدیریـت  قانـون  مـاده)5(  موضـوع  اجرائـی  دسـتگاه های  مشـمول:  دسـتگاه های  ت( 
کشـوری مصـوب 8/7/138۶ بـا اصاحـات و الحاقـات بعـدی آن، قـوه قضائیـه، قـوه مقننـه، مجمـع 
آن هـا،  تابعـه  و  وابسـته  مؤسسـات  و  سـازمان ها  و  نگهبـان  شـورای  و  نظـام  مصلحـت  تشـخیص 
بـه  یـا  و  اسـت  نـام  ذکـر  مسـتلزم  آن هـا  شـمول  کـه  شـرکت هایی  و  هـا  سـازمان  کلیـه  و  شـهرداری ها 
نحـوی از انحـاء از بودجـه عمومـی دولـت اسـتفاده می کننـد و یـا قسـمتی از بودجه آن ها توسـط دولت 

گـردد. تأمیـن مـی 
بـا هـدف ایجـاد محیـط بـدون مانـع و قابـل دسـترس  کـه  ث( دسـترس پذیری: اقداماتـی اسـت 
برابـر  فرصـت  آوردن  فراهـم  و  زندگـی  حوزه هـای  همـه  در  معلولیـت  دارای  افـراد  مشـارکت  جهـت 
می شـود.  انجـام  افـراد،  سـایر  هماننـد  اجتماعـی،  زندگـی  امکانـات  از  برخـورداری  در  آن هـا  بـرای 
پـرورش،  و  آمـوزش  اطاعـات،  فیزیکـی،  نقـل، محیـط  و  دسترسـی شـامل: سامانه)سیسـتم( حمـل 

می باشـد. رسـانه ای  و  ارتباطـی  مناسـب  منابـع  اشـتغال،  آوری)تکنولـوژی(،  فـن 
ج( شـبکه های ملـى تشـکل های مـردم نهـاد معلـوالن: شـبکه هایی ملی)کشـوری هسـتند( مرکـب 
شـنوایی،  بینایـی،  معلولیتی)آسـیب دیدگان  اصلـی  گروه هـای  معلولیـت  دارای  افـراد  تشـکل های  از 
کـه بـه منظـور هماهنگـی و یکپارچه سـازی فعالیـت تشـکل های  جسـمی، ذهنـی، اعصـاب و روان( 

عضـو و ایجـاد صـدای واحـد ملـی تشـکیل می شـوند.
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فصل دوم: مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک
ماده2

کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقابی موظفند 
در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند 

که امکان دسترسی و بهره مندی از آن ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
انقابی  و  نهادهای عمومی  و  وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی  تبصره-   
و  اماکن عمومی، ورزشی  افراد دارای معلولیت، ساختمان ها و  موظفند جهت دسترسی و بهره مندی 
تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب ساالنه خود مناسب سازی نمایند.

ماده3
به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده)2( این قانون، 

ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور به شرح زیر تشکیل می گردد: 
1- وزیر کشور یا معاون ذی ربط)رئیس(

2- رئیس سازمان)دبیر(
3- معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی

4- معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
5- معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶- معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش
7- معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه

8- معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران)به عنوان عضو ناظر و بدون 
حق رأی(

9- معاون ذی ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
10- نماینده تشکل های غیردولتی جانبازان)به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی(

11- نماینده شبکه های ملی تشکل های مردم نهاد معلوالن)به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی(
12- رئیس شورای عالی استان ها)به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
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13- نماینده سایر دستگاه های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
 تبصره 1- ستاد مکلف است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های 

گزارش های اقدامات آن ها را درخواست نماید. مذکور در ماده)2( این قانون نظارت و 
تبصره 2- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از اباغ این قانون توسط سازمان و با 
کشور تهیه می شود و به  راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه  کشور و  مشارکت وزارتخانه های 

تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 4

کار برای تمامی ساختمان ها و اماکن  شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان 
رعایت  به  را  آموزشی  و  درمانی  اداری،  تجاری،  مسکونی،  مجتمع های  جمله  از  عمومی  کاربری  با 
ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصاحات پس از آن در مورد 

دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

ماده 5
وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازی 
کلیه پایانه ها، ایستگاه ها، تأسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری  و دسترس پذیری 
و برون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین 
کنند و امکان بهره مندی این افراد از  داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام 
کارکنان خود را جهت همیاری عملی و  ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و 

صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.
تبصره 1- شهرداری ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه های حمل و 
نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند. دولت 

کمک نماید. مکلف است در تشکیل این سامانه ها به شهرداری های فاقد اعتبارات الزم، 
اتوبوس رانی  و  ریلی  نقل  و  از سامانه های حمل  معلولیت شدید  دارای  افراد  استفاده   -2 تبصره 
از سامانه های برون شهری ریلی، هوایی  افراد  درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این 
به  نسبت  تبصره  این  اجرای  جهت  است  مکلف  وزارت  است.  بها  نیم  عمومی  و  دولتی  دریایی  و 
ساالنه  الیحه  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  اقدام  ساالنه  بودجه  لوایح  در  الزم  اعتبارات  پیش بینی 

بودجه منظور نماید.
تبصـره 3- متخلفـان از رعایـت ایـن مـاده حسـب مورد به مجازات تعزیری جـزای نقدی درجه پنج تا 
هشـت موضوع ماده)19( قانون مجازات اسـامی مصوب 1/2/1392، انفصال موقت یا دائم از خدمات 
عمومـی، تنـزل مقـام و یـا محرومیـت از انتصـاب بـه پسـت های حسـاس و مدیریتـی و یـا اخـراج از نهـاد یـا 

سـازمان متبوع محکوم می شـوند.
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بخش سوم: قوانین معتبر مصوب مجلس شورای اسالمی

فصل سوم: خدمات بهداشتى، درمانى و توانبخشى
ماده 6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سامت افراد دارای معلولیت 
که عاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این  گونه ای تأمین نماید  تحت پوشش سازمان را به 

افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

ماده 7
 سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی 
شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی 
و مشاوره ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم 
کز وابسته  این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مرا
کز غیردولتی)خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل های مردم نهاد( ارائه نماید. به خود یا حمایت از مرا
تبصره 1- میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب 
براساس هزینه های  و  افراد در هر خانواده  این  با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد 
کمک هزینه  متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم ساالنه و میزان 
کز غیردولتی هرساله با درنظرگرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم ساالنه توسط  پرداختی به مرا
کز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور  سازمان و با همکاری انجمن عالی مرا

تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
گردد. کز غیردولتی مرتبط پرداخت  کمک هزینه به مرا نرخ تمام شده باید به عنوان 

کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می یابد. تبصره 2- خدمات و 
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فصل چهارم: امور ورزشى، فرهنگى، هنری و آموزشى
ماده 8

و  دولتـی  دسـتگاه های  ورزشـی  خدمـات  و  تأسیسـات  کـز،  مرا از  معلولیـت  دارای  افـراد  اسـتفاده 
اسـت. رایـگان  کشـور،  هـای  دهیـاری  و  شـهرداری ها 

ماده 9
افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان از آموزش 
عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، 
کز  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسامی و سایر مرا

گردند. آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره مند 
تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده سه ماه پس از اباغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت 
آزاد اسامی تهیه  آموزش پزشکی و دانشگاه  علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و 

می شود و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می گردد.
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کارآفرینى و اشتغال فصل پنجم: 
ماده 10

وزارت، مکلـف اسـت در قالـب اعتبـارات مصـوب سـازمان، صنـدوق حمایـت از فرصت هـای شـغلی 
افـراد دارای معلولیـت تحـت پوشـش را ایجـاد و اساسـنامه آن را سـه مـاه پـس از ابـاغ این قانـون تهیه و 

جهـت تصویـب بـه هیأت وزیـران ارسـال نماید.
تبصره- بانک مرکزی مکلف اسـت مجوزهای الزم جهت تأسـیس صندوق حمایت از فرصت های 

شـغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.

ماده 11
دولـت مکلـف اسـت جهـت ایجـاد فرصت هـای شـغلی بـرای افـراد دارای معلولیـت تسـهیات ذیـل 

را فراهـم نمایـد: 
کارگاه های  الف- پرداخت تسـهیات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و 
کـه در قوانیـن بودجـه سـاالنه  بـه میزانـی  افـراد دارای معلولیـت  تولیـدی حمایتـی در مقابـل اشـتغال 

گـردد. مشـخص مـی 
ب- پرداخـت تسـهیات اعتبـاری خوداشـتغالی) وجـوه اداره شـده( بـه افـراد دارای معلولیـت بـه 

گـردد. کـه در قوانیـن بودجـه سـاالنه مشـخص مـی  میزانـی 
پ- پرداخـت تسـهیات اعتبـاری) وجـوه اداره شـده( جهـت احداث واحدهای تولیـدی و خدماتی 
کـه بیـش از شـصت درصـد)۶0%( سـهام و سـرمایه آن هـا متعلـق بـه  اشـتغال زا بـه شـرکت ها و مؤسسـاتی 

افـراد دارای معلولیت اسـت.
دسـتگاه ها،  تلفـن(  اپراتـور  تلفنچـی)  سـازمانی  پسـت های  از  درصـد)%30(  سـی  اختصـاص  ت- 
کـم بینـا و افـراد دارای معلولیـت جسـمی،  شـرکت های دولتـی و نهادهـای عمومـی بـه افـراد نابینـا و 

حرکتـی.
نویسـی  ماشـین  و  دفتـری  متصـدی  سـازمانی  پسـت های  از  درصـد)%30(  سـی  اختصـاص  ث- 
حرکتـی. جسـمی،  معلولیـت  دارای  افـراد  بـه  عمومـی  نهادهـای  و  دولتـی  شـرکت های  دسـتگاه ها، 
کلیـه وزارتخانـه هـا، سـازمان هـا، مؤسسـات و شـرکت های دولتـی و نهادهـای عمومـی و   تبصـره- 
انقابی مجازند تا سـقف مجوزهای اسـتخدامی سـاالنه خود، افراد نابینا و ناشـنوا و افراد دارای آسـیب 

کار گیرند. نخاعـی واجـد شـرایط را بـا برگـزاری آزمـون اختصاصـی جامعـه معلـوالن بـه 

 ماده12
خود  کار  و  کسب  کز  مرا در  را  کار  جویای  معلولیت  دارای  افراد  که  غیردولتی  بخش  کارفرمایان 
هزینه  کمک  از  زیر  شرایط  رعایت  با  معلولیت  دارای  افراد  اشتغال  دوران  طول  در  کنند،  استخدام 
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کرد:  کارایی معلوالن استفاده خواهند  ارتقای 
کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد. 1- مدت قرارداد استخدامی 

کار و سایر قوانین  2- حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی 
کارفرما پرداخت شود. و مقررات مربوط از سوی 

کارگران( به فرد دارای معلولیت  کار)مزایای رفاهی  3- سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون 
شاغل پرداخت شود.

که  کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است  تبصره 1- منظور از فرد دارای معلولیت جویای 
کسب نموده باشد. کار داشته و مهارت ها و آموزش های الزم برای اشتغال را  توانایی انجام 

پرداخت  از  است  عبارت  معلولیت  دارای  افراد  کارایی  ارتقای  هزینه  کمک  از  منظور   -2 تبصره 
کار برای فرد دارای  کثر پنجاه درصد)50%( حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی  حدا
با توجه به شدت معلولیت)خفیف سی درصد)30%(، متوسط چهل درصد)40%( و  معلولیت شاغل 
کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در  که توسط سازمان برنامه و بودجه  شدید پنجاه درصد)%50(( 

قوانین بودجه سنواتی تأمین می شود.
بخش  در  شاغل  معلولیت  دارای  فرد  هر  برای  معلوالن  کارایی  ارتقای  هزینه  کمک   -3 تبصره 

مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت می باشد.
کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش  تبصره 4- نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای 
که ظرف مدت سه ماه پس از اباغ این قانون  کارفرمایان مطابق آیین نامه ای خواهد بود  غیردولتی و 

توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می گردد.

ماده 13
کار را در اجرای ماده)12(  کار خود، افراد دارای معلولیت جویای  کز کسب و  کارفرمایانی که در مرا
افراد دارای معلولیت  کارفرمایی در قبال  از پرداخت حق بیمه سهم  این قانون استخدام نمایند، 
کارگاه های  در  یا  خوداشتغالی  به صورت  که  معلولیتی  دارای  افراد  همچنین  معافند،  شده  جذب 
کار می باشند حسب مورد از پرداخت  کز پشتیبانی شغلی مشغول به  اشتغال خانگی و یا از طریق مرا
کارفرمایی یا خویش فرمایی  کارفرما یا خویش فرما معاف می شوند. حق بیمه سهم  حق بیمه سهم 

این گونه افراد توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه 
کثر سه ماه پس از اباغ این قانون برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می شود. کشور تهیه و حدا

ماده14
غیردولتی،  بخش  مشارکت  با جلب  یا  رأسًا  است  مکلف  کشور  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان 
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کز موجود و  از طریق مناسب سازی و توسعه مرا کارآموزان دارای معلولیت نماید و  اقدام به پذیرش 
دارای  افراد  حرفه ای  و  فنی  مهارت های  ارتقای  به  نسبت  آموزشی  کز  مرا و  آموزشگاه ها  تأسیس  یا 
کند و به ارائه حمایت های الزم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت آموزی متناسب با  معلولیت اقدام 

کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید. کارآموزان دارای معلولیت،  شرایط 
کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش های فنی  همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین 
و حرفه ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش 
کارآموزان دارای  کشور استانداردها و نظام نامه جامع آموزش مهارت های فنی و حرفه ای  استثنائی 

کز موضوع این ماده اباغ نماید. معلولیت را ظرف مدت شش ماه تدوین و به مرا

ماده 15
کارگری(  پیمانی،  رسمی،  استخدامی)  مجوزهای  از  درصد)%3(  سه  حداقل  است  مکلف  دولت 
دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی 
کشور استفاده می نمایند به جز موارد ذکرشده در  که از بودجه عمومی  و انقابی و دیگر دستگاه هایی 

بندهای)ت( و)ث( ماده)11( این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
تبصره 1- وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقابی مکلفند 
سه درصد)3%( از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکرشده در بندهای)ت( و)ث( ماده)11( این 
قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت 

به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.
شهرداری ها  غیردولتی،  عمومی  نهادهای  اجرائی،  دستگاه های  مسؤول  باالترین  تبصره 2- 
مراجع  با حکم  مورد  متخلفان حسب  می باشند.  ماده  این  مفاد  دقیق  اجرای  به  مکلف  بانک ها  و 
قانون مجازات  ماده)19(  موضوع  تا هشت  پنج  درجه  نقدی  تعزیری جزای  به مجازات  ذی صاح 
اسامی مصوب سال 1/2/1392، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت 

از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.

ماده 16
 رؤسای سازمان های بهزیستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان 

کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.  گروه های  و 
کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی   تبصره- به منظور 

کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید. 
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فصل ششم: مسکن
ماده 17

وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیات ارزان قیمت 
بخش  و  ها  تعاونی  انبوه سازان،  از  اعم  مسکونی  واحدهای  سازندگان  از  حمایتی  اقدامات  سایر  و 
کیفیت  خصوصی، تعهد الزم را برای اختصاص حداقل ده درصد)10%( واحدهای مسکونی احداثی با 
و  معلولیت  دارای  زوجهای  اولویت  مسکن)با  فاقد  معلولیت  دارای  افراد  به  شده  مناسب سازی  و 
خانواده های دارای چند معلول( به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر 

اجرای آن نظارت نمایند.
با  ارزان قیمت  اعتباری  ایران مکلف است تسهیات  اسامی  بانک مرکزی جمهوری  تبصره 1- 
سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت 

تحت پوشش سازمان و یا تعاونی ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.
سود  نرخ  و  چهاردرصد)%4(  سود  نرخ  مابه التفاوت  پرداخت  جهت  نیاز  مورد  اعتبار   -2 تبصره 

مصوب نظام بانکی در قانون بودجه ساالنه منظور می شود.

ماده18
سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای 
معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یک بار در اختیار افراد 

مذکور و یا تعاونی ها و مؤسسات خیریه  مسکن ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.

ماده19
افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض 
الگوی مسکن مصوب  با  گاز و دفع فاضاب منطبق  انشعابات آب، برق،  نوسازی و همچنین حق 

معاف می باشند.
برای یک  معلولیت صرفًا  دارای  فرد  هر  برای  ماده  این  تسهیات موضوع  از  استفاده   -1 تبصره 

واحد مسکونی مجاز است.
ساالنه  بودجه  لوایح  در  را  ماده  این  اجرای حکم  نیاز  مورد  اعتبار  است  مکلف  دولت  تبصره2- 

کند. پیش بینی 
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گاهى های عمومى فصل هفتم: فرهنگ سازی و ارتقای آ
ماده 20

جمهوری  سیمای  و  صدا  سازمان  اسامی،  تبلیغات  سازمان  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
اسامی ایران، شهرداری ها و سایر سازمان ها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم، مکلفند بدون 
افراد  حقوق  خصوص  در  سازمان  تأیید  مورد  آموزشی  گهی)تیزر(های  آ نمایش  امکان  هزینه،  اخذ 

دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

ماده 21
برنامه های  از  پنج ساعت  ایران مکلف است حداقل  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی 
مردم  و تشکل های  برنامه های سازمان  به  مناسب  زمانهای  در  رایگان  به صورت  در هفته  را  خود 
نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی ها و مشکات این افراد 
اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم ها و برنامه های شبکه های مختلف سیما، استفاده از رابط 

ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.
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فصل هشتم: حمایت های قضائى و تسهیالت مالیاتى
ماده 22

مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، 
قیمومت وجود  پذیرش  برای  واجد شرایطی  فرد  که  مواردی  در  کنند.  اخذ  را  سازمان  نظر مشورتی 

نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می کند.

ماده 23
در  مـورد(،  وی)حسـب  قیـم  یـا  معلولیـت  دارای  فـرد  درخواسـت  حسـب  توانـد  مـی  سـازمان 
یـا چنیـن  گرفتـه  قـرار  تعـرض  مـورد  معلولیـت،  دلیـل  بـه  معلولیـت  دارای  فـرد  کـه حـق  پرونده هایـی 
کـه ادعـای مزبور مورد تأیید سـازمان باشـد به عنـوان نماینده وی، در  ادعایـی مطـرح اسـت در صورتـی 

نمایـد. شـرکت  مربـوط  دادگاه 

ماده 24 
صددرصد)100%( هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب 
کارآفرینی، رفاهی و مسکن  کز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی،  سازی تمامی مرا

موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده 25
پنجاه درصد)50%( حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت 
که مسؤولیت پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء  خیلی شدید و شدید مادامی 
گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از  است از پرداخت مالیات معاف است. 

کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد. سوی 
تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت 

شش ماه پس از اباغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 26
که خود ناتوان و معلول بوده )هر دو یا یکی از آن ها معلول باشد( و یا  یکی از فرزندان اولیائی 
حداقل دو نفر از فرزندان آن ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.
کـه سرپرسـتی  کـه زنـان ناتـوان و معلـول خـود را سرپرسـتی می نماینـد مادامـی   تبصـره- همسـرانی 
گردنـد. همسـر ناتـوان و معلـول را برعهـده داشـته باشـند از انجـام خدمـت وظیفـه عمومـی معـاف مـی 
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فصل نهم: معیشت و حمایت های اداری و استخدامى
ماده 27

کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل  دولت مکلف است 
کشور  و درآمد را به میزان حداقل دستمزد ساالنه تعیین و اعتبارات الزم را در قوانین بودجه سنواتی 

منظور نماید.
منزل)با  در  معلولیت  دارای  فرد  نگهداری  به شرط  معلول  فرزند  یا  دارای همسر  کارمند  بانوان 
از تسهیات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 10/9/13۶2 و  تأیید سازمان( 

کامل بهره مند خواهند شد. اصاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای 
به شرط  مادر  فاقد  و  معلول تحت سرپرستی  فرزند  دارای  یا  معلول  دارای همسر  مرد  کارمندان 
کار هفتگی،  کسر ساعات   ) نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل)با تأیید سازمان( با یک چهارم)14

کامل استفاده خواهند نمود. از حقوق و مزایای 

ماده 28
خیلی  و  شدید  معلولیت های  دارای  شاغان  هفتگی  کار  ساعات  مکلفند  مشمول  دستگاه های 

کاهش دهند. شدید را ده ساعت 

فصل دهم: برنامه ریزی، نظارت و منابع مالى
ماده 29

برنامه ریزی  نحوی  به  کشور  جمعیت  عمومی  های  سرشماری  در  است  مکلف  ایران  آمار  مرکز 
گردد.  که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آن ها مشخص  نماید 

ماده 30
به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای 
کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه  معلولیت، سازمان برنامه و بودجه 

اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده 31
کلیه  در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای 
بر  نظارت  و  هماهنگی  کمیته  آنان،  زندگی  بر  اثرگذار  یا  معلولیت  دارای  افراد  به  معطوف  قوانین 
اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می شود: 

کمیته( 1- معاون اول رئیس جمهور)رئیس 
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کمیته( کار و رفاه اجتماعی)دبیر  2- وزیر تعاون، 
3- رئیس سازمان

4- وزیر راه و شهرسازی
5- وزیر آموزش و پرورش

۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
7- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8- وزیر صنعت، معدن و تجارت
کشور 9- وزیر 

10- وزیر ورزش و جوانان
11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران

کشور 12- رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور 13- رئیس سازمان اداری و استخدامی 
14- نماینده تام االختیار رئیس قوه قضائیه

15- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسامی و سایر رؤسای  1۶- رؤسای 

کمیسیون های مجلس شورای اسامی بر حسب موضوع)به عنوان ناظر و بدون حق رأی(
تشکل های  ملی  انتخاب شبکه های  به  کشور  معلولیت  دارای  افراد  نمایندگان  از  نفر  پنج   -17

کشور)به عنوان ناظر و بدون حق رأی( گروه های اصلی افراد دارای معلولیت  مردم نهاد بر حسب 
18- سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی)به عنوان ناظر و بدون حق رأی(
کز غیردولتی توانبخشی)به عنوان ناظر و بدون حق رأی( 19- نماینده انجمن های صنفی مرا

کمیته  کمیته حسب مورد در این  کار  تبصره 1- سایر وزراء و مسؤوالن مدعو متناسب با موضوع 
شرکت می نمایند.

کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد. تبصره 2- دبیرخانه این 
گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون  کمیته مکلف است هر سال،  تبصره 3- این 
را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس 
کمیسیون های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند  شورای اسامی ارسال نماید. 
را در صحن علنی مجلس  گزارش  گزارش و صحت آن، خاصه  از بررسی  ظرف مدت یک ماه پس 

کنند. قرائت و نتایج آن را جهت اطاع عموم منتشر 
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ماده 32
گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این  دستگاه های مشمول باید هر سال 
کمیته  به   13/9/1387 مصوب  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  کنوانسیون  تصویب  قانون  و  قانون 

هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

ماده 33
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1۶/2/1383 از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون 

نسخ می شود.

ماده34
آیین نامه های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش ماه پس از اباغ آن به استثنای موارد مصرح 
در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره مادامی که آیین نامه های این قانون به تصویب نرسیده  است، آیین نامه های قانون جامع 

حمایت از حقوق معلوالن در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 
تاریخ  در  و  شد  تصویب  اسامی  شورای  مجلس  شش  و  نود  و  سیصد  و  یکهزار  ماه  اسفند  بیستم 

22/1/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى

قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن1383/2/16 مجلس شورای اسالمى
 ماده 1

دولت موظف است زمینه های الزم را برای تأمین حقوق معلوالن، فراهم و  حمایت های الزم را از 
آن ها به عمل آورد.

تشخیص کمیسیون  به  که  می گردد  اطاق  افرادی  به  قانون  این  در  معلول  از  منظور   تبصره- 
قابل توجهی  و  توأم؛ اختال مستمر  یا  روانی  براثر ضایعه جسمی، ذهنی،  پزشکی سازمان بهزیستی 
کاهش استقال فرد در زمینه های  که موجب   گردد، به طوری  کارآئی عمومی وی ایجاد  در سامت و 

اجتماعی و اقتصادی شود.
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 ماده 2
انقابی  و  نهادهای عمومی  و  دولتی  شرکت های  و  مؤسسات  و  سازمان ها  وزارتخانه ها،  کلیه 
موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر  و وسایل خدماتی به نحوی 
عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آن ها برای  معلوالن همچون افراد عادی فراهم گردد.
 تبصره 1- وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی  و انقابی 
موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلوالن، ساختمان ها و اماکن عمومی،  ورزشی و تفریحی، معابر 

و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه های مصوب ساالنه خود مناسب سازی نمایند.
کار برای آن تعداد  از ساختمان ها   تبصره 2- شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان 
باشند  نکرده  رعایت  را   معلوالن  به  مربوط  تخصصی  استانداردهای  که  معابری  و  عمومی  اماکن  و 

خودداری نمایند.
کن دولتی  کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اما  تبصره 3- سازمان بهزیستی 
گزارشات اقدامات آن ها را  درخواست نماید. و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و 

 تبصره 4- آئین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکًا توسط وزارت مسکن و  شهرسازی، 
وزیران  هیأت  تصویب  به   و   تهیه  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  و  کشور  بهزیستی  سازمان 

خواهد رسید.

 ماده 3
ساالنه  بودجه  قوانین  در  مصوب  اعتبارات  چارچوب  در  است  موظف  کشور  بهزیستی  سازمان 

اقدامات ذیل را به عمل آورد: 
 الف( تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز  معلوالن با مشارکت 
خانواده های معلوالن و همکاری بخش غیردولتی) خصوصی،  تعاونی، خیریه( و پرداخت یارانه) کمک 

کز غیردولتی و خانواده ها؛  هزینه( به مرا
شـرایط) معلوالن  واجـد  معلـوالن  توانبخشـی  و  آموزشـی  نگهـداری،  خـاص  کـز  مرا گسـترش  ب( 
بـا  ناهنجاری هـای  رفتـاری(  بـا  معلـوالن  مجهول الهویـه،  معلـوالن  بی سرپرسـت،  معلـوالن  نیازمنـد، 

آن هـا؛  هزینه( بـه  یارانه)کمـک  و  اعتبـاری  تسـهیات  پرداخـت  و  غیردولتـی  بخـش  همـکاری 
کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول؛  ج( تامین و تحویل وسایل 

کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلوالن و ارائه خدمات  توانبخشی حرفه ای  گسترش   د( 
به معلوالن جهت توانمندسازی آنان؛ 

کار  کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلوالن موضوع ماده فوق از  شمول قانون   تبصره- 
مصوب 13۶9/8/29 مستثنی خواهد بود. 
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ماده4
نقـل  و  وسـایل حمـل  و   فرهنگـی  تفریحـی،  ورزشـی،  امکانـات  از  اسـتفاده  در  می تواننـد  معلـوالن 

گردنـد. بهره منـد  نیمه بهـا  تسـهیات  از  قطـار(  هواپیمـا،  دولتی) متـرو، 
موظفند  کتابخانه،  و شهرداری ها  بدنی  تربیت  سازمان  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت   تبصره- 
که  امکان بهره مندی  اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند 

معلوالن فراهم گردد.

 ماده 5
خدمات  بیمه  تحت  پوشش  کشور  بهزیستی  سازمان  معرفی  با  معلوالن  سرپرستی  تحت  افراد 

درمانی و معلوالن تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرارمی گیرند.
 

ماده 6
یا  و  باشد(  معلول  آن ها   از  یکی  یا  دو  بوده) هر  معلول  و  ناتوان  که خود  اولیائی  فرزندان  از  یکی 
حداقل دو نفر از فرزندان آن ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت  وظیفه عمومی معاف می گردد.

که  سرپرستی همسر  که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی   تبصره- همسرانی 
ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.

 
ماده 7

دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول  تسهیات ذیل را فراهم نماید: 
کارگری(  استخدامی) رسمی،  پیمانی،  مجوزهای  از  درصد)%3(  سه  حداقل  اختصاص   الف( 
دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات،  شرکت ها و نهادهای عمومی و 
انقابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط؛ 
که  کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی  کارفرما توسط سازمان بهزیستی  ب( تأمین حق بیمه سهم 

افراد معلول را به کار می گیرند.
کارگاه های  و صنفی  و  عمرانی  تولیدی، خدماتی،  واحدهای  به  اعتباری  تسهیات  پرداخت  ج( 
تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه  ساالنه مشخص می گردد.
که در  افراد معلول به  میزانی  اداره شده( به   د( پرداخت تسهیات اعتباری خود اشتغالی) وجوه 

قوانین بودجه ساالنه مشخص می گردد.
خدماتی  و  واحدهای  تولیدی  احداث  جهت  شده(  اداره  اعتباری) وجوه  تسهیات  پرداخت   هـ( 
که بیش از شصت درصد)۶0%( سهام و  سرمایه آن ها متعلق به افراد  اشتغال زا به شرکت ها و مؤسساتی 

معلول است.
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 و ( اختصاص حداقل شصت درصد)۶0%( از پست های سازمانی تلفنچی) اپراتور  تلفن( دستگاه ها، 
کم بینا و معلوالن جسمی، حرکتی. شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و 

 ز( اختصاص حداقل شصت درصد)۶0%( از پست های سازمانی متصدی دفتری و  ماشین نویسی 
دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی؛ 

 تبصره 1- نسخ شده است.   1
از  مجوزهای  درصد)%3(  سه  است  موظف  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان   -2  تبصره 
استخدامی ساالنه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای  عمومی و انقابی 
کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری  آزمون استخدامی اختصاصی  کسر و در اختیار سازمان بهزیستی  را 
و معلولین واجد  اقدام  کشور  و  برنامه ریزی  با همکاری سازمان مدیریت  برای معلولین واجد شرایط 

شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه  مربوطه معرفی نماید.
 تبصره 3- سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود،  صندوق فرصت های 

شغلی معلوالن و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را  به تصویب هیأت وزیران برساند.
کشور موظف است آموزش های الزم فنی  و حرفه ای را   تبصره 4- سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

کار برای معلوالن به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید. متناسب با بازار 

 ماده 8
کشور  سازمان  بهزیستی  معرفی  با  می توانند  مختلف  سنین  در  شرایط  واجد  نیازمند  معلوالن 
و  پرورش، علوم، تحقیقات  و   آموزش  وزارتخانه های  تابعه  آموزشی  واحدهای  در  رایگان  آموزش  از 
آزاد اسامی،  نیز دانشگاه  فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و 

گردند. بهره مند 
کشورو  وزارتخانه های مذکور   تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده مشترکًا توسط سازمان بهزیستی 
از اباغ این قانون  تهیه و به  تصویب هیأت وزیران  آزاد اسامی ظرف مدت دو ماه پس  و دانشگاه 

خواهد رسید.

 ماده 9
ده  حداقل  اسامی  موظفند  انقاب  مسکن  بنیاد  و  مسکن  بانک  شهرسازی،  و  مسکن  وزارت 

1-مطابق مواد 44  و 127قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 138۶/7/8 مجلس شورای اسامی نسخ شده است.
گهی  می گردد و نیز  که به طور عمومی نشر آ کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی  ماده 44- به 
امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه 

مدیریت                               می رسد.
کارکنان دولت مصوب 138۶/۶/5 مجلس شورای  کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد  ماده 127- 

اسامی مغایر با این قانون از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون لغو می گردد.
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درصد)10%( از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت  خود را به معلوالن نیازمند فاقد 
کشور  در اختیار آنان قرار دهند. مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی 

کشور مکلف است، تسهیات اعتباری یارانه دار مورد نیاز  احداث و خرید   تبصره 1- سیستم بانکی 
که برای معلوالن،  مسکن معلوالن را تأمین و به معلوالن یا تعاونی های آن ها و یا مؤسسات  خیریه ای 

کند. مسکن احداث می نمایند پرداخت 
 تبصره 2- سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث  واحدهای مسکونی 
کارشناسی تهیه و در اختیار افراد  مذکور و یا تعاونی ها و مؤسسات  افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ 

که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد. خیریه ای 
 تبصره 3- معلوالن از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی  زمین و عوارض 

نوسازی معاف می گردند.
کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در  قوانین بودجه   تبصره 4- سازمان بهزیستی 
کمک های یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث  واحدهای مسکونی برای  ساالنه و 
که سازمان بهزیستی  معلوالن و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آن ها را مطابق آئین نامه ای 
کشور تهیه و به  تصویب  کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و  سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

گذار نماید. هیأت وزیران می رسد به معلوالن و  مددجویان واجد شرایط وا

ماده 10
کز  غیردولتی) روزانه و شبانه روزی(  میزان کمک هزینه) یارانه( پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مرا
گرفتن نرخ  بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و  حرفه آموزی معلوالن همه ساله با در نظر 
تمام شده خدمات و تورم ساالنه  مشترکًا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور و وزارت  بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 11
کشـور  بـه نحـوی برنامه ریـزی  مرکـز آمـار ایـران مکلـف اسـت در سرشـماری های عمومـی جمعیـت 

کـه جمعیـت افـراد معلـول بـه تفکیـک نـوع معلولیـت آن هـا مشـخص گردد. نمایـد 

 ماده 12
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های خود 
را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه های سازمان بهزیستی کشور و آشنائی مردم با توانمندیهای 

معلولین اختصاص دهد.
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 ماده 13
کار مناسب، نسبت  به قیمومت افراد معلول  کشور موظف است با ایجاد ساز و  سازمان بهزیستی 
اقدام نماید، دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول  صرفًا از طریق سازمان مذکور عمل و 

مبادرت به صدور حکم نمایند.
کـم  کشـور موظـف اسـت جهـت دفـاع از حقـوق افـراد معلـول،  در محا  تبصـره 1- سـازمان بهزیسـتی 

کنـد. قضائـی وکیـل تعییـن نمـوده و بـه دادگاه مربوطـه معرفـی 
 تبصـره2- سـازمان بهزیسـتی کشـور مجـاز اسـت در موارد ضـروری جهت جلوگیـری از  تضییع حقوق 

معلـوالن بی سرپرسـت بـه نمایندگـی از آن هـا در دادگاه هـا طرح دعـوا و  دادخواهی نماید.
کشـور   تبصره3- آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سـه ماه مشـترکًا توسـط سـازمان  بهزیسـتی 

و وزارت دادگسـتری تهیـه و بـه تصویـب هیأت وزیران خواهد رسـید.

 ماده 14
کـز  کشـور و بـا نظـارت آن جهـت احـداث مرا مؤدیـان مالیاتـی می تواننـد ازطریـق سـازمان بهزیسـتی 
هزینـه  گواهـی  نماینـد.  معلـول  اقـدام  افـراد  نیـاز  مـورد  و مسـکن  و حرفه آمـوزی  درمانـی  توانبخشـی، 
کشـور  رسـیده باشـد بـه عنـوان هزینـه  کـه بـه تأییـد سـازمان بهزیسـتی  مؤدیـان مالیاتـی در مـوارد فـوق 

قابـل قبـول مالیاتـی آنـان تلقـی می گـردد.
کشور و وزارت  اموراقتصادی   تبصره - آئین نامه اجرایی این ماده مشترکًا توسط سازمان بهزیستی 

و دارائی ظرف مدت سـه ماه پس از اباغ قانونی تهیه و به تصویب  هیأت  وزیران خواهد رسـید.

 ماده 15
رؤسـای سـازمان های بهزیسـتی اسـتان ها مجازند در جلسـات شـورای برنامه ریزی و توسـعه اسـتان 

کاری آن بـه عنـوان عضـو شـرکت نمایند. گروه هـای  و 
 تبصـره- بـه منظـور کمـک بـه اشـتغال معلـوالن و مددجویان، رئیس سـازمان بهزیسـتی  کشـور مجاز 

اسـت در جلسـات شـورای عالی اشـتغال شـرکت نماید.

 ماده 16
اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می گردد: 

قوانین  بودجه ساالنه  در  قانونی  وظایف  نهادها حسب  و  که دستگاه ها  اعتباراتی  از محل   -1
می نمایند. منظور 

کنون  از محل  که تا کشور   2- از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی 
اعتبارات مذکور خدمات الزم را به معلوالن ارائه می داده است.
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کشور؛  کردن یارانه ها در   3- از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند 
که  نهادهای عمومی  و  دولتی  شرکت های  دستگاه ها،  هزینه های  در  از محل صرفه جوئی   -4
میزان ساالنه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهادها را هیأت وزیران مشخص می نماید.
و  سازمان  مدیریت  و  کشور  بهزیستی  سازمان  توسط  ماده  این  اجرائی  آئین نامه   -1 تبصره 

کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. برنامه ریزی 
که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد  مادامی  تبصره 2- آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون 

که اعتبار الزم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بیست و چهار تبصره در جلسه علنی روز  چهارشنبه مورخ 
نظر  و  تصویب  شورای اسامی  مجلس  سه  و  هشتاد  و  سیصد  و  یک هزار  ماه  اردیبهشت  شانزدهم 
شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم)94( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران 

واصل نگردید.

1383/2/21مجلـس  مصـوب  اجتماعـى  تأمیـن  و  رفـاه  جامـع  نظـام  سـاختار  قانـون 
اسـالمى شـورای 

 فصل اول: اهداف، قلمرو و وظایف
 ماده 1

دراجرای اصل بیست و نهم)29( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و  همچنین بندهای)2( 
انسجام  ایجاد  جهت  در  1  و  ایران   اسامی  جمهوری  اساسی  قانون  یکم)21(  و  بیست  اصل  و)4( 
کشور در برابر  که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد  کان سیاست های رفاهی 
رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و 

مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار  می گردد: 
 الف( بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت؛ 

ب( بیکاری؛ 
ج ( پیری؛ 

 د( در راه ماندگی، بی سرپرستی و آسیب های اجتماعی؛ 
 هـ( حوادث و سوانح؛ 

 و( ناتوانی های جسمی، ذهنی و روانی؛ 

کنید به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران 1-رجوع 
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 ز( بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی؛ 
ح( حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند؛ 

کودکان و زنان بی سرپرست؛  ط( حمایت از 
ی( ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست؛ 

کاهش نابرابری و فقر؛  ک( 
ل( امداد و نجات؛ 

کشور و  که در این قانون می آید حق همه  افراد   تبصره 1- برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی 
تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می شود.

رویدادهای  مصادیق   ازجمله  دولت،  اقدامات  از  ناشی  احتمالی  منفی  تبعات  و  آثار   تبصره2- 
اقتصادی و اجتماعی می باشند.

اسامی،  موازین  چارچوب  در  نیز  ایران  اسامی  جمهوری  مقیم  خارجی  شهروندان   تبصره3- 
مقاوله نامه ها و قراردادهای بین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، از حمایت های مربوط 

به نظام جامع تأمین اجتماعی برخوردار خواهندبود.

 ماده 2
نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد: 

بیــکاری،  بازنشســتگی،   جملــه  از  اجتماعــی  بیمه هــای  بخــش  شــامل  بیمــه ای:  حــوزه   الــف( 
حــوادث و ســوانح، ازکارافتادگــی و بازمانــدگان و بخــش بیمه هــای درمانی) بهداشــت  و درمــان( 

می باشــد.
و تکمیلی  تقسیم می شود  به دو سطح همگانی  و درمانی  اجتماعی  بیمه های   تبصره- خدمات 

که:  به  طوری 
1- حدود خدمات بیمه ای همگانی را قانون تعیین می کند.

که عاوه بر سطح  خدمات  گفته می شود  2- بیمه های تکمیلی به آن دسته ازخدمات بیمه ای 
گروهی فی مابین بیمه شده و  بیمه گر و پرداخت  بیمه های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا 
به  مکلف  اما  مالی نداشته،  تعهد  آن  قبال  در  دولت  و  می پذیرد  انجام  شده  بیمه  توسط  بیمه  حق 

گونه بیمه ها می باشد. پشتیبانی حقوقی و قانونی الزم از این 
یارانه  اعطای  و   توانبخشی  و  حمایتی  خدمات  ارائه  شامل  توانبخشى:  و  حمایتى  حوزه  ب( 
کار نیستند و  گون  قادر به  گونا که به دالیل  وکمک های مالی به افراد و خانواده های نیازمندی است 

یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید.
ج( حوزه امدادی: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه؛ 
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 ماده 3
 اهداف و وظایف حوزه بیمه ای به شرح زیر می باشد: 

با  اولویت دادن به  گسترش نظام بیمه ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه   الف( 
بیمه های مبتنی بر بازار کار و اشتغال؛ 

ب ( ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش های مختلف بیمه های اجتماعی و  درمانی؛ 
ج( اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران؛ 

و  )خویش فرمایان  آزاد  مشاغل  و  بیمه حرف  ازقبیل  نیاز  مورد  بیمه ای  تشکیل صندوق های   د( 
کشاورزان، روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و  سالخورده و  شاغل غیردائم(، بیمه اجتماعی 

خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان؛ 
کـن در روستاها منوط به تأمین بار مالی مربوط به  تبصره- اجرای طرح در خـصوص کشـاورزان غیرسا

سهم دولت از حق بیمه ایشان در قوانین بودجه ساالنه کشور می باشد.   1
گسترش بیمه های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی ازقبیل سیل، خشکسالی،   هـ( 

زلزله و طوفان ؛ 
 و ( پشتیبانی حقوقی از بیمه های تکمیلی ؛ 
 ز( نظارت بر عملکرد صندوق های بیمه ای؛ 

اصـل  کـه  به نحـوی  بیمـه ای  صندوق هـای  و  شـرکت ها  اساسـنامه های  اصـاح  پیگیـری  ح( 
شـود؛  لحـاظ  بیمـه ای  صندوق هـای  و  شـرکت ها  بـرای   بنگاهـداری 

ط( نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق ها براساس علم محاسبات بیمه ای؛ 
ی( اطاع رسانی درخصوص خدمات بیمه ای؛ 

 تبصـره 1- هـر صنـدوق بیمـه ای می توانـد در یکـی از دو حـوزه بیمـه اجتماعـی و  درمانـی و یـا در هـر 
دو فعالیـت نمایـد.

امکان تحـت  قانـون،  ایـن  ابـاغ  تاریـخ  از  مـدت دو سـال  اسـت ظـرف  دولـت مکلـف   -2  تبصـره 
را  شـاغلین  فصلـی  و  عشـایر  روسـتائیان،  جملـه  از  جامعـه  مختلـف  اقشـار  قرارگرفتـن  بیمـه  پوشـش 

نمایـد. فراهـم 
 تبصره 3- تعهدات قبلی سازمان ها و صندوق های بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن که 
آن  بر  مازاد  و  است  خود باقی  قوت  به  کان  کما داشته اند  یا صندوق عضویت  سازمان  یک  در  فقط 

درصورت تأمین منابع و بار مالی الزم از سوی این نظام برقرار خواهد شد.

1- قانون اصاح بند )د( ماده 3 قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1391/7/19 مجلس شورای اسامی اصاح شده است.
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 ماده 4
اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می باشد: 

 الف( سازماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی؛ 
ب( هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی؛ 

ج( مشارکت در تعیین خط فقر) مطلق و نسبی( ؛ 
 د( حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آن ها خصوصًا در 

زمینه بیکاری، بی سرپرستی، در راه ماندگی و پیری؛ 
که  کافی ندارند با اولویت افرادی  که درآمد   هـ( تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هائی 

کار نیستند؛  به دالیل جسمی و روانی قادر به 
کار به  شکل وام و برای مدت محدود؛   و( پرداخت مقرری به افراد جویای 

 ز( تحت پوشش قرار دادن خانواده های بی سرپرست و زنان خودسرپرست؛ 
ح( فراهم سازی امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت های شغلی خانوارهای  نیازمند؛ 

ط( حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند؛ 
ی( تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت ها و آسیب های اجتماعی در گروه های هدف 

و تحت پوشش قرار دادن آن ها در سه سطح پیشگیری، درمان و  توانبخشی؛ 
ک( فراهم آوردن امکانات الزم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و  اقتصادی معلولین 
برای ادامه زندگی و تاش برای تأمین استقال و خودکفائی معلوالن،  افراد محروم از فرصت های برابر 

اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی؛ 
ل( آماده سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگی ها و توانائی های معلوالن؛ 

م( ادامه روند حمایت از نیازمندان روستائی و عشایر؛ 

 ماده 5
اهداف و وظایف حوزه امدادی به شـرح زیر می باشـد: 

 الـف( آماده سـازی و هماهنگـی سـازمان ها و نهادهـای ذی ربـط برای ارائه فـوری وکافی خدمات به 
آسـیب دیدگان رویدادهـای غیرمترقبـه در جهـت تأمیـن نیازهای اولیه آسـیب دیدگان از حوادث طبیعی 

کشـور؛  شـامل تغذیه، پوشـاک و سـرپناه موقت درچارچوب طرح امداد و نجات 
ب( پیش بینی سازوکارهای الزم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با  همکاری سازمان های 

دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی؛ 
که براساسنامه   تبصره- جمعیت هال احمر جمهوری اسامی ایران یک جمعیت غیر دولتی است 

مصوب مجلس شورای اسامی فعالیت می کند.

306



بخش سوم: قوانین معتبر مصوب مجلس شورای اسالمی

کلى  فصل دوم: اصول و سیاست های 
 ماده 6

اصول و سیاست های ساختاری نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد: 
 الف( هماهنگى در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت ها و خدمات در هر  یک از حوزه های 
به  دستگاه ها،  کامل تر  فعالیت  پوشش  و  کارآمدی  افزایش  جهت  در  امدادی  و  حمایتی  بیمه ای، 

گردد. که از همپوشانی و تداخل فعالیت آن ها جلوگیری  نحوی 
ب( هماهنگى بین حوزه ها: هماهنگی بین حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی  با محوربودن 

نظام بیمه ای صورت می گیرد.
ج( هماهنگی بین فعالیت های پیشگیرانه و فعالیت های اجرائی در سایر بخش های  اثرگذار بر 

تأمین اجتماعی؛ 
 د( مشارکت بخش های غیردولتى: نظام تأمین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح  سیاستگذاری، 
برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاه ها و  سازمان های غیردولتی به روشهای 
تعریـف شـده امـکان مشـارکت داشـته باشـند. ایـن مشـارکت  خدمت گیرنـدگان متشـکل و سـازمان یافته از 
قبیـل سـازمان ها و نهادهـای غیردولتـی را نیـز شامل می شـود. ایـن مشـارکت بـه معنـای رفـع مسـؤولیت از 

دولـت نیسـت و در هـر حال دولت مسـؤولیت تأمین اجتماعـی را به عهده دارد.
مؤسســات،   نهادهــا،  توســط  مالــی  منابــع  تأمیــن  جهــت  مردمــى:  داوطلبانــه  کمک هــای   هـــ( 
بــر  مشــروط  اســت  مجــاز  اجتماعــی  تأمیــن  نظــام  عمومــی  و  غیردولتــی  شــرکت های  و  ســازمان ها 
گرفتــه و امــکان نظــارت نظــام تأمیــن   آن کــه  ایــن امــر طبــق آئین نامــه مصــوب هیــأت وزیــران صــورت 

اجتماعــی فراهــم باشــد.
 و( بهینه سازی: بهینه سازی فعالیت ها بر سه سیاست زیر استوار است: 

کردن فعالیت ها برحسب نوع خدمات؛  1- تخصصی 
گیرندگان خدمات؛  کردن فعالیت ها برحسب  2- تخصصی 

کردن فعالیت ها برحسب سطح خدمات) همگانی یا مکمل(؛  3- تخصصی 
کید دارد:   ز( تمرکز و تمرکز زدایی: این اصل بر سیاست های زیر تأ

1- برنامه ریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت  متمرکز و توسط 
دولت انجام می شود.

کارگزاری به صورت غیرمتمرکز صورت می گیرد. 2- امور اجرایی و 
کارگـزاری تأمیـن اجتماعـی در مـواردی صـورت  3- دخالـت دولـت در سـطح فعالیت هـای اجرایـی و 
کفایـت الزم بـرای ارائه خدمـات را ننمایـد و یـا بـرای  کـه میـزان فعالیـت مؤسسـات غیردولتـی  می گیـرد 

تنظیـم بـازار خدمـات تأمیـن اجتماعـی و جبـران نقـص بازار دخالـت دولـت الزم باشـد.
4- دخالت دادن شرایط منطقه ای در برنامه ریزی؛ 
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نظارت  اجتماعى:  این  تأمین  جامع  نظام  با  مرتبط  غیردولتى  و  دولتى  بخش  دو  هر  بر  نظارت  ح( 
براساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آن ها، قراردادهاو  توافقنامه های مبادله شده 

صورت می گیرد.
گسترش  کارگزاری نظام به منظور  ط( رقابت پذیری: اعمال اصل رقابت پذیری در سطوح اجرایی و 

فضای رقابتی و بسط مزیت های زیر: 
که  امکان رقابت  گردند  کلیه سطوح بیمه ای نظام تأمین اجتماعی به گونه ای طراحی و تنظیم   -1

در آن وجود داشته باشد.
2- برای بیمه شوندگان امکان انتخاب مؤسسه بیمه گذار فراهم شود.

نیمه  یا  انحصاری   عرضه  عدم  و  رقابتی  سالم  فضای  وجود  از  اطمینان  حصول  منظور  به   -3
انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانین موضوعه خواهد داشت.

ی( نحوه مشارکت مالى: 
1- بهره مندی صندوق های فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی  بابت هر عضو 
از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف 

جامعه نمی باشد.
2- درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به  صندوق های فعال در 

سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
3- درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به  صندوق های فعال 

در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
ک( نحوه جابجائى: جابجائی بیمه شدگان بین صندوق های بیمه همگانی به صورت انفرادی یا 

گروهی براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
ل( سازمان ها، مؤسسات و صندوق های فعال در قلمرو بیمه ای نظام، دارای  شخصیت حقوقی 
واستقال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود،  در چارچوب این نظام فعالیت 

می نمایند.

 ماده 7
 اصول وسیاست های مالی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد: 

 الف( پایداری منابع مالى شامل: 
1- استفاده از منابع عمومی؛ 

کردن یارانه ها؛  2- منابع حاصل از هدفمند 
و  بیمه ای ضمن حفظ شخصیت  حقوقی  و مصارف صندوق های  منابع  بین  تعادل  ایجاد   -3
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استقال منابع مالی صندوق ها؛ 
4- تأمین منابع بخش بیمه ای با مشارکت کارفرما، بیمه شده، دولت؛ 

5- منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت های ناشی از سیاست های اقتصادی 
و توسعه ای؛ 

۶- استفاده از منابع حاصل از کمک های مردمی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی؛ 
7- استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی؛ 

تأمیـن  قلمروهـای  نظـام  در  وجـوه شـرعی  سـایر  و  زکات  از خمـس،  منابـع حاصـل  از  اسـتفاده   -8
تقلیـد؛  مراجـع  بـا مجـوز  اجتماعـی 

9- استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی؛ 
10- استفاده از منابع، اموال و دارائی های نهادها و بنیادهای انقاب اسامی در قلمروهای مختلف 

نظـام تأمیـن اجتماعی با اذن مقام رهبری؛ 
11- درآمد ناشـی از سـرمایه گذاری ها و مدیریت وجوه و ذخائر دسـتگاه های اجرائی دولتی و عمومی، 

سـازمان ها، مؤسسـات و صندوق های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی؛ 
 تبصره- اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباری و سـاختاری الزم به منظور تداوم واسـتمرار توان پاسـخگوئی 

حوزه هـای بیمـه ای، حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شـهروندان؛ 
ب( نظارت مالى بر منابع: 

قلمروهای  بیمه ای،  در  فعال  صندوق های  و  نهادها  مؤسسات،  سازمان ها،  دستگاه ها،   تمام 
حمایتی و امدادی، درحد استفاده از منابع و تسهیات نظام تأمین اجتماعی تحت  نظارت دولت در 

چارچوب این قانون قرار می گیرند.
و  تعهدات  مصارف  افزایش  یا  و  منابع  کاهش  جهت  در  دولت  احکام  و  تصمیمات  اجرای  ج( 
صندوق ها و مؤسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود.  لغو مفاد این بند 

مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.
 د( وجوه، اموال، ذخائر و دارائی های صندوق های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی 

بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است؛ 
در چارچوب  موصوف  صندوق های  با  دولت  مالی  رابطه  و  اموال  این  در  دولت  تصرف  هرگونه 

قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ها خواهد بود.
 هـ( مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی 

از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهدشد.
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اصول و سیاست های اقتصادی
 ماده 8

 به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و توسعه ای بر  وضعیت رفاه و 
تأمین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی  از سیاست های فوق، متولی 
حداقل  تعیین  به  مربوط  کرات  در مذا خصوصًا  اقتصادی  تصمیمات  در  اجتماعی  تأمین  جامع  نظام 
کار، شورای پول و اعتبار،  دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، شورای عالی  اشتغال، شورای عالی 
رأی شرکت  با حق  بیمه خدمات درمانی،  شورای عالی سامت و شورای عالی خانواده  شورای عالی 

خواهد کرد.

 ماده 9
اصول و سیاست های اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح  زیرمی باشد: 

 الف( سیاست جامعیت: جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در این قانون است.
که براساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد  جامعه تأمین و  کفایت:  ب( سیاست 

کیفیت خدمات ارتقاء می یابد. کمیت و  در مرحله دوم 
کلیه  آحاد ملت  باید برای  که براساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی  گیری:  ج( سیاست فرا

تأمین و تضمین شود.
و امدادی  حمایتی  بیمه ای،  حوزه  سه  هر  شامل  سیاست  این  اعمال  پیشگیری:  سیاست   د( 
که  نحوی  می شود  به  کید  تأ مؤثر  دستگاه های  سایر  با  هماهنگی  برضرورت  آن  مطابق  و  می باشد 
سیاست  یک  اجتماعی به عنوان  مشکات  و  انحرافات  گسترش  یا  ظهور  از  پیشگیری  برای  تاش 

گیرد. هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار 
تأمین  بر  روشهای مبتنی  کاهش  معنای  به  توانمندسازی  سیاست  توانمندسازی:  سیاست   هـ( 
افراد  تأمین نیازها توسط خود  به منظور  توانائی های فردی و جمعی  افزایش  و متقابًا  نیاز  مستقیم 

وابسته می باشد.
زمینه های  با ایجاد  و  است  غیرحمایتی  سازوکاری  کارگستری،  سیاست  کارگستری:  سیاست   و( 
اشتغال فرد، امکان تأمین نیاز توسط خود او فراهم می شود و به معنای  ارائه خدمات رفاهی به شرط 

انجام تعهدات معین است.
و  جامع آماری  سیستم  از  استفاده  با  افراد  حقوق  به  رسیدگی  فعال:  نیازمندیابی  سیاست   ز( 

کرامت انسانی و نفی روشهای تحقیرآمیز؛  کید بر  اطاعاتی و تأ
مؤسسـات  و  سـازمان ها،  قانونـی  تعهـدات  درقبـال  پوشـش:  تحـت  و  عضـو  افـراد  حقـوق  ح( 
صندوق هـای بیمـه ای ایـن نظـام تحـت ضمانـت دولـت خواهـد بـود و دولـت مکلـف اسـت  تمهیـدات 

نمایـد. اتخـاذ  را  زمینـه  ایـن  در  الزم  سـاختاری  و  اعتبـاری  مالـی، 
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قاعـده  براسـاس   پوشـش  تحـت  و  عضـو  افـراد  درقبـال  صندوق هـا:  بیمـه ای  تعهـدات  ارائـه  ط( 
عدالـت و بـه تناسـب میـزان مشارکت) سـنوات و میـزان پرداخـت حـق بیمـه( و بـا تنظیـم  ورودی هـا و 

می پذیـرد. صـورت  بیمـه ای  محاسـبات  طبـق  خروجی هـا 
 - سـازمان ها، مؤسسـات و صندوق هـای بیمـه ای نظـام تأمین اجتماعـی ماهیـت تعهدی داشـته 

وحـق بیمه شـدگان نسـبت بـه صندوق هـا، منحصـر بـه دریافـت تعهـدات قانونی اسـت.
گیری(،   تبصـره- بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع دولـت در هر سـه سیاسـت) کفایت، جامعیـت و فرا
منظـور  توسعه کشـور  برنامه هـای  ضمـن  در  را  خـود  مرحلـه ای  سیاسـت های  اسـت  موظـف  دولـت 

نمایـد.
 

 اصول و سیاست های یارانه ای
 ماده 10

منظور  به  کلی نظام  سیاست های  براساس  و  قانون  چارچوب  در  یارانه ای  سیاست های  اتخاذ 
کد ملی و  کردن یارانه ها، با استفاده از نظامهای اطاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح  هدفمند 
که به تدریج یارانه اعطائی به خانواده های پردرآمد  کشور صورت می گیرد به نحوی  یا نظام مالیاتی 
افزایش یابد. منابع  کم درآمد  یارانه اعطایی به خانواده های  گردد و میزان  کاهش یافته و یا حذف 
کاهش یارانه خانواده های  پردرآمد برای تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین  حاصل از حذف یا 

اجتماعی منظور خواهد شد.
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فصل سوم: تشکیالت
ماده 11

در راسـتای تحقـق نظـام جامـع تأمیـن اجتماعـی و جهـت اجـرای ایـن قانـون،  وزارت رفـاه و تأمیـن 
اجتماعـی تشـکیل می گـردد.

 تبصـره 1- هرگونـه اسـتفاده از منابـع نظـام تأمیـن اجتماعـی اعـم از منابـع عمومـی و  یارانه هـا در 
حوزه هـای بیمـه ای، حمایتـی و امـدادی بـرای دسـتگاه های اجرایـی دولتـی،  عمومـی، صندوق هـا و 
نهادهـای غیردولتـی، خـارج از قلمـرو ایـن نظـام تحـت هـر عنـوان و برای هـر منظـور ممنـوع اسـت و 
کان  وزارت رفـاه و تأمیـن اجتماعـی اسـت. اسـتفاده از ایـن منابـع مسـتلزم پذیـرش نظـارت و راهبـری 
زمینه هـای  در   پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  مصـوب  خط مشـی های   -2  تبصـره 
تأمیـن  و  رفـاه  وزارت  بـرای   ارجـاع  سـامانه  و  درمانـی  خدمـات  سـطح بندی  درمانـی،  اموربهداشـتی، 

می باشـد. الزم االجـراء  آن  قلمروهـای  و  اجتماعـی 
فرهنگـی  و   اجتماعـی  اقتصـادی،  توسـعه  سـوم  برنامـه  پایـان  تـا  اسـت  مکلـف  دولـت   -3  تبصـره 

دارد. را معمـول  قانونـی  اقدامـات  موجـود  وزارتخانـه  دو  ادغـام  جهـت  ایـران  اسـامی  جمهـوری 

 ماده12
ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود: 

1- شورای عالى رفاه و تأمین اجتماعى؛ 
2- وزارت رفاه و تأمین اجتماعى؛ 

قلمروهای» بیمه هـای  از  یـک  هـر  اصلـی  صندوق هـای  و  مؤسسـات  سـازمان ها،  نهادهـا،   -3
که وظیفـه مدیریـت و  اجتماعـی«، » بیمه هـای خدمـات درمانـی«، » امـور حمایتـی« و » امـور امـدادی« 
سـاماندهی منابـع ایـن نظـام اعـم از منابـع عمومـی و یارانه هـای تخصیصـی از  سـوی وزارتخانـه و نیـز 
منابـع حاصـل از مشـارکت شـرکای اجتماعـی خـود را داشـته و یـا تصـدی  وظایـف اجرایـی در قلمروهـای 
مختلـف بیمه هـای اجتماعـی، بیمه هـای خدمات درمانـی،  امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی 

از سـوی دولـت برعهـده دارنـد.
و  دهداریهـا  شـهرداری ها،  تجـاری،  بیمـه  شـرکت های  شـامل  کارگـزاری:  مؤسسـات   -4
سـایر ظرفیتهای سـاختاری در قالـب بانـک، صنـدوق، شـرکت و بنگاههـای خدماتـی و نهادهای خیریـه 
و  قراردادهـا  درقالـب   اجتماعـی  تأمیـن  جامـع  نظـام  اجرایـی  کارگـزار  سـطح  در  کـه  اسـت  مدنـی  و 

داشـت. خواهنـد  فعالیـت  منعقـده  تفاهم نامه هـای 
قلمروهـای  بیمـه ای،  در  فعـال  اصلـی  و صندوق هـای  مؤسسـات  سـازمان ها،  نهادهـا،   تبصـره1- 
حمایتـی و امـدادی ایـن نظـام مکلفنـد امـور اجرایی و تصدی گری خود در زمینـه  تولید و ارائه خدمات و 
تعهـدات قانونـی مربوطـه را بـه موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشـنهاد وزارت و تصویب شـورای 
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کارگـزاری محـول نمایند. عالـی رفـاه و تأمیـن اجتماعـی تعییـن خواهـد شـد به مؤسسـات 
کلیه عناوین تشـکیاتی و سـازمانی  نهادهای فعال در   تبصـره2- بـا توجـه بـه ماهیـت امور بیمـه ای 

قلمروهـای بیمـه اجتماعـی و درمانـی بـه » صندوق« تغییر نـام خواهند یافت.
کـه خانـواده معظـم شـهدا، اسـرا، مفقودیـن، جانبـازان و ایثارگـران  کلیـه دسـتگاه هائی   تبصـره3- 
انقـاب اسـامی و جنـگ تحمیلـی را تحـت پوشـش قـرار داده انـد براسـاس نامـه مـورخ 1381/11/18 
مقـام معظـم رهبـری بـه ریاسـت جمهـوری در یـک نهاد ادغام می گـردد و  درصورت تأییـد مقام رهبری، 
کلیـه امـوال و دارائی هـا، مالکیت هـا و امکانـات بنیـاد شـهید،  سـتاد رسـیدگی بـه امـور آزادگان و پنجـاه 
نهـاد  ایـن  بـه  و جانبـازان  بنیـاد مسـتضعفان  و  امکانـات  مالکیت هـا  دارائی هـا،  امـوال،  درصـد)%50( 
انتقـال می یابـد و منابـع ناشـی از دارائی هـا و مالکیت هـای فـوق صرفـًا جهـت رسـیدگی بـه امـور شـهدا و 

ایثارگـران درچارچـوب نظـام تأمین اجتماعـی هزینـه خواهـد شـد.

 ماده 13
حوزه های  در  سیاست های  اجتماعی  هماهنگی  منظور  به  اجتماعی:  تأمین  و  رفاه  عالی  شورای 
اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و  درمان و سایر بخش های مرتبط با حوزه 
تأمین اجتماعی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر رفاه و تأمین 
اجتماعی تشکیل می گردد. دبیرخانه  شورا در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مستقر می باشد و تصمیمات 

شورای عالی با تصویب وزرای عضو شورای مزبور و تأیید رئیس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.

 ماده 14
ترکیب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد: 

 الف( رئیس جمهور) رئیس شورا(؛ 
ب( وزیر رفاه و تأمین اجتماعی) دبیر شورا(؛ 

کشور؛  ج( رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور؛   د( وزیر 

 هـ( وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 
 و( وزیر آموزش و پرورش؛ 

 ز( وزیر مسکن و شهرسازی؛ 
کار و امور اجتماعی؛  ح( وزیر 

ط( وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ 
ی( وزیر امور اقتصادی و دارائی؛ 

کمیسیونهای بهداشت و درمان،  اجتماعی و برنامه  ک( سه نفر نماینده مجلس شورای اسامی از 
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و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسامی به عنوان ناظر؛ 

 ماده 15
وظایف شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد: 

 الف( هماهنگی سیاست های اجتماعی؛ 
ب( تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل اجتماعی؛ 

ج( بررسی، اصاح و تأیید سیاست های رفاه و تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به هیأت وزیران با 
کلی نظام؛  رعایت سیاست های 

 د( بررسی، اصاح و تأیید بودجه ساالنه رفاه و تأمین اجتماعی درقالب سیاست های  عمومی و 
کشور و پیشنهاد آن به هیأت وزیران؛  بودجه ای 

کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاری های  دستگاه های اجرایی،   هـ( پیشنهاد ضوابط 
تأمین  نظام  مختلف  در قلمروهای  فعال  صندوق های  و  مؤسسات  عمومی،سازمان ها،  و  دولتی 

اجتماعی با تصویب هیأت وزیران؛ 
امور  سایر  و   تصمیمات  نصاب  حد  جلسات،  اداره  و  تشکیل  نحوه  به  مربوط  آئین نامه  تبصره - 
مربوط به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به  تصویب 

هیأت وزیران خواهد رسید.

 ماده 16
اول و تحقق  اصول و سیاست های  و اجرای وظایف مصرح در فصل  به اهداف   به منظور نیل 
مصرح در فصل دوم این قانون، اختیارات و مسؤولیت های وزارت رفاه و  تأمین اجتماعی به شرح 

ذیل تعیین می گردد: 
بسط  پوشش های  و  نظام  کفایت  و  جامعیت  گیری،  فرا اصول  تحقق  برای  زمینه سازی   الف( 

بیمه ای، حمایتی و امدادی کشور) درچارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور(؛ 
ب( ایجاد هماهنگی و تعامل برنامه های نظام جامع تأمین اجتماعی با برنامه های جامع قلمروهای 

اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن و سایر بخش های مرتبط؛ 
تأمین  و  رفاه  روزآمد نظام جامع   کفایت  و  و معیارهای جامعیت  راهبردها  ج( تدوین سیاست ها، 
اجتماعی در چارچوب قانون و سیاست های کلی نظام جهت تأیید شورای عالی و تصویب هیأت وزیران؛ 

 د( ایجاد هماهنگی در برنامه های اجرایی قلمروهای سه گانه نظام جامع تأمین اجتماعی؛ 
 هـ( تهیه و تدوین پیش نویس لوایح و آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای  تحقق اهداف و 
اصول سیاست های نظام جامع تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع  ذی ربط برای تأیید و تصویب؛ 
بیمه های خدمـات  اجتماعـی،  بیمه هـای  قلمروهـای  در  دولـت  بودجـه عمومـی  کان  تنظیـم   و( 

314



بخش سوم: قوانین معتبر مصوب مجلس شورای اسالمی

کشـور و پیشـنهاد آن بـه شـورای عالـی رفـاه وتأمین اجتماعـی؛  درمانـی، امـور حمایتـی و امـدادی 
به منظـور  اجتماعـی  تأمیـن  جامـع  نظـام  تلفیقـی  بودجـه  تنظیـم  و  و مصـارف  منابـع  مدیریـت   ز( 
متعادل سـازی اعتبـارات و تخصیـص بهینـه منابـع بـه مصـارف در قلمروهـای مختلـف  نظـام تأمیـن 

اجتماعـی؛ 
کارکردهـای نظام جامع تأمین اجتماعـی و  تنظیم وارائه  ح( سـازماندهی نظـام نظـارت و ارزشـیابی 

گزارش هـای مربوطـه بـه شـورای عالی رفاه و تأمیـن اجتماعی؛ 
ط( سـاماندهی و مدیریـت اجرایـی نظـام هدفمنـد یارانه هـای اجتماعـی و جهت دهـی  آن به سـوی 
کلـی  افـراد و خانواده هـای نیازمنـد بـا رویکـرد خوداتکائـی و اشـتغال درچارچـوب قانـون  و سیاسـت های 

نظام؛ 
کـه حتی االمـکان برخـورداری از مزایـای تأمیـن  کارکردهـای نظـام به گونـه ای  ی( طراحـی و تنظیـم 
کلیـه افـراد به ویـژه افـراد نیازمنـد ازطریـق شـبکه های بیمه ای صـورت پذیـرد. اجتماعـی و حمایـت از 

مصـارف(  و   مالی) منابـع  وضعیـت  ثبـات  از  اطمینـان  منظـور  بـه  مسـتمر  ارزیابـی  و  بررسـی  ک( 
گزارش هـای  کارکـردی نظـام تأمیـن اجتماعـی بـرای اجـرای تعهـدات جـاری و آتـی و  ارائـه  قلمروهـای 

مراجـع ذی ربـط؛  بـه  الزم 
ل ( ایجـاد زمینـه گسـترش حضـور و مشـارکت بیشـتر نهادهـای خیریـه، وقـف و مدنـی در حوزه های 

حمایتـی و امـدادی نظـام جامـع تأمیـن اجتماعی؛ 
م ( تشـکیل پایگاه اطاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور جمع آوری و  پردازش اطاعات 

مربوط و تعیین شـاخص های ذی ربط در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی؛ 

کاربردی انجام پژوهش های 
تأمین  جامع  نظام  قلمرو  سه  هر  در  الزم  راهبردی  و  تخصصی  شوراهای  سازماندهی  تبصره- 

که به تصویب هیأت وزیران  می رسد. اجتماعی به موجب آئین نامه ای خواهد بود 

 ماده 17
این  تاریخ تصویب  کثر ظرف مدت یک سال  از  است حدا اجتماعی مکلف  تأمین  و  رفاه  وزارت 
نهادهای  و  کلیه دستگاه های  اجرایی، صندوق ها  اساسنامه های  و اصاح  بررسی  به  قانون نسبت 
و  امداد  جامع  طرح  چارچوب  و امدادی) در  حمایتی  بیمه ای،  قلمروهای  در  فعال  عمومی  و  دولتی 
و  اقدام  است،  نام  ذکر  مستلزم  آن ها  بر  قانون  که  شمول  دستگاه هائی  سایر  و  نظام  کشور(  نجات 
مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به  تصویب هیأت وزیران برساند، استفاده از 
اعتبارات عمومی برای دستگاه ها، صندوق ها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود. اصاح آن 
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که مربوط به ارکان نهادهای فوق الذکر می باشد، باید به ترتیبی صورت پذیرد که  بخش از اساسنامه ها 
کلی ارکان آن ها به صورت زیر باشد:  ترکیب 

 الف( شورا یا مجمع و یا هیأت امناء با شرایط زیر: 
1- نصف به عاوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید  شورای عالی رفاه و 

تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد.
2- مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط » خدمت گیرندگان  متشکل و سازمان 
یافته« آن ها براساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد،  تعیین خواهند شد و درصورت 
عدم وجود تشکل های رسمی موصوف و تا زمان  شکل گیری آن ها، اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر رفاه 
و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند 

شد.
کارکنان یک یا چند دستگاه اجرائی منفردًا یا مجتمعاً  صندوق خاص  که برای   تبصره- در مواردی 
بیمه ای الزم باشد، دونفر از طرف باالترین مقام یا مقامات آن دستگاه یا دستگاه ها به عنوان ناظر در 

کرد. جلسات شورا یا مجمع یا هیأت امناء شرکت خواهند 
ب( هیأت مدیره: مرکب از پنج یا هفت نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد  نیاز می باشد 
به صورت موظف) بدون  برای مدت چهار سال  مربوطه  امناء  هیأت  یا  و  یا مجمع  از سوی شورا  که 
پذیرش مسؤولیت اجرایی( انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد  آن ها بامانع بوده و از میان خود 

یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره تعیین خواهند نمود.
که به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا  ج( مدیرعامل: فردی خارج از مجمع و هیأت مدیره 
یا مجمع یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بامانع 

می باشد.
که از   د( هیأت نظارت: مرکب از سه نفر دارای تخصص ها و تجارب مختلف مورد نیاز  می باشد 
انتخاب  انتخاب خواهند شد و  امناء مربوطه برای مدت چهار سال  یا هیأت  یا مجمع و  سوی شورا 
گزارش  که  مجدد آن ها بامانع می باشد.)  وظایف بازرس قانونی به عهده  سازمان حسابرسی بوده 

خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود(.
کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج   تبصره 1- شرط عضویت در 
و  انفورماتیک  اقتصاد،  مالی،  بیمه،   مدیریت، حسابداری،  رشته های  در  کار تخصصی  سال سابقه 
گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأیید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت 

کشور نافذ می باشد. و برنامه ریزی 
عمومی،  و   دولتی  اجرایی  دستگاه های  به  مربوط  اختیارات  و  مسؤولیت ها  کلیه   -2  تبصره 
یا  مربوطه  از  وزراء  نظام،  امدادی  و  حمایتی  بیمه ای،  حوزه های  در  فعال  نهادهای  و  صندوق ها 
امر شامل  این  تأمین اجتماعی تفویض می گردد.  باالترین مقام مسؤول آن ها سلب و به وزیر رفاه و 
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عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع و هیأتهای امناء نهادهای موصوف و کمیسیونهای فرعی و اصلی 
دولت، شوراهای عالی فرابخشی ومجامع بین المللی مرتبط نیز می باشد.

 ماده 18
کمیته امداد امام خمینی) ره( و همچنین  امور مرتبط با نیروهای  اعمال این قانون درارتباط با 

مسلح منوط به اذن مقام رهبری می باشد.

 ماده 19
خدمات  بیمه  بیمه های  اجتماعی،  امور  قوانین  از  قسمت  آن  قانون،  این  تصویب  تاریخ  از 
فوق  قانون  می گردد.  می باشد،  ملغی االثر  قانون  این  با  مغایر  که  امدادی  و  امور حمایتی  درمانی، 
یکم  و  بیست  خ  مور دوشنبه   روز  علنی  جلسه  در  تبصره  یک  و  بیست  و  ماده  نوزده  بر  مشتمل 
اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسامی تصویب و درتاریخ 1383/3/9 

به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانـون نحـوه بازنشسـتگى جانبـازان انقـالب اسـالمى ایـران و جنـگ تحمیلـى و معلولیـن 
عـادی و شـاغلین مشـاغل سـخت و زیـان آور

 ماده واحده
و  شرکت ها  و  مؤسسات  بانک ها  شهرداری ها،  دولتی،  مؤسسات  شرکت ها،  وزارتخانه ها،  کلیه 
از  نام است می توانند مستخدمین معلول) اعم  آن ها مستلزم ذکر   بر  قانون  که شمول  سازمان هایی 
کار، بیماران ناشی از شرایط  جانبازان انقاب اسامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از 
 خاص کار و معلولین عادی( رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را) بجز کارگران مشمول قانون 
کتبی آنان و تصویب  کار( به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام  سابقه خدمت بر اساس درخواست 
که مدت آن ذیًا بر حسب نوع  کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی  شورای امور اداری و استخدامی 
و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط 

از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی  بازنشسته نمایند.
 خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین 

حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد.
نقص  تا %40   %20 بین  درجات  در  تحمیلی  و جنگ  ایران  اسامی  انقاب  جانبازان  مورد  1-در 
بین  و درجات  کثر شش سال  و حدا کار حداقل سه  انجام  برای  توانایی ها  کاهش  یا  اعضاء  یا  عضو 
به جمع  فوق  تناسب درجات  به  کثر ده سال  و حدا کامل حداقل شش  ازکارافتادگی  آستانه  تا   %40
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میزان  باالترین  معلولیت  درجه  نظر  از  ارفاق  ماک  می شود.  افزوده  مستخدمین  سنوات خدمت 
معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است.

2- در مورد معلولیت های مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماری های ناشی از شرایط خاص کار در 
کثر  کار حداقل دو و حدا کاهش توانایی ها برای انجام  درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء و یا 
کثر هشت سال به تناوب  کامل حداقل پنج و حدا پنج سال و درجات بین 40% تا آستانه ازکارافتادگی 

درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می شود.
کار معلول شده اند در درجات بین 20% تا %40  که به دالیل غیر ناشی از  3- در مورد معلولین عادی 
کثر سه و در درجات بین %40  کار حداقل دو و حدا کاهش توانایی ها برای انجام  نقص عضو یا اعضاء یا 
کثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق خدمت  کامل حداقل سه و حدا تا آستانه ازکارافتادگی 

مستخدم اضافه می شود.
کمیسیون   تبصره 1- تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقاب اسامی و جنگ تحمیلی به عهده 
پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و درجات نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی برای انجام 
کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از حداقل سه نفر از افراد  کار در مورد افراد مشمول این قانون به عهده 
متخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد 
بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی بر اساس موارد فوق الذکر با شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد.
کشوری و مقررات مشابه آن در  که به استناد ماده 79 قانون استخدام   تبصره 2- مستخدمینی 
قوانین دستگاه های مذکور در این الیحه ازکارافتاده می شوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان 
بدون پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتی که با ارفاق مذکور، خدمت  این 

قبیل افراد از پانزده سال کمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.
 تبصره 3- شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتیهای 
جسمی و روحی می گردد، می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی 

کثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. خود با حدا
 تبصره 4- آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف 3 ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با 

همکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه اول آذر ماه یک هزار و 
سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 13۶7/9/9 به تأیید شورای نگهبان 

رسیده است.
 رئیس مجلس شـورای اسالمى

کبر هاشمى ا
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جنـگ  و  ایـران  انقالب اسـالمى  جانبـازان  بازنشسـتگى  نحـوه  قانـون  اصـالح   قانـون 
تحمیلى و معلولین عادی و شاغلین  مشاغل سخت وزیان آور، مصوب 1383/2/21 

مجلـس شـورای اسـالمى
 ماده واحده

قانـون نحـوه بازنشسـتگی جانبـازان انقـاب اسـامی ایـران و جنـگ  تحمیلـی و معلولیـن عـادی و 
شـاغلین مشـاغل سـخت و زیـان آور - مصـوب 137۶/9/1  به شـرح زیـر اصـاح می شـود: 

کار« از متن ماده واحده حذف می شود. کارگران مشمول قانون  1- عبارت » به جز 
2- تبصره های زیر به عنوان تبصره های)5( و)۶( به ماده واحده یاد شده اضافه  می شود: 

کار و تأمیـن اجتماعـی بـا لحـاظ  تبصـره)2(  کارگـر مشـمول قانـون   تبصـره 5- جانبـازان و آزادگان 
کشـوری  مصـوب۶8/12/13  مـاده)2( قانـون اصـاح مقـررات بازنشسـتگی و وظیفـه قانـون اسـتخدام 
مشـمول این قانون خواهند بود و مشـمول حداقل شـرط سـنی پنجاه سـال با داشـتن سـی سـال سـابقه 

نمی باشـند. کار 
 تبصـره 6- پرداخـت هزینه هـای ناشـی از اصـاح ایـن قانـون اعـم از حـق بیمـه و  مسـتمری قابـل 
دسـتگاه های  در  طبق مقـررات  ارفاقـی  سـنوات  بیمـه  حـق  و  بازنشسـتگی  شـرایط  احـراز  تـا  پرداخـت 
دولتـی بـه عهـده دسـتگاه مربـوط و در دسـتگاه های غیردولتـی  از جملـه دسـتگاه های مشـمول قانـون 
کـه بـا اعـام آن توسـط سـازمان تأمین اجتماعـی اعتبـار مربـوط طـی ردیـف  کار بـه عهـده دولـت اسـت 
گانـه ای همه سـاله در بودجـه کل کشـور  پیش بینـی و بـه حسـاب سـازمان یاد شـده پرداخت خواهد  جدا

شد.
3 - آئین نامـه اجرایـی ایـن قانـون توسـط سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـا همـکاری بنیاد  شـهید و امور 

ایثارگـران تهیـه و به تصویـب هیـأت وزیران می رسـد.
 قانـون فـوق مشـتمل بـر مـاده واحـده در جلسـه علنـی روز دوشـنبه مـورخ بیسـت و یکم اردیبهشـت 
مـاه یکهـزارو سـیصد و هشـتاد و سـه مجلـس شـورای اسـامی تصویـب و در تاریـخ1383/2/22 به تأیید 

شـورای نگهبان رسـیده اسـت.
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کنتـرل و مبـارزه ملـى بـا دخانیـات مصـوب 1385/06/15 مجلـس شـورای  قانـون جامـع 
اسالمى

قای دکتر محمود احمدی نژاد جناب آ
رئیس محترم جمهوری اسالمى ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم)123( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران قانون جامع 
کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به مجلس  که با عنوان طرح جامع  کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 
شورای  تأیید  و   1385/۶/15 مورخ  علنی  جلسه  در  تصویب  با  بود،  گردیده  تقدیم  اسامی  شورای 

محترم نگهبان به پیوست ارسال می گردد.
 رئیس مجلس شورای اسالمی

غالمعلی حدادعادل

ماده 1
سـتاد  عمومـی ،  سـامت  حفـظ  و  دخانـی  مـواد  مصـرف  بـا  مبـارزه  بـرای  برنامه ریـزی  منظـور  بـه 
کـه در ایـن قانـون بـه اختصـار سـتاد نامیـده می شـود بـا ترکیـب  کنتـرل و مبـارزه بـا دخانیـات  کشـوری 

می شـود:  تشـکیل  زیـر 
- وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد ؛ 

- وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی ؛ 
- وزیر آموزش و پرورش ؛ 

- وزیر بازرگانی  ؛ 
- فرمانده نیروی انتظامی  ؛ 

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی به عنوان ناظر ؛  - دو نفر از 
- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران به عنوان ناظر ؛ 

- نماینده یکی از سازمان های غیردولتی مرتبط با دخانیات به  انتخاب وزارت بهداشت ، درمان 
و آموزش پزشکی ؛ 

تبصره 1- دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود.
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  و  وزیران  هیأت  به  ستاد  ماهه  شش  عملکرد  گزارش   -2 تبصره 

مجلس شورای اسامی ارائه می شود.
تبصره 3- نمایندگان دستگاه های دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد 

بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت می شوند. 
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ماده 2
وظایف ستاد به شرح زیر است: 

الف( تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف ، شمول و ویژگی های تبلیغات ؛ 
ب( تدوین و تصویب برنامه های آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاه های مرتبط ؛ 

ج( تعیین نوع پیام ها، هشدارها، تصاویر و طرح های مرتبط با آثار سوء اجتماعی ، اقتصادی ، 
بهداشتی و سامتی دخانیات و دوره های زمانی آن ، موضوع ماده)5( این قانون ؛ 

مصوبات این ستاد پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است. 

ماده 3
هر نوع تبلیغ ، حمایت ، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات 

کیدًا ممنوع است. ا

ماده 4
سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفًا توسط دولت انجام می گیرد.

ماده 5
باید مصور و حداقل پنجاه درصد سطح هر طرف پاکت  زیانهای دخانیات  پیام های سامتی و 

سیگار)تولیدی- وارداتی ( را پوشش دهد.
گردد. گمراه کننده مانند مایم ، الیت ، سبک و مانند آن ممنوع  تبصره - استفاده از تعابیر 

ماده 6
کلیـه فرآورده هـای دخانـی بایـد در بسـته هایی بـا شـماره سـریال و برچسـب ویـژه شـرکت دخانیـات 
کلیـه بسـته بندی های فرآورده هـای  عرضـه شـوند. درج عبـارت »مخصـوص فـروش در ایـران « بـر روی 

دخانـی وارداتـی الزامی اسـت .

ماده 7
پروانـه فـروش فرآورده هـای دخانـی توسـط وزارت بازرگانـی و براسـاس دسـتورالعمل مصـوب سـتاد 

صـادر می شـود.
تبصره- توزیع فرآورده های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است .
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ماده 8
هر ساله از طریق افزایش مالیات ، قیمت فرآورده های دخانی به میزان ده درصد)10%( افزایش می یابد.
تا دو درصد)2%( از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآورده های دخانی واریزی به حساب خزانه داری 
پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل های مردمی مرتبط 
برنامه های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در  به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه 

زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می گیرد.

ماده 9
و  درمان  پیشگیرانه ،  فعالیت های  است  موظف  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت ،  وزارت 
در  را  دخانیات  ترک  مشاوره ای  خدمات  و  دخانی  فرآورده های  مصرف  به  مبتا  افراد  توانبخشی 
کز مشاوره ای و درمانی غیردولتی  گسترش و حمایت از مرا خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه های 

ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.

ماده 10
انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین نامه اجرایی آن ، جرم و مستوجب مجازات از 
مکلف  دادگاه  است .  نقدی  جزای  ریال  میلیون)50/000/000(  پنجاه  تا  ریال  هزار)500/000(  پانصد 
است عاوه بر مجازات دستور جمع آوری محصوالت مورد تبلیغ را صادر نماید و میزان مجازات های 
و  ایران  بانک مرکزی جمهوری اسامی  اعام  به  بنا  یکبار(  تورم)هر سه سال  نرخ  براساس  یادشده 

تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است .

ماده 11
محصوالت  عرضه  قانون،  ماده)7(  این  موضوع  کن  اما استثنای  به  دخانیات  عرضه  و  فروش 
پانصد  از  مجازات  مستوجب  مالیات ،  پرداخت  عدم  تکرار  مصوب ،  عامت  و  سریال  شماره  بدون 
مجازات های  میزان  و  است  نقدی  جزای  ریال  میلیون)30/000/000(  سی  تا  ریال  هزار)500/000( 
یادشده براساس نرخ تورم)هر سه سال یکبار( با اعام بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و تأیید 

هیأت وزیران قابل افزایش است .

ماده 12
فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد، عاوه بر ضبط فرآورده های دخانی 
کشف شده نزد متخلف ، وی به جزای نقدی از یکصد هزار)100/000( ریال تا پانصد هزار)500/000( ریال 

محکوم می شود، تکرار یا تعدد تخلف ، مستوجب جزای ده میلیون)10/000/000(ریال مجازات است .
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ماده 13
استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده)18( قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و 

مرتکب به شرح زیر مجازات می شود : 
تخلفات  به  رسیدگی  به حکم هیأت  باشد،  مذکور  نهادهای  کارکنان  از  مرتکب  الف( چنانچه 
اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای)الف ( و)ب ( ماده)9( قانون رسیدگی به تخلفات اداری و 

در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند)ج ( ماده مذکور محکوم می شود.
ریال  هزار)100/000(  یکصد  تا  هزار)70/000(  ریال  هفتاد  از  نقدی  جزای  به  مرتکبین  سایر  ب( 

محکوم می شوند.
تبصره 1- مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی 

از پنجاه هزار)50/000( ریال تا یکصد هزار)100/000( ریال است .
کثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال  تبصره 2- هیأت دولت می تواند حداقل و حدا

کند. یک بار براساس نرخ رسمی تورم تعدیل 

ماده 14
عرضه ، فروش ، حمل و نگهداری فرآورده های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی 

کاال است . ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق 

ماده 15
و  غیردخانی  محصوالت  برای  دخانی  فرآورده های  خاص  نام  و  تجاری  عامت  هرگونه  ثبت 

بالعکس ممنوع است .

ماده 16
ــور در مــاده )۶( عرضــه نماینــد،  ــی را در بســته های مذک فروشــندگان مکلفنــد فرآورده هــای دخان
جــزای  بــه  متخلفیــن  اســت .  ممنــوع  دخانــی  فرآورده هــای  بازشــده  بســته های  فــروش  و  عرضــه 

نقــدی از پنجــاه هــزار)50/000( ریــال تــا دویســت هــزار)200/000( ریــال محکــوم می شــوند.

ماده 17
کســری آن در ســال 1385  بارمالــی ناشــی از اجــرای ایــن قانــون بــا اســتفاده از امکانــات موجــود و 
از محــل صرفه جویی هــا و در ســال های بعــد از محــل درآمدهــای حاصــل از مــاده)8( همیــن قانــون 

گــردد. و ســایر درآمدهــا در مــاده)9( هزینــه 
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ماده 18
 آیین نامــه اجرایــی ایــن قانــون ظــرف ســه مــاه بــه وســیله وزارت بهداشــت ، درمــان و آمــوزش 

پزشــکی و بــا همــکاری شــرکت دخانیــات ایــران تدویــن و به تصویــب هیــأت  وزیــران می رســد.

ماده 19
گذاشته می شود. احکام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجرا

ماده 20
که حاصل تخریب سامت است به  درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی 

کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسامی برسد. اطاع 
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم 
شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 1385/7/5 به 

تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
 رئیس مجلس شورای اسالمی

غالمعلی حدادعادل
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تشخیص  مجمع   1391/10/2 مصوب  ایثارگران  به  خدمات رسانى  جامع  قانون 
مصلحت نظام

کلیات فصل اول 
ماده 1- تعاریف

که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقاب  کسی اطاق می گردد  الف( ایثارگر در این قانون به 
اسامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسامی ایران و استقال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات 
آزاده و  و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقوداالثر، جانباز، اسیر، 

رزمنده شناخته شود.
تبصره- احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص ازکارافتادگی مشموالن این قانون در چارچوب قوانین 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران براساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
که جان خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع  کسی اطاق می شود  ثر: به  ب( شهید و مفقوداال
ارضی  تمامیت  و  استقال  ایران،  اسامی  جمهوری  کیان  و  اسامی  انقاب  دستاوردهای  حفظ  و 
کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقاب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه 

مفقوداالثر شناخته شود.
حفظ  و  دفاع  شکوفایی،  تکوین،  راه  در  را  خود  سامتی  که  می شود  اطاق  کسی  به  جانباز:  ج( 
کیان جمهوری اسامی ایران، استقال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با  دستاوردهای انقاب اسامی و 
تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقاب و اشرار از دست داده و به اختاالت و نقصهای جسمی 

یا روانی دچار شود.
که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقاب  کسی اطاق می شود  د( اسیر: به 
کیان جمهوری اسامی ایران، استقال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات  اسامی و 
گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد  کشور  دشمن و عوامل ضد انقاب و اشرار در داخل و یا خارج از 

تأیید مراجع صاحیتدار قرار گیرد.
دستاوردهای  حفظ  و  دفاع  شکوفایی،  تکوین،  راه  در  که  می شود  اطاق  کسی  به  آزاده:  هـ( 
کشور، مقابله با تهدیدات و  کیان جمهوری اسامی ایران، استقال و تمامیت ارضی  انقاب اسامی و 
کشور اسیر شده و سپس آزاد شود.  تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقاب و اشرار در داخل و یا خارج از 
که از تاریخ 1342/5/28 تا 1357/11/1۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام  کلیه افرادی  همچنین 
خمینی)ره( به دالیل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا 

حبس قطعی بوده اند.
تبصره- استمرار شرایط این بند در طول دوران اسارت و یا زندان باید به تأیید مراجع صاحیتدار 
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برسد.
و( رزمنده: به کسی اطاق می شود که در راه تکوین، دفاع و حفظ ارزش ها و کیان جمهوری اسامی 
ایران، استقال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقاب و اشرار 

با تأیید مراجع ذی صاح به طور فعال حضور یافته باشد.
که شامل ایثارگران می باشد،  تبصره- رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسهیات این قانون 

مستثنی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی الزم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد.
که در راه اعتای اهداف عالیه انقاب اسامی و مبارزه با  ز( خانواده شاهد: خانواده های معظمی 
دشمنان انقاب یکی از اعضای خانواده شان)پدر، مادر، همسر، فرزند( شهید یا مفقوداالثر یا اسیر شده باشد.
ح( خانواده ایثارگران: خانواده های جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آن ها می شود.
ط( در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده 

تحت تکفل آنان تعلق می گیرد.
ی( بنیاد شهید و امور ایثارگران در این قانون به اختصار »بنیاد« نامیده می شود.

ماده2
دستگاه های مشمول این قانون عبارتند از: 

کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی، مؤسسات و شرکت های دولتی و ملی  الف( 
شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، 
کانون وکای  کادر قضایی و اداری و سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه آن ها،  قوه قضاییه اعم از 
سازمان  جمهوری،  ریاست  نهاد  مقننه،  قوه  دادگستری،  رسمی  کارشناسان  کانون های  دادگستری، 
صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران)سازمان های وابسته و تابعه(، نیروهای مسلح جمهوری اسامی 
ایران)نظامی و انتظامی( نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقاب اسامی و شرکت های 
که به نحوی از انحاء از بودجه  کلیه سازمان ها و شرکت هایی  تحت پوشش وابسته یا تابعه آن ها و 
بانک ها،  می گردد،  تأمین  دولت  توسط  آن ها  بودجه  از  قسمتی  یا  و  می کنند  استفاده  دولت  عمومی 
تحت  شرکت های  و  شهرداری ها  ایران،  اسامی  جمهوری  احمر  هال  جمعیت  بیمه ای،  مؤسسات 
از قبیل  نام است  بر آن ها مستلزم ذکر  قانون  که شمول  نیز مؤسسات و شرکت هایی  و  آنان  پوشش 
گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی،  سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی 
گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت های هواپیمایی، سازمان  سازمان 
کشـور، مجمـع  کادر اداری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالـی  انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و 

تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسامی؛ 
که تحت پوشش  کز تولیدی و توزیعی و خدماتـی  ب( سایر دستگاه ها و سازمان ها و شرکت ها و مرا

قانون کار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند.
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فصل دوم : مسکن
ماده 3

خدمات مسکن با استفاده از روش های ذیل ارائه می گردد: 
گذاری زمین یا مسکن؛  الف( تأمین و وا

گذاری منازل اجاره به شرط تملیک؛  ب( وا
کثر چهار درصد)4%( با بازپرداخت بیست ساله؛  ج( ارائه تسهیات بانکی بلندمدت با کارمزد حدا

د( ودیعه مسکن استیجاری؛ 
هـ( کمک باعوض؛ 

و( پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب؛ 
که حسب مورد  ز( معافیت از هزینه های آماده سازی زمین، خدمات و تسهیات مهندسی و شهری 

به ایثارگران واجد شرایط تعلق می گیرد.
تبصره 1- مشموالن دریافت خدمات مسکن عبارتند از: 

1- همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقوداالثرها، جانبازان بیست و پنج درصد)25%( و 
باالتر و آزادگانی که فاقد مسکن بوده یا دارای مسکن نامناسب می باشند.

2- تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعـه جمهوری اسامی ایران فرزندان جانبازان هفتاد 
درصد)70%( و باالتر فاقد مسکن در صورتی که قبًا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند.  1 

تبصره 2- جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این فصل که قبل از فوت از خدمات مربوط به مسکن 
که مسؤولیت حضانت فرزندان جانباز  برخوردار نشده اند، خدمات مرتبط به مسکن به همسران آنان 
و آزاده را عهده دار می باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطاء می گردد. ضمنًا جانبازان و 
گذاری خدمات مسکن مورد نظر به همسر آنان ارائه  که دارای فرزند نباشند وا آزادگان متأهل متوفی 

می گردد.
ماده 3 مکرر- دولت موظف است در اجرای بند)ل( ماده)44( قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری 
باالتر،  و  و پنج درصد)%25(  از جانبازان بیست  نفر  تعداد یکصد هزار  به  ایران در سال 1391  اسامی 
آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان باالی هفتاد درصد)70%(، همسران و والدین شهدا تسهیات 

خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.

1-به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1391/10/2 که مقرر می دارد: »قوانینی که از سال 138۶ تا 1391/10/2 به نفع 
ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسامی رسیده است، به قوت خود باقی و در اباغ این مصوبه لحاظ خواهد شد«. عبارت »فرزندان 
که قبًا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند، مندرج در بند »ل« ماده  جانبازان هفتاد درصد )70%( و باالتر فاقد مسکن در صورتی 
)44( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران مصوب 1389/10/25 چون به نفع ایثارگران است به عنوان بند )ب( 
از احکام مندرج در بند »ل« ماده )44( قانون برنامه  گردید، نهایتًا چون احکام مندرج در ماده )3( فوق جامع تر  تبصره فوق اضافه 
پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران مصوب 1389/10/25 است، لذا بند »ل« ماده )44( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 

برای مجریان قابل استناد نیست.
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نفر چهارصد  از یک میلیون  ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش  به  مبلغ تسهیات مزبور 
میلیون)350/000/000(  پنجاه  و  سیصد  استان ها  کز  مرا ریال،  میلیون)450/000/000(  پنجاه  و 
پنجاه  و  یکصد  روستاها  برای  و  ریال  میلیون)250/000/000(  پنجاه  و  دویست  شهرها  سایر  ریال، 
با نرخ چهاردرصد)4%( و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی  میلیون)150/000/000( ریال 

مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می گردد.
دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش بینی و پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ 

مصوب نظام بانکی بانک های عامل اقدام نماید.
بانک های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین های بازپرداخت الزم به 

میزان اصل تسهیات و سود سهم ایثارگر)چهار درصد( اقدام نمایند.
تبصره- دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب 
کرده اند، مابه التفاوت آن را با همان  کمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده  که قبًا از وام های 

وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.  1

ماده4
میزان تسهیات بانکی این فصل برای هر یک از مشموالن به ازای هر واحد مسکونی، یکصد و 
بیست میلیون)120/000/000( ریال در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها 
در  ماده  این  افزایش سطح تسهیات موضوع  ریال می باشد  میلیون)100/000/000(  روستاها یکصد  و 

سال های آتی، براساس نرخ تورم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 1- مشموالن این قانون که عضو تعاونی های مسکن بوده و نیز مالکان اماک مسکونی فاقد 
کتبی  سند مالکیت رسمی اعم از شهری و روستایی می توانند با ارائه ضمانت الزم)سفته و تعهدنامه 
بنیاد استان مربوط( از تسهیات بانکی استفاده نمایند. این ضمانت نافی مسؤولیت بانک در پیگیری 

اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
که به تأیید  تبصره 2- رعایت آیین نامه مقاوم سازی در ساخت واحدهای مشمول این تسهیات 

شهرداری یا بنیاد مسکن رسیده باشد ضروری است.
تبصره 3-  محاسبه سود و کارمزد متعلق به تسهیات بانکی مسکن در چارچوب ضوابط مورد عمل 
ایثارگران مشمول،  از  دریافت  قابل  کارمزد  و  و سود  گرفت  بانک ها در بخش مسکن صورت خواهد 
چهاردرصد)4%( بوده و پرداخت مابه التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانک ها در بخش مذکور در 

قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی خواهد شد تا از آن طریق به بانک ها پرداخت شود.

مصوب  آن  تبصره  و   1391 سال  بودجه  قانون   )۶9( بند   1391/10/2 مورخ  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبه  موجب  به   -2
یا وثیقه جدید پرداخت نماید.« و به نفع  تا عبارت »...  که متضمن عبارت »دولت موظف است در اجرای بند )ل(...«   1391/2/30

ایثارگران است، به عنوان ماده )3 مکرر( الحاق گردید
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کـه از تسـهیات و وام خریـد مسـکن در سـقف باالتـر از میـزان اشـاره شـده در  تبصـره4- ایثارگرانـی 
کارمـزد وام دریافتـی تـا سـقف پیش بینـی شـده در ایـن  ایـن مـاده اسـتفاده می نماینـد سـود تسـهیات و 
مـاده براسـاس چهاردرصـد)4%( و مـازاد بـر آن برابـر ضوابط نظام بانکی محاسـبه خواهد شـد. دریافت 

ایـن تسـهیات و وام بـدون شـرایط سـپرده گذاری می باشـد.

ماده 5
به منظور پیشگیری از تخریب و بااستفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگهداری منازل مسکونی 
بهره مند  نیز  مسکن  به  مربوط  مساعدتهای  از  و  دارند  قرار  حرج  و  عسر  در  که  فصل  این  مشموالن 
نشده  اند، بنیاد برحسب ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء می تواند بخشی از هزینه های تعمیرات 

منازل را به صورت باعوض پرداخت نماید.

ماده 6
مشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع 
و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های 
ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می باشند. مفاد این ماده 

کم شامل ایثارگران نخواهد بود. در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر ترا
گاز و پنجاه  تبصره- مشموالن این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضاب، برق و 

درصد)50%( هزینه خدمات انشعاب آن ها برای یک بار معاف می باشند.

ماده 7
آزادگان،  باالتر،  و  پنج درصد)%25(  و  بیست  برای جانبازان  و شهرسازی موظف است  راه  وزارت 
همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید)به نام فرزندان( نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت 
منطقه ای سال 13۶9 و اولین سال قیمت منطقه ای برای زمین هایی که قیمت منطقه ای سال 13۶9 
گذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممکن  را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتی که وا
نباشد دولت مکلف است به ازای آن جهت هر یک از مشموالن مبلغ پنجاه میلیون)50/000/000( ریال 

برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال های بعد، اعتبار الزم را اختصاص دهد.

ماده 8
کثر سی درصد)30%( از منازل اجاره به شرط تملیک  وزارت راه و شهرسازی موظف است ساالنه حدا
خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد. مابه التفاوت 

سهم زمین در آپارتمان های اجاره به شرط تملیک به مشموالن واجد شرایط پرداخت می شود.
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ماده9
به عهده  این هزینه ها  و پرداخت  کًا معاف  آماده سازی  از پرداخت هزینه  این فصل  مشموالن 

وزارت راه و شهرسازی است این معافیت ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قید می گردد.

ماده 10
بنیاد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه ساالنه نسبت به مناسب سازی اماکن مسکونی 

و ساماندهی محیط زیست شخصی جانبازان ویژه اقدام نماید.

ماده 11
کلیه هزینه های خدمات مربوط به  کشور موظفند  وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و 
گلزارهای شهدا و  گازرسانی و جاده مواصاتی و ساخت و ساماندهی و نگهداری  آبرسانی، برق رسانی، 

یادمان ها را با هماهنگی بنیاد تأمین نمایند.
که تحت پوشش شهرداری ها، اوقاف  گلزارهای شهدا در مکانهایی  گاز مصرفی  هزینه آب، برق و 

و سازمان میراث فرهنگی نیستند رایگان می باشد.
کل نیروهای مسلح و  کشور با هماهنگی بنیاد و ستاد  آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های مزبور تهیه و به تصویب هیأت 

وزیران خواهد رسید.
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فصل سوم: بهداشت و درمان
ماده12

حـدود خدمـات بیمـه بهداشـتی، درمانی)همگانـی، مکمـل، خـاص( قابـل ارائه به خانواده شـاهد، 
جانبـازان، آزادگان و افـراد تحـت تکفـل ایشـان طبـق مفـاد قانـون بیمـه همگانی درمانی کشـور و قانون 
سـاختار نظـام جامـع رفـاه و تأمیـن اجتماعـی و اصاحـات قوانیـن یـاد شـده می باشـد. آیین نامـه اجرایی 
کل نیروهـای  ذی ربـط بـا پیشـنهاد مشـترک بنیـاد، وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح و سـتاد 

مسـلح بـه تصویـب هیـأت وزیـران خواهد رسـید.

ماده13
الف( تأمین صددرصد)100%(( هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سامت، بیمه همگانی، 
که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی گردند( خانواده  بیمه مکمل و بیمه خاص خدماتی 
اعتبـارات آن هر ساله در  و  بر عهـده دولت بوده  آنان  افراد تحت تکفل  و  آزادگان  شاهد، جانبازان، 

قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد.
تبصره 1- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار 
کارکنان ایثارگر شاغل  اباغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم 

در دستگاه مربوط و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.
تبصره 2- شرکت های دولتی، نهادها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت هایی 
که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به 
ایثارگران شاغل در مؤسسات مربوط و افراد  کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم  پرداخت 

تحت تکفل آنان اقدام نمایند.
تبصـره 3- دولـت مکلـف اسـت بـه منظـور پرداخت کسـورات بیمـه درمان همگانی و تکمیلی سـهم 
کار و تأمیـن اجتماعـی اعتبـار الزم را هـر سـاله در  ایثارگـران شـاغل در بخـش غیردولتـی مشـمول قوانیـن 

لوایـح بودجـه سـنواتی کل کشـور پیش بینـی نمـوده و در اختیـار سـازمان تأمیـن اجتماعـی قـرار دهد.
کارهای الزم و برای بهره مندی  تبصره 4- دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز و 

هماهنگ مشموالن این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.
صددرصد)%100(  ایران  اسامی  جمهوری  توسعه  پنجم  پنجساله  برنامه  قانون  پایان  تا  ب( 
هزینه-های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرایی و 
صددرصد)100%( هزینه های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید 

و امور ایثارگران است.  1

1-به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1391/10/2 عبارت »صد درصد)100%( هزینه های درمانی ایثارگران شاغل 
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ماده 14
بنیاد موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو 
گروه های ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندام های  و تجهیزات مورد نیاز و برای 
مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان تهیه و تأمین نماید. بدین منظور بنیاد می تواند ضمن استفاده از 
ظرفیت بخش های دولتی و غیردولتی حسب ضرورت با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
کز ویژه مورد نیاز ایثارگران واجد  رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران نسبت به توسعه یا تأسیس مرا

شرایط اقدام نماید.
کشـور موظـف اسـت بـا اولویـت نسـبت بـه پذیـرش فرزنـدان معلـول،  تبصـره 1- سـازمان بهزیسـتی 
کـز دولتـی و غیردولتـی اقـدام نمـوده و خدمـات مربوطـه را بـه آن هـا ارائـه نمایـد. اعتبـار  ایثارگـران در مرا

مربـوط بـه ایـن خدمـات از محـل اعتبـارات مصـوب سـازمان مذکـور تأمیـن و پرداخـت می گـردد.
تبصره 2- بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبوالنس مورد 

نیاز ایثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید.

ماده 15
بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تأمین و ارتقای 
کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان  سطح بهداشت و درمان و پایش و 
و افراد تحت تکفل آنان نسبت به ایجاد بانک جامع اطاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده 

سامت برای آنان اقدام نماید.

ماده 16
کسیناسیون  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی بنیاد نسبت به وا

خاص در مورد افراد مشمول ماده)15( به صورت رایگان اقدام نماید.

ماده 17
که امکان درمان آنان در داخل کشور وجود  بنیاد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازانی 

و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرایی و صددرصد)100%( هزینه های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت 
تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است« مندرج در بند»ب« ماده)44( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری 
گردید. نهایتًا  اسامی ایران اصاحی1390/۶/7 چون به نفع ایثارگران است به عنوان بند)ب( ماده)13( به انتهای ماده فوق اضافه 
چون احکام مندرج در ماده )13( فوق جامع تر از احکام مندرج در بند»ب« ماده)44( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری 

اسامی ایران مصوب 1389/10/25 است، لذا بند »ب« ماده)44( قانون برنامه پنجساله پنجم برای مجریان قابل استناد نیست.
کمتر از یک  شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )25%( و آزادگان 

سال اسارت اختصاص دهند.
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از  کمیسیون پزشکی و تأیید شورای عالی پزشکی بنیاد و با استفاده  ندارد، حسب تشخیص و نظر 
که در اعتبارات سنواتی بنیاد پیش بینی می گردد، اقدام نماید. بودجه ارزی و ریالی 

ماده 18
کارافتادگی به  بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوین و یا اصاح معیارهای تشخیص درصد از 
عنوان مبنای ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان یا در نظرگرفتن وضعیت سامتی، شرایط اجتماعی، 
گروه و با استفاده از استانداردهای بین المللی به عنوان معیارهای جدید در  اقتصادی و اشتغال این 
کارافتادگی جانبازان نسبت  ارائه خدمات)امتیازبندی تلفیقی( و تعیین و اصاح و به روزکردن درصد از 
به تشکیل کمیسیون پزشکی در مواردی که مطابق ضوابط، نیاز به رأی کمیسیون باشد، اقدام نماید.

ماده 19
کثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک  بنیاد موظف است حدا
کز پزشکی، درمانی و ستادهای تخلیه  کلیه مرا پزشکی و سابقه مجروحیت موجود در بیمارستان ها و 
مجروحان و جلوگیری از امحاء، مفقود یا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشینی و امکانات 

رایانه ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس اقدام نماید.

ماده 20
کار و  بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، 
ارائه خدمات  کشور به منظور  رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی 
مشاوره ای و مددکاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سامت و تأمین بهداشت روانی ایثارگران 

کز مشاوره ای و مددکاری ایثارگران« را تأسیس نماید. و خانواده ایشان »مرا
و  بنیاد  توسط  قانون  این  تصویب  از  پس  ماه  سه  ظرف  فصل  این  اجرایی  آیین نامه  تبصره- 
کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و  با همکاری وزارتخانه های تعاون، 
کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت  پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران و ستاد 

وزیران خواهد رسید.
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ماده21

پنـج درصـد)%25(  و  بیسـت  قانـون مکلفنـد حداقـل  ایـن  مـاده)2(  کلیـه دسـتگاه های موضـوع 
کـه وفـق ضوابـط و مجوزهـای مربـوط  از نیازهـای اسـتخدامی و تأمیـن نیروهـای مـورد نیـاز خـود را 
آزادگان،  و  بـه خانواده هـای شـاهد، جانبـازان  اخـذ می نمایـد  نیروهـای خروجـی خـود  و جایگزینـی 
همسـر و فرزنـدان شـهدا و جانبـازان بیسـت و پنـج درصـد)25%( و باالتـر، فرزنـدان و همسـران آزادگان 
یـک سـال و بـاالی یـک سـال اسـارت، اسـرا و خواهر و بـرادر شـاهد اختصاص دهند و پنـج درصد)%5( 

سـهمیه اسـتخدامی را نیـز بـه رزمنـدگان بـا سـابقه حداقـل.
کلـی و  کارافتـاده  کلـی، آزادگان از  کارافتـاده  تبصـره 1- آن دسـته از فرزنـدان شـاهد، جانبـازان از 
کسـب حـد نصـاب قبولـی و امتیـازات  کـه عـاوه بـر سـهمیه اسـتخدامی ایـن مـاده بـا  فرزنـدان آنـان 
الزم در آزمون هـای اسـتخدامی پذیرفتـه شـوند می تواننـد هماننـد سـایر فرزنـدان شـاهد، جانبـازان و 

گردنـد. کثـر سـن بهره منـد  آزادگان از شـرط معافیـت حداقـل معـدل و حدا
تبصـره 2- کلیـه دسـتگاه های مشـمول ایـن قانـون موظفنـد پـس از بازنشسـتگی یکـی از ایثارگران 
شـهید،  فرزنـدان  از  یکـی  اسـتخدام  عمومـی  شـرایط  رعایـت  بـا  خـود  اسـتخدامی  سـهمیه  محـل  از 
جانبـازان بیسـت و پنـج درصـد)25%( و باالتـر، آزاده، اسـیر و مفقوداالثـر را در آن دسـتگاه اسـتخدام 

نماینـد.
تبصـره 3- کسـب حداقـل هشـتاد درصـد)80%( حدنصـاب آزمـون علمـی آخرین نفر پذیرفته شـده 
بـرای مشـموالن متقاضـی اسـتخدام در ادارات آمـوزش و پـرورش و علـوم تحقیقـات و فنـاوری الزامـی 

است.

ماده22
کمیسیون  که بنا به تشخیص  بنیاد حسـب مورد به همسـر و والدین شاهد، جانبازان و آزادگان، 
باشند،  حرکتی(  جسمی،  معلول)ذهنی،  و  محجور  قانون  تکفل  تحت  عائله  دارای  بنیاد  پزشکی 
عاوه بر پرداختی های موضوع این قانون، در صورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یاد شده در 
میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 

پرداخت می نماید.

ماده23
کارکنان  کلیه والدین شاهد به میزان معادل یک و نیم برابر حداقل حقوق  بنیاد مکلف است به 

دولت مستمری پرداخت نماید.
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ماده24
همسران شاهد، همسران جانبازان پنجاه درصد)50%( و باالتر، شیمیایی و اعصاب و روان)متوفی 
که قبل از اسارت با آنان ازدواج  یا در قید حیات( و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و باالتر 
نموده اند، در صورت شاغل بودن می توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از 

گردند. کامل بهره مند  موعد با دریافت حقوق و مزایای 
کمتر از پنج  تبصره 1- همسران شاغل جانبازان زیر پنجاه درصد)50%( و آزادگان با سنوات اسارت 
که به پیشنهاد بنیاد به تصویب هیأت وزیران می رسد از یک تا پنج سال  سال براساس آیین نامه ای 

سنوات ارفاقی بازنشستگی بهره مند می گردند.
کاری برخوردار  کلیه همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از کاهش ساعت  تبصره 2- 

می گردند.
تبصره 3- رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جانبازان الزامی 

نمی باشد.

ماده 25
که  به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد)50%( و باالتر و آزادگان متوفی 
کارکنان دولت،  آنان تحت تکفل قانونی داشته باشند معادل حداقل حقوق  از  را  یا فرزندانی  فرزند 
از مادر نیز مشمول  از این فرزندان محروم  افراد حضانت کننده  حق سرپرستی پرداخت خواهد شد. 

این ماده می باشند.

ماده 26
و  باالتـر  و  درصـد)%50(  پنجـاه  جانبـازان  سـامت  از  حمایـت  منظـور  بـه  اسـت  موظـف  دولـت 
براسـاس شـدت و  بنیـاد و  کمیسـیون پزشـکی  بـه تشـخیص  جانبـازان اعصـاب و روان و شـیمیایی 
کـه از جانبـازان مراقبـت می شـود، نسـبت  کاری  نـوع ضایعـات ناشـی از مجروحیـت و میـزان سـاعت 
کارگـران  بـه برقـراری و پرداخـت حـق پرسـتاری و حـق همیـاری بـر مبنـای حداقـل دسـتمزد ماهانـه 

اقـدام و اعتبـار مـورد نیـاز را در لوایـح بودجـه سـنواتی منظـور نمایـد.

ماده 27
مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال 
و  سخت  مشاغل  مأخذ  به  بازنشستگی  و  بیمه  لحاظ  از  قبول  قابل  سنوات  جزء  تمایل  صورت  در 

زیان آور)یک به یک و نیم( محسوب می گردد.
کارفرما را برای  کارگر و  کارمند و یا  کسور بیمه و بازنشستگی سهم  دولت مکلف است مابه التفاوت 
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کسور بیمه و بازنشستگی(  مدت مذکور به مأخذ آخرین وضعیت استخدامی)حقوق و مزایای مشمول 
محاسبه و یکجا به صندوق های مربوط واریز نماید.

ماده 28
کلیـه دسـتگاه های مشـمول ایـن قانـون مکلفنـد نسـبت بـه اعطـای امتیـازات دیپلـم بـه شـهدا و 
کلیـه شـهدا و مفقـودان دارای  مفقـودان زیـر دیپلـم و احتسـاب مزایـای یـک مقطـع تحصیلـی باالتـر بـه 
مـدرک دیپلـم و باالتـر هماننـد جانبـازان و آزادگان اقـدام و حقـوق و مزایـای آنـان را مطابقـت دهنـد.
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کارآفرینى فصل پنجم: اشتغال و 
ماده 29

خانواده شاهد، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد)25%( و باالتر، آزادگان 
که فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرایط شغل مورد نظر باشند  و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آن 

می توانند از خدمات این فصل برخوردار شوند.
تبصره- رزمندگان و خواهر و برادر شاهد در اولویت بعدی برای استفاده ازخدمات موضوع این 

فصل می باشند.

ماده 30
کار و رفاه اجتماعی و سایر واحدهای ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظفند  وزارت تعاون، 
کار،  قانون  تابع  کارگاه های  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  جذب  راستای  در  بنیاد  با  هماهنگی  ضمن 

مشموالن موضوع ماده)29( این قانون را در اولویت قرار دهند.

ماده 31
کارگاه هـا بـه جـذب مشـموالن موضـوع مـاده)29( ایـن قانـون، دولـت  کارفرمایـان  بـه منظـور تشـویق 
موظـف اسـت کارفرمایانـی را کـه بـا هماهنگـی بنیـاد پـس از اخـذ تعهـدات الزم و انعقـاد قـراردادی کـه مبیـن 
تعهـدات طرفیـن باشـد اقـدام بـه جـذب نیـرو در راسـتای تأمیـن نیـروی انسـانی مـورد نیـاز خـود می نماینـد، 

مشـمول تخفیفـات و تسـهیاتی بـه شـرح ذیـل قـرار دهـد : 
الـف( حـق بیمـه سـهم کارفرمـا بـرای جانبـازان و آزادگان و فرزنـدان شـاهد بـه میـزان صددرصـد)%100( 
و سـایر مشـموالن موضـوع مـاده)29( ایـن قانـون بـه میـزان پنجـاه درصـد)50%( حداقـل به مدت پنج سـال 

توسـط بنیـاد پرداخت می گـردد.
کارگاه ها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد)%150(  گونه  کافرمایان این  کاهش مالیات  ب( 
حقـوق پرداختـی بـه ایثارگـران جدیداالسـتخدام بـه عنـوان هزینه هـای قابـل قبـول مالیاتـی بـه مـدت 

پنج سـال؛ 
کـه اقـدام بـه جـذب و اسـتخدام افـراد موضـوع مـاده)29( ایـن قانـون حداقـل بـه  کارفرمایانـی  ج( 
مـدت پنـج سـال می نماینـد تـا مـدت هجـده مـاه از هفتـاد و پنـج درصـد)75%( یارانـه حداقـل حقـوق و 
گرفـت  کـه در اختیـار آنـان قـرار خواهـد  کار بـر حسـب نـوع شـغلی  دسـتمزد، موضـوع مـاده)42( قانـون 

می شـوند. بهره منـد 

ماده 32
کارآفرینی ایثارگران اقدام نموده و اساسنامه  بنیاد موظف است نسبت به ایجاد صندوق اشتغال و 
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آن را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند. منابع مالی این صندوق به شرح زیر تأمین می گردد: 
الف( بودجه عمومی دولت؛ 

ب( وجوه برگشتی از محل اقساط وام های اشتغال پرداختی به ایثارگران وجوه اداره شده؛ 
ج( سایر منابع بنیاد)منابع داخلی بنیاد(؛ 

ماده33
که در راستای دستیابی فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد)25%( و باالتر و  در صورتی 
گیری دوره های آموزشی و مهارتی باشد، به منظور تأمین  آزادگان بیکار به مشاغل مناسب، نیاز به فرا
کمک هزینه زندگی معدل هفتاد و  کثر تا هجده ماه(  حداقل معاش آنان در طول دوره آموزش)حدا

کارکنان دولت و برای یک بار توسط بنیاد پرداخت خواهد شد. پنج درصد)75%( حداقل حقوق 

ماده34
کز ارائه دهنده  برای بهره مندی افراد واجد شرایط این فصل، ضمن هماهنگی دستگاه ها و مرا
سی  تا  باشند  نکرده  استفاده  فصل  این  تسهیات  از  قبًا  که  آن  بر  مشروط  بنیاد  با  فوق  امکانات 

درصد)30%( از امکانات مربوط به موارد ذیل به این امر اختصاص می یابد: 
از طریق شوراهای اسامی و با  گذاری غرفه میادین و بازارچه های خود اشتغالی و دکه  الف( وا

هماهنگی شهرداری ها؛ 
کوتاه مدت و بلندمدت آموزش های مهارتی، تخصصی سازمان  ب( سهمیه پذیرش دوره های 

آموزش فنی و حرفه ای به همراه تسهیات رفاهی به ویژه خوابگاه؛ 
غ التحصیان توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط؛  کارورزی خاص فار ج( اجرای دوره های 

کشور، توسط دستگاه های مشمول این قانون؛  کار به خارج از  د( اعزام نیروی 

ماده 35
کارهای مناسب را برای ایجاد مشاغل پایدار برای مشموالن این فصل  دولت مکلف است ساز و 
و  فنی  کمک های  برنامه  اشتغالی،  خود  شده،  اداره  وجوه  اعتبارات  تکلیفی،  تسهیات  محل  از 

اعتباری)ملی و استانی( در لوایح بودجه ساالنه پیش بینی و اجراء نماید.

ماده 36
رئیس  کان،  در سیاستگذاری های  قانون  این  اشتغال مشموالن  منظور ساماندهی موضوع  به 

بنیاد در شورای عالی اشتغال عضویت خواهد داشت.
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فصل ششم: معیشت و رفاه
ماده 37

کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاه های موضوع 
ماده)2( این قانون به شرح تبصره های زیر حسب مورد تأمین و پرداخت می گردد: 

کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار  تبصره 1- 
اباغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط 

اقدام نمایند.
تبصره 2- شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهای عمومی 
که شمول قانون بر آن ها مستلزم  که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و شرکت هایی  غیردولتی 
ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم 

اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام نمایند.
تبصره 3- دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان 
کار و تأمین اجتماعی اعتبار الزم را هر ساله در لوایح بودجه  شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون 

سنواتی کل کشور پیش بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

ماده 38
حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل در دستگاه های موضوع ماده)2( 
که به صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذی صاح نظیر نیروی مقاومت بسیج، سپاه  این قانون 
تبلیغات  سازمان  جهادسازندگی،  خمینی)ره(،  امام  امداد  کمیته  ارتش،  اسامی،  انقاب  پاسداران 
اعزام و به دلیل  ایران به جبهه  اسامی، حوزه های علمیه و جمعیت هال احمر جمهوری اسامی 
کلی  کارافتاده  از  آزاده  و  کلی  کارافتاده  از  جانباز  مفقوداالثر،  شهید،  ترور  اثر  بر  یا  و  جبهه  در  حضور 

کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد. گردیده اند. طبق مقررات، همطراز 
تبصره- حقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح براساس مقررات 

مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می گردد.

ماده 39
از  جانبازان  و  آزادگان  اسرا،  مفقوداالثر،  شهید،  مستخدمان  اشتغال  حالت  مزایای  و  حقوق 
کشوری و لشکری براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای  از  کلی دستگاه ها، اعم  کارافتاده 

مسلح محاسبه می گردد.
کلـی توسـط دسـتگاه مربـوط و  کارافتـاده  تبصـره 1- حقـوق و مزایـای اسـرا، آزادگان و جانبـازان از 

حقـوق و مزایـای شـهدا و مفقوداالثرهـا توسـط بنیـاد پرداخـت می گـردد.
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تبصـره 2- حقـوق حالـت اشـتغال جانبـازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مـواد)38( و)39( این 
قانـون در صـورت اشـتغال در دسـتگاه های موضـوع بند)الـف( مـاده)2( این قانون قطع نمی گـردد.   1

ماده 40
آخرین  معادل  اشتغال،  حالت  قانون  مشمول  آزادگان  و  جانبازان  شهدا،  بازنشستگی  حقوق 
حقوق و مزایای دریافتی تعیین و هر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغان اضافه و به شکل 

تبصره های زیر عمل می شود.
تبصره 1- حقوق بازنشستگی مشموالن قانون حالت اشتغال، اعم از اینکه در اجرای قانون مذکور 
کارکنان همطراز)بازنشسته در سال  و یا سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه 

تصویب این قانون( تطبیق و اعمال می گردد.
توسط  دولت  غیرمستخدم  آزادگان  و  جانبازان  شهدا،  وظیفه  و  بازنشستگی  حقوق   -2 تبصره 
بنیاد و حقوق بازنشستگی و وظیفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگی 

دستگاه ذی ربط پرداخت می گردد.
کلیه امتیازات منظور شده  تبصره 3- مشموالن قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از 
برای شاغات همطراز)مانند پاداش پایان خدمت و غیره( برخوردار می گردند. دستگاه مجری حکم 

حقوق بازنشستگی مکلف به تأمین و پرداخت حقوق و امتیازات مذکور خواهد بود.

ماده 41
و خانواده جانبازان  و خانواده های شاهد  آزادگان  باالتر،  و  پنج درصد)%25(  و  بیست  جانبازان 
یا خصوصی  دولتی  شرکت های  از  یک  هر  طریق  از  داخلی  مسافرت  صورت  در  درصد)%70(  هفتاد 
پنجاه  پرداخت  از  بنیاد  نامه  معرفی  یا  و  ایثارگری  کارت  ارائه  با  کشتیرانی  و  راه آهن  هواپیمایی، 

درصد)50%( هزینه بلیط مسافرت معاف می باشند.
کلیـه مشـموالن ایـن مـاده از پرداخـت هزینه بلیـط اتوبوس و مترو)داخل شـهری( معاف  تبصـره 1- 

می باشند.
از  تبصره 2- مشموالن این ماده در پروازهای خارجی با معرفی نامه بنیاد برای یک بار در سال 

پنجاه درصد)50%( تخفیف مستقیم بهای روز فروش بهره مند می باشند.
تبصره 3- تخفیف موضوع این ماده در بخش های دولتی و خصوصی توسط بنیاد تأمین و پرداخت 

می شود.

1-مطابق ماده واحده قانون اصاح تبصره )2( ماده )39( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب1392/7/3 مجلس شورای 
اسامی اصاح شده است.
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ماده 42
معافیت ایثارگران و فرزندان ذکور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظیفه عمومی طبق قانون 

کل نیروهای مسلح خواهد بود. نظام وظیفه عمومی و اصاحات آن و تدابیر فرمانده 

ماده43
سازمان حج و زیارت موظف است هر ساله پنج درصد)5%( تا ده درصد)10%( از سهمیه حج تمتع 
که توسط بنیاد معرفی و برای اولین  را به جانبازان و آزادگان و همسران آنان، همسر و والدین شاهد 

بار مشرف می شوند اختصاص دهد.

ماده44
کارت تردد  کشور ضمن هماهنگی های الزم نسبت به ارائه خدمات ترددی از جمله آرم و  وزارت 
و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و مناطق مربوط را برای جانبازان بیست و پنج درصد)25%( و 

باالتر، براساس معرفی نامه بنیاد به صورت رایگان فراهم نماید.

ماده 45
کلیه جانبازان  دولت مکلف است ساالنه اعتبار و تسهیات الزم را برای تهیه خودرو مناسب برای 
پنجاه درصد)50%( و باالتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد)25%( الی چهل و نه درصد)%49( 
کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیش بینی نماید. که به تشخیص 

کمیسیون پزشکی بنیاد  که به تشخیص  تبصره 1- آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی 
معلول شناخته می شوند می توانند از تسهیات موضوع این ماده استفاده نمایند.

گذاری، میزان تسهیات، کارمزد و میزان کمک باعوض توسط بنیاد و  تبصره 2- آیین نامه چگونگی وا
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 46
دولت مکلف است نسبت به تأمین و پرداخت پنجاه درصد)50%( هزینه بیمه عمر خانواده های 
مذکور  بیمه  پوشش  تحت  دولتی  دستگاه های  از  هیچ یک  توسط  که  آزادگان  و  جانبازان  شاهد، 

نمی باشند، اقدام نماید.

ماده 47
که توسط  ایثارگران  کمک به صندوق ذخیره  را به منظور  دولت مکلف است همه ساله مبلغی 

بنیاد تشکیل خواهد شد در بودجه ساالنه بنیاد پیش بینی نماید.
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ماده 48
بنیاد مکلف است پس از فوت هریک از ایثارگران غیر مستخدم دولت، کمک هزینه فوت همانند 
دولت  کارکنان  به  ضروری  هزینه های  از  بخشی  و  خدمت  پایان  پاداش  پرداخت  قانون  مشموالن 
مصوب 1375/2/2۶ و اصاحیه های بعدی آن، به خانواده آنان مشروط بر اینکه به موجب قوانین 

و مقررات دیگری دریافت ننموده باشند پرداخت نماید.
کشوری و لشکری و برای ایثارگران مستخدم خود، طبق قوانین و  تبصره-  دستگاه های اجرایی 

مقررات مربوط اقدام می نمایند.

ماده 49
ازدواج خانواده شاهد،  امر  این قانون موظفند برای مساعدت در  دستگاه های اجرایی مشمول 
آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت هدیه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش 
کارکنان دولت مصوب 1375/2/2۶و اصاحیه های  پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به 

بعدی آن را به میزان دو برابر پرداخت نمایند.
اجرایی  دستگاه های  پوشش  تحت  که  ماده  این  مشموالن  به  ازدواج  هدیه  پرداخت  تبصره- 

نیستند به عهده بنیاد است.

ماده 50
تسهیات بانکی)وام( بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان 
صورت  به  اعتبار  و  پول  شورای  سوی  از  بانکی  ضوابط  برابر  دو  میزان  به  نوبت  یک  برای  آنان 

قرض الحسنه تعیین می گردد.

ماده 51
پنـج  و  بیسـت  جانبـازان  و  شـهدا  بـه  موظفنـد  قانـون  ایـن  مشـمول  اجرایـی  دسـتگاه های  کلیـه 
درصـد)25%( و باالتـر و آزادگان شـاغل مبلغـی معـادل بیسـت و پنـج درصـد)25%( حداقل حقـوق کارکنان 
بـه طـور ماهانـه  ایثارگـری  تعییـن می شـود. به عنـوان فوق العـاده  کـه هـر سـال توسـط دولـت  را  دولـت 

نمایـد. پرداخـت 
که در استخدام دولت نیستند مبلغ یاد شده توسط بنیاد  تبصره 1- به افراد موضوع ماده مذکور 

تأمین و پرداخت می گردد.
حالت  از حقوق  که  کلی  کارافتاده  از  آزادگان  و  جانبازان  به  ایثارگری  فوق العاده  این   -2 تبصره 

گرفت. گردیده اند، تعلق نخواهد  اشتغال مطابق مواد)38( و)39( این قانون برخوردار 
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ماده 52
کثر به مدت سه  بیمه درمانی فرزندان ذکور شهدا پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال حدا

سال توسط بنیاد محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده 53
کلیه دستگاه های مشمول این قانون موظفند مرخصی استحقاقی و عملیاتی استفاده نشده شهدا 
و مفقودان را به ازای هر ماه طلب مرخصی آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان 

محاسبه و از سوی دستگاه های ذی ربط پرداخت نمایند.

ماده 54
کلیه  از  کارکنان شاغل دستگاه ها،  کلی همانند سایر  کارافتاده  از  آزاده  کارکنان شهید و جانباز و 
کارکنان دستگاه ها، نظیر دفترچه اتکا،  تسهیات اجتماعی، رفاهی، آموزشی و خدمات قابل ارائه به 

عاوه بر تسهیات بنیاد برخوردار خواهند شد.

ماده 55
کلـی مشـمول ایـن قانـون چنانچـه قبـل از سـن بازنشسـتگی فـوت  کارافتـاده  جانبـازان و آزادگان از 
تـا سـن بازنشسـتگی برخـوردار  از حقـوق و مزایـای حالـت اشـتغال  آنـان  نماینـد، عائلـه تحـت تکفـل 

خواهنـد شـد.

ماده 56
صد در صد)100%( حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، 

جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشند.

ماده57
که براساس ماده)13(  قانون حمایت  مرخصی های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت 
برابر  دو  آنان  کشور مصوب 13۶8/9/13سنوات خدمتی  به  ورود  از  آزاد شده( پس  آزادگان)اسرای  از 

محاسبه و ذخیره شده است، براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود.
کـه بعـد از اسـارت شـاغل شـده اند از ایـن مزایـا بـرای مـدت اسـارت بهره منـد  همچنیـن آزادگانـی 

شـد. خواهنـد 
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ماده 58
خانواده  از  قضایی  ارائه خدمات حمایت  به  نسبت  قضاییه  قوه  با همکاری  دادگستری  وزارت 
شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد)25%( و باالتر و آزادگان در مراجع قضایی جهت دفاع و استیفای 

حقوق آنان اقدام نماید.
تبصره 1- هزینه ارائه خدمات حمایت قضایی از محل اعتبارات مصوب بنیاد تأمین و پرداخت 

می گردد.
قانون  این  اجرای  عدم  درخصوص  ماده  این  مشمول  ایثارگران  به  مربوط  شکایات   -2 تبصره 
کمیسیون ماده)1۶( قانون تسهیات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقاب اسامی قابل طرح  در 

می باشد.

ماده 59
و  بیست  کانون وکای دادگستری موظفند  و  کشور  اماک  و  اسناد  ثبت  قوه قضاییه، سازمان 
کارشناسان رسمی دادگستری را  پنج درصد)25%( سهمیه صدور پروانه سر دفتری و وکالت و مجوز 
به خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد)25%( و باالتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت 

و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.

ماده 60
که قبل  دستگاه های موضوع ماده)2( این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی 
از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده اند صرفًا برای یک بار نسبت به 

اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.
تخلفات  به  رسیدگی  یا هیأت های  مراجع قضایی  از  رأی صادره  به موجب  که  افرادی  تبصره- 
ماده  این  کنار شده اند مشمول  بر  کار  از  دلیل محکومیت  به  مربوط  قانونی  مراجع  یا سایر  و  اداری 

نخواهند بود.

ماده 61
مسلح جمهوری  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  بنیاد،  از سوی  این فصل  اجرایی  آیین نامه 
رئیس-جمهور  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  ایران،  اسامی 

تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

344



بخش سوم: قوانین معتبر مصوب مجلس شورای اسالمی

فصل هفتم : امور فرهنگى، آموزشى، ورزشى و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
ماده62

کز آموزش عالی غیر انتفاعی  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسامی و مرا
انتقال دانشجویان و پذیرفته شدگان،  با رعایت مقطع تحصیلی و نوع مؤسسه، نسبت به  موظفند 
آزادگان، اسرا، جانبازان بیست و پنج درصد)25%( و باالتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد 
به دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان و یا نزدیک ترین محل و همچنین 

گروه آزمایشی مربوط برای یک بار اقدام نمایند. تغییر رشته همطراز در 

ماده63
یاد  ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن  ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد،  با هدف توسعه، 
شهیدان و حفظ و تقویت شأن و جایگاه الگوهای عینی عرصه جهاد، ایثار و شهادت، شورای عالی 

ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با شرح وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود.
ح وظایف:  الف( شر

1- سیاستگذاری در زمینه احیاء، حفظ، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت؛ 
2- ساماندهی و هماهنگی در برنامه ریزی های کان دستگاه ها و نهادهای متولی دولتی و غیر دولتی؛ 
کشور برای تحقق اهداف شهیدان، جانبازان و آزادگان؛  کارگیری ظرفیت های جامعه و  3- به 

و  توسعه  در  آنان  و ظرفیت  توان  از  استفاده  و  ایثارگران  از  تقدیر  و  4- ساماندهی نحوه تجلیل 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت؛ 

ب( ترکیب: 
1- رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا؛ 

2- وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی؛ 
3- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

4- وزیر آموزش و پرورش؛ 
5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 

کشور؛  ۶- وزیر 
کل نیروهای مسلح؛  7- رئیس ستاد 

8- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ 
9- نماینده ولی فقیه در بنیاد؛ 

10- رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس؛ 
11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران؛ 
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12- رئیس سازمان تبلیغات اسامی؛ 
13- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ 

14- یکی از مجتهدین به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم؛ 
15- رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد؛ 

کشور؛  1۶- رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر 
کمیسیون و انتخاب مجلس شورای  کمیسیون اجتماعی با معرفی  17- دو نفر از نمایندگان عضو 

اسامی؛ 
تبصره 1- دبیرخانه شورا در بنیاد مستقر می باشد و مسؤولیت پشتیبانی علمی، پژوهشی و خدماتی 

متناسب با وظایف و مسؤولیت شورا را برعهده خواهد داشت.
تبصره 2- دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
از تشکل ها و سازمان های غیردولتی فرهنگی، هنری، پژوهشی و ورزشی که در حوزه ایثارگران فعالیت 

می نمایند، حمایت های مادی و معنوی به عمل آورند.
تبصره 3- دستورالعمل های داخلی شورا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره 4- مصوبات این شورا با تأیید رئیس جمهور الزم االجراء خواهد بود.

ماده 64
کلیه اسناد و آثار شهدا و ایثارگران، دولت موظف  با توجه به ضرورت حفظ، جمع آوری و تمرکز 
است اقدامات الزم را در جهت حفظ و نگهداری اصل آثار و اسناد فرهنگی، هنری، تاریخی و علمی 
مکتوب و غیرمکتوب شهدا و ایثارگران دفاع مقدس و انقاب اسامی با رعایت اصول طبقه بندی به 

عمل آورد.
تبصره 1- درصورت انتشار این آثار رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است.

کثر ظرف سه ماه توسط بنیاد با همکاری وزارت فرهنگ  تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده حدا
کل نیروهای مسلح و  گردشگری، مرکز اسناد ملی، ستاد  و ارشاد اسامی، سازمان میراث فرهنگی و 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 65
به منظور تجلیل از همسر، فرزند، والدین شهدا، مفقودان، اسرا و همچنین جانبازان، آزادگان و 
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد)25%( و باالتر و رزمندگان، به آنان نشان ویژه اعطاء 
کارگروهی  که در  کلیه ایثارگران، تابع آیین نامه اجرایی خواهد بود  خواهد شد اعطای نشان ویژه به 
متشکل از نمایندگان بنیاد، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ستاد کل نیروهای 
کثر ظرف شش ماه تهیه و  امور مجلس ریاست جمهوری حدا با مسؤولیت معاونت حقوقی و  مسلح 
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که تحت آیین نامه  به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این نشان غیر از نشان های دولتی است 
مربوط اعطاء می شوند.

ماده 66
کلیه دانشجویان  بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد)100%( هزینه شهریه 
شاهد)همسر و فرزندان شهدا(، جانباران بیست و پنج درصد)25%( و باالتر و همسر و فرزندان آن ها و 
که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه  آزادگان و همسر و فرزندان آنان را 
دولتی، دانشگاه آزاد اسامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تأیید وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می باشند، اقدام نماید.
تبصره- تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی 
و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانه های  با همکاری  و  بنیاد  توسط  که  بود  آیین نامه ای خواهد  موجب  به 

فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 67
در  شاهد  طرح  آموزشی  خدمات  هزینه های  پرداخت  و  تأمین  به  نسبت  است  موظف  بنیاد 
که به همین منظور در  برنامه های آموزش عمومی و سایر برنامه های آموزش عالی از محل اعتباراتی 

قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود اقدام نماید.
و  آموزان  دانش  به  تحصیلی  هزینه  کمک  پرداخت  به  نسبت  است  موظف  بنیاد   -1 تبصره 
و  آزادگان  باالتر،  و  پنج درصد)%25(  و  بیست  فرزندان شاهد، جانبازان  و  دانشجویان شامل همسر 

خانواده های آنان اقدام نماید.
راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  و  بنیاد  از سوی  ماده  این  اجرایی  آیین نامه  تبصره 2- 

رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 68
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران و دیگر دستگاه های 
کشور مشمول این قانون موظفند نسبت به تولید برنامه های رادیویی و  اجرایی متولی امور فرهنگی 
که در این زمینه فعالیت می کنند به  تلویزیونی و هنری مرتبط با ایثار و شهادت اقدام و از هنرمندانی 

خصوص هنرمندان ایثارگر حمایت نمایند.
تبصره- آیین نامه اجرایی و تعیین میزان تولیدات برنامه های مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و 
کثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت  ارشاد اسامی و سازمان صدا و سیما با همکاری بنیاد حدا

وزیران خواهد رسید.
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ماده 69
به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری خانواده شاهد 
و ایثارگران برای حضور مؤثر در عرصه های ملی و بین المللی، بنیاد موظف است با هماهنگی معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف شش ماه آیین نامه ای را در این خصوص تهیه و 

جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 70
کلیه  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانه های 
در  موظفند  قانون  این  ماده)2(  مشمول  اجرایی  دستگاه های  و  غیردولتی  و  دولتی  دانشگاه های 
اعطای سهمیه های ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج 
به  را  از سهمیه  درصد)%20(  بیست  دکترای تخصصی  دوره های  و  مطالعاتی  فرصت های  کشور،  از 
فرزندان جانبازان  و  آزادگان و همسر  فرزندان  و  آزادگان و همسر  فرزندان شاهد، جانبازان،  و  همسر 

باالی بیست و پنج درصد)25%( اختصاص دهند.
شدگان  پذیرفته  امتیاز  و  علمی  شرایط  نصاب  حد  درصد)%70(  هفتاد  حداقل  کسب  تبصره- 
رشته های پزشکی هشتاد  میزان درخصوص  این  الزامی می باشد.  و مقاطع تحصیلی  رشته ها  برای 

درصد)80%( حدنصاب شرایط علمی می باشد.

ماده 71
و  کز  ایران دانشگاه ها و مرا برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی  پایان قانون  تا  الف( 
مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد)10%( اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران 
شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالی بیست و پنج درصد)%25(، 
آزادگان باالی سه سال اسارت، فرزندان جانبازان باالی پنجاه درصد)50%(، فرزندان شهدا و فرزندان 
که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه های علوم،  آزادگان با بیش از سه سال اسارت 
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا 
موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی تأمین و ابتدا آنان 
را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تأثیر 
آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای 
این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاه های مذکور است، مقامات یاد شده در این 
خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی 
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فعلی دارای شرایط فوق نیز می شود.   1
و  آموزشی  کز  مرا و  غیردولتی  و  دولتی  های  دانشگاه  توسعه،  پنجم  پنجساله  برنامه  از  پس  ب( 
پژوهشی وابسته به دستگاه ها و قوای سه گانه موظفند بیست درصد)20%( از سهمیه هیأت علمی خود 
که توسط شورای عالی طرح و برنامه شاهد تهیه و به تصویب شورای عالی  را براساس آیین نامه ای 

انقاب فرهنگی خواهد رسید به ایثارگران اختصاص دهند.

ماده 72
کلیـه دسـتگاه های  بـا توجـه بـه ضـرورت حفـظ نشـاط و شـادابی ایثارگـران و خانواده هـای آنـان، 
ورزشـی  و  هنـری  فرهنگـی،  تفریحـی  امکانـات  دارای  کـه  قانـون  ایـن  مـاده)2(  موضـوع  اجرایـی 
پنجـاه  آنـان  خانـواده  و  ایثارگـران  اسـتفاده  بـرای  عزتمنـدی،  اصـل  داشـتن  نظـر  در  بـا  می باشـند 

گیرنـد. نظـر  در  تسـهیات  ایـن  از  بهره منـدی  در  تخفیـف  درصـد)%50( 

1- به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1391/10/2 بند»و« ماده )44( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری 
گردید. خروجی خود»،« شهدا و »،«  که به نفع ایثارگران است، به عنوان بند)الف( ماده)71( منظور  اسامی ایران مصوب 1389/10/25 
فرزندان و همسران»،«یک سال و باالی یک سال اسارت»و« و پنج درصد)5%( سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش 
ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )25%( و آزادگان کمتر از یک سال اسارت 
کلیه قوانینی که طی سال های 138۶ تا 1391/10/3 به نفع  اختصاص دهند.« بدیهی است سایر احکام مواد، بندها، اجزاء و تبصره های 
کشور در  کل  ایثارگران به تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران و بودجه سال 1391 

طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است.
این قانون از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام )1391/10/2( به مدت چهار سال به صورت آزمایشی الزم االجراء است. فهرست 

قوانینی که برای مجریان غیرقابل استناد است، به شرح زیر اعام می شود:
1- عبارت: »شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد )25%( و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان« از بند 

»ک« ماده )20( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران مصوب 89/10/25
2- بند »ب« ماده )44( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران اصاحی مصوب 90/۶/7

3- بند »هـ« ماده )44( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران مصوب 89/10/25
4- بند »و« ماده )44( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران اصاحی 1390/11/18 و 1391/8/14 )تبصره های این 

بند به قوت خود باقی است(. 
5- بند »ل« ماده )44( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران مصوب 1389/10/25

۶- عبـارت »برخورداری از مزایای بیمـه مذکور مستلـزم پرداخت حق بیمـه سهم کارمند توسط افراد فوق الذکر و سهم کارفرما توسـط دولت 
است.« از ماده )228( قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه جمهـوری اسامی ایران مصوب 1389/10/25

رئیس مجلس شورای اسامی- علی الریجانی
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فصل هشتم: منابع مالى و نظارت
ماده 73

منابع مالی مورد نیاز با حفظ سهم سایر منابع بنیاد، در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی پیش بینی 
خواهد شد.

سنواتی  بودجه  لوایح  در  ساله  هر  بنیاد  اختصاصی  درآمد  عنوان  به  بنیاد  منابع  سایر   -1 تبصره 
پیش بینی می گردد.

تبصره 2- به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای خدمات رسانی به ایثارگران، 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به ایجاد فصل رفاه و تأمین 
بودجه  لوایح  در  قانون  این  فصول  عناوین  با  متناسب  آن  ذیل  برنامه های  و  ایثارگران  اجتماعی 

سنواتی اقدام نماید.

ماده 74
بـه منظـور نظـارت بـر حسـن اجـرای ایـن قانـون و آیین نامـه اجرایـی آن، رئیـس بنیـاد موظـف 
کـه براسـاس شـاخص های هـر برنامـه و فعالیـت تنظیـم شـده اسـت  گـزارش عملکـرد هـر سـال را  اسـت 
کثـر تـا پایـان آذر مـاه سـال بعـد بـه مقـام معظـم رهبـری، رئیس جمهـور و مجلـس شـورای اسـامی  حدا

ارائـه نمایـد.
گزارش عملکرد مربوط به نحوه و  تبصره 1- کلیه دستگاه های مشمول این قانون مکلفند هر ساله 

میزان ارائه خدمات و تسهیات به ایثارگران مشمول این قانون را به بنیاد ارائه نمایند.
که مستقیمًا زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با  گزارش از سوی دستگاه هایی  تبصره 2- ارائه 

اذن معظم له خواهد بود.

ماده 75
که توسـط  نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات هر فصل طبق آیین نامه هایی خواهد بود 
کل نیروهای مسلح،  بنیـاد با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظـارت راهبردی رئیس جمهور، ستاد 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران و دستگاه های ذی ربط)حسب مورد( 

تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 76
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی االثر می باشد.

قانـون فـوق مشـتمل بـر هفتـاد و شـش مـاده در جلسـه مـورخ سـوم تیرمـاه یـک هـزار و سـیصد و 
هشـتاد و شـش کمیسـیون اجتماعـی مجلـس شـورای اسـامی طبـق اصـل هشـتاد و پنجـم)85( قانـون 
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در  سـال  مـدت چهـار  بـه  آن  آزمایشـی  اجـرای  بـا  موافقـت مجلـس  از  پـس  و  گردیـد  تصویـب  اساسـی 
تاریـخ بیسـت و پنجـم شـهریور مـاه یکهـزار و سـیصد و هشـتاد و پنـج، بندهای)الف(،)د(،)هــ(، و)و( 
و)ط( مـاده)1( و تبصره هـای)1( و)2( مـاده)3( و مـواد)۶(،)7(،)8(،)9(،)10(،)13(،)20(،)22(،)
و)2(  تبصره هـای)1(  و  آن،)41(  تبصره هـای  و   )37(،)35(،)33(،)29(،)28(،)25(،)24(،)23
آن،)49(،)52(،)55(،)5۶( و بخـش اخیـر فـراز اول و فـراز دوم مـاده)57( و مـواد)۶0(،)72( و)73( 
کـه: »قوانینی  ایـن قانـون در تاریـخ 1391/10/2 از سـوی مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا ایـن قیـد 
که از سـال 138۶ تا 1391/10/2 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شـورای اسـامی رسـیده اسـت به 
قـوت خـود باقـی و در ابـاغ ایـن مصوبـه لحاظ خواهد شـد.« موافق مصلحت نظام تشـخیص داده شـد 

و مابقـی مـواد ایـن قانـون در تاریـخ 138۶/1/29 بـه تأییـد شـورای نگهبـان رسـید.

قانون افزایش پوشـش توانبخشـى و حمایتى معلوالن و زنان سرپرسـت خانوار توسـط 
کشـور مصوب 1387/04/12 مجلس شورای اسالمى سـازمان بهزیسـتى 

ماده واحده
گسـترش پوشـش خدمـات توانبخشـی و حمایتـی از یکصدهزارنفـر از معلـوالن و سـی هزار  به منظـور 
کثر تا  نفـر از زنـان سرپرسـت خانـوار دولـت مجاز اسـت با جابه جایـی اعتبارات از محـل صرفه جویی حدا

مبلـغ سـیصدمیلیارد)300/000/000/000( ریـال در اختیـار سـازمان بهزیسـتی کشـور قرار دهد.
قانـون  فـوق مشـتمل بـر مـاده واحـده در جلسـه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ پنجـم تیر مـاه یکهـزار 
وسـیصد وهشـتادوهفت مجلـس شـورای اسـامی تصویـب و در تاریـخ 1387/4/12 بـه تأییـد شـورای 

رسـید./ن  نگهبـان 
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى

 
کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 مجلس شورای اسالمى قانون هدفمند 

ماده 1
کند:  دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصاح 

گاز مایع و سـایر مشـتقات  کـوره، نفـت سـفید و  گاز، نفـت  الـف( قیمـت فـروش داخلـی بنزیـن، نفـت 
توزیـع،  حمل ونقـل،  مترتب)شـامل  هزینه هـای  احتسـاب  بـا  و  حامل هـا  کیفیـت  لحـاظ  بـا  نفـت، 
مالیـات و عـوارض قانونـی( بـه تدریـج تـا پایـان برنامـه پنجسـاله پنجـم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و 
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فرهنگـی جمهـوری اسـامی ایـران کمتـر از نـود درصـد)90%( قیمـت »و بیشـتر از قیمـت«  1 تحویـل روی 
کشـتی)فوب( درخلیـج فـارس نباشـد. 

گازی به پاالیشگاه های داخلی نودو پنج درصد)%95(  تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات 
قیمـت تحویـل روی کشـتی)فوب( خلیـج فـارس تعییـن می شـود و قیمـت خریـد فرآورده هـا متناسـب بـا 

قیمـت مذکـور تعیین می گردد.
کـه بـه تدریـج تـا پایـان  گونـه ای تعییـن شـود  گاز طبیعـی بـه  ب( میانگیـن قیمـت فـروش داخلـی 
برنامـه پنجـم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسـامی ایـران، معـادل حداقل هفتاد 
گاز طبیعی صادراتی پس از کسـر هزینه های  کثـر معـادل«  2 متوسـط قیمت  و پنـج درصـد)75%( »و حدا

انتقال، مالیات و عوارض شود. 
ک »گاز و مایع«  3 واحدهای صنعتی، پاالیشـی  تبصره- جهت تشـویق سـرمایه گذاری، قیمت خورا
کثـر شـصت و  و پتروشـیمی بـرای مـدت حداقـل ده سـال پـس از تصویـب ایـن قانـون هـر مترمکعـب حدا
پنـج درصـد)۶5%( قیمـت سـبد صادراتـی در مبـدأ خلیـج فارس)بـدون هزینـه انتقـال( تعییـن می گـردد. 
گونـه ای تعیین شـود که بـه تدریج تا پایـان برنامه پنج  ج( میانگیـن قیمـت فـروش داخلـی بـرق بـه 
سـاله پنجـم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهوری اسـامی ایران معادل قیمت تمام شـده 

آن باشد.
توزیـع و هزینـه  انتقـال و  انـرژی،  بـرق، مجمـوع هزینه هـای تبدیـل  تبصـره - قیمـت تمـام شـده 
کشـور و رعایت اسـتانداردها محاسـبه  سـوخت با بازده حداقل سـی و هشـت درصد)38%( نیروگاههای 
کـه  کشـور افـزوده شـود بـه طـوری  می شـود و هـر سـاله حداقـل یـک درصـد)1%( بـه بـازده نیروگاههـای 
تـا پنـج سـال از زمـان اجـراء ایـن قانـون بـه بـازده چهـل و پنـج درصـد)45%( برسـد و همچنیـن تلفـات 
شـبکه های انتقـال وتوزیـع تـا پایـان برنامـه پنجسـاله پنجـم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی وفرهنگـی 

کاهـش یابـد.  جمهـوری اسـامی ایـران بـه چهـارده درصـد)%14( 
کارشناسـان دولتـی و غیـر دولتـی نسـبت بـه  گروهـی مرکـب از  کار  دولـت مکلـف اسـت بـا تشـکیل 
رتبه بنـدی تولیدکننـدگان بـرق از نظـر بـازده و توزیع کننـدگان آن از نظـر میـزان تلفـات، اقـدام نمـوده و 

سیاسـت های تشـویقی و حمایتـی مناسـب را اتخـاذ نمایـد.
مناطـق  لحـاظ  بـا  اسـت  مجـاز  دولـت  طبیعـی،  گاز  و  بـرق  قیمت هـای  درخصـوص   -1 تبصـره 

کنـد. اعمـال  را  ترجیحـی  قیمت هـای  مصـرف  زمـان  و  میـزان  نـوع،  جغرافیایـی، 

اسامی  یارانه ها مصوب 1393/2/17 مجلس شورای  کردن  قانون هدفمند  ماده)1(  اصاح  قانون  واحده  ماده  بند)الف(  1-مطابق 
اصاح شده است.

کردن یارانه ها مصوب 1393/2/17 مجلس شورای اسامی  2-2. مطابق بند)ب( ماده واحده قانون اصاح ماده)1( قانون هدفمند 
اصاح شده است.

کردن یارانه¬ها مصوب¬ 1393/2/17 مجلس شورای اسامی  3-مطابق بند)پ( ماده واحده قانون اصاح ماده)1( قانون هدفمند 
اصاح شده است.
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کـه از یـک انشـعاب چندیـن خانـواده یـا مشـترک  گاز موظفنـد درمـواردی  شـرکت های آب، بـرق و 
کنتـور و  کنتـور باشـد، تنهـا بـا اخـذ هزینـه  کـردن  کـه امـکان اضافـه  بهره بـرداری می کننـد، درصورتـی 
کنتـور  کـردن  کـه امـکان اضافـه  کنتورهـا اقـدام نماینـد و درصورتـی  نصـب آن نسـبت بـه افزایـش تعـداد 

نباشـد مشـترکین را بـه تعـداد بهره بـرداران افزایـش دهنـد.
تبصـره 2- قیمـت حامل هـای انـرژی بـرای پـس از سـال پایـه براسـاس قیمـت ارز منظورشـده در 

می گـردد. تعییـن  سـاالنه  بودجـه 
مـدت  بـرای  کـه  گـردد  تعییـن  گونـه ای  بـه  قانـون  ایـن  اجـراء  پایـه  سـال  قیمت هـای   -3 تبصـره 
کثـر مبلـغ دویسـت هـزار  یکسـال حداقـل مبلـغ یکصـد هـزار میلیارد)100/000/000/000/000(ریـال و حدا

آیـد. دسـت  بـه  درآمـد  میلیارد)200/000/000/000/000(ریـال 

ماده 2
دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت 
کشتی)فوب(خلیج  که تا بیست و پنج درصد)25%( قیمت تحویل در روی  این حامل ها را در صورتی 
فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه 
کند. اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سنواتی منظور 

نظر  قیمت تجدید  در  پنج درصد)25%( شود،  و  بیست  از  بیش  قیمت ها  نوسان  که  در صورتی 
خواهد نمود.

ماده 3
کارمزد جمع آوری و دفع فاضاب را تعیین کند. دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و 
الف( میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور 
که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  گونه ای تعیین شود  به 

فرهنگی جمهوری اسامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و  تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر 

کند. توزیع با رعایت بازده تعیین 
تبصره 2- تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، 

نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب( کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضاب براساس مجموع هزینه های نگهداری و بهره برداری 
به  سنواتی)مربوط  بودجه  در  دولت  کمک های  و  تحویلی  فاضاب  ذاتی  ازکسرارزش  پس  شبکه 

سیاست های تشویقی( تعیین می گردد.
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ماده 4
دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، 

خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی)مسافری( اقدام نماید.
تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد. 

ماده 5
که در الیحه بودجه سالیانه مشخص می شود با  دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی 

روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره- سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب پذیر در 
سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد)50%( بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

ماده 6
دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی الزم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید 
که در اجراء این قانون ادامه  کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان  نان صنعتی و نیز 

فعالیت آن ها با مشکل مواجه می شود اتخاذ نماید.
و  تهیه  ذی ربط  دستگاه های  همکاری  با  و  بازرگانی  وزارت  توسط  ماده  این  اجرائی  آئین نامه 

کثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. حدا

ماده 7
کثر تا پنجاه درصد)50%( خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب  دولت مجاز است حدا

 بندهای زیر هزینه نماید: : 
کلیه  به  نسبت  خانوار  درآمد  میزان  لحاظ  با  نقدی  غیر  و  نقدی  پرداخت  قالب  در  یارانه  الف( 

کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.  خانوارهای 
ب( اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: 

1-گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سامت جامعه و پوشش 
دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العاج؛ 

2-کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال؛ 
3-توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی؛ 

تبصره 1- آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام-
سازی پایگاه های اطاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این 
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کثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین  ماده حدا
کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

تبصره 2- دولت می تواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا 
که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه  فرد واجد شرایط دیگری 
که  کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی  هزینه 

به اشتباه واریز شده اند مجاز است.

ماده 8
پرداخت  برای  را  قانون  این  اجراء  از  دولت مکلف است سی درصد)30%( خالص وجوه حاصل 

کند:  کمک های باعوض، یا یارانه سود تسهیات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه 
به  تشویق  و  مسکونی  و  خدماتی  تولیدی،  واحدهای  در  انرژی  مصرف  بهینه سازی  الف( 

که توسط دستگاه اجرائی ذی ربط معرفی می شود. صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف 
توسعه  و  آب  انرژی،  بهره وری  افزایش  تولیدی در جهت  واحدهای  فناوری  ب( اصاح ساختار 

تولید برق از منابع تجدیدپذیر؛ 
و  طبیعی  گاز  برق،  فاضاب،  و  آب  خدمات  ارائه دهنده  شرکت های  زیان  از  بخشی  جبران  ج( 

فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون؛ 
و  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  قانون  چهارچوب  در  عمومی  نقل  و  حمل  بهبود  و  گسترش  د( 

کثر تا سقف اعتبارات ماده)9( قانون مذکور؛  مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حدا
کشاورزی و صنعتی؛  هـ(حمایت از تولیدکنندگان بخش 

و ( حمایت از تولید نان صنعتی؛ 
ز( حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی؛ 

کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور؛  ح( توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا 
کشاورزی و خدمات و نحوه  تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، 
کثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی  پرداخت های موضوع این ماده حدا
و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 

ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 9
از طریق  اداره شده  کمک ها، تسهیات و وجوه  از  منابع موضوع مواد)7( و)8( این قانون اعم 
گرفت. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد 
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ماده 10
کمک ها و یارانه های موضوع مواد)7( و)8( این قانون منوط به ارائه اطاعات صحیح  دریافت 
می باشد. درصورت احراز عدم صحت اطاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه 

پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد.
و)8(  مواد)7(  موضوع  کمک های  و  یارانه ها  دریافت  برای  را  خود  که  صورتی  در  اشخاص 
این ماده  اجرائی  آئین نامه  که در  کمیسیونی  به  را  اعتراض خود  بدانند می توانند  قانون محق  این 

پیش بینی می شود ارائه نمایند.
کثر سه ماه پس از اباغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور  آئین نامه اجرائی این ماده حدا
کشور پیشنهاد و  اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 11
منظور  به  را  قانون  این  اجراء  از  حاصل  وجوه  خالص  درصد)%20(  بیست  تا  است  مجاز  دولت 

کند.  جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه 

ماده 12
دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی 
کند. صددرصد)100%( وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی  کل واریز  یارانه ها نزد خزانه داری 

برای موارد پیش بینی شده در مواد)7(،)8( و)11( این قانون اختصاص خواهد یافت.  1
ردیف  چهار  در  را  مذکور  مواد  موضوع  مصارف  و  منابع  اعتبارات  است  مکلف  دولت   -1 تبصره 

کند. مستقل در الیحه بودجه سنواتی درج 
تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از 
پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 13۶۶ و اصاحیه های 
کاال  کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت  بعدی آن معاف است. 

یا خدمات عرضه شده توسط آن ها مشمول حکم این تبصره نخواهدبود.
کشور  گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات  تبصره 3- دولت مکلف است 

و مجلس شورای اسامی ارائه نماید.

کردن یارانه ها مصوب 1390/10/۶ مجلس شورای اسامی  به شرح ذیل تفسیر شده  1- مطابق قانون تفسیر ماده)12( قانون هدفمند 
است:
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ماده 13
تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء 

این قانون در طول سال مستهلک می شود.

ماده 14
کثر ده واحد درصد در بودجه  جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد)7(،)8( و)11( حدا
سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 15
به دولت اجازه داده می شـود ظرف مدت یک ماه پس از الزم االجراء شـدن این قانون، سـازمانی 
منابع)امکانـات،  از  اسـتفاده  بـا  یارانه هـا  هدفمندسـازی  سـازمان  بهنـام  دولتـی  شـرکت  ماهیـت  بـا 
کـرده یـا  نیـروی انسـانی و اعتبـارات( موجـود، جهـت اجـراء ایـن قانـون بـا لحـاظ قانـون برنامـه ایجـاد 

بـا اصـاح سـاختار و ادغـام شـرکت های موجـود تأسـیس نمایـد.
کـه بـه خزانـه واریـز میشـود، عینـًا پـس  دولـت مجـاز اسـت وجـوه حاصـل از اجـراء ایـن قانـون را 
کمـک صرفـًا  کسـر سـهم دولـت موضـوع مـاده)11( بـه طـور مسـتمر برداشـت و به عنـوان  از وصـول و 
جهـت اجـراء اهـداف و تکالیـف مقـرر در مـواد)7( و)8( ایـن قانـون دراختیـار سـازمان قرار دهـد تا برابر 

کنـد. آن هزینـه 
سـازمان بـه صـورت متمرکـز اداره می شـود و صرفـًا مجاز به داشـتن واحدهای سـتادی، برنامه ریزی 

و نظـارت در مرکز می باشـد.
کشـاورزی،  وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد 
کشـور عضـو مجمـع عمومـی  صنایـع و معـادن، نفـت، نیـرو و رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 

سـازمان می باشـند.
اساسـنامه شـرکت شـامل ارکان، وظایـف و اختیـارات، توسـط وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی و 

کشـور تهیـه و بـه تصویـب هیـأت وزیـران می رسـد. سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
وجـوه و اعتبـارات موضـوع ایـن قانـون از جملـه مـواد)12( و)15( ماننـد سـایر شـرکت های دولتـی 
کشـور منعکـس می شـود و بـه جـز اختیـارات و مجوزهـای موضـوع ایـن قانـون از جملـه  کل  در بودجـه 
مـواد)2( و)14( تغییـر در سـقف اعتبـارات شـرکت در طـول سـال بـا پیشـنهاد دولت و تصویـب مجلس 

مجـاز می باشـد.
وجـوه مانـده سـازمان از هرسـال در سـال بعـد قابـل مصـرف اسـت و سـازمان در هرسـال می توانـد 

بـرای سـنوات بعـد در چهارچـوب ایـن قانـون تعهـد ایجـاد نمایـد.
موجـب  بـه  کـه  اعتباراتـی  کـردن  هزینـه  نحـوه  قانـون  مشـمول  قانـون  ایـن  موضـوع  اعتبـارات 
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قانـون از رعایـت قانـون محاسـبات عمومـی و سـایر مقـررات عمومی دولت مسـتثنی هسـتند- مصوب 
می باشـد.  -13۶4/11/۶

هدفمندسـازی  از  حاصـل  منابـع  پرداخـت  و  دریافـت  عملکـرد،  گـزارش  اسـت  مکلـف  سـازمان 
کمیسـیون برنامـه و بودجـه  یارانه هـا را بـه تفکیـک مـواد)7( و)8( در پایـان هـر شـش مـاه دراختیـار 

دهـد. قـرار  اسـامی  شـورای  مجلـس  ذی ربـط  کمیسـیون های  سـایر  و  ومحاسـبات 
گزارش عملیات انجام شـده توسـط  کشـور مکلـف اسـت در مقاطـع شـش ماهـه  دیـوان محاسـبات 
سـازمان را براسـاس اهـداف پیش بینـی شـده در ایـن قانـون به مجلس شـورای اسـامی ارائـه نماید.

ماده 16
مالیات های  قانون  مالیاتی موضوع ماده)84(  ابتدای سال 1389معافیت  از  دولت مجاز است 
با تغییر و اصاح قیمت های موضوع این قانون با  مستقیم را عاوه بر افزایش ساالنه آن، متناسب 

کثر تا دو برابر افزایش دهد. پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حدا
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم 
دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 1388/10/22 به 

تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى

مــوادی از قانــون اصــالح مــوادی از قانــون خدمــت وظیفــه عمومــى مصــوب 1390/9/16 
مجلــس شــورای اســالمى

ماده 28
الحاق  به ماده مذکور  و تبصره های)3( و)4(  زیر اصاح  تبصره های)1( و)2( ماده)39( به شرح 

می گردد: 
تبصره 1- نحوه طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آن ها براساس مقاطع 
تحصیلی مشمولین به موجب آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی 
کثر شش ماه تهیه  کشور و بهداشت، ظرف حدا کسب نظر از وزارتخانه های  که وزارت دفاع با  است 

می کند که پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می رسد.
که از سوی ستاد  تبصره 2- نحوه آموزش و خدمت مشمولین معاف از رزم، برابر دستورالعملی است 

کل تهیه و اباغ می گردد.
که به مواد مخدر اعتیاد دارند، مشمول بند)3( این ماده می شوند و به هنگام  کسانی  تبصره 3- 
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کثر شش ماه به  معاینه، شناسایی و از سوی واحدهای وظیفه عمومی برای ترک اعتیاد به مدت حدا
مراجع ذی ربط معرفی می گردند.

که به مواد مخدر اعتیاد  کارکنان وظیفه ای را  تبصره 4- نـیروهای مسلح مکلفـند در حین خدمت، 
کارگیری و  دارند، شناسایی و از سایر سربازان جدا نمایند و آن ها را در واحدهای مستقل و مخصوص به 
به مراجع ذی ربط برای ترک اعتیاد در مدت یک ماه توسط پزشک معالج، معرفی کنند و در طول خدمت 
بار جزء خدمت دوره ضرورت  برای یک  اعتیاد  ترک  قرار دهند. مدت  مراقبت های الزم  و  نظر  تحت 
محاسبه می شود. این افراد پس از پایان خدمت قانونی از خدمت ترخیص می شوند لیکن در هر حال 

صدور کارت پایان خدمت منوط به ارائه گواهی ترک اعتیاد است.

ماده 29
ماده)41( به شرح زیر اصاح می گردد: 

ماده 41
کلیه مشمولین وظیفه باید قبل از اعزام به خدمت توسط یک پزشک از نیروهای مسلح معاینه شوند 
که صاحیت آنان به  و در صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح، توسط پزشکان غیرنظامی متعهد 

وسیله نیروی انتظامی تأیید شده باشد، معاینه گردند.
تبصره 1- اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمولین توسط سه نفر پزشک نیروهای مسلح در هر 

کثریت این پزشکان معتبر است. شهرستان صورت می گیرد، رأی ا
تبصره 2- نیروهای مسلح موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی را به نیروی انتظامی معرفی 
که تأمین پزشکان مورد نیاز از نیروهای مسلح امکانپذیر نباشد، نیروی انتظامی از  نمایند. در صورتی 

پزشکان غیرنظامی مورد تأیید در شورای پزشکی استفاده می نماید.
و شورای عالی  و تشکیل شورای پزشکی  تبصره 3- دولت مکلف است همه ساله هزینه تجهیز 
پزشکی، فوق العاده پزشکان عضو شوراهای مذکور و همچنین هزینه معاینات تخصصی مشمولینی که 
از پرداخت هزینه معاینات معاف می باشند و هزینه های اجرای تبصره های)3( و)4( ماده)39( را در 

اعتبارات نیروی انتظامی و بیمارستان های ذی ربط پیش بینی نماید.

ماده 30- ماده زیر به عنوان ماده)42( مکرر به قانون الحاق می گردد: 

ماده42 مکرر-  مشمولینی که در شورای پزشکی شهرستان مربوط با معاینه بالینی معاف از خدمت 
تشخیص داده نشوند و به تشخیص این شورا یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوط یا اعتراض مشمول، 
نیاز به معاینه تخصصی داشته باشند، رئیس حوزه موظف است آنان را به نزدیکترین مرکز مجهز وزارت 
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گیرند و نتیجه معاینه  بهداشت، یا بیمارستان های نیروهای مسلح معرفی نمـاید تا مورد معاینه قرار 
تخصصی برای تصمیم گیری به شورای پزشکی همان شهرستان ارسال و در صورت اصرار بر اعتراض 
مشمولین با تأمین هزینه ها از سوی مشمول نتایج جهت تصمیم گیری به شورای عالی پزشکی متشکل 

از پزشکان متخصص استان ارسال گردد.
که متقاضی معاینه تخصصی باشند، قبًا باید هزینه های پیش بینی شده را  تبصره 1- مشمولینی 
به حساب دولت پرداخت نمایند. پس از معاینه طبق این قانون با مشموالن رفتار می شود. مشمولینی 
که به تشخیص شورای پزشکی نیاز به معاینه تخصصی دارند، همچنین مشمولین مددجوی تحت 
کمیته امداد امام خمـینی)ره( محل فاقد تمکن  که به تأیید  کشور و افرادی  پوشش سازمان بهزیستی 

مالی هستند از پرداخت وجه مزبور معاف می باشند.

ماده 33
یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده)44 مکرر( به قانون اضافه می شود: 

ماده 44 مکرر- نحوه معافیت از خدمت فرزندان ذکور مددجویان به شرح زیر است: 
کمیته امداد حضرت امام)ره( و سازمان   1- یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش 

بهزیستی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است.
معاف  ضرورت  دوره  خدمت  انجام  از  باشند  داشته  معلول  فرزند  یک  حداقل  که  مشموالنی   -2

می باشند.
که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت  3- تنها پسر خانواده هایی 

معافند.
کنند به صورت موقت از  که با معلوالن اناث دارای معلولیت جسمی حرکتی ازدواج  4- مشموالنی 
گذشت پنج سال از استمرار ازدواج آن ها معافیت  انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند و پس از 

موقت به معافیت دائم تبدیل می شود.

 
موادی از قانون مجازات اسالمى جدید مصوب 1392/02/01مجلس شورای اسالمى

ماده 150
هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتا 
به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی 
مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری 
کنند  اعتراض  این دستور  به  او می توانند در دادگاه  یا خویشاوندان  می شود. شخص نگهداری شده 
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کارشناسی در جلسه اداری رسیدگی  که در این صورت دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر 
می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و درغیر این صورت در تأیید 
دستور دادستان حکم صادر می کند.این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان 
وی هرگاه عائم بهبود را مشاهده کردندحق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که 
هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر 

محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر می کند.
تبصره 1- هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد 
ساقط نمی شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق الهی 
که جنبه حق الناسی  دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد. نسبت به مجازات هایی 
دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

کز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد  تبصره 2- قوه قضائیه موظف است مرا
موضوع این ماده تدارک ببیند.

کز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به  کن قسمتی از مرا کار این اما تا زمان شروع به 
این افراد اختصاص داده می شود.

مصوب  ایثارگران  به  خدمات رسانى  جامع  قانون  ماده)39(  تبصره)2(  اصالح  قانون 
1392/7/3 مجلس شورای اسالمى

قای دکتر حسن روحانى حجت االسالم والمسلمین جناب آ
ریاست محترم جمهوری اسالمى ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست سوم)123( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران قانون اصاح 
به  فوریتی  یک  طرح  عنوان  با  که  ایثارگران  به  رسانی  خدمات  جامع  ماده)39(قانون  تبصره)2( 
مجلس شورای اسامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1392/7/3 

و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست اباغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى

بنیاد شهید و امورایثارگران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران »قانون اصاح تبصره)2( 
که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم مهر  ماده)39( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران« 
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ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 1392/7/10به تأیید شورای 
واصل  اسامی  شورای  1392/7/21مجلس  مورخ   325/44۶0۶ شماره  نامه  طی  و  رسیده  نگهبان 

گردیده است، به پیوست جهت اجرا اباغ می گردد.

ماده واحده
کلمه   1391/10/2 مصوب   1 ایثارگران   به  خدمات رسانی  جامع  قانون  ماده)39(  تبصره)2(  در 

»می گردد« حذف و کلمه »نمی گردد« جایگزین آن می شود.
قانـون فـوق مشـتمل بـر مـاده واحـده در جلسـه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ سـوم مهـر مـاه یکهـزار 
و سـیصد و نـود و دو مجلـس شـورای اسـامی تصویـب شـد و در تاریـخ 1392/7/10 بـه تأییـد شـورای 

نگهبـان رسـید.
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392/7/10 
مجلس شورای اسالمى

ماده 1
کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با  سرپرستی 

اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد. 

ماده 2
که در  کشور است  کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی  امور مربوط به سرپرستی 

این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود.

ماده 3
با  را  قانون  این  نوجوانان مشمول  و  کودکان  ایران می توانند سرپرستی  مقیم  ایرانی  اتباع  کلیه 

گیرند. رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده 

1-رجوع کنید به قانون اصاح تبصره )2( ماده )39( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1392/7/3 مجلس شورای اسامی
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ماده4
دفاتر  یا  از طریق سفارتخانه  را  تقاضای سرپرستی خود  می توانند  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان 
حفاظت از منافع جمهوری اسامی ایران به سازمان تقدیم نمایند. سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده 
موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح 

به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.

ماده5
افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.
الف( زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده 

باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. 
ب( زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد. 
ج( دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصرًا حق 

سرپرستی اناث را خواهند داشت. 
تبصره 1- چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته 

باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند)الف( این ماده مستثنی می باشند. 
با  یا نوجوان باشند، دادگاه  کودک  از بستگان  چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی  تبصره 2- 
کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این  اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت 

ماده مستثنی نماید. 
تبصره 3- اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران 

بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است. 
که  درخواست کنندگانی  نسبت  به  سن،  پنجاه سال  از  کمتر  درخواست کنندگان   -4 تبصره 

پنجاه سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت  دارند. 
که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور  تبصره 5- در مواردی 

گردد.  مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه 

ماده 6
درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند: 

الف( تقّید به انجام واجبات و ترک محرمات؛ 
ب( عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسامی؛ 

ج( تمکن مالی؛ 
د( عدم حجر؛ 
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نوجوانان  و  کودکان  تربیت  و  نگهداری  برای  عملی  توانایی  و  الزم  روانی  و  هـ( سامت جسمی 
تحت سرپرستی؛ 

و( نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل؛ 
ز( صاحیت اخاقی؛ 

گیر و یا صعب العاج؛  ح ( عدم ابتاء به بیماری های وا
ط ( اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران؛ 

الزامی است. دادگاه  افراد تحت سـرپرستی  کات دینی مـیان سرپرسـت و  رعایت اشتـرا تبصره 1- 
درخواست کنندگان  به  را  وی  سرپرستی  غیرمسلمان،  نوجوان  و  کودک  مصلحت  رعایت  با  صالح 

مسلمان می سپارد. 
که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه  تبصره 2- درصورتی 
گذاری  وا اولویت  در  باشد  سرپرستی  برای  قانون  این  در  مندرج  شرایط  واجد  چنانچه  شود،  ثابت 

سرپرستی قرار می گیرد. 

ماده 7
که  کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی  درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو 

کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند. 

ماده 8
سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند: 

الف( امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.
ب( پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب ازسوی ولی  قهری  آنان در قید حیات نباشند.

ج( افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان 
دوسال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جدپدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری 

برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.
د( هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صاحیت سرپرستی را 

نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.
کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری  چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری  تبصره 1- 
کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صاحیت الزم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و  مراجعه 
مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم 

آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می کند در غیر این صورت حکم سرپرستی ابقاء می شود.
تبصره 2- در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی 
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گذار می شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب  به وی وا
می گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می شود. 

ماده 9
که به تشخیص دادگاه، عدم رشد  کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال  کلیه 
و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده)8( این قانون باشند، مشمول مفاد 

این قانون می گردند. 

ماده 10
قهری  ولی  سوی  از  منصوب  وصی  یا  جدپدری  یا  مادر  پدر،  از  یک  هیچ  که  مواردی  کلیه  در 
و  قانون  این  باشند، دادگاه می تواند مطابق  نداشته  ناظر  یا  امین  با ضم  ولو  را  صاحیت سرپرستی 
با رعایت مواد)1184( و)1187( قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین 

گذار نماید.  مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی وا

ماده 11
کثر  گردد و سازمان مکلف است حدا تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه 
کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط  پس از دو ماه نسبت به اعام نظر 
مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام 

می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان اباغ می گردد.

ماده 12
دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر 
کودک یا نوجوان و با اطاع  در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان 

قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.

ماده 13
مواد)14(  مفاد  رعایت  با  و  نظر سازمان  لحاظ  با  دادگاه  آزمایشی،  پایان دوره سرپرستی  از  پس 
و)15( این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و اباغ آن به اشخاص مذکور در ماده)11( می نماید.

ماده 14
دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کننده سرپرستی بخشـی از اموال یا 
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کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق  حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک 
درخواست کننده  از  عینی  تضمین  اخذ  دهد  تشخیص  دادگاه  که  مواردی  در  است.  دادگاه  با  مزبور 
یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد  کودک  یا به مصلحت نیست و سرپرستی  ممکن 
کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام 

دستور، حکم سرپرستی صادر می کند.
به  ماده  این  مفاد  اجرای  بدون  اعطای سرپرستی  دادگاه تشخیص دهد  در صورتی که  تبصره- 

کودک یا نوجوان می باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید.  مصلحت 

ماده 15
که تمامی هزینه های  گردند  درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد 
مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس 
کودک یا نوجوان جاری  از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای 
از  یکی  نزد  را  سازمان خود  نظر  با  موظفند  سرپرستان،  یا  منحصر  منظور سرپرست  بدین  می باشد. 

کنند. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر  شرکت های بیمه به نفع 
به  ماده  این  مفاد  اجرای  بدون  اعطای سرپرستی  دادگاه تشخیص دهد  در صورتی که  تبصره-  

کودک یا نوجوان می باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.  مصلحت 

ماده 16
کـه در مالکیـت صغیـر تحـت سرپرسـتی قـرار دارد درصورتـی اداره آن به سرپرسـت موضوع  اموالـی 
کـه طفـل فاقـد ولـی قهـری باشـد و یـا ولـی قهـری وی بـرای اداره امـوال  ایـن قانـون سـپرده می شـود 
او شـخصی را تعییـن نکـرده باشـد و مرجـع صالـح قضائـی قیمومـت طفـل را بـر عهـده سرپرسـت قـرار 

داده باشـد.

ماده 17
کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره  تکالیف سرپرست نسبت به 
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز  ماده)15( و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اوالد است. 

کند.  مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت 

ماده 18
به  قانون  موجب  به  که  مستمری  پرداخت  قطع  موجب  هیچ وجه  به  سرپرستی،  حکم  صدور 

گرفته یا می گیرد، نمی شود. کودک یا نوجوان تعلق 
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ماده 19
بازنشستگی  از صندوق های  یکی  مشمول  که  سرپرستان  یا  منحصر  سرپرست  فوت  در صورت 
تعیین  تا  و  گردیده  محسوب  متوفی  تکفل  تحت  افراد  حکم  در  سرپرستی  تحت  افراد  بوده اند، 

سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد. 

ماده 20
در صــورت فــوت یــا زندگــی مســتقل و جدایــی هــر یــک از سرپرســتان یــا وقــوع طــاق بیــن آنــان، 
کــودک یــا نوجــوان  دادگاه می توانــد بــا درخواســت ســازمان و بــا رعایــت مفــاد ایــن قانــون، سرپرســتی 
ــغ در ایــن خصــوص  کــودکان بال ــد. رعایــت نظــر  گــذار نمای ــث وا ــا شــخص ثال ــه یکــی از زوجیــن ی را ب

ضــروری اســت. 

ماده 21
شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق 
بهره مند  زایمان(  دوره  مرخصی  سه سال)معادل  زیر  کودکان  برای  مراقبت  دوره  مرخصی  و  اوالد 
از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق  نیز  یا نوجوان تحت سرپرستی  کودک  می باشد. 

مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.

ماده 22
پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی 
مربوط اباغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی 
کند.  و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد 
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با  همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای 
درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی 

و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید. 
تبصره 1- اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور  تبصره 2- 
شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد 

نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی،  از اداره ثبت احوال درخواست نماید.
کشور و  که به وسیله سازمان ثبت احوال  تبصره 3- اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است 
با همکاری سازمان تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت 

وزیران می رسد. 
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ماده 23
صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر 
یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ 

تصمیم می نماید. 
باید  سرپرستان  یا  منحصر  سرپرست  باشد،  آزمایشی  دوره  در  کشور  از  خروج  چنانچه   -1 تبصره 
کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمنًا  تضمینی  مناسب جهت بازگشت 
سازمان مکلف است به طریق اطمینان بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور 

اقدام الزم را به عمل آورد.
تبصره 2- در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛ 
 مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان 

اطاع دهند. 

ماده 24
دادستان و سازمان در صورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه 

صالح اعام می کنند.

ماده 25
کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می شود:  حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر 

گردد.  الف( هر یک از شرایط مقرر در ماده)۶( این قانون منتفی 
کودک یا نوجوان برای هر  ب( تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار 

یک از آنان غیر قابل تحمل باشد. 
کند.  ج( طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق 

کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری  د( مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری 
که صاحیت الزم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.  در صورتی 

ماده 26
هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعام نماید. 
گزارش ازدواج را به دادگاه اعام تا با حصول شرایط این  درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است 

قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید. 
تبصره- ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر 
اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،  این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. 
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ماده 27
در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات 

گرفت. سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد 

ماده 28
گرفته اند، مشمول مقررات این قانون  که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار  افرادی 

می باشند.

ماده29
که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحت سرپرستی  کسانی 
قرار داده اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه 
از مهلت اعطاء شده غیرقانونی  نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند. عدم مراجعه پس 

بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت.

ماده 30
را حداقل  نوجوانی  یا  کودک  ویا تحت شرایط خاص، سرپرستی  موجه  دالیل  بنابه  که  افرادی 
یکسال پیش از سپردن به سازمان، عهده دار بوده اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت 

به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.

ماده 31
ارائه مدارک و اطاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان 

کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.  صرفًا درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت 

ماده32
کودکان و نوجوانان بی سرپرست، دادگاه  دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری 

محل اقامت درخواست کننده است.

ماده 33
کودکان و نوجوانان سرپرست  که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای  کلیه مواردی  در 
نماید. سازمان  ارسال  به سازمان  را جهت اطاع  رأی  رونوشت  تعیین می گردد، دادگاه مکلف است 

کند. موظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت 
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ماده 34
اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین دادرسی حسب مورد خواهد بود.

ماده 35
و  کودکان  سرپرستی  که  افرادی  مشاوره  و  راهنمایی  به منظور  است  موظف  بهزیستی  سازمان 
با  را عهده دار می شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی  نوجوانان 
تأیید  به  و نوجوانان منوط  کودکان  گذاری سرپرستی  وا نماید.  همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه 

دفتر مذکور خواهد بود.

ماده 36
کودکان  انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی  به منظور 
به  آنان  سرپرستی  گذاری  وا اختیار  و  کشور  بهزیستی  سازمان  توسط  بدسرپرست  و  بی سرپرست 
خانواده های واجد شرایط و مؤسسات، آیین نامه های اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های 
کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می شود  تعاون، 

و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 37
قانون  و   1371  /8/24 مصوب   1 سرپرست   بی  کودکان  و  زنان  تأمین  قانون  ماده)4(  بند)3( 

گردد. کودکان بدون سرپرست  2 مصوب 1353/12/29 لغو می   حمایت از 
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم 
مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس  شورای  اسامی تصویب شد و در تاریخ 1392/7/10به تأیید 

شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى

کودکان بی¬سرپرست مصوب 1371/08/24 مجلس شورای اسامی کنید به قانون تأمین زنان و  1- رجوع 
کودکان بدون سرپرست مصوب 1353/12/29 مجلس شورای اسامی کنید به قانون حمایت از  2- رجوع 
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کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای سطح  قانون استفاده متوازن از امکانات 
مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت 

شماره517/54148 1393/8/11
ارتقای سطح مناطق  و  تبعیض  رفع  و  توزیع عادالنه  و  کشور  امکانات  از  استفاده متوازن  قانون 

کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت 

قای دکتر حسن روحانى حجت االسالم والمسلمین جناب آ
ریاست محترم جمهوری اسالمى ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم)123( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران قانون استفاده 
با عنوان »طرح دوفوریتی  که  یافته  کمترتوسعه  ارتقاء سطح مناطق  کشور برای  از امکانات  متوازن 
اصاح ماده)180( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران و افزایش سهم توسعه 
مجلس  به  دولت«  عمومی  منابع  درصد)%4(  چهار  به  درصد)%2(  دو  از  یافته  کمترتوسعه  مناطق 
و  روز چهارشنبه مورخ 1393/7/30  در جلسه علنی  با تصویب  بود،  گردیده  تقدیم  اسامی  شورای 

گردد. تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست اباغ می 
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى

شماره99090 1393/9/1
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، به پیوست »قانون 
علنی  در جلسه  که  یافته«  کمترتوسعه  مناطق  ارتقاء سطح  برای  کشور  امکانات  از  متوازن  استفاده 
روز چهارشنبه مورخ سی ام مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسامی تصویب و در 
تاریخ 1393/8/4 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 517/54148 مورخ 1393/8/11 

گردد. گردیده، جهت اجرا اباغ می  مجلس شورای اسامی واصل 
رئیس جمهور
حسن روحانى
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کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای سطح  قانون استفاده متوازن از امکانات 
کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت  مناطق 

ماده واحده
کلی و جهت حصول  در راسـتای تحقق اصل چهل و هشـتم)48( قانون اساسـی و سیاسـت های 
بـه اهـداف چشـم انـداز و بـه منظـور اسـتفاده متـوازن از امکانـات کشـور و توزیـع عادالنـه و رفـع تبعیض 
در  اسـت  مکلـف  دولـت  عدالـت،  و  پیشـرفت  تحقـق  و  یافتـه  کمترتوسـعه  مناطـق  سـطح  ارتقـای  و 
کـه فاصلـه شـاخص برخـورداری  توزیـع منابـع عمومـی و یارانـه سـود تسـهیات بـه نحـوی عمـل نمایـد 
شهرسـتان های کمتـر از سـطح متوسـط کشـور در شـاخص های زیـر، سـاالنه حداقـل ده درصـد)10%( به 

کشـوری نزدیـک شـود. سـطح متوسـط 
بدیـن مــنظور دولـت مکلـف اسـت سـه درصـد)3%( از اعتبـارات بودجـه عمومـی دولـت را در قالـب 
کـه در آن سـهم هـر اسـتان براسـاس  کنـد و طـی جدولـی  ردیـف مشـخص تحـت همیـن عنـوان تعییـن 
شـاخص های نـرخ بیـکاری، آب شـرب شـهری و روسـتایی، آمـوزش و پـرورش، بهداشـت و درمـان، 
بهسـازی روسـتاها، راه و زیرسـاخت های جاده ای، سـرانه های عمــران شـهری و درآمد شـهرداری ها 

ج نمایـد. گـردد، در قانـون بودجـه در و فضاهـای فرهنگـی، مذهبـی، ورزشـی مشـخص مـی 
توزیـع پروژه هـا و  بـا دسـتورالعمل  بهبـود شـاخص های مذکـور همـراه  بـرای  سـهم هـر شهرسـتان 
نظـارت  و  برنامه ریـزی  توسـط معاونـت  اسـتانی  اعتبـارات  ابـاغ  بـا  فـوق، همزمـان  مـوارد  طرح هـای 
بـه  کمیتـه برنامه ریـزی شهرسـتان  بـا تصویـب  تـا  ابـاغ می شـود  بـه اسـتان  راهبـردی رئیـس جمهـور 
فـوق  شـاخص های  موضـوع   1 عشـایری   مـورد  حسـب  و  روسـتایی  شـهری،  پروژه هـای  و  طرح هـا 

یابـد. اختصـاص 
تبصـره- پرداخـت هرگونـه وجهـی توسـط وزارتخانـه و مؤسسـات دولتـی و شـرکت های موضـوع 
کشـوری مصـوب 138۶/7/8 بـه دسـتگاه های اجرائـی بـه عنـوان  مـاده)5( قانـون مدیریـت خدمـات 
کـه در مقـررات قانونـی مربـوط  کمـک یـا هدیـه بـه صـورت نقـدی و غیرنقـدی بـه اسـتثنای مـواردی 
کـه بـه دانشـگاه های دولتـی و احـداث خوابگاه هـای دانشـجویی  تعییـن شـده یـا می شـود و مبالغـی 
و  پـرورش، ورزش  و  آمـوزش  آمـوزش عالـی دولتـی، مسـاجد، حوزه هـای علمیـه،  دولتـی، مؤسسـات 
کمیتـه امداد امـام خمینـی)ره( و طرح های  جوانـان، سـازمان بهزیسـتی کشـور، امـور میـراث فرهنگـی، 

ورزشـی و بهداشـتی و روسـتایی پرداخـت می گـردد، ممنـوع اسـت.  2
قانـون فـوق مشـتمل بـر مـاده واحـده در جلسـه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ سـی ام مهـر مـاه یکهزار 

کمترتوسـعه یافتـه مصـوب  کشـور بـرای ارتقـای سـطح مناطـق  1-اصاحیـه مطابـق  قانـون اصـاح قانـون اسـتفاده متـوازن از امکانـات 
اسـامی 1394/07/21  مجلـس شـورای 

کمترتوسـعه یافتـه مصـوب  کشـور بـرای ارتقـای سـطح مناطـق  2-اصاحیـه مطابـق  قانـون اصـاح قانـون اسـتفاده متـوازن از امکانـات 
اسـامی 1394/07/21  مجلـس شـورای 
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و سـیصد و نـود و سـه مجلـس شـورای اسـامی تصویـب شـد و در تاریـخ 1393/8/4 بـه تأییـد شـورای 
رسـید. نگهبان 

رئیس مجلس شورای اسالمى
على الریجانى

کز آموزشى و پرورشى غیردولتى مصوب 94/9/14  قانون تأسیس و اداره مدارس و مرا
مجلس شورای اسالمى

ماده2
یا  حقیقی  اشخاص  توسط  زیر  تعاریف  طبق  غیردولتی  آموزشی  مرکز  و  پرورشی  مرکز  مدرسه، 
کارکردهای فرهنگی و  حقوقی)مؤسسات آموزشی شرکت تعاونی آموزشی نهادهای عمومی غیردولتی با 
آموزشی( یا مشارکت آن ها با دولت مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و 
پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور براساس این قانون تأسیس و اداره می شود: 
که آموزش های رسمی را از دوره پیش دبستان تا پایان دوره  الف( مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی 

متوسطه ارائه می کند.
که بر اساس برنامه های مصوب وزارت آموزش و پرورش برای آموزش  تبصره- واحدهای آموزشی 
و  نیمه حضوری  به صورت حضوری،  تحصیلی  دوره های  درسی  موضوعات  از  بخشی  یا  تمام وقت 

غیرحضوری و با ارائه مدرک تحصیلی فعالیت می کنند، مشمول تعریف فوق می باشند.
کانون  که در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی فعالیت می کند، از قبیل  ب( مرکز پرورشى: واحدی 

فرهنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش آموزی و مرکز مشاوره؛ 
پ( مرکز آموزشى: واحدی که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارت های فنی و 
حرفه ای بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می کند، از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان 

کار و دانش؛  خارجی، آموزشگاه فنی و حرفه ای و 
تبصره 1- تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش 
کز آموزش پیش دبستانی)به استناد مصوبه 422 شورای عالی انقاب فرهنگی  افراد زیر بیست سال و مرا
مورخ 1۶/4/1377 و مصوبه جلسه ۶99 شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 28/11/1382(، وزارت 
گیری مهارت های  آموزش و پرورش و مرجع صدور مجوز فعالیت های آموزشی آزاد در قالب »دوره های فرا
کار  آموزشی شغلی« به استناد ماده)5( مصوبه)483( شورای عالی انقاب فرهنگی و ماده)111( قانون 

مصوب 29/8/13۶9 و اصاحات بعدی آن، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد.
تبصره 2- تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر مهدکودک ها از حیث 
کشور  کل  آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه با سازمان بهزیستی 

373



می باشد. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط 
وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مورخ  یکشنبه  روز  علنی  جلسه  در  تبصره  چهار  و  و چهل  ماده  نه  و  بر سی  مشتمل  فوق  قانون 
چهاردهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسامی تصویب شد و در تاریخ 17/9/1395 

به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى

 
کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص کاهش ساعات  قانون 

شماره45818 28/6/1395
قای دکتر حسن روحانى حجت االسالم والمسلمین جناب آ

ریاست محترم جمهوری اسالمى ایران
بیست  و  یکصد  اصل  اجرای  در   2۶/3/1392 مورخ   70542/48450 شماره  نامه  به  عطف 
دارای  شاغل  بانوان  کار  ساعات  کاهش  قانون  ایران  اسامی  اساسی جمهوری  قانون  وسوم)123( 
کار زنان شاغل به مجلس شورای اسامی تقدیم  کاهش ساعات  که با عنوان الیحه  شرایط خاص 
گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 2/۶/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، 

گردد. به پیوست اباغ می 
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى
شماره80480 5/7/1395

کشور نهاد ریاست جمهوری)مرکز امور زنان و خانواده( سازمان اداری و استخدامى 
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، به پیوست »قانون 
مورخ دوم  روز سه شنبه  علنی  در جلسه  که  دارای شرایط خاص«  بانوان شاغل  کار  کاهش ساعات 
شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 17/۶/1395 به 
تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 45818 مورخ 28/۶/1395 مجلس شورای اسامی 

گردیده، جهت اجرا اباغ می گردد. واصل 
رئیس جمهور
حسن روحانى
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ماده واحده
که موظف به چهل و چهار  از رسمی، پیمانی و قراردادی  بانوان شاغل اعم  کار هفتگی  ساعات 
ساعت کار در هفته هستند، اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول 
شدید یا مبتا به بیماری صعب العاج می باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه های اجرائی 
موضوع ماده)222( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران مصوب 15/10/1389 
از  بنا به درخواست متقاضی  کار و قانون تأمین اجتماعی  از مشموالن قانون  و بخش غیردولتی اعم 
دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا 
دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می شود.
تبصره 1- تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب العاج توسط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست 

خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.
کار در اجرای این قانون با توافق مشموالن و مسؤوالن مربوط آنان  تبصره 2- زمان شروع و خاتمه 

تعیین می گردد.
تبصره 3- کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم 

کارفرما برخوردار می شوند.
که  کار بهره مند هستند تا زمانی  کاهش ساعت  که براساس سایر مقررات از امتیاز  تبصره 4- بانوانی 
که امتیازات  از مقررات مزبور استفاده می کنند و یا دستگاه های تابع مقررات اداری و استخدامی خاص 

مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند.
تبصره 5- در صورتی که مشموالن این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی 
شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب 

یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند.
آن،  مزایای  از  استفاده  دوران  در  قانون  این  مشموالن  شغلی  امنیت  تأمین  منظور  به  تبصره 6- 
کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی توانند به صرف استفاده  دستگاه های اجرائی و 
کنند یا محل خدمت جغرافیایی آن ها را تغییر دهند.  کار، آنان را اخراج  بانوان از مزایای کاهش ساعات 

هرگونه اخراج، جابه جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.
که پیش از تصویب این قانون در  کارکنانی  تبصره 7- اعمال احکام این قانون، برای آن دسته از 

بخش غیردولتی به کارگرفته شده اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم شهریورماه 
یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسامی تصویب شد و در تاریخ 17/۶/1395 به تأیید شورای 

نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى
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موادی از قانون تامین اجتماعى مصوب1354/04/03 مجلس شورای ملى

ماده 55- خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می گیرد: 
 الف( اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود.

به  بهزیستی  و  وزارت  بهداری  تشخیص  و  اختیار  با  غیرمستقیم  درمان  روش  از  استفاده  ب(   
که وزارت  بهداری و بهزیستی ظرف مدت 15 روز پس از تصویب این  موجب آئین نامه ای خواهد بود 

ماده  واحده تهیه و به مرحله اجرا درخواهد آمد.
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تشـخیص  مجمـع   1370/09/07 مصـوب  قدیـم  اسـالمى  مجـازات  قانـون  از  مـوادی 

نظـام مصلحـت 

فصل چهارم: تکرار جرم
ماده 659

با  یا  دولت  هزینه  به  که  عمومی  استفاده  مورد  تأسیسات  به  مربوط  متعلقات  و  وسایل  هرکس 
سرمایه دولت یا سرمایه  مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های  عمومی 
گاز و غیره  غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و 
کارکنان سازمان های  را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از 

کثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.  مربوطه باشد به حدا

سـازمان  چارچـوب  کنوانسـیون  بـه  ایـران  اسـالمى  جمهـوری  دولـت  الحـاق  قانـون 
کنتـرل دخانیـات مصـوب 1384/08/07 مجمـع تشـخیص  بهداشـت جهانـى در مـورد 

نظـام مصلحـت 
کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در  قانون الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به 

کنترل دخانیات؛  مورد 

ماده واحده
به دولت جمهوری اسامی ایران اجازه داده می  شود به کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی 

در مورد کنترل دخانیات به شرح پیوست با اعامیه توضیحی زیر ملحق گردد و اسناد آن را تودیع نماید.
اعامیه توضیحی: الحاق به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات 
مستلزم پذیرش کنوانسیون های مندرج در کنوانسیون اخیرالذکر بدون طی مراحل تصویب در جمهوری 

اسامی ایران نمی باشد. 
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تبصـره 1- پذیـرش داوری موضـوع بنـد)2( مـاده)27( کنوانسـیون فوق الذکر توسـط دولت جمهوری 
اسـامی ایـران منـوط بـه رعایـت اصـل)139( قانون اساسـی جمهوری اسـامی ایـران خواهد بود. 

دخانیـات  کنتـرل  مسـؤول  عنـوان  بـه  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت   -2 تبصـره 
کنترل  کنوانسـیون موظـف اسـت راهبردهـای ملـی، جامـع و همه جانبـه ای را بـرای  موضـوع مـاده)5( 
دخانیـات تنظیـم و اجـرا نمایـد و بـه طـور ادواری آن هـا را مـورد بازنگـری قـرار دهـد و بـرای رسـیدن 
کاهـش  بـه ایـن هـدف بـا هماهنگـی دسـتگاه های اجرایـی،  برنامه هـای آموزشـی و اجرایـی را بـرای 
گـذارد. وزارت یـاد شـده مسـؤولیت تنظیـم لوایـح و مقـررات الزم را  مصـرف دخانیـات بـه مرحلـه اجـراء 

کنوانسـیون و تقدیـم آن هـا بـه مراجـع ذی ربـط بـر عهـده خواهـد داشـت.  بـرای تحقـق اهـداف 
کنتـرل دخانیـات مقدمـه اعضـای ایـن  کنوانسـیون چارچـوب سـازمان بهداشـت جهانـی در مـورد 
کـه بـرای اولویـت دادن بـه حـق خـود در زمینـه حفـظ بهداشـت عمومـی  کنوانسـیون؛ بـا عـزم راسـخی 
گسـترش اسـتعمال دخانیـات معضلی جهانی اسـت و تبعـات وخیمی برای  دارنـد؛ بـا توجـه بـه این کـه 
مشـارکت  و  اسـت  بین المللـی  همـکاری همه جانبـه  مسـتلزم  آن  بـا  مبـارزه  و  دارد  عمومـی  بهداشـت 
کشـورها در یـک حرکـت دسـته جمعی و مؤثـر و شایسـته را می طلبـد؛ بـا انعـکاس نگرانـی جامعـه  همـه 
را تهدیـد می کنـد و تبعـات اجتماعـی، اقتصـادی  کـه بهداشـت جهانـی  بین المللـی در مـورد خطـری 
گرفتـن افـراد در معـرض دود حاصـل از دخانیـات  کـه اسـتعمال دخانیـات و قـرار  و زیسـت محیطـی 
دارد؛ بـا ابـراز نگرانـی عمیـق از افزایـش جهانـی تولیـد و اسـتعمال سـیگار و سـایر دخانیـات، به ویـژه در 
کـه تولیـد و اسـتعمال دخانیـات بـر دوش خانواده هـای فقیـر  گرانـی  کشـورهای در حـال توسـعه، و بـار 
و نظام هـای بهداشـت عمومـی می گـذارد؛ و بـا توجـه بـه این کـه تحقیقـات علمـی بـه وضـوح روشـن 
گرفتـن افـراد در معـرض دود حاصـل از دخانیـات موجـب مـرگ  کـه اسـتعمال دخانیـات و قـرار  سـاخته 
گرفتـن و اسـتعمال انـواع دخانیـات و شـروع  و بیمـاری و ناتوانـی می شـود و بیـن در معـرض دود قـرار 
کوتاهـی وجـود دارد؛ بـا توجـه بـه این کـه سـیگار و  بیماری هـای مرتبـط بـا اسـتعمال دخانیـات فاصلـه 
که وابسـتگی ایجـاد می کنند و بسـیار از ترکیبات  بعضـی انـواع دیگـر دخانیـات طـوری سـاخته شـده اند 
که تولید می کنند، از لحاظ علم داروشناسـی، سـمی و جهش زا و سـرطان زا اسـت و  آن ها و دودهایی 
گانـه در تقسـیم بندی عمـده بین المللـی در تقسـیمات بیماری هـا  وابسـتگی بـه دخانیـات بـه طـور جدا
کـه  نشـان می دهـد  این کـه تحقیقـات مسـتند علمـی  بـه  علـم  بـا  تلقـی می شـوند؛  ناهنجـاری  نوعـی 
کـودکان تأثیـر سـوء دارد؛ بـا ابـراز نگرانـی عمیـق  اسـتعمال دخانیـات توسـط والدیـن در سـامت و رشـد 
کـودکان و نوجوانان به ویژه اسـتعمال آن  از افزایـش اسـتعمال سـیگار و دیگـر انـواع دخانیـات در بیـن 
در سـنین پاییـن؛ بـا هـراس از افزایـش اسـتعمال سـیگار و دیگـر انواع دخانیات در بیـن زنان و دختران 
کامـل زنـان در همـه سـطوح سیاسـتگذاری و  جـوان در سراسـر دنیـا و بـا در نظـر داشـتن لـزوم مشـارکت 
گسـترده اسـتعمال  کنترل دخانیات؛ با نگرانی عمیق از رواج  اجرا و راهبردهای مختص به جنسـیت 
برنامه هـای  تمامـی  تأثیـر  از  جـدی  نگرانـی  بـا  کم درآمـد؛  طبقـات  بیـن  در  دخانیـات  مختلـف  انـواع 

384



بخش پنجم: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

اسـت؛  اسـتعمال دخانیـات  بـه  افـراد  کـه هـدف آن هـا تشـویق  مالـی  تبلیغاتـی و حمایـت  و  تشـویقی 
بـا تصدیـق این کـه محـو تمامـی اشـکال تجـارت غیرقانونـی سـیگار و انـواع دیگـر دخانیـات از جملـه 
قاچـاق، تولیـد غیرقانونـی و تولیـد تقلبـی و بدلـی آن هـا مسـتلزم همـکاری همه جانبـه اسـت؛ بـا درک 
کشـورهایی  کشـورهای در حال توسـعه و  کنترل دخانیات در همه سـطوح و به ویژه در  که  این نکته 
کنـون بـرای فعالیت هـای مربـوط  کـه در آینـده و ا گـذار دارنـد، متناسـب بـا نیـازی  کـه اقتصـاد در حـال 
کـه  کنتـرل دخانیـات اسـت، مسـتلزم حمایت هـای مالـی و فنـی زیـادی اسـت؛ بـا تصدیـق نیـازی  بـه 
بـه ایجـاد سـازوکارهای الزم بـرای مقابلـه بـا پیامدهـای اجتماعـی و اقتصـادی درازمـدت راهبردهـای 
کـه برنامه هـای  گاهـی از مشـکات اجتماعـی و اقتصـادی  کاهـش تقاضـا بـرای دخانیـات اسـت؛ بـا آ
کشـورهای دارای  کشـورهای در حال توسـعه و  کوتاه مـدت و درازمـدت در بعضـی  کنتـرل دخانیـات در 
کشـورها بـه مسـاعدت های مالـی  گـذار بـه وجـود خواهـد آورد و بـا تصدیـق نیـاز ایـن  اقتصـاد در حـال 
گاهـی از زحمـات ارزشـمند  و فنـی در زمینـه راهبردهـای توسـعه یافتـه ملـی بـرای توسـعه پایـدار؛ بـا آ
کنتـرل دخانیـات و بـا سـتایش از رهبـری سـازمان بهداشـت جهانـی و  کشـورها در زمینـه  بسـیاری از 
بقیـه سـازمان های  و  ملـل متحـد  بـه سـازمان   وابسـته  نهادهـای  و  بقیـه سـازمان ها  نیـز تاش هـای 
کنتـرل دخانیـات انجـام  کـه در زمینـه  بیـن دولتـی منطقـه ای و بین المللـی بـه خاطـر توسـعه اقداماتـی 
کیـد بـر سـهم به سـزای سـازمان های غیردولتـی و بقیه اعضـای جامعه مخالـف صنعت  داده انـد؛ بـا تأ
گروه هـای  و  جوانـان  و  زنـان  انجمن هـای  و  بهداشـتی  تخصصـی  نهادهـای  جملـه  از  دخانیـات، 
در  دانشـگاهی،  و  بهزیسـتی  مؤسسـات  و  مصرف کننـده  از  حمایـت  و  محیط زیسـت  زمینـه  در  فعـال 
ایـن  در  آن هـا  مشـارکت  مهـم  نقـش  و  دخانیـات  کنتـرل  بـه  مربـوط  بین المللـی  و  ملـی  تاش هـای 
از  و  تضعیـف  بـرای  دخانیـات  صنعـت  تاش هـای  مقابـل  در  هشـیاری  لـزوم  بـه  توجـه  بـا  زمینـه؛ 
از فعالیت هـای صنعـت دخانیـات  گاهـی  لـزوم آ کنتـرل دخانیـات و  بیـن بـردن اقدامـات مربـوط بـه 
یـادآوری  بـا  دارد؛  منفـی  تأثیـر  انجـام می گیـرد،  کنتـرل دخانیـات  بـه منظـور  کـه  بـر تاش هایـی  کـه 
مـاده)12( »میثـاق بین المللـی حقـوق اجتماعـی و اقتصـادی و فرهنگـی« مصـوب شـانزدهم دسـامبر 
کـه بیـان می دارد  19۶۶میادی)1345/9/25هجـری شمسـی( مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد 
کـس حـق دارد از باالتریـن اسـتانداردهای قابـل دسترسـی سـامت ذهنـی و جسـمانی برخـوردار  هـر 
کنتـرل دخانیـات بـر پایـه ماحظـات علمـی و فنـی  باشـد؛ بـا عـزم راسـخ بـه بهبـود اقدامـات مربـوط بـه 
کنوانسـیون  رفـع همـه اشـکال تبعیـض علیـه زنـان مصـوب  و اقتصـادی مربـوط و جـاری؛ بـا یـادآوری 
هجدهـم دسـامبر 1970 میـادی)1358/9/28 هجـری شمسـی( مجمع عمومی سـازمان ملل متحد 
کشـورهای عضـو بایـد بـرای رفـع تبعیـض نسـبت بـه زنـان در زمینـه مراقبت هـای  کـه اظهـار مـی دارد 
کـودک  حقـوق  کنوانسـیون  یـادآوری  بـا  و همچنیـن  دارنـد؛  مبـذول  را  مقتضـی  اقدامـات  بهداشـتی 
مصـوب بیسـتم نوامبـر 1989 میـادی)13۶8/8/29 هجـری شمسـی( مجمـع عمومـی سـازمان ملـل 
کـودک را بـرای برخـورداری از باالترین اسـتانداردهای  کشـورهای عضـو حـق  کـه مقـرر مـی دارد  متحـد 
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کرده انـد:  ح زیـر موافقـت  قابـل دسترسـی سـامت بـه رسـمیت می شناسـند؛ بـه شـر

بخش اول: مقدمه
کنوانسیون  کاربرد اصالحات از نظر این  ماده 1- 

الف( »تجارت غیرقانونی« به هر اقدام یا فعالیتی در مورد تولید، توزیع یا حمل و نقل یا دریافت 
که به  کرده است، از جمله هر اقدام یا فعالیتی  که قانون آن را ممنوع اعام  یا تملک یا خرید و فروش 

گیرد، اطاق می شود. کاری صورت  منظور تسهیل چنین 
اطاق  کم  حا دولت  چند  از  متشکل  سازمان  به  منطقه ای«  اقتصادی  همگرایی  »سازمان   ب ( 
اختیار  از جمله  را در مورد برخی موضوعات خاص  که دولت های عضو آن، صاحیت خود  می شود 
تصمیم گیری الزام آور برای دولت های عضو در مورد آن مسائل، به سازمان مزبور تفویض کرده باشند.
گهی بازرگانی با هدف تأثیر یا احتمال  ج ( »تبلیغ و تشویق دخانیات« به هر اقدام یا سفارش یا آ
تأثیر در ترغیب به مصرف دخانیات یا فرآورده دخانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم اطاق می شود.
بهبود  با مصرف  آسیب ها  کاهش  و  تقاضا  راهبردهای عرضه،  به سلسله  »کنترل دخانیات«  د( 
گرفتن در معرض دود  یا قرار  کاهش استعمال دخانیات  یا  از طریق محو  افراد جامعه  وضع سامت 

حاصل از دخانیات اطاق می شود.
و  دخانیات  بزرگ  توزیع کنندگان  دخانیات،  تولید  کارخانجات  به  دخانیات«  »صنعت  هـ( 

واردکنندگان فرآورده های دخانی اطاق می شود.
که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل  و( »فرآورده های دخانی« به محصوالتی اطاق می شود 
کردن یا مکیدن یا جویدن یا استنشاق از راه بینی  که به منظور دود  دهنده آن ها برگ توتون است 

تولید می شود. 
گونه تشریک مساعی در مورد هر فرد، اقدام یاموضوعی  ز( »مساعدت در زمینه دخانیات« به هر 
با هدف تأثیر یا احتمال تأثیر در ترغیب به مصرف دخانیات یا فرآورده های دخانی به طور مستقیم یا 

غیرمستقیم اطاق می شود.

ماده 2
کنوانسیون و سایر اسناد قانونی و موافقتنامه ها: رابطه بین این 

1- از اعضای خواسته می شود به منظور حفظ بهتر سامت افراد جامعه اقداماتی فراتر از آن چه در 
کنوانسیون و پروتکل های آن مقرر شده است، به اجرا بگذارند و هیچ یک از مفاد این اسناد مانع  این 
که اعضاء در این زمینه مطابق مقررات خود و حقوق بین الملل الزامات سنگین تری  از آن نخواهد شد 
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را وضع نمایند.
2- مفاد این کنوانسیون و پروتکل های آن به هیچ وجه حق اعضاء را برای انعقاد موافقتنامه های 
این  با  مرتبط  مسائل  مورد  در  زیرمنطقه ای  و  منطقه ای  موافقتنامه های  از جمله  جانبه  یا چند  دو 
با  این موافقتنامه ها  این  که  بر  قرار نخواهد داد، مشروط  تأثیر  و پروتکل های آن تحت  کنوانسیون 
کنوانسیون و پروتکل های آن دارند، سازگار باشد. اعضای مربوط از  که آن ها بر اساس این  تعهداتی 

کرد. طریق دبیرخانه، موافقتنامه های مزبور را به فراهمایی)کنفرانس( اعضا ارسال خواهند 

کلى و تعهدات عمومى  بخش دوم:  هدف، اصول 
ماده 3

زیانبار  اثرات  از  آینده  و  حال  نسل های  آن، حفظ  پروتکل های  و  کنوانسیون  این  هدف هدف 
گرفتن افراد در معرض دود  بهداشتی، اجتماعی زیست محیطی و اقتصادی استعمال دخانیات و قرار 
که قرار  کنترل دخانیات است  حاصل از دخانیات از طریق ایجاد چارچوبی برای اقدامات در زمینه 
کاهش چشمگیر و مداوم رواج  است توسط اعضاء در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور 

گیرد. گرفتن افراد در معرض دود دخانیات صورت  استعمال دخانیات و قرار 

ماده 4
کنوانسیون و پروتکل های آن و اجرای مفاد آن، اعضاء از جمله  کلی برای نیل به هدف این  اصول 

از طریق اصول مندرج در زیر راهنمایی می شوند: 
1- همـه بایـد پیامدهـای بهداشـتی، ماهیـت اعتیـادآور و تهدیـد مرگبـار اسـتعمال دخانیـات و قـرار 
گاه شـوند و اقدامـات اداری و اجرایـی و قانونـی و سـایر  گرفتـن افـراد در معـرض دود حاصـل از دخانیـات آ
اقدامـات مؤثـری در سـطح دولتـی بـرای محافظـت کلیه افـراد از قرار گرفتن در معـرض دود دخانیات باید 

بـه عمـل آید.
کنش هـای هماهنـگ شـده در سـطح  2- بـرای توسـعه و تقویـت اقدامـات جامـع و همه جانبـه و وا
ملـی، منطقـه ای و بین المللـی، تعهـد سیاسـی نیرومنـدی الزم اسـت و در ایـن زمینـه بایـد بـه نـکات زیـر 

توجـه داشـت: 
گرفتن در معرض دود حاصل  الف( لزوم انجام دادن اقداماتی به منظور حفظ همه اشخاص از قرار 

از دود دخانیات؛ 
ب ( لزوم انجام دادن اقداماتی به منظور جلوگیری از روی آوردن افراد جدید به اسـتعمال دخانیات 
و تشـویق و ترغیـب بقیـه بـه تـرک دخانیـات و بـه طـور کلـی کاهـش اسـتعمال فرآورده هـای دخانـی در هـر 

شکل؛ 
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 ج ( لـزوم انجـام دادن اقداماتـی بـرای ارتقاء سـطح مشـارکت افراد و اجتماعات محـروم و کم درآمد در 
که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی با دورنما و نیازهای  کنترل دخانیات  توسعه، اجرا و ارزیابی برنامه های 

زندگـی آن ها همخوانی دارد؛ 
کـه  زمانـی  در  جنسـیت  بـه  مختـص  مخاطـرات  بـا  مقابلـه  بـرای  اقداماتـی  دادن  انجـام  لـزوم  د( 

می شـود:  تنظیـم  دخانیـات  کنتـرل  راهبردهـای 
3- همکاری بین المللی به ویژه در انتقال فناوری و دانش و کمک مالی و تأمین نیروی متخصص 
گرفتـن فرهنـگ بومـی و نیـز  کنتـرل دخانیـات بـا در نظـر  بـرای ایجـاد و اجـرای برنامه هـای مربـوط بـه 

عوامـل اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و حقوقـی بخـش مهمـی از ایـن معاهده اسـت.
کلیـه  اسـتعمال  از  ناشـی  میـر  و  مـرگ  و  زودرس  ناتوانـی  و  بیمـاری  از  جلوگیـری  بـرای   -4
گرفتـن در معـرض دود دخانیـات، طبـق اصـول بهداشـت عمومـی بایـد  فرآورده هـای دخانـی و قـرار 
کنش هـا و اقدامـات جامـع و همه جانبـه ای را انجـام داد. در سـطح ملـی، منطقـه ای و بین المللـی، وا
صاحیـت  حیطـه  در  عضـو  هـر  توسـط  کـه  گونـه ای  بـه  مسـؤولیت  بـه  مربـوط  موضوعـات   -5

اسـت. دخانیـات  جامـع  کنتـرل  از  مهمـی  بخـش  اسـت،  شـده  تعییـن  آن  قضایـی 
کشـاورزانی  کارگـران و  کمـک بـه وضـع اقتصـادی  ۶- اهمیـت مسـاعدت های مالـی و فنـی بـرای 
کشـورهای عضو  کشـورهای عضو در حال توسـعه و  کنتـرل دخانیـات در  کـه زندگیشـان بـا برنامه هـای 
گیـرد در بطـن راهبردهای ملی  گـذار آسـیب خواهـد دیـد، بایـد مـورد توجـه قرار  دارای اقتصـاد در حـال 

گنجانده شـود. بـرای توسـعه پایـدار 
کنوانسیون و پروتکل های آن ضروری است.  7- مشارکت جامعه مدنی در رسیدن به هدف این 

ماده 5
کـه در آن عضویـت  کنوانسـیون و پروتکل هایـی  کلـی: 1- هـر عضـو بایـد مطابـق ایـن  تعهـدات 
کنتـرل دخانیـات تنظیـم و بـه اجـرا بگـذارد و  دارد، راهبردهـای ملـی جامـع و همـه جانبـه ای را بـرای 

بـه طـور ادواری آن هـا را روزآمـد سـازد و مـورد بازنگـری قـرار دهـد.
که دارد:  2- بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف، هر یک از اعضاء باید براسـاس توانایی هایی 

کنتـرل دخانیـات هسـته مرکـزی یـا سـازوکار ملـی مناسـبی را تشـکیل داده یـا آن هـا را  الـف( بـرای 
کـرده و اعتباراتـی بـرای آن تخصیـص دهـد. تقویـت 

کـرده و بـه اجـرا  ب ( اقدامـات قانونـی، اداری و اجرایـی و یـا اقدامـات مؤثـر دیگـری را تصویـب 
بـه  کاهـش اسـتعمال دخانیـات، اعتیـاد  بـه جلوگیـری و  بگـذارد و در پیشـبرد سیاسـت های مربـوط 
اعضـا  بـا دیگـر  بـه نحـو مقتضـی  از دخانیـات  افـراد در معـرض دود حاصـل  گرفتـن  قـرار  و  نیکوتیـن 

کنـد.  همـکاری 
کنتـرل  کـه بـه  3- اعضـا بایـد در تدویـن و اجـرای بخشـی از سیاسـت های بهداشـت عمومـی خـود 
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کـه از ایـن سیاسـت ها در مقابـل منافـع ملـی و دیگـر  کننـد  دخانیـات مربـوط می شـود، طـوری عمـل 
کننـد. کـه صنعـت دخانیـات طبـق قوانیـن داخلـی از آن بهره منـد شـده اسـت، حمایـت  منافعـی 

کنوانسـیون  4- اعضاء باید در تدوین اقدامات، تشـریفات و اصول پیشـنهادی برای اجرای این 
کنند. کـه عضو آن ها هسـتند همکاری  و پروتکل هـای آن 

آن هـا  در  کـه  آن  پروتکل هـای  و  کنوانسـیون  ایـن  اهـداف  بـه  رسـیدن  بـرای  بایـد  اعضـاء   -5
عضویـت دارنـد، بـه نحـو مقتضـی بـا سـازمان های صاحیتـدار بیـن دولتـی، بین المللـی و منطقـه ای 

کننـد. همـکاری 
۶- اعضـا بایـد از طریـق سـازوکارهای دوجانبـه و چنـد جانبه تأمین بودجـه و در چهارچوب ابزارها 
کنوانسـیون  بـرای افزایـش منابـع مالـی بـه منظـور اجـرای مؤثـر ایـن  کـه در اختیـار دارنـد،  و منابعـی 

کننـد. همـکاری 

کاهش تقاضا برای دخانیات  بخش سوم:  اقدامات مربوط به 
ماده 6

کاهش تقاضا برای دخانیات اقدامات مربوط به قیمت گذاری و اخذ مالیات در جهت 
که در جهت قیمت گذاری و اخذ مالیات صورت می گیرد، ابزار  که اقداماتی  1-  اعضا می پذیرند 
جوانان  به ویژه  جامعه  مختلف  بخش های  توسط  دخانیات  استعمال  کاهش  برای  مؤثری  و  مهم 

است.
کمیتی اعضا برای نحوه تعیین و برقراری سیاست های مالیاتی آن ها  2- بدون این که به حق حا
کنترل دخانیات را در نظر  خدشه ای وارد شود، هر یک از اعضا باید اهداف بهداشت ملی خود در مورد 

کرده یا به اجرا بگذارد:  که برخی از آن ها به شرح زیر است، تصویب  گرفته و اقداماتی را 
الف ( اجرای سیاست های مالیاتی و در صورت اقتضا سیاست های قیمت گذاری بر فرآورده های 

کاهش استعمال دخانیات است. که هدف آن  کمک به اهداف بهداشتی  دخانی به منظور 
ب( ممنوع کردن یا در صورت اقتضا، محدود کردن فروش و یا واردات فرآورده های دخانی توسط 

مسافران خارجی به صورت معاف از مالیات و عوارض؛ 
که طبق ماده)21( به فراهمایی اعضا می دهند، نرخ  گزارش های ادواری خود  3- اعضا باید در 
گرایشی را که به استعمال دخانیات وجود دارد، اعام دارند. اخذ مالیات از فرآورده های دخانی و میزان 

ماده 7
که اقدامات  کاهش تقاضا برای دخانیات اعضاء می پذیرند  اقدامات غیر قیمت گذاری در جهت 
کاهش استعمال دخانیات است. هریک از اعضا باید  جامع غیرقیمت گذاری، ابزار مؤثر و مهمی برای 
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و  اداری و اجرایی  اقدامات  کنوانسیون دارد،  این  تا)12(  که مطابق مواد)8(  برای اجرای تعهداتی 
قانونی یا سایر اقدامات مؤثری را اتخاذ و اجرا کند و مستقیمًا یا از طریق نهادهای بین المللی ذی صاح 
کند. فراهمایی اعضاء رهنمودهای مناسبی را برای اجرای  به نحو مقتضی با اعضای دیگر همکاری 

مفاد مواد مزبور پیشنهاد خواهد نمود.

گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانیات ماده 8 - جلوگیری از قرار 
گرفتن افراد در معرض دود  که قرار  که شواهد علمی، به وضوح روشن ساخته  1-  اعضا می پذیرند 

حاصل از دخانیات موجب مرگ، بیماری و ناتوانی می شود.
اماکن  در  دخانیات  از  حاصل  دود  معرض  در  افراد  گرفتن  قرار  از  جلوگیری  برای  عضو  هر   -2
کار دربسته و در صورت اقتضا سایر اماکن عمومی  دربسته، وسایل حمل و نقل عمومی، محل های 
دیگر، اقدامات اداری، اجرایی و قانونی یا سایر اقدامات مؤثری را در محدوده صاحیت قضایی خود 
کرد و اتخاذ و اجرای آن ها را در دیگر سطوح  که در قوانین ملی آن تعیین شده، اتخاذ و اجرا خواهد 

صاحیتی به طور فعال ترغیب خواهد نمود.

ماده 9
بین المللی  نهادهای  با  مشورت  اعضا، ضمن  فراهمایی  دخانی  فرآورده های  محتویات  تنظیم 
فرآورده های  از  خروجی  مواد  و  محتویات  اندازه گیری  و  آزمایش  برای  را  رهنمودهایی  ذی صاح، 
کشور  دخانی و تنظیم آن ها پیشنهاد خواهد داد. هر عضو باید در صورت تصویب مقامات ذی صاح 
و  اندازه گیری  و  آزمایش  مورد  در  را  مؤثری  اقدامات  و سایر  قانونی  و  اجرایی  اداری،  اقدامات  خود، 

کند. تنظیم مزبور اتخاذ و اجرا 

ماده 10
باید در چهارچوب قوانین ملی  افشای اطاعات درباره مواد دخانی هر عضو  به  مقررات مربوط 
کرده و به اجرا بگذارد و  خود، اقدامات قانونی و اداری و اجرایی یا سایر اقدامات مؤثری را تصویب 
از تولیدکنندگان و واردکنندگان فرآورده های دخانی بخواهد اطاعات مربوط به مواد تشکیل دهنده 
اقدامات  باید  عضو  هر  بگذارند.  دولتی  مقامات  اختیار  در  را  دخانی  فرآورده های  از  حاصل  ودود 
اداری و اجرایی یا سایر اقدامات مؤثری را برای افشای اطاعات راجع به مواد تشکیل دهنده سمی 

کند. که ممکن است حاصل بنمایند، برای عموم مردم اتخاذ  فرآورده های دخانی و دودی 

ماده 11- بسته بندی و برچسب فرآورده های دخانى
کنوانسیون برای خود، مطابق قوانین   1- هر عضو باید ظرف سه سال پس از الزم االجرا شدن این 
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ملی خویش اقدامات مؤثری را تصویب کرده و به اجرا بگذارد تا اطمینان حاصل نماید: 
که  روش هایی  با  را  دخانی  فرآورده  از  استفاده  دخانی  فرآورده های  برچسب  و  بسته بندی  الف ( 
گمراه کننده باشد یا احتمااًل در مورد ویژگی ها، تأثیرات بهداشتی، خطرات یا دود  کننده، فریبنده و  اغوا
کاربرد هر اصطاح یا عنوان یا عامت تجاری یا عامت مجازی یا  کاذبی به جا بگذارد، از جمله  آن تأثیر 
هر نشانه دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم این تأثیر کاذب را ایجاد کند که یک فرآورده خاص دخانی 
خطرات و مضرات کمتری از سایر فرآورده های دخانی دارد، ترغیب نمی کند. این عناوین و اصطاحات 

ممکن است شامل عبارتی مثل »مایم«، »سبک«، »کم جرم« یا »فوق العاده مایم« باشد.
ب ( هر بسته و پاکت فرآورده های دخانی و برچسب خارجی این محصوالت حاوی پیامی است 
مناسب دیگری  پیام های  و می تواند شامل  استعمال دخانیات هشدار می دهد  مورد مضرات  در  که 

باشد. این پیام ها و هشدارها باید: 
)1( به تأیید مقامات ذی صاح ملی برسد.

)2( در قسمت های مختلف درج شده باشد.
)3( بزرگ، واضح، خوانا و قابل رؤیت باشد.

که به آن  کند، ولی فضایی  را اشغال  پاکت  یا  از فضای بسته  یا بیشتر  )4( پنجاه درصد)%50( 
کمتر از سی درصد)30%( نخواهد بود. اختصاص یافته، 

)5( در صورت لزوم، به صورت عکس یا خط تصویری باشد.
که در  2- هر بسته یا پاکت فرآورده های دخانی و برچسب خارجی آن باید عاوه بر هشدارهایی 
جزء)ب( بند)1( این ماده در مورد آن توضیح داده شد، حاوی اطاعاتی درباره مواد تشکیل دهنده و 

کشور رسیده باشد. که به تأیید مقامات مسؤول در آن  گونه ای باشد  دود آن فرآورده  دخانی به 
که در جزء)ب( بند)1( و بند)2( این ماده به آن  3- هر یک از اعضا باید مقرر نماید هشدارهایی 
اشاره شد و روی بسته ها و پاکت های فرآورده های دخانی و برچسب خارجی آن ها درج می شود، به 

زبان یا زبان های اصلی آن عضو نوشته شود.
کنوانسیون اصطاح »برچسب خارجی« در مورد فرآورده های دخانی در مورد همه  4- از نظر این 

برچسب ها و بسته های مورد استفاده در خرده فروشی آن فرآورده، اعمال می شود.

ماده 12
گاهی مردم را در مورد موضوعات مربوط به  کردن مردم هر عضو باید آ گاه  آموزش، اطاع رسانی و آ
کنترل دخانیات باال برده و تقویت کند و برای این کار از همه ابزارهای اطاع رسانی به نحو مقتضی بهره 
بگیرد. به منظور رسیدن به این هدف، هر یک از اعضا باید اقدامات قانونی و اداری و اجرایی و سایر 

کند و به اجرا بگذارد تا موارد زیر را ترغیب نماید:  اقدامات مؤثری را تصویب 
گاه کردن مردم از خطرات بهداشتی  الف( دسترسی گسترده به برنامه های جامع و مؤثر آموزشی و آ
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گرفتن افراد در معرض دودحاصل از دخانیات؛  از جمله خاصیت اعتیادآور استعمال دخانیات و قرار 
گاه کردن مردم از خطرات بهداشتی استعمال دخانیات و قرار گرفتن افراد در معرضدود حاصل  ب ( آ
از دخانیات و منافع ترک دخانیات و داشتن یک زندگی سالم و به دور ازدخانیات، مطابق آنچه در 

بند)2( ماده)14( آمده است.
که  گسترده ای از اطاعات در مورد صنعت دخانیات درمواردی  ج ( دسترسی عموم افراد به طیف 

کنوانسیون مربوط است و در چهارچوب قوانین ملی؛  به اهداف این 
کنترل  گاهی و ایجاد حساسیت الزم درمورد  د( اتخاذ برنامه های مؤثر و مناسب در جهت آموزش، آ
دخانیات که مخاطبان آن افرادی مثل کارمندان بخش بهداشت، بخش اطاع رسانی، بخش خدمات 

اجتماعی، وسایل ارتباط جمعی و مدیران و آموزشگران تصمیم  گیرندگان و بقیه افراد مربوط است.
کردن و شرکت دادن سازمان های غیردولتی و نهادهای خصوصی و عمومی غیروابسته  گاه  هـ( آ
به صنعت دخانیات در پیشبرد و اجرای برنامه ها و راهبردهای بین بخشی مربوط به کنترل دخانیات؛ 
کردن عموم مردم و فراهم ساختن امکان دسترسی آن ها به اطاعات مربوط به اثرات  گاه  و( آ

زیانبار جسمانی و اقتصادی و زیست محیطی تولید و استعمال دخانیات؛ 

ماده 13- تبلیغ، ترویج و پشتیبانى مالى از دخانیات
1- اعضاء می پذیرند که ممنوعیت همه جانبه تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی از دخانیات، استعمال 

دخانیات را کاهش خواهد داد.
گونه تبلیغ، ترویج و  که هر  کند  2- هر عضو باید طبق قانون اساسی یا اصول قانونی خود تعهد 
گرفتن محیط قانونی و ابزارهای  کند. این ممنوعیت با در نظر  پشتیبانی مالی دخانیات را ممنوع اعام 
فنی که در دسترس آن عضو قرار دارد، شامل ممنوعیت کامل تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی برون مرزی 
که از قلمرو آن سرچشمه می گیرد. در همین زمینه، هر عضو باید ظرف مدت پنج سال  از دخانیات است 
پس از الزم االجرا شدن این کنوانسیون برای آن، انجام اقدامات قانونی و اداری و اجرایی و سایر اقدامات 

مؤثر را تقبل کند و متعاقبًا طبق ماده)21( مراتب را گزارش نماید.
کند  کامل را تقبل  که به دلیل قانون اساسی یا اصول قانونی خود نمی تواند ممنوعیت  3- عضوی 
باید برای هرگونه تبلیغ و ترویج و پشتیبانی مالی از دخانیات محدودیت هایی را در نظر بگیرد. این امر، 
با رعایت محیط قانونی و ابزارهای فنی که در دسترس آن عضو قرار دارد، شامل محدودیت یا ممنوعیت 
که از قلمرو آن سرچشمه می گیرد و در خارج از مرزهای  تبلیغ، ترویج و پشتیبانی مالی از دخانیات است 
آن کشور پخش می شود. در این زمینه هر عضو باید اقدامات اداری و اجرایی و قانونی و یا سایر اقدامات 

مؤثر را تقبل کند و متعاقبًا طبق ماده)21( مراتب را گزارش نماید.
4- هر یک از اعضاء طبق قانون اساسی یا اصول قانونی خود حداقل اقدامات زیر را باید انجام دهد: 
از  یـک  هـر  اسـتفاده  کـه  از دخانیـات  مالـی  پشـتیبانی  و  ترویـج  تبلیـغ،  گونـه  هـر  الـف ( ممنوعیـت 
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کننـده یـا گمراه کننـده باشـد یـا احتمـااًل در مورد  فرآورده هـای دخانـی را بـا روش هایـی کـه فریبنـده یـا اغوا
کاذبـی به جـا بگـذارد، ترغیـب می کنـد.  ویژگی هـا، تأثیـرات بهداشـتی، خطـرات یـا دود آن تأثیـر 

گونـه تبلیـغ و در صـورت اقتضـاء ترویـج یـا پشـتیبانی مالـی از دخانیـات یـا  ب ( الـزام بـه این کـه هـر 
پیام هـای بهداشـتی یـا پیام هـای هشـداردهنده دیگـر همـراه باشـد.

خریـد  کـه  غیرمسـتقیمی  یـا  مسـتقیم  محرک هـای  از  اسـتفاده  بـرای  محدودیـت  ایجـاد  ج( 
می کنـد. تشـویق  دخانـی  فرآورده هـای 

کـه صنعت دخانیات صـرف تبلیغات، ترویج یا پشـتیبانی مالی که  د( الـزام بـه افشـای هزینه هایـی 
کـه ممنوعیت بـه صورت  هنـوز ممنـوع نشـده اسـت، می کنـد، نـزد مقامـات دولتـی ذی ربـط، در صورتـی 
کامـل وجـود نداشـته باشـد. مقامـات مزبـور می تواننـد بـا رعایـت قانـون ملـی خـود، ارقـام موجـود را در 

دسـترس عمـوم و طبـق مـاده)21( در دسـترس فراهمایـی اعضـاء قـرار دهنـد.
کامـل را  کـه ممنوعیـت  کـه در موقعیتـی نیسـت  یـا در مـورد عضـوی  کامـل  هــ( تقبـل ممنوعیـت 
کنـد، ایجـاد محدودیـت بـرای تبلیـغ، ترویـج و  بـه موجـب قانـون اساسـی یـا اصـول قانونـی خـود تقبـل 
پشـتیبانی مالـی از دخانیـات در رادیـو و تلویزیـون و رسـانه های چاپـی و در صورت اقتضا سـایر رسـانه ها 

مثـل اینترنـت، ظـرف مـدت پنـج سـال؛ 
موجـب  بـه  را  ممنوعیـت  کـه  نیسـت  موقعیتـی  در  کـه  عضـوی  مـورد  در  یـا  ممنوعیـت  ایجـاد  و( 
کنـد، ایجـاد محدودیت بـرای پشـتیبانی مالـی دخانیات از  قانـون اساسـی یـا اصـول قانونـی خـود ایجـاد 

آن هـا؛  یـا مشـارکت در  و  بین المللـی  فعالیت هـای  پیشـامدها، 
که اقداماتی را فراتر از آنچه در بند »4« آمده است، به اجرا بگذارند.  5- اعضاء ترغیب می شوند 
۶- اعضـاء بایـد در توسـعه فنـاوری و سـایر ابزارهـای الزم بـرای تسـهیل محـو تبلیغـات برون مـرزی 

کننـد. دخانیـات همـکاری 
از  مالـی  پشـتیبانی  و  ترویـج  تبلیـغ،  از  انـواع خاصـی  مـورد  در  ممنوعیـت  دارای  کـه  اعضایـی   -7
کـردن ورود تبلیغـات، ترویـج و پشـتیبانی مالـی  کمیتـی بـرای ممنـوع  دخانیـات هسـتند، دارای حـق حا
انـواع مزبـور بـه قلمـرو خـود و وضـع نمـودن مجازات هایـی برابـر بـا مجازات هـای قابـل اعمـال در مـورد 
کـه از قلمـرو آن هـا سرچشـمه می گیـرد طبـق قوانیـن خـود  تبلیغـات، ترویـج و پشـتیبانی مالـی داخلـی 

هسـتند. ایـن بنـد هیچگونـه مجـازات خاصـی را تجویـز یـا تأییـد نمی کنـد.
مسـتلزم  کـه  تدویـن می کنـد  را  اقداماتـی  کـه  کننـد  بررسـی  را  پروتکلـی  بایـد جزئیـات  اعضـاء   -8
همـکاری بین المللـی دربـاره ممنوعیـت همـه جانبـه عبـور مـرزی تبلیـغ، ترویج و پشـتیبانی مالی اسـت.

کاهش تقاضا در مورد وابستگى و ترک دخانیات ماده 14- اقدامات 
و  یکپارچه، جامع  و شرایط ملی خود، دستورالعمل های  اولویت ها  به  توجه  با  باید  1- هر عضو 
را  اقدامات مؤثری  و  بر مبنای مستندات علمی و بهترین رویه ها، تنظیم و منتشر نماید  را  مناسبی 
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کافی برای وابستگی به دخانیات اتخاذ نماید. برای ترغیب ترک استعمال دخانیات و درمان 
کنند:  2- برای رسیدن به این هدف، هریک از اعضاء باید تاش 

آموزشی و  کنی مثل محیط های  اما افراد به ترک استعمال دخانیات در  الف ( به منظور تشویق 
کن ورزشی، برنامه های مؤثری را طراحی نموده و به اجرا بگذارد. کار و اما کز بهزیستی و محل های  مرا
کارمندان بخش بهداشت، بخش تأمین اجتماعی و بخش اجتماعی، تشخیص  ب( با مشارکت 
و مداوای وابستگی افراد به دخانیات و خدمات مشاوره در مورد ترک استعمال دخانیات را به نحو 

مقتضی در راهبردها، طرح ها و برنامه های آموزشی و بهداشتی خود بگنجاند.
برای تشخیص، مشاوره، جلوگیری ودرمان  را  برنامه هایی  توان بخشی،  و  درمانی  کز  مرا در  ج( 

گیرد. وابستگی به دخانیات در پیش 
از جمله فرآورده های  افراد به امکانات درمان وابستگی به دخانیات  د( برای تسهیل دسترسی 

کند. دارویی، به موجب ماده)22( با دیگر اعضا همکاری 

کاهش عرضه دخانیات  بخش چهارم اقدامات مربوط به 
ماده 15- تجارت غیرقانونى فرآورده های دخانى

کـه محـو تمامـی اشـکال تجـارت غیرقانونـی فرآورده هـای دخانـی از جملـه  1- اعضـاء می پذیرنـد 
قاچـاق، تولیـد غیرقانونـی و عرضـه نمونه هـای قابـی آن هـا و پیشـرفت و اجـرای قوانیـن ملـی مربـوط، 
عـاوه بـر موافقتنامه هـای زیـر منطقـه ای، منطقـه ای و جهانـی، بخـش ضـروری برنامه هـای مربوط به 

کنتـرل دخانیـات بـه شـمار مـی رود.
2- هـر عضـو بایـد اقدامـات قانونـی و اداری و اجرایـی یـا سـایر اقدامـات مؤثـری را تصویـب و اجـرا 
کنـد تـا اطمینـان حاصـل نمایـد همـه بسـته ها و پاکت هـای فرآورده هـای دخانـی و روکـش خارجـی آن هـا 
دارای نشـان هایی اسـت کـه بـرای کمـک بـه اعضـاء برای تعیین منشـأ فرآورده های دخانی اسـت و طبق 
قوانیـن ملـی خـود و موافقتنامه هـای دو جانبـه و چند جانبه مربوط در تعیین نقطه تغییر مسـیر و کنترل، 
مستندسـازی و نظـارت بـر مسـیر حرکـت فرآورده هـای دخانـی و وضعیـت حقوقـی آن هـا بـه اعضـاء کمـک 

نمایـد. بـه عـاوه هـر عضـو باید: 
و  بـه صـورت خرده فروشـی  کـه  فرآورده هـای دخانـی  کـت  پا و  بسـته  هـر  کـه روی  کنـد  مقـرر  الـف ( 
عمده فروشـی در بـازار داخلـی آن بـه فـروش می رسـد، عبـارت » فقـط بـرای فـروش در)در ایـن قسـمت باید 
کشـور یا واحد فدرالی یا منطقه ای یا مادون ملی درج شـود(«، یا عامت چشـمگیر دیگری درج شـود  نام 
کـه مقصـد نهایـی آن هـا را معلـوم سـازد یـا بـه مقامـات در تعییـن این کـه آیـا ایـن محصـول بـه طـور قانونـی 

بـرای فـروش در بـازار داخلـی عرضـه شـده اسـت، کمـک نمایـد. 
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ب ( در صـورت اقتضـاء تدویـن نظامـی را بـرای ردیابـی و ردگیـری عملـی مـورد بررسـی قـرار دهـد کـه بر 
نحـوه توزیـع آن هـا نظـارت داشـته باشـد و بـه مقامـات در مـورد رسـیدگی به تجـارت غیرقانونی مسـاعدت 

نماید. 
3- هـر عضـو بایـد مقـرر کنـد کـه اطاعات یـا عامات روی بسـته بندی این محصوالت کـه در بند)2( 

ایـن مـاده بـه آن اشـاره شـد، کامـًا خوانـا باشـد و یا بـه زبان یا زبان های اصلی آن کشـور درج شـود. 
4- به منظور محو تجارت غیرقانونی فرآورده های دخانی هریک از اعضا باید: 

الـف ( دربـاره تجـارت بـرون مـرزی فرآورده هـای دخانـی از جملـه تجـارت غیرقانونـی آن هـا تحقیـق 
گـردآورد و در صـورت اقتضـاء مطابـق قوانیـن ملـی خـود و موافقتنامه هـای دوجانبـه یـا  کـرده و اطاعاتـی 
گمرکـی، مالیاتـی و دیگـر مقامـات بگـذارد. کـم ایـن اطاعـات را در اختیـار مقامـات  چندجانبـه مربـوط حا
ب( بـرای مبـارزه بـا تجـارت غیرقانونـی فرآورده هـای دخانـی از جملـه سـیگارهای تقلبـی و قاچـاق، 
گرفتن اصاحات و مجازات های مقتضی تقویت نماید. کرده یا قوانین خود را با در نظر  قوانینی را وضع 
که همه تجهیزات تولیدی، سیگارهای  کند  ج ( اقدامات مناسبی را اتخاذ نماید تا اطمینان حاصل 
تقلبـی و قاچـاق و سـایر فرآورده هـای دخانـی مصـادره شـده و در صـورت امـکان بـا اسـتفاده از روش هایـی 
کـه بـه محیط زیسـت آسـیبی وارد نمی کنـد، نابـود یـا طبـق قوانین داخلی از حیز انتفاع سـاقط می شـود. 

کـه در  کـردن و توزیـع فرآورده هـای دخانـی را  کـه انبـار  کـرده و بـه اجـرا بگـذارد  د( اقداماتـی را اتخـاذ 
قلمـرو صاحیـت قضایـی آن، مالیات هـا و حقـوق گمرکـی و سـود بازرگانـی آن ها به حالت تعلیـق درآمده یا 

در حـال تعلیـق اسـت، تحـت نظـارت قـرار داده و کنتـرل نمایـد.
کـه امـکان مصـادره عوایـد حاصـل از تجـارت غیرقانونـی فرآورده هـای  کنـد  هــ( اقداماتـی را اتخـاذ 

گـردد. فراهـم  دخانـی 
5- اطاعاتـی کـه بـه موجـب جزء های)الـف( تا)هــ( بنـد)4( ایـن مـاده به دسـت آمده بایـد در صورت 
اقتضـاء توسـط اعضـاء بـه صـورت کلی در گزارش هـای ادواری آن هـا به فراهمایی اعضاء طبق مـاده)21( 

ارائه شـود. 
غیرقانونـی  تجـارت  محـو  منظـور  بـه  خـود  ملـی  قوانیـن  طبـق  اقتضـا  صـورت  در  بایـد  اعضـاء   -۶
فرآورده هـای دخانـی همـکاری بیـن نهادهای ملی و نیز سـازمان های بیـن دولتی منطقه ای و بین المللی 
ذی ربـط در امـر تحقیـق، تعقیـب و جریـان دادرسـی را ترغیـب نماینـد. بـرای مبـارزه بـا تجـارت غیرقانونی 

کیـد ویـژه ای می شـود.  فرآورده هـای دخانـی بـر همـکاری در سـطح منطقـه ای و زیـر منطقـه ای تأ
کنتـرل و نظـارت بـر تولیـد و توزیـع  کنـد اقدامـات دیگـری را از جملـه تجویـز  7- هـر عضـو بایـد تـاش 
فرآورده هـای دخانـی بـه منظـور جلوگیـری از تجـارت غیرقانونـی آن هـا در صـورت اقتضـاء نیـز در ایـن بـاره 

کـرده و بـه اجـرا بگذارنـد.  تصویـب 
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ماده 16- فروش به افراد صغیر و توسط آن ها 
1- هر عضو در سطح دولتی مناسب، اقدامات اداری و اجرایی و قانونی و سایر اقدامات مؤثری را 
کند تا از فروش فرآورده های دخانی به افراد زیر سن تعیین شده توسط قانون داخلی یا  تصویب و اجرا 

گردد. این اقدامات می تواند شامل موارد زیر باشد:  قانون ملی یا هجده سال جلوگیری 
که تابلوی برجسته و واضحی در محل  الف( از تمامی فروشندگان فرآورده های دخانی بخواهد 
شده  درج  افراد صغیر  به  دخانیات  فروش  ممنوعیت  به صراحت  آن  روی  که  کنند  نصب  خود  کار 
که  ارائه دهد  اسنادی  بخواهند  هر خریدار دخانیات  از  دارد،  تردیدی وجود  که  مواردی  در  و  باشد 

نشان دهنده رسیدن به سن قانونی او باشد. 
که مستقیمًا در دسترس باشد)مثًا داخل قفسه های  ب( فروش فرآورده های دخانی را به صورتی 

فروشگاه(، ممنوع سازد. 
ج ( تولید و فروش شیرینی و شکات و اسباب بازی و هر نوع کاالی دیگری را به شکل فرآورده های 

که برای افراد صغیر جاذبه دارد، ممنوع نماید.  دخانی 
در  دارند،  قرار  آن  قضایی  قلمرو  در  که  سیگار  فروش  دستگاه های  که  کند  اطمینان حاصل  د( 

دسترس افراد صغیر نباشد و آن ها را به خرید فرآورده های دخانی تشویق نکند. 
2- هر عضو باید توزیع فرآورده های دخانی رایگان را در بین عموم و مخصوصًا در بین افراد صغیر 

ممنوع یا ممنوعیت آن را ترغیب نماید. 
که افراد  کوچک  کند فروش سیگار را به صورت دانه ای یا در بسته های  3- هر عضو باید تاش 

صغیر برای خرید آن استطاعت مالی دارند، ممنوع سازد. 
کارایی خود، انجام اقداماتی برای ممنوعیت فروش  که به منظور افزایش  4- اعضاء می پذیرند 
فرآورده های دخانی به افراد صغیر باید در صورت اقتضا همراه با دیگر مفاد مندرج در این کنوانسیون، 

گیرد.  صورت 
کنوانسیون یا در هر زمانی پس از آن،  5- هر عضو هنگام امضاء و تنفیذ، پذیرش و تصویب این 
کتبی الزام آور، تعهد خود را در مورد ممنوعیت عرضه دستگاه های فروش  می تواند به وسیله اعامیه 
سیگار در قلمرو قضایی خود یا در صورت اقتضاء ممنوع بودن کلی این دستگاه ها را نشان دهد. اعامیه 

صادره به موجب این ماده توسط امین اسناد در بین تمام اعضای کنوانسیون توزیع خواهد شد. 
مجازات  از جمله  مؤثری  اقدامات  سایر  و  قانونی  و  اجرایی  و  اداری  اقدامات  باید  هر عضو   -۶
کرده و به اجرا بگذارد تا از رعایت تعهدات مندرج در بند های)1(  فروشندگان و توزیع کنندگان را اتخاذ 

تا)5( این ماده اطمینان حاصل نماید. 
7- هر عضو باید اقدامات اداری و اجرایی و قانونی و سایر اقدامات مؤثر را اتخاذ و به اجرا بگذارد 
تا فروش فرآورده های دخانی توسط افراد زیر سن مندرج در قانون داخلی یا قانون ملی یا)18( سال 

جلوگیری شود. 
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ماده 17
کارآمد از نظر اقتصادی اعضا باید از طریق همکاری  تأمین حمایت مالی از فعالیت های جایگزین 
کارآمد از  گزینه های  با یکدیگر و با سازمان های بین دولتی منطقه ای و بین المللی، در صورت اقتضاء 
کند. کو و حسب مورد خرده فروشان را ترغیب  گیاه تنبا کارگران و پرورش دهنده  نظر اقتصادی برای 

بخش پنجم: حفظ محیط زیست 
ماده 18

که به موجب  که به منظور اجرای تعهداتی  حفظ محیط زیست و سامتی افراد اعضاء می پذیرند 
کنوانسیون دارند، به حفظ محیط زیست و سامتی افراد در رابطه با محیط زیست درخصوص  این 

کو و تولید دخانیات در قلمرو دولت متبوع خود توجه مقتضی معمول دارند. کشت تنبا

بخش ششم : موضوعات مربوط به مسؤولیت 
ماده 19- مسؤولیت

کنترل دخانیات، اعضاء باید اتخاذ اقدام قانونی یا در صورت لزوم بهبود قوانین موجود  1- از نظر 
صورت  غرامت)در  پرداخت  جمله  از  کیفری  و  مدنی  مسؤولیت های  به  رسیدگی  منظور  به  را  خود 

اقتضا( مورد بررسی قرار دهند.
2- اعضاء باید طبق ماده)21( از طریق فراهمایی اعضاء در مورد مبادله اطاعات از جمله موارد 

کنند:  زیر با هم همکاری 
گرفتن افراد در معرض  الف( اطاعات درباره اثرات بهداشتی استعمال فرآورده های دخانی و قرار 
و  قوانین  به  مربوط  اطاعات  ب (  و  ماده)20(،  بند)3(  جزء)الف(  طبق  دخانیات،  از  حاصل  دود 

مقررات جاری و نیز رویه های قضایی مربوط؛ 
3- اعضاء باید در محدوده سیاست ها، رویه های حقوقی و قوانین ملی خود و مطابق ترتیبات 
و  مدنی  مسؤولیت های  به  مربوط  حقوقی  رسیدگی های  جریان  مورد  در  کم،  حا موجود  معاهدات 

کنوانسیون به نحو مقتضی و با توافق متقابل به یکدیگر یاری رسانند. کیفری منطبق با این 
4- این کنوانسیون به هیچ وجه حق دسترسی اعضاء به دادگاه های یکدیگر)در صورتی که چنین 

حقی وجود داشته باشد( را تحت تأثیر قرار نمی دهد یا محدود نمی کند. 
5- فراهمایی اعضاء می تواند در صورت امکان و در اولین مرحله، با در نظر گرفتن فعالیت هایی که 
در مجامع بین المللی ذی ربط صورت گرفته است، موضوعاتی را که به مسؤولیت  مربوط می شود از جمله 
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رویکردهای بین المللی متناسب با این موضوعات و در صورت تقاضا، روش های مناسب برای حمایت از 
اعضا در فعالیت های قانون  گذاری و فعالیت های دیگر طبق این ماده را مورد رسیدگی قرار دهد.

بخش هفتم ـ همکاری فنى و علمى و تبادل اطالعات 
ماده 20

دخانیات  کنترل  زمینه  در  که  می شوند  متعهد  اعضا  1ـ  اطاعات  تبادل  و  نظارت  تحقیقات،   -1
کنند و در سطح منطقه ای و بین المللی برنامه های تحقیقاتی را  تحقیقات ملی را توسعه داده و ترغیب 

هماهنگ کنند. به منظور رسیدن به این هدف هر عضو باید: 
الف ( مستقیمًا یا از طریق سازمان های بین دولتی منطقه ای و بین المللی و دیگر نهادهای صاحیتدار 
برنامه های تحقیقاتی و ارزیابی علمی خود را آغاز و با دیگر اعضا همکاری کند و در این راستا تحقیقاتی را 
که هدف آن ها توضیح عوامل و تبعات مصرف دخانیات و قرار گرفتن افراد در معرض دود دخانیات است 
و نیز تحقیقاتی را که به منظور شناسایی محصوالت جایگزین صورت می گیرد، ترغیب و تشویق کند.

ب ( با مساعدت سازمان های بین دولتی منطقه ای و بین المللی و دیگر نهادهای صاحیتدار آموزش 
کلیه افرادی را که در فعالیت های کنترل دخانیات ازجمله فعالیت های تحقیقاتی و اجرایی  و پشتیبانی 

اشتغال دارند، پشتیبانی کند. 
2- اعضا باید در صورت اقتضا برنامه هایی را برای نظارت ملی و منطقه ای و جهانی در مورد دامنه، 
الگوها، عوامل و تبعات استعمال دخانیات و قرار گرفتن افراد در معرض دود دخانیات تدوین کنند. برای 
رسیدن به این هدف، اعضا باید برنامه های نظارت بر دخانیات را با برنامه های نظارت ملی، منطقه ای 
و بین المللی در زمینه بهداشت عمومی تلفیق کنند تا اطاعات این دو بخش بتواند با هم مقایسه شود و 

به نحو مقتضی در سطح ملی و منطقه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 
3- اعضا اهمیت مساعدت های فنی و مالی از سازمان های بین دولتی منطقه ای و بین المللی را 

تصدیق می کنند. هریک از اعضا باید تاش کند تا: 
گیرشناسی استعمال دخانیات و شاخص های بهداشتی و  الف( نظام مترقی ملی برای نظارت بر وا

اجتماعی و اقتصادی مربوط را ایجاد کند.
و  دولتی  نهادهای  جمله  از  صاحیتدار  بین المللی  و  منطقه ای  دولتی  بین  سازمان های  با  ب( 
غیردولتی در زمینه نظارت بر دخانیات و تبادل اطاعات مربوط به شاخص های مذکور در جزء)الف( 

بند)3( این ماده همکاری نماید.
گردآوری،  ج ( با سازمان بهداشت جهانی در زمینه تدوین تشریفات و رهنمودهایی برای تعریف 

تجزیه و تحلیل و انتشار داده های مربوط به نظارت بر دخانیات همکاری کند.
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4- اعضا باید با رعایت قوانین ملی خود مبادله اطاعات علنی موجود حقوقی، فنی، علمی، تجاری 
که مربوط به  کو  و اجتماعی اقتصادی و نیز اطاعات مربوط به رویه های صنعت دخانیات و کشت تنبا
کشورهای عضو در  کنند و در این راستا باید نیازهای خاص  کنوانسیون است را ترغیب و تسهیل  این 
حال توسعه و کشورهای عضو دارای اقتصاد در حال گذار را در نظر بگیرند. هر عضو باید تاش کند که: 
کنترل دخانیات و در صورت اقتضا  الف ( داده های روزآمدی را در زمینه قوانین و مقررات مربوط به 
اطاعاتی درباره اجرای آن ها و رویه های قضایی مربوط به آن ها را به تدریج ایجاد و اداره کند و در زمینه 

توسعه برنامه های منطقه ای و جهانی مربوط به کنترل دخانیات همکاری نماید.
ب ( مطابق جزء)الف( بند)3( این ماده، داده های روزآمدی را در زمینه برنامه های ملی نظارت، به 

تدریج ایجاد و اداره کند.
ج ( با سازمان های بین المللی ذی ربط برای ایجاد تدریجی و اداره نظامی به منظور جمع آوری و 
این  بر  که  دخانیات  صنعت  فعالیت های  و  دخانیات  ساخت  و  تولید  درباره  اطاعات  منظم  انتشار 

کنوانسیون یا بر فعالیت های ملی کنترل دخانیات تأثیرگذار است، همکاری کند.
که  5- اعضا باید با سازمان های بین دولتی منطقه ای و بین المللی و مؤسسات توسعه ای و مالی 
کمک به  در آن ها عضویت دارند، به منظور ترغیب و تشویق تهیه منابع مالی برای دبیرخانه برای 
کنوانسیون عضویت دارند  که در این  گذار  کشورهای دارای اقتصاد در حال  کشورهای در حال توسعه و 

در انجام تعهدات آن ها در مورد تحقیق، نظارت و مبادله اطاعات همکاری کنند.

گزارش و مبادله اطالعات ماده 21- ارائه 
1- هر عضو باید گزارش های ادواری در مورد اجرای این کنوانسیون را از طریق دبیرخانه به فراهمایی 

اعضا ارائه نماید. این گزارش ها باید شامل موارد زیر باشد: 
که به منظور اجرای مفاد  الف( اطاعاتی درباره اقدامات اداری، اجرایی و قانونی یا سایر اقداماتی 

این کنوانسیون صورت گرفته است.
کنوانسیون با آن  که در اجرای مفاد  ب ( در صورت اقتضا اطاعاتی درباره هر محدودیت یا مانعی 

مواجه شده و اقداماتی که به منظور عبور از این موانع انجام داده است.
کنترل دخانیات  که برای فعالیت های  ج( در صورت اقتضا اطاعاتی درباره کمک های مالی و فنی 

تأمین یا دریافت کرده است.
د( اطاعاتی درباره نظارت و تحقیقات مشخص شده در ماده)20( و 

ماده)13(،  بند)4(  جزء)د(  ماده)13(،  بند)2(  ماده)۶(،  بند)3(  در  شده  اطاعات مشخص  هـ( 
بند)5( ماده)15( و بند)2( ماده)19( ؛ 

کرد. هریک از  کلیه اعضا را فراهمایی اعضا تعیین خواهد  گزارش های مزبور توسط  2- شکل و تعداد 
اعضا باید ظرف دو سال از تاریخ الزم االجرا شدن این کنوانسیون در مورد آن، اولین گزارش  خود را تهیه کند.
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کشورهای عضو در  کمک به  برای  را  ترتیباتی  3- فراهمایی اعضا به موجب مواد)22( و)2۶( 
گذار دارند، بنا به درخواست  آن ها برای انجام  که اقتصاد در حال  کشورهای عضوی  حال توسعه و 

کرد. تعهدات خود به موجب این ماده بررسی خواهد 
کشوری  کنوانسیون با رعایت قوانین ملی هر  گزارش و مبادله اطاعات به موجب این  4- ارائه 
که به طور متقابل توافق  گونه ای  گرفت. اعضا به  در مورد رازداری و محرمانه بودن صورت خواهد 

کرد.  که مبادله شده است، حفاظت خواهند  می کنند از اطاعات محرمانه ای 

کارشناسى گزارش های  ماده 22- همکاری در زمینه علمى، فنى و حقوقى و تهیه 
1- اعضا مستقیمًا یا از طریق نهادهای بین المللی ذی صاح در زمینه افزایش توانایی های خود 
کشورهای عضو در حال توسعه  گرفتن نیازهای  کنوانسیون، با در نظر  در اجرای تعهدات ناشی از این 
کرد. این همکاری به گونه ای  گذار دارند، همکاری خواهند  که اقتصاد در حال  کشورهای عضوی  و 
کارشناسی علمی، فنی و حقوقی را به  گزارش های  که به طور متقابل توافق می شود انتقال فناوری و 
کنترل دخانیات با هدف هایی از جمله موارد  منظور ایجاد و تقویت طرح ها، برنامه ها و راهکارهای 

کرد:  زیر ترغیب خواهند 
انتقال فناوری، دانش، مهارت ها، توانایی ها و تخصص های  گیری و  الف( تسهیل توسعه، فرا

کنترل دخانیات.  مربوط به 
به  دیگر  کارشناسی  گزارش های  و  حقوقی  و  فنی  علمی،  کارشناسی،  گزارش های  تهیه  ب( 
که هدف از آن ها اجرای  کنترل دخانیات  منظور ایجاد و تقویت طرح ها، برنامه ها و راهبردهای ملی 

کنوانسیون از جمله از راه های زیر است: 
کمک برای ایجاد مبنای قانونی محکم و تدوین برنامه های فنی از  1- در صورت تقاضا، ارائه 
گرفتن افراد در  جمله برای جلوگیری از شروع به استعمال و ترغیب ترک دخانیات و حفاظت از قرار 

معرض دود حاصل از دخانیات؛ 
کارگران بخش دخانیات در بدست آوردن اسباب امرار معاش  2- در صورت اقتضا مساعدت به 

که از نظر اقتصادی عملی باشد. جایگزین عملی مناسب از نظر اقتصادی و قانونی به روشی 
کشاورزی به سوی  کو در تغییر تولید  گیاه تنبا 3- در صورت اقتضا مساعدت به پرورش دهندگان 

که از نظر اقتصادی عملی باشد.  محصوالت جایگزین به روشی 
کارکنان مربوط طبق ماده 12؛  ج ( حمایت از برنامه های آموزشی یا ایجاد حساسیت برای 

برنامه ها،  برای  ابزارها و تجهیزات الزم و پشتیبانی تدارکاتی  اقتضا تهیه وسایل،  د( در صورت 
کنترل دخانیات؛  طرح ها و راهبردهای 

کنترل دخانیات از جمله درمان جامع اعتیاد به نیکوتین؛  هـ( تعیین روش های 
از تحقیقات به منظور افزایش قدرت مالی برای درمان جامعاعتیاد  و( درصورت اقتضا حمایت 
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به نیکوتین؛ 
2- فراهمایی اعضا باید از طریق منابع مالی که طبق ماده)2۶( تأمین شده است، انتقال فناوری 

کارشناسی اطاعات علمی، فنی و حقوقی را ترغیب و تسهیل نماید.  و نظرات 

بخش هشتم - ترتیبات سازمانى و منابع مالى
ماده 23- فراهمایی)کنفرانس( اعضا

کثر ظرف مدت  1- بدینوسیله »فراهمایی اعضا« تأسیس می  شود. نخستین جلسه فراهمایی حدا
کنوانسیون، توسط سازمان بهداشت جهانی تشکیل خواهد شد.  یک سال پس از الزم االجرا شدن این 
فراهمایی در اولین جلسه خود محل برگزاری جلسات و فواصل زمانی اجاس های عادی بعدی را 

کرد. تعیین خواهد 
که ممکن است به وسیله فراهمایی  2- جلسات فوق العاده فراهمایی اعضا در زمان های دیگری 
از  ماه  این که ظرف شش  به  مشروط  هر عضوی  کتبی  تقاضای  به  یا  شود  داده  تشخیص  ضروری 
کنوانسیون به اعضا اباغ شده است، حداقل یک سوم اعضا  که این تقاضا به وسیله دبیرخانه  زمانی 

کنند، برگزار خواهد شد. از تشکیل جلسه حمایت 
کار خود را به اتفاق آرا تصویب کند. 3- فراهمایی اعضا باید اولین جلسه، آیین 

4- فراهمایی اعضا به اتفاق آرا مقررات مالی خود و نیز مقررات ناظر بر تأمین بودجه نهادهای فرعی 
را که ممکن است تأسیس کند و همچنین مقررات مالی ناظر بر عملکرد دبیرخانه را تصویب خواهد کرد. 

فراهمایی در هر جلسه عادی، بودجه ویژه مالی، جلسه عادی بعدی را تصویب خواهد کرد.
کنوانســیون را مــورد بررســی قــرار خواهــد داد و بــرای  5- فــرا همایــی اعضــا بــه طــور مرتــب اجــرای 
کــرد و می  توانــد طبــق مــواد)28(، )29( و  ترغیــب اجــرای مؤثــر آن تصمیمــات الزم را اتخــاذ خواهــد 
کنــد. بــه همیــن  کنوانســیون، پروتکل هــا، الحاقیه هــا و اصاحیه هایــی را تصویــب  )33( بــرای ایــن 

منظــور بایــد: 
کند.  الـف( بـه موجـب مـواد)20( و)21( مبادله اطاعات را ترغیب و تسـهیل 

ــوط  ــردآوری داده هــای مرب گ ــق و  ــر تحقی ــن و اصــاح ادواری روش هــای قیاســی در ام ب( تدوی
کنوانســیون »عــاوه بــر آنچــه در مــاده)20( پیش بینــی شــده اســت« را ترغیــب و  بــه اجــرای ایــن 

ــد. کن ــت  هدای
نیـز سیاسـتگذاری ها، قوانیـن و  برنامه هـا و راهبردهـا و  ارزیابـی طرح هـا،  اجـرا و  از تدویـن،  ج( 

کنـد.  اقدامـات به نحـو مقتضـی حمایـت  سـایر 
کـرده و در مـورد نحـوه اجرای  کـه اعضـا طبـق مـاده)21( ارائـه داده انـد بررسـی  گزارش هایـی را  د( 

گـزارش بدهد. کنوانسـیون، بـه طـور مرتب  ایـن 
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کند. کنوانسـیون را ترغیب و تسـهیل  هــ( طبـق مـاده)2۶( تجهیـز منابـع مالی برای اجرای این 

کنوانسـیون الزم هسـتند، تشـکیل دهد. که برای رسـیدن به اهداف این  و( نهادهای فرعی را 
خدمـات،  خواسـتار  کنوانسـیون،  اجـرای  تقویـت  بـرای  ابـزاری  عنـوان  بـه  اقتضـا  صـورت  در  ز( 
ملـل  سـازمان  و صاحیتـدار  مربـوط  سـازمان های  به وسـیله  شـده  تهیـه  اطاعـات  ارائـه  و  همـکاری 
متحـد و سـایر سـازمان های بیـن دولتـی منطقـه ای و بین المللـی و سـازمان ها و نهادهـای غیردولتـی 

دیگـر شـود. 
کـرده، بـرای نیـل  کسـب  کنوانسـیون  کـه در اجـرای ایـن  ح( در صـورت اقتضـا در پرتـو تجربیاتـی 

کنوانسـیون اتخـاذ اقدامـات دیگـری را بررسـی نمایـد. بـه اهـداف 
کرد. ۶- فراهمایـی اعضـا معیارهـای مشـارکت ناظران در جلسـات خـود را تعیین خواهد 

مـاده 24- دبیرخانه
را  آن  کار  بـه  و مقدمـات شـروع  کـرد  تأسـیس خواهـد  را  دائمـی  دبیرخانـه  اعضـا،  فراهمایـی   -1
فراهـم خواهـد سـاخت. فراهمایـی اعضـا بایـد بکوشـد در اولیـن نشسـت خـود ایـن امـر را انجـام دهـد. 
کـه دبیرخانـه دائمی تعیین و تشـکیل نشـده اسـت، وظایف دبیرخانـه ای به موجب  2- تـا زمانـی 

کنوانسـیون، توسـط سـازمان بهداشـت جهانی انجام خواهد شـد. این 
3- وظایف دبیرخانه به شـرح زیر اسـت: 

ارائـه  و  آن   فرعـی  نهادهـای  و  اعضـا  فراهمایـی  نشسـت های  مقدمـات  سـاختن  فراهـم  الـف ( 
آن هاسـت.  نیـاز  مـورد  کـه  خدماتـی 

کنوانسـیون؛  گزارش هـای دریافتی به موجب  ب( ارائـه 
و  توسـعه  حـال  در  عضـو  کشـورهای  ویـژه  بـه  اعضـا  بـه  کمـک  ارائـه  درخواسـت  صـورت  در  ج( 
گـذار دارنـد، در مـورد تهیـه و ارائـه اطاعـات مـورد نیـاز طبـق  کـه اقتصـاد در حـال  کشـورهای عضـوی 

کنوانسـیون؛  ایـن  مفـاد 
نظـر  تحـت  کنوانسـیون  ایـن  موجـب  بـه  خـود  فعالیت هـای  مـورد  در  گزارش هایـی  تهیـه  د( 

اعضـا؛  فراهمایـی  بـه  گزارش هـا  ایـن  ارائـه  و  اعضـا  فراهمایـی 
بین المللـی  و  منطقـه ای  دولتـی  بیـن  سـازمان های  بـا  الزم  هماهنگـی  از  اطمینـان  حصـول  هــ( 

اعضـا؛  فراهمایـی  نظـر  تحـت  نهادهـا  دیگـر  و  ذی صـاح 
بـرای انجـام دادن وظایـف خـود الزم  کـه ممکـن اسـت  یـا اداری  انعقـاد ترتیبـات قـراردادی  و( 

اعضـا؛  فراهمایـی  نظـر  تحـت  باشـد، 
از  هریـک  و  کنوانسـیون  به وسـیله  شـده  مشـخص  دبیرخانـه ای  وظایـف  سـایر  انجـام  ز( 

کنـد.  تعییـن  اعضـا  فراهمایـی  اسـت  ممکـن  کـه  وظایفـی  سـایر  و  آن  پروتکل هـای 
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ماده 25
روابـط بیـن فراهمایـی اعضـا و سـازمان های بیـن دولتـی فراهمایـی اعضـا می  توانـد بـرای تأمیـن 
کنوانسـیون، از سـازمان های بین دولتـی منطقه ای  همـکاری فنـی و مالـی بـرای نیـل بـه اهـداف ایـن 

کنـد. و بین المللـی ذی صـاح از جملـه مؤسسـات مالـی و توسـعه ای تقاضـای همـکاری 

مـاده 26- منابع مالى
کنوانسـیون ایفـا می  کنـد،  کـه منابـع مالـی در رسـیدن بـه اهـداف ایـن  1- اعضـا نقـش مهمـی را 

می  نماینـد. تصدیـق 
2- هـر یـک از اعضـا بایـد مطابـق طرح هـا، برنامه هـا و اولویت هـای ملـی خـود بـرای فعالیت هـای 

کند. کنوانسـیون، منابـع مالـی را تأمین  گرفتـه شـده بـرای رسـیدن بـه اهداف ایـن  ملـی در نظـر 
و  منطقـه ای  زیـر  منطقـه ای،  دوجانبـه،  مجـاری  از  اسـتفاده  بایـد  اقتضـا  صـورت  در  اعضـا   -3
کـه عضو این  گذار  کشـورهای دارای اقتصاد در حال  مجـاری چنـد جانبـه دیگـر را بـرای تأمیـن اعتبـار 
کـه از نظـر اقتصـادی  گزینه هایـی  کنوانسـیون هسـتند، ترغیـب نماینـد. بـه همیـن منظـور الزم اسـت 
متـن  در  و  شـود  گرفتـه  نظـر  در  کـو  تنبا تولیـد  بـرای  محصـول  متنوع سـازی  جملـه  از  هسـتند  عملـی 

گیـرد. راهبردهـای ملـی بـرای توسـعه پایـدار مـورد حمایـت قـرار 
کـه در سـازمان های بیـن دولتـی منطقـه ای و بین المللـی مربـوط و مؤسسـات مالـی  4- اعضایـی 
کشـورهای عضـو  کـه بـه  کننـد  و توسـعه ای حضـور دارنـد، بایـد ایـن سـازمان ها و مؤسسـات را ترغیـب 
گـذار دارنـد، در انجـام تعهـدات آن هـا بـه  کـه اقتصـاد در حـال  کشـورهای عضـوی  در حـال توسـعه و 
کمـک نماینـد. کنوانسـیون، بـدون محـدود شـدن حقـوق مشـارکت در ایـن سـازمان ها،  موجـب ایـن 

که:  5- اعضـا موافقـت می  کنند 
کنوانسـیون، همـه منابع  الـف( بـرای مسـاعدت بـه اعضـا در انجـام تعهـدات خـود به موجـب این 
کـه  بالقـوه و موجـود مربـوط از جملـه منابـع مالـی و فنـی یـا غیـره، اعـم از منابـع عمومـی و خصوصـی 
کنتـرل دخانیات در دسـترس اسـت، بایـد برای همه اعضـا و مخصوصًا  بـرای فعالیت هـای مربـوط بـه 
مـورد  گردیـده و  گـذار دارنـد، تجهیـز  اقتصـاد در حـال  کـه  کشـورهایی  کشـورهای در حـال توسـعه و 

گیـرد. اسـتفاده قـرار 
توسـعه  کشـورهای عضـو در حـال  اطـاع  بـه  را  اعتبـار موجـود  تأمیـن  منابـع  بایـد  ب( دبیرخانـه 
ایـن  بـه موجـب  آن هـا  تعهـدات  اجـرای  تـا  برسـاند  گـذار  اقتصـاد در حـال  کشـورهای عضـو دارای  و 

نمایـد. تسـهیل  را  کنوانسـیون 
ج ( فراهمایـی اعضـا در اولیـن نشسـت خـود منابـع مالـی موجـود و بالقـوه و سـازوکار مسـاعدت را 
قـرار  انجـام شـده توسـط دبیرخانـه و سـایر اطاعـات مربـوط، مـورد تجدیدنظـر  براسـاس تحقیقـات 

کـرد. کفایـت آن هـا بررسـی خواهـد  داده و در مـورد 
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موجـود  راهکارهـای  ارتقـای  ضـرورت  تعییـن  در  را  تجدیدنظـر  ایـن  نتایـج  اعضـا  فراهمایـی  د( 
یـا ایجـاد صنـدوق جهانـی داوطلبانـه یـا دیگـر راهکارهـای مالـی مقتضـی بـرای هدایـت منابـع مالـی 
گذار به  انسـانی بـه سـوی کشـورهای عضـو در حـال توسـعه و کشـورهای عضـو دارای اقتصـاد در حـال 

گرفـت. کنوانسـیون، در نظـر خواهـد  کمـک بـه آن هـا در نیـل بـه اهـداف  منظـور 

بخش نهم- حل و فصل اختالفات 
ماده 27-حل و فصل اختالفات

کنوانسیون اختافاتی پیش  که بین دو یاچند عضو در مورد تفسیر یا اجرای این  1- در صورتی 
کره یا  آید، طرف های اختاف باید از طریق مجاری دیپلماتیک تاش نمایند اختاف را به وسیله مذا
دیگر روش های مسالمت آمیز به انتخاب خود از جمله مساعی جمیله، میانجیگری یا مصالحه، حلو 
کنند. عدم نیل به توافق از راه  مساعی جمیله، میانجیگری یا مصالحه، طرف های اختاف را  فصل 

از مسؤولیت ادامه تاش برای حل و فصل مبری نمی کند.
پذیرش،  تنفیذ،  هنگام  در  می  تواند  منطقه ای  اقتصادی  همگرایی  سازمان  یا  دولت  هر   -2
کتبًا به امین اسناد  کنوانسیون یا هر زمان دیگری پس از آن،  تصویب، تأیید رسمی یا الحاق به این 
که طبق بند)1( این ماده حل و فصل نشود، باالجبار داوری موردی را  که در مورد اختافی  کند  اعام 

که به اتفاق آرا به تصویب فراهمایی اعضا می  رسد، می  پذیرد. طبق تشریفاتی 
3- مفاد این ماده در مورد هرگونه پروتکل، نسبت به اعضای پروتکل مزبور اعمال خواهد شد 

مگر این که به نحو دیگری در آن مقرر شده باشد.

کنوانسیون   بخش دهم- توسعه 
کنوانسیون  ماده 28- اصالحیه های این 

کنـد. ایـن اصاحیه هـا توسـط  کنوانسـیون پیشـنهاد  1- هـر عضومی  توانـد اصاحاتـی را بـرای ایـن 
فراهمایـی اعضـا مـورد بررسـی قـرار می  گیـرد.

کنوانسـیون بایـد بـه تصویـب فراهمایـی اعضـا برسـد. متـن هـر اصاحیـه  2- اصاحیه هـای ایـن 
اعضـا  فراهمایـی  در  آن  تصویـب  بـرای  کـه  تاریـخ جلسـه ای  از  قبـل  مـاه  کنوانسـیون، حداقـل شـش 
اصاحیه هـای  متـن  دبیرخانـه،  می  گیـرد.  قـرار  اعضـا  اختیـار  در  دبیرخانـه  توسـط  شـده،  پیشـنهاد 
کنوانسـیون و بـرای اطـاع در اختیـار امیـن اسـناد نیـز می  گذارد. کننـدگان  پیشـنهادی را در اختیـار امضا
کـه در مـورد هـر اصاحیـه پیشـنهادی بـه اتفـاق  گیرنـد  کار  3- اعضـا بایـد همـه تـاش خـود را بـه 
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کسـب اتفـاق آرا بـه نتیجـه ای نرسـد و توافقـی در ایـن زمینـه  گـر همـه تاش هـا بـرای  آرا دسـت یابنـد. ا
کثریـت سـه چهـارم اعضـای حاضـر و  بـه دسـت نیایـد، بـه عنـوان آخریـن راه حـل، اصاحیـه بـا رأی ا
رأی دهنـده در جلسـه بـه تصویـب خواهـد رسـید. از نظـر ایـن مـاده، اعضـای حاضـر و رأ ی دهنـده بـه 
کـه در جلسـه حضـور دارنـد و رأی مثبـت یـا منفـی می  دهنـد. هـر اصاحیـه ای  اعضایـی اطـاق می  شـود 
کـه تصویـب می شـود توسـط دبیرخانـه در اختیـار امیـن اسـناد قـرار می  گیـرد و وی آن را بـرای پذیـرش 

کـرد. بـرای تمامـی اعضـا ارسـال خواهـد 
کـه طبـق بنـد)3(  4- اسـناد تصویـب اصاحیـه نـزد امیـن اسـناد تودیـع خواهـد شـد. اصاحیـه ای 
ایـن مـاده بـه تصویـب رسـیده اسـت در نودمیـن روز پـس از دریافـت اسـناد پذیـرش حداقـل دو سـوم 

کـه آن را پذیرفته انـد، الزم االجـرا خواهـد شـد.  کنوانسـیون در مـورد اعضایـی  اعضـای 
5- اصاحیـه بـرای هـر عضـو دیگـری، در نودمیـن روز پـس از تاریـخ دریافـت تودیـع سـند پذیـرش 

اصاحیـه مزبـور توسـط آن عضـو، الزم االجـرا خواهـد شـد. 

کنوانسیون ماده 29- تصویب و اصالح پیوست های این 
ماده)28(  در  مندرج  تشریفات  طبق  آن ها  اصاحیه های  و  کنوانسیون  این  پیوست های   -1

پیشنهاد، تصویب و الزم االجرا خواهد شد. 
که به صراحت  کنوانسیون بخش الینفکی از آن به شمار می  رود و جز در مواردی  2- پیوست های 

کنوانسیون  همزمان به معنی ارجاع به پیوست های آن نیز می  باشد. گونه ارجاع به  ذکر شود، هر 
کار و سایر موضوعات توصیفی مربوط به مسائل  3- پیوست ها محدود به فهرست ها، روش های 

اداری، فنی، اجرایی یا تشریفاتی است.
 

بخش یازدهم ـ مقررات نهایی
ماده 30

گرفت. کنوانسیون در نظر  حق شرط ها هیچ گونه حق شرطی را نمی توان در مورد این 

ماده 31- انصراف از عضویت
کنوانسـیون در مـورد  ایـن  کـه  از تاریخـی  از دو سـال  1- هـر عضـوی می  توانـد در هـر زمـان پـس   
در  از عضویـت  را  خـود  انصـراف  اسـناد،  امیـن  بـه  کتبـی  اطاعیـه  ارائـه  بـا  اسـت،  الزم االجـرا شـده  آن 

دارد. اعـام  کنوانسـیون 
گذشـت یـک سـال از تاریـخ اطاعیـه انصـراف از عضویـت توسـط امیـن  2- انصـراف مزبـور پـس از 
کـه ممکـن اسـت در اطاعیـه اعـام انصـراف قید شـده، رسـمیت خواهـد یافت.  اسـناد یـا تاریـخ دیرتـری 
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کـه  کنوانسـیون انصـراف می  دهـد، چنیـن تلقـی خواهـد شـد  کـه از عضویـت در ایـن  3- هـر عضـوی 
کـه عضـو آن اسـت نیـز انصـراف داده اسـت.  از عضویـت در هـر پروتکلـی 

ماده 32
این  عضو  هر  است،  شده  پیش بینی  ماده  این  بند)2(  در  که  موردی  در  جز  به  رأی  1-حق 

کنوانسیون یک رأی خواهد داشت.
تعداد  به  خود  صایت  تحت  موضوعات  در  منطقه ای  اقتصادی  همگرایی  سازمان های   -2
از  گر یکی  ا نیز می  باشند، حق رأی خواهند داشت.  کنوانسیون  این  که عضو  دولت های عضو خود 
این حق خود  از  کند، سازمان مذکور نمی تواند  استفاده  از حق خود  مزبور  دولت های عضو سازمان 

کند و برعکس؛  استفاده 

ماده 33- پروتکل ها
کند. این پیشنهادها در فراهمایی اعضا بررسی  را پیشنهاد  از اعضا می  تواند پروتکلی  1- هریک 

خواهد شد.
ایـن  تصویـب  در  کنـد.  تصویـب  را  کنوانسـیون  ایـن  پروتکل هـای  می  توانـد  اعضـا  فراهمایـی   -2
گـر تاش هـا بـرای کسـب اتفـاق آرا بـه نتیجـه ای  کـه اتفـاق آرا حاصـل شـود. ا پروتکل هـا بایـد تـاش شـود 
کثریـت سـه چهـارم اعضـای  نرسـد و توافقـی حاصـل نشـود، بـه عنـوان آخریـن راه حـل، پروتـکل بـا رأی ا
حاضـر و رأی دهنـده در جلسـه تصویـب خواهـد شـد. از نظـر ایـن مـاده اعضـای حاضـر و رأی دهنـده بـه 

کـه حضـور دارنـد و رأی مثبـت یـا منفـی می  دهنـد. اعضایـی اطـاق می  شـود 
که برای تصویب آن در  3- متن هر پروتکل پیشنهادی حداقل شش ماه قبل از تاریخ جلسه ای 

فراهمایی اعضا پیشنهاد شده، توسط دبیرخانه در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.
4- فقط اعضای کنوانسیون می  توانند عضو پروتکل شوند.

کنوانسیون تنها برای اعضای پروتکل موردنظر تعهدآور است. 5- هر پروتکل این 
که صرفًا به پروتکل موردنظر مربوط می  شود  فقط اعضای پروتکل می  توانند در مورد موضوعاتی 

تصمیم بگیرند. 
۶- الزامات الزم االجرا شدن هر پروتکل در آن سند ذکر خواهد شد.

ماده 34
 )1382  /4/1(2003 22ژوئن  تا   )1382/3/2۶(2003 1۶ژوئن  تاریخ  از  کنوانسیون  این  امضا 
در مقر سازمان بهداشت جهانی در ژنو، و پس از آن از تاریخ 30 ژوئن 2003)1382/4/9( تا 29 ژوئن 
2004)1383/4/9( در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضای تمامی اعضای سازمان بهداشت 
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جهانی و دولت هایی که عضو سازمان بهداشت جهانی نیستند ولی در سازمان ملل متحد عضویت دارند 
و نیز سازمان های همگرایی اقتصادی منطقه ای مفتوح خواهد بود.

ماده 35- تنفیذ، پذیرش، تصویب و تأیید رسمى یا الحاق
رسـمی  تأییـد  یـا  دولت هـا  الحـاق  یـا  تصویـب  پذیـرش،  تنفیـذ،  بـه  منـوط  کنوانسـیون  ایـن   -1
پـس  روز  یـک  کنوانسـیون،  ایـن  اسـت.  منطقـه ای  اقتصـادی  همگرایـی  سـازمان های  الحـاق  یـا 
تنفیـذ،  اسـناد  بـود.  الحـاق مفتـوح خواهـد  بـرای  بسـته می  شـود،  امضـا  بـرای  آن  کـه در  تاریخـی  از 

شـد. خواهـد  تودیـع  اسـناد  امیـن  نـزد  الحـاق  یـا  رسـمی  تأییـد  تصویـب،  پذیـرش، 
کنوانسـیون درآیـد، بـدون  کـه بـه عضویـت ایـن  2- هـر سـازمان همگرایـی اقتصـادی منطقـه ای 
کنوانسـیون شـوند، در مـورد تمـام تعهـدات ایجـاد شـده بـه موجـب  آن کـه هیـچ یـک از اعضـای ایـن 
کـه یـک یـا چنـد عضـو آن، عضـو  کنوانسـیون، متعهـد خواهـد بـود. در مـورد سـازمان های مزبـور  ایـن 
کنوانسـیون نیـز باشـند، سـازمان و اعضـای آن در مـورد مسـؤولیت های مربوط خـود برای اجرای  ایـن 
گرفـت. در چنین مواردی سـازمان  کنوانسـیون دارنـد، تصمیـم خواهنـد  کـه بـه موجـب ایـن  تعهداتـی 
دارنـد،  کنوانسـیون  ایـن  موجـب  بـه  کـه  حقوقـی  از  همزمـان  صـورت  بـه  نمی تواننـد  آن  اعضـای  و 

کننـد. اسـتفاده 
3- سـازمان های همگرایـی اقتصـادی منطقـه ای بایـد در اسـناد مربـوط بـه تأییـد رسـمی یـا اسـناد 
کنوانسـیون مـورد حکـم قـرار  کـه در ایـن  الحـاق خـود، حـدود صاحیـت خویـش را در مـورد موضوعاتـی 
گرفتـه اسـت، اعـام نماینـد. ایـن سـازمان ها بایـد هـر گونـه اصاحـات بعـدی در حدود صاحیـت خود را 

بـه امیـن اسـناد اطـاع دهنـد و وی نیـز بـه نوبـه خـود مراتـب را بـه اطـاع اعضـا خواهـد رسـاند.

ماده 36- الزم االجرا شـدن
پذیـرش،  تنفیـذ،  سـند  پنجاهمیـن  تودیـع  تاریـخ  از  پـس  روز  نودمیـن  در  کنوانسـیون  ایـن   -1

شـد. خواهـد  الزم االجـرا  اسـناد  امیـن  نـزد  الحـاق  یـا  رسـمی  تأییـد  تصویـب، 
بنـد)1( در مـورد  ج در  انجـام شـرایط منـدر از  کـه پـس  کنوانسـیون در مـورد هـر دولتـی  ایـن   -2
الزم االجـرا شـدن، آن را مـورد تنفیـذ، پذیـرش، تصویـب قـرار دهـد یـا بـه آن ملحـق شـود، در نودمیـن 

روز پـس از تاریـخ تودیـع سـند تنفیـذ، پذیـرش، تصویـب یـا الحـاق الزم االجـرا خواهـد شـد.
انجـام  از  پـس  کـه  منطقـه ای  اقتصـادی  همگرایـی  سـازمان  هـر  مـورد  در  کنوانسـیون  ایـن   -3
ج در بنـد)1( در مـورد الزم االجـرا شـدن، سـند تأیید رسـمی یا سـند الحاق را تودیـع نماید،  شـرایط منـدر

در نودمیـن روز پـس از تودیـع سـند تأییـد رسـمی یـا الحـاق، الزم االجـرا خواهـد شـد.
4- از نظر این ماده، هر سـند تودیع شـده توسـط سـازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای، به عنوان 

سـندی اضافه بر اسـناد تودیع شـده توسـط دولت های عضو سـازمان مزبور محاسـبه نخواهد شد. 
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ماده 37
و  پروتکل هـا  اصاحیه هـا،  کنوانسـیون،  اسـناد  امیـن  متحـد،  ملـل  سـازمان  دبیـرکل  اسـناد  امیـن 

بـود.  خواهـد  و)33(  مـواد)28(،)29(  طبـق  شـده  تصویـب  پیوسـت های 

ماده 38
کـه متن هـای عربـی، چینـی، انگلیسـی، فرانسـوی،  کنوانسـیون  متـون معتبـر نسـخه اصلـی ایـن 
روسـی و اسـپانیایی آن از اعتبـار یکسـان برخـوردار اسـت نـزد دبیـر کل سـازمان ملل متحـد تودیع خواهد 
کـه بـه طـور مقتضـی بدیـن منظـور مجـاز شـده اند، ایـن  کننـدگان زیـر  شـد در تأییـد مراتـب بـاال بـه امضا
کنوانسـیون در تاریـخ 21مـه 2003)1382/3/2هجـری شمسـی( در  کنوانسـیون را امضـا نمودنـد. ایـن 

ژنـو تنظیـم گردیـد.
کنوانسـیون شـامل مقدمه و سـی و هشـت ماده  قانون فوق مشـتمل بر ماده واحده منضم به متن 
در جلسـه علنـی روز یکشـنبه مـورخ پنجـم تیـر مـاه یکهـزار و سـیصد و هشـتاد و چهـار مجلـس شـورای 
بـه تصویـب مجمـع تشـخیص  تاریـخ 1384/8/7بنـد)2( مـاده)27( آن عینـًا  اسـامی تصویـب و در 

مصلحـت نظـام رسـید.

تشـخیص  مصـوب 1385/4/7مجمـع  ایـران  اسـالمى  جمهـوری  کار  قانـون  از  مـوادی 
نظـام مصلحـت 

ماده 78
دو  پایـان  تـا  مـادران شـیرده  بـه  اسـت  کارفرمـا مکلـف  کارگـر زن هسـتند  دارای  کـه  کارهایـی  در 
کـودک پـس از هـر سـه سـاعت نیـم سـاعت  فرصـت شـیر دادن بدهـد. ایـن فرصت جزء سـاعات  سـالگی 
کـودکان و بـا در نظـر  کارفرمـا مکلـف اسـت متناسـب بـا تعـداد  کار آنـان محسـوب می شـود و همچنیـن 
کـودک و...(  کـودکان) از قبیـل شـیرخوارگاه، مهـد  کـز مربـوط بـه نگهـداری  گـروه سـنی آن هـا مرا گرفتـن  

را ایجـاد نمایـد. 
کـودک توسـط سـازمان   تبصـره- آیین نامـه اجرایـی، ضوابـط تأسـیس و اداره شـیرخوارگاه و مهـد 
گذاشـته می شـود. کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء  کشـور تهیه و پس از تصویب وزیر  کل  بهزیسـتی 

ماده 119
برقراری  جهت  در  را  الزم  آیین نامه های  تا  است  مکلف  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت   -3 تبصره 
کار با نظر خواهی از جامعه معلولین ایران و  کز انجام  تسهیات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مرا

کار و امور اجتماعی برساند. کشور تهیه و به تصویب وزیر  سازمان بهزیستی 
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 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوبه 1367/8/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمى
  

 بسم ال الرحمن الرحیم
 موضوع » مبارزه با مواد مخدر« در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسامی مورد 
گرفت و پس از بحث های مفصل » قانون مبارزه با مواد مخدر« به شرح زیر در جلسه مورخ  بررسی قرار 

13۶7/8/3 به تصویب نهایی رسید: 

 ماده 1
اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود: 

کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر؛  1-کشت خشخاش مطلقًا و 
کردن و تولید انواع مواد مخدر؛  کردن، صادر  2- وارد 

3- نگهداری، حمل، خرید، توزیع و فروش مواد مخدر؛ 
کردن مکان برای استعمال مواد مخدر؛  کردن یا اداره  4- دایر 

کرده باشد. که قانون مستثنی  5- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق مگر در مواردی 
۶- تولید آالت و ادوات و ابزار مربوط به تولید و استعمال مواد مخدر؛ 

7- فرار دادن یا پناه دادن متهمان، مجرمان مواد مخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند.
8- محو و یا اخفاء ادله جرم مجرمان؛ 

 ماده 2
هر کس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد عاوه 

بر امحاء کشت در هر بار، بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: 
1- بار اول، یک تا ده میلیون ریال جریمه نقدی؛ 

2- بار دوم، پنج تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شاق؛ 
3- بار سوم، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شاق و دو تا پنج سال حبس؛ 

4- بار چهارم، اعدام؛ 
 تبصـره- هـر گاه ثابـت شـود کـه کشـت خشـخاش یا شـاهدانه به دسـتور مالـک یا مالکان و یا مسـتأجر 
کـه سـبب بـوده اسـت  گرفتـه اسـت،  شـخص دسـتور دهنده  ملـک و یـا قائـم مقـام قانونـی آن هـا صـورت 
کـه  کـه اقـوی از مباشـر باشـد، بـه مجازات هـای مقـرر در ایـن مـاده محکـوم می شـود و مباشـر  بـه شـرط آن 
کشـت  بـوده اسـت بـه یـک تـا سـه میلیـون ریـال جریمـه نقـدی و پانـزده تـا چهـل ضربـه شـاق  متصـدی 

محکـوم خواهـد شـد.
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 ماده 3
گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا  گرز خشخاش و یا سرشاخه های  هر کس بذر یا 
کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شاق محکوم  مخفی و یا حمل 
گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه، قصد تولید مواد مخدر از آن ها  خواهد شد. در مورد سر شاخه های 

باید احراز شود.

 ماده 4
کند یا تولید یا توزیع و  هر کس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر 
کند و یا در معرض  فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به  یا خرید و فروش 

مجازات های زیر محکوم می شود: 
1- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شاق؛ 

گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا  گرم تا پانصد  2- بیش از پنجاه 
هفتاد و چهار ضربه شاق و یک تا پنج سال حبس؛ 

3- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، ده تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار 
ضربه شاق و سه تا پانزده سال حبس؛ 

برای  متعارف  زندگی  تأمین  هزینه  استثناء  به  اموال  مصادره  و  اعدام  کیلوگرم،  پنج  از  بیش   -4
خانواده محکوم؛ 

گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده   تبصره- هر 
و موفق به توزیع یا فروش آن ها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شاق و 

مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده اش محکوم می نماید.

 ماده 5
کند با رعایت تناسب و با  هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را نگهداری یا مخفی یا حمل 

توجه به مقدار مواد به مجازات های زیر محکوم می شود: 
1- تا پنجاه گرم، تا دویست هزار ریال جریمه نقدی و تا سی ضربه شاق؛ 

گرم، سه تا هفت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا شصت ضربه  گرم تا پانصد  2- بیش از پنجاه 
شاق و شش ماه تا سه سال زندان؛ 

کیلوگرم، هفت میلیون تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا  گرم تا پنج  3- بیش از پانصد 
هفتاد و چهار ضربه شاق و دو تا ده سال زندان؛ 

کیلوگرم، سی تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا بیست و پنج سال زندان  4- بیش از پنج 
و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم؛ 
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بخش پنجم: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 ماده 6
مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 مواد 4 و 5 برای بار دوم یک برابر و نیم 
مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم  دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه های بعد به ترتیب 
دو و نیم و سه و سه و نیم و... برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شاق  برای بار دوم 

کثر هفتاد و چهار ضربه است. به بعد، حدا
کیلوگرم   در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج 
در  اعدام  اعدام محکوم می شود. حکم  به مجازات  و  است  فی االرض  مفسد  در حکم  مرتکب  برسد 

صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ماء عام اجرا می گردد.

 ماده 7
در صورتی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 4 و 5 از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و مؤسسات 
و سازمان ها و شرکت ها وابسته به دولت  باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات 
دولتی نگردد برای بار اول به شش ماه و برای بار دوم به یک سال انفصال از خدمات دولتی و برای 

بار سوم به انفصال دائم محکوم می شود.
 

ماده 8
کوکایین و نیز  کدیین و متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و  کس هرویین و مرفین و  هر 
کند، یا خرید و یا  کند یا تولید یا توزیع یا صادر  کشور  عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را  وارد 
فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری و یا مخفی یا حمل کند با توجه به میزان مواد به 

شرح زیر مجازات خواهد شد: 
1- تا پنج سانتی گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شاق؛ 

گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا  گرم تا یک  2- بیش از پنج سانتی 
هفتاد ضربه شاق؛ 

گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا هشت سال  گرم تا پانزده  4- بیش از چهار 
حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شاق؛ 

گرم، از بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال  گرم تا سی  5- بیش از پانزده 
حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شاق؛ 

۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده 
محکوم؛ 

 تبصره 1- هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۶ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده 
و موفق به توزیع یا فروش آن ها هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شاق و 
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مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده اش محکوم می نماید.
کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و یا شرکت ها و  کلیه موارد فوق چنانچه متهم از   تبصره 2- در 
مؤسسات وابسته به دولت باشد، عاوه بر مجازات های  مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات 

دولتی نیز محکوم خواهد شد.

 ماده 9
مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات 
مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر  میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شاق برای بار دوم به 

کثر هفتاد و چهار ضربه است. بعد، حدا
گرم برسد مرتکب در حکم مفسد   در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی 
فی االرض است و به مجازات اعدام محکوم می شود.  حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی 
محکوم و در ماء عام انجام خواهد یافت. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی 
گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و 

چهار ضربه شاق محکوم می شود.

 ماده 10
به  کنند  نگهداری  یا  حمل  را  آن ها  از  گرم  یک  تا  که   8 ماده  در  مذکور  مخدر  مواد  به  معتادان 

مجازات های مواد 8 و 9 محکوم نخواهند شد.

 ماده 11
و حکم  است  اعدام  به طور مسلحانه  قانون  این  مواد مخدر موضوع  قاچاق  به  اقدام  مجازات 

اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب و در ماء عام انجام خواهد یافت.

 ماده 12
کس مواد را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید  هر 
از  که مرتکب  و در صورتی  تا 9 محکوم می گردد  اشد مجازات های مذکور در مواد 4  به  حسب مورد 
گاه در اثر سهل انگاری  مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می شود.  هر 
کز وارد شود مأموران خاطی به تناسب به مجازات:  و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مرا

 الف( تنزل درجه ب( انفصال موقت ج( انفصال دائم، محکوم می شوند.
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بخش پنجم: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 ماده 13
کردن، تولید  کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار  گاه  هر 
و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد  استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن ها را در اختیار دیگری 
گاه نماینده مالک با اطاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی  و پروانه  بگذارد و نیز هر 
بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور 

در این ماده به نفع دولت ضبط  می گردد.

 ماده 14
کند به پانصد هزار تا یک میلیون  کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره  هر 
می شود.  محکوم  دولتی  خدمات  از  دائم  انفصال  و  حبس  سال   چهار  تا  یک  و  نقدی  جریمه  ریال 

مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.
که مکان مذکور در این ماده واحده تولیدی و استیجاری و یا خدماتی باشد   تبصره- در صورتی 
عاوه بر مجازات مقرر در این ماده موافقت اصولی  و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه 
تکرار جرم،  در صورت  و  اعتبار می افتد  از  به مدت یک سال  مربوط  و خدماتی  تجاری  واحد  کسب 

واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود.
  

ماده 15
از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون: 

کلیـه معتـادان بـه مـواد مخـدر مذکـور در مـاده 8 موظفنـد ظـرف شـش مـاه، اقـدام بـه تـرک   الـف( 
اعتیـاد نماینـد و سـتاد موظـف اسـت از همیـن تاریـخ مطابـق  برنامـه و بـا رعایـت الویتهـا معتـادان مذکـور 

کنـد. کـز تـرک اعتبـار معرفـی  را بـه مرا
کمتـر از شـصت سـال باشـد موظفنـد  کـه سـن آن هـا  کلیـه معتـادان بـه مـواد مذکـور در مـاده 4  ب( 
ظـرف مـدت شـش مـاه اقـدام بـه تـرک اعتیـاد نماینـد. چنانچـه  پـس از انقضای مهلـت مقرر تـرک اعتبار 
کـز بازپـروری اعـزام می کنـد و این افراد تـا ترک کامل اعتیـاد در مرکز  نکـرده باشـند دادسـرا آن هـا را بـه مرا

باقـی خواهنـد  مانـد. انجـام ایـن امـور برنامه ریـزی مربـوط بـر عهـده سـتاد اسـت.

 ماده 16
پس از انقضای مهلت ماده فوق، معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 به مجازات-های زیر 

محکوم خواهند شد: 
1- بار اول، به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس؛ 

2- بار دوم، به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی 
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کارکنان دولت باشد عاوه بر  جریمه نقدی و حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی؛  که مرتکب از 
3- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند 2 و پنجاه ضربه شاق؛ 

 ماده 17
از بازپروری در  که پس  مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده 4 موضوع بند ب ماده 15 

گردد به شرح زیر است:  کز مربوط مجددًا معتاد  مرا
1- بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس؛ 

2- بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال 
دائم از خدمات دولتی؛ 

3- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند 2 و پنجاه ضربه شاق؛ 

 ماده18
کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد  که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد  گاه محرز شود  هر 
مخدر مذکور در ماده 8 شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست 

سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.
 تبصره  1- در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکت های دولتی یا وابسته به دولت 

باشد در همان بار اول عاوه بر مجازات  حبس به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم می شود.
 تبصره 2- در صورتی که مرتکب عضو خانواده خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی 
کند بار اول به ده تا بیست  سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و بار دوم به  و انتظامی را معتاد 

اعدام محکوم خواهد شد.

 ماده 19
افـراد غیـر معتـادی کـه مـواد مخـدر مذکـور در مـاده 4 را اسـتعمال نماینـد بـه تناسـب بـه ده تـا هفتـاد و 
چهـار ضربـه شـاق یـا پنـج هـزار ریـال تـا سـی و هفـت هـزار ریال جریمـه و افـراد غیر معتـادی که مـواد مخدر 
در مـاده 8 را اسـتعمال کننـد بـه بیسـت تـا هفتـاد و چهـار ضربـه شـاق یـا ده هـزار ریـال تـا سـی و هفت هـزار 

ریـال جریمـه محکوم می شـوند.

 ماده 20
کند به پرداخت پنج برابر  هر کس آالت و ادوات مخصوص و تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید 

قیمت آالت و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شاق محکوم می شود.
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بخش پنجم: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 ماده 21
که تحت تعقیب است پناه و یا فرار دهد و یا در پناه دادن  کس متهم موضوع این قانون را  هر 
یا  را فرار  که متهم به آن  تا یک دوم مجازات جرمی  کند به یک پنجم  او همکاری  یا فرار دادن  و 
مورد  در  باشد.  نداشته  اعمال سوء نیتی  این  انجام  در  آن که  مگر  است محکوم می شود  داده  پناه 
حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال و ده تا پانزده سال حبس محکوم می شود.
کـه مرتکـب از مأمـوران انتظامـی و یـا مأمـوران زنـدان و یـا از مأمـوران قضایـی   تبصـره - در صورتـی 

باشـد عـاوه بـر مجـازات مذکـور، از خدمـات دولتـی نیـز  منفصل می شـود.

 ماده 22
هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع 
کند به نصف مجازات  این قانون را پناه و یا فرار دهد و یا در پناه دادن و یا فرار دادن آن ها همکاری 
متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال  و 

بیست سال حبس محکوم می شود.
که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران   تبصره  1- در صورتی 
به  از خدمات دولتی محکوم می شود  نیز  انفصال  و  یا مجرم اصلی  به مجازات متهم  باشد  قضایی 
از خدمات دولتی  انفصال دائم  که مجازات مأمور بیست و پنج سال حبس و  استثنای مورد اعدام 

خواهد بود.
کـه هنـوز تحـت تعقیـب قـرار نگرفتـه اسـت فـرار  گـر مرتکـب جرائـم موضـوع ایـن قانـون   تبصـره 2- ا
تـا یک پنجـم مجـازات مرتکـب اصلـی محکـوم  یـا فـرار دهنـده بـه یـک دهـم  یـا پنـاه داده شـود پنـاه 
می شـود. در مـورد حبـس ابـد و اعـدام مرتکـب بـه ترتیـب بـه دو تـا چهـار سـال و چهـار تـا هشـت سـال 

محکوم می شـود. حبـس 

 ماده 23
کند به یک پنجم تا نصف مجازات  کس با قصد، به محو یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر اقدام  هر 
متهم اصلی محکوم می شود. در مورد  حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال حبس و در مورد اعدام به 

هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود.

 ماده 24
یا  کشت خشخاش  از  گاهی  آ به محض  است  موظف  روستا  اسامی  اعضای شورای  از  یک  هر 
انقاب  کمیته  یا  ژاندارمری  پاسگاه  نزدیک ترین  و  به  دهدار  کتبًا  را  مراتب  روستا  در حوزه  شاهدانه 
فرمانده  به  گزارش موضوع  با  فورًا و همزمان  کمیته موظفند  یا  پاسگاه  اسامی اطاع دهد. رؤسای 
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 باالتر خود در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسامی روستا 
کنند و همراه با متهم یا متهمان  کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورت جلسه امر را تهیه  در محل 

به مراجع ذیصاح قضایی بفرستند.
مأموران  باشد،  شده  کشت  شهری  حوزه های  در  شاهدانه  یا  خشخاش  که  صورتی  در   تبصره- 
نزدیکترین  به  را  مراتب  گاهی  آ به محض  موظفند  بسیج  اعضاء  و  کمیته  شهربانی،  و  شهرداری 
اتفاق  به  مربوط  مسئوالن  و  دهند  اطاع  منطقه  بسیج  پایگاه  یا  اسامی  انقاب  کمیته  یا  کانتری 

نماینده دادستان باید  وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

 ماده 25
که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری  اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی 
کنند بار اول به شش ماه تا  یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم  کوتاهی  یا 
از خدمات دولتی محکوم می شوند. اعضای شورای اسامی نیز بار اول برای شش ماه تا  یک سال و 

بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسامی محروم می شوند.

 ماده 26
کردن دیگری مواد مخدر و آالت و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد  هرکس به قصد متهم 

کثر مجازات همان جرم محکوم  خواهد شد. به حدا

 ماده  27
هرگاه شخص دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصاح، تعمدًا و به خاف واقع متهم به یکی 

از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شاق محکوم خواهد شد.

 ماده 28
که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط می شود. کلیه اموالی 

 
ماده  29

امور  وزارت  در  که  متمرکزی  حساب  به  قانون  این  اجرای  از  حاصل  وجوه  دیگر  و  جریمه ها 
اقتصادی و دارایی افتتاح می شود واریز می گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده 33 و تأیید 

رییس جمهور هزینه می شود.
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 ماده 30
وسایط نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده 33 
که این امر بدون اطاع و اجازه  و تأیید رییس جمهور مورد استفاده قرار  می گیرند، به استثناء موردی 

مالک انجام یافته است.
کـه راننـده بـا اطـاع و اجـازه یـا بـدون اطـاع و اجـازه مالـک، اجـازه جاسـازی و یـا حمل   در صورتـی 
مـواد مخـدر را بدهـد بـه تناسـب بـه یکدهـم تـا یـک دوم  مجـازات مرتکـب اصلـی و در مـورد حبـس ابد 
و اعـدام بـه ترتیـب بـه دو تـا ده سـال و چهـار تـا بیسـت سـال حبـس محکـوم می شـود و عـاوه بـر آن 
کـه راننـده مذکـور هنگام  گواهینامـه  رانندگـی او بـه مـدت یـک تـا ده سـال ضبـط می شـود و در صورتـی 
گواهینامـه معتبـر باشـد عـاوه بـر مجـازات بـاال بـه دو برابـر مجـازات رانندگـی بـدون  حمـل مـواد فاقـد 
گواهینامـه نیـز محکـوم خواهـد شـد.  راننـدگان در صـورت تکـرار ایـن جـرم بـرای همیشـه از داشـتن 

گواهینامـه محـروم می شـوند.

 ماده 31
که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای  محکومانی 
کز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند. در  هر هزار تومان ده روز در زندان های نیمه باز یا  باز و یا مرا
کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تشخیص مسئوالن  که طرز  صورتی 

کز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.  اداره مرا

 ماده 32
کشور و  که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوان عالی  احکام اعدامی 
دیوان  رییس  نظر  به  موارد چنانچه حکم  در سایر  الزم االجرا  است.  و  کشور قطعی  کل  دادستان  یا 
ع یا قانون است و یا آن که  قاضی  که برخاف شر کشور در مظان آن باشد  کل  کشور و یا دادستان  عالی 
کشور حق تجدیدنظر و  کل  کشور و یا دادستان  صادرکننده حکم صالح نیست، رییس دیوان عالی 

نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع  قطعیت و الزم االجرا بودن حکم نیست.

 ماده 33
به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آن ها 
کلیه  و  تشکیل  ریاست نخست وزیر  به  است ستادی  ذکر شده  قانون  این  در  که  دیگری  موارد  نیز  و 

عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز می شود. اعضای ستاد به شرح زیراند: 
که رییس ستاد خواهد بود. 1- نخست وزیر 

کشور؛  کل  2- دادستان 
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کشور؛  3- وزیر 
4- وزیر اطاعات؛ 

5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 
۶- مدیر عامل صدا و سیما؛ 

کمیته انقاب اسامی؛  7- فرمانده 
8- سرپرست دادگاه و دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران؛ 
9- سرپرست سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی؛ 

10- وزیر آموزش و پرورش؛  1
که عضو ستاد است،   تبصره- سرپرست دادگاه و دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران در دوره ای 

به طور مستقل عمل می کند.

 ماده 34
و  ستاد  وظایف  شرح  و  تشکیات  و  استخدامی  مالی،  اجرایی،  آیین نامه های  است  موظف  ستاد 
کثر ظرف دو ماه از تاریخ اباغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید. واحدهای خود را حدا

 
ماده 35

کلیه قوانین مغایر متوقف می شود و امر مبارزه با مواد مخدر  با الزم االجرا شدن این قانون، اجرای 
منحصرًا با ستاد خواهد بود.  2 

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر  3 و الحاق موادی به آن مصوب 1389/5/9 
مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 15
یـا سـازمان های  و  یـا خصوصـی  کـز مجـاز دولتـی، غیردولتـی  مرا بـه  مراجعـه  بـا  معتـادان مکلفنـد 
کـز  کـه بـا مراجعـه بـه مرا کاهـش آسـیب، اقـدام بـه تـرک اعتیـاد نماینـد. معتـادی  مردم نهـاد درمـان و 
کاهـش آسـیب دریافـت نمایـد، چنانچـه  گواهـی تحـت درمـان و  مذکـور نسـبت بـه درمـان خـود اقـدام و 
کـه مبـادرت بـه درمـان یـا تـرک  کیفـری معـاف می باشـد. معتادانـی  تجاهـر بـه اعتیـاد ننمایـد از تعقیـب 

اعتیـاد ننماینـد، مجرمنـد.

1-مطابق ماده 2 مصوبه  اصاح قانون مبارزه با مواد مخدر  مصوبه 13۶8/5/10مجمع تشخیص مصلحت نظام اسامی اصاح شده است.
2-مطابق   قانون اصاح ماده 35 قانون  مبارزه با مواد مخدر  مصوب ۶7/9/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسامی اصاح شد.

3-قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 137۶/8/3 مجلس شورای اسامی؛
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کز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت،  تبصره 1- مرا
درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و 

به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود.
کاهش آسیب  تبصره 2- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و 
بستری  و  پایه  بیمه های  مشمول  را  اعتیاد  ترک  هزینه های  تمام  بی بضاعت،  معتادان  قراردادن 

قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات الزم را پیش بینی و تأمین نماید.
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بخش ششم: مصّوبات معتبر هیأت وزیران

 
کادر توانبخشى واحدهای توانبخشى  آیین نامه اجرایی پرداخت حق صعوبت شغل به 

کشور مصوب 1362/05/30 هیأت وزیران سازمان بهزیستى 
 

خ  مـور  800.21۶0 شـماره  پیشـنهاد  بـه  بنـا   13۶2/05/30 مـورخ  جلسـه  وزیـران  در  هیـأت 
مـورخ 13۶2/05/0۶  نامـه شـماره 21.1585  بـه  توجـه  بـا  و  کشـور  بهزیسـتی  13۶2/05/25 سـازمان 
کشـور و نامه شـماره 5 2۶9 ۶3.13۶7 مورخ 13۶2/3/29 سـازمان  سـازمان امور اداری و اسـتخدامی 
کادر توانبخشـی سـازمان بهزیسـتی  برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی پرداخت  حق صعوبت شـغل به 
کشـور در اسـتان ها موضـوع بنـد یـک تبصـره 17 قانـون بودجـه سـال 13۶2 را در 5 مـاده و 3 تبصـره بـه 

نمودنـد:  زیر تصویـب  شـرح 

 ماده 1
که در واحدهای اجرایی  کلیه مستخدمینی است  حق صعوبت شغل موضوع این آیین نامه شامل 
از  یکی  متصدی  و  داشته  اشتغال  کار  به  پیوست   جداول  طبق  کشور  بهزیستی  سازمان  توانبخشی 

رشته های شغلی مذکور باشند.
 تبصره 1- حق صعوبت موضوع این آیین نامه در هر رشته شغلی در جداول پیوست در دوقسمت 
کثر آن بنا به پیشنهاد مسئول  که تشخیص حداقل و یا حدا کثر پیش بینش شده است  حداقل و حدا
واحدهای  مسئولین  پیشنهاد  تهران  در  است.  استان  بهزیستی  مسئول  تأیید  و  توانبخشی  واحد 

توا بخشی می باید به تأیید دفتر خدمات توانبخشی نیز برسد.
 تبصره 2- میزان حق صعوبت پرداختی طبق جداول پیوست در هر حال از 50% حقوق و مزایای 

کثر مجوز قانونی تجاوز نخواهد کرد. مستمر ماهیانه و از حدا
ردیف  مصوب  اعتبارات  حدود  در  جاری  سال  در  آیین نامه  این  موضوع  صعوبت  حق   تبصره- 
131503 قانون بودجه سال13۶2 سازمان بهزیستی کشور حق صعوبت شغل کادر توانبخشی استان ها 

کمک قابل پرداخت است.
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 ماده 2
سهم اعتبارات هر یک از استان ها از بابت اعتبار مصوب ردیف 131503 قانون بودجه سال 13۶2 
پرداخت  آیین نامه  این  موضوع  شاغل  به کادر  استان ها  در  و  توزیع  کشور  بهزیستی  سازمان  توسط 

خواهد شد.

 ماده 3
اعتبار مربوط به حق صعوبت شغل در سال 13۶2 و سال های بعد در بودجه هراستان پیش بینی 

خواهد شد.

 ماده 4
کادر  مشابه  عناوین  با  پرداختی  نوع  هر  یا  و  کار  شرایط  یا سختی  پرداخت حق صعوبت شغل 
توانبخشی شاغل در واحدهای توانبخشی موضوع این آیین نامه، فقط براساس این مصوبه انجام 

کلیه مصوبات مغایر با آن از ابتدای سال۶2 لغو می گردد. می شود. و 

 ماده 5
پرداختی طبق  میزان حق صعوبت  و  آیین نامه  این  عناوین مشاغل موضوع  در  تغییر  و  اصاح 
تأیید  و  کشور  بهزیستی  سازمان  پیشنهاد  براساس   جدید  مشاغل  همطرازی  نیز  و  پیوست  جداول 

سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
نخست وزیر

 میرحسین موسوی

کشور کشاورزی به سازمان بهزیستى  انتقال خانه های فرهنگ روستایی از وزارت 
491 - 1359.11.20 - 71308 - 1359.11.13

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 59.11.13 بنا به پیشنهاد شماره 140.780 مورخ 59.11.7 سازمان 
بهزیستی کشور و با توجه به تبصره 1 الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور و اصاحیه 
آن مصوب شورای انقاب جمهوری اسامی ایران تصویب نمودند که کلیه خانه های فرهنگ روستایی 
عمران  و  کشاورزی  وزارت  از  دیون  و  تعمیرات  و  اعتبارات  و  دارایی  و  تجهیزات  و  پرسنل  کلیه  با 

گردد. کشور منتقل  ع و به سازمان بهزیستی  روستایی منتز
 محمدعلى رجایی

نخست وزیر
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انتقال 9 سازمان بهداشتى به وزارت بهداری و بهزیستى

 انتقال 9 سازمان
بهداشتى به وزارت بهداری و بهزیستى

309 - 1358.04.26 - 7816 - 1358.04.25
& سازمان های دولتى

& وزارت بهداری و بهزیستى
پیشنهاد  به  بنا   58.4.25 مورخ  جلسه  در  ایران  اسامی  جمهوری  دولت  وزیران   هیأت 
شماره2۶57 مورخ 58.3.2۶ وزارت بهداری و بهزیستی و به استناد ماده)2( قانون تشکیل وزارت 
بهداری و بهزیستی و بند)ج( و) د( و)ه( ماده)1( قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی سابق و به منظور 
کلیه  از  بهتر  استفاده  و  مزبور،  وزارتخانه  در  توانبخشی  و  رفاهی  و خدمات  فعالیت های  کلیه  تمرکز 
که سازمان های  گونه دوباره کاری تصویب نمودن  از هر  کشور و احتراز  امکانات موجود بهزیستی در 
و  بهداری  وزارت  به  نخست وزیر  آقای  جناب  دستور  طبق  آن ها  از  بعضی  که  کشور  سطح  در  زیر 
کارکنان، ساختمان، اعتبارات، دارایی  کلیه  بهزیستی منتقل شده از تاریخ تصویب این تصویب نامه با 
که به موجب مقررات مربوط به عهده این  و تعهدات دیون و سرمایه گذاری ها و همچنین وظایفی 

گذار گردیده به وزارت بهداری و بهزیستی منتقل شوند. سازمان هاوا

1 - سازمان ملی رفاه خانواده ایران
کودکان و نوجوانان 2 - سازمان بهزیستی و آموزش 

کودکان 3 - انجمن ملی حمایت 
4 - جمعیت حمایت از اطفال بی سرپرست

5 - انجمن حمایت معلولین
۶ - سازمان ملی رفاه ناشنوایان ایران

7 - سازمان ملی بهزیستی ناشنوایان ایران
8 - واحد حمایت از خانواده های بی سرپرست سازمان شاهنشاهی سابق خدمات اجتماعی

9 - سازمان ملی رفاه نابینایان
 نخست وزیر

مهندس مهدی بازرگان
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پرداخت  و  روستایی  بهزیستى  مجتمع های  روستایاران  به  نسبت  کار  قانون  شمول 
کشور  بهزیستى  سازمان  موجود  اعتبارات  محل  از  آنان  به  متعلقه  مزایای  و  حقوق 

مصوب 1366/5/14 هیأت وزیران
 

خ 13۶۶/2/14  خ 13۶۶/5/14 بنـا بـه پیشـنهاد شـماره 95۶ مـور هیـأت وزیـران در جلسـه مـور
کلیه  روسـتایاران مجتمع های بهزیسـتی  وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی تصویـب نمودند 

گردنـد. کار محسـوب  روسـتایی از نظـر قوانیـن و مقـررات مشـمول قانـون 
از تاریـخ ۶۶/5/14 احـکام مقـرر در تصویب نامـه شـماره 1154 مـورخ ۶3/1/23 مزایـای   ضمنـًا 
پرداخـت  قابـل  کشـور  بهزیسـتی  سـازمان  موجـود  اعتبـارات  محـل  از  مزبـور  روسـتایاران  بـه  متعلقـه 

می باشـد.
نخست وزیر

  میرحسین موسوی

موادی از آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 6/22/ 1366 هیأت وزیران
 ماده 51

جنـگ  مفقودیـن  و  اسـراء  و  اسـامی  انقـاب  جانبـازان  شـهدا  معظـم  خانواده هـای   -6 تبصـره 
تحمیلـی،  جنـگ  مهاجریـن  بهزیسـتی،   سـازمان  پوشـش  تحـت  معلولیـن  و  رزمنـدگان  تحمیلـی، 
کـه اتخـاذ تصمیمـات خاصـی بـرای آنـان  آسـیب دیدگان از جنـگ و سـوانح طبیعـی و بازنشسـتگان 
ضـرورت دارد برابـر دسـتورالعملی که ضمـن دریافـت اطاعـات از مراجـع مربوطـه توسـط وزارت مسـکن 
و شهرسـازی تهیـه و بـه تصویـب مجمع عمومی سـازمان زمین شـهری می رسـد از تسـهیات وامتیازات 

بهره منـد خواهنـد شـد. الزم 

جنگ  و  اسالمى  انقالب  جانبازان  بازنشستگى  نحوه  قانون  اجرایی  آیین نامه  از  موادی 
تحمیلى و معلولین عادی و مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1368/05/28 هیأت وزیران

هیئـت وزیـران درجلسـه مـورخ 13۶8/5/28 بنـا بـه پیشـنهاد شـماره د/1۶01 مـورخ 13۶8/4/13 
سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی کشـور و نظـرات شـماره10/5901 مـورخ 13۶8/4/28 بنیـاد جانبازان 
کشـور آیین نامـه اجرایـی  انقـاب اسـامی و شـماره 8۶8/3124 مـورخ 13۶8/2/2 سـازمان بهزیسـتی 
انقـاب اسـامی و جنـگ تحمیلـی و معلولیـن عـادی و مشـاغل  قانـون نحـوه بازنشسـتگی جانبـازان 
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سـخت و زیـان آور مصـوب 13۶7/9/1 را بـه شـرح زیـر تصویـب نمودنـد: 
موسسـات  و  بانک هـا  شـهرداری ها،  و  دولتـی  موسسـات  و  شـرکت ها  و  وزارتخانه هـا  کلیـه   -1
کـه شـمول قانـون بـر آن هـا مسـتلزم ذکـر نـام اسـت می تواننـد در صـورت  و شـرکت ها و سـازمان هایی 
کار و بیماران  کتبـی جانبـازان انقـاب اسـامی و جنـگ تحمیلـی و معلولین حوادث ناشـی از  درخواسـت 
کار و معلولیـن عـادی بـه شـرط داشـتن بیسـت سـال تمـام سـابقه خدمـت قابـل  ناشـی از شـرایط خـاص 
قبـول ازلحـاظ بازنشسـتگی و سـایر شـرایط منـدرج درایـن آیین نامـه و تصویـب شـورای امـور اداری و 

کار بازنشسـته نماینـد.  کشـور بـه اسـتثنای مشـمولین قانـون  اسـتخدامی 
کثر  کامل بودن مدارک حدا کشـور مکلف اسـت درصورت  تبصره- شـورای امور اداری و اسـتخدامی 
کـه از تاریـخ وصـول مـدارک نظریـه خـود را مبنـی بـر موافقـت یـا مخالفـت بـا بازنشسـتگی و  ظـرف مدتـی 

همچنیـن مـدت سـنوات ارفاقـی را اعـا می نماید. 
کمیسـیون پزشـکی بنیـاد  3- درجـه معلولیـت جانبـازان انقـاب اسـامی و جنـگ تحمیلـی توسـط 
کار و معلولیـن عادی توسـط  جانبـازان و معلولیـن حـوادث ناشـی ازکار و بیمـاران ناشـی از شـرایط خـاص 
بـا معرفـی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش  افـراد متخصـص  کمیسـیون پزشـکی مرکـب از سـه نفـر 
کمیسـیون پزشـکی مربـوط بـه معلولیـن در  پزشـکی تشـکیل می گـردد، تعییـن خواهدگردیـد. دبیرخانـه 

سـازمان بهزیسـتی خواهدبـود. 
کـه بـه اسـتناد مـاده 79 قانـون اسـتخدام کشـوری  4- بـه سـنوات خدمـت هـر یـک ازمسـتخدمینی 
کارافتاده میشـوند راسـًا توسـط دسـتگاه مربوط  یا مقررات مشـابه آن در قوانین مربوط به دسـتگاه ها از 

سـه سـال اضافـه می گردد.
کمتـر از پانـزده سـال  کـه سـنوات خدمـت اینگونـه افـراد بـا احتسـاب سـه سـال  تبصـره- درصورتـی 

باشـد مـدت خدمـت آنـان پانـزده سـال منظورخواهدشـد. 

کارآموزی و  آیین نامه اجرایی چگونگى تشخیص نیاز مددجویان و مصرف اعتبار برنامه 
کشور مصوب 1371/2/6 هیأت وزیران بازپروری اجتماعى سازمان بهزیستى 

 
کشور،  هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371/2/۶ بنا به پیشنهاد شماره مشترک سازمان بهزیستی 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، و به استناد بند)2( تبصره)57( قانون بودجه 
سال 13۶3 کل کشور، آیین نامه اجرایی چگونگی تشخیص نیاز مددجویان و مصرف اعتبارات برنامه 
کشور را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده 1 - اعتبار  کارآموزی و بازپروری اجتماعی سازمان بهزیستی 
زنان و دختران آسیب پذیر و  از  انحراف اخاقی و حمایت  از  برای پیشگیری  آیین نامه  این  موضوع 
که به علل ولگردی،  انحراف یا تکدی بنا به تشخیص مراجع قضایی به  حمایت و بازپروری زنانی 
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کز بازپروری معرفی  کشور یا با هماهنگی ستاد مزبور به مرا ستاد سرپرستی و ارشاد سازمان بهزیستی 
می شوند، یا افرادی که خودشان به منظور پیگیری از ابتا به مفاد اجتماعی و اخاقی و جلب حمایت، 

به سازمان بهزیستی مراجعه می کنند، در موارد زیر قابل مصرف می باشد : 
یا  بهزیستی  امکانات  از طریق  و حرفه ای  ارشادی، عقیدتی  برنامه های  و  آموزش ها  ارائه   الف( 

مؤسسات خصوصی و دولتی دیگر؛ 
کز روزانه یا شبانه روزی جهت آموزش های حرفه ای و ارشادی و  ب( ارائه خدمت به وسیله مرا

بازپروری مشموالن این آیین نامه؛ 
کمک های موردی و سرمایه ای نقدی و غیر نقدی به مددجویان تحت حمایت؛  ج( اعطای 

 ماده 2
که در این آیین نامه ترتیب خاصی برای مصرف آن  چگونگی مصرف اعتبارات - جز در مواردی 
مقرر شده است - تابع مقررات عمومی دولت بوده، و  نحوه مصرف اعتبارات درآمد اختصاصی تابع 
کشور، مصوب 1359/7/28  بهزیستی  اجرایی سازمان  واحدهای  مالی  آیین نامه  در  مقررات مذکور 

هیأت وزیران است.

 ماده 3
دستورالعمل  براساس  ترخیص،  از  بعد  یا  واحدها  در  مددجویان  بازپروری  دوران  مدت  تعیین 

که به تصویب رییس سازمان می رسد. خاصی است 

 ماده 4
 اعتبار موضوع این آیین نامه در موارد ذیل قابل هزینه است: 

 الف( در دوران بازپروری و تا هنگام زندگی خودکفا و مستقل، به منظور کمک به تأمین زندگی هر 
کمک هزینه پرداخت می گردد. مددجو و فرزندان تحت تکفل وی، مبلغی به عنوان 

کامل،  استقال  و  خودکفایی  صورت  به  مددجو  ترخیص  بازپروری،  دوران  اتمام  از  بعد  ب( 
کار،  ابزار  وام و...(  از پیش پرداخت،  ودیعه،  کمک هزینه مسکن) اعم  ازدواج،  هزینه های درمان، 
تهیه جهیزیه و وسایل زندگی، رفت و آمد، سفر، تفریحات و تهیه امکانات تحصیلی از اعتبار موضوع 

این آیین نامه قابل پرداخت می باشد.
ماده  این  »ب«  و  » الف«  بند  در  مندرج  موارد  بابت  پرداخت،  قابل  ارقام  میزان  و  ضوابط  ج( 

که به تصویب رییس سازمان بهزیستی می رسد. براساس دستورالعملی خواهد بود 
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 ماده 5
از  گزارش مددکاری  به  توجه  با  و  تلقی شده  به عنوان مددجو  نیز  آسیب پذیر خود معرف  موارد 

حمایت های مندرج در این آیین نامه برخوردار می شوند.
 

ماده 6
گواهی بانک دایر بر واریز  گیرنده وجه یا  کمک های موضوع ماده)4( این آیین نامه یا اخذ رسید از 

وجه به حساب ذینفع، قابل احتساب است و به هزینه قطعی منظور می گردد.

 ماده 7
اعتبار در نظر  استان ها  برای  این زمینه  آیین نامه در  این  اعتبار موضوع  از محل  که  در صورتی 
بهزیستی  سازمان  مدیر  تأیید  و  گزارش مددکاری  ارائه  با  آیین نامه  این  مفاد  براساس  شود،  گرفته 

استان، قابل پرداخت می باشد.

 ماده 8
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 3047۶ مورخ 13۶3/5/1 و اصاحات بعدی آن 

می شود.
معاون اول رییس جمهور

حسن حبیبى

موادی از آیین نامه بهداشت محیط مصوب 1371/4/24 هیأت وزیران
ماده 1- تعاریف: 

کـن متبرکـه و زیارتگاه هـا، زائرسـراها، هتلهـا،  کـن عمومـی عبـارت اسـت از اما ج( امـکان عمومـى: اما
متلهـا، مسـافرخانه ها، پانسـیونها، آسایشـگاه های سـالمندان، آرایشـگاه ها، حمامهـا، حمامهـای سـونا، 
کز تفریحهای سـالم، باشـگاه های ورزشـی، ترمینالها، وسـائل  اسـتخرهای شـنا، سـینماها، پارک ها، مرا

حمـل و نقـل عمومـی و مسـافرتی، توالتهـای عمومـی، گورسـتانها و ماننـد ایـن موارد؛ 
کز بهداشـتی - درمانی عبارت اسـت از بیمارسـتان ها، زایشـگاه ها،  کز بهداشـتى- درمانى: مرا ح( مرا
پانسـمان،  و  تزریقـات  بخش هـاى  طبـی،  تشـخیص  آزمایشـگاه هاى  مطب هـا،  درمانگاه هـا، 

اینهـا؛  ماننـد  و  رادیولوژی هـا  فیزیوتراپی هـا،  هسـته اى،  طـب  معلولیـن،  آسایشـگاه هاى 
آموزشـگاه های  مـدارس،  از  اسـت  عبـارت  تربیتـی  و  آموزشـی  کـز  مرا تربیتـى:  و  آموزشـى  کـز  مرا خ( 
کـز آموزشـی، پرورشـگاه هـا،  تحصیلـی، حوزه هـای علمیـه، دانشـکده ها، هنرسـتانها، خوابگاه هـای مرا
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کـودک؛  کـز تربیتـی شـبانه روزی، ندامتگاه هـا و مهدهـای  مرا

کودکان بی سرپرست مصوب 1374/5/11هیأت   آیین نامه اجرایی قانون تأمین زنان و 
وزیران

 هیأت وزیران در جلسه مورخ  1374/5/11بنا به پیشنهاد شماره 856.3532 مورخ 1373/11/25 
کشور و به استناد مواد)5( و)9( قانون تأمین زنان وکودکان بی سرپرست  1 - مصوب  سازمان بهزیستى 

ح زیرتصویب نمود:  1371 - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شر

 ماده 1
امنیت  ازایجاد  است  عبارت  آیین نامه  این  اجرایی موضوع  اقدامات  و  اساس حمایت ها  و  محور 
اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه ها و موجبات عادی سازی زندگی زنان و کودکان بی سرپرست 
که از این پس در این آیین نامه به اختصار  کودکان بی سرپرست  موضوع ماده)2( قانون تأمین زنان و 

قانون نامیده  می شود.

 ماده 2
اقدامات  یا سازمان زندان ها و  انتظامی  با هماهنگی نیروی  کودکان بی سرپرست مشمول قانون 
تأمینی و تربیتی کشور حسب مورد  2، مورد شناسایی قرار می گیرند و پس از تحقیقات اولیه و طی مراحل 

قانونی از طریق مراجع ذیصاح قضایی به سازمان بهزیستی کشور معرفی می شوند.
 تبصره 1- در موارد اضطراری به منظور حفظ سامت کودکان، واحدهای بهزیستی رأسًا کودکان کمتر 
گزارش های الزم را به  از هفت سال را با رعایت ضوابط، پذیرش موقت می کنند و  متعاقب آن مدارک و 

مراجع ذیصاح قضایی ارسال و اعام می کنند.
آنان  سرپرست  که  دخترانی  و  زنان  جمله  از  سرپرست  فاقد  دختران  و  زنان  شناسایی   -2 تبصره 
بطور موقت در زندان به سر می برند و فاقد تمکن مالی هستند بر عهده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با 

هماهنگی دستگاه های ذی ربط خواهدبود.   3

کشور به  که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی  1- ماده 5-  میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آیین نامه ای تعیین می گردد 
تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 9-سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آیین نامه های اجرایی مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ اباغ 
کلیه نهادها و دستگاه های ذیربط تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید. قانون با هماهنگی 

2-اصاحی به موجب تصویبنامه مورخ 8۶/12/19 هیئت وزیران؛
3-الحاقی به موجب تصویبنامه مورخ 8۶/12/19 هیئت وزیران؛
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 ماده 3
مشموالن موضوع مواد)3( و)۶( قانون همچنین مشموالنی که در نتیجه اقدامات حمایتی و خدمات 
و تسهیات دریافتی به تشخیص مددکاران و تأیید  مدیران مسئول، توانایی الزم را برای گذارندن زندگی 
کرده باشند، از شمول اقدامات حمایتی خارج می شوند و مجاز به استفاده  کسب  عادی و خود اتکایی 

از حمایت های موضوع این آیین نامه نیستند.

 ماده 4
اقدامات اجرایی به منظور ایجاد حمایت های اجتماعی و اقتصادی از زنان وکودکان بی سرپرست 

عبارتند از: 
 الف( خدمات آموزشی و تربیتی در سطوح آمادگی و پیش دبستانی تا تحصیات عالی ؛ 

ج( خدمات کاریابی و اشتغال؛ 
 د( مددکاری، مشاوره و راهنمایی؛ 

کودکان و سالمندان، متناسب با نیازهای و شرایط  هـ ( نگهداری و مراقبت از افراد نیازمند به ویژه 
سنی و جنسی و اجتماعی هر فرد یا خانواده تحت پوشش به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا حصول 
کشور و سازمان های بهزیستی  کامل آنان توسط سازمان بهزیستی  اطمینان از بازتوانی و خوداتکایی 

استان ها؛ 
کار -و دختران   تبصره 1- پسران بی سرپرست تا رسیدن به سن قانونی - موضوع ماده)79( قانون 
بی سرپرست تا زمانی که ازدواج نکرده باشند، مشمول پذیرش در واحدهای نگهداری شبانه روزی می شوند: 
که واجد شرایط پذیرش در واحدهای شبانه روزی نباشند، بنا به   تبصره 2- دختران بی سرپرستی 

تشخیص سازمان بهزیستی از حمایت های موضوع این آیین نامه  بهره مند می شوند.
کودک از فرهنگ بومی خود و فراهم   تبصره 3- به منظور جلوگیری از جدایی فرهنگی و اجتماعی 
شدن زمینه بازگشت به خانواده و اجتماع، حتی االمکان کودکان بی سرپرست در شهرهای محل تولد یا 
شهرهای همجوار پذیرش و نگهداری می شوند و در صورتی که در بدو پذیرش، والدین یا بستگان کودک 
کودکان به واحدهای شبانه روزی و حفظ نهاد خانواده در  شناسایی شوند، به منظور پیشگیری از ورود 
صورت نیاز نسبت به ارائه حمایت های مالی، فرهنگی و اجتماعی  طبق ضوابط و آیین نامه های مربوط 

اقدام می شود.
 تبصره 4- شرایط خانواده های داوطلب واجد شرایط و نحوه نگهداری آن ها براساس دستورالعمل 

اجرایی مورد عمل سازمان بهزیستی کشور تعیین می شود.

 ماده 5
کار  پرداخت های غیر مستمر، ناظم بر فراهم ساختن و تهیه امکانات، ابزار و وسایل حرفه آموزی، 
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تأمین  و  کار  سرمایه  پرداخت  و حرفه ای،  فنی  آموزش های  و  کارآموزی  هزینه های  تأمین  اشتغال،  و 
هزینه های تشکیل خانواده و ازدواج به تناسب شرایط و توانایی های جسمی، اجتماعی و اقتصادی 
مشموالن است که  ساالنه در حد اعتبارات مصوب در برنامه های مربوط توسط سازمان بهزیستی کشور و 

سازمان های بهزیستی استان ها به مشموالن نیازمند و واجد شرایط اختصاص می یابد.
استفاده  کار  وسایل  و  ابزار  و  اشتغال  و  کار  سرمایه  از  که  خانواده هایی  ماهانه  مستمری   تبصره- 

کثر پس از شش ماه از تاریخ استفاده، قطع می شود. می کنند، حدا

 ماده 6
میزان و مدت پرداخت های مستمر به ترتیب زیر تعیین می شود: 

 الف( مستمری ماهانه 
کثر 30% حداقل مستمری  نفره، حدا دو  خانواده های  و  می کنند  زندگی  تنهایی  به  که  افرادی   -

ماهانه مشموالن قانون استخدام کشوری در هر سال؛ 
کثر 35% حداقل مستمری ماهانه مشموالن قانون استخدام کشوری  - خانواده های سه نفره، حدا

در هر سال؛ 
کثر 40% حداقل مستمری ماهانه مشموالن قانون استخدام کشوری  - خانواده های چهار نفره، حدا

در هر سال؛ 
کثر 50% حداقل مستمری ماهانه مشموالن قانون استخدام  - خانواده های پنج نفر و بیشتر، حدا

کشوری در هر سال؛ 
 تبصره- کلیه پرداخت های یاد شده به صورت نقدی و حتی المقدور توسط سیستم بانکی باتوجه به 

کثر میزان تعیین شده،  انجام می شود. اعتبارات دستگاه پرداخت کننده تا حدا
ب( هزینه تحصیالت 

کثر   هزینه تحصیات برای هر یک از دانش آموزان و دانشجویان خانواده های تحت حمایت، حدا
معادل 5/000 ریال در ماه تعیین می شود.
ج ( حق سرانه بیمه خدمات درمانى 

 حق سرانه بیمه خدمات درمانی برای هر یک از زنان و کودکان بی سرپرست معادل رقم مصوب هر 
ساله از محل اعتبارات موضوع ماده)14( قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مصوب 1373 - 
در اختیار کمیته امداد امام خمینی) ره( قرار می گیرد. کمیته یاد شده موظف است کلیه خانواده ها و افراد 

مشمول این آیین نامه را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی درآورد.
 د( هزینه نگهداری 

کز  مرا در  مشمول،  سالمند  زنان  و  بی سرپرست  کودکان  از  مراقبت  و  نگهداری  هزینه  از   بخشی 
کزی که به شکل هیأت  امنایی اداره می شوند، به صورت  نگهداری شبانه روزی غیر دولتی همچنین مرا
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سرانه توسط سازمان بهزیستی تأمین و پرداخت می شود. سازمان بهزیستی موظف است اولویت امر 
نگهداری افراد مشمول را در میان خانواده های داوطلب واجد صاحیت فراهم کند و شرایط را با پرداخت 

هزینه سرانه نگهداری تعیین شده رعایت نماید و گسترش دهد.
کـز نگهـداری وابسـته بـه سـازمان   تبصـره 1- هزینـه نگهـداری و مراقبـت از مشـموالن نیازمنـد در مرا
کمـک آن از محـل اعتبـارات جـاری ایـن سـازمان در برنامه هـای ذی ربـط تأمیـن می شـود  بهزیسـتی، 
مشـمول  می شـوند،  نگهـداری  بهزیسـتی  سـازمان  حمایتـی  و  توانبخشـی  کـز  مرا در  کـه  افـرادی  و 

نمی گیرنـد. قـرار  فـوق  پرداخت هـای 
 تبصره 2- اقدام به تأمین مسکن مشموالن نیازمند در قالب سیاست ها و اقدامات حمایتی دولت با 

استفاده از تسهیات اعطایی بانکی صورت می گیرد.

 ماده 7
کمیته امداد  مبانی و میزان پرداخت مستمری های مشموالن این آیین نامه در سازمان بهزیستی و 

امام خمینی) ره( هماهنگ و یکسان می باشد.

 ماده 8
کز غیر وابسته  در شرایطی که انجام و ارائه خدمات آموزشی و نگهداری مشموالن این آیین نامه در مرا
گیرد، هزینه های مربوطه به  به سازمان بهزیستی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی یا در خانواده صورت 
صورت سرانه از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی کشور و سازمان های بهزیستی استان ها 

پرداخت می شد.

 ماده 9
کسب موقعیتها و شرایط موضوع ماده ۶ قانون، در   افراد و خانواده های تحت پوشش عاوه بر 
کسب توانایی الزم برای زندگی متعارف) به تشخیص مددکاران و تأیید  صورت نیل به خود اتکایی و 

مدیران ذی ربط( مجاز به استفاده از حمایت های اقتصادی و دریافت مستمری نخواهند بود.

 ماده 10
سـازمان بهزیسـتی کشـور و سـازمان های بهزیسـتی اسـتان ها موظـف بـه بررسـی و تنظیـم برنامه هـای 
اجرایـی و ارائـه و طـرح آن در قالـب بودجـه عملیاتـی سـاالنه پیشـنهادی بـه سـازمان برنامـه و بودجـه برای 
ایجـاد تعـادل الزم بیـن حجـم و میـزان فعالیت هـا و اقدامـات و منابـع اعتبـاری قابـل تخصیـص سـاالنه 

هستند.
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 ماده 11
کشور و سازمان های بهزیستی استان ها موظفند ضمن اعمال نظارت مستمر و  سازمان بهزیستی 
گزارش  اقدامات و فعالیت های انجام یافته را هر شش ماه  برنامه ریزی شده بر مراحل اجرایی اقدامات، 

یک بار به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

 ماده 12
و  بررسی  از  پس  را  تخلف  موارد  است  مکلف  بهزیستی  سازمان  قانون،  و)8(  مواد)7(  اجرای  در 
تشخیص تخلفات به مراجع ذیصاح قضایی منعکس  و متخلفات را به تشکیل پرونده برای اعمال 

مجازات های مالی مقرر در ماده)7( قانون معرفی کند.

 ماده 13
وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور نگهداری حساب مبالغ واریزی جرایم موضوع مواد)7( 
کشور افتتاح می کند. مبالغ واریز شده  گانه ای به عنوان سازمان  بهزیستی  و)8( قانون، حساب جدا
به حساب یاد شده همچنین مشارکت های مردمی و هدایای نقدی مردم به سازمان بهزیستی در 

اجرای قانون، به عنوان بخشی از منابع تأمین اعتباراقدامات اجرایی قانون محسوب می شود.

 ماده 14
گاهی  سازمان بهزیستی کشور موظف است مددکاران) ترجیحًا مددکاران زن( خود را برای نظارت و آ

کز، اعزام کند. از وضعیت کودکان و زنان سالمند سپرده شده به خانواده های داوطلب و مرا
معاون اول رییس جمهور

 حسن حبیبى

 آیین نامه چگونگى تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده)14( قانون 
کشور مصوب 1374/5/11 هیأت وزیران بیمه همگانى خدمات درمانى 

 
تأمین اجتماعى - سازمان های دولتى - نهادهای انقالب اسالمى - وظیفه عمومى

کمیته امداد امام خمینى) ره(  سازمان برنامه و بودجه - 
و  بودجه  و  برنامه  سازمان  مشترک  پیشنهاد  به  بنا   1374/5/11 مورخ  جلسه  در  وزیران   هیأت 
کمیته امداد امام خمینی) ره( و به استناد تبصره یک ماده)14( قانون بیمه همگانی خدمات درمانی 
کشور - مصوب 1373 - آیین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمندموضوع تبصره یاد شده 
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را به شرح زیر تصویب نمود: 

ماده 1 
بند)4(  موضوع  تعاریف  در چهارچوب  و  کشور  درمانی  بیمه همگانی خدمات  قانون  اجرای  در 
و عدم  اجتماعی  و  اقتصادی  موقعیت  لحاظ   به  که  خانواده هایی  و  افراد  یاد شده،  قانون  ماده)1( 
افراد تحت  و  گروه های  در شمول  درمانی هستند،  بیمه ای خدمات  فاقد پوشش  مالی،  استطاعت 
گرفته و مشمول استفاده از تسهیات و امکانات منظور شده در  حمایت برنامه بیمه اقشار  نیازمند قرار 

برنامه یاد شده خواهند بود. افراد مزبور عبارتند از: 
افراد تحت  و  ندارند  را  زندگی خود  اداره  مالی  توانایی  که  نیازمند  و معلوالن  ازکارافتادگان   الف( 

تکفل آن ها؛ 
بی سرپرست،  کودکان  و  زنان  تأمین  قانون  نیازمند موضوع  و  بی سرپرست  کودکان  و  زنان  ب( 

مصوب 1371؛ 
پ( خانواده های زندانیان نیازمند، در مدت زندانی بودن سرپرست خانواده؛ 

یـا  زندگـی خـود  اولیـه  امکانـات  کـه  از حـوادث طبیعـی و غیـر طبیعـی  ناشـی  آسـیب دیدگان  ت( 
کـه امکانـات اولیـه یـا  وسـایل اشـتغال خـود را بـه  وسـایل اشـتغال خـود را از دسـت داده انـد تـا زمانـی 

دسـت آورنـد.
که درآمدی برای اداره زندگی ندارند، در مدت سربازی و  ث( عایله نیازمند تحت تکفل سربازانی 

کثر تا پایان سال 1374؛  حدا
بیمه  قانون  ماده)13(  بند)5(  مشمول   1375 سال  ابتدای  از  بند  این  موضوع  افراد   تبصره- 
یاد شده  بند  مربوطبه  آنان مطابق آیین نامه  مورد  در  و  بود  کشور خواهند  درمانی  همگانی خدمات 

عمل می شود.
ج( مشموالن طرح شهید رجایی؛ 

که مشمول بندهای فوق نیستند و تحت پوشش سازمان های امدادی از قبیل  چ( سایر مواردی 
کشور هستند یا باید تحت پوشش سازمان های یاد  کمیته امداد امام خمینی) ره( یا سازمان بهزیستی 

کمیته امداد امام خمینی) ره(؛  گیرند، با تشخیص  شده قرار 
کمیته امداد امام   تبصره 1- تشخیص موارد فوق الذکر براساس تعاریف مصوب قانونی بر عهده 

که حسب مورد بنا به معرفی دستگاه های ذی ربط مشخص می شوند. خمینی) ره( است 
کشور است به طور مستقیم تحت  که در حیطه مسئولیت سازمان بهزیستی   تبصره 2- مواردی 

پوشش بیمه نیازمندان قرار می گیرد.

435



 ماده 2
را دارا باشند مشمول  که شرایط فوق  تا زمانی  نیازمندان می شوند صرفًا  که مشمول بیمه  افراد 
کثر هر دو سال  بیمه همگانی خدمات درمانی هستند و کمیته امداد امام خمینی) ره( موظف است حدا

که از دستگاه های ذی ربط اخذ می کند، بیمه آنان را تمدید نماید. یک بار براساس اطاعاتی 

 ماده 3
گروه های فوق منوط به حصول اطمینان از عدم  اقدام به تأمین پوشش بیمه ای خدمات درمانی 

کز و مراجع دولتی و غیر دولتی است. تأمین و پوشش بیمه خدمات درمانی آنان از طریق دیگر مرا
 

ماده 4
داشته  اشتغال  تحصیل  به  که  مادام  و  سالگی  پایان)18(  تا  اصلی  بیمه شدگان  ذکور  فرزندان 
که ازدواج  نکرده باشند مشمول استفاده از پوشش  باشند، تا پایان 25 سالگی و فرزندان اناث مادام 

حمایتی بیمه خدمات درمانی خواهند بود.

 ماده 5
تا پایان مراد ماه سال 1374، فهرست اسامی و  کثر  سازمان ها و نهادهای ذی ربط مکلفند حدا
که واجد  شرایط و نیازمند به استفاده از پوشش  مشخصات خانواده ها و افراد تحت پوشش خود را 
با تعیین بیمه شده اصلی، بیمه شدگان تبعی و آدرس محل  حمایتی بیمه خدمات درمانی هستند 
کمیته امداد امام خمینی) ره(  سکونت، با ذکر روستا،  دهستان، بخش، شهر، شهرستان و استان - به 

ارایه نمایند.

 ماده 6
امداد  مستمرکمیته  حمایتی  اقدامات  پوشش  تحت  کنون  تا که  نیازمندی  خانواده های  و  افراد 
استفاده  متقاضی  و  آیین نامه  این  در ماده)1(  مذکور  واجد شرایط  و  نگرفته اند  قرار  امام خمینی) ره( 
نزدیکترین  به  را  کتبی خود  تقاضای  باید  آسیب پذیر هستند،  اقشار  درمانی  بیمه خدمات  برنامه  از 
کمیته امداد  کنند. مسئولین شعب و واحدهای  کمیته  امداد امام خمینی) ره( ارسال  شعبه یا واحد 
خمینی) ره( موظف هستند با تشکیل پرونده برای هر متقاضی، درخواستها را مورد  تحقیق، بررسی و 

تصمیم گیری قرار دهند.

 ماده 7
کثر تعداد فرزندان مورد قبول برای بیمه درمان سه فرزند است. حدا
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تبصره- در خصوص فرزندان افراد مشمول ماده یک این آیین نامه، رعایت مفاد ماده یک قانون 
تنظیم خانواده و جمعیت - مصوب 1372 - الزامی است.

 ماده 8
کمیسیونی با عضویت نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی  کمیته امداد هر استان موظف است 
به  زندانیان تشکیل و نسبت  از  و  انجمن حمایت  و خدمات بهداشتی و درمانی، سازمان بهزیستی 
بار  یک  ماه  سه  هر  حداقل  کمیسیون  جلسات  نماید.  اقدام  نیازمندان  بیمه  امور  هماهنگی  ایجاد 

تشکیل می شود.
 

ماده 9
که موجبات سوء استفاده افراد غیر مشمول را از مزایا و امکانات اختصاصی  خانواده ها و افرادی 
کننـد، با تشـخیص و تأییدکمیسـیون موضـوع مـاده)8(  بیمـه خدمـات درمانـی اقشـار نیازمنـد فراهـم 

ج شـده و تحت پیگـرد قانونی قـرار می گیرند. ایـن آیین نامـه از شـمول خدمـات حمایتـی خـار

 ماده 10
 کمیته امداد امام خمینی) ره( در اجرای تبصره)2( ماده)14( قانون بیمه همگانی خدمات درمانی 
و واحدهای  اقدامات پشتیبانی وزارتخانه ها و سازمان های مذکور در ماده)14(  و  از همکاری  کشور، 
استانی وابسته به دستگاه های یاد شده برخوردار و دستگاه های مزبور موظف به همکاری و همیاری 

کمیته امداد امام خمینی) ره( هستند. الزم بنا به  درخواست 
معاون اول رییس جمهور

 حسن حبیبى

تعیین مشاغل مددیار معلول و مربی امور آموزشى معلوالن در سازمان بهزیستى کشور 
به عنوان مشاغل سخت و زیان آور درجه)3( مصوب 1374/11/11 هیأت وزیران

 
پیشنهاد شماره. ۶285 د مورخ 1372/11/4  به  1374/11/11بنا  در جلسه مورخ  وزیران  هیأت 
کشور و به استناد تبصره)3(  ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی  سازمان امور اداری و استخدامی 
جانبازان انقاب اسامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور 

- مصوب 13۶7-  تصویب نمود: 
عنوان  به  کشور  بهزیستی  درسازمان  معلوالن«  امورآموزش  » مربی  و  » مددیارمعلول«   مشاغل 
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مشاغل سخت و زیان آور درجه)3( تعیین می شوند.
معاون اول رییس جمهور

 حسن حبیبى

کار  کارشناس امور اجتماعى مددکار اجتماعى و  کارشناس امور روانى،  تعیین مشاغل 
کز آموزش و درمانى روانپزشکى رازی به عنوان مشاغل درجه)2(  درمان شاغل در مرا

سخت و زیان آور مصوب 1375/4/24 هیأت وزیران

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375/4/24 بنا به پیشنهاد شماره. 984۶ د1. مورخ74/10/30 
جانبازان  بازنشستگی  نحوه  قانون  تبصره)3(   استناد  به  و  کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان 
انقاب اسامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور - مصوب 13۶7 

- تصویب نمود: 
»کاردرمان«  و  اجتماعی«  »مددکار  اجتماع«،  امور  » کارشناس  روانی«،  امور  » کارشناس   مشاغل 
زیان آور  و  سخت  درجه)2(  عنوان مشاغل  به  رازی،  روانپزشکی  درمانی  و  آموزشی  کز  مرا در  شاغل 

تعیین می شوند.
معاون اول رییس جمهور

 حسن حبیبى

 1375/09/14 مصوب  کشور  بهزیستى  سازمان  خدماتى  واحدهای  مالى  آیین نامه 
هیأت وزیران

 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375/9/14بنا به پیشنهاد شماره 5053 مورخ 1375/5/22وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره)5(  ماده واحده الیحه قانونی راجع به تشکیل 
واحدهای  آیین نامه  ایران،  اسامی  انقاب  شورای   1359 سال  مصوب  کشور  بهزیستی  سازمان 

کشور را به شرح زیر تصویب نمود:  خدماتی سازمان  بهزیستی 

 ماده 1
سازمان  تشکیل  به  راجع  قانونی  الیحه  واحده  ماده  تبصره)5(  موضوع  خدماتی  واحدهای 
خدمات  که  هستند  واحدهایی   - اسامی ایران  انقاب  شورای   1359 مصوب   - کشور  بهزیستی 
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در  استان ها  به طور مستقیم در  را  بازپروری  و  کارآموزی  و  توانبخشی، حمایت خانواده  پیشگیری، 
قالب برنامه های مربوط  مندرج در قوانین بودجه ساالنه ارایه می دهند.

 ماده 2
مذکور  ارایه خدمات  که جهت  ساالنه  بودجه  قوانین  در  مندرج  اعتبارات  از  قسمت  آن  مصرف 
در ماده)1( این آیین نامه به واحدهای خدماتی موضوع  ماده مذکور اختصاص می یابد، تابع قانون 
که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات  کردن اعتباراتی  » نحوه هزینه 

عمومی دولت  مستثنی هستند« - مصوب 13۶4 - و آیین نامه اجرایی آن می باشد.

 ماده 3
کمـک بـه اشـخاص خصوصـی اعـم از  کـه بـرای   آن قسـمت از اعتبـارت مذکـور در ایـن آیین نامـه 
کـز خیریـه  کـز هیـأت  امنایـی، مؤسسـات و مرا حقیقـی و حقوقـی شـامل مددجویـان تحـت پوشـش، مرا
کشـور می رسـد،  کـه بـه تصویـب رییـس سـازمان بهزیسـتی  اختصـاص می یابـد، مطابـق دسـتورالعملی 

می شـود. مصـرف 

 ماده 4
کشور  بهزیستی  سازمان  خدماتی  اهداف) واحدهای  تحقق  منظور  به  که  سهامی  سود  مصرف 

هدیه شده یا می شود، تابع مقررات این آیین نامه خواهد  بود.

اصالحیـه مـاده 15 اساسـنامه صنـدوق رفـاه دانشـجویان مصـوب 1377/6/11 هیـأت 
وزیـران

 
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 4032۶ مورخ 1359/8/3 و اصاحات آن می شود.

معاون اول رییس جمهور
 حسن حبیبى

خ  وزارت فرهنگ و آموزش عالى - وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکى هیات وزیران درجلسه مور
1377/6/11بنابه پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالى و بهداشت درمان و آموزش پزشکى 
وبه استناد تبصره)3( ماده 4 قانون صندوق رفاه دانشجویان - مصوب 1371- اصالحیه ماده)15( 
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ح زیرتصویب نمود:  اساسنامه صندوق مذکور را به شر

ماده 15
غ التحصیانی که به نحوی از مزایای صندوق بهره مند و به درجه رفیع شهادت  دانشجویان و فار
کلی یافوت شده یا می شوند در صورت اعام رویداد مذکور حسب مورد از سوی  کارافتاده  نایل جانبازاز 
ثبت  یا سازمان  و  کشور  بهزیستی  و جانبازان سازمان  بنیاد مستضعفان  اسامی  انقاب  بنیاد شهید 

احوال ازکلیه دین خود به صندوق بری الذمه می شود. 
این اصاحیه به موجب نامه شماره 129، 5 /78/21 مورخ 1378/5/18شورای محترم نگهبان 

به تایید شورای یادشده رسیده است. 
معاون اول رییس جمهور

حسن حبیبى

تعیین شغل روانپزشکى در مرکز روانپزشکى رازی و مشاغلى در واحدهای توانبخشى و 
کشور به عنوان مشاغل سخت و زیان آور درجه)1( مصوب  بازپروری سازمان بهزیستى 

1378/08/02 هیأت وزیران

 1377/1/23 مورخ   11.2۶7 شماره  پیشنهاد  به  1378/8/2بنا  مورخ  جلسه  در  وزیران   هیأت 
بازنشستگی  قانون نحوه  استناد تبصره)3( ماده واحد  به  و  کشور  و استخدامی  اداری  امور  سازمان 
وزیان  و شاغلین مشاغل سخت  معلولین عادی  و  و جنگ تحمیلی  ایران  اسامی  انقاب  جانبازان 
آور مصوب13۶7 و در اجرای بند)5( آیین نامه اجرایی قانون یاد شده) موضوع تصویب نامه شماره. 

45۶۶4 ت ۶52 مورخ 13۶8/5/30( تصویب نمود: 
بازپروری  و  توانبخشی  واحدهای  در  زیر  مشاغل  و  رازی  روانپزشکی  مرکز  در  روانپزشکی   شغل 

کشور به عنوان مشاغل سخت و زیان آور درجه)1( تعیین می شوند :  سازمان بهزیستی 
 الف( مربی امور تربیتی) واحدهای باز پروری( ؛ 

کمک مربی آموزش فنی و حرفه ای ؛  ب( مربی و 
پ( مربی) متصدی( امور تربیتی) شبانه روزی ها( ؛ 

کودکیار) واحدهای شبانه روزی( ؛  ت( 
معاون اول رییس جمهور

 حسن حبیبى
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آیین نامه اجرایی جزء)5( بند) الف( ماده)192( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعى و فرهنگى جمهوری اسالمى ایران مصوب 1380/02/05 هیأت وزیران )در 

خصوص بیماران روانى مزمن (
 

آیین نامه اجرایی جزء)5(
بند) الف( ماده)192( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی 

ایران؛ 

1380/02/05-161 
 نقل از شماره 16370- 1380/2/23روزنامه رسمى

 شماره 5820. ت 24143 هـ 1380/2/16 
کشور- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى  سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور  سازمان بهزیستى 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  مشترک  پیشنهاد  به  1380/2/5بنا  مورخ  جلسه  در  وزیران   هیأت 
کشور، موضوع نامه شماره  کشور و سازمان مدیریت  و برنامه ریزی  آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی 
کشور و به استناد جز 5  319.1۶54-105.8302 مورخ 1379/1/17 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اسامی  فرهنگی جمهوری  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برنامه سوم  قانون  ماده)192(  بند» الف« 

ایران- مصوب 1379 - آیین نامه اجرایی جزء یاد شده را  به شرح زیر تصویب نمود: 

اقتصادی،  برنامه سوم توسعه  بند) الف( ماده)192( قانون   آیین نامه اجرایی جزء)5( 
اجتماعى و فرهنگى جمهوری اسالمى ایران

 ماده 1
بیماران روانی مزمن به بیمارانی اطاق می گردد که بیماری آن ها شروع و پیشرفت تدریجی داشته 
باشد، به مدت طوالنی) حدود دو سال( دوام  یابد و تمایل به عود داشته، منجر به افت عملکرد و 

ایجاد ناتوانی یا معلولیت شود.
اختاالت  اضطرابی،  اختاالت  عاطفی،  اختاالت  اسکیزوفرنی:  شامل:  بیماری ها  نوع   این 
شخصیتی، اختاالت روانی عضوی، اختاالت شناختی و  زوال عقل، اختاالت ناقض رشد و مانند 

آن ها می شود.
کلی عملکرد، با روانپزشک معالج با توجه   تبصره 1- تشخیص مزمن بودن اختال و یا وجود افت 
به سوابق پزشکی، معاینه و آزمایش های انجام شده( و  تایید کمیسیون پزشکی است که حداقل یک 
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نفر روانپزشک در آن حضور داشته باشد.
کثـر ظـرف شـش هفتـه نسـبت بـه تعییـن تکلیـف بیمـار اقـدام   کمیسـیون مذکـور مکلـف اسـت حدا
کمیسـیون مسـتقر در  بـه  نهایـی  تعیین تکلیـف  بـرای  نظـر، موضـوع  اختـاف  بـروز  نمایـد. در صـورت 
کشـور، روانپزشـک دانشـگاه علـوم  کشـور متشـکل از روانپزشـک سـازمان بهزیسـتی  سـازمان بهزیسـتی 

پزشـکی منطقـه و  پزشـک قانونـی ارجـاع می شـود.
کشـور   تبصـره 2- دانشـگاه های علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی و سـازمان بهزیسـتی 
ذی صاح) کمیسـیون  مراجـع  از سـوی  کـه  روانـی  بیمـاران  پذیـرش  بـه  نسـبت  مـورد  حسـب  مکلفنـد 
ارجـاع  اسـتان(  در  مسـتقر  متکدیـان  امـور  سـاماندهی  سـتاد  و  صالحـه  دادگاه هـای  اسـتان،  پزشـکی 

نماینـد. اقـدام  می شـوند، 

 ماده 2
و  خدمات  تمام  ارایه  برای  یکپارچه  و  منسجم  هماهنگ،  روشی  اتخاذ  ساماندهی،  از  منظور 
فعالیت های مربوط به بهداشت و سامت روان در سطوح پیشگیری، درمان و توانبخشی و نیز بررسی، 
تعیین و تأمین نیازهای) بهداشتی، درمانی و توانبخشی( بیماران روانی مزمن است و مقصود از  توانبخشی 
انجام و ارایه کلیه خدمات الزم، در جهت توانمند ساختن بیماران روانی مزمن جهت دستیابی به زندگی 

مستقل و خودکفا است که شامل توانبخشی طبی، روانی، اجتماعی و حرفه ای می گردد.

 ماده 3
و  منابع  کلیه  از  استفاده  با  و  واحد  اجرایی  برنامه  قالب  در  آیین نامه  این  ارایه خدمات موضوع 
علوم  دانشگاه های  و  کشور  بهزیستی  سازمان  آموزش پزشکی،  و  درمان  بهداشت،  وزارت  امکانات 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمان و مؤسسات وابسته به آن ها و نیز منابع و امکانات سایر سازمان ها 
کشور( و مؤسسات خصوصی، خیریه و تعاونی ذی ربط و با جلب  و نهادهای دولتی) سازمان بهزیستی 

مشارکت مردمی، صورت می گیرد.

 ماده 4
تعداد بیماران روانی مزمن، که نیاز به مراقبت در طول زندگی دارند در هر یک میلیون نفر جمعیت 
سیصد نفر برآورد می گردد و به ازای هر ده نفر  بیمار روانی مزمن چهار تخت نگهداری) با احتساب 
تخت های موجود( در بخش های دولتی و غیر دولتی ایجاد می شود)غیر از بخش های درمانی حاد که 
در بیمارستان های عمومی و تخصصی پیش بینی می شود(. این میزان، حداقل)۶0%( در بخش غیر 

دولتی) خیریه و خصوصی( و بقیه در بخش دولتی  سازماندهی خواهد شد.
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 ماده 5
به منظور ساماندهی وضعیت بیماران روانی) مزمن( ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی ساماندهی 
بیماران روانی مزمن، به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور نمایندگان تام االختیار 

دستگاه ها و نهادهای زیر تشکیل می شود: 
1- قوه قضاییه؛ 
کشور؛  2- وزارت 

کشور؛  3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور؛  4- سازمان نظام پزشکی 

5- شهرداری تهران؛ 
۶- یکی از معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 

کشور، به عنوان دبیر ستاد یاد شده تعیین می گردد.  تبصره 1- رییس سازمان بهزیستی 
 تبصره 2- جلسه ستاد مذکور، حداقل هر شش ماه یک بار تشکیل می شود. دبیر ستاد حسب مورد 

از نمایندگان سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی دعوت می نماید.
 تبصره 3- در راستای توسعه، تعمیم و تقویت برنامه های ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی 
مزمن و به منظور ارایه خدمات جامع، تمام  دستگاه های ارایه دهنده خدمات) بهداشتی، درمانی و 

توانبخشی( ملزم به اجرای مصوبات ستاد مرکزی خواهند بود.
سایر دستگاه های اجرایی نیز همکاری الزم را در این زمینه به عمل خواهند آورد.

سازمان  عهده  بر  روانی  بیماران  ساماندهی  مرکزی  ستاد  دبیرخانه ای  امور  وظایف   -4  تبصره 
کشور است. بهزیستی 

 ماده 6
وظایف ستاد مرکزی ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن به شرح زیر است : 

1- ایجاد هماهنگی های الزم درون بخشی و بین بخشی؛ 
کلی ساماندهی بیماران روانی مزمن؛  2- پیشنهاد و تصویب سیاست ها و خط مشی های 
کمیته تخصصی؛  3- بررسی و تصویب برنامه های آموزشی و پژوهشی ارایه شده از سوی 

4- بررسی و پیشنهاد بودجه ساالنه ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و اعام آن به 
مراجع ذی ربط؛ 

 ماده 7
کاربردی در مورد اختاالت روانی  در جهت تأمین امکانات الزم برای انجام تحقیقات بنیادی و 
ارایه دهنده خدمات و تهیه  انسانی  و  بازآموزی نیروی  آموزشی  برنامه های  مزمن، طراحی و تدوین 
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کمیته تخصصی ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با حضور  طرح های اجرایی مناسب، 
رییس یا نمایندگان تام االختیار انجمن ها و دستگاه های اجرایی زیر تشکیل می شود: 

کمیته تخصصی(؛  1- رییس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) رییس 
2- انجمن علمی روانپزشکی ایران؛ 

3- انجمن روانشناسی بالینی؛ 
4- انجمن مددکاری ایران؛ 

5- بیمارستان روانپزشکی رازی تهران؛ 
کشور؛  ۶- سازمان بهزیستی 

7- سه نفر از معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به انتخاب وزیر(؛ 
به  اولین جلسه  در  کمیته تخصصی  رییس  پیشنهاد  به  کمیته  این  آیین نامه داخلی   تبصره 1- 

تصویب خواهد رسید.
گروه های آموزشی  کمیته تخصصی می تواند حسب نیاز، از هر یک از مدیران   تبصره 2- رییس 

کشور و یا سایر مراجع علمی دعوت به عمل آورد. دانشگاه های 
به  کلیه وظایف محوله نسبت  انجام  بر  کشور موظف است عاوه  بهزیستی   تبصره 3- سازمان 

ایجاد بانک اطاعاتی بیماران روانی مزمن اقدام نماید.

 ماده 8
به  خدمات  ارایه  برای  تعاونی  و  خیریه  خصوصی،  بخش های  ترغیب  و  تشویق  منظور  به 
براساس  و  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  است  موظف   کشور  بهزیستی  سازمان  مزمن،  روانی  بیماران 
مجوز  صدور  نحوه  در خصوص  اداری،  عالی  شورای   1378/12/17 مورخ   14.455 شماره  مصوبه 
کز اقدام نماید.  تأسیس تشکل های غیر دولتی نسبت به صدور مجوزهای الزم برای تأسیس این مرا
کثر ظرف سه ماه پس از  کز ارایه خدمات به بیماران روانی  و مزمن حدا ضوابط تأسیس و انحال مرا
و  بهداشت، درمان  وزارت  تایید  به  و  تدوین  کشور  بهزیستی  توسط سازمان  آیین نامه  این  تصویب 

آموزش پزشکی خواهد رسید.

 ماده 9
روانـی  بیمـاران  مراقبـت  و  نگهـداری  امـر  در  دولتـی  غیـر  بخـش  فعالیت هـای  توسـعه  منظـور  بـه 
کشـور موظـف اسـت تمهیـدات الزم را  مزمـن اقدامـات زیـر بـه عمـل خواهـد آمـد و سـازمان  بهزیسـتی 
بـرای اجـرای مؤثـر ایـن اقدامـات از طریـق برنامه هـا و فعالیت هـای مناسـب بـا رعایت قوانیـن و مقررات 

نمایـد:  مربوط پیش بینـی 
گذاری واحدهای دولتی نگهداری و مراقبت از بیماران روانی مزمن به بخش غیر دولتی   الف( وا
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و واحدهای جدید االحداث با رعایت ماده)4( این آیین نامه؛ 
ب( اجازه واحدهای دولتی نگهداری و مراقبت از بیماران روانی مزمن به بخش غیر دولتی؛ 

ج( تأمیـن بخشـی از منابـع مالـی مـورد نیـاز واحدهـای غیـر دولتـی بـه صـورت وجـوه اداره شـده و 
باعـوض؛  کمـک 

 د( پرداخـت بخشـی از هزینـه سـرانه نگهـداری و مراقبـت در واحدهـای غیـر دولتـی و خانواده هـای 
دارای بیمـار روانـی مزمن؛ 

کمیسـیون  کـه بنـا بـه تشـخیص   تبصـره 1- بـه خانواده هـای نیازمنـد دارای بیمـاران روانـی مزمـن 
پزشـکی موضـوع تبصـره)1( مـاده)1( ایـن آیین نامـه امـکان درمـان  و بازتوانـی آن هـا در میـان خانـواده 
کثـر معـادل)75%(  هزینـه سـرانه ماهانـه  وجـود دارد، یارانـه ای بـا تاییـد اداره بهزیسـتی شهرسـتان حدا
بخـش غیـر دولتـی بر اسـاس قانـون ضوابـط پرداخـت کمـک و یـا اعانـه بـه افـراد و مؤسسـات غیردولتـی 
اعتبـارات مصـوب  از محـل   - کشـور- مصـوب 1378  قانـون محاسـبات عمومـی  مـاده)71(  موضـوع 

پرداخـت خواهـد شـد.
کـه بنـا بـه تشـخیص کمیسـیون پزشـکی موضـوع   تبصـره 2- بـه ازای تعـداد بیمـاران روانـی مزمنـی 
بـرای مؤسسـات  یارانـه ای  کـز غیـر دولتـی معرفی می گردنـد  مرا بـه  آیین نامـه  ایـن  مـاده)1(  تبصـره)1( 
خصوصـی، خیریـه و تعاونـی بـه ترتیـب معـادل)۶0%( هزینـه سـرانه واحدهـای دولتـی بـرای مؤسسـات 
خصوصـی و تعاونـی  و)75%( هزینـه سـرانه ماهانـه واحدهـای دولتـی بـرای مؤسسـات خیریـه براسـاس 
کمـک و یـا اعانـه بـه افـراد و مؤسسـات غیـر دولتی موضـوع مـاده)71( قانـون  قانـون ضوابـط پرداخـت 

کشـور- مصـوب 1378 - از محـل اعتبـارات مصـوب پرداخـت خواهـد شـد. محاسـبات عمومـی 
کـه امـکان ارایـه خدمـات فـوق بـه آنـان از طریـق تبصـره)1( و)2(   تبصـره 3- بیمـاران روانـی مزمنـی 
کـز درمانـی و مراقبـت  طوالنی مـدت و بازتوانـی بیمـاران روانی مزمن  ایـن مـاده مقـدور نمی باشـد، بـه مرا
کـه تحـت نظـر سـازمان بهزیسـتی کشـور اداره می گردنـد، معرفـی و در آن هـا تحـت مراقبت و توانبخشـی 
بـه نگهـداری طوالنـی مـدت بیمـاران روانـی مزمـن در وزارت  قرار می گیرنـد. امکانـات موجـود مربـوط 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور، وزارت بهداشـت، درمان 

کشـور منتقـل می گردنـد. کشـور بـه سـازمان بهزیسـتی  و آمـوزش پزشـکی و سـازمان بهزیسـتی 
کـز ارایـه دهنـده خدمات بهداشـتی، درمانی و توانبخشـی مکلفند اصول مربوط  کلیـه مرا  تبصـره 4- 
بـه سیسـتم ارجـاع را رعایـت نماینـد و در هـر یـک از مراحـل  بهبـود، درمـان یـا ناتوانـی یـا عـود و تشـدید 
بیمـاری، بـا انجـام معاینـات الزم و بررسـی پرونده هـای ایـن بیماران، حسـب مورد، نسـبت به ترخیص 
کز مراقبت و درمان طوالنی مـدت و بازتوانی یا اعزام آنان  کـز سـرپایی و روزانـه مرا یـا معرفـی بیمـار  بـه مرا

گـروه درمانگر  اقـدام نمایند. بـه بخش هـای حـاد بیمارسـتان ها، طبـق نظـر روانپزشـک و 
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 ماده 10
کز  مرا و  مدت  طوالنی  مراقبت  و  درمان  کز  مرا تجهیزات  و  فضاها  تأمین  به  کمک  منظور  به 
کارگاه های حمایت شده و نظایر آن ها( در  کز سکونتی و  توانبخشی) سرپایی، بیمارستان های روزانه، مرا
بخش غیر دولتی، تسهیات الزم تا)70%( منابع مورد نیاز واحدهای مربوط به صورت وجوه اداره  شده از 
کثر  کز قرار می گیرد و همچنین کمک نقدی باعوض حدا سوی سازمان بهزیستی کشور در اختیار این مرا
به میزان)15%( اعتبار مورد نیاز  مؤسسات خیریه و تعاونی و)10%( اعتبار مورد نیاز مؤسسات خصوصی به 

متقاضیان پرداخت خواهد شد.
ضوابط  چهارچوب  در  که  تعاونی(  و  خصوصی  دولتی) خیریه،  غیر  کز  مرا که  صورتی  در   تبصره- 
یا تعطیل شوند، سازمان  کمک نقدی باعوض دریافت داشته اند به هر دلیلی منحل  آیین نامه  این 
کمک های پرداختی را با احتساب نرخ تورم براساس شاخص های بانک  کشور مکلف است  بهزیستی 
کز فوق،  مرا و تجهیزات  اموال  از  را  آن  یا معادل  و  از مؤسسین وصول  ایران  مرکزی جمهوری اسامی 
براساس نظر کارشناس رسمی سازمان بهزیستی کشور،  برداشت کند. وجوه و تجهیزات حاصله از اجرای 
کز غیر دولتی یا دولتی نیازمند براساس   کشور در اختیار سایر مرا این تبصره از سوی سازمان بهزیستی 

ضوابط آن سازمان قرار می گیرد.

ماده 11
گرفتن معیارهای الزم شامل طول دوره درمان  با در نظر  هزینه سرانه ماهانه واحدهای دولتی 
و نگهداری، شاخص های پرسنلی، هزینه های  اداری و ملزومات مورد نیاز، بنا به پیشنهاد سازمان 

کشور تعیین می شود. کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی  بهزیستی 

 ماده12
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ها مکلفند نسبت به تأمین امکانات 

الزم درمان های سرپایی و نیز اختصاص  تختهای مورد نیاز به بیماران روانی اقدام نمایند.
 تبصره 1- دانشـگاه های علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی و سـازمان بهزیسـتی استان ها 
بـه  توانبخشـی  و  درمانـی  بهداشـتی،  خدمـات   کلیـه  ارایـه  بـه  نسـبت  یکدیگـر  همـکاری  بـا  مکلفنـد 
بیمـاران روانـی مزمـن)در منطقـه تحـت پوشـش( اقـدام و از اعـزام بیماران بـه تهران یا شهرسـتانهای 

دیگـر خودداری نماینـد.
 تبصره 2- ارتباط دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های بهزیستی 
کلیه بیماران توانبخشی شده برای  در هر استان، در زنجیره ارجاع به صورت دو طرفه  خواهد بود و 

پیگیری های بعدی به مناطق و پایگاه های تحت پوشش دانشگاه ارجاع داده خواهند شد.
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 ماده 13
کز جدید دولتی، در مرحله اول از محل جابجایی نیروهای موجود و در  نیروی انسانی مورد نیاز مرا
مرحله بعد، در صورت نیاز با موافقت  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با استخدام نیروهای جدید 

کثر معادل)50%( تعداد نیروی انسانی خروجی تأمین خواهد شد. حدا

 ماده 14
در  پیش بینی شده  اعتبار  بر  عاوه  آیین نامه،  این  مفاد  اجرای  برای  نیاز  مورد  جاری  اعتبارات 
بودجه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات  بهداشتی و درمانی، از محل اعتبارات مصوب سازمان 

که در قانون بودجه ساالنه پیش بینی می شود تأمین و پرداخت می گردد. کشور  بهزیستی 
مزمن  روانی  بیماران  کامل  ماهانه  سرانه  هزینه  است  موظف  کشور  بهزیستی  سازمان   تبصره- 
اعتبارات  محل  از  می گردند  دولتی  معرفی  غیر  کز  مرا به  که  را  مجهول الهویه ای  و  بی سرپرست 

پیش بینی شده تأمین و پرداخت نماید.

 ماده 15
کـز مراقبت و درمـان طوالنی مدت  اعتبـارات الزم بـه منظـور تأمیـن و تجهیـز فضاهـای مـورد نیاز مرا
کاربـری  کـه بـرای تغییـر  کـز بازتوانـی بیمـاران روانـی مزمـن در بخـش  دولتـی از محـل اعتباراتـی  و مرا
بیمارسـتان ها و سـاختمان های مـازاد و اجـازه بـه بخـش غیـر دولتـی بـا هماهنگـی سـازمان مدیریـت و 

برنامه ریزی کشـور در بودجـه پیش بینـی می شـود، تأمیـن خواهـد شـد.
 تبصـره 1- وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی مکلـف اسـت نسـبت بـه توسـعه و تکمیـل 
خدمـات  سـطح بندی  مطابـق  و تخصصـی  عمومـی  بیمارسـتان های  در  روان  و  اعصـاب  بخش هـای 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  توسـعه  سـوم  برنامـه  قانـون  مـاده)193(  موضـوع  کشـور  درمانـی 

نمایـد. اقـدام   -  1379 مصـوب  اسـامی ایران-  جمهـوری 
 تبصره 2- سـازمان بهزیسـتی کشـور موظف اسـت در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی 
کـه تحت پوشـش هیچ یـک از بیمه های درمانی کشـور نمی باشـند از  کلیـه بیمـاران روانـی مزمنـی  بـرای 

محل اعتبارات پیش بینی شـده آن سـازمان، سـرانه بیمه درمان را تأمین و پرداخت نماید.

 ماده 16
به  که  مزمنی  روانی  بیماران  بازتوانی  و  مراقبت طوالنی مدت  و  درمان  کز  مرا در  کارکنان شاغل 
طور مستقیم با بیماران روانی مزمن در تماس  می باشند مشمول قوانین و مقررات مربوط به مشاغل 
آیین نامه های  و  کشوری  استخدام  قانون  ماده)39(  » د«  و  بندهای »خ«  زیان آور موضوع  و  سخت 

 مربوط خواهند شد.
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 ماده 17
کشور موظف است در هر سال با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  سازمان بهزیستی 
سازمان  به  را  آن  و  کند  اقدام  آیین نامه  این  مفاد  ارزیابی عملکرد  گزارش  تهیه  به  نسبت  پزشکی 

کشور اعام نماید. مدیریت و برنامه ریزی 
 معاون اول رییس جمهور

حسن حبیبى

کشور مصوب 1380/08/30 هیأت وزیران آیین نامه تشکیل شورای اجتماعى 
کشور را به شرح زیر تصویب نمود:  آیین نامه تشکیل شورای اجتماعی 

 ماده 1
به منظور سیاستگذاری، هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و تنظیم ساز و کار اداری در زمینه پیش بینی، 
پیشگیری و مقابله با پدیده ها، معضات و آسیب های اجتماعی و هماهنگی بین کار گروه های) کمیته های( 
مندرج در آیین نامه اجرایی ماده)70( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی جمهوری 
اسامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 53952. ت 23700 هـ مصوب 1379/11/2۶ شورای اجتماعی 

کشور- که در این آیین نامه به اختصار» شورا« نامیده می شود- تشکیل می گردد.
 

ماده 2
وظایف شورا عبارت است از: 

دستگاه های  اجتماعی  فعالیت های  و  برنامه ها  در  اولویت ها  و  ضرورت ها  تعیین  و  بررسی   -1
اجرایی ذی ربط؛ 

2- بررسی و تعیین سیاست های عمومی در چگونگی پیش بینی، پیشگیری و برخورد با مسایل 
و آسیب های اجتماعی؛ 

3- بررسی و تعیین سیاست های عمومی در تحقق توسعه اجتماعی بر مبنای وفاق و نظم اجتماعی؛ 
4- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامه ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی؛ 

5- تقویت همکاری های متقابل بین دستگاه های اجرایی و استفاده بهینه از امکانات آن ها؛ 
کارشناسی و تحقیقاتی با استفاده از نظرات صاحب نظران  گروه های) کمیته های(  کار  ۶- تشکیل 

مسایل اجتماعی؛ 
7- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا؛ 
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ماده 3
اعضای شورا عبارتند از: 

کشور) رییس شورا( ؛  1- وزیر 
2- وزیر آموزش و پرورش یا معاون او؛ 

3- وزیر اطاعات؛ 
4- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

5- وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی؛ 
کار و امور اجتماعی؛  ۶- وزیر 

کشور) دبیر شورا(؛  7- معاون ذی ربط وزیر 
کشور یا معاون او؛  8- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

9- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران یا معاون او؛ 
10- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران؛ 

11- معاون رییس قوه قضاییه؛ 
12- شهردار تهران؛ 
13- استاندار تهران؛ 

14- رییس سازمان تبلیغات اسامی؛ 
15- دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ 

1۶- فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقاب اسامی؛ 
17- رییس سازمان تربیت بدنی یا معاون او؛ 

کشور؛  18- رییس سازمان بهزیستی 
کمیته امداد امام خمینی؛  19- سرپرست 

کز امور مشارکت زنان؛  20- رییس مرا
کشور؛  21- رییس سازمان شهرداری های 

22- رییس سازمان ملی جوانان؛ 
کشور؛  23- رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 

کشور مستقر می شود.  تبصره 1- دبیرخانه شورا در وزارت 
از  و  کارشناسان ذی ربط دعوت  و  از صاحب نظران  تناسب موضوع  به   تبصره 2- شورا می تواند 

نظرات مشورتی آن ها استفاده نماید.
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 ماده  4
برای  آن ها  نمایندگان  یا  خود  اعضای  از  تخصصی  گروه های) کمیته های(  کار  می تواند  شورا 
کارشناسی درباره مسایل و موضوعات  مختلف تشکیل و از نتیجه این بررسی ها در فرایند  بررسی های 

تصمیم گیری خود استفاده نماید.
در  ماده  این  موضوع  گروه های) کمیته های(  کار  تشکیل  چگونگی  به  مربوط  جزئیات   تبصره - 

که به تصویب شورا خواهد رسید معین می شود. آیین نامه داخلی 

ماده  5
کل  که هر سال در قانون بودجه  شورا می تواند برای ردیف های اعتباری متمرکز و غیر متمرکزی 
کشور منظور می شود سیاستگذاری و پیشنهاد  تخصیص اعتبار برای ردیف های یاد شده را به سازمان 

کشور ارایه نماید. مدیریت و برنامه ریزی 

 ماده  6
گزارش اقدام های انجام شده شورا تهیه و به  دبیرخانه شورا موظف است هر شش ماه یک بار 

هیأت وزیران اعام نماید.
 معاون اول رئیس جمهوری

محمدرضا عارف

فعالیت  متقاضیان  برای  پروانه  تمدید  و  صدور  مقابل  در  معین  مبالغ  دریافت  اجازه 
ج در ماده 26 قانون تنظیم  بخشى از مقررات مالى دولت مصوب 1380 به  درامور مندر

کشور مصوب 1382/01/17 هیأت وزیران سازمان بهزیستى 

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هیأت وزیران در جلسه 
مورخ 1382/1/17 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، بهداشت ، 
درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 5۶.14250.۶903۶ 
مورخ 1381/12/۶وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده)2۶( قانون تنظیم بخشی از مقررات 
برنامه سوم  توسعه  قانون  از  موادی  اصاح  قانون  ماده)4(  بند »ط «  و  مالی دولت -مصوب 1380- 
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر 
وجوه  از تولیدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی - مصوب- 1381تصویب نمود: 

کشور اجازه داده می شود در مقابل صدور و تمدید پروانه برای متقاضیان  به سازمان بهزیستی 
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از مقررات مالی دولت مصوب 1380- در  فعالیت در امور مندرج در ماده)2۶( قانون تنظیم بخشی 
که جنبه انتفاعی دارند، در هر مورد مبلغی به شرح فهرست:  مواردی 

کل ( واریز نماید. پیوست)1( دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور)نزد خزانه داری 
معاون اول رییس جمهور

محمدرضا عارف

آیین نامه اجرایی جزء)5( بند)الف ( ماده)192( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
وزیران)در  هیأت   1383/2/2 مصوب  ایران  اسالمى  جمهوری  فرهنگى  و  اجتماعى 

خصوص سالمندان(
 ماده 1

کلیه افراد ۶0 سال و باالتر می باشند. منظور از سالمند در این آیین نامه 

ماده 2
کیفیت آن ایجاد رضایت از زندگی در سالمندان  منظور از ساماندهی، بهبود روش زندگی و ارتقای 
و  سیاست ها  رعایت  با  که  می باشد  توانبخشی  و  درمانی  بهداشتی،  رفاهی،  خدمات  ارائه  طریق  از 

خط مشی های زیر انجام می پذیرد: 
الف( فراهم ساختن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه؛ 
کید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده؛  ب( تأ

کشور؛  پ( تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند در 
کید بر حفظ احترام شأن و حرمت سالمند؛  ت( تأ

ث( فراهم ساختن امکان مشارکت مردم، انجمن ها و موسسات غیردولتی؛ 

ماده 3
به منظور ساماندهی سامت و رفاه سالمندان شورای ملی سالمندان به ریاست وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی و دبیری رئیس سازمان بهزیستی کشور و با حضور اعضای ذیل تشکیل می گردد: 
الف( وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی یا یکی از معاونان وی؛ 

ب( وزیر مسکن و شهرسازی یا یکی از معاونان وی؛ 
پ( وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یکی از معاونان وی؛ 

کشور یا یکی از معاونان وی؛  ت( وزیر 
ج( وزیر بازرگانی یا یکی از معاونان وی؛ 
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کشاورزی یا یکی از معاونان وی؛  چ( وزیر جهاد 
کشور یا یکی از معاونان وی؛  ح( رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

خ( رییس سازمان صدا و سیمایی جمهوری اسامی ایران؛ 
د( رئیس سازمان تربیت بدنی یا یکی از معاونان وی؛ 

کشوری؛  ذ ( رئیس سازمان بازنشستگی 
ر( رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح؛ 

ز( مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؛ 
کمیته امداد امام خمینی)ره( ؛  ژ( سرپرست 

س( سـه نفـر از متخصـص دانشـگاهی صاحـب نظـر در امـر سـامت سـالمندان بـه انتخـاب رئیـس 
شورا؛ 

تبصـره 1- در صـورت نیـاز از نماینـدگان سـایر بخش هـا یـا سـازمان ها نیـز دعـوت خواهـد شـد تـا بـا 
حـق رأی شـرکت نماینـد.

تبصــره 2- شــورای ملــی ســالمندان هــر شــش مــاه یــک بــار در حضــور رئیس جمهــور تشــکیل 
خواهــد شــد.

ماده 4
وظایف شورای ملی سالمندان به شرح زیر می باشد: 

کشور؛  الف( سیاست گذاری در جهت تأمین سامت و رفاه سالمندان 
ب ( تصویب برنامه های مربوط به سالمندان در دستگاه های اجرایی؛ 

پ ( هماهنگی بین دستگاه های اجرایی برای سازماندهی امور سالمندان و اجرای برنامه های 
مصوب شورا؛ 

تبصره 1- آیین نامه داخلی شورای مزبور دراولین جلسه شورا به تصویب خواهد رسید.
کشور تشکیل خواهد شد. تبصره 2- دبیرخانه شورای ملی سالمندان در محل سازمان بهزیستی 

ماده 5
وظایف دبیرخانه شورای ملی سالمندان به شرح زیر می باشد: 

الف( تدوین سیاست ها و برنامه های مرتبط با سامت و رفاه سالمندان ؛ 
ب( تعیین دستور جلسات شورا و برگزاری جلسات و دعوت از اعضاء؛ 

گزارش عملکرد از دستگاه های ذی ربط؛  پ( پیگیری اجرای تصمیمات شورا و دریافت 
گزارش پیشرفت برنامه ها و تخلفات دستگاه ها از اجرای تصیمات؛  ت( تهیه 
کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط؛  ث( تهیه بانک اطاعات سالمندان 
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ماده 6
و  مراقبـت  یارانـه حـق  عنـوان  بـه  ذیـل  بـه شـرح  را  مبالغـی  اسـت  کشـور مجـاز  بهزیسـتی  سـازمان 
کز مذکور در بخش غیردولتی  کز توانبخشـی و نگهداری و منازل به صاحبان مرا نگهداری سـالمند در مرا

کـرد آن نظـارت نمایـد:  کننـده پرداخـت و بـه نحـو هزینـه  و خانواده هـا و دیگـر افـراد مراقبـت 
کـز توانبخشـی و نگهـداری  الـف( جهـت مراقبـت و نگهـداری هـر یـک از سـالمندان نیازمنـد در مرا

غیردولتـی تـا 75 درصـد هزینـه سـرانه تمـام شـده بـرای نگهـداری سـالمند در بخـش دولتـی؛ 
ب( جهـت مراقبـت و نگهـداری هـر یـک از سـالمندان نیازمنـد در خانـواده سـالمند و یـا منـازل افـراد 

واجـد شـرایط تـا 40 درصـد هزینـه سـرانه تمـام شـده بـرای نگهـداری سـالمند در بخـش دولتـی؛ 
تبصـره 1- سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور موظف اسـت یارانه های موضـوع بندهای »الف« 

و »ت« را تأمین و در لوایح بودجه سـنواتی ذیل ردیف سـازمان بهزیسـتی اسـتان ها منظور نماید.
تبصـره 2-  هزینـه سـرانه تمـام شـده بـرای مراقبـت و نگهـداری هـر سـالمند در بخـش دولتـی هـر 
کار  گرفتـن شـاخص های درمانـی و توانبخشـی منطقـه مربـوط، همـه سـاله توسـط  اسـتان بـا در نظـر 
گروهـی متشـکل از نماینـدگان تام االختیـار سـازمان بهزیسـتی اسـتان، سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
بـرای  آراء  کثریـت  ا بـا  گـروه  کار  ایـن  تعییـن می گـردد. مصوبـات  مربـوط  اسـتان  اسـتانداری  و  اسـتان 

بـود. تابـع، الزم االجـرا خواهـد  سـازمان های 
یـا مجهول الهویـه هسـتند،  کـه بی سرپرسـت  از سـالمندانی  هزینـه نگهـداری آن عـده  تبصـره 3- 
کننـده غیردولتـی  کـز نگهـداری  تمامـًا از محـل اعتبـارات سـازمان بهزیسـتی کشـور تأمیـن و در اختیـار مرا

قـرار داده خواهـد شـد.

ماده 7
گسترش  به  ترغیب بخش غیردولتی  و  به منظور تشویق  کشور موظف است  بهزیستی  سازمان 
بودجه  لوایح  در  که  شدهای  اداره  وجوه  محل  از  سالمندان  توانبخشی  و  نگهداری  کز  مرا ایجاد  و 
گردد، تسهیات اعتبار قرض الحسنه جهت احداث یا خرید یا تأمین ودیعه اجاره  سنواتی منظور می 
ساختمان، تجهیز و راه اندازی مرکز تا میزان 90 درصد هزینه های مورد نیاز در اختیار متقاضیان ایجاد 

کز مذکور قرار دهد. مرا

ماده 8
از قبیل سمعک، عینک،  کمکی  تأمین وسایل  کشور موظف است نسبت به  سازمان بهزیستی 

کر و مانند آن اقدام نماید. صندلی چرخدار، وا
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ماده 9 
کلیه افراد سـالمند قانون پوشـش بیمه خدمات درمانی از  سـازمان بیمه خدمات درمانی مکلف اسـت 
محل اعتباراتی که در لوایح بودجه سنواتی برای آنان منظور می گردد، تحت پوشش بیمه درمان درآورد.

ماده 10
کلیه سالمندان زیر  سازمان بهزیستی کشور با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( موظف است 
که تمایل به نگهداری  خط فقر را تحت پوشش حمایتی قرار دهد و نسبت به شناسایی خانواده هایی 
سالمندان در مناطق شهری و روستایی دارند اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورای مذکور اعام نماید.

ماده  11
فاقد  نیازمند  سالمندان  مسکن  تأمین  به  کمک  برای  است  مکلف  شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
مسکن اقدام نماید و تمهیدات الزم برای تخصیص یارانه تعمیر و بازسازی مسکن برای سالمندان 

گردد. نیازمند فراهم 

ماده  12
کز روزانه سالمندان، شهرداری ها، سازمان ها و کانون های  به منظور ایجاد تشکل های مردمی و مرا
ایجاد  در جهت  مناسب  فیزیکی  فضای  و  مالی  تأمین حمایت های  به  نسبت  موظفند  بازنشستگی 
تسهیات الزم برای پر نمودن اوقات فراغت، انجام ورزش، راه اندازی تورهای ساحتی، مطالعه و 

فعالیت های تحت نظارت افراد ذیصاح اقدام نمایند.

ماده  13
بهداشت،  بازرگانی،  کشاورزی،  وزارتخانه های جهاد  سالمندان،  امنیت غذایی  تأمین  درجهت 
سواد  ارتقای  درجهت  کشورمکلفند  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  و  پزشکی  آموزش  و  درمان 
تغذیه ای، تعیین الگوی مصرف، در دسترس قرار دادن مواد غذایی مورد نیاز و بهبود قدرت خرید 

کنند. سالمندان اقدام 

ماده  14
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران موظف است درجهت تکریم مقام سالمند، ایجاد 
ورزشی،  تغذیه ای،  توصیه های  بر  زندگی سالم مشتمل  آموزش شیوه  و  در سالمندان  نگرش مثبت 
بهداشت روان و غیره به سالمندان و با هماهنگی دبیرخانه شورای یاد شده برنامه های الزم را تهیه 

و پخش نماید.
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ماده  15
کسب نظرات ارزشمند ایشان، اقدام الزم  شهرداری ها موظفند ضمن جلب مشارکت سالمندان و 

را در زمینه ایجاد ساختار مطلوب در فضاهای مختلف شهری به عمل آورند.

ماده  16
سازمان تربیت بدنی موظف است امکانات و تسهیات مناسب را جهت ورزش دوران سالمندی 

فراهم نماید.

ماده  17
کلیه دستگاه ها موظفند اقدامات الزم را در خصوص حمایت از انتقال تجربیات سالمندان به افراد 

کاری خود به عمل آورند. جوان در حیطه 

ماده  18
کلیه شاخص های سامتی، اجتماعی و اقتصادی در زنان سالمند،  باتوجه به نامناسبت بودن 

کلیه دستگاه ها موظفند درحیطه وظایف خود توجه ویژه به زنان سالمند نمایند.

ماده  19
باتوجه به بافت جمعیتی و امکانات موجود در مناطق شهری و روستایی، کلیه دستگاه ها موظفند 

خود توجه ویژه به سالمندان روستایی نمایند.

ماده  20
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی موظف است مساعدتهای مالی الزم را در جهت تسهیل استفاده از 

کند. مرکز ارائه دهنده برنامه های فرهنگی و هنری فراهم 

ماده  21
وزارت آموزش و پرورش موظف است آموزش های الزم را جهت تکریم سالمندان در خانواده به 
منظور بهره مندی از تجارب سالمندان و شیوه زندگی سالم جهت دستیابی به سالمندی سالم و فعال 

کتب درسی منظور و در مناسبت های خاص مطرح نماید. متناسب با هریک از مقاطع در 

ماده  22
است  ضروری  جامعه  و  درخانواده  سالمند  افراد  علیه  خشونت  اعمال  از  پیشگیری  منظور  به 
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دستگاه های ذی ربط ضمن پیشنهاد و جلب حمایت های قانونی اقدامات الزم را انجام دهند.

ماده 23
کنون در بودجه ساالنه  که تا اعتبار مورد نیاز برای اجرای مفاد این آیین نامه عاوه بر اعتباراتی 
گردیده است. از محل اعتبارات  برای دستگاه های ارائه دهنده خدمات الزم به سالمندان پیش بینی 
کشور تحت عنوان برنامه های ساماندهی سالمندان در  که سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ویژه ای 
لوایح  در  برنامه های جدید  برای  ردیف مستقل  در  یا  اعتباری دستگاه های ذی ربط  ردیفهای  ذیل 

بودجه سنواتی منظور می نماید، تأمین و پرداخت می گردد.
معاون اول رییس جمهور

 محمدرضا عارف

مصوب  رسمى  غیر  سکونتگاه های  ساماندهى  و  توانمندسازی  به  راجع  مصوبه 
1382/11/26 هیأت وزیران

خ  مور  2717.100.02 شماره  پیشنهاد  به  بنا   1382/11/19 مورخ  جلسه  در  وزیران  هیأت 
و هشتم  و سی  یکصد  اصل  استناد  به  و  کشور  و  شهرسازی  و  مسکن  وزارتخانه های   1382/5/2۶

قانون اساسی جمهوری اسامی ایران تصویب نمود: 

تاریخ  از  پیوست ()1(  شرح  غیررسمی)به  سکونتگاه های  ساماندهی  و  توانمندسازی  سند   -1
اباغ این تصویبنامه مرجع تعریف مشترک اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی شهری و مبین اصول ، 
اجرای  برای  موردنیاز  مقررات  و  قوانین  طرح  زمینه ساز  و  بخشی  وسیاستگذاری های  راهبردها 

کشور خواهد بود. سیاست ها و راهکارها در برنامه  چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 
2- ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با عضویت وزرای مسکن و 
اموراجتماعی ، صنایع و معادن ،  و  کار  آموزش پزشکی ،  و  نیرو، بهداشت ، درمان  کشور،  شهرسازی ، 
کشور  برنامه ریزی  و  و مدیریت  زیست  ورؤسای سازمان های حفاظت محیط  دادگستری  اطاعات ، 

تشکیل می شود.
ریاست ستاد یاد شده برعهده وزیر مسکن و شهرسازی و دبیرخانه آن در وزارت مسکن و شهرسازی 

خواهد بود.
3- آیین نامه های مربوط به نحوه فعالیت ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های 
و  توانمندسازی  ملی  ستاد  دبیرخانه  پیشنهاد  به  اجرایی  و  استانی  ستادهای  تشکیل  و  رسمی  غیر 

سکونتگاه های غیر رسمی به  تصویب ستاد ملی خواهد رسید.
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کشور می توان از تجارب فنی و منابع مالی خارجی با  4- برای ساماندهی اسکان غیر رسمی در 
رعایت ضوابط مربوط استفاده نمود.

5- ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی نسبت به شناسایی و تعیین 
محدوده های اسکان غیر رسمی در حاشیه شهرها اقدام و به ترتیب اولویت ، طرح های توانمندسازی 
و ساماندهی اسکان غیررسمی تهیه شده توسط استان ها را تصویب و به مراجع ذی ربط قانونی ارجاع 

می نماید.
۶- به منظور هدایت و نظارت بر اجرای طرح های توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی در 
استان های درگیر، ستادی تحت عنوان ستاد توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی با عضویت 
آموزش  و  درمان  بهداشت ،  و شهرسازی ،  وزارتخانه های مسکن  استانی  عالی ترین  مقام  و  استاندار 
کار و امور اجتماعی ، صنایع ومعادن ، اطاعات ، دادگستری ، آموزش و پرورش و سازمان های  پزشکی ، 
کشور، فرماندار شهرستان مربوط، شهردار و رییس  حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی 
شورای شهر مربوط ، فرمانده ناحیه انتظامی استان و مدیران  عامل شرکت های آب و فاضاب ، توزیع 
گاز استان تشکیل می شود. ریاست ستاد یادشده بر عهده استاندار یا معاون عمرانی وی  نیروی برق و 

و دبیر آن نیز رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان خواهد بود.
کنان محات غیررسمی ، با مطالعه و شناسایی  7- به منظور تقویت مشارکت و ایفای نقش فعال سا
طرح  اجرای  در  مشارکت  و  همکاری  برای  نفر(   7 تا   5 فعال)بین  و  مناسب  افراد  از  تعدادی  محلی، 

ساماندهی اسکان غیررسمی هر محدوده با روشی که ستاد استانی تعیین می کند، انتخاب می شوند.
8- ستادهای ملی و استانی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با برنامه ریزی 
کمک ها و تسهیات قابل اختصاص عمومی  کنان و  و تدارک منابع مالی حاصل از مشارکت مالی سا
و دولتی و با تنظیم برنامه های مرحله ای ، به تدریج نسبت به اجرای طرح های تهیه شده از طریق 

دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام خواهند نمود.
کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ،  9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در  را  رسمی  غیر  اسکان  و  حاشیه نشینی  گسترش  و  ایجاد  از  جلوگیری  برای  پیش بینی های الزم ، 

کشور، به عمل آورد. برنامه های توسعه پنج ساله 
گزارش پیشرفت ساماندهی اسکان  10- ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیر رسمی ، 
غیر رسمی و همچنین اسکان هدایت شده در اطراف شهرهای بزرگ را ساالنه به هیأت وزیران ارایه 

خواهد نمود.
معاون اول رییس جمهور

محمدرضا عارف
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کنوانسیون  تصویب  قانون  واحده  ماده   2 و   1 تبصره های  اجرایی  آئین نامه  از  موادی 
کودک و توصیه نامه مکمل آن  کار  ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال 

مصوب 1383/02/27 هیأت وزیران
خ  مور جلسه  در  وزیران  هیأت   1383/3/9 مورخ   2۶799 ۶۶50/ت  شماره  نامه  طی  اباغی 
به  و  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت   1381/4/15 مورخ   28483 شماره  پیشنهاد  به  بنا   1383/2/27
کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو  استناد تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون تصویب 

کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب 1380 تصویب نمود:  کار  بدترین اشکال 

ماده 1
کمتر از هجده سال به شرح زیر است:  کارهای مضر برای افراد  فهرست 

کار در تونل ها و راه روها یا میله های معدن؛  1-کار در معادن اعم از تحت االرضی یا سطح االرضی و 
2-کار در مخازن سربسته؛ 

کارگاه های دباغی، ساالمبورسازی و روده پاک کنی؛  3-کار در 
گنداب روها، جمع آوری، حمل و دفن زباله شهری؛  4-کار در 

غ داری؛  کن و طویله ها و آشیانه های مر ع و ضدعفونی اما 5- سمپاشی باغات و اشجار و مزار
۶-غواصی؛ 

7-کار در ارتفاع بیش از 5 متر از سطح زمین بر روی دکل ها، اتاقک های متحرک، داربست ها و 
اسکلت ها؛ 

8-کار در محیط هایی باسرو صدای باال)بیش از حد مجاز( ؛ 
کیلو ولت و باالتر؛  9-کار بر روی خطوط و پست های انتقال برق با فشار۶3 

10- مشاغل شن پاشی، پخت آسفالت دستی، قیرپاشی و مالچ پاشی؛ 
11-کار با وسایل اداری ارتعاش باال بیش از حد مجاز؛ 

12-حفر قنوات و چاه ها و فاضاب ها و تونل های زیر زمینی؛ 
که استمرار آن ها موجبات ابتا به بیماری های حاصل از اشعه را فراهم می آورد نظیر  13-کارهایی 

کتیو و در معرض پرتوهای یون ساز؛  کار با مواد رادیو ا
14-کارهای ساختمانی ؛ 

کشاورزی ؛  کار با وسایل نقلیه سبک و سنگین و نیز ماشین های راه سازی و  15- رانندگی و 
کار و  کوره های مشغول به  1۶- ریخته گری فلزات، شیشه گری، حمل و جابه جایی مواد مذاب از 

کوره های پخت چینی و سفال ؛  کار در مجاور 
گاز ؛  17-کار در باراندازها، نیروگاهها، پاالیشگاه، پتروشیمی ها و سایر واحدهای نفت و 

کارگاه های قالی بافی، نمدمالی، زیلوبافی، ریسندگی و بافندگی ؛  18-کار در 
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19-کار درکارخانجات تولید محصوالت آزبست و کارخانه های تولید سیمان و محصوالت سیمانی ؛ 
20-کار در جنگل، جنگل بانی، قطع و حمل اشجار ؛ 

کشتارگاه ها ؛  21-کار در دامداری های صنعتی و 
22-کاربامواد قابل اشتعال و انفجار ؛ 

کارگاه های راه سازی ؛  کارخانه  های آسفالت سازی، سنگ شکن ها، سنگبری ها،  23-کار در 
کلرزنی و تصفیه مخازن آب؛  24- متصدی 

25-کار در غسال خانه  ها و دفن مرده ها  ؛ 
کشتی سازی ؛  کشتی یا  کار در موتورخانه  2۶- ملوانی و 

27-کار در صنایع آبکاری ؛ 
ضربه ای،  تزریقی،  پرس های  یا  درودگری  ماشین آالت  نظیر  خطرناک  بادستگاه های  28-کار 

هیدرولیکی و نظایر آن؛ 
کوره پزخانه ها)آجرپزی( ؛  29-کار در 

30-کار با مواد پشم شیشه و تولید محصوالت مربوط به جا به جایی و انبارکردن آن ها ؛ 
کردن بام ها و طبقات ؛  31- عایق کاری، نصب و تولید ایزوگام و قیرگونی 

32- آهنگری، جوشکاری و سنگ زنی و رنگ آمیزی ؛ 
33- اوراق کاری ها و برشکاری فلزات و سنگ های ساختمانی ؛ 

و  رادیولوژی ها  و  سالمندان  سرای  روان درمانی،  و  درمانی  کز  مرا و  بیمارستان ها  در  34-کار 
آزمایشگاه ها ؛ 

35-کار در نانوایی ها ؛ 
را تولید، بسته بندی،  که به نحوی مواد شیمیایی و سموم  کارخانجاتی  کارگاه ها و  3۶-کار در 

فرموله یا انبار می کنند.
کارهای موضوع بندهای 18 و 20 این ماده به منظور کمک به والدین، در حدود  تبصره- چنانچه 

کارگاه های سنتی و خانوادگی انجام شود از شمول این ماده مستثنی است. کودک و در  توان 

ماده 2
کارهـای موضـوع ماده)1( ایـن آیین نامـه بگمارند مشـمول مجازات های  کـودکان را بـه  کـه  کسـانی 
کار مصـوب 13۶9 مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام هسـتند و وزارت  منـدرج در مـاده 172 قانـون 
کـم صالـح، متخلـف یـا متخلفـان را بـه  کار و امـور اجتماعـی موظـف اسـت پـس از ثبـوت جـرم در محا
تناسـب موضـوع مـورد تخلـف بـه وزارتخانه هـای صنایع و معادن، جهاد کشـاورزی و بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی و مجمـع امـور صنفـی باتوجـه بـه مقـررات نظـام صنفـی و سـایر مراجـع صـدور پروانـه 
بـا  یـا متخلفـان  پروانـه متخلـف  لغـو  بـه  یادشـده موظـف  مراجـع  و  کسـب معرفی نامـه  و  بهره بـرداری 
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رعایـت مراتـب زیـر می باشـد: 
1- برای بار اول به مدت سه ماه ؛ 

2- برای باردوم به مدت شش ماه ؛ 
3- در صورت تکرار به مدت یک سال ؛ 

معاون اول رئیس جمهور
محمدرضا عارف

آیین نامه اجرایی ماده)13( قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1383/10/27 
هیأت وزیران

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/10/27 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان  
کشور موضوع نامه شماره 111.02.5521 مورخ 1383/10/12وزارت دادگستری و به استناد  بهزیستی 
تبصره)3( ماده)13( قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن  1 مصوب 1383 آیین نامه اجرایی قانون 

 یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: 

ماده 1
کشور جهت نصب و عزل قیم  با معرفی و اعام سازمان بهزیستی  کلیه دادگاه ها موظفند صرفًا 

برای افراد معلول اقدام نمایند.

ماده 2
تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به منظور نصب قیم ، با 

کشور خواهد بود. کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی 

کار  و  ساز  ایجاد  با  است  موظف  کشور  بهزیستی  سازمان  138۶/12/5؛  مصوب  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع  قانون   13 ماده   -1
مناسب، نسبت به قیومیت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفًا از طریق سازمان مذکور 

عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.
کم قضائی وکیل تعیین نموده و به دادگاه  کشور مؤظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محا تبصره 1- سازمان بهزیستی 

کند. مربوطه معرفی 
کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلوالن بی سرپرست به نمایندگی از  تبصره 2- سازمان بهزیستی 

آنها در دادگاه ها طرح دعوا و دادخواهی نماید.
کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب  تبصره 3- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکًا توسط سازمان بهزیستی 

هیأت وزیران خواهد رسید.
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ماده3 
مراقبت ، نگهداری و توانمندسازی معلوالن و همچنین نمایندگی قانونی آن هادر کلیه امور مربوط به 

اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه ، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.

ماده 4
در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریتهای پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز درمواردی 
کارکنان بهزیستی به  کشور و همچنین  که اساسًا قیم نصب نشده است ، مسؤولین بهزیستی در سراسر 
تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره ، با اختیارات و مسؤولیت های قانونی قیم عمل خواهند نمود.

ماده 5
که در  کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آیین نامه را از محل اعتباراتی  سازمان بهزیستی 

بودجه سالیانه پیش بینی می شود، پرداخت نماید.
که توانایی مالی دارند با تشخیص دادگاه از محل اموال  تبصره- اجرت قیم آن عده از معلولینی 

معلولین  پرداخت خواهد شد.

ماده 6
عمل  دادستان  به  تصدی  زمان  ارایه صورتحساب  مانند  قانونی خود  تکالیف  به  قیم  چنانچه 

کشور موظف است مراتب را جهت عزل قیم به دادگاه صالح اعام نماید. نکند سازمان بهزیستی 

ماده 7
و  کشور  معلوالن  کلیه  به  حقوقی  مشاوره  ارایه  به  نسبت  است  موظف  کشور  بهزیستی  سازمان 
کم قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی نماید. تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محا
از تضییع حقوق  کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری  بهزیستی  تبصره- سازمان 

معلوالن بی سرپرست به نمایندگی از آن ها در دادگاه ها و دادسراها طرح دعوی و دادخواهی نماید.

ماده 8
موضوع  حقوقی  مشاوران  و  دادگستری  وکای  از  استفاده  عاوه بر  کشور  بهزیستی  سازمان 
ماده)187( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران مصوب 
کارشناسان  1379ـ برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به معلولین می تواند از 
دادرسی  آیین  قانون  ماده)32(  در  مقرر  شرایط  رعایت  با  خود  رسمی  کارمندان  یا  حقوقی  اداره 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی  مصوب1379 به عنوان نماینده حقوقی استفاده نماید.
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کشـور و نیـز مرکـز امـور مشـاوران حقوقـی ، وکا  کانون هـای وکای دادگسـتری در سراسـر  تبصـره 1- 
کشـور و ادارات تابعه آن در  کارشناسـان قوه قضاییه موظفند حسـب درخواسـت سـازمان بهزیسـتی  و 

کشـور نسـبت بـه تعییـن وکیـل معاضدتـی مـورد نیاز افـراد معلول اقـدام نمایند. سراسـر 
کفایت  واسطه عدم   به  معلولین  که  در صورتی  است  مکلف  کشور  بهزیستی  سازمان   -2 تبصره 
دارایی قادر به تأدیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه 
تقدیم نماید و دادگاه  در صدور حکم مبانی نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.

ماده 9
کتبی خود را با ذکر دالیل به   که متقاضی حمایت قضایی می باشند باید درخواست  قیم یا معلول 

سازمان بهزیستی کشور تسلیم نمایند.
سازمان ،  مقام  باالترین  معلولین ،  از  و حقوقی  قضایی  تشخیص ضرورت حمایت  مرجع  تبصره- 
مدیران کل ادارات بهزیستی استان ها و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستانهای سراسر کشور خواهند بود.
معاون اول رییس جمهور

محمدرضا عارف

آیین نامه اجرایی ماده)2( قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1384/3/4 
هیأت وزیران با اصالحات و الحاقات بعدی

خ   مور  100.4778 شماره  مشترک  پیشنهاد  به  1384/3/4بنا  مورخ  جلسه  در  هیأت وزیران 
و  مدیریت  سازمان  و  شهرسازی  و  مسکن  و  اجتماعی  تأمین  و  رفاه  وزارتخانه های   1383/9/25
کشور و به استناد تبصره)4( ماده)2( قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن  1 - مصوب  برنامه ریزی 

تولید و  انقابی موظفند در طراحی،  و  کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی  1- ماده2؛ 
که امکان دسترسی و بهره¬مندی از آنها برای  احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند 

گردد.      معلوالن همچون افراد عادی فراهم 
تبصره 1- وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقابی موظفند جهت دسترسی و بهره¬مندی 
کن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه های مصوب ساالنه  معلوالن، ساختمان ها و اما

خود مناسب سازی نمایند.
که  معابری  و  عمومی  اماکن  و  از ساختمان ها  تعداد  آن  برای  کار  پایان  یا  و  احداث  پروانه  از صدور  موظفند  تبصره 2- شهرداری ها 

استانداردهای تخصصی مربوط به معلوالن را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
کن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده  کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اما تبصره 3- سازمان بهزیستی 

گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید. فوق نظارت و 
سازمان  و  کشور  بهزیستی  سازمان  و شهرسازی،  وزارت مسکن  توسط  مشترکًا  ماه   3 فوق ظرف  ماده  اجرایی  آیین¬نامه  تبصره 4- 

کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مدیریت و برنامه ریزی 
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1383- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: 

ماده 1
کار می روند:  عبارات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به 

الف( مناسب سازی : 
که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه  اصاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است به طوری 
و  بین شهری  و  معابر، محیط شهری  عمومی ،  اماکن  از  اعم  خود  پیرامون  در محیط  بدون خطر  و 
کنند و از تسهیات محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی با حفظ  ساختمان های عمومی حرکت 

استقال فردی الزم بهره مند شوند.
ب( دستگاه های مشمول این آیین نامه : 

کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقابی؛ 
مورخ1378/10/۶  مصوب  ضوابط  معلوالن :  برای  معماری  و  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط  پ( 

شورای عالی شهرسازی و معماری و اصاحات بعدی آن برای افرادمعلول و ناتوان؛  1
کن عمومى:  ت( اما

فرودگاه ها،  پایانه ها،  ورزشی ،  کن  اما دولتی ،  شرکت های  و  مؤسسات  وزارتخانه ها،  کلیه 
کز تجاری ، بانک ها و خودپردازها، بوستان ها، معابر  دانشگاه ها، قطارهای  شهری و برون شهری ، مرا

عمومی و نظایر آن ها؛ 

ماده 2
ــرای ســاختمان ها  کار ب ــان  ــه احــداث و پای کشــور موظفنــد از صــدور پروان شــهرداری های سراســر 
کــن عمومــی و معابــر در صــورت عــدم رعایــت اســتانداردهای تخصصــی مربــوط بــه معلــوالن  و اما
ــران  ــی شهرســازی و معمــاری ای ــط و مقــررات شــورای عال ــا ضواب ــا نقشــه ی ــه عــدم مطابقــت ب از جمل

خــودداری نماینــد.   2
کلیــه دســتگاه ها موظفنــد هنــگام تنظیــم بودجــه ســاالنه خــود اعتبــارات مــورد نیــاز  تبصــره- 
کشــور و دیگــر مراجــع ذی ربــط  مناسب ســازی را پیش بینــی و بــه ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 

پیشــنهاد نماینــد.

و  شهرسازی  عالی  شورای  ناتوانان مصوب 138۶/10/۶  و  معلوالن  برای  معماری  و  شهرسازی  ومقررات  به  ضوابط  کنید  رجوع   -1
معماری ایران 

مورخ  تصویبنامه  موضوع  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع  قانون   )2( ماده  اجرایی  نامه  آیین  اصاح   1 بند  موجب  به  2-اصاحی 
1390/12/7 هیئت وزیران
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ماده 3
هر  آیین نامه  این  اباغ  و  تصویب  زمان  از  ساله  سه  برنامه  یک  طی  در  موظفند  دستگاه ها 
را برای استفاده معلوالن ، ضوابط و  از ساختمان های عمومی وابسته  سال حداقل سی درصد)%30( 

مقررات  شهرسازی و معماری برای معلوالن مناسب سازی نمایند.

ماده 4
شهرداری های سراسر کشور موظفند جهت مناسب سازی اماکن عمومی اقدامات زیر را انجام دهند: 
الف( مناسب سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع ها و همچنین پارک ها؛ 
و  عمومی  معابر  در  مناسب   1 هشداردهنده   و  راهنمایی  عایم  و  چراغها  نصب  و  تجهیز  ب( 

برجسته سازی سطوح پیاده روهای نزدیک به تقاطع ها و همچنین پارک ها؛ 
برای  معماری  و  شهرسازی  مقررات  و  با ضوابط  پروانه  مقررات صدور  تطبیق  و  موانع  رفع  پ( 

معلوالن؛ 
برای  می شود.  تعیین  ماده)8(  موضوع  ستاد  توسط  هشداردهنده  عایم  مصادیق   -1 تبصره  
یکسان سازی نظارت بر شاخص ها و استانداردهای مندرج در قانون و آیین نامه های اجرایی ضروری 
است تا در برنامه نرم افزاری صدور پروانه، چک لیست)سیاهه مقابله( ضوابط معلولین لحاظ گردد.  2 
کشور به مراجع  چک لیست)سیاهه مقابله( مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و توسط وزارت 

صدور پروانه اباغ می شود. 
گذاشته شده  که برعهده شهرداری ها   تبصره  2- اعتبار الزم برای اجرای این ماده و سایر مواردی 

است ازمحل اعتبار مربوط تأمین می گردد؛ 

ماده  5
این  موضوع  برون شهری  و  درون شهری  عمومی  نقل  و  حمل  سازمان های  و  شرکت ها  کلیه 
آیین نامه موظفند طی یک برنامه پنج ساله نسبت به مناسب سازی اماکن عمومی خود)ایستگاه ها، 
و  شهرسازی  ومقررات  ضوابط  براساس  مربوط  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  و  فرودگاه ها(  و  بنادر 

معماری برای معلوالن اقدام نمایند؛ 

ماده  6
عمومی  نقلیه  وسایل  ساخت  جهت  الزم  استانداردهای  موظفند  داخلی  خودروساز  شرکت های 

مورخ  تصویبنامه  موضوع  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع  قانون   )2( ماده  اجرایی  آیین نامه  اصاح   2 بند  موجب  به  اصاحی   -1
1390/12/7 هیئت وزیرا
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به منظور استفاده معلوالن و جانبازان را رعایت و نسبت به ساخت خودروهای شخصی متناسب با 
وضعیت  معلوالن و بنا به سفارش آنان یا دستگاه های ذی ربط اقدام نمایند؛ 

گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک  تبصره- وزارت صنت، معدن و تجارت موظف است 
بار به ستاد ارایه نماید.  1

ماده 7
شهید  بنیاد  و  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ایران ،  اسامی  سیمای جمهوری  و  سازمان صدا 
برنامه های  و پخش  تولید  به  کشور نسبت  بهزیستی  با هماهنگی سازمان  ایثارگران موظفند  امور  و 
زمینه مناسب سازی  در  گاهی عمومی  آ ارتقای  برای  استانی (  و  رسانه های عمومی)ملی  در  آموزشی 

برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند؛ 

ماده 8
به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگی های الزم برای مناسب سازی، ستاد هماهنگی و پیگیری 
که در این آیین نامه به اختصار »ستاد« نامیده می شود، با ترکیب زیر تشکیل می گردد:  مناسب سازی 

کشور یا معاون ذی ربط)رییس( ؛  1ـ وزیر 
کشور)دبیر( ؛  2- رییس سازمان بهزیستی 

کار و رفاه اجتماعی ؛  3-معاون وزیر تعاون، 
4- معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی ؛ 

5- معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت ؛ 
۶- معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ؛ 

7- معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش ؛ 
8- معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ؛ 

9- معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران ؛ 
10- معاون ذی ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران ؛ 

11- نماینده تشکل های غیردولتی ایثارگران؛ 
12- نماینده شورای هماهنگی تشکل های غیردولتی معلوالن ؛ 

13- رییس شورای عالی استان ها ؛ 
کشور ؛  14- رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

استانی  کل  مدیران  حضور  با  و  استاندار  ریاست  با  استانی  ستاد  استان ها  کز  مرا در   -1 تبصره 

خ  مور تصویبنامه  موضوع  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع  قانون   )2( ماده  اجرایی  آیین نامه  اصاح   4 بند  موجب  به  1-اصاحی 
1390/12/7 هیئت وزیران

465



دستگاه های اجرایی موضوع این ماده تشکیل خواهد شد.
تبصره 2- دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات ستاد)کشوری و استانی( در اولین جلسه ستاد 

تصویب خواهد شد.
و  دولتی  سازمان های  سایر  از  دعوت  به  نسبت  ضرورت  صورت  در  می تواند  ستاد   -3 تبصره 

غیردولتی و اشخاص صاحب نظر حسب مورد اقدام نماید.  1

ماده 9
وزارت راه و شهرسازی بر حسن اجرای ضوابط معماری و شهرسازی برای افراد معلول جسمی و 
حرکتی موضوع مصوبه شماره 310/3200 مورخ 1378/10/۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
کار و رفاه اجتماعی و بنیاد شهید  در تمامی اماکن عمومی نظارت می کند و با هماهنگی وزارت تعاون، 
را برای رفع موانع  کشور موظف است تمهیدات و اقدامات الزم  ایثارگران و سازمان بهزیستی  و امور 

دسترسی معلوالن فراهم نماید.

ماده 10
کشور بوده و سازمان یادشده  کشور با سازمان بهزیستی  نظارت بر اجرای این آیین نامه در سراسر 

گزارش نظارتی خود را به هیأت وزیران منعکس نماید.   2 موظف است 
معاون اول رییس جمهور

محمدرضاعارف

آیین نامه چتر ایمنى رفاه اجتماعى مصوب 1384/03/22 هیأت وزیران

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/3/22 بنابه پیشنهاد شماره 
100.8231 مورخ1383/11/17 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد بند »هـ« ماده)1۶( قانون 
ساختارنظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  3 مصوب 1383- آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی رابه 

مورخ  تصویبنامه  موضوع  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع  قانون   )2( ماده  اجرایی  نامه  آیین  اصاح   5 بند  موجب  به  اصاحی   -1
1390/12/7 هیئت وزیران

مورخ  تصویبنامه  موضوع  معلوالن  از حقوق  جامع حمایت  قانون   )2( ماده  اجرایی  نامه  آیین  اصاح   ۶ بند  موجب  به  اصاحی   -2
1390/12/7 هیئت وزیران

کنید به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383/2/21 3- رجوع 
بند  هـ ماده 1۶:

 هـ- تهیه و تدوین پیش نویس لوایح و آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیازبرای تحقق اهداف و اصول سیاست های نظام جامع 
تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط برای تأیید و تصویب
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شرح زیر تصویب نمود: 

ماده 1
در این آیین نامه اصطاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند: 

الف( چتر ایمنى رفاه اجتماعى : مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات جبرانی ، پیشگیرانه و ارتقایی 
کنترل وکاهش فقر و پایداری جامعه سالم انجام می شود. که برای  است 

به  و  هستند  اجتماعی  مخاطرات  معرض  در  که  جامعه  از  افرادی  پذیر:  آسیب  گروه های  ب( 
ساماندهی و بازپروری نیازدارند.

گر تمامی درآمد خانوار صرف تهیه غذا شود سرپرست  که در آن ا پ( فقر شدید: وضعیتی است 
کالری روزانه برای هر فرد بر مبنای سبد مطلوب غذایی نباشد. کیلو  خانوار قادربه تأمین )2000( 

که در آن خانوار به لحاظ درآمدی قادر به تأمین حداقل نیازهای  ت( فقر مطلق : وضعیتی است 
کی) مسکن ، پوشاک ، درمان و آموزش ( خود نباشد. کی وغیرخورا اساسی خورا

که افراد آن با حداقل احتمال با مخاطرات روبرو هستند. ث( جامعه سالم : جامعه ای است 
ج( مدیریت مخاطرات : استفاده از سازوکارهای مناسب جهت پیشگیری و جبران خسارات ناشی 

کاهش سطح زندگی افراد می شود. که منجر به  از رویدادهای نامطلوب  اجتماعی ، اقتصادی 
چ( وزارت رفاه: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ؛ 

ماده 2
گروه درآمدی زیر طبقه بندی می شوند:  جمعیت هدف تحت پوشش این آیین نامه به سه 

گروه اول جمعیت زیر خط فقر شدید؛ 
گروه دوم جمعیت مابین خط فقر شدید و خط فقر مطلق؛ 
گروه سوم جمعیت باالتر از خط فقر مطلق)جامعه سالم (؛ 

و  ارتقایی  اقدامات  سوم  گروه  برای  و  جبرانی  اقدامات  دوم  و  اول  گروه های  برای   -1 تبصره 
پیشگیرانه  انجام می گیرد. 

گروه های آسیب پذیر یک محدوده ده  کامل  کاهش مخاطرات و تأمین پوشش  تبصره 2- برای 
گروه دوم اضافه می شود. درصدی  درآمدی باالتر از خط فقر مطلق به جمعیت 

تبصره 3- مرجع تعیین سبد مطلوب غذایی و تدوین و بهبود الگوی نگهداری ، وزارت بهداشت ، 
درمان و آموزش پزشکی است که با رعایت ماده)84( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی 

و فرهنگی جمهوری اسامی ایران  - مصوب  1383- اقدام خواهد نمود.
وزارت رفاه مکلف است بر مبنای سبد یاد شده ، معادل درآمدی خط فقر شدید خانوار را ساالنه 

محاسبه و اعام نماید.
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را  مطلق  فقر  خط  درآمدی  معادل  سال  هر  اول  نیمه  در  است  موظف  رفاه  وزارت   -4 تبصره 
بااستفاده از آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران محاسبه و پس از تأیید 

شورای عالی رفاه وتأمین اجتماعی اعام نماید و مبنای اجرای این آیین نامه قرار دهد.
گروه سوم ، موضوع تبصره)1( این ماده بنا  تبصره 5- اقدامات ارتقایی و پیشگیرانه برای جمعیت 

به  پیشنهاد وزارت رفاه به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی می رسد.

ماده 3
کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرارمی گیرند  خانوارهای دارای فقر شدید به صورت 

و اولویت ارایه خدمات به خانوارهای دارای فقر مطلق به ترتیب زیرخواهد بود: 
کودکان بی سرپرست؛  الف( 

ب( زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست؛ 
پ( سالمندان ؛ 
ت( معلوالن؛ 

ث( سایرین)بیکاران ، معتادان ، بیماران مزمن جسمی و روانی و.. . (؛ 
ارایه  اولویت  از نظر آسیب پذیری و  گروه های هدف  تبصره- تعیین ضوابط تشخیص مصادیق 

خدمات برعهده وزارت رفاه است .

ماده 4
و  بهداشت  تغذیه ،  امنیت  از:  عبارتند  آیین نامه  این  موضوع  حمایتی  برنامه های  و  اقدامات 

گاهی عمومی ، مسکن و مدیریت مخاطرات ؛  درمان پایه ، اشتغال مولد، توانمندسازی ، ارتقای آ
با رعایت قوانین و مقررات حمایتی  رفاه  نیاز، توسط وزارت  تبصره- میزان و نوع خدمات مورد 
موجود با همکاری نهادها و دستگاه های اجرایی ذی ربط ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این 
آیین نامه ، تدوین و پس از تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان اولویتهای اجرایی ، 
به نهادها و دستگاه های  ذی ربط اباغ می گردد. نهادها و دستگاه های اجرایی ذی ربط در چارچوب 
اعتبارات ساالنه مرتبط خود و اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارت رفاه مکلفند مطابق اولویتهای 

اباغ شده برنامه های عملیاتی و تخصیص منابع خود راتنظیم و اجرا نمایند.

ماده 5
وزارت رفاه موظف است در اجرای بند »م « ماده)1۶( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
مصوب 1383ـ با همکاری کمیته امداد امام خمینی ، وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، 
کشور و نهادهای مردمی از جمله شوراهای اسامی شهر و روستا، معتمدان  محلی و  آموزش و پرورش و 
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خیران نسبت به شناسایی واجدان شرایط برخورداری از حمایت های موضوع این آیین نامه اقدام نماید.
کلیه دستگاه ها و نهادهای همکار در امر شناسایی موظفند اطاعات خانوارهای تحت  تبصره- 

کد ملی آن ها در اختیار استانداری ها قرار دهند. پوشش یاشناسایی شده خود را با 
استانداری ها به نمایندگی از وزارت رفاه موظفند مطابق دستورالعمل ارایه شده توسط آن وزارتخانه 

ضمن  برپایی اطاعات نسبت به پایش اطاعات و ارسال آن به وزارت یاد شده اقدام نمایند.

ماده 6
بین   هماهنگی  اجتماعی ،  تأمین  جامع  نظام  ساختار  قانون  ماده)15(  »الف «  بند  اجرای  در 

دستگاه های ذی ربط بر عهده شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی خواهد بود.
شورای یاد شده سازوکار مناسب برای اجرای این آیین نامه را تعیین و با رعایت قوانین و مقررات 

اجرامی نماید.
تبصره- هماهنگی و نظارت بر اجرای این آیین نامه در استان ها برعهده استاندار و نماینده وزارت 

رفاه و تأمین اجتماعی باشد.

ماده 7
ماده)9(  موضوع  اجرایی  سیاست های  و  اصول  رعایت  با  موظفند  ذی ربط  دستگاه های 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به تدوین برنامه های عملیاتی مرتبط با چتر 
ایمنی رفاه  اجتماعی ظرف)45( روز از تاریخ اباغ این آیین نامه به شرح زیر اقدام و پس از تصویب 

شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند: 
کار و امور اجتماعی موظف است به منظور توانمندسازی افراد موضوع این آیین نامه  الف( وزارت 

 آموزش های مهارتی خاصی را طراحی نماید.
برای خانوارهای  تأمین حداقل سرپناه  به  نسبت  است  و شهرسازی موظف  وزارت مسکن  ب( 
موضوع این  آیین نامه و سازوکارهای برخورداری از آن با رعایت بند»د« ماده (30)قانون برنامه چهارم 

توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران مصوب1383 اقدام نماید.
گروه های  برخورداری  مناسب جهت  وکارهای  ساز  برپایی  است ضمن  موظف  رفاه  وزارت  پ( 
آسیب پذیر از خدمات درمانی پایه ، نسبت به تدوین طرح ساماندهی و بازپروری گروه های آسیب پذیر 

و برنامه های آموزشی اقدام نماید.

ماده 8
وزارت رفاه براساس تبصره)1( ماده)11( قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی ، ضمن 
گزارش نظارتی   راهبری منابع اختصاص یافته به برنامه های چتر ایمنی رفاه اجتماعی ، موظف است 
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گرفته دستگاه های ذی ربط درخصوص اجرای برنامه های یاد شده مذکور را هر شش  اقدامات انجام 
ماه یک بار به هیأت دولت ارایه نماید.

ماده 9
و  رفاه  جامع  نظام  ساختار  قانون  ماده)7(  موضوع  منابع  از  که  اجرایی  دستگاه های  کلیه 
به  را  اولویت  یادشده  اعتبار  مصرف  در  هستند  موظف  دارند  اختیار  در  را  اعتباری  تأمین اجتماعی 

حمایت از برنامه ها و اقدامات موضوع ماده)4( این آیین نامه اختصاص دهند.
کشور موظف است در لوایح بودجه ساالنه مابه التفاوت  تبصره- سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه و اعتبار مندرج در ماده)7( قانون ساختار نظام جامع رفاه 

و تأمین اجتماعی را پیش بینی نماید. 

ماده 10
کشور با تشخیص وزارت رفاه اجراخواهد شد. این آیین نامه در سال 1384 در سه استان 

ماده 11
آن دسته از دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  برای 

آن ها وظایفی پیش بینی شده است موظفند وظایف مرتبط با این آیین نامه را با اولویت انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور

محمدرضا عارف

کودکان خیابانى مصوب4/26/ 1384 هیأت وزیران آیین نامه ساماندهى 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384/4/2۶بنا پیشنهاد شماره 100.۶14۶ مورخ1384/4/11وزارت 
رفاه  جامع  نظام  ساختار  قانون  ماده)15(  بند)الف (  و  ماده)1(  استناد  به  و  اجتماعی  تأمین  و  رفاه 
و  اجتماعی  اقتصادی ،  توسعه  برنامه چهارم  قانون  ماده)97(  و  اجتماعی  1 مصوب 1383  وتأمین 
کودکان خیابانی را به شرح زیر  فرهنگی جمهوری اسامی ایران مصوب 1383 آیین نامه ساماندهی 

تصویب نمود: 

کنید به قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی مصوب 1383 1- رجوع 
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کلیات فصل اول: 
ماده 1

کار می روند:  اصطاحات زیر در آیین نامه در معانی مشروح مربوط به 
کودک خیابانى:   -1

فرد کمتر از 18 سال تمام که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می برد، اعم از کودکی 
را خانه خود  که خیابان  کودکی  یا  از سرپناه برخوردار است و  با خانواده خود تماس دارد و  که هنوز 

می داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسیده و یا اساسًا چنین ارتباطی وجود ندارد.
اجرایی  دستگاه های  و  سازمان ها  نهادها،  توسط  که  فعالیت هایی  مجموعه  ساماندهى :   -2
کودکان خیابانی آغاز  دولتی و غیر دولتی  تعریف شده در این آیین نامه ، از شناسایی ، جذب و پذیرش 

و تا رسیدن وی به فرجام قابل اطمینان ادامه می یابد.
3- شناسایی : ارتباطی که توسط مددکار اجتماعی با کودک خیابانی شکل می گیرد و به تشخیص 

وضع  موجود وی می انجامد.
پذیرش  و  اعتماد  که جلب  خیابانی  کودک  با  اجتماعی  مددکار  یافته  تقویت  ارتباط  جذب :   -4

کودک خیابانی را به همراه دارد. ارتباط ازسوی 
که می تواند در اختیار او قرار  کودک خیابانی از منابع و خدماتی  گاه نمودن  این فعالیت با هدف آ

گیرد انجام می پذیرد.
که شامل  کز اقامت  کودک خیابانی در مرا کوتاه مدت ، میان مدت و درازمدت  5- اقامت : حضور 

سه سطح زیر می شود: 
کثر به مدت 21 روز؛  کودک خیابانی در مرکز اقامت حدا کوتاه مدت : حضور  الف( اقامت 

کودک خیابانی در مرکز اقامت بیشتر از 21 روز تا یک سال؛  ب( اقامت میان مدت : حضور 
ج( اقامت دراز مدت: 

کز شبانه روزی تا پایان 18 سالگی مطابق  حضور کودک خیابانی بی سرپرست یا بدسرپرست در مرا
کشور ؛  کز شبانه روزی سازمان بهزیستی  با آیین نامه مرا

بند  اقامت موضوع  تیم تخصصی مدت  با نظر  و درصورت ضرورت  استثنایی  تبصره- در موارد 
کثر یک دوره قابل تمدید می باشد. »الف «حدا

ارایه  خیابانی  کودکان  به  تخصصی  خدمات  آن ها  در  که  کزی  مرا خیابانى:  کودکان  کز  مرا  -6
کز در چهار سطح زیر می باشند:  می شود. این مرا

که بدون اقامت  کز و پایگاه های ثابت و سیاری  کز و پایگاه های سطح یک)سرپایی(: مرا الف( مرا
کودک نسبت به ارایه خدمات سرپایی به وی و خانواده اش اقدام می نمایند.

روز   21 تا  کثر  حدا را  کودک  اقامت  امکان  که  کزی  مرا کوتاه مدت (:  دو)اقامت  کز سطح  مرا ب( 
فراهم می کنند.
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)موضوع جزء »الف « بند)5( ماده)1( این آیین نامه( ؛ 
کز سطح سه)اقامت میان(؛  ج( مرا

کثر تا یک سال مهیا می کند.)موضوع جزء »ب «  کودک را حدا که امکان اقامت  کزی  مدت: مرا
بند)5( ماده)1( این آیین نامه ( ؛ 

کز سطح چهار)اقامت درازمدت( :  د( مرا
کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست را تا پایان 18 سالگی تأمین می کند. که امکان اقامت  کزی  مرا

)موضوع جزء »ج « بند)5( ماده)1( این آیین نامه (؛ 
در  گشایی  فرایند مشکل  اجرای  برای  را  زمینه  که  پایدار حرفه ای  رابطه  برقراری  پذیرش:   -7  

سطوح مختلف فراهم می کند.
پذیرش در سه سطح زیر انجام می پذیرد: 

نمودن  فراهم  برای  خیابانی  کودک  با  مددکار  فعال  ارتباط  برقراری  یک :  سطح  پذیرش  الف( 
کودک در مرکز اقامت ؛  حمایت های الزم ، بدون نگهداری 

کودکان خیابانی سطح یک صورت می پذیرد. این نوع پذیرش در مرکز 
کودک خیابانی در مرکز سطح دو برای دریافت خدمات  کوتاه مدت  ب( پذیرش سطح دو: اقامت 
تخصصی بیشتر.) پذیرش سطح)2( از طریق ارجاع از سطح)1( یا به طور مستقیم انجام می شود(.

خدمات  دریافت  برای  سه  مرکز  در  خیابانی  کودک  مدت  میان  اقامت  سه :  سطح  پذیرش  ج( 
تخصصی و حمایت های بیشتر؛ 

)پذیرش سطح)3( از طریق ارجاع از سطوح)1( و)2( انجام می شود(.
کز مستقیمًا و یا با اعطای مجوز رسمی سازمان  کز سطح چهار)اقامت بلند مدت (: این مرا د( مرا

بهزیستی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس و اداره می شوند.
کز سطح)3( و)4( انجام می گیرد  تبصره اقامت بلند مدت و میان مدت کودکان خیابانی که در مرا
می تواند به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و موسسات غیر دولتی عاقمند و واجد صاحیت 

گذار شود. وا
کنترل  و  اداره  نحوه  غیره (،  و  انسانی  نیروی  فیزیکی ،  تشکیل)فضای  شاخص های  و  ضوابط 
خیابانی ،  کودکان  نگهداری  کز  مرا انحال  و  تأسیس  ضوابط  آیین نامه  براساس  کز  این مرا کیفیت 
موضوع بند)2( ماده)2۶( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 توسط سازمان 

کشور تهیه و اباغ  خواهد شد. بهزیستی 
که منجر به  کز و دستیابی به اهداف تعیین شده  8- ترخیص : پایان اقدامات تیم تخصصی مرا

کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت می گردد. کودک در  پاسخگویی  به نیازهای 
کز خواهد بود. کانون خانواده اولویت اقدامات ترخیص مرا کودک به  بازگشت 

از  کودک پس  از بروز مجدد مشکل برای  که به منظور پیشگیری  9- پیگیری : سلسله اقداماتی 
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ترخیص ازطریق تماس با خانواده و بازدید از شرایط خانوادگی یا دعوت والدین یا خانواده نزدیک 
کودک یا سرپرستان وی جهت بررسی و مشاوره های مدد کاری انجام می پذیرد.

که طی آن مجموعه اقدامات و خدماتی با هدف تحقق زندگی  10- توانمندسازی : فرایندی است 
و  اجتماعی  آموزشی ،  مهارت های  و  توانایی ها  ارتقا  و  حمایتی  منابع  به  وابستگی  حداقل  با  عادی 

کودک و یا خانواده وی ارایه می شود. حرفه آموزی به 
11- تیم تخصصى : شامل گروهی از متخصصین و کارشناسان از جمله سرپرست مرکز، روانشناس ، 
که به صورت  کارشناس حقوقی ، مربی و غیره است  مددکار اجتماعی ، روانپزشک ، پزشک ، پرستار، 

کودک خیابانی و خانواده وی می پردازند. سیار یا ثابت به ارایه خدمات تخصصی به 
سازمانی ،  وظایف  یا  اساسنامه  استناد  به  که  سازمان هایی  و  نهادها  کلیه  حامى :  نهادهای   -12
کودکان خیابانی اقدام می نمایند. نسبت به ارایه  تمام یا بخشی از خدمات موضوع این آیین نامه به 
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فصل دوم: روند اجرایی
ماده 2

خیریه ،  انجمن های  شهرداری ،  مشارکت  و  همکاری  با  است  موظف  کشور  بهزیستی  سازمان 
تخصصی  تیم  قالب  اجتماعی)در  مددکار  از  استفاده  با  و  انتظامی  نیروی  و  غیردولتی  تشکل های 
شناسایی ،  به  نسبت  سازماندهی خواهد شد(،  با همکاری شهرداری ها  که  کز  مرا در  مستقر  یا  سیار 
کارگروه  کز استان ها و درصورت صاحدید  کلیه مرا کودکان خیابانی در  جذب ، پذیرش و توانمندسازی 

اجتماعی استان در شهرهای باالی دویست هزار نفر اقدام نماید.
که سامت جسمانی و  تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران موظف است در مواردی 
روانی  کودک در معرض خطر جدی قرار می گیرد در امر جذب با سازمان بهزیستی کشور همکاری نماید.

ماده 3
کننده است  کودک به عهده مرکز ترخیص  در هر مرحله مسؤولیت پیگیری های پس از ترخیص 
به جز مرکز سطح یک موضوع این آیین نامه و این امر تا رسیدن وی به فرجام قابل اطمینان ادامه 

می یابد.

ماده 4
کودک خیابانی به خانواده ، بهزیستی استان ها و سایر نهادهای حامی موظفند  در صورت تحویل 
گزارش  در زمینه حمایت مادی و معنوی خانواده اقدامات الزم را به عمل آورند و هر شش ماه یکبار 

کارگروه اجتماعی استان اعام نمایند. کشور و  اقدامات  خود را به سازمان بهزیستی 

ماده  5 
سایر  ازهمکاری  استفاده  و  بخشی  بین  تأمین هماهنگی  منظور  به  استان ها  بهزیستی  کل  اداره 
سازمان ها و ادارات کل ذی ربط موظفند مسایل مربوط به ساماندهی کودکان خیابانی را به طور مستمر 
گروه اجتماعی استان مطرح و نسبت به جلب همکاری و مشارکت سازمان ها و نهادهای ذی ربط  درکار 

اقدام نمایند.
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فصل سوم : وظایف سازمان ها و نهادهای همکار در ساماندهى کودکان خیابانى
ماده 6

کودکان خیابانی در زمینه های تعیین شده زیر  سازمان ها و نهادهای همکار در فرایند ساماندهی 
همکاری خواهند نمود: 

1- نیروی انتظامى جمهوری اسالمى ایران : 
کز و تیمهای سیار( ؛  کلیه مراحل اجرایی)امنیت مرا الف( برقراری امنیت در 

ب( اقدامات الزم برای اجرای تبصره)2( ماده)2( این آیین نامه؛ 
کودکان خیابانی بزهکار؛  ج( تعیین تکلیف 

 2 - وزارت دادگستری:
الف( صدور مجوزها و احکام قضایی الزم در مراحل مختلف ساماندهی ب( ارایه مشاوره حقوقی 

کودکان خیابانی؛  الزم جهت تسهیل ساماندهی 
3- شهرداری: 

استناد  به  ساماندهی  مراحل  اجرای  جهت  مناسب  فیزیکی  فضای  تجهیز  و  تخصیص  الف( 
بند)۶( ماده)55( قانون شهرداری ها؛  1 

گروه اجتماعی استان؛  کار  ب( تأمین امکانات مورد نیاز ساماندهی یا اجرای تصمیمات 
کار واموراجتماعى:  4- وزارت 

کودکان  و  خیابانی  کودکان  کار  جویای  خانواده های  به  اشتغالزا  اعتباری  تسهیات  ارایه  الف( 
باالی پانزده سال)با اولویت ( ؛ 

کودکان باالی پانزده سال  کودکان خیابانی و  ب( آموزش رایگان مهارت های شغلی به خانواده 
توسط  سازمان آموزش فنی و حرفه ای؛ 

5- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکى: 
تأمین  و  آنان  اول  درجه  خانواده  و  خیابانی  کودکان  درمانی  و  بهداشتی  نیازهای  تأمین  الف( 

کودکان خیابانی؛  کز ساماندهی  پزشک و پرستار مورد نیاز مرا
کز سطح)2( و)3(؛  ب( ارایه خدمات بهداشت و درمان در مرا

6- سازمان بیمه خدمات درمانى: 
اعام  اول وی حسب  درجه  خانواده  و  کودک  برای  درمانی  نامه خدمات  بیمه  و صدور  تأمین 

بهزیستی استان ها؛ 
7- سازمان تأمین اجتماعى : 

و  درمان  کز  مرا در  وی  اول  درجه  خانواده  و  کودک  نیاز  مورد  خدمات  و  درمانی  پوشش 

1- اصاحی به موجب تصوینامه مورخ 1385/۶/15 هیأت وزیران
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بیمارستان های تابعه بدون دریافت وجه؛ 
8- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمى ایران : 

الف( انجام اقدامات فرهنگی و تبلیغی الزم؛ 
گاه سازی اقشار مختلف جامعه؛  ب( تهیه برنامه ها و تیزرهای الزم برای آ

ج( همکاری رسانه ای با سازمان های مسؤول در جهت انجام وظایف محوله به آنان؛ 
9- جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمى ایران :

حسب  مقدور  حد  در  وی  خانواده  و  کودک  جهت  دوستانه  انسان  و  حمایتی  خدمات  تأمین 
درخواست بهزیستی استان ها؛ 

10- وزارت آموزش و پرورش: 
گاه سازی اولیا دانش آموزان از طریق طرح مسئله توسط انجمن های اولیا و مربیان؛  الف( هشدار و آ
با  از طریق مشاور مدرسه  که در معرض آسیب هستند  ب( شناسایی و راهنمایی دانش آموزانی 

همکاری  مددکاران سازمان بهزیستی؛ 
گاه سازی دانش آموزان توسط مربیان و معلمان در خصوص خطرات  ج( ارایه آموزش های الزم و آ

گروه های آسیب رسان و دام های اجتماعی؛  فرار از خانه و 
کمیته امداد امام)ره (:  -11

اعمال حمایت های الزم از خانواده های تحت پوشش حمایتی که دارای کودکان خیابانی بوده اند.
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فصل چهارم: هماهنگى و نظارت
ماده 7

کارگروه  توسط  استان ها  در  آیین نامه  این  مفاد  اجرای  حسن  بر  نظارت  و  الزم  هماهنگی های 
 اجتماعی  استان اعمال خواهد شد.

کارگروهی با ترکیب و وظایف مشابه در  کارگروه اجتماعی استان ضروری بداند،  تبصره چنانچه 
سطح  شهرستان نیز قابل تشکیل خواهد بود.

ماده 8
کارگروه اجتماعی استان مطرح و نسبت   کل بهزیستی استان ها موظفند محورهای زیر را در   اداره 

به تحقق موارد زیر پیگیری نمایند: 
1- بررسی فرآیند و عملکرد هر یک از دستگاه ها و نهادهای مجری در هر یک از مراحل اجرای 

طرح ساماندهی؛ 
کارگـروه  گزارش هـای ادارات بهزیسـتی یا 2- بررسـی و رسـیدگی بـه شـکایات و تخلفـات و بررسـی 

اجتماعی شهرسـتان ؛ 
کودکان  برنامه های عملیاتی ساماندهی  اجرای  تسهیل  برای  الزم  تمهیدات  نمودن  فراهم   -3

خیابانی درسطح استان؛ 
کودکان خیابانی در  4- ایجاد تعهد و حمایت سیاسی از اجرای برنامه های عملیاتی ساماندهی 

سطح استان؛ 
5- برقراری هماهنگی بین بخشی در سطح سازمان ها و نهادهای اجرایی دولتی و غیر دولتی در 

راستای تحقق اهداف برنامه؛ 
۶- ارزیابی عملکرد و پایش مستمر شاخص های تعیین شده در سطح استان؛ 

گزارش های دریافت شده از شهرستانها؛  7- تحلیل وضع موجود در استان براساس 
کشوری و داده های شهرستانها؛  8- ترسیم وضعیت مطلوب استان براساس شاخص های 

در  هماهنگـی  ایجـاد  و  عمومـی  اطاع رسـانی  و  ارتبـاط  برقـراری  آمـوزش ،  چارچـوب  تهیـه   -9
زیـر:  زمینه هـای 

الف( برقراری ارتباط با انجمن های خیریه و اطاع رسانی در این زمینه؛ 
ب( برقراری ارتباط با مسئوالن سیاسی ، اجتماعی و مذهبی استان و جلب حمایت آنان؛ 

گاه سازی مردم از آرمانها و هدف های برنامه با استفاده از وسایل ارتباط جمعی استان؛  ج( آ
گزارش های ادواری و موردی شهرستانها؛  10- جمع آوری و تحلیل مستندات و 

11- ایجاد بستر الزم جهت توانمندسازی فرد و خانواده وی؛ 
گروه اجتماعی استان ، سایر سازمان ها و نهادها عاوه برسازمان ها  کار  تبصره در صورت تشخیص 
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کودکان  کشور در فرایند ساماندهی  و نهادهای موضوع ماده)۶( این آیین نامه با سازمان بهزیستی 
خیابانی همکاری خواهند نمود.
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فصل پنجم : مقررات عمومى
ماده 9

ذی ربط  نهادهای  و  سازمان ها  همکاری  و  مشارکت  با  است  موظف  کشور  بهزیستی  سازمان 
با  که  کز استان هایی  کلیه مرا آیین نامه در  این  کز سطوح چهارگانه موضوع  اندازی مرا راه  نسبت به 

کودکان خیابانی مواجه می باشند اقدام نماید. مشکل 

ماده 10
به   نسبت  خیابانی  کودکان  ساماندهی  اعتبارات  محل  از  است  مجاز  کشور  بهزیستی  سازمان 
جذب نیروی متخصص مورد نیاز به صورت قراردادی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشوراقدام نمایند.

ماده 11
کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه  سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

را تأمین و در اختیار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار دهد.

ماده 12
وزارت رفـاه و تأمیـن اجتماعـی هماهنگـی اجـرای ایـن آیین نامـه را بر عهده دارد و این امر را توسـط 
شـورایی متشـکل از دسـتگاه های ذی ربـط در مـاده)۶( بـه انجـام می رسـاند و هـر شـش مـاه یـک بـار 
گـزارش اقدامـات انجـام یافتـه را تحلیـل و جمع بنـدی و بـه شـورای عالـی رفـاه و تأمیـن اجتماعـی ارایـه 

خواهـد نمود.
معاون اول رییس جمهور

محمدرضا عارف

آیین نامه اجرایی ماده)8( قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1384/5/5 
هیأت وزیران

خ  100.41۶۶مور شماره  مشترک  پیشنهاد  به  بنا   1384/5/5 مورخ  جلسه  در  وزیران  هیأت 
و  درمان  بهداشت ،  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم ،  پرورش ،  و  آموزش  1383/9/11  وزارتخانه های 
کشور و دانشگاه آزاد اسامی موضوع نامه شماره 800.1۶448- 10  آموزش  پزشکی ، سازمان بهزیستی 
کشور و به استناد تبصره ماده 8 قانون جامع حمایت از حقوق  مورخ  1383/11/24 سازمان بهزیستی 
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معلوالن مصوب 1383 -آیین نامه اجرایی ماده)8( قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: 

ماده 1
کار می روند:  کار رفته در معانی مشروح زیر به   در این آیین نامه عبارات به 

که شرایط مقرر در ماده)1( قانون جامع حمایت ازحقوق معلوالن - مصوب  الف( معلول : فردی 
1383- را دارا باشد.

ب ( قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن - مصوب 1383 
پ( معلول نیازمند واجد شرایط : 

که نیازمند بودن وی به تایید واحدهای ذی ربط در سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد. معلولی 
ت ( آموزش رایگان : معافیت معلول از پرداخت هزینه های آموزشی در واحدهای آموزشی مربوط ؛ 
از سن ورود به  ث( آموزش : آموزش در تمام مقاطع مختلف تحصیلی شامل مهدکودک)تا قبل 
دبستان ( ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه ، پیش دانشگاهی ، عالی)دانشگاهی (، تخصصی و تکمیلی و 

آموزش مهارت های  فنی و حرفه ای .؛ 
ج ( واحدهای آموزشى : واحدهای آموزشی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، 
کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای  درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش ، سازمان بهزیستی 
آموزشی  کاربردی ، واحدهای  دانشگاه جامع علمی  نور،  پیام  دانشگاه  اسامی ،  دانشگاه  آزاد  کشور، 

سایر وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی؛ 

ماده2
کلیه  کلیه معلوالن نیازمند واجد شرایط می توانند از آموزش رایگان در تمام مقاطع تحصیلی و در 

گردند. واحدهای آموزشی بهره مند 

ماده 3
و  برابر ضوابط  آموزشی  در واحدهای  نیازمند واجد شرایط  آموزش معلوالن  و مدت  ورود  شرایط 
کم بر واحدهای آموزشی مربوط خواهد بود و معلوالن نیازمند واجد شرایط مجازند  مقررات آموزشی حا
آموزشی  واحد  آموزشی  آیین نامه  در  تعیین شده  آموزشی  مدت  کثر  حدا برای  رایگان  آموزش  فقط از 

مربوط بهره مندگردند.
و  تخصصی  و  عمومی  امتحانات  و  آزمونها  نیز  و  ورودی  مسابقات  و  امتحانات  در   -1 تبصره 
که توسط واحدهای آموزشی موضوع ماده)8( قانون برگزار می شود، تأمین مترجم  حرفه ای و فنی 
کم بینا و معلوالن  زبان اشاره برای شرکت کنندگان ناشنوا و تأمین منشی برای شرکت کنندگان نابنیا و 
برای  الزم  امکانات  سایر  نمودن  فراهم  همچنین  و  کشور(  بهزیستی  سازمان  تشخیص  خاص)به 
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آزمون  سازمان  می باشد.  آزمون  برگزارکننده  واحد  برعهده  مربوط،  آزمونهای  و  امتحانات  اجرای 
کشور نیز استفاده نماید.  1  گیرنده می تواند از امکانات سازمان بهزیستی 

که به  تبصره 2- مدت زمان پاسخگویی به سؤاالت آزمونهای یاد شده برای شرکت کنندگان مذکور 
تشخیص سازمان بهزیستی کشور نیاز به وقت اضافه دارند، یک و یک سوم برابر زمان هر آزمون خواهد 

بود.  2
کم شنوا و ناشنوا می توانند با توافق واحد آموزشی مربوط، در  کم بینا، نابینا،  گیران   تبصره3- فرا

کاس های درس تمامی دروس را ضبط یا از رابط آموزشی استفاده نمایند.  3

ماده 4
که از بورسیه تحصیلی یا تعهد دبیری با پوشش صددرصد  آن عده از معلوالن نیازمند واجد شرایط 

استفاده می نمایند نمی توانند از آموزش رایگان مقرر شده دراین آیین نامه بهره مند شوند.
اعتباری  منابع  از  آن ها  بورسیه  یا  آموزش  هزینه  از  بخشی  که  معلوالنی  از  عده  آن  تبصره- 
کسری هزینه های آموزشی از تسهیات و  دستگاه های  دولتی تامین می شود فقط می توانند تا سقف 

مزایای این آیین نامه  استفاده نمایند.

ماده 5
براساس  که  نیازمند  معلول  دانشجویان  برای  نیاز  مورد  اعتبار  است  موظف  مدیریت  سازمان 
ایران -  اسامی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی ،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  ماده)50( 

مصوب 1383جذب می شوند را پیش بینی و پرداخت نماید.
معاون  اول  رییس جمهور

محمدرضا عارف 
 

نگهداری ،  بابت  غیردولتى  کز  مرا به  پرداخت  قابل  هزینه)یارانه (  کمک  میزان  آیین نامه 
خدمات ، توانبخشى ، آموزشى و حرفه آموزی معلوالن مصوب 1384/5/9 هیأت وزیران

خ  مور  100.3520 شماره  مشترک  پیشنهاد  به  1384/5/9بنا  مورخ  جلسه  در  وزیران  هیأت 
به  کشورو  بهزیستی  سازمان  و  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  بازرگانی ،  وزارت   1384/3/3
کمک  میزان  آیین نامه   -1383 مصوب  معلوالن -  حقوق  از  حمایت  قانون جامع  ماده)10(  استناد 

1، 2و 3-  الحاقی به موجب تصویبنامه مورخ 1387/11/13 هیئت وزیران
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و  آموزشی  توانبخشی ،  نگهداری ، خدمات  بابت  غیردولتی  کز  به  مرا پرداخت  قابل  و)یارانه (  هزینه 
حرفه آموزی معلوالن را به شرح زیر تصویب نمود: 

کز غیردولتی بابت نگهداری ، خدمات ،  آیین نامه میزان کمک هزینه)یارانه ( قابل پرداخت به مرا
توانبخشی ، آموزشی و حرفه آموزی معلوالن؛ 

ماده 1
کار می روند:  عبارات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به 

1- قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن - مصوب 1383؛ 
کز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی:  2- مرا

از  فعالیت  پروانه  دارای  غیردولتی  شبانه روزی  و  روزانه  آموزشی  و  توانبخشی  و  نگهداری  کز  مرا
هیأت  یا  خیریه  تعاونی ،  بصورت خصوصی ،  اشخاص حقیقی، حقوقی  توسط  که  سازمان بهزیستی 

امنایی اداره  می گردند.
3- ارایه خدمات : شامل مراقبت ، نگهداری ، خدمات توانبخشی ، درمانی ، آموزشی و حرفه آموزی 

کز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی؛  بصورت  روزانه و شبانه روزی مرا
دارای  نیازمند  مزمن  روانی  بیماران  سالمندان ،  معلوالن ،  تصویبنامه:  این  مشمول  افراد   -4
شبانه روزی  و  روزانه  کز  مرا در  مراقبت  و  نگهداری  شرایط  واجد  که  سرپرست  بدون  یا  و  سرپرست 

کشور باشند. مطابق ضوابط سازمان بهزیستی 

ماده 2
که در قوانین   کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از محل اعتباراتی  سازمان بهزیستی 

کشور منظور می شود. بودجه ساالنه 
کمک هزینه به شرح جدول  به ازای هر فرد مشمول این تصویبنامه ماهانه مبالغی را به عنوان 
غیردولتی  آموزشی  و  توانبخشی  نگهداری،  کز  مرا به  خدمات  ارایه  برای  تصویبنامه  این   پیوست 

پرداخت نماید.
کز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی  تبصره - میزان کمک هزینه پرداختی به هریک از مرا
کز  برای  ارایه خدمات مقرر در این آیین نامه به افراد مشمول این تصویبنامه براساس درجه بندی مرا

کشور انجام شده و می شود، مشخص و پرداخت خواهد شد. که توسط سازمان بهزیستی  فوق 

ماده 3
غیردولتی  آموزشی  و  توانبخشی  نگهداری،  کز  مرا به  پرداخت  قابل  هزینه  کمک  میزان 
غیردولتی جهت ارایه خدمات توانبخشی و آموزشی به افراد مجهول الهویه یا فاقد سرپرست مشمول 
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که تایید شده به مهر  این تصویبنامه تا میزان شصت درصد)۶0%( ارقام مندرج در جدول پیوست 
دفتر هیأت دولت است ، قابل افزایش می باشد.

ماده 4
را  تصویبنامه  این  مشمول  افراد  که  خانواده هایی  به  است  مجاز  کشور  بهزیستی  سازمان 
نگهداری می نمایند ماهانه کمک هزینه ای به میزان شصت درصد)۶0%( کمک هزینه قابل پرداخت 

کز شبانه روزی غیردولتی پرداخت نماید. برای نگهداری و توانبخشی آن ها در مرا

ماده 5
توانبخشی  کز نگهداری،  به مرا قابل پرداخت  کمک هزینه  کشور مجاز است  سازمان بهزیستی 
گرمسیری را تا سقف ده درصد)%10(  وآموزشی غیردولتی مستقر در استان تهران ، مناطق محروم و 

کمک  هزینه های تعیین شده در جدول پیوست این تصویبنامه افزایش دهد.
کشور  گرمسیری موضوع این ماده با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی  تبصره - نقاط محروم و 

تعیین می شود.

ماده 6
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است همه ساله اعتبارات الزم را برای پرداخت کمک 
کز نگهداری، توانبخشی و آموزشی غیردولتی و خانواده ها به میزان مبالغ تعیین شده در  هزینه به مرا

این  تصویبنامه در لوایح بودجه ساالنه منظور نمایند.

ماده 7
رعایت استانداردهای خدماتی ، آموزشی ، بهداشتی ، توانبخشی ، تغذیه ای و مراقبتی منظور شده  
و  توانبخشی  نگهداری،  کز  مرا فعالیت  پروانه  صدور  تخصصی  دستورالعمل های  و  آیین نامه ها  در 
کز نگهداری، توانبخشی  آموزشی غیردولتی و شرایط و ضوابط تعیین شده در این آیین نامه از سوی مرا

و آموزشی غیردولتی دریافت کننده یارانه الزامی است .
کشور موظف است بر رعایت استانداردهای تعیین شده در ماده فوق  تبصره - سازمان بهزیستی 

کننده یارانه، نظارت نماید. کز غیردولتی دریافت  توسط  مرا

ماده 8
قانون  تبصره)24(  براساس  آن ها  اداره  که  غیردولتی  آموزشی  و  توانبخشی  نگهداری ،  کز  مرا
مصوب  دولت -  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  ماده)88(  و  کشور  کل   1380 سال  بودجه  
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با مفاد  یا می شود در صورت تمایل و تطبیق وضعیت خود  گذار شده  1380- به بخش غیردولتی وا
از تسهیات و مزایای مندرج در این تصویبنامه بهره مند و یارانه الزم را به  این تصویبنامه مجازند 

کشور دریافت نمایند. میزان تعیین شده در این تصویبنامه ازسازمان بهزیستی 
معاون  اول  رییس جمهور

محمدرضا عارف 

مصوب  درآمد  کم  مستأجران  به  الحسنه  قرض  تسهیالت  پرداخت  نحوه  آیین نامه 
1384/11/2 هیأت وزیران

خ  مور  3۶19۶/100/02 شماره  پیشنهاد  به  بنا   1384/11/2 مورخ  جلسه  در  وزیران  هیئت 
اساسی  قانون  هشتم  و  سی  و  یکصد  اصل  استناد  به  و  شهرسازی  و  مسکن  وزارت   1384/10/28
کم درآمد را  جمهوری اسامـی ایران، آیین نامه نحوه پرداخت تسهیات قرض الحسنه به مستأجران 

به شرح زیر تصویب نمود: 

ماده 1
در سال 1384، معادل چهارصد میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک مسکن و طی سال های 
کلیه بانک های کشور در  1385 تا 1388، همه ساله مبلغ هشتصد میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه 
کم درآمد  گیرد تا توسط بانک مذکور و با رعایت این آیین نامه به مستأجران  اختیار بانک مسکن قرار 

شهری پرداخت شود. 

ماده 2
متقاضیان واجد شرایط عبارتند از ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانوارهای 
بازنشستگان  و  مستمری بگیران  و  بهزیستی  سازمان  خمینی)ره( ،  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری و نیز خانوارهای 
شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار که مستمری و یا حقوق و مزایای دریافتی آن ها از 1/5 برابر 

کار بیشتر نباشد.  حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون 

ماده 3
با  که  است  ریال  میلیون  کثر سی  و حدا نوع مسکن  و  با مساحت  متناسب  الحسنه  مبلغ قرض 
معرفی و تضمین سازمان ها و نهادهای مذکور در مـاده)2( جهـت پرداخـت ودیعـه بـه متقاضیان اعطا 

484



بخش ششم: مصّوبات معتبر هیأت وزیران

می گردد. متقاضیان دریافت قرض الحسنه اجاره در شهرهای بزرگ باید در زمان معرفی و به تأیید 
نهاد معرف، از حداقل ده سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند.

ماده 4
کارمزد تسهیات موضوع این آیین نامه معادل چهار درصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال  نرخ 

و به روش تقسیط پلکانی خواهد بود. 

ماده 5
سقف  افزایش  منظور  به  را  الزم  اقدامهای  است  موظف  ایران  اسامی  جمهوری  مرکزی  بانک 

کند. تسهیات قرض الحسنه به مبلغ سی میلیون ریال فراهم 

ماده 6
دستورالعمل اجرایی این آیین نامه ظرف پانزده روز پس از اباغ، توسط وزارت مسکن و شهرسازی 

صادر خواهد شد.

ماده 7
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران مکلف است اقدام های الزم را برای ایجاد زمینه اجرای این 

کند.  آیین نامه تا زمان اباغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی اباغ 
معاون اول رئیس جمهور

پرویز داودی

آیین نامه اجرایی ماده)14( قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1385/2/31 
هیأت وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/2/31 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی 
 1 معلوالن   حقوق  از  حمایت  جامع  قانون  ماده)14(  تبصره  استناد  به  و  کشور  بهزیستی  سازمان  و 

کشور و  1- ماده 14 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 138۶/12/5؛ مؤدیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی 
گواهی هزینه مؤدیان  کز توانبخشی، درمانی و حرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند.  با نظارت آن جهت احداث مرا

کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می گردد.  که به تایید سازمان بهزیستی  مالیاتی در موارد فوق 
کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت 3 ماه پس از  تبصره: آیین¬نامه اجرایی این ماده مشترکًا توسط سازمان بهزیستی 

اباغ قانونی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
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مصوب 1383 آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: 

ماده 1
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به  کمک ها و مشارکت های نقدی و باعوض  صددرصد)%100( 
تأمین مسکن  و  و حرفه آموزی  درمانی  توانبخشی،  کز  مرا احداث  که جهت  کشور  بهزیستی  سازمان 
سال  عملکرد  مالیاتی  قبول  قابل  هزینه  به عنوان  می گردد  پرداخت  معلول  افراد  نیاز  با  متناسب 

که مؤدی انتخاب می نماید تلقی می گردد. پرداخت منبعی 

ماده 2
نحوه  از  صرف نظر  آیین نامه،  این  ماده)1(  موضوع  مالیاتی  قبول  قابل  هزینه  پذیرش 
منابع  کلیه  مالیات  از درآمد مشمول  کسر  قابل  قانونی(  به دفاتر  یا رسیدگی  و  تشخیص)علی الرأس 

مالیات بر درآمد خواهد بود.

ماده 3
کارشناسان  توسط  باید  که  است  غیرمنقول  و  منقول  از  اعم  اموال،  شامل  غیرنقدی  مشارکت 

گردد. رسمی دادگستری تقویم 

ماده 4
و  منقول  از  اعم  غیرنقدی  کمک های  دریافت  مکلفند صورتجلسه  استان  بهزیستی  کل  ادارات 
کمک کننده  که به تأیید مدیرکل و ذی حساب رسیده است،  ظرف یک هفته در اختیار  غیرمنقول را 

قرار دهند.
کشور محسوب و به  گواهی سازمان بهزیستی  تبصره-  صورتجلسه موضوع این ماده به عنوان 

عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

ماده 5
کل بهزیستی استان ذی ربط با  گواهی از اداره  ماک برخورداری از تسهیات این آیین نامه ارایه 

رعایت قانون مالیات های مستقیم مصوب 13۶۶ـ اصاحات بعدی آن می باشد.
معاون اول رئیس جمهور

پرویز داودی
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ضایعه  دارای  معلولین  از  نگهداری  و  حمایت  برای  پرستاری  حق  برقراری  آیین نامه 
نخاعى مصوب 1385/5/29 هیأت وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/5/29 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده)3۶( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1384ـ آیین نامه برقراری حق پرستاری برای حمایت و نگهداری 

از معلولین دارای ضایعه نخاعی را به شرح زیر تصویب نمود: 

ماده 1 
سازمان بهزیستی کشور موظف است به منظور تشخیص معلولین دارای ضایعه نخاعی نسبت به 

کمیسیون پزشکی تخصصی متشکل از سه نفر پزشک متخصص اقدام نماید.  تشکیل 
کمیسیـون پزشکی تخصصی باید دارای تخصص مغز و اعصـاب، ارتوپدی، طب  تبصره-  اعضـاء 

فیزیکی و توانبخشی و یا جراح مغز و اعصاب باشند. 

ماده  2
ضایعات  دارای  معلوالن  نگهداری  و  حمایت  منظور  به  است  مکلف  کشور  بهزیستی  سازمان 
اعتبارات  محل  از  آنان  پرستاری  حق  پرداخت  و  پیش بینی  به  نسبت  خانواده  در  نیازمند  نخاعی 

مصوب برنامه توانبخشی سازمان یادشده مندرج در قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید. 

ماده  3 
میزان ماهانه حق پرستاری معلولین دارای ضایعه نخاعی نیازمند با تشخیص سازمان یادشده 
کثر آن دوهزار)2000(  که حداقل آن یک هزار)1000( و حدا برحسب مورد و متناسب با میزان معلولیت 
یا  معلول  فرد  به  و  تعیین  کشوری  استخدام  قانون  ماده)33(  موضوع  حقوق  جدول  ضریب  برابر 

که از سوی معلول تعیین می شود پرداخت می گردد.  سرپرست معلول و یا فردی 
تبصره  1- حق پرستاری جانبازان دارای ضایعات نخاعی طبق ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران 

از سوی بنیاد یادشده پرداخت می شود. 
تبصره 2- میزان ماهانه حق پرستاری موضوع این ماده از سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین 

کز ضایعات نخاعی بیشتر نخواهد بود.  در مرا

ماده 4
گزارش عملکرد این آیین نامه هر شش ماه  کشور موظف است نسبت به ارایه  سازمان بهزیستی 
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کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اقدام نماید.  یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

ماده  5 
دارای ضایعـه  معلولین  اطاعاتی  بانک  تکمیل  به  کشور موظف است نسبت  بهزیستی  سازمان 
گزارش به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  نخاعی اقدام الزم به عمل آورده و نتـایـج آن را به صورت 

کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ارایه نماید. 

ماده  6 
این آیین نامه از تاریخ 1385/1/1 الزم االجراء می باشد. 

بخش  سهم  گسترش  طریق  از  ایرانى  خانوارهای  ثروت  افزایش  آیین نامه  از  موادی 
تعاون براساس توزیع سهام عدالت مصوب 1385/8/21 هیأت وزیران

3- مشمولین طرح: افرادی که از نظر طبقه بندی درآمدی جزو دو دهک پایین درآمدی محسوب 
می شوند و بنابر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند.

ماده4
اعضای ستادمرکزی عبارتنداز: 

الف( رییس جمهور
ب( وزیراموراقتصادی ودارایی

کشور ج( رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی 
د( وزیرکشور

ه( وزیرصنایع ومعادن
و( وزیرتعاون

ز( وزیرجهادکشاورزی
ح( وزیرکارواموراجتماعی

ط( وزیردادگستری
ی( وزیر رفاه وتامین اجتماعی

ک( رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
ل( وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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م( فرمانده نیروی مقاومت بسیج
کمیته امداد امام خمینی)ره( ن( سرپرست 

کشور س( رییس سازمان بهزیستی 
کشور ع( رییس دفتر امور مناطق محروم 

کشور ف( رییس سازمان ثبت احوال 
ص( رییس سازمان خصوصی سازی

از حقوق معلوالن مصوب  قانون جامع حمایت  تبصره)4( ماده)9(  اجرایی  آیین نامه 
1386/12/5 هیأت وزیران

به  بنا  در جلسه مورخ 138۶/12/5  الکترونیک  و دولت  اجتماعی  امور  کمیسیون  وزیران عضو 
کشور و معاونت برنامه ریـزی ونـظارت  پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی 
راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره)4( ماده)9( قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 
اجرایی  آیین نامه   138۶/10/10 رعایت تصویب نامه شماره 1۶4082/ت373هـ مورخ  با  و   1  1383

تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: 

ماده 1
کار می روند:  در این تصویب نامه اصطاحات زیر در معانی مشروح مربوط به 

کـه بـه تشـخیص کمیسـیون پزشـکی سـازمان بهزیسـتی بر اثـر ضایعه  کلیـه افـرادی  الـف( معلـوالن: 
کارآیی عمومـی وی ایجاد  جسـمی، ذهنـی، روانـی یـا تـوأم، اختـال مسـتمر و قابل توجهی در سـامت و 

کـه موجـب کاهـش اسـتقال فـرد در زمینه هـای اجتماعی واقتصادی شـود. گـردد بـه طـوری 
کـه تحت پوشـش حمایتی سـازمان بهزیسـتی کشـور)به جز معلوالن(  ب( مددجویـان: کلیـه افـرادی 

هستند.
ج( قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1383ـ 

کشور  د( سازمان: سازمان بهزیستی 
هـ (  معاونت برنامه ریزی: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 

کشور مؤظف است در  از حقوق معلوالن مصوب 138۶/12/5 _ تبصره 4: سازمان بهزیستی  1-تبصره 4 ماده9 قانون جامع حمایت 
یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای  کمك های  اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه ساالنه و  قالب 
کشور با همکاری  که سازمان بهزیستی  مسکونی برای معلوالن و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای 
کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد به معلوالن و مددجویان  وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

گذار نماید. واجد شرایط وا
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ماده 2
اجرای  منظور  به  بودجه ساالنه  لوایح  در  را جهت پیش بینی  معینی  اعتبارات  هر ساله  سازمان 
برنامه ریزی  معاونت  به  آیین نامه  مشمولین  نیاز  مورد  مسکن  تأمین  و  قانون  ماده)9(  تبصره)4( 

پیشنهاد می نماید.

ماده 3
کلیه کمک های یارانه ای  سازمان مکلف است اعتبارات مصوب قوانین بودجه ساالنه را به همراه 
که به منظور تأمین مسکن معلوالن نیازمند و مددجویان صورت می گیرد با  اشخاص حقیقی و حقوقی 
که توسط اشخاص حقیقی  رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف هزینه احداث واحدهای مسکونی 

و حقوقی برای مشمولین آیین نامه انجام می شود نماید.

ماده 4
کمک های یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین 
قابل  هزینه های  جزو  مستقیم مصوب 13۶۶ـ  مالیات های  قانـون  ماده)147(  استنـاد  به  آیین نامه 

قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهدشد.

ماده 5 
سازمان مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت 

گذار نماید. یا بهره برداری از آن ها را به معلوالن و مددجویان واجد شرایط وا

ماده 6
کمک های  برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه سازمان صرفًا مجاز به قبول 
کمک خود را اعام داشته و حق هرگونه ادعای حق و  ع در  کتبًا قصد تبر که  یارانه ای اشخاصی است 

حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند.

ماده 7
از  استفاده  جهت  گذاری  وا نوع  و  شرایط  و  مددجویان  و  نیازمند  معلوالن  شرایط  و  اولویت ها 
که توسط سازمان تهیه و به  واحدهای مسکونی موضوع این آیین نامه مطابق ضوابطی خواهد بود 
سازمان  رؤسای  و  اجتماعی، مسکن وشهرسازی  تأمین  و  رفاه  وزرای  از  متشکل  کارگروهی  تصویب 

کشور و بنیاد مسکن خواهدرسید. بهزیستی 
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ماده 8
کلیه هزینه های  احـداث و بـهره برداری از واحـدهای مـسکونی مـوضـوع این آیین نامه از پرداخت 

صدور پروانه ساختمان، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می باشند.

ماده 9
به  عمومی  فراخوان  اعان  طریق  از  باید  آیین نامه  این  موضوع  مسکونی  واحدهای  گذاری  وا
موضوع  شرایط  و  اولویتها  براساس  شرایط  واجد  مشمولین  انتخاب  از  پس  و  آیین نامه  مشمولین 
ماده)7( توسط هیئتی مرکب از رییس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار 

گیرد. شهرستان صورت 

ماده 10
گذاری های موضوع این آیین نامه به صورت باعوض و رایگان می باشد. وا

ماده 11
رییس سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد.

این تصویب نامه در تاریخ 1387/1/5 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور

پرویز داودی

به  رمضان  مبارک  ماه  رفاهى  کاالی  سبد  اختصاص  خصوص  در  تصویب نامه  اصالح 
مصوب  بهزیستى  سازمان  و  خمینى)ره(  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  خانوارهای 

1387/09/10 هیأت وزیران

کاالی رفاهی ماه مبارک رمضان به خانوارهای  اصاح تصویب نامه درخصوص اختصاص سبد 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی معاونت 
و دارایی وزارت  اقتصادی  امور  بازرگانی وزارت  راهبردی رییس جمهور وزارت  و نظارت  برنامه ریزی 
بنا به پیشنهاد شماره 11505/ص/87  کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ 1387/9/10  جهاد 
مورخ 1387/7/۶ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 

جمهوری اسامی ایران تصویب نمود: 
در تصویب نامه شماره 107730/ت40883هـ مورخ 1387/۶/28، عبارت » دو میلیون خانوار« 
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به عبارت » دو میلیون و سیصد هزار خانوار« اصاح می گردد.
معاون اول رئیس جمهور

پرویز داودی

 
توسعه  چهارم  برنامه  قانون  از  موادی  اصالح  قانون  ماده)29(  اجرایی  آیین نامه 
کلى اصل  اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهوری اسالمى ایران و اجرای سیاست های 

چهل و چهارم قانون اساسى مصوب 1387/10/14 هیأت وزیران

اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  از  موادی  اصاح  قانون  ماده)29(  اجرایی  آیین نامه 
کلی اصل چهل و چهارم قانون  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران و اجرای سیاست های 

اساسی: 

ماده 1 
کار می روند:  در این آیین نامه، اصطاحات مربوط در معانی زیر به 

الف( قانون: قانون اصاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی؛  جمهوری اسامی ایران و اجرای سیاست های 

که بنا به تشخیص وزارت رفاه و تأمین اجتماعی  ب( خانواده مستضعف و محروم: خانواده ای 
در سه دهک پایین درآمدی قرار دارد.

گیر ملی موضوع بند)10( ماده)1( قانون. گیر ملی: شرکت های تعاونی فرا ج( تعاونی های فرا
د( زیربناهای اقتصادی: هرگونه دارایی های سرمایه ای امور زیربنایی در بخش های آب و خاک، 

انرژی، ارتباطات و حمل و نقل؛ 
ه ( مناطـق کمتر توسعـه یافتـه: موضـوع جـدول پیوست تصـویب نامه شمـاره 7۶254/ ت3۶095هـ 

مورخ 1388/4/10؛ 

ماده 2
گذاری شرکت های مادر تخصصی یا اصلی  گذاریهای موضوع قانون از جمله وا وجوه حاصل از وا
کشور واریز و در قالب اعتبارات  کل  و شرکت های عملیاتی یا فرعی به حساب خاصی نزد خزانه داری 
کشور در جدولی واحد و به ترتیب با عناوین بند های هشت گانه  کل  مندرج در قوانین بودجه ساالنه 
ماده)29( قانون به تفکیک اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای منظور و طبق این 

آیین نامه مصرف می شود.
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ماده 3
اعتبار مربوط به بند)1( ماده)29( قانون موضوع ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف 
و محروم و تقویت تأمین اجتماعی مندرج در جدول مذکور در ماده)2( این آیین نامه در اختیار وزارت 
رفاه و تأمین اجتماعی قرار می گیرد تا از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط مطابق بند های زیر در 

قالب تخصیص اعتبار به مصرف برسد: 
الف( آموزش رایگان مهارت های شغلی افراد خانواده ها متناسب با نیاز بازار کار از طریق سازمان 

که آموزش های مزبور را ارایه می کنند. آموزش فنی و حرفه ای و سایر مراجعی 
ب( اعطای تسهیات قرض الحسنه با هدف توانمندسازی برای اشتغال از طریق عقد قرارداد با 

بانک های عامل یا صندوق های مربوط؛ 
گسترش نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی؛  ج( تقویت و 

تأمین  و  رفاه  عالی  شورای  تصمیمات  چارچوب  در  و)ج(  الف(  بندهای)  اعتبارات   -1 تبصره 
اجتماعی هزینه خواهد شد.

اجرایی  آیین نامه  تابع  بند)ب(،  از پرداخت تسهیات موضوع  ناشی  اقساط دریافتی  تبصره 2- 
ماده)7( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 3- نحوه پرداخت تسهیات موضوع بند)ب( طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب 
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران خواهد رسید.

ماده 4
از  از درآمدهای حاصل  اعتبار مربوط به بند)2( ماده)29( قانون موضوع اختصاص سی درصد 

گذاری، به وزارت تعاون اختصاص داده می شود تا در موارد زیر هزینه شود:  وا
گیر ملی به منظور فقرزدایی به عنوان کمک باعوض با احتساب  الف( پرداخت به تعاونی های فرا
تدریجی تخفیفات موضوع ماده)34( قانون، براساس دستورالعملی که ظرف سه ماه پس از اباغ این 

آیین نامه توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه می شود.
ب( انجام حمایت های مندرج در بند های)ب( و)ج( ماده)9( قانون؛ 

ماده  5 
اولویت  با  اقتصادی  زیربناهای  ایجاد  موضوع  قانون  ماده)29(  بند)3(  به  مربوط  اعتبار 
که به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  کمتر توسعه یافته در قالب جدولی  مناطق 
رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها قرار 

می گیرد تا به صورت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هزینه شود.
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ماده  6 
اعتبار مربوط به بند)4( ماده)29( قانون موضوع اعطای تسهیات)در قالب وجوه اداره شده(، 
به منظور تقویت تعاونی ها، نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای 
براساس  توسعه یافته  کمتر  مناطق  در  غیردولتی  بخش های  سرمایه گذاری  برای  نیز  و  شده  گذار  وا

قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک های عامل و بانک توسعه تعاون قرار می گیرد.
جدول توزیع اعتبارات موضوع این ماده بین دستگاه های اجرایی ملی و استانی ذی ربط توسط 
کمیسیون اقتصاد هیئت  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تنظیم و به تصویب 
وزیران خواهد رسید. سود و اقساط دریافتی ناشی از تسهیات مذکور براساس آیین نامه اجرایی ماده)7( 
کل  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصاحات بعدی آن به حساب ویژه ای در خزانه داری 

واریز و در بودجه های ساالنه مجددًا برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.
دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیات مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون 

تهیه خواهد شد.

ماده 7
اعتبار مربوط به بند)5( ماده)29( قانون به شرکت های دولتی مجاز در قانون اختصاص می یابد 
و به این شرکت ها اجازه داده می شود در طرح های سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در مناطق 
که توجیه فنی و اقتصادی طرح های مذکور به تأیید مراجع ذی ربط رسیده باشد،  کمتر توسعه یافته 

تا سقف چهل و نه درصد هزینه های طرح مشارکت نمایند.
از  پس  سال  سه  ظرف  را  جدید  بنگاه های  در  خود  دولتی  سهام  مکلفند  مذکور  شرکت های 
کنند. فهرست شرکت های موضوع این ماده در هرسال توسط  گذار  بهره برداری به بخش غیردولتی وا

وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ماده 8
شرکت های  تمام  نیمه  طرح های  تکمیل  موضوع  قانون  ماده)29(  بند)۶(  به  مربوط  اعتبار 
و  قانون  گروه)3( ماده)2(  تمام شرکت های دولتی موضوع  نیمه  از طرح های  آن دسته  به  دولتی، 
که وجوه طرح های یاد شده از محل منابع  گذار نشده اند، اختصاص می یابد  که هنوز وا شرکت هایی 

عمومی دولت تأمین شده باشد.

ماده 9
 اعتبار مربوط به بند)7( ماده)29( قانون مربوط به حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر 
دولتی  مؤسسات  و  وزارتخانه ها  به   رییس جمهور  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  توسط 
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مربوط اختصاص می یابد.

ماده 10
انسانی  نیروی  بازسازی ساختاری، تعدیل  اعتبار مربوط به بند)8( ماده)29( قانون به منظور 
گذاری  هیئت وا تصویب  به  که  چارچوبی  و  فهرست  براساس  گذاری  وا برای  بنگاهها  آماده سازی  و 
تا به صورت باعوض به بنگاه های مربوط  می رسد، به سازمان خصوصی سازی اختصاص می یابد 

پرداخت و با نظارت سازمان مذکور هزینه شود.

ماده 11
کارگروهی مرکب  سهم اعتبارات ساالنه مواد موضوع این آیین نامه به استثنای ماده)4( توسط 
کارگروه(، وزارت امور اقتصادی و  از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) مسؤول 
دارایی، وزارت تعاون، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت صنایع و معادن تعیین و به منظور درج 

در جدول موضوع ماده)2( این آیین نامه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رییس جمهور اعام می شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است 

کشور منظور نماید.  کل  کارگروه را عینًا در الیحه بودجه سالیانه  پیشنهاد 
رئیس جمهور

محمود احمدی نژاد

مصوب  ایران  اسالمى  جمهوری  در  کودک  حقوق  کنوانسیون  ملى  مرجع  آیین نامه 
1390/10/14 هیأت وزیران

خ  مور  89/02/4593 شماره  پیشنهاد  به  بنا   1390/10/14 مورخ  جلسه  در  وزیران  هیئت 
جمهوری  اساسی  قانون  هشتم  و  سی  و  یکصد  اصل  استناد  به  و  دادگستری  وزارت   1389/10/19
اسامی ایران به منظور تحقق مفاد تصویب نامه شماره 205847/ت43855هـ مورخ 1388/10/20، 
کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:  آیین نامه مرجع ملی 

ماده 1
کار می روند:  در این آیین نامه، واژه ها و اصطاحات زیر در معانی مشروح مربوط به 

الف( کودک: تمامی افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی؛ 
ب( دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده)5( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 138۶؛ 
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های  سازمان  و  غیردولتی  تشکیات  و  مؤسسات  تمامی  غیردولتى:  تشکیالت  و  موسسات  پ( 
کودک فعالیت می کنند. که طبق قوانین و مقررات تشکیل شده و در زمینه حقوق  مردم نهاد 

کودک در جامعه؛  ت( پایش: بررسی مستمر وضعیت حقوق 
کنوانسیون حقوق کودک که به موجب تصویب نامه شماره 205847/ ث( مرجع ملى: مرجع ملی 

ت43855هـ مورخ 1388/10/20 وزارت دادگستری می باشد.
ج( رییس مرجع ملى: وزیر دادگستری؛ 

کودک موضوع ماده)4(  کنوانسیون حقوق  شورای هماهنگی مرجع ملی  چ( شورای هماهنگى: 
این آیین نامه؛ 

ماده 2
وظایف و اختیارات مرجع ملی به شرح زیر می باشد: 

کودک و ترویج احترام به شخصیت وی؛  الف( تدوین طرح ها و برنامه های ارتقای حقوق 
کودک در سطح ملی؛  ب( پایش و ارزیابی رعایت حقوق 

کودک  پ( ارایه نظرات مشورتی در زمینه قوانین، مقررات، رویه ها و برنامه های مرتبط با حقوق 
به دستگاه های اجرایی و مؤسسات و تشکیات غیردولتی؛ 

به  ارایه  برای  قانونی  لوایح  پیش نویس  تهیه  و  موجود  مقررات  و  قوانین  اصاح  پیشنهاد  ت( 
شورای هماهنگی؛ 

کودک با همکاری و مشارکت سایر نهادها و دستگاه های ذی ربط  گزارش ملی حقوق  ث( تهیه 
و ارسال آن به مراجع ذی صاح داخلی و از طریق وزارت امور خارجه به مراجع ذی صاح بین المللی، 

پس از تصویب شورای هماهنگی؛ 
کودک در جامعه و ارسال آن به مراجع ذی ربط  گزارش در خصوص موارد نقض حقوق  ج( تهیه 

داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب شورای هماهنگی؛ 
کز علمی؛  کودک از طریق همکاری با سایر مؤسسات و مرا چ( انجام مطالعات مربوط به حقوق 

معظم  مقام  دفتر  و  قوای سه گانه  رؤسای  به  آن  ارایه  و  موردی  و  ساالنه  گزارش های  تهیه  ح( 
رهبری پس از تصویب شورای هماهنگی؛ 

با  مرتبط  موضوعات  در خصوص  گاهی  آ ارتقای سطح  و  همه جانبه  و  مستمر  رسانی  اطاع  خ( 
کودک با همکاری وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران و  حقوق 

گروهی؛  سایر رسانه های 
موضوعات  در  بین المللی  و  داخلی  مراجع  با  تحقیقی  و  علمی  اطاعات  تبادل  و  هماهنگی  د( 

کودک؛  حقوق 
ذ( همکاری با سازمان ها و نهادهای بین المللی به منظور ترویج و اجرای حقوق کودک با همکاری 
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و هماهنگی دستگاه های ذی ربط از طریق وزارت امور خارجه؛ 

ماده 3
دبیرخانه مرجع ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در وزارت دادگستری تشکیل می شود.

کودک  که در زمینه حقوق  تبصره- دبیر مرجع ملی از میان مشاوران یا معاونان رییس مرجع ملی 
تخصص دارند، توسط رییس مرجع ملی منصوب می شود و دبیر شورای هماهنگی نیز خواهد بود.

ماده4
اقدامات  و  امور  انجام  در  ذی ربط  اجرایی  دستگاه های  نظرات  اخذ  و  هماهنگی  ایجاد  برای 

موضوع این آیین نامه، شورای هماهنگی با عضویت افراد زیر تشکیل می شود: 
الف( رییس مرجع ملی به عنوان رییس شورای هماهنگی

ب( دبیر مرجع ملی به عنوان دبیر شورا؛ 
پ( یک نفر وکیل دادگستری با حداقل پنج سال سابقه فعالیت علمی و عملی مربوط به حقوق 
کانون وکای دادگستری مرکز یا مرکز امور مشاوران به مدت سه سال به  کودک یا حقوق بشر با معرفی 

انتخاب رییس مرجع ملی؛ 
کودک یا حقوق بشر، برای مدت سه  ت( سه نفر از سازمان های مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق 

سال؛ 
کودک با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم؛  ث( یک نفر روحانی آشنا به حقوق 

که حسب مورد با حکم وزیر یا باالترین مقام مسئول معرفی  ج( یک نفر نماینده از نهادهای زیر 
می گردند: 

1- وزارت آموزش و پرورش؛ 
کار و رفاه اجتماعی؛  2- وزارت تعاون، 

3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 
4- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 

5- وزارت امور خارجه؛ 
۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی؛ 

کشور؛ ؛  7- وزارت 
8- وزارت اطاعات

9- وزارت ورزش و جوانان؛ 
10- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور؛ 

11- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران؛ 
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کشور؛  12- سازمان بهزیستی 
13- مرکز امور زنان و خانواده؛ 

14- نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران؛ 
کشور؛  15- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 

کشور(؛  کان شهرهای  1۶- شهرداری)با معرفی مجمع ادواری شهرداران 

گزارش های موردی و ساالنه شورای هماهنگی به رؤسای قوای  تبصره 1- اباغ مصوبات و ارایه 
سه گانه و دفتر مقام معظم رهبری و سایر مراجع ذی صاح بر عهده رییس شورا می باشد.

کمیسیون های قضایی  تبصره 2- رییس مرجع ملی می تواند از نمایندگان قوه قضاییه و اعضای 
برای  رأی  داشتن حق  بدون  نیز  اسامی  شورای  مجلس  اجتماعی  و  درمان  و  بهداشت  حقوقی،  و 

شرکت در شورای هماهنگی دعوت نماید.
با  ملی، جلسه ای  مرجع  دبیر  عام  به دعوت  ماه  اردیبهشت  در  بار  هر سه سال یک   -3 تبصره 
که حداقل پنج  کودک یا حقوق بشر  حضور سازمان های مردم نهاد ثبت شده و فعال در زمینه حقوق 
در  به عاوه یک سازمان های حاضر  کثریت نصف  ا با  و  باشند، تشکیل  داشته  فعالیت  سال سابقه 
جلسه، سه نماینده از سه سازمان غیردولتی برای عضویت در شورای هماهنگی انتخاب می شوند.

در  و)ت(،  بندهای)پ(  در  مندرج  اعضای  عضویت  دوره  پایان  از  پیش  ماه  سه   -4 تبصره 
که اعضای جدید انتخاب نشده اند، اعضای  خصوص انتخاب اعضای جدید اقدام می شود. تا زمانی 
سابق عهده دار وظایف خواهند بود و انتخاب مجدد این اعضا به صورت متوالی تنها برای یک بار 

بامانع است.

ماده 5 
در  شرکت  برای  کودک  حقوق  زمینه  در  مجرب  کارشناسان  از  مورد  می تواند حسب  ملی  مرجع 

کسب نماید. کارگروه های مربوط دعوت و نظر ایشان را بدون حق رأی  جلسات شورا یا 

ماده 6
موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات شورای هماهنگی می باشد: 

کودک و اولویت های ساالنه مرجع ملی؛  الف( تعیین راهبردهای حمایت از حقوق 
کودک؛  ب( تصویب چشم انداز، سیاست ها و برنامه های اجرایی ارتقای حقوق 

لوایح قانونی جهت  پ( بررسی پیشنهادهای مربوط به اصاح قوانین و مقررات و پیش نویس 
ارایه به مراجع ذی ربط؛ 

کودک برای ارسال به مراجع ذی صاح داخلی و بین- گزارش ملی حقوق  ت( بررسی و تصویب 

498



بخش ششم: مصّوبات معتبر هیأت وزیران

المللی وفق مقررات این آیین نامه؛ 
کودک؛  گزارش موارد نقض حقوق  ث( بررسی 

گزارش های ساالنه و موردی مرجع ملی جهت ارسال به مراجع ذی صاح؛  ج( بررسی و تصویب 
کارگروه های موردی و موقت با پیشنهاد رییس مرجع ملی؛  چ( تأیید ایجاد 

وزارت  اعتبارات  ردیف  در  بینی  پیش  جهت  ملی  مرجع  رییس  به  ساالنه  بودجه  پیشنهاد  ح( 
دادگستری در الیحه بودجه ساالنه؛ 

خ( تصویب آیین نامه داخلی شورای هماهنگی؛ 

ماده 7
شورای هماهنگی به صورت عادی هر دو ماه یک بار جلسه خواهد داشت. جلسات فوق-العاده 
به تصمیم رییس شورا یا حسب درخواست مکتوب پنج نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات 
کثریت نسبی اعضای  شورا با حضور دو سوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات شورای هماهنگی با ا

حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 8
فعالیت  رییس  نظر  زیر  و  است  مرجع  اجرایی  و  اداری  امور  مسئول  هماهنگی،  شورای  دبیر 

می نماید. وظایف وی عبارت است از: 
الف( تمشیت امور اداری و اجرایی؛ 

ب( تهیه دعوت نامه ها و دستور جلسات، تدوین صورتجلسات و اباغ مصوبات شورای هماهنگی 
برای سازمان های ذی ربط و پیگیری حسن اجرای مصوبات؛ 

کارگروه های تخصصی؛  پ( برنامه ریزی مدون برای تشکیل جلسات 
ت( پیشنهاد ترکیب هیئت های اعزامی به اجاس های منطقه ای و بین المللی به رییس مرجع 

ملی؛ 
کودک و ارایه آن به شورای هماهنگی؛  گزارش های مربوط به حقوق  ث( تهیه 

گزارش ها؛  کشور و تهیه بانک اطاعات  گزارش هیئت های اعزامی به خارج از  ج( اخذ 
گزارش های مورد نیاز برای ارایه به مجامع بین المللی و سایر اجاس های  چ( تدوین بیانیه ها و 

مرتبط؛ 
کودک کز علمی و پژوهشی در امور مربوط به حقوق  ح( تعامل و همکاری با پژوهشگران و مرا

اداری مرجع ملی و  امور  و  کودک  الکترونیکی در زمینه های مربوط به حقوق  ایجاد سامانه  خ( 
شورای هماهنگی؛ 

د( انجام سایر امور ارجاعی مرتبط با شرح وظایف از سوی مرجع ملی و شورای هماهنگی؛ 
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ماده 9
کارشناسی دائمی به شرح زیر می باشد:  گروه  کار  مرجع ملی دارای حداقل چهار 

الف( پایش و ارزیابی
ب ( حقوقی و قضایی

پ( آموزش و اطاع رسانی
ت( حمایتی و هماهنگی

کارگروه ها در چارچوب مفاد  تبصره 1- ترکیب اعضا و تفصیل حدود وظایف و شیوه عملکرد این 
این آیین نامه، با پیشنهاد رییس مرجع ملی و تصویب شورای هماهنگی تعیین می شود.

تبصره 2- مرجع ملی می تواند در موارد خاص و ضروری، با پیشنهاد رییس مرجع ملی و تأیید 
کارگروه های موردی و موقت تشکیل دهد. شورای هماهنگی، 

کارشناسان مجرب دولتی و غیردولتی در حوزه های  کارگروه می تواند حسب مورد از  تبصره 3- هر 
کارشناسان خارجی با رعایت  مرتبط با موضوع فعالیت خود دعوت نماید. دعوت موردی و استفاده از 

قوانین و مقررات بامانع خواهد بود.

ماده 10
این  از  اجرایی  دستگاه های  هماهنگی  با  است  موظف  ارجاع  حسب  ارزیابی  و  پایش  کارگروه 
را  الزم  گزارش  دستگاه ها،  این  در  کودک  حقوق  ارزیابی  و  پایش  ضمن  و  نموده  بازدید  دستگاه ها 
و  موسسات  در خصوص  نماید.  ارایه  هماهنگی  شورای  به  کودک  حقوق  حوزه  در  آن ها  فعالیت  از 
کودک نیز بنا به درخواست یا موافقت آن ها نسبت به  تشکیات غیردولتی متولی و مرتبط با حقوق 

کودک در این مؤسسات مبادرت نماید. پایش و ارزیابی حقوق 
را  الکترونیکی  سامانه های  و  کوتاه  پیام  سامانه  است  مکلف  نظارت  و  پایش  کارگروه  تبصره- 
کودک در جامعه ایجاد و نشانی آن را به اطاع  جهت دریافت اطاعات مردمی راجع به رعایت حقوق 

عموم برساند.

ماده 11
گزارش هـا  کارگـروه حقوقـی و قضایـی حسـب ارجـاع موظـف اسـت بـا انجـام مطالعـات الزم و بررسـی 
و رویه هـای قضایـی و اجرائـی، پیش نویـس اصـاح قوانیـن و مقـررات را تهیـه و بـه شـورای هماهنگـی 

ارایـه نماید.

ماده 12
به  را  الزم  هماهنگی های  و  اقدامات  است حسب  ارجاع،  مکلف  اطاع رسانی  و  آموزش  کارگروه 
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کودکان در تمام سطوح و از طریق تدوین برنامه ها و طرح های ارتقای  منظور آموزش و ترویج حقوق 
والـدین، دست اندرکاران دستگاه های اجرایی و موسسات و تشکیات  کودکان،  گاهـی های  آ سـطح 
کودکان، به عمل آورده و این برنامه ها و طرح ها را برای هدایت و یا اجرا  غیردولتی مرتبط با حقوق 

به شورای هماهنگی ارایه نماید.

ماده 13
کارگروه حمایت و هماهنگی موظف است حسب ارجاع برای رعایت هر چه بیشتر حقوق و منافع 
کودک،  کنوانسیون حقوق  کودکان در جامعه در راستای نیازهای بومی و معیارهای پذیرفته شده در 
راهکارهای الزم را برای هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، موسسات و تشکیات غیردولتی متولی 
کودک به عمل آورد و پیشنهاد خود را جهت تدوین و اجرای برنامه-های ارتقای  و مرتبط با حقوق 

کودک و حمایت از آنان به شورای هماهنگی اعام نماید. حقوق 
معاون اول رئیس جمهور

محمدرضا رحیمى

 
 1391/07/23 مصوب  مشاوره  کز  مرا اعتباربخشى  و  ساماندهى  آئین نامه  از  موادی 

هیأت وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/7/23 بنا به پیشنهاد شماره 25338/100 مورخ 1391/4/7 
پنجساله  برنامه  قانون  ماده 43  استناد  به  و  رئیس جمهور  راهبردی  و نظارت  برنامه ریزی  معاونت 
کز  مرا اعتباربخشی  و  نامه ساماندهی  آیین  ایران  1 مصوب 1389،  اسامی  توسعه جمهوری  پنجم 

مشاوره به شرح زیر تصویب نمود: 

ماده 1
کار می روند:  دراین آیین نامه اصطاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به 

الف( قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران مصوب 1389 
ب( وزارت: وزارت ورزش وجوانان

کشور پ( سازمان: سازمان بهزیستی 
که تحت نظارت  کز مشاوره اجتماعی  کز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده و نیز مرا کز: مرا ت( مرا

کنید به موادی از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران 1- رجوع 
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بر  یا  و  مربوط  اجرایی  دستگاه  درساختارتشکیاتی  قانون   222 ماده  موضوع  اجرایی  دستگاه های 
اساس مجوز دستگاه اجرایی ذی ربط توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت می کنند.

ث( خدمات: خدمات مشاوره ای ازدواج و تحکیم خانواده و خدمات مشاوره ای اجتماعی موضوع 
مواد 3و 4 این آیین نامه اعم از حضوری وغیرحضوری؛ 

کز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده توسط وزارت و  که برای فعالیت های مرا ج( مجوز: پروانه ای 
کز مشاوره اجتماعی توسط سازمان برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت سه  برای فعالیت مرا

سال صادر می شود.

ماده 6
کزمشاوره اجتماعی به شرح زیر تعیین می شود:  خدمات مرا

الف( مشاوره خدمات توانبخشى؛ 
ب( مشاوره پیشگیری از اعتیاد؛ 

پ( مشاوره ژنتیک؛ 
ت( مشاوره خدمات روانشناسى و روانسنجى؛ 

 
آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعى مصوب 1392/03/12 هیأت وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1392/3/12بنا به پیشنهاد شماره ۶89 مورخ 1391/1/8وزارت 
کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسامی  تعاون، 

ایران آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود: 
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کلیات و تعاریف فصل اول : 
ماده 1

کار می روند:  در این آیین نامه اصطاحات زیر در معانی مشروح مربوط به 
کار و رفاه اجتماعی الف( وزارت: وزارت تعاون، 

کشور ب( سازمان: سازمان بهزیستی 
پ( مرکز: مرکز فوریت های اجتماعی سازمان در مرکز و شهرستانها

که به صورت شبانه روزی و  ت( فوریت های اجتماعى: خدمات تخصصی به موقع و در دسترس 
رایگان در سطوح زیر ارائه می شود: 

1ـ مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی؛ 
2ـ پاسخگویی تلفنی فوریت های اجتماعی)123(؛ 

3ـ خدمات سیار فوریت های اجتماعی؛ 
4ـ پایگاه خدمات اجتماعی؛ 

کودک  قبیل  از  خانگی  دیدگان  خشونت  اجتماعى:  فوریت های  خدمات  کنندگان  دریافت  ث( 
که قصد خودکشی دارند یا اقدام  آزاردیده، همسر آزاردیده، سالمند آزاردیده، معلول آزار دیده، افرادی 
در معرض  و دختران  زنان  منزل،  از  فراری  پسران  و  آنان، دختران  و خانواده  کرده اند  به خودکشی 
کودکان  معرض طاق،  در  افراد  و  متقاضی طاق  زوجین  اجتماعی،  آسیب دیده  یا  اجتماعی  آسیب 

خیابانی و مبتایان به اختال هویت جنسی در معرض آسیب؛ 

ماده 2
وظایف و اختیارات مرکز در اجرای این آیین نامه به شرح زیر تعیین می شود: 

کشوری،  کانون های آسیب زا و آسیب های شایع و در حال شیوع در سطح  1- شناسایی مناطق و 
منطقه ای و محلی؛ 

2- تقویت مداخله های اجتماعی و روانی قبل از مداخله های قضایی انتظامی؛ 
3- مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی موضوع این آیین نامه؛ 

4- تسهیل دسترسی دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی به خدمات تخصصی مورد 
نیاز از طریق سطوح فوریت های اجتماعی؛ 

5- توانمندسازی دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی به صورت بازگشت به خانواده، 
کز مرتبط؛  کردن زمینه زندگی مستقل یا ارجاع به مرا فراهم 

۶- انجام پیگیری های الزم پس از ترخیص از طریق خدمات مددکاری اجتماعی؛ 
7- اطاع رسانی مناسب به مردم به روش های مختلف از جمله راه اندازی پایگاه تلفنی)123(، 

صدا و سیما و معرفی به دستگاه های مرتبط؛ 
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کارشناسی و مشاوره ای به مراجع قضایی حسب درخواست؛  8- ارائه نظرات 
گروه های هدف ارجاعی از سازمان های همکار؛  9- ارائه خدمات به 

10- تبادل اطاعات و آمار مربوط با سازمان های ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛ 

ماده 3
نحوه پذیرش دریافت کنندگان خدمات به صورت خود معرف یا ارجاعی)معرفی از مراجع قضایی 

گزارش های مردمی( می باشد. و انتظامی و سایر سازمان ها و نهادها و 
که بدون معرفی نامه از سوی مراجع قضایی و انتظامی یا سایر نهادها مراجعه  تبصره-  افرادی 

می کنند، تحت عنوان خود معرف پذیرفته می شوند.

ماده 4
به  ارائه خدمات  از طریق  اجتماعی  و  کاهش بحران های فردی، خانوادگی  و  کنترل  به منظور 
دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی، دستگاه های اجرایی زیر مکلفند ضمن هماهنگی با 

سازمان حسب مورد اقدامات الزم را به عمل آورند: 
الف( وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات؛ 

کشور به تجهیزات مخابراتی از جمله راه اندازی خط  کل  1ـ تجهیز شبکه فوریت های اجتماعی در 
تلفن فوریت های اجتماعی)123( و فرکانس خط بی سیم به صورت مکالمه رایگان ؛ 

در  اجتماعی)123(  فوریت های  تلفن  و سخت افزاری( خط  الزم)نرم افزاری  زیرساخت  ایجاد  2ـ 
مناطق شهری و روستایی؛ 

ب( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى؛ 
1- ارائه خدمات درمانی فوری به دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی ارجاع شده از 

مرکز ؛ 
که برای دریافت سایر خدمات)غیر از  2- معرفی دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی 

کز درمانی مراجعه می کنند به مرکز ؛  خدمات موضوع این آیین نامه( به مرا
پ( وزارت دادگستری ؛ 

هماهنگی با قوه قضاییه به منظور انجام موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط: 
1- صدور احکام قضایی الزم ؛ 

2- حضـور مددکاران اجتـماعی مرکز در جلـسات رسیدگی های قضایی مـربوط به دریافت کنندگان 
خدمات فوریت های اجتماعی ؛ 

کز استان ها یا قاضی مشخص برای رسیدگی به  کان شهرها و مرا 3- تعیین شعبه های ویژه در 
پرونده های ارجاعی از مرکز؛ 
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کیان؛  کارکنان مرکز در اقامه دعاوی ناشی از انجام وظایف قانونی در مقابل شا 4- حمایت از 
کشور؛  ت( وزارت 

1- تعیین تکلیف افراد خارجی فاقد مجوز اقامت، ارجاع شده از مرکز با قید فوریت و پذیرش آن ها 
کل اتباع و مهاجرین خارجی؛  کز مرتبط با اداره  در مرا

با معرفی مرکز  گروه های هدف فاقد مدارک  2- تسهیل صدور شناسنامه و مدارک هویتی برای 
کشور؛  طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق سازمان ثبت احوال 

3- هماهنگی با استانداری ها جهت اولویت دادن به طرح های مرتبط با آسیب های اجتماعی در 
کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده شورای برنامه ریزی و توسعه استان؛ 

4- تأمین اعتبار مورد نیاز استانی از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان؛ 
کشور از جمله خطوط  5-اتخاذ تدابیر الزم برای ایجاد هماهنگی بین خدمات فوریتی فعال در 

تلفن 123ـ 115ـ 125ـ 110؛ 
کارگروه فرهنگی، اجتماعی و خانواده  ۶- بررسی عملکرد دستگاه های استانی مسئول از طریق 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ارائه نتایج آن به شورای یادشده؛ 
کار و رفاه اجتماعى؛  ث( وزارت تعاون، 

1- توسعه خدمات فوریت های اجتماعی در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر جمعیت تا پایان سال 
1392؛ 

2- تشکیل جلسات با حضور نمایندگان تام االختیار دستگاه های اجرایی همکار با هدف ایجاد 
هماهنگی، سیاستگذاری و اقدامات راهبردی برای ارائه خدمات فوریت های اجتماعی؛ 

ج( وزارت راه و شهرسازی؛ 
کز تابع به صورت رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛  تأمین زمین مورد نیاز مرا

چ( سازمان؛ 
کمی خدمات؛  کیفی و  1- تدوین برنامه توسعه 

2- پیش بینی اعتبار مورد نیاز در الیحه بودجه ساالنه؛ 
کز تابع؛  3- پایش و ارزشیابی فعالیت مرا

گزارش عملکرد دستگاه های مسئول و ارسال به وزارت هر شش ماه یکبار؛  4- تهیه 
کز تابع؛  5- استانداردسازی خدمات و تجهیزات مرا

۶- استفاده از ظرفیت های شوراهای شهر و شهرداری ها جهت اجرای این آیین نامه؛ 

ماده 5
نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط همکاری های الزم را در 

خصوص موارد زیر به عمل آورد: 
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یا دریافت- که سامت جسمانی و امنیت جانی آن ها و  کارکنان مرکز در مواردی  از  1- حمایت 
کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی در معرض خطر قرار می گیرد.

کز فوریت های اجتماعی با رعایت  2- ارجاع دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی به مرا
قوانین و مقررات مربوط؛ 

میادین  در  اجتماعی  های  فوریت  سیار  خدمات  خودروهای  استقرار  جهت  الزم  همکاری   -3
شهرها؛ 

ماده 6
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران با رعایت مقررات مربوط نسبت به تهیه و پخش 
برنامه های مرتبط با خدمات فوریت های اجتماعی در شبکه های ملی و استانی با هماهنگی سازمان 

اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور

 محمدرضا رحیمى
 

آیین نامه اجرایی تبصره)21( قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 1393/01/10 
هیأت وزیران

ماده 1
کار می رود:  اصطاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به 

الف( خانوارهای تحت حمایت: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی)کمیته امداد امام 
تأیید  و  حمایتی  نهادهای  تشخیص  به  که  خانوارهایی  و  کشور(  بهزیستی  سازمان  و  خمینی )ره( 

کار و رفاه اجتماعی قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی نباشند. وزارت تعاون، 
متقاضی  و  نیازمند  خانوارهای  سرپرست  درخواست  کاربرگ)فرم(  نام:  ثبت  کاربرگ)فرم(  ب( 

دریافت یارانه؛ 
ج( ستاد: ستاد هدفمندسازی یارانه ها؛ 

د( سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه ها؛ 
هـ( معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ 

کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان، برنامه ریزی الزم را برای  9- وزارت تعاون، 
گونه ای انجام دهد  پرداخت یارانه ها به منظور تأمین امنیت غذایی خانوارهای تحت حمایت را به 
ضمن  کشور  بهزیستی  سازمان  و  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  خانوارهای  کلیه  که 
سایر  دادن  پوشش  به  نسبت  بیشتر  اطاعات  دریافت  با  و  مرور  به  غیرنقدی،  یارانه  از  برخورداری 
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کمیته امداد امام خمینی)ره( و یا  خانوارهای نیازمند براساس دستورالعمل مصوب ستاد و از طریق 
کشور اقدام نماید. سازمان بهزیستی 

مصوب  کشور  کل   1393 سال  بودجه  قانون  تبصره)16(  بند)الف(  اجرایی  آیین نامه 
1393/02/31 هیأت وزیران

کمیته  هیأت وزیران در جلسه 1393/02/31 به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
معاونت  تأیید  و  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  و  کشور  بهزیستی  سازمان  خمینی)ره(،  امام  امداد 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند)الف( تبصره)1۶( ماده واحده قانون 

کرد:  کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب  کل  بودجه سال 1393 

ماده 1
کار می روند:  در این آیین نامه اصطاحات زیر در معانی مشروح به 

جمهوری  توسعه  پنجم  پنجساله  برنامه  قانون  ماده)20(  بند)ک(  مشموالن  ایثارگران:  الف( 
اسامی ایران مصوب 1389 شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و 

فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان؛ 
گروه های چهارگانه زیر:  ب( دانشجویان مشمول: دانشجویان شاغل به تحصیل در 

1- ایثارگران
کشور 2- تحت پوشش سازمان بهزیستی 

کمیته امداد امام خمینی)ره( 3- تحت پوشش 
مورخ  بیستم  جلسه  مصوبه  مطابق  کشوری  ممتاز  قاریان  و  کریم  قرآن  کل  حافظان   -4
1392/8/4شورای توسعه فرهنگ قرآنی)موضوع اباغیه شماره 92/9257/دش مورخ 1392/8/8 

دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی(؛ 
کمیته امداد امام  کشور،  ج ( دستگاه های اجرایی: بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی 

خمینی)ره( و سازمان اوقاف و امور خیریه)حسب مورد(؛ 

ماده 4
اعتبـار  محـل  از  اجرایـی  دسـتگاه های  از  یـک  هـر  مشـمول  دانشـجویان  تحصیلـی  هزینه هـای 

می گـردد:  پرداخـت  و  تأمیـن  زیـر  ردیف هـای 
الف( بنیاد شهید و امور ایثارگران: ردیف هزینه ای)1ـ 131۶00(؛ 
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کشور: ردیف هزینه ای)1ـ 131500(؛  ب( سازمان بهزیستی 
کمیته امداد امام خمینی)ره(: ردیف هزینه ای)1ـ 129۶00(؛  ج( 

د( سازمان اوقاف و امور خیریه: ردیف هزینه ای)1ـ 109500(؛ 
تبصره- هزینه شهریه دانشجویی همسران شهدا، جانبازان و آزادگان مطابق بند)ب( تبصره)1۶( 

کشور پرداخت می گردد. کل  قانون بودجه سال 1393 

ماده 7
نیمسال  هر  در  مشمول  دانشجویان  به  پرداختی  شهریه  مبالغ  موظفند  اجرایی  دستگاه های 
محل  شهرستان  و  استان  تحصیل،  محل  دانشگاه،  نام  خانوادگی،  نام  نام،  همراه  به  تحصیلی 
کد مددجویی)مددجویان تحت پوشش  کد ایثارگری،  کد ملی دانشجو،  تحصیل، مقطع تحصیلی، 
کریم و قاریان ممـتاز  کل قـرآن  کد حافظان  کشور( و  کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 
راهبردی رییس جمهور  برنامه ریزی و نظارت  نـیمسال تحـصیلی به معاونت  پایان هر  را در  کشوری 

ارائه نمایند.

آیین نامه اجرایی ماده 79قانون مجازات اسالمى مصوب 1393/06/05 هیأت وزیران

و  دادگستـری  و  کشور  وزارتخانه های  مشترک  پیشنهاد  به  جلسه 1393/۶/5  در  وزیران  هیأت 
تأییـد رئیس قوه قضـاییه و به اسـتناد ماده)79( قانون مـجازات اسـامی  1 مصوب 1392ـ، آیین نامه 

کرد:  اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب 

ماده 1
کار می روند:  در این آیین نامه، اصطاحات زیر در معانی مشروح به 

الف( قانون: قانون مجازات اسامی مصوب 1392؛ 
و  با رضایت محکوم برای مدت معین  که  المنفعه ای  رایگان: خدمت عام  ب( خدمات عمومى 
به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده)84( قانون به شرح مندرج در این آیین نامه، در 

نهادهای پذیرنده انجام می گیرد.

1- ماده 79قانون مجازات 1392 تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه 
که ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به  همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است 
کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات این  وسیله وزارتخانه های 

فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده الزم االجراء می شود.
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پ( مجازات جایگزین: مجازات های جایگزین حبس؛ 
ت( نهادپذیرنده: دستگاه های اجرایی و مؤسسات عمومی مذکور در ماده)4( این آیین نامه؛ 

ماده 2
خدمات عمومی رایگان عبارتند از: 

الف( امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی 
و حرفه ای و آموزش سبک زندگی و مهارت های اساسی آن؛ 

ب( امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و 
کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان  پرستاری، نگهداری سالمندان، معلوالن و 

اعتیاد؛ 
نهادهای  به  وابسته  ها، صنایع  کارخانه  ها،  کارگاه  در  و حرفه ای شامل خدمت  فنی  امور  پ( 

پذیرنده و بخش های فنی آن ها؛ 
ت( امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت 
کن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل  و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان های شهری و باغبانی در اما

کن ورزشی و پارکبانی؛  نقلیه عمومی و دولتی و اما
مراتع،  معادن، شیات،  راهسازی،  ساختمانی،  در بخش های  کارگری  شامل  کارگری  امور  ث( 

سدسازی و دیگر طرح های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده؛ 
برداشت  باغبانی،  درختکاری،  شامل  داری  مرتع  و  جنگلداری  دامداری،  کشاورزی،  امور  ج 
کشت و صنعت  و مؤسسات  پذیرنده  نهادهای  کار در  انجام  و  آبزیان  محصول، مرغداری، پرورش 

وابسته به آن ها؛ 

ماده 3
موارد زیر از شمول این آیین نامه خارج می باشد: 

کن دارای طبقه بندی، داده های محرمانه و  که با اما الف( آن دسته از خدمات عمومی رایگان 
اسناد طبقه بندی شده و مانند آن ها مرتبط است.

کارکنـان نهادهای پذیرنده؛  ب( ارائه هرگـونه خدمـات شخصـی توسـط محکـوم به مسئـوالن و 

ماده 4
نهادهای پذیرنده موضوع این آیین نامه عبارتند از: 

جوانان،  و  ورزش  پرورش،  و  آموزش  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارتخانه های  الف( 
کشاورزی،  کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد  تعاون، 
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کل  کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان ها و مؤسسات و ادارات  راه و شهرسازی، 
تابع آن ها؛ 

گردشگری و صنایع دستی، آموزش  ب( سازمان های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، 
کشور، پزشکی قانونی و  فنی و حرفه ای، اوقاف و امور خیریه، زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 

کشور؛  بهزیستی 
امام خمینی)ره(،  امداد  کمیته  ایران،  اسامی  احمر جمهوری  پ( شهرداری ها، جمعیت هال 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقاب اسامی، سازمان تبلیغات اسامی، سازمان تأمین 
کز نگهداری جانبازان،  کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مرا اجتماعی، 
کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه ها و مؤسسات دولتی و  معلوالن، سالمندان، 

عمومی غیردولتی مذکور در بندهای فوق الذکر؛ 

ماده 5
نهادهای پذیرنده متقاضی بکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلفند ظرفیت پذیرش و نوع 
خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در مواد)2( و)3( این آیین نامه و با ذکر نشانی محل 
بکارگیری محکوم، هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوط به باالترین مقام دستگاه 
مربوط در سطح ملی ارائه و مقامات یاد شده نیز اطاعات بدست آمده را پس از تأیید، در اختیار دادستان 

کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رئیس دادگاه بخش اعام نمایند.

ماده 6
اخاقی،  و  علمی  جرم، صاحیت  نوع  به  توجه  با  و  محکوم  رضایت  با  رأی  صادرکننده  دادگاه 
شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت 
نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین 

کرد. خواهد 

ماده 7
حکم  صادرکننده  دادگاه  قضایی  حوزه  در  موردنظر  خدمت  یا  پذیرش  ظرفیت  نبود  صورت  در 
رضایت  با  می تواند  حکم  صادرکننده  دادگاه  قضایی،  حوزه های  سایر  در  پذیرش  ظرفیت  وجود  و 

کند. محکوم و با اعطای نیابت، محکوم را به سایر حوزه ها اعزام 

ماده 8
اجرای  به  پرونده  ارسال  و  رایگان  عمومی  خدمات  انجام  بر  مبنی  قطعی  حکم  صدور  از  پس 
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احکام، قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم با رعایت قانون و ماده)495( قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392ـ و در چارچوب حکم صادر شده محکوم را به نهاد پذیرنده معرفی و بر نحوه 

اجرای حکم نظارت می نماید.
حفاظت  مرکز  به  را  محکوم  معرفی نامه  رونوشت  از  ای  نسخه  احکام  اجرای  قاضی  تبصره- 

اطاعات قوه قضاییه و حفاظت و حراست نهاد پذیرنده ارسال می کند.

ماده 9
نهاد پذیرنده محکوم، عاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم، 
تفصیلی  گزارش  ماهیانه  به صورت  معرفی شده،  محکومان  عملکرد  بر  نظارت  است ضمن  مکلف 
کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور  محکومان را با اعام نظر صریح درخصوص شروع به 
میزان  و  محوله  خدمت  انجام  در  کوتاهی  و  نظمی  بی  هرگونه  وی،  تأخیر  و  غیبت  میزان  روزانه، 
کامل به اجرای احکام مربوط  ارائه شده را به نحو  رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت 

گزارش نماید.
آیین نامه توسط  اباغ  از  ماه پس  این ماده ظرف یک  گزارش  اعام  نمونه متحدالشکل  تبصره- 
نمونه  اباغ  زمان  تا  شد.  خواهد  اباغ  کشور  کل  قضایی  واحدهای  به  و  تنظیم  کشور  کل  دادستان 
متحدالشکل، گزارش ها باید براساس نمونه های تنظیم شده توسط قاضی اجرای احکام تکمیل گردد.

ماده 10
محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به 

انجام خدمت مبادرت ورزند.

ماده 11
چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بنا به 
اثنای انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده  عذر موجه در 
باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس نماید. در این صورت، قاضی اجرای 
احکام حسب مورد با لحاظ رأی دادگاه و مفاد این آیین نامه موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.

ماده 12
و  و وضعیت شخصی، خانوادگی  پذیرنده  نهاد  ماهانه  گزارش  به  توجه  با  احکام  اجرای  قاضی 
گزارش های  اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر جهات در چارچوب ماده)77( قانون و سایر 
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واصله، حسب مورد تخفیف یا تبدل یا توقف موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی رایگان را وفق 
مقررات قانونی به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد می کند.

ماده 13
که تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله  گونه ای باشد  اجرای خدمات عمومی رایگان باید به 
کارهای سخت  کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط  درخصوص شرایط 

و زیان آور رعایت شود.

ماده 14
و  رایگان  عمومی  خدمات  جمله  از  جایگزین  مجازات های  منظم  و  هدفمند  اجرای  منظور  به 
پیگیری و نظارت بر آن، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش حسب نیاز می تواند شعبه یا شعبی از 

کند. کیفری را به عنوان اجرای احکام مجازات های جایگزین تعیین  اجرای احکام 

ماده 15
کیفری زندان ها و به منظور  کاهش جمعیت  کامل اهداف قانون  گذار، به ویژه  در راستای تحقق 
ایجاد هماهنگی، فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح، نظارت و پایش مجازات های جایگزین، 
کل  واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات های جایگزین متناسب با امکانات موجود در دادستانی 
ساالنه  دادگستری  وزارت  همکاری  با  است  مکلف  کشور  کل  دادستان  شد.  خواهد  تشکیل  کشور 
و هیأت  قوه قضاییه  رئیس  به  و  تهیه  را  زمینه  این  در  انجام شده  اقدامات  و  فعالیت ها  از  گزارشی 

وزیران ارائه نماید.

ماده 16
قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت خدمات قضایـی نسبت به جمع آوری، حفظ، 

نظارت و بهره گیری از اطاعات مربوط به اجرای خدمات عمومی رایگان اقدام می نماید.
معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری
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ح در سازمان  کاربری اصطالحات در معانى مشرو تصویب نامه در مورد تکالیف و نحوه 
نهضت سوادآموزی مصوب 1393/11/15 هیأت وزیران

ماده 3 
پذیر بی سواد  آموزش  افراد  کشور مکلفند  بهزیستی  و سازمان  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  ج( 
افراد  سواد  آموزش  به  نسبت  رأسًا  یا  و  معرفی  سازمان  به  سواد  آموزش  برای  را  خود  پوشش  تحت 
بی سواد تحت پوشش  افراد  به  استمرار خدمات  و  ارائه  نمایند.  اقدام  با همکاری سازمان  یاد شده 

دستگاه های یاد شده باسوادآموزی توأم خواهد بود.
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آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 رئیس قوه قضائیه

شورای  مجلس   1391/12/1 مصوب  خانواده  حمایت  قانون   57 و   41  ،21  ،17 مواد  اجرای  در 
اسامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، » آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده« به شرح مواد 

آتی است.

فصل اول: دادگاه خانواده
کلیات مبحث اول: 

ماده 1
کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشند:  واژه های به 

الف( قانون: قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسامی؛ 
شورای  مجلس   1391/12/1 مصوب  خانواده  حمایت  قانون  اجرایی  آیین نامه  آیین نامه:  ب( 

اسامی؛ 
ج( دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون؛ 

کارشناسان رسمی قوه قضاییه؛  د( مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکا و 

ماده 2
از زمان الزم االجرا شدن قانون در حوزه های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت 
کامل دادگاه های مذکور، دادگاه عمومی حقوقی  تا استقرار  ایجاد نشده است  کافی  تشکیل به تعداد 
مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی 

با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.
به  راجع  دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی  دادگاه بخش چنانچه  تبصره- در حوزه قضایی 
اصل نکاح و انحال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد.

ماده 3
کز  کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات الزم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مرا رئیس 
مشاوره خانواده را با کمک مسؤوالن قوه قضاییه و همکاری رؤسای حوزه های قضایی شهرستان های 

مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید.

ماده 4
و  کلیمیان  ع  دارالشر کلیساها،  توسط  اساسی  قانون  در  مذکور  دینی  اقلیت های  عالی  مراجع 
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کشور به قوه قضاییه اعام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم  انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر 
مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت های یاد شده مانند نکاح و طاق را پس 

کرد. از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجرا صادر خواهد 
کل دادگستری به دادگاه های خانواده  تبصره- قوه قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای 

کرد. معرفی خواهد 

ماده 5
احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده 5 قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز 
به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات الزم را 

انجام خواهد داد.

ماده 6
یا  رأسًا  بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد  الزام قانونی دایر  یا وجود  اقتضا ضرورت  در صورت 
کانون وکا دادگستری مربوط وکیل  به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا 
کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به  معاضدتی تعیین می کند. مرکز یا 

دادگاه است.

گواهى پزشکى توسط زوجین مبحث دوم: ارائه 
ماده 7

الف( وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماری های موضوع صدر 
گردد را تعیین و به سازمان اسناد  که در فهرست مذکور متعاقبًا ایجاد  ماده23 قانون و هرگونه تغییری 
اسناد  دفاتر  به  را  مراتب  از وصول فهرست مذکور،  یاد شده پس  کند. سازمان  اعام  کشور  اماک  و 

رسمی ثبت ازدواج اباغ می کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور می باشد.
کسینه شدن نسبت به بیماری های مزبور  گواهی وا ب( دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت 
گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتا به بیماری های مذکور، اقدام به ثبت ازدواج  و 

می نمایند.
ج( چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر داللت کند، ثبت نکاح در 
کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد  دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست 

به مواد مخدر، بامانع است.
گواهی صادر شده بر وجود بیماری های مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده  د( چنانچه 
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کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت  داللت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می شوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر 

انجام مراقبت الزم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام می کند.
تبصره- در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید عاوه بر مراقبت و نظارت 
کز یاد شده  به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از بچه دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مرا
کز فوق مبنی بر  کز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مرا و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مرا

انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام می کند.
هـ( گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتا به بیماری های موضوع ماده 23 قانون باید توسط 

کز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد واال اعتبار نخواهد داشت. مرا

مبحث سوم: طالق توافقى
ماده  8

در صورتی که زوجین متقاضی طاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده 
را جهت  پرونده  تنظیم صورتجلسه،  با  از طاق،  انصراف طرفین  در صورت  فوق  مرکز  ارجاع دهد. 
کلی زوجین نسبت به  اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می کند. در صورت عدم حصول توافق 
کرات از جمله، اظهارات آن ها و  گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذا شرایط مقرر بین طرفین، 
نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می دهد تا دادگاه 

مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
که طرفین در اجرای ماده 25 قانون مستقیمًا به مرکز مشاوره خانواده مراجعه  تبصره - مواردی 
می کنند، در صورت انصراف طرفین از طاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می شود. در صورت 
کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آن ها و موارد  عدم حصول توافق 
که موضوع در دادگاه مطرح  را اعام می کند. در صورتی  را صورتجلسه و نظر خود  توافق و اختاف 
شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت 

اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می کند.

ماده  9
گردد،  که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طاق بین زوجین  در صورتی 
سازش نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعام خواهد شد. در 
این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در 

گواهی عدم امکان سازش قید می نماید. محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در 
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ماده  10
کثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم  مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حدا

کثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حدا
مبحث چهارم: داوری

ماده  11
داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

ماده  12
پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ اباغ 

کند. که دارای شرایط مقرر در ماده 28 قانون باشد، به دادگاه معرفی  قرار، داور خود را 

ماده  13
مهلت اعام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می تواند در صورت درخواست 

داوران یا یکی از آن ها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید.

ماده  14
بدون  امتناع  در صورت  و  زوجین  با حضور  متعدد  جلسات  یا  جلسه  تشکیل  با  موظفند  داوران 
کنند و نتیجه را در مهلت  حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختاف و اصاح ذات البین تاش 

مقرر به دادگاه اعام نماید.

ماده  15
متناسبی  حق الزحمه  دادگاه  کند  داوری  حق الزحمه  درخواست  آنان  از  یکی  یا  داوران  چنانچه 

کرد. برای وی تعیین و با رعایت ماده 5 قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد 

مبحث پنجم: حقوق زوجه
ماده 16

گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طاق، در مورد حقوق  دادگاه باید ضمن صدور 
که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد  زوجه، موضوع ماده 29 قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی 
دیگر به لحاظ مجهول المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت 
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به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعدًا رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه 
گردد. باید تعیین تکلیف 

ماده  17
هزینه های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه های الزم در این خصوص، توسط 
که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول  دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی 
رعایت سایر  و  یا خبره محلی  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظر  اخذ  با  در صورت ضرورت  و  گردیده 

ضوابط تعیین خواهد شد.

گواهى عدم امکان سازش مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طالق و 
ماده 18

عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده 33 قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد 
که از معاذیر پیش بینی شده در ماده 30۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت 
به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.

ماده 19
نمایندگی موضوع تبصره ماده 33 قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.

ماده  20
چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند 
گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و  ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و 
تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش 

تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده  21
در  گردیده  زوج صادر  درخواست  به  که  امکان سازش  گواهی عدم  اجرای  برای  زوجه  چنانچه 
تحویل  را  قانون،   29 ماده  موضوع  زوجه،  مالی  حقوق  زوج  که  در صورتی  نشود،  حاضر  دفترخانه 
اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طاق جاری 
و در دفتر طاق ثبت و مراتب به زوجه اطاع داده می شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی 
کرد.  زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد 45 و 78 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد 
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هزینه نگهداری اشیا و اموال و سکه ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال
ماده 22

گردیده استمرار دارد و اجرای احکام  که در حکم قطعی دادگاه معین  اجرای حکم حضانت تا زمانی 
دادگاه باید پرونده اجرایی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.

ماده 23
که طفل به هر دلیل از ماقات امتناع می کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه  در مواردی 
تدابیر الزم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل 
گر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه  به ماقات اتخاذ نماید. ا
محرز شود اجرای حکم حضانت یا ماقات کودک به سامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای 
کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد. احکام می تواند با 

ماده 24
وجود  از  باید  دادگستری  مربوط،  امور  سایر  و  اطفال  نگهداری  و  حضانت  امور  پیگیری  برای 
مددکاران اجتماعی آموزش دیده، موضوع ماده ۶8 آیین نامه، و واجد مهارت های الزم برای ارتباط با 

گیرد. اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره 

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری
ماده  25

کارکنان شاغل  کلیه  حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی 
کشوری مصوب  کشوری مطابق ماده87 قانون استخدام  و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی 
1345/3/31و اصاحات بعدی آن و با لحاظ ماده 8۶ همان قانون و اصاحیه های بعدی آن تقسیم 

و پرداخت می گردد.

ماده  26
متوفی  زوج  بازماندگان(  وظیفه)مستمری  حقوق  دریافت  مانع  متوفی  همسر  دائم  ازدواج 
که مستمری آن ها  نمی باشد. صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی 
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گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ الزم االجرا شدن  به علت ازدواج مجدد قطع 
قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث 

کمتر باشد. نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق 

ماده  27
زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه)مستمری بازماندگان( به زوجه در 
که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در اینگونه  اثر آن، از مستمری 
موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوق های بازنشستگی مربوط اطاع دهد. در صورت 
عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز 
که من غیر حق دریافت شده براساس  کلیه مستمری های پرداختی و سایر هزینه هایی را  خواهد بود 

آخرین مستمری دریافتی و تعرفه های جاری مربوط به سایر هزینه ها از زوجه وصول نمایند.
کارافتادگی فرزندان  از  کارافتادگی در هر یک از صندوق ها، مرجع تأیید  از  تبصره- مرجع تعیین 

ذکور موضوع این ماده نیز محسوب می شوند.

ماده 28
والدین  از  یک  هر  طریق  از  بازماندگان  مستمری  دریافت  شرایط  واجد  که  صورتی  در  فرزندان 

باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.

کیفری مبحث نهم: مقررات 
ماده 29

به جرایم موضوع مواد 49 الی 5۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
الزام به ثبت واقعه نکاح، طاق،  تبصره- در مورد ماده 49 قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به 
فسخ یا انفساخ نکاح یا اعان بطان نکاح یا طاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد. محکوم 
علیه مکلف است مدارک الزم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به 
کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک الزم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت  دفترخانه ارائه 

آن بدون دریافت برخی از مدارک خواهد بود.
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کز مشاوره خانواده فصل دوم : مرا
مبحث اول: اهداف و تشکیالت

ماده 30
که در مواد آتی می-آید، تشکیل  در هر حوزه قضایی به تعداد الزم مرکز مشاوره خانواده به شرحی 

می شود.

ماده  31
که به هر  هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی 
دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده 

معلق خواهند ماند.

ماده 32
مرکز امور مشاوران، عاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی 

امور مشاوران خانواده بر عهده دارد: 
الف( سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین نامه؛ 

گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان؛  ب( برگزاری آزمون های علمی، مصاحبه و 
کارآموزی در تهران و سایر استان ها برای پذیرفته شدگان؛  ج( برگزاری دوره های آموزشی و 

عملکرد  بر  نظارت  و  خانواده  مشاور  پروانه  و  خانواده  مشاوره  مرکز  تأسیس  مجوز  اعطای  د( 
مشاوران خانواده؛ 

هـ( لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین نامه؛ 
کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره  از دریافت  و( برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه 

خانواده؛ 
قضاییه  قوه  رئیس  به  یکبار  سال  هر سه  آن،  اصاح  و  مشاوران  تعرفه حق الزحمه  پیشنهاد  ز( 

جهت تصویب؛ 
ح( تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه؛ 

قضاییه  قوه  معاونت های ذی ربط  با همکاری  سال  هر  نیاز  مورد  اعتبار  پیشنهاد  و  بررسی  ط( 
جهت سیر مراحل بعدی؛ 

ی( هماهنگی و تعامل الزم با سازمان ها و دستگاه های اجرایی مربوط به منظور پیشبرد اهداف 
مورد نظر؛ 

ک( ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعام آن به رئیس قوه قضاییه؛ 
که در آیین نامه مسکوت است، به رئیس قوه قضاییه؛  ل( پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری 

521



مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استان ها
ماده 33

کز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز  به منظور نظارت بر مرا
استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس 

که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:  کل دادگستری استان، تشکیل خواهد شد 
الف( پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاه های خانواده حوزه های قضایی استان 

به مرکز امور مشاوران؛ 
ب( پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه در استان؛ 

ج( همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضات و 
تاش در رفع آن ها؛ 

د( بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده؛ 
گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران؛  هـ( برگزاری آزمون های علمی، مصاحبه و 

و( برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امور مشاوران؛ 
کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران؛  ز( برگزاری دوره های آموزشی علمی و عملی 

ح( بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضا، اعام تخلفات 
آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی؛ 

و  خانواده  دادگاه های  قضات  نظر  اخذ  با  قانون  اجرای  منفی  و  مثبت  تأثیرات  ارزیابی  ط( 
صاحب نظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران؛ 

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره: 
ماده 34

کز مذکور  متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضا مرکز مشاوره خانواده در مرا
باید دارای شرایط ذیل باشند: 

الف( تابعیت دولت جمهوری اسامی ایران؛ 
کار یا 35 سال سن و حداقل 8 سال سابقه  ب( تأهل و داشتن حداقل 40 سال سن و 5 سال سابقه 

کار مرتبط؛ 
از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی)در مورد اخیر، به  کارشناسی  ج( داشتن حداقل مدرک 
یا معادل حوزوی آن در رشته های مطالعات خانواده، مشاوره،  فناوری(  و  تأیید وزارت علوم  شرط 
همچنین  و  اسامی  حقوق  مبانی  و  فقه  حقوق،  اجتماعی،  مددکاری  روان شناسی،  روان پزشکی، 

رشته های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران؛ 
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د( انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛ 
کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛  ه  ( عدم سوپیشینه 

و( عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی؛ 
ز( نداشتن سو شهرت و عدم تجاهر به فسق؛ 

ح( داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسامی ایران و قانون اساسی؛ 
ط( عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صاحیت؛ 

ماده 35
که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل، نحوه اطاع به  نقاطی 
که توسط رئیس مرکز امور مشاوران  متقاضیان و مدارک الزم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است 

تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 36
کتبی به عمل خواهد آمد. کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان  از 

کثیراالنتشار اعام می گردد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه های 

ماده 37
از  را  کتبی  آزمون  در  شده  پذیرفته  متقاضیان  صاحیت  بررسی  می تواند  مشاوران  امور  مرکز 
هسته  نماید.  درخواست  استان ها  در  قضاییه  قوه  گزینش  هسته  یا  قضاییه  قوه  گزینش  هسته 
 گزینش مربوط مکلف است اقدامات الزم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعام نماید.

ماده 38
درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در »سامانه الکترونیکی دفترکل« ثبت و برای هر متقاضی 
گانه ای تشکیل می شود. مرجع برگزارکننده آزمون، سوابق متقاضیان پذیرفته شده آزمون  پرونده جدا
گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه  را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و 

استعام و درباره صاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می نماید.

ماده 39
آن  به  مربوط  امور  و  رشته تحصیلی  براساس  امتحانی  مواد  و  امتحان  انجام  و نحوه  چگونگی 
کتبی مطابق دستورالعمل مرکز امور مشاوران است. از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون 

523



ماده 40
قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه های معتبر در رشته های مذکور 
در بند ج ماده 34 آیین نامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در 

اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف می باشند.

ماده 41
باید  گزینش،  و  احراز صاحیت  و  آزمون  از قبولی در  متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس 

کارآموزی 3ماه می باشد. کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره  دوره 
کارآموز و  کارنامه، حسن اخاق  کارنامه مخصوصی خواهد بود. در این  کارآموز دارای  تبصره- هر 
کسب  که قادر به  کارآموزانی  کارآموزی  کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره  عملکرد دوره 

کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد. نصاب قبولی از 

مبحث چهارم: اتیان سوگند
ماده 42

کار به  دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به 
ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا می نمایند.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می باشد: 
بسم اهلل الرحمان الرحیم

که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد  در این موقع 
که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و  می کنم 
کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضایی، اداری، همکاران  برخاف 
کینه توزی، انتقام جویی احتراز و در امور  و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، 
که انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من  کارهایی  و 

وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا می نمایم.

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده
ماده 43

اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده 
کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می رسد. تمدید آن در صورت  و به امضای رئیس 
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وجود شرایط مقرر در قانون و آیین نامه بامانع است.
تبصره-  دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می باشند؛ ایجاد شعب و 

مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

ماده 44
که به هر دلیل  مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاه های خانواده ایجاد شود. در صورتی 
امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاه های خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر 

با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.

کز مشاوره مبحث ششم: چگونگى تعیین تعرفه خدمت مرا
ماده 45

پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طاق های توافقی بر عهده زوجین است. در مورد 
افراد بی بضاعت مطابق حکم ماده5 قانون عمل خواهد شد.

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره ای
ماده 46

مرکز مشاوره خانواده منحصرًا به ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان طاق توافقی یا انجام مواردی 
که از سوی مراجع قضایی ارجاع می شود، اقدام می کند. دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص 
کردن موضوع اختاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز 
مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته های دادگاه را در مهلت 
کارشناسی  مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و درغیر این صورت نظر 

خود در مورد علل و دالیل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعام می کنند.
تبصره  1- دادگاه با ماحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی می کند.

تبصره  2- در صورت سازش، رعایت مفاد مواد 183 و 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی الزم است.
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مبحث هشتم: تخلفات و مجازات های انتظامى
ماده 47

باشد،  آنان  بر  منطبق  که  حدودی  تا  خانواده  مشاوره  عضویت  پروانه  دارندگان  تخلف  موارد 
کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است.  که در مورد وکا و  همان است 

مجازات های انتظامی این افراد عبارت است از:
کتبی با درج در پرونده 3- عدم تمدید پروانه  کتبی بدون درج در پرونده 2- توبیخ  1- توبیخ 
یا عدم  لغو  به مدت سه سال 4-  کثر  موقت حدا به طور  خانواده  مشاوره  مرکز  در  مشاوره  عضویت 

تمدید پروانه عضویت؛ 
و  بدوی  دادگاه های  و  دادسرا  تخلفات،  درخصوص  حکم  صدور  به  رسیدگی  مرجع  تبصره- 

تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می باشد.

مبحث نهم: سایر موارد
ماده 48

مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می شود. مجوز مذکور قابل انتقال به غیر)حقیقی و حقوقی( 
نمی باشد.

ماده 49
کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل  گر فرد مؤسس به دلیل  ا
گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق  از وی سلب صاحیت  آمده  بررسی های به عمل  قانونی دیگر طبق 

توسط مرکز امور مشاوران لغو می شود.

ماده 50
نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جایی که در معرض دید مراجعان باشد 

الزامی است.

ماده  51
کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل  فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و 
سایت  در  باید  آنان  تخصصی  رشته  و  کار  ساعات  و  آن ها  با عکس  همراه  خانواده  مشاوره  مرکز  در 
که توسط مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضاییه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین  اختصاصی 

گردد. در محل مرکز در تابلویی برای اطاع مراجعان نصب 
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ماده  52
آموزشی  کاس های  در  به شرکت  موظف  خانواده  مشاوره  مرکز  در  پروانه عضویت  دارای  اعضا 

که از سوی مرکز امور مشاوران اباغ می شود، می باشند. ضمن خدمت 

ماده  53
سوابق،  کلیه  و  داده  تشکیل  پرونده  مراجعان  کلیه  برای  است  موظف  خانواده  مشاوره  مرکز 
استاندارد  و  فرم های مخصوص  در  را  آن ها  به  ارائه شده  و شرح خدمات درمانی  بالینی  یافته های 
که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه می شود، درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین 
را به رئیس حوزه قضایی یا مجتمع قضایی خانواده مربوط تحویل دهد. پرونده و سوابق مراجعان 
از  از دسترس سایر مراجعه کنندگان و پرسنل به طور محرمانه نگهداری می شود. اخذ رونوشت  دور 
مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره ای اشخاص جزو 

اسرار خانوادگی محسوب و سواستفاده از آن ها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود.

ماده 54
کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است. ثبت مشخصات 

ماده  55
می-باشد.  خود  مجموعه  زیر  کارکنان  بر  نظارت  به  مکلف  خانواده  مشاوره  مرکز  مجوز  دارنده 
هرگونه بی نظمی و اعمال خاف موازین اسامی و اخاقی و شئون حرفه ای، در مرکز مشاوره واقع 

گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آیین نامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است.

ماده  56
کز مشاوره خانواده به عهده رئیس حوزه قضایی مربوط است. کار مرا نظارت بر ساعات 
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فصل سوم: ثبت ازدواج و طالق و وقایع مربوط به آن
ماده 57

کشور  اماک  و  اسناد  ثبت  ازدواج و طاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان  ثبت  دفاتر رسمی 
وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طاق، رجوع و اعام بطان نکاح یا طاق را عاوه بر ثبت در 

دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.

ماده 58
کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه  گواهی  سردفتر طاق باید قبل از ثبت طاق، 
کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طاق منعکس نماید. در صورتی  حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ 
که زوجه  که زوجه نزد سر دفتر طاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید، و همچنین در موردی 
بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طاق رضایت دهد، سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر 
طاق درج کند. در مورد اخیر زوجه می تواند پس از ثبت طاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیمًا 
گواهی عدم امکان سازش یا حکم طاق درخواست اجرای حکم را بنماید. حکم  از دادگاه صادرکننده 

صادره مانند سایر احکام اجرا خواهد شد.

ماده  59
گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم  سردفتر طاق مکلف است 
جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین 

اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آن ها در سند طاق و ثبت دفتر الزامی است.

ماده  60
بر  کتبی دادگاه مبنی  گواهی  از اجرای صیغه طاق و ثبت آن،  سردفتر طاق مکلف است قبل 
قطعیت رأی و انقضا مهلت فرجام خواهی یا اباغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید. در صورت 

انقضا مدت اعتبار حکم طاق، اجرای صیغه طاق و ثبت آن ممنوع است.

ماده  61
را  مراتب  است  مکلف  سردفتر  شود،  تسلیم  طاق  دفتر  به  زوجه  سوی  از  طاق  حکم  چنانچه 
کتبًا به زوج اعام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ اباغ برای اجرای طاق در دفترخانه حاضر شود. 
کمتر از  که  که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی  درصورتی 
که برای اجرای صیغه طاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر  یک هفته نباشد، به زوجین اباغ می نماید 
شوند. عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده 30۶ قانون آیین 
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دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است.

ماده 62
که آن  گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی  سردفتر مکلف است تسلیم 
کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طاق و ثبت آن به  کتبًا تأیید  کرده  را تسلیم 
دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طاق و ثبت آن، گواهی کتبی مذکور به دفترخانه 

گواهی عدم امکان سازش تلقی می شود. ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم 

ماده 63
گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طاق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون  چنانچه 
که صیغه طاق در غیاب زوجه جاری و ثبت  حسب مورد اباغ های الزم را انجام می دهد. در مواردی 
کتبًا به زوجه اباغ نموده و اوراق اباغ شده را در سابقه مربوط بایگانی  می شود، دفترخانه مراتب را 
کتبًا  را  الزم  گهی  آ رسمی طاق،  ثبت  دفتر  باشند،  زوجه مجهول المکان  یا  زوج  می نماید. چنانچه 
گهی در آن منتشر  که آ کثیراالنتشار ارسال می کند و نسخه ای از روزنامه را  توسط متقاضی به روزنامه 

شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری می نماید.

ماده 64
اقرارنامه  موجب  به  رجوع  مربوط،  تنظیم صورت جلسه  و  رجعی  طاق  اجرای  از  پس  چنانچه 
رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طاق یا حکم مرجع ذی صاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت 
کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذی صاح یا امضای  جلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیم 
بایگانی می نماید. در این  از امضا و مهر، به ضمیمه مستند مربوط  را ذکر و پس  اقرارکننده، مراتب 
صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طاق 
درج و نسخه ای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد. رضایت زن به ثبت طاق رجعی بدون 
کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده، باید در صورتجلسه مربوط  گواهی 
که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت  ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی 

طاق ارائه شود.

ماده 65
گاه سردفتر ازدواج و طاق طبق قانون و آیین نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور  هر 

کند. کتبًا به طرف دیگر اباغ  کند مکلف است بافاصله موضوع را  یکی از طرفین ثبت 
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فصل چهارم : نحوه مالقات والدین با طفل
ماده 66

شخص »ناظر« موضوع ماده 41 قانون باید حتی االمکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و 
مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه 
گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیا طفل به اجرا دادگاه  الزم، متأهل و مورد اعتماد تعیین 
دادگاه  توسط  و  پیشنهاد  محل  انقاب  و  عمومی  دادستان  توسط  این صورت  غیر  در  و  شود  معرفی 
گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل  صادرکننده حکم طاق یا 

را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی اباغ کند.

ماده 67
که حق ماقات  کسی  گر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ماقات به تنهایی در اختیار  ا
دارد قرار داد، دادگاه می تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ماقات هایی در ساعات محدود و تحت 

که دادگستری تعیین می کند صورت پذیرد. کزی  نظر مرا

ماده 68
کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضایی،  در اجرای تبصره ماده 41 قانون رئیس 
محل یا محل هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع 
کز ذی  کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مرا انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، 
انتظامی، جهت ماقات  نیاز، مأمور  کافی مددکار اجتماعی)به ویژه زنان( و درصورت  با تعداد  ربط 

والدین با اطفال اختصاص دهد.

ماده 69
قوه  رئیس  تصویب  تاریخ 1393/11/27به  در  تبصره   10 و  ماده   ۶9 بر  مشتمل  نامه  آیین  این 

قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه

صادق آملى الریجانى
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مصوب  کشور  کل   1394 سال  بودجه  قانون  تبصره)15(  بند)الف(  اجرایی  آیین نامه 
1394/02/02 هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه 1394/02/02 به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید سازمان مدیریت  کشور،  بهزیستی 
کشور، آیین نامه  کل  کشور و به استناد بند)الف( تبصره)15( قانون بودجه سال 1394  و برنامه ریزی 

کرد:  اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب 

ماده 1
کار می روند:  در این آیین نامه اصطاحات زیر در معانی مشروح به 

جمهوری  توسعه  پنجم  پنجساله  برنامه  قانون  ماده)20(  بند)ک(  مشموالن  ایثارگران:  الف( 
اسامی ایران مصوب سال 1389ـ شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و 

باالتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان؛ 
گروه های چهارگانه زیر:  ب( دانشجویان مشمول: دانشجویان شاغل به تحصیل در 

1ـ ایثارگران
کشور 2ـ تحت پوشش سازمان بهزیستی 

کمیته امداد امام خمینی)ره( 3ـ تحت پوشش 
4ـ حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری مطابق مصوبه جلسه بیستم مورخ 1392/8/4 
شورای توسعه فرهنگ قرآنی)موضوع اباغیه شماره 92/9257/دش مورخ 1392/8/8 دبیر شورای 

عالی انقاب فرهنگی(.
کمیته امداد امام  کشور،  ج( دستگاه های اجرایی: بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی 

خمینی)ره( و سازمان اوقاف و امور خیریه)حسب مورد(؛ 

ماده 4
اعتبار  محل  از  اجرایی  دستگاه های  از  یک  هر  مشمول  دانشجویان  تحصیلی  هزینه های 

ردیف های زیر تأمین و پرداخت می گردد: 
الف( بنیاد شهید و امور ایثارگران، ردیف هزینه ای)1ـ131۶00(؛ 

کشور: ردیف هزینه ای)1ـ131500(؛  ب( سازمان بهزیستی 
کمیته امداد امام خمینی)ره(: ردیف هزینه ای)1ـ129۶00(؛  ج( 

د( سازمان اوقاف و امور خیریه: ردیف هزینه ای)1ـ109500(؛ 
تبصره- هزینه شهریه دانشجویی همسران شهدا، همسران جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر 
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کشور پرداخت  کل  و همسران آزادگان از محل منابع بند)ب( تبصره)15( قانون بودجه سال 1394 
می گردد.

ماده 7
نیمسال  هر  در  مشمول  دانشجویان  به  پرداختی  شهریه  مبالغ  موظفند  اجرایی  دستگاه های 
محل  شهرستان  و  استان  تحصیل،  محل  دانشگاه،  نام  خانوادگی،  نام  نام،  همراه  به  تحصیلی 
کد مددجویی)مددجویان تحت پوشش  کد ایثارگری،  کد ملی دانشجو،  تحصیل، مقطع تحصیلی، 
کریم و قاریان ممتاز  کل قرآن  کد حافظان  کشور( و  کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 

کشور ارائه نمایند. کشوری را در پایان هر نیمسال تحصیلی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کــودکان و نوجوانــان بی سرپرســت و  آیین نامــه اجرایــی مــاده)22( قانــون حمایــت از 
بدسرپرســت مصــوب 1394/04/14 هیــأت وزیــران

و  کشور  احوال  ثبت  سازمان های  مشترک  پیشنهاد  به   1394/4  /14 جلسه  در  وزیران  هیئت 
کودکان و نوجوانان بی سرپرست و  کشور و به استناد تبصره)3( ماده)22( قانون حمایت از  بهزیستی 

کرد:  بدسرپرست - مصوب 1392-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب 

ماده  1
کار می روند:  در این آیین نامه اصطاحات زیر در معانی مشروح مربوط به 

کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست - مصوب 1392 -  الف( قانون: قانون حمایت از 
و  بوده  دارای سی سال سن  که حداقل  بدون شوهری  زنان  و  ب( سرپرست منحصر: دختران 
را  یا نوجوان دختر)اناث( بی سرپرست و بدسرپرست  کودک  مطابق حکم قطعی دادگاه، سرپرستی 

پذیرفته و برعهده دارند. 
پ( زوجین سرپرست: زن و شوهر بدون فرزند یا دارای فرزند که به حکم قطعی دادگاه، سرپرستی 

کودک یا نوجوان بی سرپرست یا بدسرپرست را پذیرفته و برعهده دارند. 
ت( اداره ثبت احوال: اداره ثبت احوال محل سکونت زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر ؛ 

ث( دادگاه: دادگاه صادرکننده قرار یا حکم قطعی سرپرستی ؛ 

ماده 2
اداره ثبت احوال مکلف است پس از اباغ حکم قطعی سرپرستی توسط دادگاه با اعام و حضور 
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یا  کودک  برای  شناسنامه  صدور  و  حکم  اجرای  به  نسبت  منحصر  سرپرست  یا  سرپرست  زوجین 
نوجوان تحت سرپرستی اقدام نماید. 

سرپرست  یا  سرپرست  زوجین  با  سرپرستی  تحت  نوجوان  یا  کودک  برای  نام  انتخاب  تبصره- 
منحصر خواهد بود. 

ماده 3
مکلف  احوال  ثبت  اداره  باشد،  سند سجلی  دارای  سرپرستی  تحت  نوجوان  یا  کودک  چنانچه 
یا حسب مورد  و  را در سند سجلی ثبت  است در صورت مشخص بودن والدین واقعی وی، مراتب 
یا نوجوان تحت  کودک  برای  را  را تکمیل و سپس مفاد حکم سرپرستی  والدین  مشخصات ناقص 

سرپرستی صادر نماید. 

ماده 4
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی فاقد سند سجلی باشد، اداره ثبت احوال نسبت به  چنانچه 
تنظیم سند سنجلی برابر مفاد حکم سرپرستی اقدام و شناسنامه با مشخصات زوجین سرپرست یا 
سرپرست منحصر با درج توضیحات الزم صادر خواهد نمود. این سند حسب مورد باید به امضای 

زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر برسد. 

ماده 5
کامل  مشخصات  با  سرپرستی  تحت  نوجوان  یا  کودک  شناسنامه  منحصر،  سرپرست  مورد  در 
کوچک پدر فرضی به پیشنهاد سرپرست منحصر صادر خواهد شد.  سجلی سرپرست منحصر و نام 

ماده 6
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی حسب مورد همان نام خانوادگی سرپرست زوج  نام خانوادگی 

یا سرپرست منحصر خواهد بود. 

ماده 7
اداره ثبت احوال مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد: 

کودک یا  الف( مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر و 
نوجوان تحت سرپرستی ثبت نماید. 

کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، مفاد حکم  ب( در صورت مشخص شدن پدر و مادر واقعی 
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی درج نماید.  قطعی دادگاه را در سند سجلی 
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کودک یا نوجوان تحت  ج( پس از صدور شناسنامه های زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر و 
کند.  سرپرستی مراتب را ضمن ارسال تصاویر شناسنامه های صادره به اداره بهزیستی اعام 

کودک یا نوجوان تحت سرپرستی را حفظ نماید.  د( سوابق هویت و نسبت واقعی 

ماده 8
شناسنامه  صدور  می تواند  سالگی  هجده  به  رسیدن  از  پس  سرپرستی  تحت  نوجوان  یا  کودک 
جدیدی برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی در 

صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی از اداره ثبت احوال درخواست نماید. 

ماده 9
کشور اباغ  حکم فسخ قطعی سرپرستی از طریق دادگاه به اداره ثبت احوال و سازمان بهزیستی 
کودک یا نوجوان و شخص یا  می گردد. اداره ثبت احوال موظف است حکم صادره را در اسناد سجلی 
کودک یا نوجوان با مشخصات  که سرپرستی را برعهده داشته اند اعمال و شناسنامه برای  اشخاصی 
کوچک  پدر و مادر واقعی و نام خانوادگی پدر در صورت مشخص بودن و در غیر این صورت با نام 

والدین فرضی و نام خانوادگی بامعارض صادر نماید. 
معاون اول رییس جمهور

اسحاق جهانگیری

و بدسرپرســت مصــوب  کــودکان بی سرپرســت  از  قانــون حمایــت  اجرایــی  آیین نامــه 
وزیــران هیــأت   1394/04/20

ماده 1
کار می روند:  در این آیین نامه اصطاحات زیر در معانی مشروح مربوط به 

کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست- مصوب 1392-؛  الف( قانون: قانون حمایت از 
کشور؛  ب( سازمان: سازمان بهزیستی 

کننده قرار یا حکم قطعی سرپرستی؛  پ(دادگاه صالح: دادگاه صادر 
کودک یا نوجوان: کودک یا نوجوان موضوع مواد)8( و)9( قانون؛  ت( 

بندهای)الف(  موضوع  نوجوان  یا  کودک  سرپرست(:  بی سرپرست)فاقد  نوجوان  یا  کودک  ث( 
و)ب( ماده)8( قانون؛ 

کودک یا نوجوان موضوع بندهای)ج( و)د( ماده)8( قانون کودک یا نوجوان بدسرپرست:  ج( 
و  بوده  سال سن  دارای سی  که حداقل  بدون شوهری  زنان  و  دختران  منحصر:  سرپرست  چ( 
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کودک یا نوجوان اناث بی سرپرست و بدسرپرست را پذیرفته  مطابق حکم قطعی دادگاه، سرپرستی 
و بر عهده دارند.

سرپرستی  دادگاه،  قطعی  حکم  به  که  فرزند  دارای  یا  فرزند  بدون  شوهر  و  زن  سرپرستان:  ح( 
کودک یا نوجوان بی سرپرست یا بدسرپرست را پذیرفته و بر عهده دارند.

کودک یا نوجوان  گذاری سرپرستی  خ( قرار سرپرستى آزمایشى: تصمیم دادگاه صالح مبنی بر وا
قبل از صدور حکم سرپرستی دایم به مدت شش ماه ؛ 

د( مداخالت تخصصى: مجموعه اقدامات مبتنی بر شواهد و تجارب علمی به منظور تشخیص 
کید بر تامین منافع  کمکی متناسب با شرایط خانواده فرزندپذیر با تأ و شناسایی مشکل و ارایه طرح 

کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ؛  عالیه 

ماده 2
به  مربوط  مدارک  ضمیمه  به  را  خود  تقاضانامه  مکلفند  ایران  مقیم  سرپرستی  متقاضیان 
که توسط  مشخصات فردی و وضعیت خانوادگی، تحصیلی، شغلی و مالی، مطابق برگه)فرم( واحد 
سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و اباغ می شود، شخصًا یا به وسیله نماینده قانونی 

کنند. به اداره بهزیستی محل اقامت ارایه 
تبصره- ادارات بهزیستی مکلفند پس از دریافت تقاضانامه و مدارک موضوع این ماده از متقاضیان 
سرپرستی و نیز اخذ تاییدیه های الزم موضوع بندهای)ب(،)هـ(،)و( و)ح( ماده)۶( قانون از مراجع 
کثر پس از دوماه از دریافت تقاضانامه به دادگاه  کارشناسی حدا ذی ربط، مراتب را همراه اعام نظر 

صالح تقدیم نمایند.

ماده 3
ایرانیان متقاضی سرپرستی مقیم خارج از کشور مکلفند تقاضانامه و مدارک موضوع ماده)2( این 
و  با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم  که توسط سازمان  برگه)فرم( واحد  را مطابق  آیین نامه 
کنسولگری ها و یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسامی ایران تقدیم  اباغ می شود، به سفارتخانه ها، 

نمایند.
مکلفند  ایران  اسامی  جمهوری  منافع  حفاظت  دفاتر  و  کنسولگری ها  سفارتخانه ها،   -1 تبصره 

مدارک فوق الذکر را پس از تأیید جهت اعام به سازمان به وزارت امور خارجه ارسال نمایند.
تبصره 2- مراجعه حضوری دارندگان حکم سرپرستی به سازمان در زمان تحویل کودک یا نوجوان 
که در این صورت تحویل وی با  کشور باشد  کودک یا نوجوان، مقیم خارج از  الزامی است مگر اینکه 
یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری  کنسولگرها و  کم توسط سفارتخانه ها،  لحاظ قوانین و مقررات حا

اسامی ایران انجام خواهد شد.
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ماده 4
ع وقت به ادارات  که ادعای یافتن طفلی را دارند، موظفند مراتب را در اسر متقاضیان سرپرستی 
و  مدارک  ضمیمه  به  را  مراتب  مکلفند  بهزیستی  ادارات  کنند.  اعام  طفل  یافتن  محل  بهزیستی 

گزارش های الزم جهت اثبات ادعای یابنده به مراجع قضایی منعکس نمایند.
که یابنده متقاضی سرپرستی و  تبصره 1- پس از اثبات ادعای یابنده طفل در دادگاه، در صورتی 
واجد شرایط مندرج در قانون برای سرپرستی باشد با رعایت فرایند مقرر در ماده)2( این آیین نامه و 

گذاری سرپرستی قرار می گیرد.  اولویت های مندرج در تبصره)3( ماده)5( قانون، در اولویت وا
کودک  تبصره 2- تا زمان تکمیل تحقیقات اولیه و طی مراحل قانونی توسط مراجع ذی صاح، 
که مصالح  یا نوجوان با معرفی دادگاه صالح توسط سازمان نگهداری خواهد شد. در موارد اضطراری 
تشخیص  به  و  مربوط  ضوابط  مطابق  نوجوان  یا  کودک  می نماید،  اقتضا  نوجوان  یا  کودک  عالیه 
سازمان به صورت موقت توسط ادارات بهزیستی و یا یابنده تحت نظارت سازمان نگهداری می شود 
گزارش های الزم جهت اثبات ادعای یابنده  ع وقت به ضمیمه مدارک و  و متعاقب آن موضوع در اسر

به مراجع قضایی منعکس خواهد شد.

ماده 5
متقاضی یا متقاضیان سرپرستی باید متعهد گردند تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت 
تأمین  تعیین سرپرست جدید  تا  فوت  از  و پس  را حین سرپرستی  افراد تحت سرپرستی  تحصیل  و 
نمایند. سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان، خود را نزد یکی از شرکت های بیمه 

کنند. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر  به نفع 
آتی  نیازهای  و  جامعه  شرایط  به  توجه  با  ماده  این  موضوع  عمر  بیمه  سرمایه  حداقل  تبصره- 
کودک یا نوجوان با نظر سازمان تعیین خواهد شد. موارد استثنا از حکم این ماده به تشخیص دادگاه 

خواهد بود.

ماده 6
در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل 
جدید  سرپرست  تعیین  تا  است  موظف  ربط  ذی  بازنشستگی  صندوق  و  گردیده  محسوب  متوفی 
کند. نسبت به برقراری و پرداخت مزایای مستمری وظیفه بازماندگان به افراد تحت سرپرستی اقدام 
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی جزو عائله تحت تکفل سرپرست منحصر یا سرپرستان  تبصره- 
کلیه مزایای قانونی وفق قوانین و مقررات  محسوب و از زمان قرار سرپرستی آزمایشی حسب مورد از 

مربوط برخوردار خواهد شد.
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ماده 7
فوت  از  اعم  سرپرستی  تحت  افراد  سرپرستی  وضعیت  در  تغییر  گونه  هر  است  مکلف  سازمان 
تعیین  و  آن ها  سرپرستی  حکم  فسخ  و  جدایی  طاق،  سرپرستان،  از  یک  هر  یا  منحصر  سرپرست 
سرپرست جدید را به مراجع ذی ربط از جمله دستگاه محل خدمت و صندوق بازنشستگی ذی ربط 
کند تا سازمان های مذکور حسب مورد نسبت به اجرای تکالیف قانونی مربوط از جمله قطع یا  اعام 

برقرای حقوق مستمری و مزایای متعلقه اقدام نمایند.

ماده 8
کودک یا نوجوان  گونه اختال در روند سرپرستی  سازمان مکلف است به محض اطاع از بروز هر 
که تشخیص دهد ادامه سرپرستی مطابق  تحت سرپرستی، مداخات تخصصی نموده و در صورتی 
گزارش الزم تقاضای  کودک یا نوجوان نیست و فسخ حکم سرپرستی ضروری است، با ارایه  مصلحت 

فسخ حکم سرپرستی را از دادگاه صالح نماید.

ماده 9
هر یک از سرپرستان مکلفند در صورت فوت دیگری یا زندگی مستقل یا وقوع طاق بین آنان، 
مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعام کنند. سازمان مکلف است پس از اطاع و انجام بررسی های 
کارشناسی الزم مراتب را همراه با درخواست به دادگاه اعام کند تا دادگاه با در نظر گرفتن نظر مشورتی 
از زوجین یا شخص ثالث، اتخاذ  گذاری سرپرستی به یکی  کودکان بالغ نسبت به وا سازمان و نظر 

تصمیم نماید.

ماده 10
کند. در  هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعام 
کارشناسی و ارایه مشاوره های الزم به سرپرست  صورت درخواست دادگاه، سازمان نسبت به انجام امور 
با  تا  را به دادگاه اعام  ازدواج  گزارش  ازدواج، سازمان مکلف است  نماید. در صورت وقوع  اقدام می 

حصول شرایط قانون نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 11
که بنابه دالیل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یک  افرادی 
که متقاضی سرپرستی و واجد شرایط  سال پیش از سپردن به سازمان عهده دار بوده اند، در صورتی 
مقرر در قانون برای سرپرستی باشند، در صورت اثبات دالیل موجه یا شرایط خاص نزد دادگاه صالح، 

کودک یا نوجوان تقدم دارند. نسبت به سرپرستی 
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ماده 12
اساسی  قانون  در  مصرح  رسمی  ادیان  پیروان  شخصیه  احوال  رعایت  با  است  مکلف  سازمان 
کودک و نوجوان را عهده  که سرپرستی  جمهوری اسامی ایران، به منظور راهنمایی و مشاوره افرادی 
دار می شوند، با استفاده از ظرفیت های موجود و بدون توسعه ساختار تشکیاتی، نسبت به ایجاد 
دفاتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه اقدام نماید. 
مشاوره  و  راهنمایی  اخذ  بر  مبنی  مذکور  دفتر  تأیید  به  منوط  نوجوان  یا  کودک  سرپرستی  گذاری  وا

توسط سرپرست منحصر یا سرپرستان از دفاتر مذکور خواهد بود.

ماده 13
کودک یا نوجوان در خانواده در  نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و نیز نظارت بر وضعیت 
کم، بر  کشور با لحاظ قوانین و مقررات حا کشور بر عهده سازمان و در خارج از  همه مراحل در داخل 

عهده سفارتخانه ها، سرکنسولگری ها و یا دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسامی ایران است.
اجرا  برای  تاریخ 1394/4/20  را در  این مصوبه  اول رییس جمهور،  اسحاق جهانگیری، معاون 
کرد. کشور و وزارت امورخارجه اباغ  کار و رفاه اجتماعی، وزارت دادگستری، وزارت  به وزارت تعاون، 

کشــور مصــوب  تصویب نامــه در خصــوص تشــکیل ســتاد هماهنگــى مناسب ســازی 
1394/03/10هیــأت وزیــران

کار و رفاه اجتماعی و به استناد  هیأت وزیران در جلسه 1394/03/10 به پیشنهاد وزارت تعاون، 
کرد:  اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران تصویب 

امر مناسب سازی و ایجاد بانک  بر  گذاری، برنامه ریزی اجرایی، نظارت  1- به منظور سیاست 
کشور  وزیر  ریاست  به  کشور  مناسب سازی  هماهنگی  ستاد  کشور،  در  مناسب سازی  اطاعات  جامع 
تشکیل می شود. ترکیب اعضا و شرح وظایف ستاد یادشده و نحوه نظارت و پیگیری مناسب سازی 
که در  کار و رفاه اجتماعی  کشور با هماهنگی وزارت تعاون،  که توسط وزارت  طبق دستورالعملی است 
این تصویب نامه »وزارت« نامیده می شود و وزارت راه و شهرسازی ظرف سه ماه از الزم االجراشدن این 

تصویب نامه تهیه و اباغ می شود.
2- دستگاه های متولی صدور مجوز مربوط مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضوابط و 
مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب سازی را در شرایط و 

الزامات صدور مجوز لحاظ نمایند.
اجرای مجتمع های  و  سازی  آماده  کلیه طرح های  در  است  موظف  و شهرسازی  راه  وزارت   -3
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و  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط  جدید،  شهرهای  اجرای  و  طراحی  نیز  و  انبوه  صورت  به  مسکونی 
معماری برای افراد دارای معلولیت را رعایت نماید.

کار الزم جهت ارایه تسهیات برای مناسب سازی خودروهای افراد  4- وزارت مکلف است ساز و 
که در این تصویب نامه سازمان نامیده می شود  کشور  دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی 

را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.
5- سازمان مکلف است وسایل و تجهیزات توانبخشی و فناوری های کمک زیستی تسهیل کننده 
با  تولیدات داخلی  از  تأمین  اولویت  با  و  با رعایت استانداردهای الزم  را  افراد دارای معلولیت  زندگی 

بهای مناسب و منطبق با توان خرید مصرف کنندگان، در اختیار آنان قرار دهد.
6- سازمان با همکاری وزارت آموزش و پرورش)سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور( موظف 
کز  کودکان دارای معلولیت به مرا است عاوه بر فراهم نمودن امکان دسترسی برابر و بدون تبعیض 
کز آموزشی مقطع ابتدایی تا پایان مقطع آموزش متوسطه  آموزش پیش دبستانی و مهدکودک ها و مرا
کودکان زیر شش  کنار همساالن فاقد معلولیت آنان در مدارس عادی، امکان آموزش  و هنرستان ها در 
سال دارای معلولیت های شدید و حاد یادگیری، کم توان ذهنی و معلولیت های چندگانه را که امکان 
کز خاص آموزشی از طریق حمایت از بخش غیردولتی یا رأسًا  کز تلفیقی را ندارند، در مرا آموزش در مرا
کودکان دارای معلولیت در  فراهم نماید. سازمان مکلف است نسبت به پرداخت کمک هزینه آموزش 
کز آموزش پیش دبستانی اقدام نماید. بار مالی این بند توسط سازمان مدیریت  کودک و مرا مهدهای 

کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می شود. و برنامه ریزی 
سازمان  هماهنگی  با  مکلفند  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  و  جوانان  و  ورزش  وزارتخانه  های   -7
کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به اختصاص سهم عادالنه و  مدیریت و برنامه ریزی 
کمک هزینه به بخش عمومی غیردولتی ارایه دهنده خدمات ورزشی  متناسب افراد دارای معلولیت و 

کشور اقدام نمایند. به افراد دارای معلولیت از بودجه ورزش و امور فرهنگی، هنری و تفریحی 
کنار سایر  کن و تأسیسات ورزشی در  8- وزارت ورزش و جوانان مکلف است با اولویت طراحی اما
کز و تأسیسات ورزشی اختصاصی فعالیت های ورزشی و حمایت از مسابقات  افراد، نسبت به توسعه مرا

و جشنواره های ورزشی افراد دارای معلولیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
منظور  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  است  مکلف  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت   -9
استفاده برابر ناشنوایان از محصوالت تصویری با تخصیص اعتبارات الزم از زیرنویس این محصوالت 

کند. برای افراد ناشنوا حمایت 
مالی  منابع  با پیش بینی  گردشگری مکلف است  و  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  10- سازمان 
برای  گردشگری  تورهای  توسعه  اجرایی  و  اباغ سیاست های حمایتی  و  تدوین  به  نسبت  موردنیاز 

افراد دارای معلولیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
11- وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی مکلف است از محل اعتبارات مصوب مربوط، بودجه موردنیاز 
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گویا، چاپ درشت و در قالب های الکترونیک برای افراد نابینا  کتب و نشریات بریل،  تولید و انتشار 
کتب و نشریات تخصصی مورد نیاز افراد دارای معلولیت و همچنین ایجاد  کم بینا و چاپ و انتشار  و 
کند. همچنین وزارت مذکور موظف است ضمن  پایگاه های اطاع رسانی تخصصی این افراد را تأمین 
رعایت حقوق مالکیت معنوی ناشرین، با اتخاذ تدابیر تشویقی، ناشرین را به ارایه نسخ الکترونیکی 

کم بینایان ترغیب نماید. آثار خود جهت استفاده نابینایان و 
12- مراجع نشر قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها مکلفند موارد یادشده را با رعایت 
گویا، چاپ درشت یا قالب های الکترونیکی  قوانین و مقررات مربوط حداقل در یکی از اشکال بریل، 

در دسترس افراد دارای معلولیت قرار دهند.
به  پذیری  دسترس  استانداردهای  است  مکلف  اطاعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت   -13
کم بینایان را با رعایت قوانین و مقررات  کمکی نابینایان و  دیدارگاه های مجازی برای فناوری های 

مربوط تدوین و بر رعایت آن از سوی دستگاه های اجرایی نظارت نماید.
کلیه  14-  سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط 
کمک  پشتیبانی های تخصصی از دانش آموزان دارای معلولیت از جمله تأمین معلمین رابط، وسایل 
آموزشی متناسب با معلولیت هر دانش آموز و تأمین منابع آموزشی قابل استفاده دانش آموزان دارای 

معلولیت حسی را فراهم نماید.
تحصیل  امکان  مربوط  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  است  مکلف  پرورش  و  آموزش  وزارت   -15
سازمان  ارزیاب  کارشناسان  تشخیص  براساس  که  را  معلولیت جسمی  دارای  آموزان  دانش  رایگان 
کشور بر اثر نوع و شدت معلولیت یا مواجه با معلولیت های چندگانه، قادر  آموزش و پرورش استثنائی 

کز آموزشی استثنائی دولتی فراهم نماید. به تحصیل در محیط های آموزش عادی نیستند در مرا
16- سازمان مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط خدمات و وسایل توانبخشی موردنیاز 

کودکان دارای معلولیت را از بدو بروز معلولیت، در اختیار آنان قرار دهد.
کودکان و  کانون پرورش فکری  17- وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسامی، 
نوجوانان، سازمان تبلیغات اسامی، سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها و سایر مؤسسات 
دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط ضمن ایجاد فرصت های برابر 
خود،  فرهنگی  و  پرورشی  برنامه های  و  از خدمات  معلولیت  دارای  نوجوانان  و  کودکان  بهره مندی 
کودکان و نوجوانان در  کتب و نشریات ویژه  از تولید منابع آموزشی فوق برنامه، بازی های فکری، 
و نوجوانان دارای معلولیت های حسی و همچنین محصوالت  کودکان  برای  اشکال قابل دسترس 

کودکان و نوجوانان دارای معلولیت، حمایت به عمل آورند. فرهنگی منطبق با نیازهای ویژه 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانه های  و  سازمان   -18
کمک آموزشی مورد نیاز  کز آموزش عالی تابعه مکلفند وسایل  و آموزش و پرورش و دانشگاه ها و مرا
دانشجویان دارای معلولیت و تأمین منابع و مواد آموزشی دانشجویان دارای معلولیت های حسی در 
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اشکال قابل استفاده این دانشجویان را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند. اعتبار مورد 
نیاز این بند در بودجه ساالنه دستگاه های مربوط پیش بینی خواهدشد.

کشور و سازمان های مردم  19- سازمان موظف است با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
نهاد به منظور توانبخشی حرفه ای، توانمندسازی و اشتغال حمایتی افراد دارای معلولیتی که به دلیل 
کار  کار در محیط های کسب و  نوع و شدت معلولیت یا آسیب مندی از معلولیت های چندگانه قادر به 
عادی نیستند، نسبت به گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی افراد دارای معلولیت و ارایه 

خدمات توانبخشی حرفه ای برای آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
20- وزارت مکلف است در راستای ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت و حفظ ایمنی این افراد 
حین کار، خدمات زیر را با همکاری سازمان های ذی ربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارایه دهد.
کارآفرینی و مشاوره های شغلی ویژه افراد دارای  کاریابی، خدمات  کز  الف( صدور مجوز ایجاد مرا

معلولیت؛ 
کارآفرینی و اشتغال افراد دارای معلولیت؛  ب( ایجاد بانک اطاعات جامع 

کار ویژه شاغلین دارای  ج( طراحی، تدوین و تنظیم آیین نامه های حفاظت، ایمنی و بهداشت 
معلولیت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 

21- وزارت آموزش و پرورش مکلف است جهت آشنایی دانش آموزان با حقوق و توانمندی های 
افراد دارای معلولیت، دروسی را با محتوای آموزشی حقوق این افراد، عایم و نمادهای انواع معلولیت 
و نشانه های شهری مربوط به افراد دارای معلولیت را در محتوای آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی 

دانش آموزان با رعایت قوانین و مقررات مربوط پیش بینی نماید؛ 
موضوع  با  متناسب  و  مربوط  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  مکلفند  مشمول  دستگاه های   -22
کسب نظر و مشاوره سازمان و  فعالیت خود، شیوه ارایه صحیح خدمات به افراد دارای معلولیت را با 

کارکنان خود آموزش دهند. تشکل های مردم نهاد افراد دارای معلولیت، به 
23- سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارایه خدمات مددکاری، 

مشاوره ای و مراقبتی به افراد دارای معلولیت به ویژه زوج های دارای معلولیت اقدام نماید.
آموزش پیشگیری های  به  با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت  24- سازمان مکلف است 
فرزندان  این معلولیت در  بروز  آنان مبین احتمال  نوع معلولیت  که  والدین دارای معلولیتی  به  الزم 

آن هاست اقدام نماید.
جامع  برنامه  وزارت،  همکاری  با  است  مکلف  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت   -25

کاهش بروز معلولیت را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تدوین و اجرا نماید.  پیشگیری و 
26- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت و با رعایت قوانین 
و مقررات مربوط، بسته های آموزشی پیشگیری از بروز معلولیت های قابل اجتناب را برای خانواده ها 
کرده و به صورت رایگان در اختیار آنان قرار داده و از طریق  گروه های هدف اجتماعی تدوین  و سایر 
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کن روستا و مناطق دورافتاده را در این زمینه آموزش دهد. شبکه خانه های بهداشت، خانواده های سا
که به دلیل عدم اجرای قوانین و مقررات  27- سازمان مکلف است با همکاری وزارت در مواردی 
مربوط، حقوق جمعی افراد دارای معلولیت تضییع می شود موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. 
حسن  بر  نظارت  و  تصویب نامه  این  اجرای  به  مربوط  دستگاه های  هماهنگی  منظور  به   -28

اجرای آن شورای هماهنگی افراد دارای معلولیت با ترکیب زیر تشکیل می شود : 
کار و رفاه اجتماعی)رئیس(؛  1- وزیر تعاون، 

کشور)دبیر(؛  2- رئیس سازمان بهزیستی 
3- وزیر راه و شهرسازی یا معاون ذی ربط؛ 

4- وزیر آموزش و پرورش یا معاون ذی ربط؛ 
5- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی ربط؛ 

۶- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذی ربط؛ 
7- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذی ربط؛ 

کشور یا معاون ذی ربط؛  8- وزیر 
9- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران یا معاون ذی ربط؛ 

کشور یا معاون ذی ربط؛  10- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
11- نماینده تام االختیار رئیس قوه قضائیه؛ 

12-  رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران یا معاون ذی ربط؛ 
انتخاب شبکه های ملی تشکل های  به  کشور  افراد دارای معلولیت  نمایندگان  از  نفر  13- پنج 
دارای  افراد  ناشنوایان،  کشور)نابینایان،  معلولیت  دارای  افراد  اصلی  گروه های  برحسب  نهاد  مردم 
ایجاد  زمان  تا  روانی مزمن(  اختاالت  به  مبتایان  و  کم توان ذهنی  افراد  معلولیت جسمی حرکتی، 

شبکه های مذکور، انجمن های ذی ربط عهده دار این وظیفه خواهندبود.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معرفی  با  معلولیت  دارای  افراد  امور  برجسته  کارشناسان  از  نفر  14- سه 

اجتماعی؛ 
و  پژوهشی  علمی،  پشتیبانی  مسؤولیت  و  می باشد  مستقر  سازمان  در  شورا  دبیرخانه   -1 تبصره 

خدماتی متناسب با وظایف و مسؤولیت شورا را برعهده خواهدداشت.
تبصره 2- دستورالعمل های داخلی شورا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورا خواهد رسید.

براساس  که  را  نامه  تصویب  این  ساالنه  عملکرد  گزارش  است  موظف  شورا  دبیر   -3 تبصره 
شاخص های هر برنامه و فعالیت تنظیم شده است، به هیأت وزیران ارایه نماید.

معاون اول رئیس جمهور
اسحاق جهانگیری
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آیین نامه اجرایی ماده)5( قانون الحاق برخى مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات 
مالى دولت)2( مصوب 27 /1395/11 هیآت محترم وزیران

کشور و وزارت  هیأت وزیران در جلسه 27/11/1395 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه 
از  تنظیم بخشی  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون  ماده)5(  استناد  به  و  دارایی  و  اقتصادی  امور 

کرد:  مقررات مالی دولت)2( مصوب1393ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب 

ماده 1
کشوری مصوب138۶ می توانند  دستگاه های اجرایی موضوع ماده)5( قانون مدیریت خدمات 
واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان )اعم از 
اداری، مسکونی  1 و آموزشی(، ورزشگاه ، استخر، سالن های سینما و نمایش و آمفی تئاتر، غذاخوری، 
اجاس)کنفرانس(، خوابگاه  دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه  تحقیقاتی، سالن  فیزیوتراپی، 
مزرعه،  باغ ،  بیمارستان ،  درمانگاه ،  آزمایشگاه،  دندانپزشکی،  سیتی اسکن،  رادیوگرافی،  تشریح، 
کارگاه، کارخانه  2،   تأسیسات ساحلی، محل های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که مورد نیاز نیست 
از  و  آن  کاربری  رعایت  با  نمی شود،  غیرمعمول  استهاک  موجب  دیگری  توسط  آن ها  از  استفاده  و 
طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صاحیت 

کنند. گذار  به صورت اجاره وا
گذاری بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از  تبصره 1- تشخیص موارد قابل وا

طرف وی حسب مورد در مرکز و استان ها خواهد بود.
تبصره 2- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد در صورتی واجد صاحیت شناخته می شوند 

که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ربط باشند.

ماده 2
گذاری آثار و بناهای تاریخی مشمول حکم این آیین نامه نمی گردد. وا

ماده 3
برابر و در اجاره واحدهای  آیین نامه، تعاونی ها در شرایط  در اجاره موارد مذکور در ماده)1( این 
مازاد ورزشی در شرایط مساوی، فدراسیون های ورزشی، رده های مقاومت بسیج و هیئت های ورزشی 

استانی و شهرستانی در اولویت قرار می گیرند.

گردید. 1- به موجب مصوبه شماره 332۶9/ت54389هـ هیات وزیران مورخ 139۶/3/23 عبارت »مسکونی« حذف 
گردید. 2- به موجب مصوبه شماره 332۶9/ت54389هـ هیات وزیران مورخ 139۶/3/23 عبارت »کارگاه« و »کارخانه« حذف 
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تبصره- منظور از شرایط برابر یا مساوی، یکسان بودن اجاره بهای پیشنهادی و شرایط پرداخت 
آن از سوی شرکت کنندگان در مزایده می باشد.

ماده4
قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر و 

سایر مقررات جاری خواهد بود.

ماده 5
اجاره نامه قید  برای سه سال مجاز است. مدت موردنظر و سایر شرایط در  کثر  اجاره حدا مدت 

می شود.
گذاری مجدد تابع ضوابط مقرر در این آیین نامه می باشد.  تبصره- بعد از انقضای مدت اجاره، وا

گذاری مجدد، بامانع است. شرکت مستأجر در مزایده مربوط به وا

ماده 6
کًا یا جزئًا حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیرو نیز ذکر  گذاری مورد اجاره  قید ممنوعیت وا

کاربری در اجاره نامه الزامی است. ممنوعیت تغییر 

ماده 7
مستاجر  عهده  بر  صرفًا  و  است  متصور  مستاجره  عین  بر  که  هزینه هایی  کلیه  پرداخت  ترتیب 

می باشد در اجاره نامه قید می گردد.

ماده 8
از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و  یا بخشی  از نظر ساختمان و  کامل مورد اجاره  مشخصات 

کیفی آن صراحتًا در اجاره نامه قید می گردد. وضعیت 

ماده 9
که به تبع اموال موضوع این آیین نامه اجاره داده خواهد شد، باید در شرایط مزایده  سایر اموالی 
گیرد. چنانچه اینگونه اموال در شرایط مزایده قید نشده  قید و براساس آن ها قیمت گذاری صورت 

باشد، با توافق طرفین و ضمن درج در قرارداد اجاره  تحویل مستأجر می گردد.
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ماده 10
مسئولیت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد بر عهده مستأجر است و در صورت اتاف، 

مستأجر ضامن است.

ماده 11
وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه پس از واریز به حساب های خزانه براساس ردیف های درآمد 
که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی و استانی پیش بینی می شود، به دستگاه های  هزینه ای 
مبادله  قالب  در  تا  می یابد  اختصاص  مربوط  قوانین  رعایت  با  استانی  یا  ملی  ذی ربط  اجرایی 

کشور هزینه شود. موافقت نامه با سازمان برنامه  و بودجه 

ماده 12
حقوق  رعایت  همچنین  و  خدمات رسانی  و  بهره برداری  استانداردهای  کاربری،  بر  نظارت 
بر  اجاره  قرارداد  الینفک  جزء  عنوان  به  شده،  تعیین  تعرفه های  حیث  از  باالخص  مصرف کنندگان 

گذارکننده می باشد. عهده دستگاه اجرایی وا
معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری
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کمک هزینه)یارانه( پرداختى سازمان بهزیستى  تصویب نامه در خصوص تعیین میزان 
کز غیردولتى)روزانه و شبانه روزی( مصوب 27/5/1395 هیأت وزیران کشور به مرا

تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  مشترک  پیشنهاد  به   27/5/1395 جلسه  در  وزیران  هیأت 
کشور و به استناد ماده)10( قانون جامع حمایت از  کشور و سازمان بهزیستی  سازمان برنامه و بودجه 

کرد:  حقوق معلوالن مصوب 1383ـ تصویب 
کز غیردولتی کشور به مرا کمک هزینه)یارانه( پرداختی سازمان بهزیستی  1- میزان 

از  آموزی معلوالن  آموزشی و حرفه  توانبخشی،  بابت نگهداری، خدمات  )روزانه و شبانه روزی( 
کشور  کل  محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف)131500( قانون بودجه سال 1395 

به شرح جدول زیر تعیین می شود: 

افراد مشمولردیف

ارائه مراکز شبانه روزیمراکز روزانه
خدمات 
تخصصی 

توانبخشی 
در منزل

کارگاه های 
تولیدی 
حمایتی درجه 2درجه 1درجه 2درجه 1

معلوالن، سالمندان و بیماران 1
381۰34۰۰۵6۰۰۵1۰۰134۰39۲۰روانی مزمن

معلوالن، سالمندان و بیماران ۲
--67۲۰6۲۲۰--روانی مزمن فاقد سرپرست

3

معلوالن، سالمندان و بیماران 
روانی مزمن با نیازهای خاص )ایدز، 

هپاتیت، ام اس، آلزایمر و ضایعه 
نخاعی(

--67۲۰---

افراد دارای اختالالت نافذ رشد 4
-----4۰3۰)اوتیسم(

کز مذکور  کیفیت خدمات ارایه شده در مرا گرفتن  کشور مجاز است با درنظر  2- سازمان بهزیستی 
کز  مرا درجه بندی  براساس  یارانه  پرداخت  به  نسبت  مربوط،  اعتبارات مصوب  به سقف  توجه  با  و 

کند. منطبق با ضوابط مربوط اقدام 
معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری
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آیین نامه تشکل های مردم  نهاد مصوب 1395/1/11 هیأت وزیران

شـماره  پیشـنهاد  بـه   27/5/1395 و   11/1/1395  ،2/12/1394 جلسـه های  در  وزیـران  هیـأت 
کشـور و بـه اسـتناد اصـل یکصـد و سـی و هشـتم قانـون اساسـی  104220 مـورخ 25/8/1393 وزارت 

کـرد:  ح زیـر تصویـب  جمهـوری اسـامی ایـران آیین نامـه تشـکل های مـردم نهـاد را بـه شـر

ماده  1
اجتماعـی،  توسـعه  راسـتای  در  فعالیـت  منظـور  بـه  کـه  اسـت  غیردولتـی  نهـادی  مدنـی  نهـاد 

می شـود. یـا  شـده  ایجـاد  سیاسـی  و  فرهنگـی 
کمیتـی، عـدم دخالـت  نهادهـای حا و  بـه دولـت  وابسـتگی  عـدم  از غیردولتـی،  تبصـره- منظـور 
و  مقامـات  فعالیـت  عـدم  همچنیـن  و  اسـتمرار  و  اداره  تأسـیس،  در  کمیتـی  حا نهادهـای  و  دولـت 
از جایـگاه حقوقـی خـود، بـه عنـوان  بـا اسـتفاده  کمیتـی  کارکنـان دولتـی و نهادهـای حا مسـئوالن و 

یـا عضـو اسـت. مؤسـس 

ماده 2
و  غیرسیاسـی  نهـاد  می شـود،  نامیـده  »تشـکل«  آیین نامـه  ایـن  در  کـه  مـردم  نهـاد  تشـکل  
غیرانتفاعـی بـوده و بـا رویکـردی اجتماعـی توسـط جمعـی از اشـخاص حقیقـی بـه شـکل داوطلبانـه 
ثبـت  بـه  و  کـرده  دریافـت  فعالیـت  پروانـه  موضـوع مشـخص  در  نامـه  آییـن   ایـن  مفـاد  رعایـت  بـا  و 

می رسـد.
احـزاب،  فعالیـت  قانـون  موضـوع  سیاسـی  فعالیـت  نداشـتن  غیرسیاسـی،  از  منظـور   -1 تبصـره 
جمعیت هـا و انجمن هـای سیاسـی و صنفـی و انجمن هـای اسـامی یـا اقلیت های دینی شناخته شـده 
مصـوب13۶0ـ و منظـور از غیرانتفاعـی، عـدم برداشـت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم سـود و سـایر منافـع 
کارکنـان یـا افراد وابسـته  اقتصـادی حاصـل از انجـام فعالیت هـا، بـه نفـع اعضـا، موسسـان، مدیـران و 

آنـان اسـت.
تبصره 2- شـبکه موضوع ماده)4( با داشـتن سـایر شـرایط، از حکم لزوم تأسـیس تشـکل توسـط 
جمعـی از اشـخاص  حقیقـی و تشـکل محلـی موضـوع مـاده)21( بـا داشـتن سـایر شـرایط از حکـم لـزوم 

دریافـت پروانـه فعالیـت و ثبـت تشـکل مسـتثنی هسـتند.
تعاونی هـا،  اقتصـادی،  تشـکل های  و  اتاق هـا  عمومـی  غیردولتـی،  نهادهـای   -3 تبصـره 
کانون ها و سـازمان های  دانشجویی  سـازمان های صنفی و حرفه  ای، احزاب و تشـکل های   سیاسـی، 
کارخانجـات،  کارفرمایـی فعـال در دانشـگاه ها، مـدارس و  کارگـری و  و دانش  آمـوزی، سـازمان های 
انجمن هـای علمـی، مؤسسـات فرهنگـی، هنـری و ادبـی، هیئت هـای مذهبـی، باشگاه های ورزشـی، 
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کـز تـرک اعتیـاد، مؤسسـات تجـاری و انتفاعـی و موسسـات موضوع بندهای)1( تـا)12( ماده)2۶(  مرا
قانـون تنظیم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت مصـوب 1380 مصـداق تشـکل نبـوده و از شـمول ایـن 

ج هسـتند.  آیین نامـه خـار

ماده 3
محـدوده جغرافیایـی فعالیـت هـر تشـکل،  یکـی از سـطوح ملـی، منطقـه ای، اسـتانی، شهرسـتانی 

یـا بین المللـی اسـت.
ج  کثـر پنـج اسـتان اسـت و سـطح بین المللـی بـه  خـار تبصـره 1- سـطح  منطقـه ای حداقـل  دو و حدا

گسـترش  دارد. از مرزهـای  ایران 
تبصـره 2- محـدوده جغرافیایـی فعالیـت تشـکل محلـی موضـوع مـاده)21( یـک روسـتا یـا محلـه 

شـهری اسـت.

ماده 4
زیـر می تواننـد  اسـت درصـورت وجـود شـرایط   آن هـا مشـترک  فعالیـت  کـه موضـوع  تشـکل هایی 

کننـد :  تقاضـای تشـکیل شـبکه در سـطوح  ملـی   یـا اسـتانی 
الف( حداقل پنج تشـکل باشـند. 

گذشـته باشـد.  ب( حداقل دو سـال از تاریخ ثبت آن ها 
کرده باشـند.  ج در ماده)31( عمل  پ( بـه وظیفـه مندر

تشـکیل  تقاضـای  نمی تواننـد  می کننـد  فعالیـت  بین المللـی  سـطح  در  کـه  تشـکل هایی  تبصـره- 
کننـد. شـبکه 

ماده 5
ماهیـت  و  رسـیده   ثبـت  بـه  رسـمًا  جهـان  کشـورهای  از  یکـی  در  کـه  خارجـی  مدنـی  نهادهـای 
ایـن  بـا رعایـت  پروانـه فعالیـت  اخـذ  و  اجتماعـی دارنـد می تواننـد درصـورت داشـتن شـرایط مربـوط 

کننـد. فعالیـت  ایـران  در  و)24(  مـواد)23(  خصـوص  بـه  و  آیین نامـه 

ماده 6
توسـعه  و  گـذاری  سیاسـت   اصلـی  مرجـع  به   عنـوان  تشـکل ها  از  حمایـت  و  توسـعه  ملـی  شـورای 
وزارت  در  ترتیـب  بـه   آن  دبیرخانـه  و  تشـکیل  شهرسـتانی  و  اسـتانی  ملـی،  سـطح  سـه  در  تشـکل ها 

می شـود.  دایـر  مربـوط  مقـررات  و  قوانیـن  رعایـت  بـا  فرمانداری  هـا  و  اسـتانداری ها  کشـور، 
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ماده 7
کـه در ایـن آیین نامـه »شـورای ملی« نامیده می شـود،  شـورای ملـی توسـعه و حمایـت از تشـکل ها 
کار و  تعـاون،  نماینـدگان وزارتخانه هـای  رییـس،  کشـور به عنـوان  از معـاون اجتماعـی وزیـر  مرکـب 
میـراث  و  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان های  و  دادگسـتری  و  جوانـان  و  ورزش  اجتماعـی،  رفـاه 
گردشـگری و معاونت هـای امـور زنـان و خانـواده و حقوقـی رییس جمهـور و  فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
حسـب مـورد دسـتگاه یـا دسـتگاه های اجرایـی ذی ربـط و چهـار نماینـده منتخـب از تشـکل های ملـی 

و منطقـه ای اسـت.
انتخـاب و مـدت عضویـت نماینـدگان تشـکل های عضـو شـورای ملـی براسـاس  تبصـره- نحـوه 

می شـود.  تعییـن  آیین نامـه  ایـن  اجرایـی  دسـتورالعمل 

ماده 8
وظایف و اختیارات شـورای ملی به شـرح زیر اسـت : 

ارتقـا و نهادینـه  بـرای تعمیـق،  الـف( تعییـن سیاسـت های  ترویجـی، تشـویقی و فرهنگ سـازی 
کـردن مشـارکت اجتماعـی مـردم از طریـق تشـکل ها؛ 

ب( هماهنگی میان دسـتگاه های اجرایی به منظور ظرفیت سـازی، سـاماندهی و توانمندسـازی 
برای توسـعه تشـکل ها و نظـارت بر آن ها؛ 

پ( رسـیدگی بـه اعتراضـات تشـکل  ها از شـوراهای اسـتانی و شهرسـتانی و دسـتگاه های اجرایـی 
ذی ربط؛ 

ت( نظـارت  بـر فعالیـت هـا و عملکـرد تشـکل های  ملـی و منطقـه ای و بررسـی و اعـام  نظر در مورد 
گزارش هـای رسـیده از عملکـرد تشـکل ها. تخلف هـا و 

ث( اعـام نظـر و تصمیم گیـری در مـورد صـدور پروانـه فعالیت برای تشـکل های ملی و منطقه ای 
و شـبکه های موضوع ماده)4(؛ 

کشـور؛  ج( نظارت بر حسـن اجرای مفاد این آیین نامه در سـطح 
کشـور در حدود وظایـف موضوع این مـاده و رعایت  تبصـره- مصوبـات شـورای ملـی بـا تاییـد وزیـر 
قوانیـن و مقـررات مربـوط ابـاغ می شـود و دبیـر شـورای ملـی، مسـئولیت ابـاغ، پیگیـری و نظـارت بـر 

گـزارش بـه شـورای ملـی را برعهده دارد. حسـن اجـرای مصوبـات و ارایـه 

ماده 9
کـه در ایـن آیین نامـه »شـورای اسـتانی« نامیـده  شـورای  اسـتانی توسـعه و حمایـت از تشـکل ها 
کار   می شـود، مرکـب  از معـاون ذی ربـط اسـتاندار بـه  عنـوان رییـس، نماینـدگان ادارات  کل تعـاون، 
و  دسـتی  فرهنگـی، صنایـع  میـراث  و  و جوانـان، حفاظـت  محیـط  زیسـت  ورزش  اجتماعـی،  رفـاه  و 
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گردشـگری اسـتان و دسـتگاه یـا دسـتگاه های تخصصـی اسـتانی حسـب مـورد و دو نماینـده منتخـب 
اسـت. اسـتانی  از تشـکل های 

ماده 10
وظایف و اختیارات شـورای اسـتانی به شـرح زیر است: 

الف( اجرای مفاد این آیین نامه در سـطح اسـتان؛ 
ب( اجرای مصوبات اباغی از سـوی شـورای ملی؛ 

پ( نظـارت  بـر عملکـرد و هماهنگـی میـان دسـتگاه های اجرایـی اسـتانی به منظـور اجـرای ایـن 
آیین نامـه و مصوبـات شـورای  ملـی؛ 

ت( حمایت از مشـارکت تشـکل های اسـتانی در فرآیند توسـعه پایدار اسـتان؛ 
ث( اعـام نظـر و تصمیم گیـری در مـورد صدور پروانه فعالیت برای تشـکل های اسـتانی؛ 

ارایه شـده از سـوی دبیرخانـه شـورای  اسـتانی  گزارش هـای  ج( بررسـی و تصمیم گیـری در مـورد 
یـا تخلفـات تشـکل های اسـتانی؛  دربـاره عملکـرد 

قابـل  اجتماعـی  امـور  گـذاری  وا نحـوه  درخصـوص  اسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های  بـا  تعامـل  چ( 
اسـتان؛  گـذاری  وا

کیفی تشـکل های اسـتانی؛  کمی و  ح( تعیین سیاسـت های حمایتی برای توان افزایی و توسـعه 
اسـتانی،  تشـکل های  توسـعه  وکیفـی  کمـی  وضعیـت  از  سـاالنه  و  مـوردی  گـزارش  ارایـه  خ( 

شـورای  ملـی؛  بـه  محلـی  و  شهرسـتانی 

ماده 11
شهرسـتانی  شـورای  آیین نامـه  ایـن  در  کـه  از  تشـکل ها  حمایـت  و  توسـعه  شهرسـتانی  شـورای 
کار و رفاه اجتماعی،  نامیـده  می شـود، مرکـب  از فرمانـدار به عنـوان رییس، نماینـدگان ادارات تعاون، 
گردشـگری شهرسـتان  ورزش و جوانـان، حفاظـت  محیـط  زیسـت و میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
و دسـتگاه یـا دسـتگاه های تخصصـی شهرسـتانی حسـب مـورد و دو نماینـده منتخـب از تشـکل های 

شهرسـتانی اسـت.

ماده 12
وظایف و اختیارات شـورای شهرسـتانی به شـرح زیر است: 

الف( اجرای مفاد این آیین نامه در سـطح شهرسـتان؛ 
ب( اجرای مصوبات اباغی از سـوی شـورای  ملی و شـورای  اسـتانی  مربوط؛ 

بـر عملکـرد و هماهنگـی میـان دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتانی به منظـور اجـرای  پ( نظـارت 
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ایـن آیین نامـه و مصوبـات شـورای ملـی و شـورای اسـتانی مربـوط؛ 
ت( حمایت از مشـارکت تشـکل های شهرسـتانی در فرآیند توسـعه پایدار شهرسـتان؛ 

ث( اعـام نظـر و تصمیم گیـری در مـورد صدور پروانه فعالیت برای تشـکل های شهرسـتانی؛ 
گزارش های ارایه شـده از سـوی دبیرخانه شـورای شهرسـتانی  ج( بررسـی و تصمیم گیری در مورد 

در بـاره عملکـرد یا تخلفات تشـکل های شهرسـتانی؛ 
گـذاری امـور اجتماعـی قابـل  چ( تعامـل بـا دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتان درخصـوص نحـوه وا

گـذاری شهرسـتان؛  وا
تشـکل های  کیفـی  و  کمـی  توسـعه  و  توان افزایـی  بـرای  حمایتـی  سیاسـت های  تعییـن  ح( 

نی؛  سـتا شهر
کیفـی توسـعه تشـکل های شهرسـتانی و  کمـی و  از وضعیـت  گـزارش مـوردی و سـاالنه  ارایـه  خ( 

محلـی بـه شـورای ملـی و شـورای اسـتانی مربـوط؛ 

ماده 13
براسـاس  شهرسـتانی،  و  اسـتانی  شـوراهای  در  عضویـت  بـرای  تشـکل ها  نماینـدگان  انتخـاب 

می گیـرد. صـورت  ملـی  شـورای  مصـوب  دسـتورالعمل 

ماده 14
درخواسـت تأسـیس تشـکل ها متناسـب بـا محـدوده مـورد نظر بـرای فعالیت به دبیرخانه شـورای 
ذی ربـط ارایـه می شـود و دبیرخانـه شـوراهای ملـی، اسـتانی و شهرسـتانی موظفنـد ظـرف یـک مـاه از 
کـه  در صورتـی  و  اقـدام  درخواسـت  بررسـی  بـه  نسـبت  تشـکل،  تأسـیس  درخواسـت  دریافـت  تاریـخ 
درخواسـت ارایه شـده مغایرتـی بـا شـرایط تأسـیس تشـکل در چارچـوب مفـاد ایـن آیین نامـه، نداشـته 

کننـد. باشـد اجـازه تأسـیس تشـکل را صـادر 
تبصـره 1- اجـازه تأسـیس صرفـًا بـه معنـای موافقـت اولیـه و موقـت بـا درخواسـت صـدور پروانـه 

تشـکل و طـی مراحـل دریافـت پروانـه فعالیـت اسـت و پروانـه فعالیـت محسـوب نمی  شـود.
تبصـره 2- جوانـان متقاضـی تأسـیس تشـکل می تواننـد درخواسـت خـود را بـرای بررسـی و صـدور 
کننـد.  اجـازه تأسـیس تشـکل بـا رعایـت ترتیبـات مقـرر در ایـن مـاده بـه وزارت ورزش و جوانـان ارایـه 

ماده 15
پـس از صـدور اجـازه تأسـیس تشـکل، هیـأت موسـس آن بایـد ظـرف یـک مـاه مطابـق اساسـنامه 
خـود نسـبت بـه اسـتقرار ارکان تشـکل اقـدام و اساسـنامه و صورتجلسـه مربـوط بـه اسـتقرار ارکان را 

کنـد. تنظیـم و بـرای تاییـد بـه دبیرخانـه شـورای ذی ربـط ارائـه 
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ماده 16
اساسـنامه تشـکل باید دارای موارد زیر باشـد : 

الـف( نـام و عنوان و درصورت داشـتن، عنوان اختصاری؛ 
نهادهـای  و  دولتـی  سـاختار  و  تشـکیات  بـه  اختصـاص  کـه  سـازمان  ماننـد  عناوینـی  تبصـره- 

شـود.  گرفتـه  بـه  کار  تشـکل  نامگـذاری  در  نمی توانـد  باشـد،  داشـته   کمیتـی  حا
ب( اهداف؛ 

پ( موضـوع فعالیت؛ 
ت( مـدت فعالیت؛ 

ث( محـدوده جغرافیایـی و مرکـز اصلی فعالیت؛ 
ج( نحـوه ایجاد شـعب و دفاتـر نمایندگی؛ 

چ( ارکان و تشـکیات، نحوه انتخاب، شـرح وظایف و اختیارات و مسـئولیت های آن ها؛ 
ح( نحـوه تعییـن صاحبان امضای مجاز؛ 

خ( نحـوه تغییـر و تجدیـد نظر در مواد اساسـنامه؛ 
گـزارش مالی و اجرایی بـه مراجع ذی ربط و ذی نفعان؛  د( نحـوه ارائـه 

ذ( نحوه اداره تشـکل؛ 
ر( میزان سـرمایه اولیه؛ 

ز( دوره   زمانی تشـکیل جلسـات شـورای عمومی و شـورای   مرکزی  تشـکل؛ 
س( نحـوه تامین منابع مالی تشـکل؛ 

ش( نحـوه انحال؛ 
ص( مشـخص سـاختن وضعیت دارایی  ها پس از انحال؛ 

ماده 17
هیـأت موسـس، شـورای مرکـزی، دبیـر یـا عناویـن معـادل طبـق اساسـنامه تشـکل، بایـد دارای 

شـرایط عمومـی زیـر باشـند: 
الف( داشـتن حداقل هجده سـال سن تمام؛ 

ب( تابعیـت جمهوری اسـامی ایران؛ 
پ( التزام به قانون اساسـی جمهوری اسـامی ایران؛ 

ت( عدم وابسـتگی به احزاب، سـازمان ها وگروه  های غیرقانونی؛ 
ث( نداشـتن محرومیـت از حقـوق اجتماعی بـه موجب حکم دادگاه؛ 

تبصره هیأت موسـس تشـکل باید دارای حداقل پنج عضو باشـد. 
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ماده 18
دبیرخانـه شـورای ذی ربـط موظـف اسـت اقدامـات اجرایـی الزم را در زمـان معیـن و در چارچـوب 

ایـن آیین نامـه و دسـتورالعمل اجرایـی آن انجـام دهـد.

ماده 19
کـه درخواسـت فعالیـت در سـطح ملی یـا منطقه ای دارنـد در صورتی  پروانـه فعالیـت تشـکل هایی 
کـه اهـداف و موضـوع فعالیت شـان بـه تشـخیص شـورای ملـی از ماهیـت ملـی یـا منطقـه ای برخـوردار 
باشـد و توانایـی آن هـا بـرای فعالیـت در سـطح مـورد درخواسـت بـرای شـورا احـراز شـود بـه طـور موقت 
از  کـه طـی ایـن مـدت تشـکل های ملـی در بیـش  بـرای مـدت دو سـال صـادر می شـود و در صورتـی 
پنـج اسـتان و تشـکل های منطقـه ای در بیـش از یـک اسـتان فعالیـت داشـته باشـند پروانـه آن هـا بـه 

صـورت چهارسـاله صـادر شـده و در غیـر ایـن صـورت بـه تشـکل اسـتانی تبدیـل می شـوند. 

ماده 20
از تاریـخ الزم  االجـرا شـدن ایـن آیین نامـه، پروانـه فعالیـت تشـکل ها در دبیرخانـه شـوراهای ملـی، 
کشـور ارسـال  اسـتانی و شهرسـتانی صـادر و عینـًا جهـت ثبـت رسـمی بـه سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک 

می شـود.
تبصـره-  روزنامـه رسـمی جمهـوری اسـامی ایـران موظـف اسـت پس از اعـام دبیرخانه شـوراهای 

کنـد. گهـی ثبـت و تغییـرات تشـکل ها اقـدام  ملـی، اسـتانی و شهرسـتانی، درخصـوص انتشـار آ

ماده 21
کـه توسـط حداقـل سـه نفـر از اهالـی بـاالی هجـده سـال ارایـه  تقاضـای ایجـاد تشـکل های محلـی 

می شـود بـرای ثبـت اطاعـات بـه بخشـداری محـل فعالیـت ارایـه می شـود.

ماده 22
بخشـداری ها موظفنـد پـس از دریافـت تقاضـای ایجـاد تشـکل محلی نسـبت به ثبت مشـخصات 
تشـکل  اطاعـات،  ثبـت  از  پـس  و  اقـدام  فعالیـت  محـل  نشـانی  و  فعالیـت  موضـوع  اعضـا،  فـردی 

کنـد. -یادشـده می توانـد فعالیـت خـود را آغـاز 

ماده 23
مـاده)3(  موضـوع  بین المللـی  تشـکل های  فعالیـت  بـر  نظـارت  و  تصمیم گیـری  بـه  منظـور 
و  کشـور)رییس(  وزارت  معـاون  از  مرکـب  کارگروهـی  مـاده)5(  موضـوع  خارجـی  مدنـی  نهادهـای  و 
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نماینـدگان  وزارت  امـور خارجـه، وزارت  اطاعـات و حسـب  مـورد دسـتگاه  تخصصـی  مربـوط تشـکیل 
 می شـود.

ماده 24
وظایف کارگروه  موضوع  ماده)23( به  شـرح زیر اسـت : 

کـه  دوسـتی  بـرای  انجمن هـای  پروانـه  فعالیـت  صـدور  مـورد  در  تصمیم گیـری  بررسـی  و  الـف( 
کشـور خارجـی در چارچـوب  تقاضـای فعالیـت بـرای توسـعه روابـط دوسـتانه بیـن ملـت ایـران بـا یـک 
دیپلماسـی عمومـی را دارنـد، اجـازه و نحـوه فعالیـت سـایر تشـکل های  بین المللـی موضـوع مـاده)3( 

اتبـاع  بیگانـه؛  و فعالیـت تشـکل های متقاضـی فعالیـت در حـوزه 
ب( بررسـی و صـدور مجـوز درخصـوص فعالیـت مشـترک تشـکل ها بـا دولت هـا، سـفارت خانه ها 
کمـک یـا عقـد قـرارداد بـا دولت هـا،  یـا نهادهـای مدنـی خارجـی موضـوع مـاده)5(، دریافـت هرگونـه 
دایـر  و  نهادهـای  بین المللـی  سـایر  و  مـاده)5(  موضـوع  خارجـی  نهادهـای  مدنـی  و  سـفارتخانه ها 

کشـور؛  ج از  کـردن شـعبه و دفتـر نمایندگـی در خـار
پ( بررسـی و صـدور مجـوز در خصـوص فعالیت نهادهای مدنـی خارجی موضوع ماده)5(؛ 

ت( نظـارت  بـر فعالیـت تشـکل ها و نهادهـای موضـوع مـاده)23( و اعـام نظـر در مـورد تخلفـات 
گزارش هـای رسـیده از عملکـرد آن هـا؛  و 

کننـد و  کشـور فعالیـت  تبصـره 1- انجمن هـای دوسـتی موضـوع ایـن مـاده تنهـا می تواننـد در یـک 
اعضـای آن هـا نیـز تنهـا می تواننـد در یـک انجمـن، مسـئولیت اصلـی و رسـمی داشـته باشـند.

کـه خواسـتار  تبصـره 2- تشـکل های بین المللـی موضـوع مـاده)3( و همچنیـن سـایر تشـکل هایی 
فعالیـت مـوردی در سـطح بین المللـی هسـتند بـرای انجـام اقدامـات موضـوع بنـد)ب( ایـن مـاده بایـد 

کنند. پـس  از ارایـه درخواسـت و دریافـت مجـوز مربـوط اقـدام  

ماده 25
یـا  بـا سـفارتخانه ها  ارتبـاط  نحـوه حضـور و عضویـت تشـکل ها در مجامـع بین المللـی، برقـراری 
آژانس هـای وابسـته بـه سـازمان ملـل متحـد، فعالیـت بـا آژانس هـای وابسـته بـه سـازمان ملـل متحـد 
بـه مراجـع مربـوط، در  ایـن مـوارد  از شـخصیت های خارجـی و چگونگـی اطاع رسـانی در  بـا دعـوت 

تعییـن می شـود.  آیین نامـه  ایـن  اجرایـی  دسـتورالعمل 

ماده 26
و  اطاع رسـانی  بـه  مربـوط  تکالیـف  انجـام  از  مـاده)23(  تشـکل های موضـوع  تخلـف  درصـورت 
کشـور بـدون دریافـت مجـوز،  کارگـروه  موضـوع  مـاده)23( یـا انجـام فعالیـت در یـک  دریافـت مجـوز از 
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کـرده و پـس  از اسـتماع دفاعیـه تشـکل، حسـب اقتضـا و متناسـب بـا تخلـف،  کارگـروه مذکـور رسـیدگی 
بـه شـرح زیـر صـدور رأی می کنـد: 

ج در پرونـده بـا تعییـن   مهلـت برای   اصاح   وضعیت   تشـکل؛  کتبـی  و در 1- تذکـر 
کثر به مدت سـه ماه؛  2- تعلیـق موقـت پروانـه فعالیت تشـکل حدا

3- درخواسـت انحال تشـکل متخلف از دادگاه صالح؛ 
حضـور  بـرای  ذی نفـع  تشـکل  از  رسـیدگی،  زمـان    در  اسـت  موظـف    مذکـور  کارگـروه    تبصـره- 

کنـد. دعـوت   دفاعیـات  ارایـه  و  درجلسـه 

ماده 27
کارگروه  نهاد هـای مدنـی خارجـی موضـوع مـاده)5( بـرای فعالیـت در ایـران بایـد مـدارک زیر را بـه 

کنند:  کارگـروه مذکور را تحصیـل   موضـوع  مـاده)23( ارایـه و موافقـت 
کتبـی بـا تعییـن محدوده زمانی و مکانی حضـور و فعالیت در ایران؛  الـف( درخواسـت 

گهی ثبت و ترجمه رسـمی آن؛  ب( اساسـنامه و آ
پ( موضـوع فعالیـت مورد نظر؛ 

ماده 28
بررسـی  نسـبت  بـه  مـاده)27(  موضـوع  مـدارک  دریافـت  از  پـس   مـاده)23(  کارگـروه  موضـوع  
و  درخواسـت دهنده  بـودن  غیرسیاسـی  و  غیرانتفاعـی  غیردولتـی،  احـراز  و ضمـن  اقـدام  درخواسـت 

می کنـد. تصمیم گیـری  ایـران  مقـررات  و  قوانیـن  بـا  اعام شـده  فعالیـت  مغایـرت  عـدم 

ماده 29
تشـکل ها پـس از دریافـت پروانـه فعالیـت و ثبت آن، از حقوق زیر برخوردار می  شـوند : 

بـا  متناسـب  اجرایـی  دسـتگاه های  بـه  راهکارهـا  پیشـنهاد  ارایـه  و  اظهارنظـر  مشـاوره،  الـف( 
تشـکل؛  فعالیـت  موضـوع  و  تخصـص 

ب( دیده بانـی و نظـارت بـر عملکرد سـایر بخش هـای جامعه در زمینه فعالیـت تخصصی خود؛ 
پ( ارایـه خدمـات اجتماعی حسـب تخصـص و حوزه فعالیت؛ 

و  خصوصـی  بخـش  اجرایـی،  دسـتگاه های  پروژه هـای  و  برنامه هـا  اجـرای  در  مشـارکت  ت( 
کارگـروه   موضـوع  مـاده)23( و سـایر دسـتگاه های ذی  ربـط از  سـازمان های بین المللـی مـورد تاییـد 

طریـق تفاهـم یـا عقـد قـرارداد بـا آن هـا؛ 
ث( عقـد تفاهم نامـه و قـرارداد همـکاری با اشـخاص حقیقـی و حقوقی اعم   از دولتی و غیردولتی 

ج مطابق قوانین و مقررات  جاری  کشـور ؛  داخل  و خار
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کسـب مجـوز از  ج( برگـزاری اجتماعـات و راهپیمایی  هـا در جهـت تحقـق اهـداف تشـکل پـس از 
مراجـع قانونـی مربـوط ؛ 

چ( ارایـه خدمـات آموزشـی و انتشـار نشـریه و ایجـاد پایـگاه اینترنتـی و اسـتفاده از سـایر ابزارهـای 
اطاع رسـانی و محصـوالت فرهنگـی، آموزشـی و پژوهشـی بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات مربـوط؛ 

کیفری و سـایر قوانین مربوط؛  ح( دادخواهـی در مراجـع قضایـی، مطابـق قانون آیین دادرسـی 

ماده  30
در  آیین نامـه  ایـن  ضوابـط  رعایـت  بـا  را  خـود  هزینه هـای  تامیـن  منابـع  اسـت  موظـف  تشـکل 

کنـد. تعییـن  اساسـنامه 

ماده  31
و  دهد  صورت  بانکی  حساب  طریق  از  را  خود  پرداخت های  و  دریافت  ها  است  موظف  تشکل 

کند.  عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت 

ماده  32
تقسیم اموال و مازاد درآمد تشکل در میان مؤسسان، اعضا و مدیران قبل از انحال ممنوع است.

ماده  33
را به اطاعات و اسناد  بازرسان دبیرخانه شورای ذی ربط  تشکل موظف است امکان دسترسی 

کند.  خود در حضور نماینده تشکل و صرفًا در محل دفتر تشکل فراهم 

ماده  34
در صورتی که دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و یا شهرستانی راسأ یا از طریق دستگاه های اجرایی 
گزارش مستند مربوط را به شورای  کند  تخصصی، تخلفات و یا خروج از شرایط تأسیس تشکل را احراز 
ذی ربط ارایه می کند و این شورا پس از بررسی مدارک و مستندات ارایه   شده و پس از استماع دفاعیه 

تشکل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زیر صدور رای می کند: 
کتبی و درج در پرونده با تعیین مهلت برای اصاح وضعیت تشکل؛  1- تذکر 

کثر به مدت سه ماه؛  2- تعلیق موقت پروانه فعالیت تشکل حدا
3- درخواست انحال تشکل متخلف توسط شورای ملی از دادگاه صالح؛ 

تبصره 1- تشکل ها می توانند مراتب اعتراض خود را از تصمیم شورای شهرستان به شورای استان 
کنند.  و از تصمیم شورای استان به شورای ملی ارایه 
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گزارش تخلف یا شکایت،  تبصره 2- دبیرخانه شورای ذی ربط موظف است در زمان رسیدگی به 
از تشکل ذی نفع برای حضور در جلسه و ارایه دفاعیات دعوت به عمل آورد. 

ماده 35
کمک به توسعه مشارکت  دستگاه های  اجرایی موظفند به   منظور تحقق اهداف این آیین نامه و 
گذاری تصدی ها و فعالیت های اجتماعی قابل    تشکل ها در امور اجتماعی، نسبت به شناسایی و وا

کنند.  گذاری دستگاه متبوع به تشکل ها مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام  وا

ماده 36
انحال تشکل به دو شکل زیر صورت می پذیرد: 

الف( انحال اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه؛ 
ب( انحال اجباری در صورت رأی دادگاه صالح یا عدم امکان تطبیق وضعیت تشکل موضوع 

ماده)39(؛ 

ماده 37
کلیه تشکل  هایی که قبل از الزم  االجراشدن این آیین نامه تأسیس شده اند، ظرف دو سال از تاریخ 

کنند.  الزم االجراشدن این آیین نامه باید نسبت به تطبیق وضعیت خود با این آیین نامه اقدام 

ماده 38
بند)13(  موضوع  مؤسسات  به عنوان  که  تشکل هایی  آیین نامه،  این  شدن  الزم االجرا  تاریخ  از 
در  زمینه  های تصریح  شده  در  فعالیت  مالی دولت قصد  مقررات  از  تنظیم بخشی  قانون  ماده)2۶( 
کشور مصوب 1359ـ دارند در چارچوب  ماده واحده الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی 
کشور پروانه فعالیت دریافت می کنند و به ثبت می  رسند.  احکام این آیین نامه از سازمان بهزیستی 

ماده 39
کشور  دستورالعمل اجرایی این آیین نامه ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراشدن آن توسط وزارت 
سازمان حفاظت محیط  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  با همکاری 

زیست تهیه و اباغ می شود. 
معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری

557



 تصویب نامه درخصوص تأمین مسکن گروه های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعى 
 1395/11/27 مصوب  اسالمى  انقالب  مسکن  بنیاد  مسئولیت  با  حمایتى  مسکن  و 

هیأت وزیران

 10/۶/1395 خ  مـور  708548 شـماره  پیشـنهاد  بـه   27/11/1395 جلسـه  در  وزیـران  هیـأت 
بـه اسـتناد اصـل یکصـد و سـی و هشـتم قانـون اساسـی جمهـوری  کشـور و  سـازمان برنامـه و بوجـه 

کـرد:  تصویـب  ایـران  اسـامی 
کـم درآمـد در دو قالـب مسـکن  گروه هـای  اقدامـات زیـر بـا هـدف حمایـت دولـت از تأمیـن مسـکن 
بـه مهـر دفتـر هیـأت دولـت  تأییـد شـده  کـه  بـه شـرح جـدول پیوسـت  اجتماعـی و مسـکن حمایتـی 
کـه در ایـن تصویب نامـه »بنیـاد« نامیـده  اسـت، بـا مسـئولیت اجرایـی بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی 

می شـود:  انجـام  می شـود، 
کمک باعوض(:  الف( مسـکن حمایتی)کمک به سـاخت و خرید مسـکن ملکی و 

1- بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی ایـران موظـف اسـت نسـبت بـه تعییـن بانـک عامـل جهـت 
خ  مـور 90453/ت511۶۶هــ  شـماره  تصویب نامـه  در  اعامـی  مبلـغ  سـقف  در  تسـهیات  تأمیـن 
8/8/1393 اقـدام نمایـد. اسـتفاده از ایـن تسـهیات بـرای خریـد بناهـای تا عمر بیسـت سـال بامانع 

اسـت.
ایـن  بنـد)ب(  جـزء)۶(  موضـوع  کم درآمـد  گروه هـای  از  متقاضیـان  وجـود  صـورت  در   -2
تصویب نامـه، بـرای خریـد واحدهـای مسـکن مهـر بـدون متقاضـی، به ازای هـر واحد مسـکونی هفتاد 

می شـود. پرداخـت  باعـوض  کمـک  ریـال  میلیـون)70/000/000( 
کمـک اجـاره و وام قـرض  ب( مسـکن اجتماعی)کمـک بـه سـاخت مسـکن اسـتیجاری، پرداخـت 

الحسنه(: 
کمک به سـاخت مسـکن اسـتیجاری:  1- به منظور 

کـه تمایـل بـه احـداث واحدهـای مسـکونی  الـف( بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی دارای زمیـن 
اسـتیجاری بـا نرخ هـای اجـاره ترجیحـی و در قالـب توافـق بـا بنیـاد داشـته باشـند، بـه ازای هـر واحـد 
اسـتیجاری تا دو برابر سـقف تسـهیات جزء)1( بند)الف( این تصویب نامه تسـهیات اعطا می شـود.
زمیـن در محـدوده شـهرها)دارای  تامیـن  بـه  اسـت نسـبت  راه و شهرسـازی موظـف  ب( وزارت 
گاز( و یـا شـهرهای جدیـد بـرای سـاخت واحـد اسـتیجاری از طریـق  تأسیسـات زیربنایـی آب، بـرق و 
بـا رعایـت حداقـل چهـل  کـه تمایـل بـه سـاخت مسـکن ملکـی اسـتیجاری  گـذاری بـه سـازندگانی  وا
هماهنگـی  براسـاس  اسـتیجاری،  واحدهـای  اداره  نمایـد.  اقـدام  دارنـد،  اجـاره ای  درصـد)%40( 
بـه سـازندگان  از ملکـی و اجـاره ای  کلیـه واحدهـا اعـم  بـود و  بـا بنیـاد و به عهـده سـازندگان خواهـد 
تعلـق خواهـد داشـت. بـه واحدهـای مشـمول ایـن بنـد، تسـهیات موضـوع ایـن تصویب نامـه تعلـق 
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نمی گیـرد.
تبصـره 1- ســازندگان موظفنـد واحدهـای اسـتیجاری را حداقـل به مدت)10( سـال بـه متقاضیان 
گـذار نماینـد. در سـند واحدهـای اسـتیجاری عنـوان غیرقابـل فـروش و اسـتیجاری بـه  معرفـی شـده وا

ج خواهد شـد. مـدت معیـن در
بـه  اختیـار،  در  زمین هـای  گـذاری  وا بـه  نسـبت  اسـت  مجـاز  و شهرسـازی  راه  وزارت   -2 تبصـره 

نمایـد. اقـدام  می کننـد،  اسـتیجاری  ملکـی  مسـکن  سـاخت  بـه  اقـدام  کـه  سـازندگانی 
تبصـره 3- وزارت راه و شهرسـازی مجـاز اسـت واحدهـای مسـکن مهـر بـدون متقاضـی را از طریق 
کـه متمایـل بـه تملـک این واحدها بـا رعایت نسـبت این بند می باشـند،  مزایـده بـه بخـش خصوصـی 

گـذار نماید. وا
تصویب نامـه  ایـن  بنـد)ب(  جـزء)۶(  موضـوع  کم درآمـد  خانوارهـای  اجـاره  هزینـه  کمـک   -2
تـا چهـار  و  نفـر  هـزار  زیـر)500(  بـرای شـهرهای  ریـال  میلیـون)2/000/000(  تـا دو  ترتیـب  بـه  ماهانـه 
نفـر  هـزار  بـاالی)500(  شـهرهای  بـرای  درصـد(  سـالیانه)10(  افزایـش  ریال)بـا  میلیـون)4/000/000( 
از تأییـد قـرارداد اجـاره در اختیـار مالکیـن قـرار داده می شـود. خانوارهـای  کـه پـس  تعییـن می شـود 
شـامل ایـن بنـد تـا پنـج سـال در صـورت تأییـد ادامـه وضعیـت درآمـدی توسـط مراجـع ذی ربـط، مجاز 

کمـک هزینـه می باشـند. ایـن  از  اسـتفاده  بـه 
کـه تـوان بازپرداخـت اقسـاط  3- وام قرض الحسـنه ودیعـه مسـکن بـرای حمایـت از خانوارهایـی 
را دارنـد بـه ازای هـر واحـد هفتـاد و پنـج میلیون)75/000/000( ریال بـا بازپرداخت)۶0( ماهـه تعیین 
لوایـح  کشـور و در قالـب وجـوه اداره شـده در  می شـود. منابـع الزم توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه 
بودجـه سـنواتی، از طریـق بانـک عامـل تعییـن شـده توسـط بانـک مرکـزی جمهـوری اسـامی ایـران 

تأمیـن می گـردد.
4- پرداخـت پنـج درصـد)5%( از سـود تسـهیات موضـوع جـزء)1( بند)الـف( و جـزء)1( بنـد)ب( 
کشـور پرداخـت مابه التفـاوت  ایـن تصویب نامـه بـر عهـده متقاضـی اسـت و سـازمان برنامـه و بودجـه 

تـا سـقف مصـوب شـورای پـول و اعتبـار را تضمیـن و تعهـد می نمایـد.
کمیتـه امداد امام خمینی)ره(،  کار و رفـاه اجتماعـی موظـف اسـت با همکاری  5- وزارت تعـاون، 
گروه های هدف  کشـور، بنیـاد و شـهرداری ها نسـبت بـه اولویت بنـدی و شناسـایی  سـازمان بهزیسـتی 

اقـدام نماید.
۶- در معرفی متقاضیان لحاظ شـرایط زیر الزامی اسـت: 

کـه خود و افراد تحت تکفـل آنان از تاریخ 1/1/1390  الـف( افـراد سرپرسـت خانوارهـای کم درآمـد 
فاقـد واحـد مسـکونی بـادوام یـا وام مسـکن بـوده و از تاریـخ 22/11/1357 از هیـچ یـک از امکانـات 
واحـد  زمیـن،  شـامل  مسـکن  تأمیـن  بـه  مربـوط  غیردولتـی  عمومـی  نهادهـای  امکانـات  یـا  دولتـی 

مسـکونی و یـا تسـهیات یارانـه ای خریـد و یـا سـاخت واحـد مسـکونی اسـتفاده نکـرده باشـند.
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ب( متقاضیان باید دارای حداقل پنج سـال سـابقه سـکونت در شـهر مورد تقاضا باشـند.
7- منابـع مـورد نیـاز اجـرای ایـن تصویب نامـه از محـل منابـع جـزء)2( بنـد)ب( مـاده)7( قانـون 
لوایـح  تأمیـن و در  کشـور  برنامـه و بودجـه  یارانه هـا مصـوب 1388 توسـط سـازمان  کـردن  هدفمنـد 

بودجـه سـنواتی پیش بینـی و منظـور می شـود.
کشـور  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  بـا  موافقتنامـه  مبادلـه  از طریـق  ایـن تصویب نامـه  اجـرای   -8
خــیرین  انجمـن  خصوصـی،  بخـش  ظرفیت هـای  از  اجـرا  در  بایـد  بنیـاد  می باشـد.  بنیـاد  عهـده  بـر 
موظـف  بنیـاد  آورد.  بــه عمـل  را  بهــره  برداری  کثـر  اســتانی حدا اجرایـی  و دسـتگاه های  مســکن ساز 

کنـد. اقـدام  تصویب نامـه  ایـن  موضـوع  خانوارهـای  اطاعـات  بانـک  تهیـه  بـه  نسـبت  اسـت 
معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری

تکلیف سـازمان بیمه سـالمت ایران نسـبت به پوشـش و ارائه خدمات بیمه ای به افراد 
کمیتـه امداد امام)ره( و سـازمان بهزیسـتى)تصویبنامه شـماره 37991/ تحـت حمایـت 

خ 1396/4/3 هیأت وزیران( ت54048هــ مور

کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، 
کشور سازمان برنامه و بودجه 

کار و رفـاه  هیئـت وزیـران در جلسـه 139۶/3/28 بـه پیشـنهاد مشـترک وزارتخانـه هـای تعـاون، 
کشـور و بـه اسـتناد اصـل  اجتماعـی و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و سـازمان برنامـه و بودجـه 

کـرد:  یکصـد و سـی و هشـتم قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران تصویـب 
1- سـازمان بیمـه سـامت ایـران مکلـف اسـت نسـبت به پوشـش و ارایـه خدمات بیمه ای به شـرح 

زیر اقـدام نماید: 
کمیتـه امـداد امـام  کـه در وضعیـت فعلـی تحـت پوشـش  الـف- سـهم مشـارکت بیمـه شـده افـرادی 

کشـور قـرار دارنـد، رایـگان خواهـد بـود. خمینـی)ره( و سـازمان بهزیسـتی 
کمیتـه امـداد امـام  کـه در وضعیـت فعلـی تحـت پوشـش  ب- سـهم مشـارکت بیمـه شـده افـرادی 
و  امـام خمینـی)ره(  امـداد  کمیتـه  تشـخیص  بـا  ندارنـد  قـرار  کشـور  بهزیسـتی  سـازمان  و  خمینـی)ره( 
سـازمان بهزیسـتی کشـور و صـدور معرفـی نامـه بـرای سـازمان بیمـه سـامت ایـران رایـگان خواهـد بـود.
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارت  توسـط  آزمـون وسـع  اسـاس  بـر  افـراد  تعییـن سـهم مشـارکت سـایر  ج- 
اجتماعـی و بـه صـورت تعییـن سـهم حـق بیمـه از)15( درصـد تـا)100( درصـد سـرانه حـق بیمـه خدمـات 

درمانـی مصـوب هـر سـال مـی باشـد.
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کـه به صـورت یارانه از منابع دولتی تحت پوشـش بیمه  د- ارایـه خدمات)بـه جـز دارو( بـه افـرادی 
کـز دولتی)سـرپایی و بسـتری( و حتـی االمـکان از طریـق نظـام ارجاع  همگانـی قـرار دارنـد محـدود بـه مرا

می باشـد.
اعتبـارات  بـه جابجایـی  ایـن تصویبنامـه نسـبت  اجـرای  کشـور در  بودجـه  و  برنامـه  2- سـازمان 
کشـور بـه سـازمان بیمـه سـامت ایـران  کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( و سـازمان بهزیسـتی  مربـوط از 

می کنـد. اقـدام 
معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری

اصالح ماده)6( آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت

شماره167979 14/9/1395
اصالح ماده)6( آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت

خ  کلـی اصـل چهل و چهارم)44( قانون اساسـی در جلسـه مور شـورای عالـی اجـرای سیاسـت های 
15/8/1395 مـوارد زیـر را تصویب نمود: 

1- تبصـره هـای زیـر جایگزیـن تبصـره هـای)1( تـا)4( مـاده)۶( آییـن نامـه اجرایـی توزیـع سـهام 
عدالـت موضـوع تصویـب نامـه شـماره 22۶037/1/۶3 مـورخ 29/1/1388 می شـود: 

عدالـت  سـهام  نهایـی  مشـموالن   ،1394 سـال  پایـان  تـا  شـده  نـام  ثبـت  افـراد  کلیـه   -1 تبصـره 
محسـوب مـی شـوند و سـازمان خصوصـی سـازی ضمـن انجـام فرآینـد الزم بـرای قطعیـت سـهامداری 
آن هـا، موظـف اسـت نسـبت بـه تنظیـم و ارائـه صورتحسـاب تسـویه اقسـاط بـه این مشـموالن، پس از 

پایـان دوره اقسـاط اقـدام نمایـد.
کمیتـه  ارائـه صورتحسـاب، مددجـوی  زمـان  کـه در  نهایـی سـهام عدالـت  تبصـره 2- مشـموالن 
کشـور و یـا جـزء روسـتائیان و عشـایر فاقـد شـغل باشـند،  امـداد امـام خمینـی)ره( یـا سـازمان بهزیسـتی 
گـذاری برخـوردار مـی شـوند. تخفیـف موضـوع ایـن  از پنجـاه درصـد تخفیـف در بهـای سـهام مـورد وا

کـم درآمـد منظـور می شـود. کمـک هـای باعـوض دولـت بـه اقشـار  تبصـره بـه حسـاب 
تبصـره 3- دوره محاسـبه اقسـاط سـهام عدالـت بـا لحـاظ سـال مالـی شـرکت هـای سـرمایه پذیـر، 

کثـر ده دوره مالـی از تاریـخ 1/1/1385 تـا پایـان نیمـه اول سـال 1395 تعییـن می شـود. حدا
کامل تسـویه  گذاری به طور  که در پایان دوره تقسـیط، بهای سـهام مورد وا تبصره 4- در صورتی 
کثر تا پایان شـهریورماه 139۶، رأسـًا نسـبت به پرداخت بدهی  نشـده باشـد، مشـموالن می توانند حدا
کننـد. در هـر صورت به میزان مبلغ بدهی تسـویه شـده،  و تسـویه حسـاب سـهام مـورد خریـداری اقـدام 
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گیرد. سـهام به مشـموالن تعلـق می 
که تا پایان سال  2- تعیین نرخ وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه اقساط شرکت های سرمایه پذیر 
1395 سـود سـهام متعلـق بـه سـهام عدالـت را پرداخـت نکرده باشـند و اتخاذ تصمیـم در مورد دریافت 
گذاری و  وجـه التـزام مذکـور یـا بخشـودگی آن، بـه ترتیـب مقرر در مـاده)۶( آیین نامه نظام اقسـاطی وا
گذاری موضوع تصویب نامه شـماره 207947/20۶329/2/۶3  نحـوه دریافـت بهـای حقـوق قابل وا
مـورخ 18/12/1387 و الحاقـات بعـدی آن خواهدبـود. ایـن حکـم جایگزیـن قسـمت پایانـی بنـد)5( 
مصوبـه شـماره 254973/۶3 مـورخ 20/12/1390 دائـر بـر محاسـبه و دریافـت جریمـه تأخیـر تأدیـه از 

گذارشـده بـه طرح توزیع سـهام عدالت، می شـود. شـرکت های سـرمایه پذیـر وا
کنون  کـه به هر دلیلـی تا 3- موضـوع امکــان برخـورداری و اعطـای سـهام بـه افـراد واجـد شـرایطی 
مـورد شناسـایی قـرار نگرفتـه و مشمــول طـرح توزیع ســهام عدالت نشـده انـد، در کمیسـیون تخصصی 

بررسـی و راهکار قانونــی الزم برای اتخاذ تصــمیم به شـورا ارایه شـود.
گذاری هـا  4- چالش هـا و مباحـث مربـوط بـه قیمت گـذاری بنگاه هـای باقـی مانـده در فهرسـت وا
مطـرح و مقـرر شـد عـاوه بـر پیگیـری موضـوع از دفتـر هیـأت دولـت، مباحـث مذکـور و پیشـنهادات 

کمیسـیون تخصصـی بررسـی و نتایـج بـه شـورا ارایـه شـود. اصاحـی الزم در 
وزیر امور اقتصادی و دارایی

على طیب نیا

کمــک بــه آســیب دیــدگان حــوادث غیــر  تصویــب نامــه در خصــوص وجــوه پرداختــى بــرای 
مترقبــه

شماره18668/ت55112هـ 23/2/1397
کمک به آسیب دیدگان تصویب نامه در خصوص وجوه پرداختى برای 

حوادث غیر مترقبه
کشور وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت 

کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، 
کمیته امداد امام خمینی)ره( جمعیت هال احمر جمهوری اسامی ایران 

 21/11/139۶ مورخ   257929/5۶ شماره  پیشنهاد  به   1۶/2/1397 درجلسه  وزیران  هیأت 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده)172( قانون مالیات های مستقیم مصوب 13۶۶ـ و 
کمک به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه  کرد: وجوه پرداختی برای  اصاحات بعدی آن تصویب 
ایران،  انقاب اسامی، جمعیت هال احمر جمهوری اسامی  بنیاد مسکن  به حساب های اعامی 
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سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی)ره( از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت 
کسر است. کرد، قابل  که مؤدی انتخاب خواهد  منبعی 

معاون اول رئیس جمهور
اسحاق جهانگیری

کارگــروه ملــى آمــوزش 2030 بــا مســئولیت وزارت  تصویــب نامــه درخصــوص تشــکیل 
آمــوزش و پــرورش

شماره76403/ت52913هـ 25/6/1395
کارگروه ملى آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش تصویب نامه درخصوص تشکیل 

وزارت آموزش و پرورش
هیأت وزیران در جلسه 21/۶/1395 به پیشنهاد شماره 234310 مورخ 18/11/1394 وزارت آموزش 

و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران تصویب کرد: 
1- به منظور هماهنگی و ارایه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030 همسو با 
کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش  اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، 
آن  در  موجود  ظرفیت های  و  امکانات  از  استفاده  با  و  سازمانی  تشکیات  گسترش  بدون  پرورش  و 

وزارتخانه و با حضور نمایندگان دستگاه های زیر تشکیل می گردد: 
الف- وزیرآموزش و پرورش)رییس(

کمیسیون ملی یونسکو)دبیر( ب- دبیرکل 
پ- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده

کشور ت- معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه 
ث- معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ج- معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
کار و رفاه اجتماعی چ- معاون ذی ربط وزارت تعاون، 

کشور ح- معاون ذی ربط وزارت 
خ- معاون ذی ربط وزارت ورزش و جوانان

کودک) کنوانسیون حقوق  د- معاون ذی ربط وزارت دادگستری)مرجع ملی 
ذ- معاون ذی ربط وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات

کشاورزی ر- معاون ذی ربط وزارت جهاد 
ز- معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
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ژ- معاون ذی ربط سازمان حفاظت محیط زیست
س- معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران

کشور ش- رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور ص- رییس سازمان بهزیستی 

ض- رییس مرکز آمار ایران
ط- رییس دانشگاه فنی و حرفه ای

ظ- رییس دانشگاه فرهنگیان
عدم  در صورت  و  مربوط  مجمع  انتخاب  )با  ذی ربط  غیردولتی  تشکل های  از  نماینده  ع-)3( 

کارگروه( معرفی به انتخاب 
کامل آموزش 2030 را  کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق   -2
گیری از تمامی ظرفیت های موجود در دستگاه های اجرایی مرتبط و  در سطوح ملی و استانی با بهره 
همسو با اهداف برنامه های توسعه کشور، اسناد راهبری توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول 

کند. بنیادین آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه 
3- دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش 2030 موظف به اجرای تصمیمات 

کارگروه می باشند.
کار و نحوه همکاری گزارش پیشرفت  کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است   -4

یونسکو  ملی  کمیسیون  به  را  نهایی  گزارش  و  وزیران  به هیأت  را ساالنه  دستگاه های ذی ربط 
کند. برای ارسال به مرجع بین المللی مربوط ارایه 

کارگروه ملی آموزش موضوع تصویب نامه شماره 30519/ت27833هـ مورخ 3/۶/1382 لغو   -5
می گردد.

معاون اول رئیس جمهور
اسحاق جهانگیری
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کشور  کشور و سازمان بهزیستى  تصویب نامه در خصوص الزام سازمان امور مالیاتى 
نسبت به رعایت مندرجات مصوبه شورای حقوق و دستمزد

شماره38920/ت55441هـ 2/4/1397
کشور نسبت به رعایت  کشور و سازمان بهزیستى  تصویب نامه در خصوص الزام سازمان امور مالیاتى 

مندرجات مصوبه شورای حقوق و دستمزد

کشور سازمان اداری و استخدامی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی

کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
 8/3/1397 مورخ   29010/35984 شماره  پیشنهاد  به   30/3/1397 جلسه  در  وزیران  هیأت 
معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسامی 

کرد:  ایران تصویب 
ترتیبات مندرج در مصوبه شورای  کشور موظفند  کشور و سازمان بهزیستی  امور مالیاتی  سازمان 
حقوق و دستمزد در خصوص تصویب نامه شماره 1۶28۶2/ت54057هـ مورخ 21/12/1395 را رعایت 
نمایند. در هر حال هرگونه پرداخت مطابق با مصوبه مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است.
معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری

کمک هزینه )یارانه( پرداختى سازمان بهزیستى  تصویب نامه در خصوص تعیین میزان 
کز غیردولتى)روزانه و شبانه روزی( بابت نگهداری و خدمات توانبخشى،  کشور به مرا

آموزشى و حرفه آموزی معلوالن
شماره139194/ت54831هـ 3/11/1396

کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
کشور سازمان برنامه و بودجه 

هیأت وزیران در جلسه 1/11/139۶ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان 
کشور و به استناد ماده)10( قانون جامع حمایت از حقوق  کشور و سازمان بهزیستی  برنامه و بودجه 

کرد:  معلوالن مصوب 1383ـ تصویب 
کز غیردولتی کشور به مرا کمک هزینه)یارانه( پرداختی سازمان بهزیستی  1- میزان 
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)روزانه و شبانه  روزی( بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلوالن از محل 
به  کشور  کل  بودجه سال 139۶  قانون  ردیف)131500(  یادشده موضوع  اعتبارات مصوب سازمان 

شرح جدول زیر تعیین می شود: 

افراد مشمولردیف

ارائه مراکز شبانه روزیمراکز روزانه
خدمات 
تخصصی 

توانبخشی 
در منزل

کارگاه های 
تولیدی 
حمایتی

درجه 
1

درجه 
2

درجه 
1

درجه 
2

خانه های
کوچک

معلوالن

معلوالن، سالمندان معلول و 1
16۰۰448۰-43۵۰388۰64۰۰۵83۰بیماران روانی مزمن

۲
معلوالن، سالمندان معلول 
و بیماران روانی مزمن فاقد 

سرپرست
--77۰۰71۲۰8۲۰۰--

3

معلوالن، سالمندان معلول و 
بیماران روانی مزمن با نیازهای 
خاص )ایدز، هپاتیت، ام اس، 

آلزایمر، ضایعه نخاعی، اوتیسم و 
بیماری های خاص(

-77۰۰---

افراد دارای اختالالت نافذ رشد 4
----46۰۰)اوتیسم(

کز مذکور  کیفیت خدمات ارایه شده در مرا گرفتن  کشور مجاز است با در نظر   2- سازمان بهزیستی 
کز  مرا درجه بندی  براساس  یارانه  پرداخت  به  نسبت  مربوط،  اعتبارات مصوب  به سقف  توجه  با  و 

کند. منطبق با ضوابط مربوط اقدام 
معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری
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انتفاعى  غیر  و  خصوصى  مهدکودک های  اداره  بر  نظارت  و  تأسیس  جواز  صدور  مرجع 
مصوب 1365/5/21 شورای عالى انقالب فرهنگى

 
مصوب  انتفاعی  غیر  و  خصوصی  مهدکودک های  اداره  بر  نظارت  و  تأسیس  جواز  صدور  مرجع 
آقای  جناب  پیشنهاد  به  بنا  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای   13۶5/5/21 مورخ  جلسه  هشتادمین 

گردید:  نخست وزیر در مورد اداره مهدکودک های خصوصی و غیرانتفاعی تصویب 
و  انتفاعی  غیر  و  مهدکودک های خصوصی  اداره  بر  نظارت  و  تأسیس  جواز  مسئولیت صدور   -1
و  اداره  و چگونگی  تعیین ضوابط  کشور  می باشد.  بهزیستی  به عهده سازمان  آن  مشابه  واحدهای 
کن به عهده سازمان بهزیستی است  نحوه رسیدگی به تخلفات آنان و در صورت لزوم لغو جواز این اما
و  آموزش  وزرای  و  کشور  بهزیستی  سازمان  رییس  مشترک  تصویب  به  که  آیین نامه ای  که  مطابق 

کشور خواهد رسید، اقدام می نمایند. پرورش و 
 تبصره- تصویب  برنامه های تربیتی مهدکودک ها به عهده کمیته علوم تربیتی شورای برنامه ریزی 

وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود.

مصوب  ایران  اسالمى  جمهوری  نظام  در  زنان  مسؤلیت های  و  حقوق  منشور 
1383/6/31 شورای عالى انقالب فرهنگى

مصوب پانصد و چهل و ششمین جلسه مورخ 1383/0۶/31 شورای عالی انقاب فرهنگی شرح: 
فرهنگی  شورای  پیشنهاد  به   83/۶/31 مورخ   54۶ جلسه  در  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای 
واجتماعی زنان نامة شماره 1259/ش ز مورخ 83/5/12 منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام 

کرد:  جمهوری اسامی ایران را به این شرح تصویب 

مقدمه 
منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسامی ایران با الهام از شریعت جامع اسام 
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و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام مند حقوق 
گردیده است. این  و مسؤلیت های زنان در عرصه های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین 
منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسام داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشه های 
 20 از سند چشم انداز  بهره گیری  با  و  انقاب  معظم  رهبر  و  ایران  اسامی  بنیانگذار جمهوری  واالی 
کاستی های آن و به منظور تحقق  کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و خألها و  ساله و سیاست های 
گردیده  گیر تنظیم  عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان می باشد. این منشور با دیدی جامع و فرا
نیز حقوق مشترک بین همه  و  بر حقوق و تکالیف امضایی، تأسیسی و حقوق حمایتی  لذا مشتمل 

انسانها است.

ماده واحده
منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسامی ایران براساس بندهای 1 و 18: 

درامور  سیاستگذاری  در  مرجـع  سنـد  یـک  بـه عنـوان  فـرهنـگی  انقـاب  عـالی  شـورای  وظایـف 
فرهنگی و اجتماعی در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در جلسه شماره 54۶ مورخ 83/۶/31 شورای 
کلیه دستگاه های ذی ربط مکلفند برحسب وظایف دستگاهی و  عالی انقاب فرهنگی تصویب شد و 
سازمانی جهت سیاستگذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه ریزی راجع به زنان، قواعد و 
اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند. این منشور مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام 

جمهوری اسامی ایران در مجامع بین المللی نیز قرار می گیرد.
این  تصویب  از  پس  یکبار  سال  دو  هر  است  مکلف  زنان  اجتماعی  و  فرهنگی  شورای  تبصره- 
گزارش ارزیابی درخصوص پیشرفت های  منشور، نسبت به ارزیابی وضعیت زنان ایران اقدام نموده و 
موجود در راستای تحقق آن و همچنین موارد نقض حقوق زنان را به شورای عالی انقاب فرهنگی 

منعکس نماید.
درخصوص  چند  نکاتی  ایران  اسامی  جمهوری  نظام  در  زنان  مسؤلیت های  و  حقوق  منشور 

منشور: 
1- در این منشور حق به معنای توانایی، امتیاز و مصونیت است و مسئولیت به معنای تکالیفی 

که زن نسبت به دیگران بر عهده دارد. است 
از ثمره انجام آن تکالیف برخوردار  که تکالیفی متوجه افراد جامعه بوده و زنان  2- در مواردی 
می شوند، آن تکلیف به صورت حق زنان ذکر شده و از بیان مستقیم مسؤلیت های دیگران نسبت به 

زنان خودداری شده است.
که در قوانین اسامی، افراد نسبت به خدا، خود، جامعه و هستی مسئول می باشند  3- از آنجا 
که در صورت فقدان  گردد. پرواضح است  سعی شده تا مسئولیت زنان نیز نسبت به موارد مذکور ذکر 
با بکار  اراده،...(، زنان نیز فاقد مسئولیت خواهند بود. در ضمن،  شرایط عام تکلیف)عقل، بلوغ، 
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کلمه حق یا مسئولیت، نوع ارتباط زنان با مسئله مورد نظر مشخص شده است. بردن 
کلیه حقوق و مسؤلیت های زنان اعم از مشترک بین زنان و مردان و یاویژه  4- سعی شده است 

زنان ذکر شود و دالیل این امر به قرار ذیل است: 
الف( از آنجا که در مجامع بین المللی بحث و جدال فراوان در زمینة حقوق انسانی زنان وجود دارد 
کشورهای  و آنان درصدد اثبات حقوق انسانی منطبق با دیدگاه غربی برای زنان می باشند و از طرفی 
مختلف براساس فرهنگ های متفاوت خود نظرات و عملکرد متفاوتی در زمینه حقوق انسانی زنان 
که نمایانگر دیدگاه نظام جمهوری اسامی ایران می باشد حقوق انسانی  دارند، الزم بود تا در منشور 
زنان، حقوق مشترک بین زن و مرد و نیز حقوق ویژه زنان در موضوعات مختلف ذکر شود تا مشخص 

که نظام جمهوری اسامی ایران اساسًا چه حقوق و مسؤلیت هایی را برای زنان قائل است. گردد 
ب( در اندیشه اسامی، زنان و مردان در حقوق انسانی خویش عمومًا مشترک می باشند ولی از 
کید، این دسته از  گیرد، جهت تأ که در مراحل اقدام و اجرا ممکن است تبعیض هایی صورت  آنجا 

حقوق نیز با عنوان حقوق زنان ذکر شده است.
که این منشور فقط درصدد بیان حقوق زنان می باشد، حقوق سایر اقشار اجتماعی در  ج( از آنجا 
آن ذکر نشده است هر چند در مرحله اجرا با توجه به سایر قوانین وسیاست ها، به حقوق سایر اقشار 

اجتماعی نیز توجه الزم خواهد شد.
با توجه به ساختار  بنابراین الزم است  بیان نحوه اجرای حقوق نیست  این منشور درصدد   -5

گرفته شود. قوانین در جای خود ضمانت اجرا برای آن در نظر 
که منشور فقط درصدد بیان قوانین نبوده بلکه توجه به فرهنگسازی نیزداشته است  ۶- از آنجا 

لذا برخی موارد اخاقی الزم االجرا نیز در زمرة حقوق و مسؤلیت های زنان ذکر شده است.
گردد و از بیان  کلی و اساسی ذکر  7- در منشور سعی شده تا حد امکان، حقوق و مسؤلیت های 
که طرح پاره ای از مصادیق حقوقی یا مسؤلیت ها در منازعات  مصادیق صرف نظر شود. ولی از آنجا 
کید و شفاف سازی داشته است به صورت مشخص بیان شده  بین المللی و یا فرهنگ داخلی نیاز به تأ

است.
8- در ساختار منشور، حقوق و مسؤلیت های زنان با استقراء به صورت ذیل تقسیم شده است: 
حقوق فردی، حقوق خانوادگی، حقوق اجتماعی)که حقوق اجتماعی برحسب موضوع به حق 
سامت، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی و حقوق قضایی دسته بندی شده است.
ارائه دیدگاه های نظام جمهوری اسامی ایران)منطبق با فقه شیعه و نظام  9- منشور درصدد 
دیگر  با  گفتگو  محور  می تواند  و  می باشد  زنان  مسائل  زمینه  در  ایران(  اسامی  جمهوری  حکومتی 
گیرد و قدمی موثر در مسیر تهیه و تدوین سندی دیگر  کشورهای اسامی درخصوص مسائل زنان قرار 

کشورهای مختلف اسامی در سطح بین الملل به حساب آید. با همکاری و اتفاق نظر 
که  کم است ولی در مواردی  ع بر اطاق و عموم همة بندهای منشور حا 10- هر چند موازین شر
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ع الزم بود، این عبارت مجددًا  کید به رعایت موازین شر در ارتباط با حق یا مسئولیتی به دالیلی، تأ
ذکر شده است.

11- از آنجا که منشور فقط درصدد بیان حقوق و مسؤلیت های زنان بوده، از ذکر نام فرد یا نهادی 
که مسئول اجرای این حقوق است خودداری نموده، پرواضح است که این سند مبنای سیاستگذاری، 

کلیة دستگاه ها خواهد بود. برنامه ریزی و قانون  گذاری در امور زنان در 

اصول و مبانى
و  از شریعت جامع  الهام  با  ایران  زنان در نظام جمهوری اسامی  منشور حقوق و مسؤلیت های 
معتدل اسام به منظور ایجاد زمینه رشد هماهنگ و متوازن ابعاد مادی و معنوی در زندگی فردی و 
اجتماعی و با عنایت به آزادی مسئوالنه زنان وکرامت انسانی آن ها، با توجه به تناسب بین حقوق 
گرفته است. این منشور با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال به عنوان  و مسؤلیت ها، شکل 
مبدأ هستی و خالق موجودات و اختصاص تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او با بهره گیری از قرآن 
و سنت اهل بیت)ع( و عقل با اذعان به نقش بنیادی آن ها در استنباط و بیان قوانین واحکام الهی 
و با توجه به مقتضیات زمان و مکان، با پرهیز از آمیزه های فکری مغایر با اسام)- ان الحکم ااّل هلل، 
از تحجر فکری و خرافات و خودباختگی فرهنگی در مقابل بیگانه  یوسف 40، انعام 57( و به دور 
گردیده است و بیانگر جایگاه زن براساس اصول و ضوابط اسامی است که این اصواًل انعکاس  تدوین 

خواست قلبی امت اسامی ایران می باشد.
درفطرت  مرد  و  زن  اسام،  در  که  است  استوار  بنیادین  اعتقاد  این  بر  منشور  اساسی  مبنای 
ااّل  االنس  و  الجن  ما خلقت  روم 30( هدف خلقت)و  علیها،  الناس  فطر  التی  اهلل  و سرشت،)فطرت 
لیعبدون، ذاریات 5۶ - الذی خلق الموت و الحیوة لیبلوکم ایکم احسن عما، ملک 2(، برخورداری از 
استعدادها و امکانات)الف( تکوینی طبیعی: سخر لکم ما فی السموات و االرض، جاثیه 13.ب( تکوینی 
معنوی: جعل لکم السمع واالبصار و االفئدة، نحل 78 - و نفس و ماسّویهافالهمها فجورها و تقویها، 
کسب ارزش ها)ان المسلمین والمسلمات و  شمس 7 و 8 - عّلم االنسان ما لم یعلم، علق 5(، امکان 
المؤمنین و المؤمنات والقانتین و القانتات والصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات والخاشعین 
و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم والحافظات 
کرات اعّداهلل لهم مغفرة و اجرًا عظیما، احزاب 35 من عمل صالحًا من ذکِراو  کثیرًا والذا کرین اهلل  والذا
انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبه، نحل 97(، پیشتازی در ارزش ها)ضرب اهلل مثًا للذین آمنوا 
امرأة فرعون... و مریم ابنت عمران،  تحریم 11 و12 رّبنا هب لنا من ازواجنا و ذّریاتنا قرة اعین و اجعلنا 
غ از جنسیت )فمن یعمل مثقال ذّرة خیرًا یره و  للمتقین اماما، فرقان74 ( و پـاداش و جزای اعمال فار
من یعمل مثقال ذّرة شرًا یره، زلزال 7 و 8(، در برابر خداوند یکسان می باشند و فقط به واسطه رشد 
همه جانبه انسانی درسایه دانش و علم)هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون، زمر 9(، تقوای 
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بخش هفتم: مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

کرمکم عند اهلل  کم شعوبًا و قبایل لتعارفواان ا کم من ذکر وانثی و جعلنا الهی)یا ایها الناس انا خلقنا
اتقیکم، حجرات 13( و ایجاد جامعه ایی شایسته)فضل اهلل المجاهدین علی القاعدین اجرَا عظیما، 

نساء 95( بر یکدیگرمزّیت دارند.
که این  از سوی دیگر زن و مرد از نظر ویژگی های جسمی و روانی دارای تفاوت هایی می باشند 
تفاوت های مبتنی بر حکمت الهی و به عنوان راز تداوم حیات بشر، کلیت منسجمی را تشکیل می دهد 
تا در نهایت، رابطه متقابل ناشی از تناسب فکری و عاطفی میان آن دو، حیات معقول و واالی انسانی 
امکان و تداوم یابد. لذا این تفاوت های طبیعی منشأ تفاوت های حقوقی می شود که مبتنی بر عدالت 
کم شدن ارزش زن یا تبعیض ظالمانه بین زن و مرد)اّن اهلل یأمر  خداوند متعال است، لذا منجر به 

بالعدل واالحسان، نحل 90( نمی گردد.
ک زن و مرد در حقیقت انسانی، در بیشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقی اسام  به جهت اشترا
که  از حقوق و مسؤلیت های یکسان برخوردار می باشند. تفاوت در حقوق و مسؤلیت ها امری است 
نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی باشد و عمدتًا مولود عناوین حقوقی خاصی است که هر 
یک از زن و مرد به تناسب نقش های ویژه و بدل ناپذیر درخانواده پیدا می کند این تفاوت از آن جهت 
که جایگاه  که امکان وجود سامت مادی و معنوی خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد جامعه  است 

گردد. حقیقی پیدایش و پرورش انسان است تأمین 
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بخش اول: حقوق و مسؤلیت های فردی زنان

1- حق برخورداری از حیات شایسته و تمامیت جسمانی و مسئولیت محافظت از آن در مقابل 
هرگونه بیماری، حادثه و یا تعدی؛ 

2- حق برخورداری از تکریم و مسئولیت رعایت آن برای دیگران؛ 
3- حق آزادی اندیشه و مصونیت از تعّرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد؛ 

4- حق و مسئولیت فرد در برخورداری از ایمان، تقوا و حفظ آن و تکامل معنوی در عرصه باورها 
و رفتارها؛ 

5- مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی؛ 
۶- حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت؛ 

7- حق داشتن نام، حفظ یا تغییر آن، همچنین نسب و حفظ آن؛ 
کشور ایران برای هر زن ایرانی و سلب تابعیت به درخواست خود او؛  8- حق تابعیت 

9- آزادی زنان پیرو مذاهب اسامی و اقلیت های دینی رسمی در انجام مراسم و تعلیمات دینی 
و احوال شخصی بر طبق آیین خود در محدوده قانون؛ 

گویش های بومی و اجرای آداب و سّنتهای محلی  10- آزادی زنان ایرانی در استفاده از پوشش و 
در صورت عدم مغایرت با اخاق حسنه؛ 

11- مصونیت زنان از ضررهای مادی و معنوی با توجیه اعمال حق دیگران؛ 
12- حق و مسئولیت حفظ ویژگی های خلقتی متفاوت زنان با مردان؛ 

13- حق بهره مندی از محیط زیست سالم و مسئولیت محافظت از آن؛ 
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بخش هفتم: مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی

بخش دوم: حقوق و مسؤلیت های خانوادگى زنان
فصل اول: حقوق و مسؤلیت های دختران در خانواده

14- حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین؛ 
کافی و تسهیات  از نفقه شامل: مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و  15- حق برخورداری دختران 

بهداشتی جهت تأمین سامت جسمانی و روانی آنان؛ 
1۶- حق تعلیم و تربیت دختران و ایجاد زمینه شکوفایی استعدادها و خاقیت های آنان؛ 

آمیز والدین و  رفتار ماطفت  از  روانی دختران و برخورداری  و  نیازهای عاطفی  تأمین  17- حق 
مصونیت آنان از خشونت های خانوادگی؛ 

18- حق برخورداری از امکانات خانواده، بدون تبعیض میان دختر و پسر؛ 
تکفل  داوطلبان  یا  بستگان  توسط  سرپرستی  در  بدسرپرست  و  بی سرپرست  دختران  حق   -19

بارعایت مصلحت آنان و برخورداری از حمایت و نظارت حکومت؛ 
20- مسئولیت احترام به والدین و اطاعت از دستورات مشروع آن ها و رفتار نیکو نسبت به سایر 

اعضای خانواده؛ 

فصل دوم: حقوق و مسؤلیت های زنان در تشکیل و تداوم خانواده
حمایت های  و  امکانات  از  برخورداری  خانواده و  بنیان  تحکیم  در  زنان  مسئولیت  و  حق   -21

کاهش طاق؛  قانونی الزم به منظور پیشگیری از بروز اختافات و 
22- حق بهره مندی از امکانات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهت تسهیل امر ازدواج درزمان 

مناسب و مسئولیت خویشتنداری تا آستانه ازدواج؛ 
گاهی از حقوق و تکالیف زوجین و آیین  همسرداری و برخورداری از امکانات الزم در  23- حق آ

این زمینه؛ 
24- حق آشنایی با معیارهای مناسب همسرگزینی و شناخت و انتخاب همسر؛ 

گاهی و رعایت ضوابط دینی و قانونی در ازدواج از جمله یکسانی زوجین  25- حق و مسئولیت آ
در باور به مبانی اعتقادی و دینی؛ 

2۶- حق تعیین شروط مورد نظر، ضمن عقد نکاح در چارچوب ضوابط شرعی و تضمین اجرای 
این شروط؛ 

27- حق ثبت ازدواج، طاق و رجوع در مراجع رسمی و قانونی؛ 
28- حق برخورداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت؛ 

29- حق و مسئولیت تأمین، تخصیص، طهارت و سامت در ارتباط جنسی با همسر قانونی و 
حق اعتراض قانونی در صورت نقض آن ها؛ 
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30- حق و مسئولیت سکونت مشترک و حسن معاشرت و تأمین امنیت روانی در روابط با همسر 
و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی در صورت سوء معاشرت همسر؛ 

31- حق و مسئولیت رشد علمی، معنوی و اخاقی با همکاری و حمایت اعضای خانواده؛ 
32- حق و مسئولیت جهت انجام صله رحم؛ 

کنترل آن و بهره مندی از آموزش ها و امکانات مناسب در  33- حق باروری، بارداری، تنظیم و 
این زمینه؛ 

34- حق برخورداری از حمایت های مادی و معنوی در ایام بارداری و شیردهی؛ 
35- مسئولیت رعایت حقوق جنین بویژه محافظت از حیات و رشد آن؛ 

3۶- حق و مسئولیت حضانت و تأمین امنیت  روانی و عاطفی فرزندان و تربیت شایسته  دینی و 
اخاقی آنان؛ 

37- حق برخورداری از حمایت و مشارکت همسر در تربیت فرزند؛ 
کارافتادگی؛  38- حق برخورداری مادران از امنیت مادی و معنوی خصوصًا در ایام سالمندی و از 
39- حق و مسئولیت زن نسبت به نگهداری و تأمین معاش والدین نیازمند در حد استطاعت او؛ 

فصل سوم: حقوق و مسؤلیت های زنان در صورت انحالل خانواده
40- حق جدایی از همسر در صورت عدم امکان سازش پس از مراجعه به دادگاه و ارائه دالیل 

موجه و مسئولیت رعایت قوانین طاق؛ 
41- حق برخورداری از فسخ نکاح در صورت تدلیس و عیوب مقرره و اخذ خسارت در تدلیس؛ 

42- حق برخورداری زن از حقوق مادی خود هنگام انحال خانواده و بهره مندی از رفتارنیکوی 
همسر هنگام جدایی؛ 

43- حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر و حق ماقات بافرزند 
در صورت انقضاء یا اسقاط دوران حضانت؛ 

44- حق بهره مندی زن از حقوق خویش در ایام عّده و برخورداری از حق ازدواج پس ازانقضای 
عده؛ 

توانایی  ازدواج مجدد همسر در صورت عدم  از  کم جهت ممانعت  45- حق طرح دعوا در محا
شوهر در تأمین نفقه و اجرای عدالت و سایر حقوق؛ 

4۶- مسئولیت مدنی و کیفری پدر و مادر در قبال کوتاهی از محافظت کودک و مسئولیت والدین 
نسبت به ممانعت از بهره مندی فرزندان از ماقات با آنان؛ 
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بخش سوم: حقوق و مسؤلیت های اجتماعى زنان
فصل اول: حقوق و مسؤلیت های سالمت جسمى و روانى زنان

47- حق برخورداری از سامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی باتوجه به 
ویژگی های زنان در مراحل مختلف زندگی و مسئولیت حفاظت از آن؛ 

کار و...( و اطاعات و آموزش های مورد نیاز؛  48- حق بهره مندی از بهداشت)محیط، 
زمینه  در  نظارت  و  اجرا  مدیریت،  قانون  گذاری،  سیاستگذاری،  در  زنان  مشارکت  حق   -49

بهداشت و درمان، بویژه درخصوص زنان؛ 
50- حق بهره مندی از برنامه ها و تسهیات بهداشتی و درمانی مناسب جهت پیشگیری ازبیماری 

و درمان بیماری های جسمی و اختاالت روانی زنان؛ 
51- حق زنان در انتخاب فرد و مرکز ارائه کنندة خدمت در امر سامت، براساس ضوابط اسامی 
گاهانه و  آ انتخاب  برای  کافی  و  از اطاعات مناسب  استانداردهای علمی و پزشکی و بهره مندی  و 

بهینه آنان؛ 
گاهی و مشارکت زنان در تصمیم گیری های مربوط به کنترل باروری و تنظیم خانواده؛  52- حق آ
و  بدنی  تربیت  زمینه  در  آموزشی  و  ورزشی  امکانات  به  عادالنه  و  گیر  فرا دسترسی  حق   -53

تفریحات سالم؛ 
54- حق پرورش و شکوفایی استعدادهای ورزشی و حضور در میادین ورزشی در سطح ملی و 

بین المللی متناسب با موازین اسامی؛ 
مراقبت های  بهداشتی  پس  زایمان سالم،  بارداری،  و  باروری  بهداشت  از  حق برخورداری   -55
بیماری های  زنان،  بیماری های  شایع  درمان  و  پیشگیری  زنان متخصص و  از  استفاده  با  زایمان  از 

 مقاربتی و نازایی آنان؛ 
5۶- حق برخورداری از خدمات مشاوره ای و آزمایش های پزشکی به منظور اطمینان از سامت 

کامل مرد در امر ازدواج و در حین ازدواج؛ 
خودسرپرست  و  سالخورده  بیوه،  مطّلقه،  زنان  بی سرپرست،  دختران  بهره مندی  حق   -57
نیازمند از بیمه های عمومی، خدمات مددکاری و بیمه های خاص بویژه در بخش بهداشت ودرمان؛ 
از  آسیب  معرض  در  و  روانی  ذهنی،  آسیب دیده جسمی،   دختران  و  زنان  بهره مندی  58- حق 

امدادرسانی و توانبخشی مناسب؛ 
از  بارداری و شیردهی و وظیفه مراقبت  تغذیه سالم خصوصًا در دوران  از  بهره مندی  59- حق 

کودک و تغدیه مناسب او، با اولویت استفاده از شیر مادر؛ 

577



فصل دوم: حقوق و مسؤلیت های فرهنگى و معنوی زنان
الف( فرهنگ عمومى

خویش  نقش  و  حقوق  به شخصیت،  نسبت  گاهی  آ افزایش  و  کسب  در  مسئولیت  و  حق   -۶0
درعرصه های مختلف زندگی منطبق با آیین مقدس اسام؛ 

گفتار و رفتار خویش همراه با  گفتاری و رفتاری دیگران و مسئولیت  ۶1- حق مصونیت از تعرض 
احترام نسبت به اعضای جامعه؛ 

۶2- حق و مسئولیت برخورداری از امکان عمل به احکام اسامی در پوشش اسامی ومسئولیت 
رعایت عفاف در جامعه؛ 

کنش دینی و انسانی و مصونیت از ناهنجاری های  ۶3- حق و مسئولیت ارتقای بینش، منش و 
فرهنگی و اخاقی و رفع آن ها؛ 

۶4- حق شرکت در اجتماعات عبادی، فرهنگی و سیاسی؛ 
۶5- حق تولید برنامه ها و کاالهای فرهنگی سالم و بهره مندی از آن ها؛ 

کز و سازمان های فرهنگی- هنری توسط زنان به منظور تربیت زنان  ۶۶- حق تشکیل و اداره مرا
متعهد و متخصص جهت توسعه فعالیت های فرهنگی آنان؛ 

۶7- حق تبادل اطاعات و ارتباطات فرهنگی سازنده در ابعاد ملی و بین المللی؛ 
۶8- حق و مسئولیت زنان در ترویج معارف و فرهنگ اسام و ارائه الگوی زن مسلمان درسطح ملی 

و بین المللی؛ 
۶9- حق و مسئولیت زنان در ایجاد همگرایی با رویکرد اخاقی، دینی در مسائل زنان در سطوح 

بین المللی؛ 
70- حق مشارکت در سیاستگذاری، قانون  گذاری، اجرا و نظارت در امور فرهنگی بویژه درخصوص 

مسائل زنان؛ 
گاهی و کسب مهارت های الزم در مدیریت خانه و خانواده، تربیت و پرورش  71- حق و مسئولیت آ

فرزند و مقابله با آسیب های فرهنگی و اجتماعی؛ 
حفظ  منظور  به  زنان  با  مرتبط  فرهنگی  فعالیت های  بر  مستمر  نظارت  از  بهره مندی  حق   -72

شخصیت، حرمت و کرامت انسانی زن در محصوالت فرهنگی؛ 
کز فرهنگی ویژه بانوان با رعایت ضوابط اسامی، با توجه به خصوصیات  73- حق بهره مندی از مرا

روحی و جسمی آنان و با اولویت مناطق محروم؛ 
74- حق برخورداری زنان آسیب دیده و آسیب پذیر اجتماعی از حمایت های مناسب به منظوربهبود 

وضعیت فرهنگی خود و جامعه؛ 
75- مسئولیت زنان در محافظت از استقال فرهنگی، هویت اسامی- ایرانی و همبستگی ملی در 

فعالیت های فرهنگی- آموزشی؛ 
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 ب( آموزش
از امکانات آموزش و پرورش برای  ارتقای آموزشی و برخورداری  7۶- حق سواد آموزی عمومی، 

زنان؛ 
77- حق تحصیل در آموزش عالی تا باالترین سطح علمی؛ 

78- حق کسب مهارت ها و آموزش های تخصصی به صورت کمی و کیفی تا باالترین سطوح؛ 
79- حق برخورداری زنان و دختران مناطق محروم از حمایت های خاص در امر آموزش؛ 

80- حق و مسئولیت در تدوین برنامه های درسی و متون آموزشی؛ 
81- حق و مسئولیت در برخورداری از جایگاه شایسته و متناسب با نقش، شأن و منزلت زنان در 

متون درسی و آموزشی؛ 
82- حق مشارکت بانوان در سیاستگذاری و تصمیم گیری و مدیریت های آموزشی، علمی وحضور 

فعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین المللی؛ 
83- حق شناسایی، حمایت و بهره مندی از توانمندی های بانوان دارای استعدادهای درخشان و 

مسئولیت آن ها در تأمین نیازهای کشور؛ 
84- حق بانوان معلول جسمی و ذهنی نسبت به برخورداری از حمایت های الزم در زمینه آموزش و 
پرورش، دستیابی به آموزش عالی و آموزش های فنی و حرفه ای متناسب بااستعداد و میزان معلولیت آنان؛ 

ج( پژوهش
کتب، مقاالت در نشریات عمومی و تخصصی بارعایت  85- حق پژوهش، تألیف، ترجمه و انتشار 

صداقت، امانت و مصلحت جامعه؛ 
8۶- حق برخورداری از حمایت های الزم نسبت به منابع و امکانات درخصوص تحقیق درمسائل 
گاهی از اطاعات و نتایج تحقیقات درزمینه های مختلف؛  زنان و تربیت نیروی انسانی محقق و حق آ

با  تحقیقاتی  کز  مرا گسترش  و  زنان  پژوهشی  علمی-  آثار  در  حمایت  از  بهره مندی  حق   -87
مدیریت زنان؛ 

88- مسئولیت زنان پژوهشگر در ارائه دیدگاه و تبیین دستاوردهای مثبت دینی و ملی در زمینه 
مسائل زنان به جهانیان؛ 

فصل سوم: حقوق و مسؤلیت های اقتصادی زنان
الف( حقوق و مسؤلیت های مالى در خانواده

89- حق بهره مندی از نفقه در ازدواج دائم مطابق با شأن زن، توسط شوهر یا توسط پدر و فرزند در 
صورت نیاز زن و توانمندی آنان؛ 
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90- حق برخورداری از ماترک متوفی و وصایای مالی آن طبق قوانین اسامی؛ 
91- حق وقف، پذیرش وقف و رسیدگی به آن؛ 

92- حق پذیرش وکالت یا وصایت در امور اقتصادی؛ 
گونه دخل و تصرف در آن؛  93- حق تعیین مهریه و دریافت آن از همسر و هر 

94- حق برخورداری از مستمری در صورت فوت پدر، همسر و فرزند طبق قانون یا قرارداد؛ 
95- حق برخورداری وراث قانونی از حقوق بازنشستگی زن کارمند متوّفی؛ 

9۶- حق پذیرش قیمومت مالی فرزندان و مسئولیت رعایت حقوق اقتصادی فرزند؛ 
معلولیت،  طاق،  فقر،  صورت  در  الزم  حمایت های  از  دختران  و  زنان  برخورداری  حق   -97

بی سرپرستی، بدسرپرستی و ایجاد امکانات جهت توانبخشی و خودکفایی آن ها؛ 
98- حق دریافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه داری در صورت تقاضا و حق حمایت از 

کار زن در منزل بر اقتصاد خانواده و درآمد ملی؛  تأثیر 
ب( حقوق و مسؤلیت های اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان؛ 

99- حق مالکیت بر اموال و دارایی شخصی و بهره برداری از آن ها با رعایت حدود شرعی وقانونی؛ 
100- حق زنان در انعقاد قراردادها و ایقاعات؛ 

کار و آزادی انتخاب شغل و بکارگیری سرمایه های  101- حق اشتغال بعد از رسیدن به سن قانونی 
فردی و مسئولیت رعایت قوانین اسامی در کسب درآمد و نحوه مصرف آن؛ 

کار جهت اشتغال  کسب مهارت ها و امکانات  102- حق بهره مندی زنان از اطاعات، آموزش ها و 
و  غیروابسته(  خودسرپرست)مستقل  زنان  برای  امور  این  در  حمایت  از  برخورداری  حق  و  مناسب 

سرپرست خانوار؛ 
کاریابی توسط بانوان؛  103- حق برخورداری زنان از مشاوره شغلی و 

کار مساوی با مردان و سایر زنان؛  104- حق برخورداری از مزد و مزایای برابر، در شرایط 
105- حق بهره مندی از امنیت شغلی،  اخاقی و ایمنی و مسئولیت رعایت عفاف در محیط کار؛ 

کار؛  کار اجباری، خطرناک، سخت و زیان آور در محیط  10۶- حق معافیت زنان از 
107- حق برخورداری از تسهیات و ضوابط و قوانین متناسب با مسؤلیت های خانوادگی همسری 

- مادری زنان در جذب، بکارگیری، ارتقاء و بازنشستگی آنان در زمان اشتغال؛ 
108- حق برخورداری از تأمین اجتماعی و تسهیات اقتصادی؛ 

109- حق مشارکت زنان در سیاستگذاری های اقتصادی و ایجاد و اداره تشکل های اقتصادی و 
عضویت در آن ها؛ 

110- حق و مسئولیت دریافت و پرداخت دیه و خسارات بر اساس قوانین و مقررات؛ 
کارآمد برای ممانعت از بهره کشی و تجارت و  111- حق برخورداری از حمایت های قانونی مناسب و 

جلوگیری از بکارگیری زنان و دختران در مشاغل غیرقانونی و غیر مشروع؛ 
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فصل چهارم: حقوق و مسؤلیت های سیاسى زنان
الف( حقوق و مسؤلیت های زنان در سیاست داخلى

گاهی و مشارکت و نقش آفرینی در تعیین مقدرات اساسی کشور جهت  112- حق و مسئولیت کسب آ
حفظ و تحکیم نظام اسامی؛ 

113- حق و مسئولیت مشارکت در امور جامعه و نظارت بر آن جهت هدایت جامعه بسوی معنویت 
و فضایل اخاقی و پیراستن آن از ناهنجاری های اخاقی و رفتاری؛ 

114- حق آزادی قلم، بیان،  اجتماعات با رعایت موازین؛ 
115- حق تأسیس احزاب و دیگر تشکل های سیاسی و فعالیت در آن ها با رعایت حفظ استقال 

کشور، وحدت ملی و مصالح نظام اسامی؛ 
مشارکت  مختلف،  شوراهای  یا  مجلس  در  شدن  انتخاب  و  انتخابات  در  شرکت  حق   -11۶

دربرنامه ریزی های دولتی و تصدی مدیریت های عالی با رعایت موازین؛ 

ب( حقوق و مسؤلیت های زنان در سیاست بین المللى
گاهی از رویدادها و مسائل سیاسی جهان، بویژه جهان اسام؛  117- حق و مسئولیت آ

رعایت  با  و جهان  ایران  بانوان  بین  اطاعات سیاسی سازنده  تبادل  و  ارتباط  توسعه  118- حق 
مصالح ملی و ضوابط قانونی؛ 

119- حق و مسئولیت  حضور فعال و مؤثر در مجامع اسامی، منطقه ای و بین المللی بویژه در زمینة 
مسائل مربوط به زنان با رعایت ضوابط قانونی؛ 

از حقوق زنان  120- مسئولیت تاش جهت تقویت همبستگی در میان زنان مسلمان و حمایت 
وکودکان محروم و مستضعف جهان؛ 

121- حق برخورداری زنان پناهنده به جمهوری اسامی ایران در تأمین امنیت، سامت و امکان 
بازگشت آن ها به وطن خود؛ 

کشورها در حدود  122- حق برخورداری اتباع زن ایرانی از حمایت های دولت در برابر اتباع سایر 
مقررات و معاهدات؛ 

123- حق بهره مندی زنان ایرانی از حمایت های قانونی درخصوص ازدواج و تشکیل خانواده با 
مردان غیر ایرانی با رعایت ضوابط؛ 

ج( حقوق و مسؤلیت های زنان در امور دفاعى نظامى
124- حق و مسئولیت زنان در دفاع مشروع از دین و کشور و نیز جان، مال و ناموس خود و دیگران؛ 

125- حق و مسئولیت زنان در مشارکت و تاش برای تأمین و تحکیم صلح عادالنه جهانی؛ 
12۶- حق برخورداری زنان از حمایت های الزم به منظور حفظ تمامیت جسمانی و جلوگیری از 
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هتک حیثیت و ناموس زنان در دوران جنگ، اسارت و اشغال نظامی؛ 
127- حق برخورداری از مصونیت خانه و خانواده از تهاجمات نظامی

128- حق برخورداری خانواده های شهدا، جانبازان، رزمندگان و آزادگان از حمایت های ویژه نظام 
اسامی؛ 

صورت  در  فرزندان  قیمومت  در  اولویت  و  تربیت  نگهداری،  در  مادران  مسئولیت  و  حق   -129
شهادت، اسارت ومفقوداالثر شدن همسر؛ 

130- حق بهره مندی از آموزش و تصدی مشاغل انتظامی؛ 

فصل پنجم: حقوق و مسؤلیت های قضایی زنان
131- حق برخورداری زنان از آموزش های حقوقی؛ 

132- حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت قضایی به منظور پیشگیری از جرم، و ستم به زنان 
در خانواده و جامعه و رفع آن؛ 

سازش  و  صلح  ایجاد  اسرار،  حفظ  جهت  در  خانواده  خاص  محاکم  از  برخورداری  حق   -133
درخانواده و تسهیل در حل و فصل اختافات؛ 

تعرض،  صورت  در  زن  دادگستری  ضابطین  و  انتظامی  نیروی  به  زنان  دسترسی  حق   -134
بزه دیدگی، اتهام و ارتکاب جرم؛ 

135- حق زنان در تصدی مشاغل حقوقی و قضایی مطابق قانون؛ 
13۶- حق اقامه دعوا و دفاع در نزد محاکم دادگستری و سایر مراجع قانونی؛ 
137- حق استفاده از وکیل و مشاور حقوقی در دادگاه و یا سایر مراجع قانونی؛ 

138- حق برخورداری از حمایت های همه جانبه دستگاه قضایی با عوامل زمینه ساز جرائم علیه 
زنان و ارتکاب جرائم توسط زنان؛ 

139- حق مصونیت زنان متهم از هتک حرمت، اهانت و محرومیت های فردی و اجتماعی فراتر 
از مجازات قانونی؛ 

140- حق زنان در معافیت از مجازات در صورت وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری؛ 
141- حق اعاده حیثیت زنان در اثر تقصیر، اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد 

خاص و جبران خسارت مادی و معنوی از آن ها؛ 
142- حق برخورداری از تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات و یا معافیت از آن و یا نحوة اجرا، در 

صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری؛ 
143- حق زنان در ماقات والدین، فرزندان و همسر در دوران حبس طبق قوانین کشور؛ 

144- حق زنان در برخورداری از امکانات مناسب بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی درزندان ها 
جهت اصاح و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی؛ 
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کانون های اصاح و تربیت باشرایط مناسب؛  145- حق دختران در برخورداری از 
14۶- حق زنان در رسیدگی به شکایات از آیین نامه های دولتی، مأمورین قضایی و یا واحدهای 

دولتی جهت احقاق حقوق خود؛ 
147- حق و مسئولیت شهادت در دادگاه مطابق با موازین شرعی و قانونی؛ 

148- حق برخورداری از حمایت های قضایی از سوی مدعی العموم علیه ولی و سرپرست قانونی 
فاقد صاحیت و دیگر متجاوزان به حقوق آنان؛ 

عالى  شورای   1386/08/08 مصوب  زنان  سالمت  ارتقای  راهبردهای  و  سیاست ها 
انقالب فرهنگى

مصوب ششصد و سیزدهمین جلسه مورخ 1386/08/08 شورای عالى انقالب فرهنگى
تاریخ ابالغ: 09/11/               1386شماره ابالغ: 5399/دش

ح:  شر
سامت زنان به عنوان جایگاه واالی او در جوهره خلقت به ویژه در شکل گیری فرهنگ، تربیت، 
سعادت و حفظ و ارتقای سامت خانواده و جامعه دارای نقش تعیین کننده است که این خود تحت تأثیر 

حقوق اساسی آنان در خانواده و اجتماع قرار می گیرد.
قانون اساسی جمهوی اسامی ایران با حمایت از حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی همه افراد اعم 
از زن و مرد، سامت افراد را یک حق اساسی دانسته و تأمین نیازهای سامت آن ها را تکلیف اصلی دولت 
شمرده است. منشور حقوق زنان در نظام جمهوری اسامی ایران نیز بر حق سامت زنان در بهره مندی 
کید  کیفیت مناسب تأ و دسترسی به خدمات، حمایت ها و مراقبت های بهداشتی درمانی مورد نیاز و با 

می نماید.
شورای عالی انقاب فرهنگی براساس پیشنهاد شورای فرهنگی- اجتماعی زنان سیاست های الزم 
و راهبردهای اساسی برای تضمین سامت زنان و دستیابی آنان به مراقبت های همه جانبه و مورد نیاز 
کید بر عوامل  در دوره های مختلف زندگی را با تکیه بر پژوهش های انجام شده در ابعاد مختلف و با تأ

فرهنگی تأثیرگذار به شرح ذیل تصویب می نماید: 

ماده 1- تعاریف: 
کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و تنها به نبود بیماری و  1- سالمت: عبارت از رفاه 

معلولیت اطاق نمی شود.
از سامت جسمی، روانی، اجتماعی و  زنان به معنای برخورداری  2- حق سالمت: حق سامت 
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معنوی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی های آنان در مراحل مختلف زندگی بوده 
و از جمله حقوق طبیعی و همگانی محسوب می شود و مسئولیت تأمین آن بر عهده دولت ها می باشد. 
یافته های علمی جدید درباره سامت زنان و نظام های سامت بر رویکردهای ادغام یافته سامت در طی 
کید دارد و آن را نکته ای کلیدی و با اهمیت در برنامه های پژوهشی و برنامه ریزی به  دوره های زندگی تأ
شمار می آورند. در چنین رویکردی ابعاد فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی زندگی 

زنان با درنظر گرفتن نقش های چندگانه فردی، اجتماعی و خانوادگی آنان مد نظر قرار می گیرد.
که در ارتباط با زندگی و رستگاری در دنیاو پس از آن است  3- سالمت معنوی: یکی از ابعاد سامت 
و با احساسات عمیق و عقاید انسان به ویژه در بعد مذهبی و جدای ازبخش مادی و جسمانی زندگی 

می باشد.
4- ارتقای سالمت: عبارت است از فرآیند توانمندسازی افراد جهت افزایش تسلط برسامت خود و 

بهبود آن؛ 
5- پیشگیری از بیماری ها: پیشگیری از بیماری ها، دربرگیرنده اقداماتی است که عاوه بر جلوگیری 
کرده و در صورت بروز، عوارض  کاهش عوامل خطر(، پیشرفت آن را نیز متوقف  از وقوع بیماری)نظیر 

آن را کم می کند.
که موجب افزایش احتمال بروز بیماری، جراحت ویا ناتوانی  6- رفتارهای پرخطر: رفتارهایی است 

در طول زندگی می گردد.
یا  اقتصادی  اجتماعی،  وضعیت  یا  زندگی  شیوه  ابعاد  رفتار،  از  است  عبارت  عوامل خطر:   -7
زیست شناختی که همراه با استعداد فزاینده ای از ابتا به بیماری،ناخوشی یا صدمات بوده و یا به وجود 

آورنده و علت این حالت ها باشد.
8- نظام سالمت: تمام فعالیت هایی که هدف اصلی آن ها، حفظ، ارتقاء و یا بازگرداندن سامت است.
9- معلولیت اجتماعى: هرگونه نقص یا ناتوانی شدید در انجام فعالیت های اساسی و عملکرد زندگی 

خانوادگی و اجتماعی)تحصیل، اشتغال، معاشرت( که بر سامت تأثیرمی گذارد.

ماده 2- اهداف: 
1- ارتقاء و توسعه سامت زنان در ابعاد جسمی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی در دوره های 

مختلف زندگی و پیشگیری از بیماری ها و کاهش عوامل خطر سامت زنان؛ 
2- تقویت سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سمت سامت زنان 

و نیازهای بهداشتی درمانی آنان؛ 
گاهی جامعه و خانواده از دانش و نیازهای سامت زنان و نقش آن درتوسعه؛  3- افزایش آ

4- تقویت نقش محوری زنان در تأمین سامت خود، خانواده و جامعه و افزایش مشارکت آنان در 
سطوح مختلف تصمیم گیری و اجرا؛ 
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خدمات  جمعی(  و  ملی  رسانه های  طریق  از  ویژه  اطاعات)به  به  زنان  دسترسی  افزایش   -5
ومراقبت های سامت واجد کیفیت و متناسب با نیازهای آنان در دوره های مختلف زندگی؛ 

۶- اصاح و رفع موانع فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سامت زنان؛ 

ماده 3- سیاست ها: 
وتوجه  زنان  اجتماعی  و  خانوادگی  فیزیولوژیک،  متعدد  نقش های  و  مسئولیت ها  به  1-توجه 
به   انسجام مراقبت های بهداشتی و درمانی زنان و پیشگیری از بیماری ها درتمامی دوره های زندگی؛ 

2-توجه به ابعاد مختلف سامت زنان از جمله جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی؛ 
3-توجه به تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی زندگی بر سامت زنان؛ 

ماده 4- راهبردها: 
1- بازنگری مستمر، ارزشیابی و نظارت بر اجرای سیاست ها وبرنامه  های سامت زنان، طراحی و 

استقرار نظام پایش و مراقبت سامت زنان در نظام سامت کشور؛ 
2-       تقویت همکاری ها و هماهنگی های بین بخشی در تدوین برنامه های مؤثر بر ارتقای سامت 

زنان از طریق شورای عالی سامت؛ 
3-       شناسایی و تاش جهت رفع موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر ارتقای سامت زنان؛ 
4-       ارزیابی مستمر وضعیت سامت زنان و شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود آن و راه های تقویت و 

توسعه آن ها، طراحی و استقرار نظام جامع اطاعات سامت زنان؛ 
گاهی زنان و خانواده ها از نقش و مسئولیت های متعدد زنان در خانواده و اجتماع و  5-    توسعه آ
باروری،  ازدواج،  بلوغ،  کودکی،  از  اعم  زندگی  مختلف  مراحل  در  زنان  سامت  نیازهای  همچنین 

شیردهی، یائسگی و سالمندی؛ 
اجتماعی  و  فرهنگی  وعوامل  زنان  سامت  نیازهای  با  متناسب  آموزشی  برنامه های  ۶-          تدوین 
تأثیرگذار بر آن از طریق تعامل بین بخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دستگاه های 

ذی ربط؛ 
7- فرهنگسازی و اصاح باورهای جامعه نسبت به جایگاه زنان درتصمیم گیری و تصمیم سازی و 

نقش آنان در سامت خود و جامعه و افزایش مشارکت آنان درمدیریت های بخش سامت زنان؛ 
8-    حمایت از مشارکت سازمان های غیردولتی مرتبط با زنان درتوسعه سامت زنان و بهبود محیط 

زیست؛ 
کیفی  کمی و  9- افزایش دسترسی زنان به نیروهای متخصص و همگن خدمات سامت در ابعاد 
برای  فیزیکی  و  اقتصادی  فرهنگی،  موانع  رفع  و  آنان  زندگی  نیازهای دوره های مختلف  با  متناسب 

دسترسی و استفاده از خدمات مورد نیاز سامت خود؛ 
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10-    برنامه ریزی مناسب جهت دسترسی به خدمات و حمایت های ویژه مورد نیاز سامت برای دختران 
و زنان آسیب پذیر، زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست و دارای معلولیت های فیزیکی، روانی و اجتماعی 
توسط دستگاه های ذی ربط از قبیل سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و بنیاد شهید و ایثارگران؛ 
11- توسعه فرهنگ ورزش در بین دختران و زنان، رفع موانع موجود و دسترسی آنان به امکانات 
و  آموزش  ووزارتخانه های  بدنی  تربیت  سازمان  توسط  آنان  فراغت  اوقات  بهینه سازی  و  نیاز  مورد 

پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری   و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 
گاهی دختران و زنان درخصوص پیشگیری از بیماری های  12- تقویت برنامه ها و خدمات و توسعه آ
خاص و شایع زنان، تشخیص زودرس آن، بهبود فرهنگ تغذیه، سوء مصرف مواد ومصرف دخانیات با 

توجه به آسیب پذیری شرایط فیزیولوژیک آنان در دوره های مختلف زندگی؛ 
13- رعایت اصول و ضوابط معماری اسامی و ملی با توجه به خصوصیات روحی و جسمی بانوان 
کز فرهنگی و ورزشی ویژه آنان توسط شهرداری ها و وزارت  در شهرسازی، ساخت و تجهیز مدارس و مرا

مسکن و شهرسازی؛ 
درزمینه  خانواده  اعضای  تربیت  و  گاهی  آ ارتقای  جهت  زنان  کردن  فعال  و  الزم  آموزش   -14

شیوه های سالم زندگی توسط رسانه های ملی و جمعی و وزارت آموزش و پرورش؛ 
15- تقویت ارتباط فعال با حوزه های علمیه جهت انعکاس موضوعات سامت زنان به آنان و رفع 

ابهامات و شفاف سازی دیدگاه های فقهی در تأمین امنیت و حق سامت زنان؛ 
کار و تأثیر آن بر سامت زنان شاغل به ویژه دردوران بارداری و  1۶- بهبود وضعیت سامت محیط 

کار و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی؛  شیردهی توسط وزارت 
17- حمایت از ترویج و تسهیل امر ازدواج و تشویق جوانان برای تشکیل خانواده پایدار براساس 

معیارهای صحیح و مناسب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان عامل مؤثر بر سامت؛ 
18- اتخاذ تدابیر الزم جهت اصاح قوانین، مقررات و برنامه ها و ساختارهای حقوقی، اقتصادی و 

کید بر سامت؛  فرهنگی در راستای حمایت از زنان خانواده با تأ
گاهی های زوجین و آموزش های الزم در زمینه حقوق، تکالیف، روابط سالم زناشویی،  19- افزایش آ

بهداشت باروری، مهارت های زندگی، حسن خلق و معاشرت؛ 
20- اصاح نگرش خانواده ها نسبت به رفع تبعیض بین کودکان خود؛ 

درخصوص  جامعه  و  خانواده  زنان،  از  حمایت  و  گاهی  آ افزایش  آموزش،  21-    توانمندسازی، 
مهارت های الزم زندگی با توجه به آموزه های دینی و شرایط فرهنگی، بومی ومنطقه ای در پیشگیری و 

کنترل آسیب های اجتماعی؛ 
در  مختلف  سازمان های  و  دستگاه ها  عملکرد  و  نقش  تقویت  و  مسئولیت  شفاف سازی      -22
کنترل آسیب های اجتماعی تأثیرگذار بر سامت زنان در راستای برنامه چهارم  پیشگیری، ایمن سازی و 

توسعه کشور؛ 
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کاهش هرگونه ظلم و خشونت خانوادگی واجتماعی  23- اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری و 
در تهدید سامت جسمانی و روانی زنان و حمایت از قربانیان خشونت توسط قوه قضائیه، نهادهای 

فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 
24- اتخاذ تدابیر مناسب جهت ارتقای سامت زنان شاغل با توجه به نقش های خانوادگی)همسر 

و مادر( و اجتماعی آنان؛ 
گاهی جامعه از نقش و تأثیر شغل خانه داری در سامت و توسعه اقتصادی، اجتماعی  25- افزایش آ

کار و امور اجتماعی و قوه قضائیه؛  و فرهنگی کشور و حمایت از آن توسط وزارت 
2۶- توسعه مهارت ها و ظرفیت های شغلی و کسب درآمد برای زنان از طریق خوداشتغالی و مشاغل 
کار وامور اجتماعی و وزارت رفاه و تأمین  خانگی به ویژه در اقشار آسیب پذیر و نیازمند توسط وزارت 

اجتماعی؛ 
مصوبه فوق در جلسه ۶13 مورخ 8۶/8/8 شورای عالی انقاب فرهنگی   به تصویب رسید.
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مصوب  متکدیان  ساماندهى  خصوص  در  اداری  عالى  شورای  مصوبه  قانون  از  موادی 
1387/2/15

آیین نامه ای به منظور اصاح  تاریخ 87/2/15  اداری در  در هشتاد و دومین جلسه شورای عالی 
کارآیی و بهبود روشهای مربوط به  ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت دستگاه های اجرایی و ارتقاء 
گمشده، متواری، در راه  مبارزه با تکدی و جمع آوری، شناسایی و تعیین وضعیت افراد بی سرپرست، 
مانده و موارد مشابه و همچنین تنظیم وظایف دستگاه های عمومی و دولتی در این امور، تصویب شد.
این شورا بنا به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، سازمان برنامه و 

بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت کشور آیین نامه زیر را تصویب کرد.

ماده 1
کار رفته در این مصوبه به قرار زیر است:  تعاریف و اصطاحات به 

که زیر نظر فرمانداری در شهرهای بزرگ تشکیل می شود و  الف( مجتمع اردوگاهی: محلی است 
گروه بندی و تعیین تکلیف افراد موضوع این مصوبه  مسئولیت نگاهداری موقت، شناسایی وضعیت، 

را به عهده دارد.
ب( افراد مشمول مصوبه: عبارتند از: افراد معلول و ناتوان)اعم از جسمی و ذهنی( بی سرپرست، 
مجهول الهویه، در راه مانده، گمشده، متواری، افراد نیازمند غیرحرفه ای، متکدیان و ولگردان حرفه ای.
که مطابق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران بیش از پانصد هزار نفر  ج( شهرهای بزرگ: شهرهایی 

جمعیت داشته باشد.
باشند،  نفر جمعیت داشته  تا 500 هزار  یاد شده بین 200  که طبق سرشماری  شهرهایی  تبصره- 

حسب نظر استاندار و حسب شرایط محلی مشمول این تعریف خواهند بود.

ماده 2
از شهرهای بزرگ، نسبت به ایجاد مجتمع اردوگاهی اقدام خواهد شد و سازمان های  در هریک 
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مسئول)دادگستری استان، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی)ره( اداره کار و 
امور اجتماعی و شهرداری( نماینده تام االختیار خود را به مجتمع های مزبور برای انجام وظایف دستگاه 

متبوع معرفی خواهند کرد....

ماده 4
از  اردوگاهی مکلف است پس  اردوگاهی توسط فرماندار تعیین می شود. مجتمع  مسئول مجمتع 
تحویل گرفتن افراد موضوع این مصوبه، نسبت به نگهداری موقت، شناسایی وضعیت و طبقه-بندی 

آن ها در یکی از گروه های زیر اقدام نماید: 
الف( افراد متهم به ارتکاب جرم، اعم از متکدیان و ولگردان حرفه ای؛ 

ب( افراد بی سرپرست و مجهول الهویه؛ 
ج( افراد گمشده؛ درمانده و متواری؛ 

د( افراد معلول و ناتوان)اعم از جسمی و ذهنی(؛ 
هـ( افراد نیازمند غیرحرفه ای؛ 

ماده 6
سازمان بهزیستی موظف است افراد بی سرپرست، ناتوان و معلول و سالمندان نیازمند را تحویل 
بگیرد و در اماکن مناسب نگهداری نماید و تحت آموزش قرار دهد. همچنین پوششهای حمایتی الزم را 

تا ایجاد شرایط و زمینه مناسب برای بازگشت به زندگی عادی ایجاد نماید.

ماده 8
که از  کار موضوع این مصوبه را  کار و امور اجتماعی موظف است افراد مستعد و دارای توان  وزارت 
طرف مجتمع اردوگاهی و یا کمیته امداد امام)ره( بهزیستی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی معرفی 
می شوند، به طور رایگان تحت پوشش آموزش های فنی و حرفه ای مناسب قرار دهد و جهت تأمین 
کز  که دوره های مربوط را طی نموده اند، برنامه ریزی های اجرایی الزم را از طریق مرا اشتغال متکدیان 

کاریابی و صندوق فرصت های شغلی به عمل آورد.

ماده 13
به منظور پیگیری، ایجاد هماهنگی ونظارت بر اجرای این مصوبه، ستادی در هر استان با مسئولیت 
معاون سیاسی امنیتی استاندار و عضویت فرماندار شهرستان محل استقرار مجتمع، رئیس سازمان برنامه 
کار و امور اجتماعی، رئیس مرکز صدا و سیما، فرمانده نیروی  و بودجه، شهردار مرکز استان، مدیرکل 
استان  دادگستری  رئیس  و  خمینی)ره(  امداد  کمیته  سرپرست  بهزیستی،  مدیرکل  منطقه،  انتظامی 
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تشکیل می شود. تصمیمات ستاد بعد از تایید استاندار برای دستگاه های اجرایی مربوط الزم االجراست.
امـام  امـداد  کمیتـه  را محوریـت  مردمـی  کمک هـای  و  فعالیـت موسسـات خیریـه  تبصـره- سـتاد، 
خمینـی)ره( و سـازمان بهزیسـتی، بـه منظـور عـدم پرداخـت مسـتقیم بـه متکدیان، سـازماندهی نموده 
را برنامه ریـزی  ارشـادی الزم  تبلیغـی و  اقدامـات  ایـن ناهنجـاری اجتماعـی  از  در راسـتای پیشـگیری 

خواهـد نمـود.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالى اداری

محمد باقریان

مصوبه شورای عالى اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی مصوب 1395/11/9 
شورای عالى اداری

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 9/11/1395 به پیشنهاد سازمان اداری 
و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای 
سطح حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از ظرفیت های ایجادشده، تسهیل در تحقق اهداف 
کشوری، بخش هفتم از »برنامه  کلی نظام اداری، فصل سوم قانون مدیریت خدمات  سیاست های 
جامع اصاح نظام اداری« مصوب 28/10/1393 هیأت وزیران و همچنین »منشور حقوق شهروندی«، 
اباغ شده در تاریخ1395/9/29، حقوق شهروندی در نظام اداری« را به شرح پیوست)ممهور به مهر 

دبیرخانه شورای عالی اداری( تصویب نمود.
این مصوبه در 19 ماده تدوین و از تاریخ اباغ، الزم االجراء می باشد.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالى اداری
حسن روحانى
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حقوق شهروندی در نظام اداری
فصل اول: اصول و مبانى

ماده 1
اصول و مبانی حقوق شـهروندی در نظام اداری منبعث از منشـور حقوق شـهروندی عبارتند از: 
کارآمدی، پاسـخگویی، شـفافیت، عدالت  کشـور بـر پایـه ی قانون مداری،  1- اداره شایسـته امـور 

کارکنـان دسـتگاه های اجرایی الزامی اسـت. و انصـاف توسـط همـه مسـئولین و 
2- رعایـت قانـون و انجـام امـور اداری مـردم مبتنـی بـر اصـل بی طرفـی و پرهیـز از هرگونـه پیـش 
گرایش هـای سیاسـی، قومـی و  گرفتـن  داوری، منفعت جویـی یـا غـرض ورزی شـخصی بـدون در نظـر 

کارکنـان دسـتگاه های اجرایـی الزامـی اسـت. رابطـه خویشـاوندی، توسـط همـه مسـئولین و 
3- امـکان دسترسـی سـهل و بـدون تبعیـض شـهروندان بـه مراجـع صالـح و بی طـرف قضایـی، 
کـه، تصمیمـات نهادهـای اداری و  اداری و نظارتـی، بـه منظـور دادخواهـی آزادانـه بـرای شـهروندانی 

کارکنـان را خـاف قوانیـن و مقـررات بداننـد. یـا 
کارکنـان دسـتگاه های  4- الـزام بـه اطاع رسـانی تصمیمـات و اقدامـات اداری همـه مسـئولین و 

کـه بـه نوعـی حقـوق و منافـع مشـروع شـهروندان را تحـت تأثیـر قـرار می دهنـد. اجرایـی، 
بـرای  اجرایـی  دسـتگاه های  کارکنـان  و  مدیـران  بـه  شـهروندان  مسـتمر  دسترسـی  امـکان   -5

محولـه؛  وظایـف  چارچـوب  در  الزم  راهنمایی هـای  ارائـه  و  پاسـخگویی 
۶- الـزام بـه ارائـه و انتشـار مسـتمر اطاعـات غیـر طبقه بنـدی شـده و مورد نیاز شـهروندان توسـط 

دسـتگاه های اجرایی؛ 
کـه توسـط اشـخاص و مؤسسـات  7- امـکان دسترسـی شـهروندان بـه اطاعـات شـخصی خـود 
ارائـه دهنـده خدمـات عمومـی جمـع آوری و نگهـداری می شـود و اجتنـاب از ارائـه اطاعـات خصوصی 

شـهروندان بـه دیگـران، بـدون وجـود قانـون الـزام آور یـا رضایـت خـود فـرد؛ 
خدمـات  و  الکترونیـک  دولـت  مزایـای  از  شـهروندان  غیرتبعیض آمیـز  بهره گیـری  امـکان   -8

اداری؛  نظـام  در  کاربـران  توانمندسـازی  و  آموزشـی  هـای  فرصـت  الکترونیکـی، 
کـردن زمینـه قانونـی بهره گیـری شـهروندان از فرصت هـای شـغلی مناسـب و حقـوق  9- فراهـم 
از رویکردهـای سـلیقه ای، جناحـی،  کار یکسـان و اجتنـاب  زنـان و مـردان در قبـال  برابـر  و مزایـای 

گزینـش؛  تبعیض آمیـز و روش هـای ناقـض حریـم خصوصـی در فرآینـد جـذب و 
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فصل دوم: مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری
ماده 2

مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از: 
کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسامی؛  1- حق برخورداری از 

2- حق برخورداری از ِاعمال بیطرفانه قوانین و مقررات؛ 
3- حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری؛ 

4- حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری؛ 
5-حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد؛ 

گاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطاعات مورد نیاز؛  ۶- حق آ
7- حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری؛ 

8- حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معامات و قراردادهای اداری؛ 
کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی؛  9- حق اشخاص توانخواه در برخورداری 

10- حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات؛ 
کارکنان آن ها؛  11- حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرائی و 
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کارکنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری فصل سوم: تکالیف 
ماده 3

کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسامی حق برخورداری از 
گهی ها، اباغ ها و  1- دستگاه های اجرایی در تمامی فعالیت های اطاع رسانی،  دعوت نامه ها، آ

هشدارها باید از ادبیات محترمانه و غیرتحکم آمیز استفاده نمایند.
شرایط  و  مناسب  تسهیات  و  امکانات  خدمت،  ارائه  محیط  مکلفند  اجرایی  دستگاه های   -2

کی از احترام به مراجعین را فراهم نمایند. حا
3- در مکان های ورودی و خروجی دستگاه های اجرایی، رعایت حرمت مراجعین ضروری است 
که بازرسی مراجعین ضرورت داشته باشد باید تا حد ممکن به جای بازرسی بدنی،  و در موارد خاصی 

از وسایل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود.
گوشی تلفن همراه و...  4- دستگاه های اجرایی موظفند دالیل منع همراه داشتن وسایلی نظیر 
امانت سپاری  برای  و  نمایند  اطاع رسانی  قانونی  را حسب ضرورت های  به دستگاه  ورود  به هنگام 
که دسترسی به آن نباید مراجعین را  وسایل همراه مراجعین، مکان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی 

کند یا هزینه ای را متوجه آنان نماید. دچار مشقت 
گفتار، رفتار و مکاتبات خود با مراجعین، ادب  کارکنان دستگاه های اجرائی باید در  5- مدیران و 
گونه  کار بردن الفاظ و عبارات عرفًا اهانت آمیز و غیرمحترمانه و یا انتساب هر  کت را رعایت و از به  و نزا

اتهام یا عناوین مجرمانه به آن ها احتراز نمایند.
کرامت  و  رعایت  باید  هر شرایطی  در  مراجعین  و  کارکنان  میان  متقابل  احترام  با  توام  رفتار   -۶

گردد. انسانی آنان حفظ 

ماده4- حق برخورداری از ِاعمال بیطرفانه قوانین و مقررات
گونه ای تنظیم  1- بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مکاتبات اداری در دستگاه های اجرایی، باید به 
که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هرگونه تبعیض در اباغ و اجرای  و اباغ شوند 
بخشنامه ها، شیوه نامه ها، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب شود. بدیهی است 
که بر مبنای معلولیت، سالمندی یا سایر وضعیت های نوعًا قابل توجیه صورت  رفتار متفاوت حمایتی 

می گیرد، تبعیض محسوب نمی شود.
2- دستگاه های اجرائی مجاز به مطالبه مدارک یا اطاعاتی، اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات 
گردیده  پیش بینی شده از مراجعین نیستند و نباید هزینه ای، بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح 
که مطابق مقررات، باید هزینه ای دریافت شود، مراتب با ذکر مستند قانونی  کنند. در مواردی  دریافت 

به مراجعین اعام گردد.
3- دستگاه های اجرائی باید وظایف خود را در مدت زمان تعیین شده در قانون یا مقررات مصوب 
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انجام دهند و چنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان معین نشده باشد، زمان مناسب برای هر یک از 
خدمات را تعیین و از قبل به مراجعین اطاع رسانی کنند.

4- دستگاه های اجرائی باید دانش و مهارت تخصصی الزم و همچنین رعایت انضباط اداری و 
کارکنان خود آموزش دهند. حقوق شهروندی مرتبط با وظایف و اختیارات را به همه 

کرده و استدالل ها و  5- مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را براساس ادله معتبر اتخاذ 
استنادهای قانونی مورد استفاده در اعام تصمیم خود را بیان کنند.

کارکنان  و  مدیران  توسط  مردم  از سوی  اداری  پذیرش هرگونه درخواست حضوری خدمات   -۶
دستگاه های اجرایی، صرفًا در محیط و ساعات اداری قابل پذیرش است. از پذیرش درخواست ها در 

کیدًا اجتناب شود. خارج از محیط یا ساعت غیر اداری، باید ا
7- مراجع اداری و مدیران دستگاه های اجرایی باید قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات خود، مرجع، 

مهلت و نتیجه تجدیدنظر را در تصمیمات خود اعام کنند.

ماده 5
حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری

خود  خدمات  ارائه  برای  شده ای  اعام  و  مشخص  رویه  و  فرآیند  باید  اجرائی  دستگاه های   -1
کنند. داشته باشند و آن را به طور یکسان نسبت به همه مراجعین رعایت 

کارکنان دستگاه های اجرائی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و  2- مدیران و 
مقررات مربوط انجام دهند و از هرگونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب 

نمایند.
اداری  اختیارات  و  اعمال صاحیت ها  باید در  اجرائی در همه سطوح  کارکنان دستگاه های   -3

کنند. خود نظیر احراز صاحیت ها، جذب نیرو، صدور مجوزها و نظایر آن بدون تبعیض عمل 

ماده 6- حق دسترسى آسان و سریع به خدمات اداری
از طریق نماینده قانونی خود به خدمات دستگاه های اجرائی،  یا  1- مردم حق دارند شخصًا و 

دسترسی آسان و سریع داشته باشند.
کارگیرند تا دسترسی مردم به خدمات آن ها  2- دستگاه های اجرائی باید نهایت تاش خود را به 
کلی ابزارها و فناوری های  به طریق غیرحضوری و یا استفاده از خدمات دولت الکترونیک و به طور 
نوین انجام گیرد. تضمین کیفیت این دسترسی از نظر سرعت، امنیت و پایین بودن هزینه با دستگاه 

مربوط خواهد بود.
باید نکات زیر  از دستگاه اجرائی، مستلزم مراجعه حضوری باشد  3- چنانچه دریافت خدمات 

رعایت شوند: 
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الف( تجمیع فرآیندهای اداری مربوط به هرخدمت در یک مکان؛ 
ب( نصب تابلوهای راهنما در اطراف، ورودی و داخل ساختمان اداری؛ 

ج( پیش بینی امکانات و تسهیات فیزیکی برای رفاه مراجعین از جمله مبلمان، آب آشامیدنی، 
سرویس بهداشتی و حتی المقدور آسانسور و پارکینگ؛ 

کار اداری؛  کار اداری و ارائه خدمات در تمام ساعت  د( رعایت دقیق ساعت 
کنان محلی و سایر مردم؛  هـ( پرهیز از ایجاد مزاحمت برای همسایگان، سا

4- دستگاه های اجرائی موظفند براساس نوع فعالیت و خدمات، فرم های مرتبط را تهیه و به 
سهولت در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند.

5- تمامی تقاضاهای مراجعین)اعم از مکتوب یا الکترونیک(، باید ثبت شده و شماره پیگیری 
فرآیند  با  را  به روشنی، مراجعین  باید  اجرایی  قرار داده شود. همچنین دستگاه های  آنان  اختیار  در 

کننده به تقاضای آن ها آشنا سازند. رسیدگی، واحد و فرد رسیدگی 
۶- رسیدگی به تقاضای مراجعین باید بافاصله بعد از ثبت آن با رعایت نوبت و ترتیب آغاز شود. 
چنانچه تقاضا یا مدارک ناقص بوده و نتوان رسیدگی را ادامه داد، الزم است سریعًا مراتب به اطاع 

متقاضی رسانده شده و تکمیل اطاعات و مدارک از وی درخواست شود.
کاری و در طول ساعات اعام  7- دستگاه های اجرائی مکلفند خدمات خود را در همه روزهای 
کوتاه  شده به طور پیوسته ارائه دهند و تعطیلی موقت ارائه خدمات در اوقات اداری، حتی به مدت 

مجاز نیست.
8- دستگاه های اجرائی باید با بررسی و بازنگری مکرر فرآیندهای ارائه خدمت خود، نسبت به 

روان سازی و حذف رویه های زاید یا مخل در خدمت رسانی مطلوب به مردم اقدام نمایند.
کار خود حاضر نباشد، مقام  کارمند یا مأمور ارائه خدمات عمومی به هر علتی در محل  9- چنانچه 
مافوق او باید ترتیبی اتخاذ کند که ارائه خدمات به مراجعین متوقف یا موکول به مراجعه مجدد نشود.
10- در ساعات مراجعه مردم، همواره باید مقام تصمیم گیر و امضاء کننده یا مقامات مجاز از سوی 

ایشان در محل ارائه خدمت حضور داشته باشد.
کارکنان مکلف به راهنمایی و ارائه کمک های ضروری به مراجعین هستند و چنانچه  11- تمامی 

کنند. تقاضای مراجعین در حیطه وظایفشان نباشد، باید آن ها را به نحو مناسب راهنمایی 
کارکنان دستگاه های اجرائی باید از انجام امور شخصی در منظر مراجعین و به طورکلی در   -12

کنند. ساعات اداری اجتناب 

ماده 7- حق حفظ و رعایت حریم خصوصى همه افراد
گر فردی اثبات کند که اطاعات شخصی مربوط به او نادرست، ناقص یا روزآمد نیست، دستگاه  1- ا
اجرایی دارنده اطاعات، باید نسبت به اصاح اطاعات مذکور اقدام نماید. چنانچه فرد و دستگاه دربارة 
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کامل و روزآمد بودن اطاعات جمع آوری شده اختاف داشته باشند، فرد می تواند از دستگاه  صحیح، 
بخواهد تا ادعای وی در این زمینه، در پروندة او منعکس شود. چنانچه اطاعات شخصی وی در اختیار 

دیگر دستگاه های اجرایی قرار گیرد اعتراض فرد نیز باید به آن ها منعکس گردد.
با  و  در حد ضرورت  تنها  اجرایی،  توسط دستگاه های  افراد  از  اطاعات شخصی  2- جمع آوری 
استفاده از طرق و وسایل قانونی و شفاف مجاز بوده و استفاده از وسایل و روش های غیرقانونی و 

نامتعارف ممنوع است. این اطاعات تا حد امکان، باید از خود اشخاص اخذ و جمع آوری شود.
اولیه  هدف  و  منظور  جهت  در  فقط  را  افراد  شخصی  اطاعات  باید  اجرایی  دستگاه های   -3
اختیار  یا در  و  استفاده  از آن ها  و مقاصد دیگر  اهداف  برای  نباید  و  برده  کار  به  از جمع-آوری آن ها 

سایردستگاه ها و اشخاص غیرمسئول قرار دهند.
4- دستگاه های اجرایی باید تدابیر ضروری جهت پیشگیری از مفقود شدن، افشا یا سوء استفاده 

کنند. که به مناسبت وظایف و اختیارات خود از آن ها مطلع شده  اند را اتخاذ  از اطاعات افراد، 
افراد در دستگاه های اجرایی  کامی  حضوری  اینترنتی، تلفنی و  ارتباطات  5- رهگیری و شنود 

گرفت. ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوطه انجام خواهد 
۶- دستگاه های اجرایی مجاز به استفاده از نظارت های الکترونیکی مغایر با حریم شخصی افراد 
کار از قبیل  نیستند مگر آنکه بر مبنای دالیل قوی، احتمال ارتکاب فعالیت های مجرمانه در محیط 
کار وجود داشته، یا این امر برای تأمین امنیت و  سرقت، تخریب اموال یا سوء استفاده از اموال محل 

کارکنان ضروری باشد. کار یا  بهداشت محل 
باید  اجرایی  دوربین، دستگاه  و نصب  الکترونیکی  نظارت  ِاعمال  برای  در صورت ضرورت   -7

مراتب را با هشدار مکتوب و استفاده از عایم قابل رویت، به اطاع مردم و مراجعین برساند.

ماده 8
گاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطاعات مورد نیاز. حق آ

که دستگاه های اجرائی در دسترس قرار می دهند یا منتشر  1- مردم حق دارند براساس اطاعاتی 
کرده و  که قبًا اعام  کنند. چنانچه دستگاهی برخاف اطاعاتی  می کنند، برنامه های خود را تنظیم 

آن اطاعات، مبنای تصمیمات و اقدامات مردم قرارگرفته عمل نماید، باید پاسخگو باشد.
گزارش  ساالنه،  طور  به  باید  اجرایی  دستگاه های  مردم،  واقعی  نظارت  تحقق  راستای  در   -2

عملکرد خود را در دسترس عموم قرار دهند.
نامه های  آیین  و   1388 سال  مصوب  اطاعات  به  آزاد  دسترسی  و  انتشار  قانون  رعایت  با   -3
اجرایی آن و سایر قوانین و مقرراتی که حق دسترسی افراد به اطاعات موجود در دستگاه های اجرایی 
کرده اند، دستگاه های اجرایی موظفند اطاعات درخواستی مردم را در دسترس آن ها قرار  را تصریح 

دهند.
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باید  اجرایی  دستگاه  هر  اطاعات،  به  آزاد  دسترسی  و  انتشار  قانون  ماده)10(  موجب  به   -4
راهنمای دسترسی مردم به اطاعات خود مشتمل بر انواع و اشکال اطاعات موجود در آن موسسه 
کرده و به صورت مکتوب نیز در  و نیز نحوه دسترسی به آن ها را در سامانه اطاع رسانی خود منتشر 

اختیار متقاضیان قرار دهد.
به  باید  اجرایی  دستگاه های  اداری،  فرآیندهای  و  خود  حقوق  با  مردم  نمودن  آشنا  برای   -5
آموزش همگانی از طریق وسایل ارتباط جمعی اقدام، تا مردم ضمن آشنایی با حقوق و تکالیف خود 

در تعامل با آن سازمان، انتظارات خود را تنظیم نمایند.
۶- اطاعـات مـورد نیـاز مـردم می بایسـت از طـرق مختلـف نظیـر مـوارد ذیـل در اختیـار آن هـا قـرار 

داده شـوند: 
و  سایت(  تارنما)وب  نیز  و  مراجعین  دید  معرض  و  ورودی  مبادی  در  راهنما  تابلو  نصب  الف( 

درگاه)ُپرتال( اینترنتی؛ 
کتاب راهنمای مراجعین؛  ب( تهیه و توزیع بروشور و 

گویا؛  ج( راه اندازی خط تلفن 
کار در محل استقرار آنان؛  د( نصب نام، پست سازمانی و رئوس وظایف متصدیان انجام 

زیر،  نکات  رعایت  ضمن  مراجعین،  به  خود  تصمیمات  اباغ  در  باید  اجرایی  دستگاه های   -7
نسخه ای از تصمیم اتخاذ شده را به ذینفع تحویل نمایند.

الف( تاریخ و شماره تصمیم؛ 
ب( مشخصات متقاضی؛ 

ج( مستندات قانونی و استدالل های منجر به تصمیم اتخاذ شده؛ 
د( مفاد اصلی تصمیم؛ 

هـ( اعام مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم؛ 
و( نام و سمت صادرکننده اباغیه؛ 

کار مراجعین را به صورت مرحله به مرحله، از طرق  8- دستگاه های اجرایی مکلفند فرآیند انجام 
مقتضی نظیر ارسال پیامک به اطاع آن ها برسانند.

از خدمات و فرآیندهای  9- دستگاه های اجرایی مکلفند اطاعات راجع به نحوه استفاده مردم 
اداری، نحوه مشارکت در آن ها و نحوه اعتراض به تصمیمات و اقدامات خود را در اختیار عموم قرار 

گاهانه را برای آن ها فراهم کنند. دهند، به نحوی که امکان تصمیم گیری آ
10- دستگاه های اجرایی باید متناسب با مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و 
که اطاع  افزایش رضایت مندی مراجعان، به طرق مناسب اطاع رسانی نموده و حسب میزان اهمیتی 

مردم از فعالیت های آن ها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند.
که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی یا روابط عمومی دستگاه  11- در جلسات پرسش و پاسخی 
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ارائه پاسخ و سایر موارد، علیه  از حیث دعوت، شرکت، طرح پرسش،  نباید تبعیضی  برگزار می شود، 
رسانه های منتقد صورت گیرد.

12- دستگاه های اجرایی باید در فعالیت های اطاع رسانی خود نکات زیر را مورد توجه قرار دهند: 
توان  آن ها،  به  علم  که  اطاعاتی  یعنی  شده؛  ارائه  یا  دسترس  قابل  اطاعات  بودن  مفید  الف( 

گاهی افراد را افزایش می دهد. تشخیص و قضاوت و آ
که هم اسناد و مدارک و ابزارهای حاوی اطاعات  ب(درست بودن اطاعات ارائه شده؛ بدین معنا 

باید واقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آن ها عاری از خدشه باشد.
ج( به روز بودن اطاعات قابل دسترس یا ارائه شده؛ یعنی اطاعات باید حاوی آخرین تحوالت، 

مصوبات، اصاحیه ها و تفسیرها باشد.
ارائه شود  نیاز به آن وجود دارد  که  باید در زمانی  د( به موقع بودن اطاع رسانی؛ یعنی اطاعات 
گاه شدن از آن را داشته  کنش و تصمیم گیری پس از آ که مخاطبان، فرصت معقول برای وا به نحوی 

باشند.
کنش یا اقدام یا تصمیم مخاطبان به آن ها  که وا کامل بودن اطاع رسانی؛ یعنی تمام اطاعاتی  هـ( 
منوط است، نظیر زمان، مکان، اسناد و ادله، هزینه و مدارک هویتی الزم، به صورت یکجا اعام شوند.

ماده 9
حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری

1- هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطاع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در 
هر یک از دستگاه های اجرایی، موارد مشاهده یا اطاع خود را به مراجع نظارتی درون سازمانی و برون 

کند. گزارش  سازمانی 
2- شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را 

کنند. نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز 
3- دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی، ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای 
خـود  درون  در  را  مخالـف  نظـرات  تحمـل  فضـای  و  گذاشـته  احتـرام  رسـانه ها  و  مراجعیـن  اصاحـی 

کننـد. نهادینـه 
که مراجعین را از بیان  گهی در محیط های اداری  4- دستگاه های اجرایی باید از نصب هرگونه آ

کنند. کرده یا بترساند، اجتناب  نظر انتقادی منع 
یا  5- دستگاه های اجرایی موظفند هنگام ورود مراجعین، برگ نظرسنجی)به صورت فیزیکی 
کار، تطبیق یا عدم  گردش  الکترونیکی( در اختیار آن ها قرار دهند و نظر ایشان را در خصوص نحوه 
کار جویا شوند و نتایج آن را به طور  تطبیق آن با اطاعات اعام شده قبلی و رفتار متصدیان انجام 

کارکنان خود مورد استفاده قرار دهند. منظم در اصاح فرآیندها و تشویق و تنبیه 
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۶- دستگاه های اجرایی می بایست حسب شرایط، نسبت به راه اندازی، استقرار و یا روزآمدکردن 
درگاه)ُپرتال(  و  صوتی  پست  انتقادها،  و  پیشنهادها  صندوق  نظیر  دوسویه  ارتباط  سیستم های 

سازمانی، به منظور ارائه شناسنامه خدمات و فعالیت ها و اخذ دیدگاه های مردم اقدام نمایند.

ماده 10
حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معامات و قراردادهای اداری

کنند. منظور  1- دستگاه های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحاف آمیز به مردم خودداری 
از قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود 

کند. یا ضعف طرف مقابل، شرایط غیرعادالنه ای را به ایشان تحمیل 
گنجانده شوند، اجحاف آمیز تلقی می گردند:  که شروط زیر در آن ها  2- قراردادهایی 

کاری  که به موجب آن، دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام  الف( شرطی 
گاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است. که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آ متعهد می سازد 
کهولت سن، بیماری، ناتوانی  که طرف مقابل آن به دلیل  ب( شرطی از سوی دستگاه اجرایی 
کم سوادی، بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط، از ارزیابی مفاد یا آثار  ذهنی، فشارهای روانی، 

آن ناتوان باشد.
که به موجب آن، هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد قرار نمی گیرد. ج( شرطی 
کاال یا ارائه  که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل  د( شرطی 

که قرارداد آن قبًا منعقد شده است، به تشخیص خود و رأسًا قیمت را افزایش دهد. خدماتی 
که به موجب آن، دستگاه اجرایی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر سلب  هـ( شرطی 

-نماید.
که بخواهد یک طرفه  که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان  و( شرطی 

کند بدون آنکه خسارت عادالنه ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد. قرارداد را فسخ 
که به موجب آن، دستگاه اجرایی خود را حتی درصورت ارتکاب تقصیر، از مسؤولیت  ز( شرطی 

معاف سازد.
که به موجب آن، حقوق معنوی ناشی از مالکیت های فکری، بدون پرداخت بهای  ک( شرطی 

عادالنه به دستگاه اجرایی منتقل شود.
که  گونه توجیه معقول، استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای  که بدون وجود هر  ل( شرطی 

به موجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیرممکن یا بسیار دشوار سازد.
ث( واحدهای حقوقی، امور قراردادها و یا عناوین مشابه در دستگاه های مشمول این مصوبه 

مکلفند براساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصاح فرم قراردادهای خود اقدام نمایند.
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ماده 11- حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونى
حمایت  جامع  قانون  ماده)2(  اجرایی  آیین نامه  مفاد  مطابق  مکلفند  اجرایی  دستگاه های   -1
به شماره 45515/ آن  و اصاحیه  از حقوق معلوالن)شماره 14277/ت 319۶0ـ مورخ 9/3/1384 
توان خواه)معلول( به محیط های  ت47457ک مورخ 8/3/1391(، به سرعت دسترسی اشخاص 

کنند. ارائه خدمت را از جمیع جهات تسهیل 
که برای  را  کاری خود، عائم و اشکالی  باید در ساختمان ها و محیط  2- دستگاه های اجرایی 

کنند. اشخاص توان خواه به آسانی قابل فهم و خواندن باشد نصب 
آموزش های  توان خواه،  اشخاص  مراجعات  نوع  و  میزان  باید حسب  اجرایی  دستگاه های   -3

کارکنان خود در خصوص نحوه رفتار با این مراجعه کنندگان ارائه دهند. کافی را به 
4- دستگاه های اجرایی باید سامانه ها و فناوری های اطاعات و ارتباطات خود را جهت استفاده 

مستقانه اشخاص توان خواه از خدمات آن ها ارتقاء دهند.

ماده12- حق رسیدگى به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
رسیدگی  آن ها  یا شکایت  اعتراض  اختاف،  به  که  اداری  مراجع  تمامی  در  دارند  مردم حق   -1

می کنند از رسیدگی منصفانه و بیطرفانه برخوردار شده و حقوق آن ها رعایت شود.
کافی  از مهلت  باید  را دارد و  از وکیل  2- هر فردی در همه مراحل رسیدگی اداری حق استفاده 
یا پاسخ به مطالب مطرح شده علیه خود  ادله، معرفی شهود  ارائه  جهت تنظیم و تکمیل پرونده، 

برخوردار باشد.
که در چارچوب قوانین و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهین آمیز، از تصمیمات  3- شخصی 
و اقدامات دستگاه اجرایی یا فرد مسئول در سطح رسانه ها انتقاد می کند، نباید به دلیل این انتقاد، 

با تعقیب یا پیامد اداری یا قضایی از سوی مسئولین دستگاه مواجه شود.
ارائه خدمت، مسئول واحد ذی ربط باید  4- در صورت بروز اختاف بین مراجعان و متصدیان 
بافاصله به موضوع رسیدگی و آن را در چارچوب مقررات و با رعایت اخاق اسامی حل و فصل نماید.
کارکنان  و  مدیران  توسط  باید  شده،  ظلم  او  حق  در  است  مدعی  که  شخصی  اعتراض   -5

دستگاه های اجرایی با مدارا و اخاق اسامی، تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود.

ماده13
کارکنان آن ها حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرائی و 

هرگونه  احتمال  وجود  در صورت  قانونی خود،  وظایف  مکلفند حسب  اجرایی  1- دستگاه های 
تهدید علیه سامت عمومی و یا بایای طبیعی، نسبت به پیش بینی و هشدار به موقع و راه های دفع 

یا رفع آن به عموم مردم و به خصوص افراد در معرض تهدید، اقدام نمایند.

603



2- دستگاه های اجرایی، مسئول جبران خساراتی هستند که در نتیجة عیب و خرابی اشیاء یا اموال 
منقول یا غیرمنقول متعلق یا تحت تصرف آن ها، به جان، مال و سایر حقوق دیگران وارد می شود.

کتاب پنجم قانون مجازات اسامی تحت عنوان »تقصیرات مقامات  3- مطابق فصل دهم از 
و مأمورین دولتی«، دستگاه های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی 
کارکنان آن ها در نتیجة بی احتیاطی، بی مباالتی یا عدم رعایت قوانین،  که مستخدمان و  هستند 
مقررات یا نظامات مربوط، در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجة نقص 

کمبود غیرمتعارف امکانات و وسایل، به اشخاص وارد می شود. یا 
که در جهت  4- دستگاه های اجرایی باید در حفاظت از اشیاء، اموال، اسناد، مدارک و اطاعاتی 
انجام مأموریت های خود از مردم دریافت می کنند، تدابیر و احتیاط های متعارف را به عمل آورند.
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فصل چهارم : انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری
ماده14

از شهروندان انتظار می رود به منظور احترام و رعایت حقوق سایر افراد در مراجعه به دستگاه های 
اجرایی، نکات ذیل را مورد توجه قرار دهند: 

1- به منظور رعایت حقوق سایر شهروندان و مساعدت در تأمین بهتر حقوق خود   ، همکاری الزم 
را در رعایت نظم و نوبت، ارائه مدارک هویتی برای ورود و خروج، ارائه اطاعات و مدارک صحیح ، به 

کامل برای تسریع در ارائه خدمت داشته باشند. موقع و 
که نقض نشده اند، محترم شمرده شده و رعایت شوند و  2- تصمیمات و اقدامات اداری مادام 
اعتراض به تصمیمات و اقدامات و درخواست تجدیدنظر در آن ها با طرق پیش بینی شده در قوانین 

گیرد. و توسل به مراجع قانونی صورت 
از درخواست خدمت  و  اداری مطالبه شده  تنها در محیط  اداری  3- خدمات و درخواست های 

کارکنان در خارج از محیط اداره اجتناب شود. توسط 
کلیه آحاد جامعه در صورت  4- به منظور مساعدت برای تأمین حقوق شهروندان در نظام اداری؛ 
است  الزم  اجرایی،  دستگاه های  در  مقررات  و  قوانین  نقض  و  اداری  تخلفات  از  اطاع  یا  مشاهده 

کنند. گزارش  مشاهده یا اطاع خود را به مراجع ذی ربط 
و  قوانین  و نقض  اداری  تخلفات  به  مربوط  موارد  رسیدگی،  در  تسریع  5- شایسته است جهت 
گزارش و در صورت عدم دریافت پاسخ  ابتدا به مراجع نظارتی درون سازمانی هر دستگاه  مقررات، 

کننده، به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه شود. قانع 
در  اجرایی  دستگاه های  کارکنان  و  مدیران  توسط  یکدیگر  به  شهروندان  ترجیح  عدم  تبصره- 

مراحل رسیدگی، الزامی است.
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فصل پنجم: سازوکار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری
ماده 15- قلمرو شمول مصوبه

تمامی دستگاه های اجرایی موضوع بند)ب( ماده)1( قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 
که به نحوی از بودجه عمومی دولت  و دستگاه های موضوع تبصره ذیل آن و نیز سایر دستگاه هایی 
استفاده می کنند، مشمول این مصوبه بوده و در این تصویب نامه، »دستگاه اجرایی« نامیده می شوند.
دهنده  ارائه  کز  مرا بر  خود  نظارتی  وظایف  چارچوب  در  موظفند  اجرایی  دستگاه های  تبصره: 
نوع  هر  و  نهادهای صنفی  ارائه خدمات،  عهده دار  حرفه ای  مؤسسات خصوصی  عمومی،  خدمات 
می پردازند،  مردم  به  خدمت  ارائه  به  اجرایی،  دستگاه های  از  مجوز  اخذ  با  که  مؤسساتی  یا  کز  مرا

کنند. رعایت تمام یا بخش های مرتبط این مصوبه را از سوی آن ها الزامی و بر این امر نظارت 

ماده 16- مسئولیت و فرآیند اجرا
کارکنان  و  مدیران  و  بوده  مصوبه  این  اجرای  مسئول  اجرایی،  دستگاه  مقام  باالترین   -1
دستگاه های اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی، مکلف به رعایت مفاد آن هستند؛ همچنین 
این  اجرای  حسن  جهت  در  محوله،  وظایف  و  مأموریت ها  اختیارات،  با  متناسب  موظفند  مدیران 
مصوبه، رفع موانع و همچنین ارزیابی نحوه اجرای آن، اقدامات الزم اعم از برنامه ریزی، سازماندهی، 
بهبود روش ها، آموزش کارکنان و تجهیز واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات)یا 
جمله  از  کشور،  استخدامی  و  اداری  سازمان  اباغی  دستورالعمل های  با  مطابق  را  مشابه(  عناوین 
کار، دستورالعمل استاندارد تارنماهای دستگاه های  دستورالعمل اصاح فرآیندها و روش های انجام 
کشوری  اجرایی و درگاه های استانی، آیین نامه اجرایی تبصره)1( ماده)25( قانون مدیریت خدمات 

و سایر موارد اباغی، انجام دهند.
2- دستگاه های اجرایی مکلفند با اهتمام و اقدام سریع در جهت توسعه دولت الکترونیک، نیاز 

به مراجعه حضوری مردم را به حداقل برسانند.

ماده 17- ایجاد میز خدمت
که به طور متعارف مراجعین زیادی دارند؛ الزم است عاوه  1- در آن دسته از دستگاه های اجرایی 
کارشناسان  بر رعایت مفاد این مصوبه، واحد هماهنگ کننده ای تحت عنوان »میز خدمت« با حضور 
که مراجعین ضمن استقرار در محل  مّطلع دستگاه، با اعطای اختیارات الزم تعبیه شود، به نحوی 
انتظار مناسب، حتی المقدور بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه، خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود 

را صرفًا از طریق این میز دریافت نمایند. »میز خدمت« عهده دار وظایف مشروح زیر می باشد: 
الف( ارایه اطاعات و راهنمایی های الزم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط؛ 

ب( دریافت مدارک و درخواست های مراجعین؛ 
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ج( انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان و در غیر این صورت، اعام تاریخ 
مراجعه بعدی یا زمان ارایه خدمت نهایی به مراجعین؛ 

د( دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذی ربط و اعام آن به مراجعین؛ 
واحد  با  هماهنگی  انجام  از  پس  ضروری  موارد  در  مرتبط  واحدهای  به  مراجعین  هدایت  هـ( 

ذی ربط؛ 
2- واحدهای مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات یا عناوین مشابه در دستگاه های 
اجرایی موظفند هر 3 ماه یک بار گزارشی از عملکرد »میز خدمت« را به باالترین مقام دستگاه ارایه دهند.

ماده 18- مسئولیت راهبری و نظارت
بـه  ملـی  ایـن مصوبـه در سـطح  اجـرای  بـر  نظـارت  و  پیگیـری  راهبـری،  1- مسـئولیت هدایـت، 

اسـت. اسـتاندار  بـه عهـده  اسـتان  در سـطح  و  کشـور  اسـتخدامی  و  اداری  سـازمان  عهـده 
2- نظـارت نظـام یافتـه بـر حسـن اجـرای ایـن مصوبـه و ارتقـای مسـتمر حمایـت از حقـوق مـردم 
در نظـام اداری، تهیـه و ابـاغ شـیوه نامه های اجرایـی و همچنیـن تدویـن برنامه هـای اطاع رسـانی، 
می توانـد  سـازمان  و  اسـت  کشـور  اسـتخدامی  و  اداری  سـازمان  عهـده  بـر  فرهنگ سـازی  و  آمـوزش 
مـردم  تشـکل های  و همچنیـن  اجرایـی  نماینـدگان دسـتگاه های  بـا حضـور  را  کارگروه هـای ضـروری 
گروه های بازرسـی مطلـع و مجرب،  نهـاد قانونـی تشـکیل دهـد. همچنیـن سـازمان بـا اعزام بازرسـان و 

کـرد. بـر حسـن اجـرای ایـن مصوبـه در دسـتگاه های مشـمول نظـارت خواهـد 
3- وزارت کشـور موظـف اسـت بـا همـکاری سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور زمینـه شـکل گیری 
بـه  نمایـد،  فراهـم  را  اداری  نظـام  در  شـهروندان  حقـوق  از  مراقبـت  امـر  در  نهـاد  مـردم  تشـکل های 
کـه ایـن تشـکل ها بتواننـد در چارچـوب موازیـن قانونـی بـرای تأمیـن حقـوق شـهروندان در  گونـه ای 

نظـام اداری، ایفـای نقـش نماینـد.
تحلیلـی  گزارش هـای  موظفنـد  اسـتانداران  و  مشـمول  اجرایـی  دسـتگاه های  مقـام  باالتریـن   -4
ارسـال  کشـور  اسـتخدامی  و  اداری  بـه سـازمان  و  تهیـه  بـه صـورت دوره ای  را  اجـرای مصوبـه  نحـوه 

نماینـد.
گـزارش تحلیلـی تفصیلـی نحـوه  گزارش هـای دسـتگاهی و اسـتانی،  5- پـس از دریافـت و تجمیـع 
کشـور به  اجـرای مصوبـه در سـطح ملـی بـه صورت سـاالنه، توسـط رئیس سـازمان اداری و اسـتخدامی 

رئیس جمهـور، شـورای عالـی اداری و هیـأت وزیـران ارایـه خواهـد شـد.
۶- سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور موظـف اسـت بـا همـکاری مرکـز آمـار ایـران سـالیانه نسـبت 
از عملکـرد دسـتگاه های اجرایـی در  افکارسـنجی و سـنجش میـزان رضایـت مـردم  بـه اجـرای طـرح 
سـطوح ملـی و اسـتانی اقـدام و نتایـج بـه دسـت آمـده را بـه تفکیـک دسـتگاه ها و اسـتان ها بـه هیـأت  

وزیـران ارائـه نمایـد.
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ماده 19- ضمانت اجرا
نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن؛ در چارچوب 
مصادیق  از  مورد  کارمندان، حسب  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  قانون  اجرایی  آیین نامه  ماده)20( 
واصله  و شکایات  کارمندان محسوب می شود  اداری  به تخلفات  قانون رسیدگی  ماده)8(  بندهای 
از مردم یا دستگاه های نظارتی، ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذی ربط، برای 
کارکنان دستگاه های اجرایی، در هیأت های رسیدگی  احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیران و 

گرفت. به تخلفات اداری مربوط مورد رسیدگی قرار خواهند 
تصویب نامه  این  ماده)15(  ذیل  تبصره  موضوع  کارگزاری  مؤسسات  و  کز  مرا مورد  در   -1 تبصره 

مطابق مقررات و ضوابط اعطای مجوز مربوطه اقدام خواهد شد.
تبصره 2- اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای مراجعه و طرح شکایات احتمالی در 

سایر مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.
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بخش نهم: مصوبات قوه قضائیه

مصوب  کشور  تربیتى  و  تأمینى  اقدامات  و  زندان ها  سازمان  اجرایی  آئین نامه 
1364/11/6 رئیس قوه قضائیه با اصالحات و الحاقات 1389

کشور به  در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
کشور  1)مصوب ۶ /11 /13۶4(؛  سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 

1- قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به  »سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور«
کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و   ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی وتربیتی 
تربیتی کشور که در این قانون سازمان نامیده می شود، تبدیل می گردد. این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی انجام وظیفه خواهد کرد.
کشور  کز اقدامات تأمینی وتربیتی  کلیه امور مربوط به زندان ها، بازداشتگاه ها و مرا  ماده 2- وظایف سازمان به شرح زیر است:   الف( اداره 
کشاورزی و خدماتی وابسته به آن ها  ب( ایجاد امکانات و تسهیات الزم در زمینه اصاح و ارشاد و آموزش زندانیان  و مؤسسات صنعتی و 
واشتغال و حرفه آموزی آن ها  ج( کمک به رفع مشکات مادی و معنوی خانواده زندانیان   د( جذب کمک های مردمی و مؤسسات خیریه
کار با استفاده از امکانات سازمان ونیز سرمایه های دولتی، بانک ها، تعاونی  ها، بخش  هـ( برنامه ریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب 
خصوصی و تاش در جهت خودکفایی زندان ها   و( تهیه آمار و اطاعات الزم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسی وارائه آن 
به شورای عالی قضایی و کمیسیون امور قضایی و  حقوقی مجلس شورای سامی   ز ( تهیه و فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط 
عفو یا تخفیف مجازات و ارائه آن به دیوان عالی کشور و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضایی مربوط  ح( برنامه ریزی برای 

مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاه های ذی ربط
کشور و با تصویب شورای عالی قضایی برای دو سال منصوب می شود و نصب مجدد  کل   ماده 3- رییس سازمان به پیشنهاد دادستان 

وی بامانع است. عزل رییس سازمان با شورایعالی قضایی خواهد بود.
 ماده 4- بودجه سازمان در ردیف مستقل همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

که تا تاریخ تصویب این قانون مربوط به اداره زندان ها و امور زندانیان است، از قبیل   ماده 5- کلیه دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول 
کشور، شهربانی جمهوری  کل  انبارها،  ساختمان ها، وسائل نقلیه، ملزومات و تجهیزات و بیمارستان ها و درمانگاه ها از طرف دادستانی 
کمیته انقاب اسامی و سپاه پاسداران انقاب اسامی و ارتش جمهوری اسامی ایران و وزارت اطاعات همراه با اعتبارات  اسامی ایران، 
کشور به این سازمان منتقل می شود. رییس سازمان و رییس دستگاه مربوط حسب مورد ظرف سه ماه تحویل و  کل  مربوط در بودجه 

تحول های مربوط به این ماده را انجام خواهند داد و در موارد اختاف، نظر دادستان کل کشور قطعی خواهدبود.
که نقل و انتقال و تفکیک اماکن مربوط به زندان ها صورت نگرفته است دستگاه های مذکور در این ماده موظفند امور   تبصره- تا زمانی 

زندان ها را  کماکان با همکاری و نظارت سازمان اداره نمایند.
 ماده 6- انتظامات و حفاظت زندان ها و بازداشتگاه ها با سازمان است. سازمان موظف است نیروهای مورد نیاز خود را از بین نیروهای نظامی 
و انتظامی موجود با هماهنگی مسئولین مربوط گزینش نماید. نیروهای مذکور پس از گزینش با اعتبارات مربوط به سازمان منتقل می شوند. 

که مورد نیاز سازمان باشند عنوان مأمور  که در زندان ها استقراردارند تا زمانی  کنونی   تبصره- نیروهای نظامی و انتظامی اداری و خدماتی 
به خدمت در اختیار سازمانباقی خواهند ماند.

کشورو رییس سازمان تهیه و تصویب شورای عالی   ماده 7- تشکیات سازمان توسط وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی 
قضایی خواهد رسید.

گذاری اداره امور زندان ها به   ماده 8- کلیه اختیارات شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورمصرح در الیحه قانونی وا
وزارت دادگستری مصوب 1358/۶/13 شورای انقاب اسامی الیحه قانونی الحاقی به آن مصوب1359/2/23  شورای انقاب به سازمان 
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ماده 69
محکومان حسب پیشینه، سن، جنس، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی، 
کز حرفه آموزی و  چگونـگی شخصیـت و استعـداد و میزان تحصیـات و تخصـص به یکی از قسمتهای مرا

اشتغال، زندان یا مؤسسه های تامینی و تربیتی معرفی می گردند.
تبصره 1- محکـومان و متهمان زن می توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته 
یا زندان نسبت به تفکیک و  کز حرفه آموزی و اشتغال می توانند در هر مؤسسه  باشند. رییسان و مرا
کودک( اقدام و یا نسبت به انتقال اطفال موصوف به  جداسازی اطفال 2 تا ۶ سال در محل مجزا)مهد 

بهزیستی یا مؤسسه های نگهداری اطفال مبادرت نمایند.
کز حرفه آموزی و اشتغال که وضعیت ظاهری آن ها  تبصره 2- محکومان معرفی شده به زندان یا مرا
حکایت از بیماری های روانی و جسمانی دارد، باید پیش از پذیرش توسط پزشک معتمد مورد معاینه 
قرار گرفته و در صورت نیاز به مراقبت های پزشکی و بیمارستانی، مراتب به قاضی مربوط اعام گردد.

آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعى مصوب 1364/11/6 رئیس قوه قضائیه

و  تامینی  اقدامات  و  زندان ها  در اجرای بندهای)ب( و)ج( ماده قانون تبدیل شورای سرپرستی 
تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 13۶4/11/۶ مجلس شورای 
اسامی و با اختیار حاصل از ماده ٩ قانون مذکور، آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان مذکور به 

شرح ذیل تصویب شد: 

ماده 1 
و  مادی  و  معنوی  زمینه هدایت  نمودن  فراهم  در جهت  تاش  از:  است  عبارت  مددکاری  الف( 
شناخت توانایی ها و مشکات مددجو و سعی در بهره ور نمودن استعدادها و چاره جویی نارسائیها و 
مشکات روانی،  اجتماعی و اقتصادی مددجو و تاش در جهت تطبیق مقتضیات اجتماعی با شرایط 

فردی مددجو، فراهم آوردن شرایط پذیرش اجتماعی مددجو و سازگاری اجتماعی وی؛ 

گذار می شود. وا
 ماده 9- آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزیر دادگستری و رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضایی می رسد.

کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر با آن لغو می گردد.  ماده 10- از تاریخ اجرای این قانون، 
 قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه یکشنبه ششم بهمن ماه هزار و سیصدو شصت و چهار تصویب و در تاریخ13۶4/11/7  

به تأیید  شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسامی 

کبر هاشمی ا
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بخش نهم: مصوبات قوه قضائیه

ب( مددکار: فردی است که به دانش مددکاری و علوم اجتماعی و مهارت در تنظیم روابط انسانی 
مجهز است و خدمات مددکاری انجام می دهد.

که براساس تصمیم مراجع  کلیه افرادی  د( مددجو: مددجویان موضوع این آیین نامه عبارتند از 
و  تامینی  اقدامات  کز  مرا و  تربیت  و  اصاح  کانون های  بازداشتگاهها،  زندان ها ،   در  قانونی  ذیصاح 
کز مراقبت  موسسات وابسته به سازمان زندان ها نگهداری می شوند. محکومان آزاد شده ای که به مرا
بعد از خروج معرفی شده اند و حسب اعام خود آنان یا مدیران واحدهای ذی ربط سازمان زندان ها، 

 نیاز به رسیدگی، مساعدت یا مراقبت دارند. 
که تحت حمایت انجمن های  کلیه خانواده هایی  تبصره- خانواده افراد مذکور در این ماده و نیز 
اعام  انجمن ها  مدیران  بوسیله  مددکاری  به خدمات  آنان  نیاز  و  قرار می گیرند  زندانیان  از  حمایت 

می شود نیز مددجو تلقی می شوند.

ماده ٢- اصول مددکاری اجتماعى 
گردد عبارتند از :  که باید در امر مددکاری رعایت  اصولی 

الف( اصل قبول یا پذیرش مددجو: مددکار موظف است در هر شرایطی صرف نظر از جنبه های 
عقیدتی نژادی ، مالی و غیره مددجو را بپذیرد .

ب( اصل برقراری ارتباط یا ایجاد رابطه : مددکار سعی می نماید با برقراری ارتباط)فردی( مددجو 
را مورد شناسایی،  تشخیص و باز توانی قرار دهد .

غ از خصوصیات  ج( اصل توجه به کرامت انسانی و حفظ شخصیت فرد : مددکار مددجوی خود را فار
و اوصاف برونی و درونی پذیرا می باشد و نیازها و عواطف و شخصیت وی را محترم می شمارد. 

گون  د( اصل مشارکت در فعالیت ها : مددکار باید تاش نماید که مددجویان را در فعالیت های گونا
گردد. شرکت دهد تا از این طریق زمینه بروز استعدادها و خود شکوفایی مددجو فراهم 

هـ ( اصل راز داری حرفه ای : راز داری حرفه ای به عنوان مهمترین رکن در مددکاری اجتماعی به 
منظور برقراری اعتماد رعایت می شود.

از  بوده ،  گاه  آ خود  قوت  نقاط  و  ضعف ها  به  نسبت  باید  مددکار  مددکار :  گاهی  آ خود  اصل  و( 
قضاوت ارزشی و یا دخالت دادن احساسات و افکار خود در رابطه حرفه ای خودداری نماید.

بیان  و  رفتار صریح  و  ایجاد محیط صمیمی  با  افکار : مددکار  آزادانه  بیان  و  فکر  آزادی  اصل  ز( 
کمبودها و نیازها را برای مددجو فراهم نماید و  آزادانه افکار خود امکان بیان عقاید و ا ظهار دردها و 
خطر طرد شدن ،  تحقیر و یا مورد خیانت واقع شدن را در مددجو از بین ببرد و بدین ترتیب احساس 

امنیت را در وی تقویت نماید .
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ماده ٣- اهداف مددکاری اجتماعى 
اهداف مددکاری اجتماعی عبارتند از : 

الف ( ایجاد زمینه های الزم در جهت اصاح ،  تربیت و تهذیب مددجویان با استفاده از کارشناسان 
امور فرهنگی با تکیه به فرهنگ غنی اسامی و دانش رفتار شناسی انسانی.

ب( پیشگیری از آثار سوء ناشی از محبوس شدن فرد؛ 
و  استعدادها  سنجش  از  بهره وری  با  مددجویان  شخصیت  بازسازی  جهت  در  تاش  ج( 

ظرفیت های آنان؛ 
د( تاش در جهت تغییر و تعدیل تفکر مددجو و کمک به مددجو در جهت پی بردن به واقعیتهای 

زندگی؛ 
هـ( ایجاد روحیه صبر و توکل و امید به آینده ای روشن و تاش در جهت رشد استعدادهای نهفته 

به منظور تقویت اعتماد به نفس؛ 
کمک به آنان به شناخت بیشتر با  و( فراهم نمودن فرصت برای مسئولیت پذیری مددجویان و 

استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل؛ 
ز( آماده سازی زمینه های بازگشت مجدد مددجویان به زنگی اجتماعی و تسهیل شرایط پذیرش 

آنان در محیط خارج از زندان؛ 
ح( شناسایی امکانات حرفه ای و استعدادهای هنری و علمی و فنی مددجو و پیشنهاد طرق باز 

توانی و اشتغال و خودکفایی مالی مددجو؛ 

ماده 4- وظایف مددکاران اجتماعى 
وظایف مددکاران اجتماعی به شرح ذیل است: 

الف( تنظیم و تشکیل پرونده شخصیتی مددجویان؛ 
ارائه نظرات  ارشاد و  ب( بررسی مسائل و مشکات خانوادگی و رفتاری مددجویان راهنمایی و 

مشورتی از طریق مصاحبه،  مشاوره و راهنمایی و …؛ 
کارشناسی به شورای طبقه بندی و انضباطی؛  ج( ارائه نظرات 

گروهی در زندان؛  هـ( تشویق و ترغیب مددجویان به شرکت در فعالیت های 
کارشناسان،  مسئولین زندان و مقامات قضایی در جهت رفع مشکات  و( ارائه نظرات مشورتی به 

مددجویان با رعایت اصل سلسله مراتب؛ 
ز( ارائه نظرات مشورتی در خصوص مددجویان آزاد شده به مراجع ذیصاح حسب ضرورت؛ 

کز مراقبت بعد  ح( شناسایی و اظهارنظر در خصوص مددجویان واجد شرایط جهت معرفی به مرا
از خروج به موسسات خدمات اجتماعی حسب ضرورت؛ 

و  آنان  خانواده  با  مصاحبه  طریق  از  مددجویان  خانوادگی  و  معیشتی  وضعیت  بررسی  ط( 
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گزارش از وضعیت زندگی خانوادگی مددجو پس از هماهنگی با رئیس زندان؛  عنداالقتضاء تهیه 
کار، یادگیری و تمرین جدید؛  گرفتن از عواطف در  ی( جستجوی راه حل ها،  بهره 

ل( همکاری با روانپزشکان و روانشناسان تربیتی به منظور شناخت علل ناسازگاری و ناراحتی های 
روانی مددجویان؛ 

م( ارتباط با مسئوالن قضایی، اداری، اجرایی و انتظامی به منظور رفع مشکات مددجو در حدود 
قوانین و مقررات مربوط، بعد از آزادی مددجو از زندان؛ 

کره با شکات مددجویان و تاش در جهت آزادی مددجو از زندان؛  ن( مذا
س( اتخاذ تدابیر الزم به منظور شناسایی مددجویان نیازمند جهت معرفی به انجمن حمایت از 

کمک؛  زندانیان و سایر موسسات حمایتی به منظور دریافت هرگونه 
به  آنان  و معرفی  به مددجویان  کمک  افراد خیر داوطلب جهت  ع( شناسایی و جلب همکاری 

مراجع ذیصاح؛ 
ف( نظارت بر نحوه فعالیت مددیاران اجتماعی و بررسی پیشنهادات آنان؛ 

به واحدهای مربوطه  آنان  و معرفی  توانبخشی  امکانات  به  نیازمند  ص( شناسایی مددجویان 
حسب ضرورت؛ 

گروهی با مددجویان و استفاده از راهکارهای مناسب جهت ریشه یابی و حل  ق( تشکیل جلسات 
مسائل و مشکات آنان؛ 

ماده 5
کنند و متن سوگندنامه را امضاء نمایند  مددکاران باید طبق سوگندنامه زیر سوگند یاد 

تبصره- سوگندنامه به شرح زیر است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
کریم به خداوند قادر متعال  »من« به عنوان یک مددکار تعلیم یافته حرفه ای،  در پیشگاه قرآن 
کنم  که روابط حرفه ای خویش را بر طبق منشور اخاقی مددکاری تنظیم و اجرا  سوگند یاد می کنم 

بدینوسیله رضایت درونی و ایمان و اعتقاد خویش را به این نکات ابراز می دارم: 
گروه ها و جامعه می دانم،  خدمتی  »من« نخستین تعهد پیمان خویش را خدمت راستین به افراد 

که جهد در بهبود و پیشرفت شرایط اجتماعی را نیز شامل می گردد.
که به انجام دادنش مفتخرم با آغوش باز می پذیرم. »من« مسئولیت خدمتی را 

منافع  تا  می کوشم  و  می دهم  ترجیح  شخصی  عایق  بر  را  خویش  حرفه ای  مسئولیت  »من« 
کنم. شخصی را فدای مصالح عمومی 

کوشا باشم و اصل رازداری  گزند نامحرمان  که در پنهان داشتن اسرار مردم از  »من« تعهد می کنم 
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که از اصول مهم مددکاری است با آغوش باز می پذیرم. حرفه ای را 
»من« به موازین علمی، یافته ها و عقاید صاحب نظران با دیده احترام می نگرم طریق منطق را 

برای بیان و تعبیر آن ها بر می گزینم.
کامل دارم و اعمال و رفتار خود را بر مبنای  »من« به اصول حرفه ای مددکاری اجتماعی اعتقاد 

علم و تجربه و مهارت های مددکاری بنیان می نهم.
که عقاید و یافته های علمی و حرفه ای خویش  »من« مسئولیت و وظیفه حرفه ای خود می دانم 
گسترش خدمات اجتماعی، در اختیار بشریت قرار  را به خاطر پیشرفت برنامه های بهزیستی انسانها و 

دهم و حمایتم را از این طرح ها اعام می دارم.
که در حفظ و حمایت از جامعه بکوشم و در جلوگیری از اعمال غیر اخاقی  کنم  »من« تعهد می 
کوشا باشم. گیرد،  که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جامعه صورت می  و ضد ارزش های دینی 
گهانی و حوادث  »من« آمادگی خویش را برای تقدیم خدمت الزم حرفه ای در هنگام رویدادهای نا

غیر منتظره عمومی اعام می دارم.
کردار حرفه ای خود  گفتار و  کردار خویش به عنوان یک فرد اجتماعی،  و بین  گفتار و  »من« بین 
به عنوان نماینده یک موسسه در جامعه فرق قائلم و با وضوح و صراحت شایسته این دو را از یکدیگر 

تشخیص و تمیز می دهم.
که هر حرفه ای الزمه اش تعلیم و تربیت حرفه ای است پشتیبانی می کنم.  »من« از این اصل 

که در موسسه های مختلف ، مددکاران را  که به ایجاد و حفظ شرایط الزمی  »من« عهد می بندم 
کنم. کمک  کنند  قادر می سازد تا به مفاد منشور اخاقی عمل 

که در داوری های حرفه ای ،  خواست ها و عواطف خویشتن را معیار سنجش  »من« تعهد می کنم 
کنم. از احساسات،  تعصبات و پیشداوری های  قرار ندهم ،  سعی می کنم که احساسات انسانها را درک 

کرده باشم. کمک  کشف واقعیتها  گزینم تا بدینوسیله به تجلی و  شخصی دوری 
»من« برای تحقق بخشیدن به هدف های این منشور، تعهدات و پیمانهای خویش را با توجه 
که هر موقعیت ایجاب می کند انجام می دهم ،  اصول مددکاری را در نظر  با حق تقدم موردها،  آنطور 
که با روح و مفاد این منشور اخاقی وفق دهد. می گیرم و برای انجام دادن خدمت راهی بر می گزینم 

ماده 6- وظایف مدد یاران اجتماعى
وظایف مدد یاران اجتماعی عبارتند از: اجرای وظایف محوله از سوی مدیر زندان، مددکار مافوق 

از جمله امور ذیل: 
الف( کمک به تشکیل و تنظیم پرونده شخصیتی مددجویان با نظارت مددکار اجتماعی حسب ضرورت؛ 
ب( کمک به مددکاران اجتماعی در تشکیل جلسات گروهی با مددجویان و استفاده از راهکارهای 

مناسب جهت ریشه یابی و حل مسائل و مشکات آنان با نظارت مددکار اجتماعی؛ 
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ج( تشریک مساعی در درک و تشخیص مشکل مددجویان با مددکار اجتماعی؛ 
کتبی از  کمک به پیگیری پرونده قضایی مددجویان و عنداللزوم مطالعه آن با ارائه معرفی  د( 

زندان با نظارت مددکار اجتماعی؛ 
کمک به مددکار اجتماعی در خصوص رضایت شکات؛  هـ( 

گزارش ها، تشکیل پرونده و انجام دیگر مکاتبات مربوط؛  کلیه  و( نگهداری و طبقه بندی 
ز( جمع آوری درخواستهای مددجویان و ارائه آن به مددکاران اجتماعی؛ 

تبصره - مدد یاران موظفند در جهت انجام ماموریتهای خود حسب نظر مقامات قضایی ذی ربط 
همکاری الزم را معمول دارند.

کشور می تواند جهت نیل به اهداف مندرج  تبصره- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
و  دولتی  موسسات  و  نهادها  اجتماعی  مددیاران  و  مددکاران  خدمات  از  نامه  آیین  این   ٣ ماده  در 

غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی به صورت افتخاری استفاده نماید .

ماده ٧- تشکیالت: 
کافی مددکار و مدد یار تشکیل می شود.  1- در هر زندان واحد مددکاری با حضور تعداد 

کارشناسی مددکاران باید به طور جدی ملحوظ نظر شورای نظر شورای طبقه بندی  2- نظرات 
گیرد.  زندان و قاضی ناظر زندان قرار 

کم و قضات اجرای احکام به هنگام پیگیری مشکات مددجویان باید حرمت مددکاران  3- محا
را محفوظ داشته و نظرات آنان را استماع و در حد مقدورات قانونی مورد عمل قراردهند .

و ماقات  و همچنین مرخصی  زندانیان  تخفیف مجازات  و  عفو  و  زندانیان  آزادی مشروط   -4
که مددکاران اجتماعی تشخیص می دهند توسط رئیس زندان پیگیری خواهد شد. آنان در مواقعی 
5- انجمن حمایت زندانیان، اداره بهزیستی و سایر موسسات خیریه در حد مقدورات با مددکاران 

با مددکاران اجتماعی همکاری می کنند.

ماده ٨
کل  واحد مددکاری آمار فعالیت های ماهیانه خود را در ٣ نسخه تهیه و به مدیر واحد خود اداره 
کشور و رئیس دادگستری حوزه قضایی  اقدامات تامینی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 

ارسال می نماید.

ماده ٩
کل منظور و از محل اعتبارات مصوب پرداخت  بودجه واحد مددکاری در بودجه سالیانه هر اداره 

می شود .
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ماده ١٠
سازمان  رئیس  و  دادگستری  وزیر  پیشنهاد  به  بنا  تبصره   ٤ و  ماده   ٩ بر  مشتمل  نامه  آیین  این 

زندان ها در تاریخ ٧٩/٦/٢٦ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .

بیمارستان های  به  روانى  مجرمین  اعزام  مورد  در  کشور  بهزیستى  سازمان  ابالغ نامه 
روانى مصوب 1374/04/02 رئیس قوه قضائیه

خ  مّور  800.5۶33 شماره  نامه  تصویر  پیوست  به  استان...  دادگستری  کل  محترم  ریاست 
اباغ  آن حوزه  مراجع قضایی  به  کشورارسال می شود . مقتضی است  بهزیستی  1374/8/2 سازمان 
فرمایید به مفاد نامه توجه فرموده و هنگام ضرورت =اقدام الزم قانونی مبذول و مجرمین روانی را به 

بیمارستان های روانی اعزام دارند. 
معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه

محمدرضا عباسى فرد

کشـور در مـورد اعـزام مجرمیـن روانـى بـه بیمارسـتان های  ابالغ نامـه سـازمان بهزیسـتى 
روانـى مصـوب08/02/ 1374معـاون اجرایـی رئیـس قـوه قضاییـه 

روانـی   بیمارسـتان های  بـه  روانـی  مجرمیـن  اعـزام  مـورد  کشـوردر  بهزیسـتی  سـازمان  اباغ نامـه 
خ  مـوّر  800.5۶33 شـماره  نامـه  تصویـر  پیوسـت ،  بـه  اسـتان...  دادگسـتری  کل  محتـرم  ریاسـت 
1374/8/2سـازمان بهزیسـتی کشـور ارسـال می شـود. مقتضـی اسـت بـه مراجـع قضایـی آن حـوزه اباغ 
فرماییـد بـه مفـاد نامـه توجـه  فرمـوده و هنـگام ضـرورت ، اقـدام الزم قانونـی مبـذول و مجرمیـن روانی را 

دارنـد.  اعـزام  روانـی  بیمارسـتان های  بـه 
معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه

محمدرضا عباسى فرد
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و  ذات-البین  اصالح  ح  طر اجرای  مورد  در  کشور  بهزیستى  سازمان  رئیس  نامه  ابالغ 
اول  معاون   1377/4/30 مصوب  طالق  متقاضى  و  آشفته  خانواده های  از  حمایت 

رئیس قوه قضائیه

از  حمایت  و  ذات البین  اصاح  طرح  اجرای  مورد  در  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس  نامه  اباغ 
به  پیوست  تصویرنامه های  استان...  دادگستری  کل  رئیس  طاق   متقاضی  و  آشفته  خانواده های 
بهزیستی   شماره 800.3583- 137۶/۶/29 و800.2۶22-9- 1377/4/30ریاست محترم سازمان 
کشور ارسال می شود. توصیه فرمایید در صورت عدم وجود موانع قانونی و استقبال قضات محترم 

دادگاه های خانواده ، از طرح مورد نظر در مسائل مددکاری  راجع به امور خانواده استفاده نمایند. 
معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه

محمدرضا عباسى فرد
 

در  یا  آسیب دیده  زنان  و  دختران  تحویل  درمورد  بهزیستى  سازمان  رئیس  نامه  ابالغ 
کز بهزیستى مصوب 1378/7/5معاون اول رئیس قوه قضائیه معرض آسیب به مرا

کل استان...  ریاست محترم دادگستری 
به  منضم   بهزیستی  سازمان  محترم  رئیس   1378/7/5 خ  شماره800.4550-9موّر نامه  تصویر 
کز بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی به پیوست ارسال می گردد و باتوجه به  جدول مرا
ماده واحده الیحه تشکیل سازمان بهزیستی و آیین نامه اجرایی چگونگی تشخیص نیازمددجویان 
وزیران ،  هیأت   1371/2/۶ مصّوب   سازمان بهزیستی کشور  برنامه کارآموزی اجتماعی  مصرف اعتبار  و 
که برابرقوانین و مقّررات جاری  گردد تا در مواردی  کلیه مراجع قضایی اباغ  مقتضی است مراتب به 
کشور، ضرورت تحویل زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی یا درمعرض آسیب وجود داشته باشد به 

کز مذکور در جدول پیوست  معرفی نمایند. مرا
معاون اّول رئیس قوه قضاییه

هادی مروی
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کشور مصوب  کز بهزیستى  معرفى افراد آسیب دیده اجتماعى یا در معرض آسیب به مرا
1380رئیس نهاد قوه قضاییه 

کل محترم  کشور رئیس  کز بهزیستی  معرفی افراد آسیب دیده اجتماعی یا در معرض آسیب به مرا
کشور، معاونت امور اجتماعی سازمان مذکور، در  دادگستری استان... بنابر اعام سازمان بهزیستی 
مقام ارائه خدمات به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی ، طرح ها و برنامه هایی را به اجرا 
که ازجمله آن ها، ایجاد مرکزمداخله در بحران)اورژانس اجتماعی ( استان ها می باشدکه  درآورده است 
منزل ،  از  فراری  دختران  دیده ،  آزار  همسران  طاق ،  متقاضی  زوجین  نظیر  مختلف ،  گروه های  به 
موارد اقدام به خودکشی ، زنان آسیب دیده اجتماعی و... به صورت شبانه روزی و رایگان ، خدمات 
از  تا  هدایت  نمایند  آنجا  به  را  نیازمند  افراد  می توانند  قضایی هم  مراجع  و  می دهد  ارائه  تخصصی 

کز مذکور، بهره مند شوند. خدمات مرا
رئیس نهاد قوه قضاییه 

ج  محمود شیر

کودکان باالى 2 سال همراه مّتهم به زندان و معرفى آنان  بخشنامه خوددارى از اعزام 
کز مربوطه مصوب 1380/02/08 مصوب رئیس نهاد قوه قضائیه به مرا

بعضًا مشاهده می شود   « است:  کرده  اعام  کشور  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات  و  زندان ها  سازمان 
قرار  از صدور  را پس  باالى 2 سال همراه مّتهمان دستگیر شده  کودکان  کم،  که قضات محترم محا
که با توجه  به همراه زندانی، به زندان معرفی و زندان ناچار به پذیرش و نگهدارى از آن ها می باشد 
نوباوگان  این  نگهدارى  آثار سوء  و  آنان  روانی  و  روحی  و ساختار  کودکان  گونه  این  به شرایط سّنی 
و  موضوع  اهمیت  به  نظر  می گردد.«  وارد  آنان  به  جبران ناپذیرى  آسیب هاى  زندان،  درمحیط 
گونه مّتهمین به زندان ها، نسبت به  پیشگیرى از مشکات مزبور، خواسته اند تا قبل از معرفی این 
ازسوى سازمان بهزیستی، فراهم  که بدین منظور،  کز مجّهزى  معرفی فرزندان باالى 2 سال به مرا
اجرایی  ومقّررات  قانونی  آیین نامه  ماده 77   2 تبصره  به  توجه  با  مراتب  گردد.  اقدام  است  گردیده 

کشور جهت اطاع قضات محترم اعام می گردد. سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی 
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موادی از آیین نامه نحوه ی تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب 1385/9/9 رئیس 
قوه قضائیه 

ماده 13
طبقه بندی از حیث نگهداری زندانیان بیمار به شرح زیر می باشد: 

گیردار و بیماران صعب العاج و العاج تا زمان برخورداری از  الف( مسلولین و سایر بیماری های و ا
که از خدمات مشاوره ای بهره مند  عفو و یا تخفیف مجازات و همچنین بیماران رو انی و مددجویانی 
می شوند و نیز معلولین و نابینایان حسب مورد مطابق دستورالعمل سازمان و با لحاظ سیاست های 

گانه نگهداری می شوند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محلهای جدا
گرفته اند دو ره نقاهت خود را در محلی جدا از سایر زندانیان  ب( کسانی که مورد عمل جراحی قرار 

کرد. سپری خواهند 
تبصره-  مرکز درمانی زندان به تناسب نوع بیماری و و ضعیت جسمانی زندانیان مذکور در این 

گرفت. ماده به آنان توجه خاص معطوف داشته و شرایط مناسب و غذای رژیمی در نظر خواهد 

زمینه  نمودن  فراهم  به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش،  بخشنامه قوه قضائیه 
مناسب و الزم جهت حل و فصل اختالفات ناشى از جرایم اطفال و نوجوانان، بهره مندی 
کیفر  آنان از مزایای مصالحه و میانجى گری مبتنى بر عطوفت اسالمى و پرهیز از اعمال 

حبس برای اطفال و نوجوانان مصوب 1385/10/16 رئیس قوه قضائیه

شماره: 17992/85/1
خ: 1385/10/16  مور

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
کشور به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و الزم جهت حل و فصل 
اختافات ناشی از جرایم اطفال و نوجوانان، بهره مندی آنان از مزایای مصالحه و میانجی گری مبتنی بر 
عطوفت اسامی و پرهیز از اعمال کیفر حبس برای اطفال و نوجوانان الزم است: رؤسای کل دادگستری 
کل سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی هر استان و سایر مراجع  استان ها با همکاری مدیران 
ذی ربط جهت بهره گیری ازظرفیت های بالقوه و بالفعل شوراهای حل اختاف تربیتی اتخاذ نمایند تا: 

کانون اصاح و تربیت وجود دارد شورای حل اختاف برای  که  کلیه حوزه های قضایی  الف( در 
گردد. کانون اصاح و تربیت تشکیل  حل و فصل اختافات ناشی از جرایم اطفال درمحل 

در محل مناسب  این منظور  برای  اختاف  ویژه شورای حل  کانون، شعبه  فاقد  )در حوزه های 
اختصاص داده شود(.
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ب( اعضای شورای حل اختاف ویژه امور اطفال و نوجوانان عاوه بر متأهل بودن و داشتن فرزند 
باید دارای: 

1- حداقل 40 سال تمام سن؛ 
2- تحصیات مربوط با رشته روان شناسی مددکار اجتماعی؛ 

3-دو سال سابقه فعالیت در شورای حل اختاف و توانایی و اهتمام در ایجاد صلح وسازش باشند.
اعضای شورای حل اختاف باید دوره آموزشی مربوط به آیین دادرسی)مدیریت امورشوراها، امور 

تربیتی و نحوه برخورد اطفال و نوجوانان« را براساس برنامه  آموزشی طی نمایند.(
گرفته و  پ( شورای حل اختاف برای ایجاد صلح و سازش تمامی مساعی و تاش خود را بکار 

می تواند از همکاری و مساعدت مراجع دیگر و اشخاص مصلح و مؤثر استفاده نماید.
کم خانواده  که دارای 5 سال سابقه در محا ت( قضات مشاور شورای حل اختاف از بین قضاتی 

و شعب ویژه جرایم اطفال و نوجوانان و امور سرپرستی باشند انتخاب شوند.
استعفاء  و  عزل  غیرقابل  مدت  طول  در  و  انتخاب  سال  دو  مدت  به  مذکور  مشاورین  تبصره- 
کل دادگستری استان شرایط قانونی را از دست داده باشند. می باشند مگر اینکه به تشخیص رئیس 
و  اطفال  ویژه جرایم  دادگاه  بین  که  اتخاذ شود  ترتیبی  باید  این بخشنامه  مفاد  اجرای  در  ث( 
حوزه  دیه  زندانیان،ستاد  از  حمایت  انجمن  تربیت،  و  اصاح  کانون  مربوطه،  دادسرای  نوجوانان، 
مربوطه، سازمان بهزیستی و سایر سازمان ها و نهادهای مددکاری و حمایتی و شورای حل اختاف 

گردد. ویژه اطفال و نوجوانان ارتباطی هماهنگ و همکاری و تعامل همه جانبه ایجاد 
کل هر استان برنامه ادوار آموزشی مناسب راتهیه و  ج( معاونت آموزش قوه قضاییه و دادگستری 

با هماهنگی اجرا خواهندنمود.
گزارش عملکرد شورای حل اختاف ویژه اطفال و نوجوانان از طریق معاونت شوراهای حل  چ( 

کل امور استان ها و حوزه ریاست ارسال خواهدشد. اختاف دادگستری هر استان به اداره 
کل امور استان ها و  کل دادگستری استان ها مسؤول اجرای این بخشنامه بوده و اداره  رؤسای 

سازمان های وابسته قوه قضاییه مسؤول نظارت بر ُحسن اجرای آن خواهدبود.
رئیس قوه قضائیه

سیدمحمود هاشمى شاهرودی
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موادی از آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلى موضوع ماده 23 قانون 
مجازات اسالمى،  مصوب 1392/2/1

ماده 5
محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، 
کمیته امداد حضرت امام)ره( و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی  به نهادهای حمایتی از قبیل 

خواهد شد.

 
ج معتادان مصوب 1392/8/12رئیس قوه قضائیه آیین نامه مراقبت بعد از خرو

مقدمه 
خود  اعتیاد  درمان  به  اقدام  داوطلبانه  بطور  که  روان گردان  و  مخدر  مواد  به  معتاد  از  مراقبت 
امری  خروج،  از  بعد  مراقبتی  تکالیف  تعیین  با  شده  مکلف  درمان  به  قانون  حکم  بنابر  و  ننموده 
تبصره)1(  اجرای  در  لذا  می باشد.  روان گردان ها  و  مخدر  مواد  و  اعتیاد  با  مبارزه  فرآیند  در  ضروری 
با  آیین نامه  این  مواد مخدر، مصوب 1389/5/9  با  مبارزه  قانون  اصاح  قانون  ماده)1۶( اصاحی 
مشارکت دستگاه های ذی ربط توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به شرح مواد آتی به 

تصویب می رسد: 

ماده 1
معانی اصطاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است: 

1- قانون: قانون اصاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 137۶ و اصاحات و الحاقیه های 
بعدی آن؛ 

2- معتاد: فردی که به یک یا چند ماده مخدر یا روان گردان موضوع مواد)4( یا)8( قانون، اعتیاد 
گواهی موضوع ماده 15 قانون یا متجاهر به اعتیاد باشد. داشته و فاقد 

یا)8(  مواد)4(  موضوع  روان گردان  یا  مخدر  ماده  چند  یا  یک  مصرف  به  وابستگی  اعتیاد:   -3
که عدم مصرف آن موجب اختاالت جسمی یا روانی و یا هر دو شود. قانون 

گفتار یا اعمال او عرفًا داللت بر اعتیاد وی نماید.  که رفتار،  4- تجاهر به اعتیاد: شرایط معتادی 
با مقام قضایی است. مقام قضایی در صورت تردید می تواند جهت احراز اعتیاد  امر  تشخیص این 

کارشناس اقدام نماید. نسبت به اخذ نظریه 
کز موضوع مواد)15( و)1۶( قانون؛  5- مرکز: حسب مورد مرا

که براساس ضوابط و مقررات بعنوان مدیر مرکز موضوع ماده)1۶( قانون  6- مدیر مرکز: فردی 
شناخته می شود.
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کاهش آسیب  که براساس ضوابط و مقررات بعنوان مسئول امور درمان و  7- مسئول فنى: فردی 
مرکز موضوع ماده)1۶( قانون شناخته می شود.

سایر  یا  و  اجتماعی  مددکار  روان شناس،  پزشک،  روان  پزشک،  شامل  درمانگر:  گروه   -8
کاهش  که براساس ضوابط و مقررات مربوطه، حسب مورد وظیفه اقدامات درمانی و  متخصصینی 

آسیب را در مرکز بر عهده دارند.
که با دستور مقام قضایی وفق این آیین نامه نسبت  ج: تکلیف یا تکالیفی  9- مراقبت بعد از خرو

که پس از طی مدت مقرر مرکز را ترک می نماید، تعیین می شود. به فردی 
برای  قضایی  مقام  توسط  قانون  ماده ی)1۶(  اجرای  در  که  زمانی ای  دوره  مقرر:  مدت   -10

نگهداری و درمان معتاد تعیین می شود.
مقررات  و  ضوابط  طبق  که  شرایط  واجد  و  دیده  آموزش  فرد  اجتماعى)مراقبت(:  مددکار   -11
صاحیت وی به تأیید رسیده و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج فرد و 
گزارش وضعیت را به طور مستمر به مدیر مرکز  یا افراد را در زمان مقرر به عهده داشته و موظف است 

گزارش دهد.
12- مقام قضایی: دادستان یا سایر مقامات قضایی ذی صاح در حوزه قضایی ذی ربط.

ماده 2
که پس از اتمام مدت مقرر در دستور مقام قضایی موضوع ماده)1۶( قانون و تبصره)2( آن  فردی 
گروه درمانگر و  که به پیشنهاد  از مرکز خارج می شود، مکلف است یک یا چند تکلیف از تکالیف ذیل 
اعام مسئول فنی و تقاضای مدیر مرکز نوع و مدت آن توسط مقام قضایی با توجه به پیشنهاد مذکور 

و سوابق شخص تعیین می شود را رعایت نماید: 
و  بازتوانی  درمان،  برنامه های  در  شرکت  جهت  قانون  ماده)15(  موضوع  کز  مرا به  مراجعه   -1

کاهش آسیب از قبیل: درمان های دارویی و جلسات مشاوره ای و آموزشی؛ 
که برحسب ضوابط و مقررات مربوطه، مجوز فعالیت  گروه های خودیاری  2- شرکت در جلسات 

دارند.
گواهی سامت و تسلیم آن به  کز درمانی در دوره های زمانی مشخص و اخذ  3- مراجعه به مرا

نماینده مقام قضایی موضوع این آیین نامه؛ 
4- گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزشی و یادگیری مهارت های زندگی یا شرکت در دوره های 

مذهبی، تربیتی، اخاقی یا ورزشی و غیره؛ 
5- حرفه آموزی؛ 

۶- انجام خدمات عمومی و یا اجتماعی؛ 
7- منع یا محدودیت ارتباط و یا معاشرت با شخص و یا اشخاص معین؛ 
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8- منع یا محدودیت رفت و آمد به محل یا محل های معین؛ 
کار معین؛  9- اشتغال به شغل، حرفه یا 

10- منع یا محدودیت رانندگی با وسیله نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری؛ 
کز موضوع مواد)15( و یا)1۶( قانون؛ .  11- ارائه خدمت در مرا

از  اقامتی  کز  مرا در  اقامت  به  الزام  مربوطه،  یا وجود شرایط  و  بودن  بی خانمان  در صورت   -12
یا  و  بی خانمان ها  امور  متولی  کز  مرا یا  و  شهرداری ها  گرمخانه های  راهی،  میان  خانه های  قبیل: 

که براساس ضوابط و مقررات مربوطه ایجاد شده اند حسب مورد؛  معلولین و غیره 
و  درمانگر  گروه  نظریه  مقرر،  مدت  پایان  از  پیش  هفته  یک  است  موظف  مرکز  مدیر   -1 تبصره 
به  یا تکالیف  نوع تکلیف  با توجه به وضعیت شخص و سوابق هر فرد متضمن  که  را  مسئول فنی 
و محرمانه  کتبی  بطور  را  کثر یک سال می باشد  تا حدا ماه  که حداقل سه  پیشنهادی  همراه مدت 
جهت اخذ دستور به مقام قضایی تسلیم نماید. در هر حال تعیین نوع و میزان مدت تا دو برابر مدت 

پیشنهادی با مقام قضایی می باشد.
تبصره 2- انواع خدمات عمومی و یا اجتماعی موضوع بند)۶( این ماده، در دستگاه ها و مؤسسات 
که حسب مورد توسط  دولتی و عمومی پذیرنده و نحوه همکاری آنان پس از تبادل توافق نامه هایی 
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با مراجع مزبور در چارچوب شرح وظایف آن ها منعقد می شود، با 

مقام قضایی خواهد بود.
تبصره 3- دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر با همکاری دستگاه های ذی ربط تدابیر الزم را برای 
کز موضوع ماده)15( قانون با هدف پذیرش افراد اتخاذ  اعمال و اجرای تکالیف این آیین نامه در مرا

خواهد نمود.
کتبی صادر و به شخص و مرکز و سایر  تبصره 4- دستور مراقبت بعد از خروج مقام قضایی بطور 
مراجع مورد نیاز جهت اطاع و نظارت بر حسن اجرا اباغ می شود. مرکز موظف است از طریق واحد 
گزارش به مقام قضایی را  ارائه  مددکاری اجتماعی تدابیر الزم برای حسن اجرای دستور و نحوه ی 
مقام  به  کتبی ظرف 24 ساعت  بطور  را  ماده  این  موضوع  دستور  از  مستمر  تخلف  گزارش  و  اتخاذ 

قضایی یا نماینده وی تقدیم خواهد داشت. 

ماده 3
مقام قضایی می تواند به منظور تقویت اقدامات نظارتی برحسن اجرای تکالیف موضوع ماده)2( 
این آیین نامه، توسط شخص و یا مرکز و یا مجری ذی ربط؛ نماینده ای از قبیل ضابطین دادگستری 
تعیین نماید. نماینده تعیین شده موظف به اقدام و ارائه گزارش مکتوب طبق نظر مقام قضایی است.
تعهد  یا  و  تأمین  می تواند  قضایی  مقام  خروج،  از  بعد  مراقبت  اجرای  منظور حسن  به  تبصره - 
مناسب و معتبر از فرد مکلف و یا اشخاص ثالث معتبر معرفی شده از طرف وی اخذ نماید. چنانچه 
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به  نسبت  وی  وضعیت  با  متناسب  قضایی  مقام  نماید،  خودداری  تعهد  یا  و  تأمین  اعطای  از  فرد 
بر حسن  نظارت  امکان  که  آیین نامه  این  ماده)2(  و)12(  بندهای)11(  قبیل:  از  تکلیف  جایگزینی 

کرد. اجرای آن توسط مقامات دولتی و یا معتمد مقام قضایی میسر باشد، اقدام خواهد 
مراجع  هماهنگی  با  الکترونیکی  نظارت  و  مراقبت  تجهیزات  از  استفاده  قضایی  مقام  نظر  با 

ذی ربط بامانع است.

ماده 4
بر  بنا  نماید،  سرپیچی  یا  تخلف  موجه  عذر  بدون  خروج،  از  بعد  مراقبت  از  فرد  که  صورتی  در 
تشخیص و دستور مقام قضایی یک یا چند مورد از اقدمات ذیل، نسبت به وی اعمال خواهد شد: 

1- تغییر نوع تکلیف و یا افزایش مدت متناسب با وضعیت شخ؛ 
2- دستور به نگهداری در مرکز موضوع ماده)1۶( قانون؛ 

ماده 5
اتمام مدت موضوع تبصره)1( ماده)2( این آیین نامه،  از  مدیر مرکز مکلف است هفت روز قبل 
را برای  از خروج  از طریق واحد مددکاری اجتماعی نحوه رفتار شخص در طول دوران مراقبت بعد 

گزارش نماید. استمرار یا تغییر نوع تکلیف به مقام قضایی 
اتمام  یا  یا تغییر نوع تکلیف و  گزارش مذکور نسبت به تمدید مهلت  با عنایت به  مقام قضایی 

مراقبت بعد از خروج براساس این آیین نامه اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده 6
که مراقبت بعد از خروج به هر علت از قبیل بیماری یا دستگیری فرد میسر نگردد و  در صورتی 
امکان اجرای دستورات مقام قضایی در این فاصله نباشد، استمرار تکلیف مراقبتی؛ بعد از رفع علت 

به میزان باقیمانده مدت یا ۶ ماه هرکدام بیشتر باشد خواهد بود.

ماده 7
فـرد تحـت مراقبـت در صـورت تغییـر محـل اقامت خود، موظف اسـت مراتب را ظـرف یک هفته به 
مقـام قضایـی و مرکـز اطـاع دهـد و مقـام قضایی تمهیدات الزم را جهت اجـرای تکالیف از طریق مراجع 

ذی صـاح محـل اقامت مقصد، معمول خواهد داشـت.
تبصـره- عـدم رعایـت مفـاد ایـن مـاده بـدون عـذر موجـه بـه منزلـه تخلـف از تکالیـف مقـرر تلقـی 

شـد. خواهـد 
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ماده 8
این آیین نامه در 8 ماده و ۶ تبصره در تاریخ 92/8/11 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از 

این تاریخ الزم االجرا می باشد.
رئیس قوه قضاییه

صادق آملى الریجانى

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 رئیس قوه قضائیه
در اجرای مواد 17، 21، 41 و 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسامی 
و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، »آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده« به شرح مواد آتی است: 

فصل اول دادگاه خانواده
کلیات مبحث اول- 

ماده 1
کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشند:  واژه های به 

الف( قانون: قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسامی؛ 
شورای  مجلس   1391/12/1 مصوب  خانواده  حمایت  قانون  اجرایی  نامه  آیین  آیین نامه:  ب( 

اسامی؛ 
ج ( دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون؛ 

کارشناسان رسمی قوه قضاییه؛  د ( مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکا و 

ماده 2
از زمان الزم االجرا شدن قانون در حوزه های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت 
کامل دادگاه های مذکور، دادگاه عمومی حقوقی  تا استقرار  ایجاد نشده است  کافی  تشکیل به تعداد 
مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی 

با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.
به  راجع  دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی  دادگاه بخش چنانچه  تبصره- در حوزه قضایی 
اصل نکاح و انحال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد.
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ماده 3
کز  کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات الزم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مرا رئیس 
مشاوره خانواده را با کمک مسؤوالن قوه قضاییه و همکاری رؤسای حوزه های قضایی شهرستان های 

مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید.

ماده 4
و  کلیمیان  ع  دارالشر کلیساها،  توسط  اساسی  قانون  در  مذکور  دینی  اقلیت های  عالی  مراجع 
کشور به قوه قضاییه اعام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم  انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر 
مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت های یاد شده مانند نکاح و طاق را پس 

کرد. از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجرا صادر خواهد 
کل دادگستری به دادگاه های خانواده  تبصره- قوه قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای 

کرد. معرفی خواهد 

ماده 5
احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده 5 قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز 
به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات الزم را 

انجام خواهد داد.

ماده 6
یا  رأسًا  بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد  الزام قانونی دایر  یا وجود  اقتضا ضرورت  در صورت 
کانون وکا دادگستری مربوط وکیل  به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا 
کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به  معاضدتی تعیین می کند. مرکز یا 

دادگاه است.

گواهى پزشکى توسط زوجین مبحث دوم- ارائه 
ماده 7

الف( وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماری های موضوع صدر 
گردد را تعیین و به سازمان اسناد  که در فهرست مذکور متعاقبًا ایجاد  ماده23 قانون و هرگونه تغییری 
اسناد  دفاتر  به  را  مراتب  از وصول فهرست مذکور،  یاد شده پس  کند. سازمان  اعام  کشور  اماک  و 

رسمی ثبت ازدواج اباغ می کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور می باشد.
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کسینه شدن نسبت به بیماری های مزبور  گواهی وا ب( دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت 
گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتا به بیماری های مذکور، اقدام به ثبت ازدواج  و 

می نمایند.
ج( چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر داللت کند، ثبت نکاح در 
کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد  دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست 

به مواد مخدر، بامانع است.
گواهی صادر شده بر وجود بیماری های مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده  د( چنانچه 
کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت  داللت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می شوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر 

انجام مراقبت الزم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام می کند.
تبصره- در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید عاوه بر مراقبت و نظارت 
کز یاد شده  به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از بچه دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مرا
کز فوق مبنی بر  کز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مرا و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مرا

انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام می کند.
گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتا به بیماری های موضوع ماده 23 قانون باید  هـ( 
نخواهد  اعتبار  واال  گردد  صادر  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تأیید  مورد  کز  مرا توسط 

داشت.

مبحث سوم- طالق توافقى
ماده 8

در صورتی که زوجین متقاضی طاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده 
را جهت  پرونده  تنظیم صورتجلسه،  با  از طاق،  انصراف طرفین  در صورت  فوق  مرکز  ارجاع دهد. 
کلی زوجین نسبت به  اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می کند. در صورت عدم حصول توافق 
کرات از جمله، اظهارات آن ها و  گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذا شرایط مقرر بین طرفین، 
نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می دهد تا دادگاه 

مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
که طرفین در اجرای ماده 25 قانون مستقیمًا به مرکز مشاوره خانواده مراجعه  تبصره- مواردی 
می کنند، در صورت انصراف طرفین از طاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می شود. در صورت 
کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آن ها و موارد  عدم حصول توافق 
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که موضوع در دادگاه مطرح  را اعام می کند. در صورتی  را صورتجلسه و نظر خود  توافق و اختاف 
شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت 

اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می کند.

ماده 9
گردد،  که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طاق بین زوجین  در صورتی 
سازش نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعام خواهد شد. در 
این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در 

گواهی عدم امکان سازش قید می نماید. محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در 

ماده 10
کثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم  مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حدا

کثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حدا

مبحث چهارم- داوری
ماده 11

داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

ماده 12
پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ اباغ 

کند. که دارای شرایط مقرر در ماده 28 قانون باشد، به دادگاه معرفی  قرار، داور خود را 

ماده 13
مهلت اعام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می تواند در صورت درخواست 

داوران یا یکی از آن ها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید.

ماده 14
بدون  امتناع  در صورت  و  زوجین  با حضور  متعدد  جلسات  یا  جلسه  تشکیل  با  موظفند  داوران 
کنند و نتیجه را در مهلت  حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختاف و اصاح ذات البین تاش 

مقرر به دادگاه اعام نماید.
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ماده 15
متناسبی  دادگاه حق الزحمه  کند  داوری  الزحمه  آنان درخواست حق  از  یکی  یا  داوران  چنانچه 

کرد. برای وی تعیین و با رعایت ماده 5 قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد 

مبحث پنجم- حقوق زوجه
ماده 16

گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طاق، در مورد حقوق  دادگاه باید ضمن صدور 
که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد  زوجه، موضوع ماده 29 قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی 
دیگر به لحاظ مجهول المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت 
به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعدًا رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه 

گردد. باید تعیین تکلیف 

ماده 17
هزینه های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه های الزم در این خصوص، توسط 
که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول  دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی 
رعایت سایر  و  یا خبره محلی  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظر  اخذ  با  در صورت ضرورت  و  گردیده 

ضوابط تعیین خواهد شد.

گواهى عدم امکان سازش مبحث ششم- مدت اعتبار حکم طالق و 
ماده 18

عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده 33 قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد 
که از معاذیر پیش بینی شده در ماده 30۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت 
به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.

ماده 19
نمایندگی موضوع تبصره ماده 33 قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.

ماده 20
چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند 
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گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و  ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و 
تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش 

تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده 21
در  گردیده  زوج صادر  درخواست  به  که  امکان سازش  گواهی عدم  اجرای  برای  زوجه  چنانچه 
تحویل  را  قانون،   29 ماده  موضوع  زوجه،  مالی  حقوق  زوج  که  در صورتی  نشود،  حاضر  دفترخانه 
اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طاق جاری 
و در دفتر طاق ثبت و مراتب به زوجه اطاع داده می شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی 
کرد.  زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد 45 و 78 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد 

هزینه نگهداری اشیا و اموال و سکه ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

مبحث هفتم- حضانت و نگهداری اطفال
ماده 22

گردیده استمرار دارد و اجرای احکام  که در حکم قطعی دادگاه معین  اجرای حکم حضانت تا زمانی 
دادگاه باید پرونده اجرایی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.

ماده 23
که طفل به هر دلیل از ماقات امتناع می کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه  در مواردی 
تدابیر الزم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل 
گر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه  به ماقات اتخاذ نماید. ا
محرز شود اجرای حکم حضانت یا ماقات کودک به سامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای 
کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد. احکام می تواند با 

ماده 24
وجود  از  باید  دادگستری  مربوط،  امور  سایر  و  اطفال  نگهداری  و  حضانت  امور  پیگیری  برای 
مددکاران اجتماعی آموزش دیده، موضوع ماده ۶8 آیین نامه، و واجد مهارت های الزم برای ارتباط 

گیرد. با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره 
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مبحث هشتم- حقوق وظیفه و مستمری
ماده 25

کارکنان شاغل  کلیه  حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی 
کشوری مصوب  کشوری مطابق ماده87 قانون استخدام  و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی 
1345/3/31 و اصاحات بعدی آن و با لحاظ ماده8۶ همان قانون و اصاحیه های بعدی آن تقسیم 

و پرداخت می گردد.

ماده 26
متوفی  زوج  بازماندگان(  وظیفه)مستمری  حقوق  دریافت  مانع  متوفی  همسر  دائم  ازدواج 
که مستمری آن ها  نمی باشد. صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی 
گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ الزم االجرا شدن  به علت ازدواج مجدد قطع 
قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث 

کمتر باشد. نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق 

ماده 27
زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه)مستمری بازماندگان( به زوجه 
در  است  متوفی مکلف  برخوردار خواهد شد. همسر  است  بیشتر  آن  مبلغ  که  از مستمری  آن،  اثر  در 
اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوق های بازنشستگی مربوط اطاع دهد. 
پرداختی  مستمری  که  بازنشستگی  صندوق  مضاعف،  مستمری  دریافت  و  اقدام  عدم  صورت  در 
که من غیر حق  کلیه مستمری های پرداختی و سایر هزینه هایی را  کمتر است مجاز خواهد بود  آن 
دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه های جاری مربوط به سایر هزینه ها از زوجه 

وصول نمایند.
کارافتادگی فرزندان  کارافتادگی در هر یک از صندوق ها، مرجع تأیید از  تبصره- مرجع تعیین از 

ذکور موضوع این ماده نیز محسوب می شوند.

ماده 28
والدین  از  یک  هر  طریق  از  بازماندگان  مستمری  دریافت  شرایط  واجد  که  صورتی  در  فرزندان 

باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.
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کیفری مبحث نهم- مقررات 
ماده 29

به جرایم موضوع مواد 49 الی5۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
الزام به ثبت واقعه نکاح، طاق،  تبصره- در مورد ماده 49 قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به 
فسخ یا انفساخ نکاح یا اعان بطان نکاح یا طاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد. محکوم علیه 
را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به  از وقایع فوق  برای ثبت هر یک  مکلف است مدارک الزم 
کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک الزم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت  دفترخانه ارائه 

آن بدون دریافت برخی از مدارک خواهد بود.
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کز مشاوره خانواده فصل دوم: مرا
مبحث اول- اهداف و تشکیالت

ماده 30
در هر حوزه قضایی به تعداد الزم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می آید، تشکیل می شود.

ماده 31
که به هر  هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی 
دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده 

معلق خواهند ماند.

ماده 32
مرکز امور مشاوران، عاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی 

امور مشاوران خانواده بر عهده دارد: 
الف( سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین نامه؛ 

ب( برگزاری آزمون های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان؛ 
کارآموزی در تهران و سایر استان ها برای پذیرفته شدگان؛  ج( برگزاری دوره های آموزشی و 

د( اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران 
خانواده؛ 

هـ(  لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین نامه؛ 
مشاوره  مرکز  در  پروانه عضویت  کنندگان  دریافت  از  تعهدنامه  اخذ  و  تحلیف  مراسم  برگزاری  و( 

خانواده؛ 
ز( پیشـنهاد تعرفـه حق الزحمـه مشـاوران و اصـاح آن، هـر سـه سـال یکبـار بـه رئیـس قـوه قضاییـه 

جهـت تصویـب؛ 
ح( تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه؛ 

ط( بررسـی و پیشـنهاد اعتبـار مـورد نیـاز هـر سـال بـا همـکاری معاونـت هـای ذی ربـط قـوه قضاییـه 
جهـت سـیر مراحـل بعدی؛ 

پیشـبرد  به منظـور  مربـوط  اجرایـی  دسـتگاه های  و  هـا  سـازمان  بـا  الزم  تعامـل  و  هماهنگـی  ی( 
نظـر؛  مـورد  اهـداف 

ک( ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعام آن به رئیس قوه قضاییه؛ 
که در آیین نامه مسکوت است، به رئیس قوه قضاییه؛  ل( پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری 
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مبحث دوم- واحد مشاوره خانواده استان ها
ماده 33

کز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز  به منظور نظارت بر مرا
استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس 

که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:  کل دادگستری استان، تشکیل خواهد شد 
قضایی  های  حوزه  خانواده  های  دادگاه  نیاز  مورد  خانواده  مشاوره  مرکز  تعداد  پیشنهاد  الف( 

استان به مرکز امور مشاوران؛ 
ب( پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه در استان؛ 

ج( همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضات و 
تاش در رفع آن ها؛ 

د( بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده؛ 
گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران؛  ه ( برگزاری آزمون های علمی، مصاحبه و 

و( برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امور مشاوران؛ 
کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران؛  ز( برگزاری دوره های آموزشی علمی و عملی 

ح( بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضا، اعام تخلفات 
آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی؛ 

و  خانواده  دادگاه های  قضات  نظر  اخذ  با  قانون  اجرای  منفی  و  مثبت  تأثیرات  ارزیابی  ط( 
صاحب نظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران؛ 

مبحث سوم- شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره 
ماده 34

کز مذکور  متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضا مرکز مشاوره خانواده در مرا
باید دارای شرایط ذیل باشند: 

الف( تابعیت دولت جمهوری اسامی ایران؛ 
کار یا 35 سال سن و حداقل 8 سال سابقه  ب( تأهل و داشتن حداقل 40 سال سن و 5 سال سابقه 

کار مرتبط؛ 
از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی)در مورد اخیر، به  کارشناسی  ج( داشتن حداقل مدرک 
یا معادل حوزوی آن در رشته های مطالعات خانواده، مشاوره،  فناوری(  و  تأیید وزارت علوم  شرط 
همچنین  و  اسامی  حقوق  مبانی  و  فقه  حقوق،  اجتماعی،  مددکاری  روان شناسی،  پزشکی،  روان 

رشته های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران؛ 
د( انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛ 
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بخش نهم: مصوبات قوه قضائیه

کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛  هـ( عدم سوپیشینه 
و( عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی

ز( نداشتن سو شهرت و عدم تجاهر به فسق؛ 
ح( داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسامی ایران و قانون اساسی؛ 

ط( عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صاحیت؛ 

ماده 35
که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل، نحوه اطاع به  نقاطی 
که توسط رئیس مرکز امور مشاوران  متقاضیان و مدارک الزم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است 

تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 36
کتبی به عمل خواهد آمد. کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان  از 

کثیراالنتشار اعام می گردد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه های 

ماده 37
کتبی را از هسته  مرکز امور مشاوران می تواند بررسی صاحیت متقاضیان پذیرفته شده در آزمون 
گزینش قوه قضاییه یا هسته گزینش قوه قضاییه در استان ها درخواست نماید. هسته گزینش مربوط 

مکلف است اقدامات الزم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعام نماید.

ماده 38
هـر  بـرای  و  ثبـت  دفتـرکل«  الکترونیکـی  »سـامانه  در  وصـول  ترتیـب  بـه  متقاضیـان  درخواسـت 
گانـه ای تشـکیل می شـود. مرجـع برگزارکننـده آزمون، سـوابق متقاضیـان پذیرفته  متقاضـی پرونـده جدا
شـده آزمـون را از مراجـع محـل اقامـت و اشـتغال یـا محـل تحصیـل فعلـی و گذشـته و از مؤسسـه آمـوزش 
عالـی مربوطـه اسـتعام و دربـاره صاحیـت وی بـه نحـو مقتضی تحقیـق و نتیجـه را در پرونده منعکس 

می نمایـد.

ماده 39
چگونگـی و نحـوه انجـام امتحـان و مـواد امتحانـی براسـاس رشـته تحصیلـی و امور مربـوط به آن از 
جملـه انجـام مصاحبـه پـس از قبولـی در آزمـون کتبی مطابق دسـتورالعمل مرکز امور مشـاوران اسـت.
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ماده 40
رشته-های  در  معتبر  دانشگاه های  رسمی  علمی  هیأت  اعضای  همچنین  و  بازنشسته  قضات 
مرکز  در  پروانه عضویت  یا  خانواده  مشاوره  مرکز  تصدی  آیین نامه جهت   34 ماده  ج  بند  در  مذکور 

مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف می باشند.

ماده 41
باید  گزینش،  و  احراز صاحیت  و  آزمون  از قبولی در  متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس 

کارآموزی 3ماه می باشد. کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره  دوره 
کارآموز و  کارنامه، حسن اخاق  کارنامه مخصوصی خواهد بود. در این  کارآموز دارای  تبصره- هر 
کسب  که قادر به  کارآموزانی  کارآموزی  کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره  عملکرد دوره 

کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد. نصاب قبولی از 

مبحث چهارم: اتیان سوگند
ماده 42

کار به  دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به 
ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا می نمایند.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می باشد: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد  در این موقع 
که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و  می کنم 
کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضایی، اداری، همکاران  برخاف 
کینه توزی، انتقام جویی احتراز و در امور  و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، 
که انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من  کارهایی  و 

وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا می نمایم.

مبحث پنجم- نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده
ماده 43

اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده 
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کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می رسد. تمدید آن در صورت  و به امضای رئیس 
وجود شرایط مقرر در قانون و آیین نامه بامانع است.

تبصره- دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می باشند؛ ایجاد شعب و 
مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

ماده 44
که به هر دلیل  مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاه های خانواده ایجاد شود. در صورتی 
امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاه های خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر 

با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.

کز مشاوره مبحث ششم-چگونگى تعیین تعرفه خدمت مرا
ماده 45

پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طاق های توافقی بر عهده زوجین است. در مورد 
افراد بی بضاعت مطابق حکم ماده5 قانون عمل خواهد شد.

مبحث هفتم-نحوه ارائه خدمات مشاوره ای
ماده 46

یا انجام  ارائه خدمات مشاوره ای به متقاضیان طاق توافقی  مرکز مشاوره خانواده منحصرًا به 
که از سوی مراجع قضایی ارجاع می شود، اقدام می کند. دادگاه خانواده می تواند در صورت  مواردی 
دعاوی  و  امور  مورد  در  را  فوق  مرکز  نظر  مهلت،  تعیین  و  اختاف  موضوع  کردن  مشخص  با  لزوم 
سازش  در  سعی  و  زوجین  به  مشاوره ای  خدمات  ارائه  ضمن  مذکور  مرکز  شود.  خواستار  خانوادگی 
طرفین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه 
کارشناسی خود در مورد علل و دالیل عدم سازش را به طور مکتوب  مبادرت و درغیر این صورت نظر 

و مستدل به دادگاه اعام می کنند.
کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی می کند. تبصره  1- دادگاه با ماحظه نظریه 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   184 و   183 مواد  مفاد  رعایت  سازش،  صورت  در   -2 تبصره 

عمومی و انقاب در امور مدنی الزم است.
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مبحث هشتم- تخلفات و مجازات های انتظامى
ماده 47

باشد،  آنان  بر  منطبق  که  حدودی  تا  خانواده  مشاوره  عضویت  پروانه  دارندگان  تخلف  موارد 
کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است.  که در مورد وکا و  همان است 
کتبی با  کتبی بدون درج در پرونده 2ـ توبیخ  مجازات های انتظامی این افراد عبارت است از 1ـ توبیخ 
کثر  درج در پرونده 3ـ عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به طور موقت حدا

به مدت سه سال 4ـ لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت.
و  بدوی  دادگاه های  و  دادسرا  تخلفات،  درخصوص  حکم  صدور  به  رسیدگی  مرجع  تبصره- 

تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می باشد.

مبحث نهم- سایر موارد
ماده 48

مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می شود. مجوز مذکور قابل انتقال به غیر)حقیقی و حقوقی( 
نمی باشد.

ماده 49
کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل  گر فرد مؤسس به دلیل  ا
گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق  از وی سلب صاحیت  آمده  بررسی های به عمل  قانونی دیگر طبق 

توسط مرکز امور مشاوران لغو می شود.

ماده 50
نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جایی که در معرض دید مراجعان باشد 

الزامی است.

ماده 51
کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل  فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و 
سایت  در  باید  آنان  تخصصی  رشته  و  کار  ساعات  و  آن ها  با عکس  همراه  خانواده  مشاوره  مرکز  در 
که توسط مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضاییه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین  اختصاصی 

گردد. در محل مرکز در تابلویی برای اطاع مراجعان نصب 
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ماده 52
آموزشی  کاس های  به شرکت در  پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف  اعضا دارای 

که از سوی مرکز امور مشاوران اباغ می شود، می باشند. ضمن خدمت 

ماده 53
سوابق،  کلیه  و  داده  تشکیل  پرونده  مراجعان  کلیه  برای  است  موظف  خانواده  مشاوره  مرکز 
را در فرم های مخصوص و استاندارد  ارائه شده به آن ها  بالینی و شرح خدمات درمانی  یافته های 
که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه می شود، درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین 
را به رئیس حوزه قضایی یا مجتمع قضایی خانواده مربوط تحویل دهد. پرونده و سوابق مراجعان 
از  از دسترس سایر مراجعه کنندگان و پرسنل به طور محرمانه نگهداری می شود. اخذ رونوشت  دور 
مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره ای اشخاص جزو 

اسرار خانوادگی محسوب و سواستفاده از آن ها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود.

ماده 54
کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است. ثبت مشخصات 

ماده 55
می باشد.  خود  مجموعه  زیر  کارکنان  بر  نظارت  به  مکلف  خانواده  مشاوره  مرکز  مجوز  دارنده 
هرگونه بی نظمی و اعمال خاف موازین اسامی و اخاقی و شئون حرفه ای، در مرکز مشاوره واقع 

گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آیین نامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است.

ماده 56
کز مشاوره خانواده به عهده رئیس حوزه قضایی مربوط است. کار مرا نظارت بر ساعات 
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فصل سوم: ثبت ازدواج و طالق و وقایع مربوط به آن
ماده 57

کشور  اماک  و  اسناد  ثبت  ازدواج و طاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان  ثبت  دفاتر رسمی 
وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طاق، رجوع و اعام بطان نکاح یا طاق را عاوه بر ثبت در 

دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.

ماده 58
کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه  گواهی  سردفتر طاق باید قبل از ثبت طاق، 
کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طاق منعکس نماید. در صورتی  حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ 
که زوجه  که زوجه نزد سر دفتر طاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید، و همچنین در موردی 
بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طاق رضایت دهد، سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر 
طاق درج کند. در مورد اخیر زوجه می تواند پس از ثبت طاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیمًا 
گواهی عدم امکان سازش یا حکم طاق درخواست اجرای حکم را بنماید. حکم  از دادگاه صادرکننده 

صادره مانند سایر احکام اجرا خواهد شد.

ماده 59
گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم  سردفتر طاق مکلف است 
جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین 

اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آن ها در سند طاق و ثبت دفتر الزامی است.

ماده 60
بر  کتبی دادگاه مبنی  گواهی  از اجرای صیغه طاق و ثبت آن،  سردفتر طاق مکلف است قبل 
از متقاضی اخذ نماید. در صورت  را  اباغ رأی فرجامی  یا  انقضا مهلت فرجام خواهی  و  قطعیت رأی 

انقضا مدت اعتبار حکم طاق، اجرای صیغه طاق و ثبت آن ممنوع است.

ماده 61
را  مراتب  است  مکلف  سردفتر  شود،  تسلیم  طاق  دفتر  به  زوجه  سوی  از  طاق  حکم  چنانچه 
کتبًا به زوج اعام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ اباغ برای اجرای طاق در دفترخانه حاضر شود. 
کمتر از  که  که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی  درصورتی 
که برای اجرای صیغه طاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر  یک هفته نباشد، به زوجین اباغ می نماید 
شوند. عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده 30۶ قانون آیین 
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دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است.

ماده 62
گواهـی عـدم امـکان سـازش بـه دفترخانـه را بـا قیـد تاریـخ و طرفـی  سـردفتر مکلـف اسـت تسـلیم 
کـرده و بـه وی تحویـل نمایـد تـا در زمـان اجـرای صیغـه طـاق و  کتبـًا تأییـد  کـرده  کـه آن را تسـلیم 
کتبـی  گواهـی  ثبـت آن بـه دفترخانـه ارائـه شـود. چنانچـه در زمـان اجـرای صیغـه طـاق و ثبـت آن، 
گواهـی عـدم امـکان  مذکـور بـه دفترخانـه ارائـه نشـود، تاریـخ حضـور یـا ارائـه مـدارک، تاریـخ تسـلیم 

تلقـی می شـود. سـازش 

ماده 63
گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طاق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون  چنانچه 
که صیغه طاق در غیاب زوجه جاری و ثبت  حسب مورد اباغ های الزم را انجام می دهد. در مواردی 
کتبًا به زوجه اباغ نموده و اوراق اباغ شده را در سابقه مربوط بایگانی  می شود، دفترخانه مراتب را 
کتبًا  را  الزم  گهی  آ رسمی طاق،  ثبت  دفتر  باشند،  زوجه مجهول المکان  یا  زوج  می نماید. چنانچه 
گهی در آن منتشر  که آ کثیراالنتشار ارسال می کند و نسخه ای از روزنامه را  توسط متقاضی به روزنامه 

شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری می نماید.

ماده 64
اقرارنامه  به موجب  رجوع  مربوط،  تنظیم صورت جلسه  و  رجعی  اجرای طاق  از  چنانچه پس 
رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طاق یا حکم مرجع ذی صاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت 
کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذی صاح یا امضای  جلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیم 
بایگانی می نماید. در این  از امضا و مهر، به ضمیمه مستند مربوط  را ذکر و پس  اقرارکننده، مراتب 
کننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طاق  صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد رسمی تنظیم 
درج و نسخه ای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد. رضایت زن به ثبت طاق رجعی بدون 
کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده، باید در صورتجلسه مربوط  گواهی 
که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت  ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی 

طاق ارائه شود.

ماده 65
گاه سردفتر ازدواج و طاق طبق قانون و آیین نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور  هر 

کند. کتبًا به طرف دیگر اباغ  کند مکلف است بافاصله موضوع را  یکی از طرفین ثبت 
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 فصل چهارم: نحوه مالقات والدین با طفل
ماده 66

شـخص »ناظـر« موضـوع مـاده 41 قانـون بایـد حتی االمـکان از بسـتگان نزدیـک طفـل، معتمـد، 
متأهـل و مجـرب باشـد و چنانچـه انتخـاب وی از میـان اقـوام نزدیـک طفـل ممکـن نباشـد، از فـردی 
گـردد. ناظـر در صـورت امـکان بایـد از طریـق اولیـا  آشـنا و بـا تجربـه الزم، متأهـل و مـورد اعتمـاد تعییـن 
انقـاب محـل  و  توسـط دادسـتان عمومـی  ایـن صـورت  و در غیـر  اجـرا دادگاه معرفـی شـود  بـه  طفـل 
پیشـنهاد و توسـط دادگاه صادرکننـده حکـم طـاق یـا گواهـی عـدم امکان سـازش منصوب خواهد شـد، 
دادگاه بایـد مصلحـت طفـل را در تعییـن ناظـر مدنظـر قـرار دهـد و حـدود و نـوع نظـارت وی بـه صراحـت 

کنـد. مشـخص و بـه وی ابـاغ 

ماده 67
که حق ماقات  کسی  گر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ماقات به تنهایی در اختیار  ا
دارد قرار داد، دادگاه می تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ماقات هایی در ساعات محدود و تحت 

که دادگستری تعیین می کند صورت پذیرد. کزی  نظر مرا

ماده 68
کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضایی،  در اجرای تبصره ماده 41 قانون رئیس 
محل یا محل هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع 
کز  مرا سایر  یا  درمان  و  بهداشت  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  ادارات  و  بهزیستی  سازمان  انسانی 
کافی مددکار اجتماعی)به ویژه زنان( و درصورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ماقات  ذی ربط با تعداد 

والدین با اطفال اختصاص دهد.

ماده 69
قوه  رئیس  تصویب  به  تاریخ 1393/11/27  در  تبصره   10 و  ماده   ۶9 بر  مشتمل  آیین نامه  این 

قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه

صادق آملى الریجانى
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مصـوب   - معلولیـن   مـرور  و  عبـور  بـرای  معمـاری  و  شهرسـازی  مقـررات  و  ضوابـط 
ایـران معمـاری  و  شهرسـازی  عالـى  1368/3/8شـورای 

شـورای عالـی شهرسـازی و معمـاری ایـران در جلسـه مـورخ ۶8/3/8 پیشـنهاد وزارت مسـکن و 
کن و فضاها  شهرسـازی در ارتبـاط بـا رفـع موانـع شهرسـازی و معمـاری در عبـور و مرور، دسترسـی بـه اما
گـون  گونا و تجهیـزات عمومـی شـهری بـه منظـور تامیـن امکانـات شـرکت افـراد دارای معلولیت هـای 

جسـمی  در زندگـی روزمـره جامعـه را بـه شـرح زیـر تصویـب نمـود: 
کلیـه طرح هـای آتـی و در دسـت تهیـه شهرک سـازی و مجتمع های مسـکونی و  1- از ایـن تاریـخ در 
کشـور اعـم از اینکـه توسـط دسـتگاه های دولتـی و وابسـته بـه دولـت و شـهرداری ها  سـاختمانی سراسـر 
کـه شـامل  گردنـد، رعایـت ضوابـط موضـوع فصـل اول مجموعـه پیوسـت  و یابخـش خصوصـی تهیـه 
و  بـوده  الزامـی  معلولیـن سـطح شـهر می باشـد  تسـهیل حرکـت  بـرای  و طراحـی  برنامه ریـزی  ضوابـط  
کلیـه مراجـع  مسـوول تهیـه، بررسـی و تصویـب و اجـرای طرح هـای توسـعه شـهری، شهرک سـازی و 
مجتمع هـای  سـاختمانی و مسـکونی موظفنـد در مراحـل مختلـف تصویـب و صـدور پروانـه و نظـارت 

ضوابـط مذکـور را رعایـت نماینـد.
کـه اصاحات موضوع فصل دوم فـورًا و تا قبل  2- بـه منظـور رفـع موانـع شـهری موجود الزم اسـت 
کـردن شـرایط موجـود بـه اسـتاندارد توسـط    از تهیـه و یـا تجدیدنظـر توسـعه شـهری بـه منظـور نزدیکتـر 

مراجـع مسـوول عمـران شـهری بـا توجـه بـه اولویـت هر یـک به اجـرا درآید.
مذکـور  فصـل  موضـوع  سـاختمان های  کلیـه  طراحـی  در  سـوم  فصـل  ضوابـط  رعایـت   -3
نظـارت  و  پروانـه  صـدور  مسـئول  مراجـع  و  اسـت  الزامـی  فوق الذکـر  طرح هـای  تهیه کننـدگان  بـرای 

هسـتند. آن  دقیـق  و  صحیـح  اجـرای  بـه  سـاختمانی موظف 
بایـد  دولتـی موجـود  ادارات  بـه خصـوص  آیین نامـه  ایـن  کلیـه سـاختمان های عمومـی موضـوع 
تدریجـًا بـا شـرایط ایـن آیین نامـه تطبیـق داده شـوند. تشـخیص میـزان طبـق این ضوابـط و زمان الزم 
کمیسـیونی مرکـب از نماینـدگان سـازمان بهزیسـتی بنیاد جانبـازان و وزارت  بـرای اعمـال آن  بـه عهـده 
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مسـکن وشهرسـازی خواهـد بـود. وزارت مسـکن و شهرسـازی موظـف اسـت تضمیـن قانونـی اعمـال 
کسـب نمایـد. ایـن ضوابـط  را از مراجـع ذی ربـط 

کمیسـیون  4- اعمال ضوابط و مقررات فصل چهارم فعًا اختیاری بوده ولی بر حسـب تشـخیص 
گردید. کسـب خواهد شـد الزام آور خواهد  که   موضوع بند 3 و با اسـتفاده از تضمین قانونی 

نظـر  جلـب  بـا  بـار  یـک  سـال   5 هـر  کثـر  حدا اسـت  موظـف  شهرسـازی  و  مسـکن  وزارت   -5
سازمان بهزیسـتی و بنیـاد جانبـازان ضوابـط و مقـررات موضـوع ایـن مصوبـه را مورد بازنگـری و تطبیق 
بـا شـرایط و امکانـات جدیـد قـرار داده و بـرای تصویـب بـه شـورای عالی شهرسـازی و معماری پیشـنهاد 

نمایـد.

ضوابـط و مقـررات شهرسـازی و معمـاری بـرای افـراد معلـول جسـمى - حرکتـى مصـوب 
خ1368/3/8( شورای عالى شهرسازی  خ 1378/9/22)بازنگری در مصوبه مور مور

و معمـاری ایران
شـورای عالی شهرسـازی و معمـاری ایـران بـه اسـتناد بنـد 5 مصوبـه مـورخ 13۶8/3/8 خـود در 
خصـوص »ضوابـط و مقـررات شهرسـازی ومعمـاری بـرای افـراد معلـول جسـمی- حرکتـی«، در جلسـه 
یـاد شـده  بازنگـری مصوبـه  بـا  ارتبـاط  مـورخ 1378/9/22 پیشـنهاد وزارت مسـکن و شهرسـازی در 
آن  پیوسـت  و  تاریـخ مصوبـه حاضـر  ایـن  از  بنابرایـن  نمـود.  تصویـب  زیـر  شـرح  بـه  را  آن  پیوسـت  و 

می گـردد:  مربوطـه  پیوسـت  و  تاریـخ 13۶8/3/8  مصوبـه  جایگزیـن 
کلیه طرح های آتی و در دسـت تهیه شهرسـازی، شهرک سـازی و مجتمع های  1- از این تاریخ در 
کـه توسـط دسـتگاه های دولتـی و وابسـته بـه دولـت  کشـور اعـم از ایـن  مسـکونی و سـاختمانی سراسـر 
گردنـد، رعایـت ضوابـط موضـوع بنـد یـک مجموعـه پیوسـت  شـهرداری ها و یـا بخـش خصوصـی تهیـه 
می باشـد  شـهر  سـطح  در  معلولیـن  حرکـت  تسـهیل  بـرای  طراحـی  و  برنامه ریـزی  ضوابـط  شـامل  کـه 
توسـعه شـهری،  اجـرای طرح هـای  و  و تصویـب  بررسـی  تهیـه،  مراجـع مسـئول  کلیـه  و  بـوده  الزامـی 
شهرک سـازی و مجتمع هـای سـاختمانی و مسـکونی موظفنـد در مراحـل مختلـف تصویـب و صـدور 

پروانـه و نظـارت ضوابـط مذکـور را رعایـت نماینـد.
که اصاحـات موضوع بند دو ضوابط پیوسـت  2- بـه منظـور رفـع موانـع شـهری موجـود الزم اسـت 
تـا قبـل از تهیـه و یـا تجدیدنظـر در طرح هـای توسـعه شـهری به منظـور نزدیک تر کردن شـرایط موجود 
بـه شـرایط مناسـب، توسـط مراجعـه مسـئول عمـران شـهری بـا توجه به اولویـت هر یک به اجـرا درآید.
3- رعایـت ضوابـط بنـد چهـار ضوابـط پیوسـت)در خصـوص سـاختمان های عمومـی( در طراحـی 
کلیـه سـاختمان های موضـوع فصـل مذکـور بـرای تهیه کننـدگان طرح هـای فوق الذکـر الزامـی اسـت و 
مراجـع مسـئول صـدور پروانـه و نظـارت سـاختمانی موظـف بـه اجـرای صحیـح و دقیـق آن هسـتند.
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بایـد  موجـود  دولتـی  ادارات  بخصـوص  آیین نامـه  ایـن  موضـوع  عمومـی  سـاختمان های  کلیـه 
تدریجـًا بـا شـرایط ایـن آیین نامـه تطبیـق داده شـوند. تشـخیص میـزان تطبیـق ایـن ضوابـط و زمـان 
کمیسـیونی مرکـب از نماینـدگان سـازمان بهزیسـتی، بنیـاد جانبـازان،  الزم بـرای اعمـال آن بـه عهـده 
کشـور، سـازمان برنامـه و بودجـه و وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی  وزارت مسـکن و شهرسـازی وزارت 
خواهـد بـود. وزارت مسـکن و شهرسـازی موظـف اسـت تضمیـن قانونـی اعمـال ایـن ضوابـط را از مرجع 

کسـب نمایـد. ذی ربـط 
توصیـه ای  ضوابـط  خصـوص  پیوسـت)در  ضوابـط  سـه  بنـد  مقـررات  و  ضوابـط  اعمـال   -4
کمیسـیون موضـوع بنـد 3  مناسب سـازی محیـط شـهری( اختیـاری بـوده ولـی بـر حسـب تشـخیص 
گردیـد. الـزام آور خواهـد  کسـب خواهـد شـد،  کـه  قانونـی  از تضمین هـای  اسـتفاده  بـا  و  ایـن مصوبـه 
کلیـه  در  مسـکونی(  سـاختمان های  خصـوص  پیوسـت)در  ضوابـط  پنـج  بنـد  مفـاد  رعایـت   -5

اسـت. الزامـی  بنـد  آن  موضـوع  مسـکونی  مجموعه هـای  و  سـاختمان ها 
کثـر هـر 5 سـال یـک بـار بـا جلـب نظر کمیسـیون  ۶- وزارت مسـکن و شهرسـازی موظـف اسـت حدا
موضـوع بنـد 3 ایـن مصوبـه، ضوابـط و مقـررات موضـوع آن را مـورد بازنگـری و تطبیـق بـا شـرایط و 
پیشـنهاد  ایـران  معمـاری  و  شـورای عالی شهرسـازی  بـه  تصویـب  بـرای  و  داده  قـرار  امکانـات جدیـد 

نمایـد.
کامـل بخشـنامه شـماره 17081 مـورخ 70/4/29 ریاسـت محتـرم جمهـوری،  7- در جهـت تحقـق 
نماینـدگان  حضـور  بـا  پیوسـت  مقـررات  و  ضوابـط  اعمـال  پیگیـری  دائمـی  کمیتـه  اسـتان  هـر  در 
ایـن  دبیرخانـه  می گـردد.  تشـکیل  اسـتاندار  نظـر  زیـر  مصوبـه  ایـن   3 بنـد  در  ج  منـدر دسـتگاه های 

شـد. خواهـد  مسـتقر  اسـتان  بهزیسـتی  سـازمان های  در  مذکـور  بخشـنامه  اسـتناد  بـه  کمیته هـا 
8- پیشـنهاد می گردد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش و سـایر سـازمان ها 
کـه بـا امـر آمـوزش نیـروی انسـانی در سـطوح مختلـف ارتفـاط دارنـد، در رشـته های مرتبط  و مؤسسـاتی 
کالبـدی تدابیـر الزم را جهت گنجاندن واحد درسـی مسـتقلی بـرای تدریس اصول و ضوابط  بـا طراحـی 
طراحـی  بـا  غیرمرتبـط  رشـته های  در  و  نمـوده  اتخـاذ  حرکتـی  جسـمی-  معلـول  افـراد  بـرای  طراحـی 
کالبـدی، حقـوق شـهری و معمـاری معلولیـن، ضـرورت مناسب سـازی محیـط بـرای دسترسـی آنـان و 
همچنیـن نیازهـای جسـمی ایـن افـراد در رابطـه با موضـوع تخصص مورد نظر را حداقل در شـرح یکی 

از دروس موجـود بیفزایـد.
خـود،  برنامه هـای  در  ایـران  اسـامی  سـیمای جمهـوری  و  سـازمان صـدا  می گـردد  پیشـنهاد   -9
گاه سـازی عمومـی در زمینـه مناسب سـازی محیـط بـرای افـراد معلـول جسـمی- حرکتـی را در جهـت  آ

حمایـت از ایجـاد فرصت هـای مسـاوی بـرای حضـور انـان در جامعـه، در نظـر بگیـرد.
کـز و دسـتگاه های ذی ربـط در هنـگام آمارگیـری سرشـماری نفـوس و  10- پیشـنهاد می شـود مرا

مسـکن، آمـار و اطاعـات خـاص معلولیـن جسـمی و حرکتـی را تهیـه نمایـد.
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ح جامع مشهد،   اصالح مصوبه شورای عالى شهرسازی و معماری ایران درخصوص طر
حوزه مرکزی)بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخى( مصوب 1393/11/20 شورای 

عالى شهرسازی و معماری ایران

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی
پیرو نامه شماره 54232/300 مورخ 1393/10/15 موضوع اعام مصوبه شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران و نامه شماره 580۶7/300 مورخ 1393/11/5 موضوع اصاح اعام مصوبه یاد شده، 
بدین وسیله اصاحات تکمیلی پیشنهادی اعضای محترم شورای عالی نسبت به متن مصوبه جلسه 
که در جلسه مورخ 1393/11/20 شورا مطرح و به تصویب رسیده را به شرح زیر  مورخ 1393/10/8 

اعام می نماید: 
در سطر پنجم بند 1، عبارت »به شرح بند 2 این مصوبه« به عبارت »به شرح بند 5 صورتجلسه 
لحاظ  با  ارزش«  واجد  های  بافت  و  طراحی شهری  معماری،  تخصصی  کمیته   1393/8/20 مورخ 

اصاحات زیر تغییر یابد.
رویکرد  با  موجود  بافت  در  معابر  تعریض  و  بازگشایی  عرضی  مقاطع  طراحی  ضوابط  الف(  بند 
اولویت حمل و نقل عمومی و حرکت پیاده، توجه به ویژگی های خاص محدوده)حضور انبوه زائران 
و قرارگیری در بافت تاریخی شهر( و تسهیل حرکت و دسترسی معلولین جسمی و حرکتی تدوین شود.

گردد. بند د( حذف 
معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالى معماری و شهرسازی

پیروز حناچى
 

عنوان  با   )2 اطالعات(مصوبه  فناوری  اجرایی  شورای  جلسه  یازدهمین  مصوبات 
خدمات  ارائه  در  تعاونى(  و  غیردولتى)خصوصى  بخش  مشارکت  دستورالعمل 

الکترونیکى دولت جمهوری اسالمى ایران

شماره 10472/1 4/2/1397
کلیه دستگاه های اجرایی

با استناد به ماده)4( قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات و ماده)5( 
مورخ 28/1/139۶  یازدهم  اطاعات، مصوبه دوم جلسه  فناوری  اجرایی)عالی(  اساسنامه شورای 
خدمات  ارائه  در  تعاونی(  و  غیردولتی)خصوصی  بخش  مشارکت  »دستورالعمل  عنوان  با  شورا 
به  مورخ 27/1/1397   1035/200 نامه شماره  که طی  ایران«  اسامی  دولت جمهوری  الکترونیکی 
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تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری اسامی ایران رسیده است، جهت اجراء به شرح پیوست اباغ 
می شود.

ضمنًا، اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطاعات نگهداری می شود.
وزیر ارتباطات و فٍناوری اطالعات

محمدجواد آذری جهرمى

شماره1035/200 27/1/1397
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطاعات)مصوبه 2(

جلسـه  ششـمین  مصـوب  الکترونیکـی  دولـت  توسـعه  اجرایـی  فنـی  ضوابـط   15 مـاده  اسـتناد  بـه 
شـورای عالـی فنـاوری اطاعـات کشـور اباغی به شـماره 145/200 مـورخ 11/۶/1393 مبنی بر تصویب 
ارائـه خدمـات الکترونیکـی دسـتگاه های اجرایـی بـا اسـتفاده از روش مشـارکت و سـرمایه گذاری بخش 
آیین نامـه  مـاده)8(  در  منـدرج  مفـاد  همچنیـن  و  اطاعـات  فنـاوری  اجرایـی  شـورای  در  غیردولتـی 
89۶04/ت52333هــ  شـماره  مصوبـه  ارتباطـات  و  اطاعـات  فنـاوری  کاربـری  گسـترش  و  توسـعه 
مـورخ 11/7/1394 هیـأت محتـرم وزیـران و نیـز اجـرای بنـد الـف مـاده)25( قانـون برنامـه پنجسـاله 
ایـران مصـوب 14/12/1395 مجلـس شـورای اسـامی درخصـوص  ششـم توسـعه جمهـوری اسـامی 
ارائـه خدمـات دسـتگاه های اجرایـی بـه صـورت الکترونیکـی، »دسـتورالعمل مشـارکت و سـرمایه گذاری 
بخـش غیردولتی)خصوصـی و تعاونـی( در ارائـه خدمـات الکترونیکـی دولـت جمهـوری اسـامی ایـران« 
کـه در یازدهمیـن جلسـه کمیسـیون توسـعه دولـت الکترونیکـی مـورخ 15/10/1394 به تصویب رسـیده 
اسـت)اباغی به شـماره 374829 مورخ 27/11/1394 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سـازمان 
کشور(، باستناد الزامات فوق الذکر مراتب در یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری  برنامه و بودجه 
اطاعـات مـورخ 28/1/139۶ بـه شـرح زیـر بـه تصویـب رسـید. همچنین فهرسـت طرح هـا و پروژه های 
پیشـنهادی دارای اولویـت در ارائـه خدمـات الکترونیکـی جهـت مشـارکت بـا بخـش غیردولتی به شـرح 
پیوسـت بـه تصویـب رسـید. شـایان ذکـر اسـت اجـرای مصوبـات مذکـور بـا رعایت قوانیـن و مقـررات و در 

چارچـوب قانـون بودجـه سـالیانه انجـام می گیـرد.

مقدمه
کلی اقتصاد  این دستورالعمل در راستای اجرای ردیف های)3(،)13(،)20( و)22( سیاست های 
مقاومتی اباغی 29/11/1392 و اعمال مواد)7( و)12( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
کشور مصوب 27/02/1394، ماده)27( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی  نظام مالی 
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از مقررات مالی دولت)2( مصوب 0۶/12/1393، بند)ب( ماده)214( قانون برنامه پنج ساله پنجم 
گسترش  توسعه جمهوری اسامی ایران مصوب 15/10/1389، مواد)8( و)17( آیین نامه توسعه و 
کاربری فناوری اطاعات مصوب هیات وزیران به شماره 89۶04/ت52333 هـ مورخ 11/7/1394 
و ماده)15( ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای اجرایی فناوری اطاعات 
اباغی به شماره 145/200 مورخ 11/۶/1393در جهت تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پیاده 
در  برابر  رفتار  و  فرصت  ایجاد  با هدف  و شفاف  نظام مند  روشی  ایجاد  الکترونیکی،  سازی خدمات 
قبال بخش غیر دولتی)بخش خصوصی و تعاونی( و رقابت پذیر توام با استفاده بهینه از منابع مالی، 
از حقوق  کاهش مخاطرات قراردادهای مشارکتی و نیز صیانت  مسئولیت پذیری طرفین مشارکت، 

مصرف کننده ها در حوزه دولت الکترونیکی، تدوین شده است.

ماده 1- تعاریف
کمیسیون الف- 

کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی موضوع ماده)3( ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی 
مصوب شورای اجرایی فناوری اطاعات

ب دستگاه اجرایی
دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

ج مشارکت
قراردادی  ای  رابطه  از  عبارت  و  بوده  خصوصی  عمومی  مشارکت  هرگونه  از  اختصار  مشارکت 
غیر  بخش  آن  در  که  است  تعاونی(  و  خصوصی  دولتی)بخش  غیر  بخش  با  اجرایی  دستگاه  میان 
دولتی)بخش خصوصی و تعاونی( نسبت به سرمایه گذاری و ارائه هرگونه خدمات الکترونیکی هم راستا 
کرده و مخاطره ها براساس قرارداد منعقده بین طرفین پوشش داده  با اهداف دستگاه اجرایی اقدام 
می شود. سرمایه گذاری و مشارکت بر اساس روش های شناخته شده از جمله ساخت، بهره برداری و 
انتقال)BOT(، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال)BOLT(، ساخت، انتقال، 
بازسازی،  و  تجهیز   ،)BOO(برداری بهره  و  مالکیت  گذار)BTL(، ساخت،  به سرمایه  اجاره  پرداخت 
مالکیت و بهره برداری)ROO(، بهره برداری و نگهداری)O&M(، تجهیز و بازسازی، بهره برداری و 

انتقال)ROT( و... قابل انجام است.
د- مشارکت کننده

با  کننده، اشخاص حقوقی)شامل بخش خصوصی و تعاونی( طرف مشارکت  از مشارکت  منظور 
گذاری مالی، توان تخصصی،  که این موضـوع نیاز به انجـام سرمایه  گونه ای  دستگاه اجرایی است، به 

عملیات اجرایی و یا ترکیبی از آن ها ازطرف مشارکت کننده داشته باشد.
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هـ- شرکت پروژه
شرکتی که مشارکت کننده برای انجام پروژه در صورت لزوم تأسیس می کند.

کارکرد آن ها تأمین  که موضوع مشارکت قرار می گیرند و  و طرح مشارکت عبارت است از طرح هایی 
از منظر فنی، اقتصادی،  الکترونیکی و  خدمات دولتی براساس مقررات و ضوابط نقشه جامع دولت 

اجتماعی و فرهنگی توجیه پذیر باشند.
که  طرح های مشارکتی از دو نوع خودگردان و غیرخودگردان هستند. طرح خودگردان طرحی است 
را  از آن، هزینه ها و سود مورد نظر  کننده بوده و عواید ناشی  دارای توجیه اقتصادی برای مشارکت 
از تضمین خرید  که در صورت عدم حمایت)اعم  پوشش می دهد. طرح غیرخودگردان طرحی است 
خدمات، تضمین حداقل تقاضا و سایر مشوق ها( دارای توجیه اقتصادی برای مشارکت کننده نیست.

ز وجوه تکمیلی منابع مالی تعهد شده دستگاه اجرایی در راستای توجیه پذیری اقتصادی طرح، به 
استناد مدل مالی نهایی مصوب در مرحله انتخاب طرف بخش غیر دولتی)بخش خصوصی و تعاونی( 

مشارکت.

ماده 2
دسـتگاه های اجرایـی می تواننـد بـا شناسـایی زمینه هـای مشـارکت، از بیـن خدمـات اعـام شـده 
کمیسـیون نسـبت بـه تعریـف طـرح، انجـام امـکان سـنجی، مطالعـه اولیـه، تهیـه درخواسـت  توسـط 
برگـزاری  قانـون  رعایـت  بـا  را  ملزومـات  سـایر  و  کننـده  مشـارکت  انتخـاب   ،)  RFP پیشـنهاد)  بـرای 
مناقصـات و رعایـت مقـررات مربـوط بـه مزایـده منـدرج در آیین نامـه معامـات دولتـی، جهـت دریافـت 
کمیسـیون اقـدام نماینـد. ایـن روش نافـی سـایر روش هـای منـدرج در سـایر قوانیـن  گواهـی مشـارکت از 
و مقـررات نمی باشـد و دسـتگاه های اجرایـی حسـب صاحدیـد می تواننـد از ایـن روش اسـتفاده نماینـد.
تبصـره 1- عـاوه بـر فهرسـت اعامـی کمیسـیون، دسـتگاه های اجرایـی می توانند فهرسـت خدمات و 
طرح های قابل مشـارکت)اعم از پیشـنهادی طرف مشـارکت و یا خود دسـتگاه اجرایی( را جهت تصویب 

کمیسـیون اعام نمایند. به 
در  قرارداد  انعقاد  انجام می شوند،  ها  از شرکت  گروهی  توسط  که  مورد طرح هایی  در  تبصره 2- 
قالب شرکت پروژه و یا اشخاص حقوقی دارای موافقت نامه مشارکت یا شرکت نامه با ذکر وظایف و 
مسئولیت های هر یک از اشخاص به تنهایی و همه آن ها به طور جمعی در قبال دستگاه اجرایی، 
مطابق پیوست بخشنامه شماره ۶7285/100 مورخ 13/9/1389 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

امکان پذیر است. استفاده از توان گروهی شرکت ها در این قالب از اولویت انتخاب برخوردار است.
کننده به دسـتگاه اجرایی با رعایت  که پیشـنهاد مشـارکت توسـط مشـارکت  تبصره 3- در مواردی 
تبصـره 1 ارائـه شـود، مشـارکت در چارچـوب بندهای)الـف(،)ج( و یا)هــ( مـاده)29( قانـون برگـزاری 
مناقصـات یـا در چارچـوب تـرک تشـریفات مناقصه موضوع ماده)27( قانون یاد شـده یا ترک تشـریفات 
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کارشناسـی و بـدون نیـاز به  مزایـده موضـوع مـاده)83( قانـون محاسـبات عمومـی از طریـق روش هـای 
برگـزاری تشـریفات مناقصـه یـا مزایـده، امـکان پذیر اسـت. موضوع طرح پس از تصویب در کمیسـیون، 
توسـط عالی ترین مقام دسـتگاه اجرایی و یا مقام های مجاز صاحیت دار جهت اجراء اباغ می شـود. 

درخصـوص طرح هـای اسـتانی اسـتاندار مربـوط مسـئول اباغ طرح محسـوب می شـود.

ماده 3
کننده باید شرایط زیر را دارا باشد:  مشارکت 

1- توان مالی و تخصصی براساس بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم 
کشور مورخ 1383 یا قوانین و مقررات بروزآوری شده آن افزار)نماتن( سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
نظام  سازمان  از  فعالیت  و مجوز  کشور  انفورماتیک  عالی  دبیرخانه شورای  از  موردنیاز  رتبه   -2

کشور صنفی رایانه ای 
گروهی از شرکت ها)شرکت پروژه/ موافقت نامه  کننده در قالب  که مشارکت  تبصره 1- درصورتی 
مشارکت یا شرکت نامه( تعریف شده باشد، دارا بودن حداقل رتبه موردنیاز با تعهد یکی از شرکت ها 

کفایت می کند.
تبصره 2- دستگاه اجرایی می تواند عاوه بر ضوابط فوق، معیارهای اجرایی، مالی و فنی دیگری 
ارزیابی و رتبه بندی شرکت ها)شرکت پروژه/ موافقت نامه مشارکت یا شرکت نامه( جهت  را جهت 

انتخاب اعمال نماید.

ماده 4
دستگاه اجرایی طرف مشارکت در صورت نیاز و فقدان تعرفه یا دستورالعمل قیمت گذاری موظف 
است ظرف مدت یکماه پس از اعام موافقت کمیسیون برای اجرای به شیوه مشارکت)ماده2(، مدل 
کارمزد، حق الزحمه و سایر وجوه درآمدی طرح  قیمت گذاری طرح را جهت تعیین و تصویب تعرفه، 
کمیسیون  کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و سایر مراجع ذی ربط حسب مورد ارسال نماید و  به 

تنظیم مقررات و ارتباطات ظرف مدت دو ماه مراتب را به تصویب می رساند.

ماده 5
گیری درخصوص طرح های مشارکتی حوزه خدمات الکترونیکی  کمیسیون مرجع اصلی تصمیم 
کارشناسی،  وظایف  انجام  در  تسریع  و  دستورالعمل  این  اجرای  در  تسهیل  برای  می تواند  و  است 

کمیسیون در این زمینه به شرح زیر است:  کارگروه تخصصی تشکیل دهد. اقدامات 
الف- تعیین خط مشی اجرای طرح های مشارکتی خدمات الکترونیکی

و  خصوصی  دولتی)بخش  غیر  بخش  با  مشارکت  قابل  طرح های  فهرست  عمومی  اعان  ب- 
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تعاونی( در حوزه پیاده سازی خدمات الکترونیکی براساس پیشنهاد دستگاه های اجرایی
های  روش  به  انجام  جهت  اجرایی  دستگاه های  اولویت  دارای  طرح های  فهرست  اعام  ج- 

مشارکتی به صورت دوره ای
هـ- نظارت و پایش کان بر اجرای طرح های مشارکتی و تدوین الگوها و چارچوب ها، دستورالعمل 

قیمت گذاری و سایر مستندات موردنیاز جهت پیشبرد طرح های مشارکتی
انتخابی  کننده  مشارکت  با  مصوب  طرح های  اجرای  برای  مشارکت  گواهی  اباغ  و  صدور  و- 

دستگاه اجرایی
کسب  که طرح مشارکت شامل طرح  برای طرح هایی صادر می شود  گواهی مشارکت  تبصره 1- 
BP ( توسط مشاور دارای صاحیت در حوزه فناوری اطاعات تهیه شود و یا توسط دستگاه  کار)  و 

اجرایی مربوط تدوین و به تایید مشاور دارای صاحیت در حوزه فناوری اطاعات برسد. 
کمیسیون)سازمان فناوری اطاعات ایران( با استفاده از ظرفیت شرکت های  تبصره 2- دبیرخانه 
کار) BP ( مشارکت و سایر ضوابط و ماحظات اباغی را برای  کسب و  مشاور معتبر موظف است طرح 
گواهی در  کثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست بررسی نماید و جهت صدور  این اقدامات حدا

کمیسیون/کارگروه تخصصی طرح نماید.

ماده 6
تعرفه،  نهایی،  کاربر  از  بهای خدمات  دریافت  مشارکتی  در طرح های  درآمد  کسب  اصلی  منشأ 
اجرایی  از خدمات مشارکت می پردازند. دستگاه  کنندگان  استفاده  که  یا سایر وجوهی است  کارمزد 
می تواند درخصوص طرح های غیرخودگردان حسب مورد با خرید تضمینی خدمت، پیش پرداخت، 
پرداخت وجوه تکمیلی و پرداخت بخشی از اقساط تسهیات طرح، به توجیه پذیری طرح مشارکت 

کند.  کمک  کننده  برای مشارکت 

ماده 7
مشارکت کننده داخلی می تواند از ظرفیت طرف های خارجی در قراردادهای موضوع این دستورالعمل 
گذاری خارجی مصوب  استفاده نماید. استفاده از مزایا و حمایت های قانون تشویق و حمایت سرمایه 

1381ـ برای متقاضیان خارجی طرح های مشارکتی با رعایت قانون یادشده مجاز است.

ماده 8
در قرارداد مشارکت حداقل باید موارد زیر مشخص شده باشد: 

• تعیین دوره اعتبار قرارداد مشارکت و چگونگی تمدید آن
• تعیین نحوه جبران خسارت ناشی از قصور هر یک از طرفین در انجام دادن تعهدات قراردادی
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• تعیین شرایط فسخ قرارداد
گذاری حق انتفاع پروژه به غیر و جایگزینی طرفین  • تعیین شرایط انتقال سهام شرکت پروژه، وا

قرارداد مشارکت
و  تجدیدنظر  نحوه  قرارداد،  مالی  مدل  در  به روزرسانی(  یا  و  تجدیدنظر)بهبود  شرایط  تعیین   •

تعیین مراجع تصویب آن
• تعیین نحوه پایش قرارداد برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط و 

کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت کمیت و  تأمین سطح مورد توافق از 
کار • تعیین ضوابط و استانداردهای 

سال   3 نرم  از  خارج  ریالی/ارزی  تورم  اقتصادی)نظیر  ویژه  شرایط  با  برخورد  نحوه  تعیین   •
گذشته، رکود اقتصادی و...(

• تعیین تضامین قبل، حین و بعد از قرارداد
• تعیین نحوه حل اختاف

به  را  کمیسیون  فیمابین،  قرارداد  متن  در  می توانند  کننده  مشارکت  و  اجرایی  تبصره- دستگاه 
احتمالی  اختافات  حل  مرجع  صورت  این  در  کمیسیون  نمایند.  تعیین  اختاف  حل  مرجع  عنوان 

خواهد بود.

ماده 9
مرکز مدیریت  اباغی  امنیتی  کلیه ضوابط  باید  بهره برداری  و  اجرا  تهیه طرح های مشارکت،  در 

راهبردی افتا رعایت شود.

ماده 10
کلیه مجوزهای صادره به همراه میزان مشارکت بخش غیر  گزارش عملکرد این دستورالعمل و 
می شود.  عمومی  اعان  ساالنه  به صورت  دولت  با  همکاری  در  تعاونی(  و  دولتی)بخش خصوصی 
کمیسیون مورد بازنگری  دستورالعمل پس از ارزیابی عملکرد ساالنه اجرای آن در صورت نیاز توسط 

قرار می گیرد.
کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی در تاریخ 15/10/1394  این دستورالعمل در یازدهمین جلسه 

به تصویب رسیده است.
جهت  الکترونیکی  خدمات  ارائه  در  اولویت  دارای  پیشنهادی  پروژه های  و  طرح ها  پیوست: 

مشارکت با بخش غیر دولتی)خصوصی و تعاونی(
به  می توانند  اجرایی  دستگاه های  که  اولویت  دارای  الکترونیکی  خدمات  ارائه  طرح های 
کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی  روش های مشارکتی پیاده سازی نمایند و در یازدهمین جلسه 
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در تاریخ 15/10/1394 و نیز یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطاعات مورخ 28/1/139۶ به 
تصویب رسیده است، به شرح زیر می باشد. بدیهی است در صورت پیشنهاد دستگاه های اجرایی و 

کمیسیون موارد به روزرسانی و اعام می شود. پس از تصویب در 
گمرک جمهوری اسامی ایران گمرک جمهوری اسامی ایران  1- طرح سامانه یکپارچه 

2- طرح صدور ویزای الکترونیکی وزارت امور خارجه
کشاورزی کشاورزی وزارت جهاد  3- طرح سامانه متمرکز مجوزهای جهاد 

4- طرح سامانه صدور مجوزهای صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
تابعه وزارت  ارشاد اسامی و دستگاه های  و  5- طرح سامانه متمرکز مجوزهای وزارت فرهنگ 

فرهنگ و ارشاد اسامی
۶- طرح سامانه جامع دریایی و طرح صدور پروانه فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی

7- طرح صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی وزارت نیرو
8- طرح راه اندازی نظام یکپارچه صدور و تمدید پروانه مؤسسات پزشکی و راه اندازی داشبورد 

یکپارچه بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
9- طرح سامانه برخط صدور انواع ضمانت نامه و بیمه نامه صندوق ضمانت صادرات ایران

کشور کل  10- طرح ارتقای سامانه اعامات و شکایات سازمان بازرسی 
از  کاال و خدمات سازمان حمایت  بر قیمت  و نظارت  بررسی  و توسعه سامانه  11- طرح تکمیل 

کننده و تولیدکننده مصرف 
فرزندان  به  شناسنامه  ارایه  و  خارجی  مردان  با  ایرانی  بانوان  زناشویی  پروانه  12- طرح صدور 

کشور آن ها وزارت 
کشور 13- طرح پذیرش و نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیرمجاز و متخلف وزارت 

14- صدور پروانه تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و نظارت بر عملکرد و مجامع عمومی 
کشور آن ها وزارت 
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15- طرح ارایه الکترونیکی محصوالت و خدمات آماری مرکز آمار ایران
کن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه 1۶- طرح سامانه جامع مدیریت موقوفات و اما

17- طرح استعام مدرک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کشور 18- طرح استعام الکترونیکی ارتباطات سببی و نسبی سازمان ثبت احوال 
19- طرح سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی

20- طرح خزانه داری الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی
کار و رفاه اجتماعی 21- طرح اطاعات بیمه ای ایرانیان وزارت تعاون، 

22- طرح توسعه سامانه جامع تخصصی دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی
کشور 23- طرح سامانه جامع خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی 

کشور 24- طرح سامانه صدور مجوزهای محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور 25- طرح سامانه صدور مجوزهای حوزه دامپزشکی سازمان دامپزشکی 

2۶- طرح سامانه صدور مجوزها و ارایه تسهیات سازمان شیات ایران
کار و رفاه اجتماعی کشور وزارت تعاون،  27- طرح پورتال تعاون 

28- طرح سامانه متمرکز ارایه خدمات الکترونیکی آب و فاضاب وزارت نیرو
29- طرح بیمه سامت الکترونیکی روستاییان و عشایر سازمان بیمه سامت

30- طرح بهره برداری از خدمات تبادل داده بیمه سامت سازمان بیمه سامت

شماره 10467/1 4/2/1397
کلیه دستگاه های اجرایی

با استناد به ماده)4( قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات و ماده)5( 
یازدهم مورخ 28/1/139۶  اجرایی)عالی( فناوری اطاعات، مصوبه سوم جلسه  اساسنامه شورای 
شورا با عنوان »آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسامی 
 1034/200 شماره  نامه  طی  که   »  )EGIF: E-Government Interoperability Framework(ایران
مورخ 27/1/1397 به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری اسامی ایران رسیده است، جهت اجراء 

به شرح پیوست اباغ می شود.
ضمنًا، اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطاعات نگهداری می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
محمدجواد آذری جهرمى
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بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

 ابطال بند 6 شق الف ماده 5، ماده 6 و تبصره یک ماده 12 آیین نامه ضوابط تأسیس، 
کز توانبخشى و نگهداری شبانه روزی سالمندان مصوب 1384/7/24  انحالل و اداره مرا

سازمان بهزیستى کشور
کالسه پرونده: 669/83 تاریخ: 84/7/24 شماره دادنامه: 384 

مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کى: خانم زهرا مظفری شا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ شق الف ماده 5، ماده ۶ و تبصره یک ماده 12آیین نامه ضوابط 
کز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی سالمندان مصوب سازمان بهزیستی کشور تأسیس، انحال و اداره مرا

مقدمه 
شاکی به شرح شکایت نامه تقدیمی و الیحه تکمیلی آن اعام داشته است، شورای معاونان سازمان 
بهزیستی با تمسک به تبصره 11 ماده واحده الیحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 
تاریخ 1381/4/17  در  مالی دولت مصوب 1380/11/27  مقررات  از  تنظیم بخشی  قانون  ماده 2۶  و 
کز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی  مبادرت به تصویب آیین نامه ضوابط تأسیس و انحال و اداره مرا
که موارد ذیل از آن خاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور است و به  کرده  سالمندان 

استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن ها را دارد.
 الف( شورای مذکور در مقام تعیین شرایط مسئول فنی خانه سالمندان به شرح بند ۶ شق الف ماده 
5 آیین نامه مزبور عینًا چنین تصویب نموده اند: »دارا بودن مدرک تحصیلی دانشنامه دکتری در رشته 
پزشکی یا بهداشت یا پرستاری« معنی و مفهوم این بند به وضوح داللت بر این دارد که مسئول فنی باید 
دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشکی یا دکتری در رشته بهداشت و یادکتری در رشته پرستاری 
که اواًل، رشته های بهداشت و پرستاری دارای مقطع تحصیلی دکتری نمی باشند. ثانیًا،  باشد. در حالی 
تعیین درجه مدرک در هر یک از رشته های دانشگاهی به حکم قانون به عهده وزارت علوم، تحقیقات و 
فن آوری و دانشکده های مربوط است و در نتیجه از حدود اختیارات سازمان بهزیستی کشور خارج است 

که برای رشته های تحصیلی بهداشت و پرستاری نیز مدرک دکتری قائل شود.
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اساسی  نیازمندیهای  و  خدمات  ارائه  و  تأمین  در  مجریه  قوه  توفیق  منظور  به  قانون  گذار   ب( 
تایید  را مورد  گون  گونا با وضع قوانین مختلف تشکیل وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات  جامعه 
است.  نموده  معین  و  مشخص  را  آن ها  از  یک  هر  اختصاصی  مسئولیتهای  و  وظایف  و  داده  قرار 
چنانکه به موجب ماده یک قانون تشکیات و وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
کلیه امور پزشکی و حرف وابسته  تأمین بهداشت عمومی و معاینه و درمان بیماران و اصواًل انجام 
به آن را از جمله تکالیف وزارتخانه  مزبور قرار داده است و حسب ماده واحده الیحه قانونی تشکیل 
کشور حمایت و نگهداری از سالمندان نیازمند را در زمره وظایف و مسئولیتهای این  سازمان بهزیستی 
که معاینه و درمان  سازمان برشمرده است. مداقه در ماده واحده اخیرالذکر به وضوح نشان می دهد 
کلی انجام امور پزشکی وآزمایشگاهی در شمار وظایف و  اشخاص از جمله سالمندان بیمار و به طور 
بهزیستی  معاونان سازمان  لیکن شورای  است.  نگرفته  قرار  کشور  بهزیستی  مسئولیت های سازمان 
کشــور به موجب ماده ۶ آیین نامـه فوق الذکر خانه سالمندان رامکلف به استخدام پزشکان متخصص 
و  زنان  بیماری های  متخصص   -2 داخلی  بیماری های  متخصص   -1« است  نموده  ذیل  شرح  به 
زایمان و نازائی 3- متخصص روانپزشکی یا اعصاب داخلی 4- متخصص ارتوپدی یا جراح عمومی 
آزمایشگاهی  آزمایشگاهی 8- تکنسین علوم  کارشنان علوم  روانشناس 7-  5- پزشک عمومی ۶- 

9- تکنسین امور داروئی 10- فیزیوتراپ …«.
با این کیفیت خانه سالمندان را به یک بیمارستان تمام عیار مشتمل بر انواع بخش های پزشکی، 
و  آزمایشگاهی  پزشکی،  مؤسسه  نوع  هر  تأسیس  که  حالی  در  نموده  تبدیل  داروئی  و  آزمایشگاهی 
داروئی به حکم مواد 1 و 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی داروئی ومصوب 1334 و اصاحات 
بعدی منوط به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی می باشد و متخلف قابل تعقیب 

و مجازات است. 
ج( تبصره 11 قانون تشکیل سازمان بهزیستی صرفًا تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرائی قانون را 
که با توجه به تعاریف آیین نامه و دستورالعمل و وجوه افتراق و تمایز  کرده  به عهده آن سازمان محول 

آن ها ازیکدیگر، سازمان بهزیستی مجاز به وضع آیین نامه اجرائی قانون متضمن قواعد آمره نیست.
و  توانبخشی  کز  مرا »کلیه  است:  اعتراض تصریح شده  مورد  آیین نامه  یکماده 12  تبصره  در  د(   
ازسازمان  فعالیت  پروانه  آیین نامه  این  اباغ  از  قبل  که  سالمندان  شبانه  روزی  ومراقبتی  نگهداری 
کز خود را با مفاد این آیین نامه تطبیق دهند…« تسری  بهزیستی اخذ نموده اند موظفند وضعیت مرا
شده اند  ایجاد  تأسیس  زمان  مقررات  براساس  و  قبل  سنوات  در  که  کزی  مرا به  تبصره  این  حکم 
مغایر اصل عدم جواز عطف به ماسبق شدن مقررات و مغایر حکم ماده 4 قانون مدنی است، بنابه 
جهات مزبور به لحاظ مغایرت موارد فوق الذکر با قوانین موضوعه و خروج آن ها از حدود اختیارات 
را به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت  شورای معاونان سازمان بهزیستی تقاضای ابطال آن ها 
کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره  اداری دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی 

662



بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

تشکیل سازمان  قانون  واحده  ماده  به  عنایت  با  داشته اند،  اعام  مورخ 1383/11/13   85۶/7401
کشورمصوب 1359 شورای انقاب جمهوری اسامی ایران و تبصره 11 قانون مزبور وماده  بهزیستی 
2۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسامی وظیفه 
کز خصوصی مرتبط با اهداف سازمان بهزیستی و ایضًانظارت  صدور مجوز تأسیس و شروع فعالیت مرا
که قانون  گذار به این  کز با سازمان بهزیستی می باشد لذا با توجه به اختیاری  کار این دسته ازمرا بر 
کز خصوصی تفویض نموده است بدیهی است تهیه و  سازمان در خصوص صدور مجوز و نظارت بر مرا
که چنین وظیفه ای قانونًا  تنظیم هرگونه آیین نامه و دستورالعملی مرتبط با موضوع با سازمانی است 
سازمان  ریاست  توسط  معترض عنه  آیین نامه  تنظیم  بنابراین  است.  گرفته شده  نظر  در  وی  برای 
که در  گردیده و اصدار آن مغایرتی با نص صریح قانون ندارد چرا  در حدود اختیارات قانونی تنظیم 
مقام اجرای قانون و وظیفه محوله بلکه به منظور حسن اجرای آن تصویب شده است. در خصوص 
کیـه در خصوص بکارگیری مسئول فنی دارای تحصیات در یکی از رشته های پزشکی،  اعتراض شا
باالی پزشک، در حال حاضر پزشکانی  و دستمزدهای  وروانشناسی  پرستاری  مامائی،  پیراپزشکی، 
که حاضرند در ازاءدریافت مبلغ 120/000 تومان به عنوان دستمزد ماهیانه همکاری داشته  هستند 
باشند و ادعای نامبرده نیز در این خصوص مردود است. مع الوصف در آیین نامه موصوف هیچ گونه 
اجباری برای پذیرش مسئول فنی با مدرک تحصیلی پزشک وجود ندارد. علیهذا با عنایت به مراتب 
فوق نظر به اینکه شکایت مطروحه هیچ گونه توجیه مدلل و قانونی ندارد صدور حکم به رد آن مورد 
استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضوررؤسای شعب بدوی و رؤسا 
کثریت آراءبه شرح  ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با ا

آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات عمومى 
کشور به شرح مقرر در ماده واحده الیحه  با عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان بهزیستی 
کشور مصوب 1359 شورای انقاب جمهوری اسامی ایران و اینکه  قانونی تشکیل سازمان بهزیستی 
تهیه و تصویب آیین نامه های مربوط به قانون فوق الذکر و همچنین تعیین ضوابط مربوط به ایجاد 
اداره مؤسسات مختلف مسئول اجرای اهداف مقنن ورسیدگی به تخلفات آن ها به شرح تبصره های 
با  آن سازمان  و  کشور محول شده  بهزیستی  به عهده سازمان  فوق الذکر  قانون  واحده  ماده   11 و   9
و  انحال  تأسیس،  آیین نامه ضوابط  وتصویب  تنظیم  به  مبادرت  مربوط  قانونی  اختیار  از  استفاده 
کرده است. بنابراین مقررات مورد اعتراض  کز توانبخشی ونگهداری شبانه روزی سالمندان  اداره مرا

کی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از اختیارات قانونی آن سازمان نمی باشد. شا
رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری

على رازینى
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خ  خ80/3/7 و 840/1336 مور ابطال دستورالعمل های شماره 1131/800 -9 مور
کمک به معلولین کشور در خصوص نحوه پذیرش و  82/2/31 سازمان بهزیستى 

تاریخ: 1383/4/21 شماره دادنامه: 156-155
کالسه پرونده: 82/211، 592

مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کى: آقای علیرضا شمس مولوی شا

و   80/3/7 مـورخ   9-  800/1131 شـماره  دسـتورالعمل های  ابطـال  خواسـته:  و  شـکایت  موضـوع 
معلولیـن بـه  کمـک  و  پذیـرش  نحـوه  خصـوص  در  کشـور  بهزیسـتی  سـازمان   82/2/31 133۶/840مـورخ 

مقدمه 
به  راجع  قانونی  الیحه  به  عنایت  با  است،  داشته  اعام  تقدیمی  دادخواست های  بشرح  کی  شا
لوایح قانونی 59/4/25 و 75/11/9  و  انقاب  تشکیل سازمان بهزیستی مصوب 59/3/24 شورای 
آن  اهداف  از  یکی  است.  نموده  معین  و  تعیین  را  کشور  بهزیستی  سازمان  ایجاد  مسیر  و  خط مشی 
کمک و توان بخشی مالی و حرفه ای و اجتماعی به معلولین جسمی و روانی به طور عام بوده است و 
کلیه معلولین و به صورت عام  کمک به  قانون  گذار به استناد اصول 21 و 29 از قانون اساسی نظرش 
بوده است ولی به خاف موارد یاد شده در دستورالعمل های شماره 800/1131-9 مورخ 80/3/7 و 
کشور قائل به تفکیک شده اند و معلوالنی می توانند  840/133۶ مورخ 82/2/31 سازمان بهزیستی 
کارایی از نظر جسمی  کمک های سازمان بهزیستی برخوردار شوندکه به خاطر معلولیت شان فاقد  از 
که از نظر جسمی و حرکتی  کمک هزینه تحصیلی می گردد  هستند به طور مثال دانشجوئی مشمول 
که به موجب بند)ی( تبصره 17 قانون بودجه سال  معلولیتش خیلی شدید باشد این درحالی است 
کمک فوق الذکر بدون قیدو شرط برای معلولین تحت پوشش بهزیستی تعیین شده در خاتمه   82
کل دفتر  خواستار لغو و ابطال دستورالعمل های فوق الذکر به علت مغایرت با قانون می باشم، مدیر 
کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه  های شماره 85۶/11۶8 مورخ  حقوقی سازمان بهزیستی 
گذشته  در  تهیه شده  اعام داشته  اند، دستورالعمل های   82/9/11 و 15۶/ 575۶ مورخ   81/2/25
که واجد شرایط  گسترده و باز می باشد، حتی افرادی را  ناظربه ارائه خدمات به مددجویان به صورت 
کمک های مستمر و غیرمستمر  هم نبودند دربرمی گرفت. لذا با توجه به اعتبارات محدود سازمان و 
توانبخشی به این دسته از متقاضیان موجب عدم ارائه خدمات به معلولین واجد شرایط و با درصد 
یافته  اختصاص  اعتبارات  از  و مطلوب تر  بهره برداری صحیح  امکان  عمًا  و  باال می گردید  معلولیت 
که همه ساله در  گرفتن اعتبارات محدود این سازمان  به این بخش را غیرممکن می نمود. با درنظر 
بودجه کل کشور لحاظ می شود ولزوم اعمال تدابیر و ضوابط مناسب به منظور ارائه خدمات توانبخشی 
کمیته تخصصی در مرکز تشکیل و نسبت به اصاح دستورالعمل های قبلی و  به معلولین واجدشرایط 
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تدوین دستورالعمل های مورد شکایت با هدف دستیابی به اهداف واقعی توانبخشی و ارائه خدمات 
بهره وری هر  و  توانبخشی  به خدمات  بیش تری  نیاز  معلولیت  به نسبت شدت  که  معلولی  افراد  به 
از  تجدیدنظرخواهی  از  پس  مشکل دار  معلولین  نفع  به  توانبخشی  محدود  اعتبارات  از  بیش تر  چه 
گذشته و ضرورت تفکیک اهداف  کارشناسی و بهره وری از تجارب  بهزیستی استان ها و با بررسی های 
و خدمات حمایتی از توانبخشی و احاله آن به حوزه تخصصی مربوطه در سازمان ونهادهای موازی 
و همسو به تصویب نهایی رسیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست 
حجت االسام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب 
کثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور  تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با ا

رأی می نماید.

رأی هیأت عمومى
دستورالعمل های مورد اعتراض در جهت تسهیل در تحقق اهداف قانون  گذار بشرح مقرر درقانون 
اساسی و قانون تشکیل سازمان بهزیستی در زمینه تدارک امکانات پیشگیری وتوانبخشی حرفه ای 
به  مربوط  مالی  اعتبارات  به  عنایت  با  توانبخشی  غیرقابل  معلولین  و  معلولین جسمی  اجتماعی  و 

امکانات موجود تهیه و تنظیم شده است و از جهات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

 
به  معلوالن  حمایت  جامع  قانون   13 ماده  اجرائى  آیین نامه   9 ماده  تبصره)م(  ابطال 

خ 1386/2/5 شماره 303 مور
تاریخ 1386/2/5

                                                                                             شماره دادنامه 303
                                                                                 کالسه پرونده: 615/84

مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
کى: آقای علیرضا شمس مولوی شا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره)م( ماده 9 آیین نامه اجرائی ماده 13 قانون جامع حمایت معلوالن 

مقدمه
کی بشرح دادخواست تقدیمی اعام داشته است، نظر به اینکه در تبصره ماده 9 از قانون جامع  شا
کم)به صورت  حمایت از معلوالن، سازمان بهزیستی موظف است در دفاع از حقوق معلوالن در محا
کند ولی در تبصره ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون جامع حمایت از معلوالن موکول  عام( وکیل تعیین 
ادارات  کل  از سوی باالترین مقام سازمان، مدیران  و به قید »تشخیص و ضرورت حمایت قضایی 
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این مقید و موکول  که  ادارات بهزیستی شهرستانها« مقید شده است،  بهزیستی استان ها و رؤسای 
شدن مغایر با متن قانون فوق الذکراست. لذا خواستار حذف تبصره ماده 9 از آیین نامه اجرائی ماده 
با متن قانون فوق الذکر می باشم. مدیرکل  از معلوالن به علت مغایر بودن  13 قانون جامع حمایت 
کشور طی نامه شماره 85۶/3197 مورخ 84/10/10 اعام داشته اند،  دفتر حقوقی سازمان بهزیستی 
کشور  بهزیستی  سازمان  که  می دارد  اشعار  فوق الذکر  قانون   13 ماده  یک  تبصره  اینکه  به  باعنایت 
سازمان  نیزبه  آن  دو  تبصره  در  و  کند  معرفی  وکیل  معلول  افراد  از حقوق  دفاع  است جهت  موظف 
اجازه داده در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلوالن بی سرپرست به نمایندگی از 
آن ها در دادگاه ها طرح دعوا و دادخواهی نماید. اواًل از دو تبصره فوق تبصره یک و دو چنین استنباط 
است  بهزیستی  سازمان  ازمعلولین  حقوقی  و  قضائی  حمایت  ضرورت  تشخیص  مرجع  که  می گردد 
قیمومیت  قانون  واحده  ماده  مطابق  ثانیًا  است.  نهاده  سازمان  عهده  به  را  آن  قانون  گذار  خود  که 
کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه  محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی 
بهزیستی  بعهده سازمان  را  صالح مصوب 7۶/5/8 مجلس شورای اسامیمرجع تشخیص ضرورت 
گذار نموده است. علیهذا با توجه به موارد یاد شده تبصره ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 13  کشور وا
از حقوق معلولین نداشته بلکه موافق و  با ماده 13 قانون جامع حمایت  فوق الذکر نه تنها مغایرتی 

کـی را دارد. کننده آن نیز می باشد لذا از آن مقام محترم استدعای رد دادخواست شا کامل 
دادرسان  و  مستشـاران  و  رؤسـا  حضور  بـا  فوق  تـاریخ  در  اداری  عـدالت  دیوان  عمومـی  هیأت 
کثریت آراء بـه شرح آتی  علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با ا

مبادرت بـه صدور رأی می نماید.
از حقوق  اجرائی ماده 13 قانون جامع حمایت  آیین نامه  رأی هیأت عمومی به موجب ماده 7 
معلوالن که درمقام تبیین تبصره یک ماده 13 قانون مذکور به تصویب رسیده سازمان بهزیستی کشور 
کشور و تعیین وکیل برای  کلیه معلوالن  که نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به  گردیده است  موظف 
کم قضائی اقدام نماید وچون حکم مقرر در تبصره 2 ماده 13 قانون  دفاع از حقوق افراد معلول محا
از تضییع حقوق معلوالن بی سرپرست،  به منظور جلوگیری  دادگاه ها  در  متضمن جواز طرح دعوی 
در موارد ضروری می باشد و تشخیص موارد ضروری در این خصوص علی القاعده به عهده سازمان 
کشور است، بنابراین تبصره ماده 9 آیین نامه اجرائی ماده 13 قانون جامع حمایت معلوالن  بهزیستی 

از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمی باشد.
                                                                                                                                                      هیأت عمومى دیوان عدالت اداری
                                                                                                                                                      معاون قضائى دیوان عدالت اداری

                                                                                                                                                                                                                                                                              مقدسى فرد

666



بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

آیین نامه   26 ماده  از  قسمتى  ابطال  مورد  در  اداری  عدالت  دیوان  رویه  وحدت  رأی 
کودک خصوصى مصوب 1371/06/14 تأسیس و اداره مهدهای 

 نقل از شماره 14076 - 1372/4/19
 شماره: هـ70.65. 1372/2/8

 تاریخ 1371/6/14 شماره دادنامه 109 - 108 - 107 - 106 - 110 - 111 
106 .66 -94 .70 -32 .65 -70 .62 -66 .63 -73 .63

 مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
کی نژاد، بدری الزمان خطیبی، ام البنین ناظم زمردی، فتح اهلل مرتضوی، به وکالت از تعداد  کى: احمد   شا

کودک خصوصی، رحیم شایان راد، عباس معلم زاده حقیقی  مدیران مهدهای 
کشور   طرف شکایت: سازمان بهزیستی 

کودک خصوصی مصوب سال   موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه تأسیس و اداره مهدهای 
کودک خصوصی با استناد به مصوبه مورخ ۶5/5/21 شورای عالی  ۶2 و آیین نامه تأسیس و اداره مهدهای 

انقاب فرهنگی.

 مقدمه
الف( شکایت طی پرونده های کاسه ۶3. ۶۶- ۶3. 73 - ۶5. 32 و ۶۶. 10۶ نسبت به آیین نامه 
کودک خصوصی مصوب سال ۶2 معترض بوده تقاضای باطل آن را  سابق تأسیس و اداره مهدهای 
نموده اند. دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت شکات طی نامه های 
شماره 85۶.43877 - ۶3.12.1 - 85۶.47020 - ۶3/12/18 و۶3/7/15 - 85۶.23491 مبادرت به 

ارسال الیحه جوابیه نموده است.
کاسه 70.۶5 و الیحه تکمیلی آن اعام داشته اند،  ب( شکات طی دادخواست تقدیمی در پرونده 
ماده ۶ آیین نامه مغایر با موازین حقوقی و منافات با حقوق مکتسب مهدکودک داران می باشد. بند ز 
ماده 8 آیین نامه مغایر با قانون اساسی است و این ماده نوعی سلب حقوق از مردان می باشد. بند ج 
کودک تأسیس نموده است حقوق  که مهد  کسی  کثر سن 50 سال آیا  که می گوید حدا ماده 8 آیین نامه 
او با تصویب این آیین نامه چه خواهدشد، ماده 9 آیین نامه  که می گوید هر متقاضی فقط می تواند یک 
مهد کودک دایر نماید مورد سئوال این است که آیا در اسام سرمایه گذاری در امر مشروع حد و حصری دارد 
یا خیر تصور می رود این ماده مغایرت با موازین شرعی دارد. ماده 10 آیین نامه مغایر با اصول مشارکت 

اسامی می باشد.

 ماده 11
آیین نامه مغایر موازین قانونی و نافی حقوق مکتسب افراد مؤسس قبلی دارد. ماده 12 آیین نامه 
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کودک داران بازگذاشته است.  دست سازمان بهزیستی را در از بین بردن حقوق مهد 

ماده 13
کارمند  کارکنان بخش خصوصی است. ماده 15دخالت در امور   آیین نامه دخالت در شرح وظایف 

بخش خصوصی است. ماده 1۶ مربوط به بخش دولتی است یا خصوصی؟
آیا بخش خصوصی برای تعطیلی موقت یا دائم طبق ماده 17 آیین نامه نیاز به مجوز  ازبخش دولتی 
دارد؟ اداره امور بخش خصوصی را طبق ماده 19 آیین نامه باید بخش دولتی برنامه ریزی نماید. ماده 
که بتواند در  کودک ها می دهد  20 آیین نامه صحیح نمی باشد مگر  بهزیستی بودجه و اعتبار به مهد 
وضعت مالی و اداری آن ها نظارت و مداخله داشته باشد. نظارت آموزش و پرورش در ماده21 آیین نامه 
کنترل مالی مقرر در ماه 22 فاقد  چه مفهومی دارد غیر از سوء  استفاده سازمان بهزیستی در موارد لزوم 
وجاهت قانونی است. ماده 25  آیین نامه جز سرگردانی در مورد مهد کودک داران چیز دیگری نمی باشد. 
درماده 2۶ آیین نامه موارد فوت، زندانی، فراری، مفقوداالثر شدن سبب سلب صاحیت صاحب امتیاز 
پیش بینی شده و جواز خود به خود لغو می گردد. این ماده خارج از ضوابط قانونی است. تبصره 1 ماده 
2۶ نیز وضع قانون است.  ماده 27 آیین نامه مغایر حقوق مکتسبه اشخاص می باشد. دستورالعمل ماده 
کودک قرار  13 در آیین نامه پیش بینی نشده است، لذا ماده 29 نمی تواند مورد استناد در  تعطیلی مهد 
کودک از مراجعه به مقامات قضایی برای  گیرد. با تصویب ماده 30 آیین نامه حق مراجعه مؤسس مهد 
احقاق حقوق خود محروم  و سلب شده است و مغایر با اصول 22 و 3۶ و ۶1 و 94 و 10۶ و 138 و 1۶۶ 
کودکهای خصوصی  و 1۶9 قانون اساسی می باشد با توجه به مراتب ابطال آیین نامه جدید  اداره مهد 
شماره  نامه  طی  مذکور  شکایت  به  پاسخ  در  کشور  بهزیستی  سازمان  حقوقی  دفتر  کل  مدیر  رادارد. 
گر وکیل خواهانها به مدلول قانون تأسیس سازمان واقف  85۶.93312 -۶5/11/30 اعام داشته اند ا
بودند و به اهمیت و ارزشمندی وظایف این سازمان در تأمین رفاه  و منطوق تعلیم و تربیت و پرورش 
کودکان و نوباوگان و مادران فرزندان موجود و آینده کشور و تصریح شده در  روحی و جسمی و حمایت از 
دو اصل  قانون اساسی با عاقه خوض و غور می نمودند تصدیق می کردند که هم سازمان وجود خارجی 
دارد و وجودش در راه خدمت به اجتماع و در نهایت  ضرورت و هم شورای عالی انقاب فرهنگی که به امر 
امام امت مدظله ایجاد گردیده در تحکیم مبانی فرهنگی و تنظیم تکالیف و تعمیم مسئولیتهای  علمی 
و تربیتی جامعه از اهمیت معنوی واالیی برخوردار است دادن سرنوشت نوباوگان معصوم و مهدهای 
پرورشی و آموزشی آنان را به دست نظام  صنفی که فقط و فقط مسئول انجام تکلیفی در راه تشکیل و اصاح 
رسته های اسناف و صاحبان حرف امور تولیدی و صنعتی می باشند سپردن اذنوب الیغفر به شماره می رود.
ج - آقای عباس معلم زاده حقیقی طی دادخواست تقدیمی اعام داشته اند سازمان بهزیستی کشور 
به استناد مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی مورخ 13۶5/5/21 آیین نامه ای در 
قانون  آن خاف  از  قسمتهایی  زیر  دالئل  به  که  است  نموده  تدوین  کودک خصوصی  مهدهای  مورد 
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اساسی جمهوری اسامی ایران می باشد لذا تقاضا دارد ضمن رسیدگی به مراتب یاد شده نسبت به ابطال 
آیین نامه مذکور اقدام الزم مبذول فرمایند.

با توجه به اینکه سازمان بهزیستی کشور قبل از مصوبه مورخ 85/5/21 حق دخالت در امور مهدهای 
کودک خصوصی را نداشته ماده ۶ آن خاف قانون به نظر می رسد. بند ح ماده 8 آیین نامه صحیح نبوده 
و بند »ز« ماده 8 مخالف اصول 20 و 28 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران نیز  می باشد. در ماده 
3۶ متقاضی تأسیس مهد کودک را متعهد به اجرای دستورالعمل مقرر در ماده 13 که هنوز نوشته نشده 
که خاف قانون است. درماده 15 اختیارات وسیعی برای سازمان بهزیستی پیش بینی  است نموده اند 
نه  است  سازمان  بهزیستی  خود  کودک  مهدهای  به  مربوط  آیین نامه  این  می رسد  نظر  به  که  شده 
که از مفاد ماده 1۶ و تبصره 1 و 2 آن استنباط می گردد آیین نامه مربوط  بخش خصوصی. به طوری 
کشور  گرفتن یک ماه مرخصی باید سازمان بهزیستی  کودک خصوصی نمی باشد زیرا برای  به مهدهای 
گردند. ماده  کودک بخش خصوصی باید بازنشسته  موافقت نماید و در سن ۶5 سالگی مدیران مهد 
کنترل درآمدهای مهدهای  17 نیز به نظر می رسد مربوط به بخش دولتی است. در ماده 22 آیین نامه 
کودک خصوصی توسط سازمان بهزیستی کشور برای هر ۶ ماه یک بار پیش بینی شده سازمان بهزیستی 
تاکنون کوچکترین اقدامی در این زمینه ننموده و خود معترف است که  غیرقابل اجراء است. در ماده 27 
آیین نامه انتقال جواز از شهرستانی به شهرستان دیگر منع شده است که چنین پیش بینی مغایر حقوق 
مکتسبه اشخاص می باشد. ماده 30 آیین نامه بر خاف اصل 3۶ و 9۶ و 171 قانون اساسی می باشد. 
کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 85۶.2219 -  کل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی  مدیر 

70.8.11 اعام داشته اند: 
که شاق به نظر  برسد بلکه  1-حکم ماده ۶ آیین نامه جدید مورد عمل ابتداء به ساکن وضع نشده 
اخیر  آیین نامه شماره 800.1485 -۶2/5/11) تبصره 3 ماده 1( می باشد مصوبه  به مقررات  مسبوق 

شماره. 1747 دش - 70/5/27 بطان ادعای صنفی بودن مهدهای کودک را ثابت می کند.
کودک به زنان مباینتی با قانون اساسی ندارد نمونه های فراوانی در این   2- اختصاص امتیاز مهد 
زمینه در قوانین و مقررات موضوعه به چشم می خورد از  آن جمله عدم امکان اشتغال زنان به شغل 
با  رابطه  در  است  زایمان همچنین  و  زنان  و تخصص  مامایی  رشته  در  مردان  پذیرش  و عدم  قضاء 
کثر سن که با تدقیق در قوانین موضوعه موارد فراوانی داریم از آن جمله حداقل  پیش بینی حداقل و حدا

سن برای اخذ گواهینامه رانندگی.
 3- در قسمتی از نامه از  تعارض ماده 13 و 3۶ آیین نامه صحبت به میان آمده است در حالیکه ماده 
گانه در رابطه با برنامه کار ویژگی ها و شرح  وظایف کارکنان و... است  13 ناظر بر دستورالعمل اجرایی جدا
در حالی که ماده 3۶ ناظر بر مندرجات آیین نامه حاکم است خاصه این که دستورالعمل مورخ ۶2/11/30 
عنایتًا به ماده 38  آیین نامه مورد عمل تا تصویب دستورالعمل جدید به قوت و اعتبار خود باقی است. 
4- اصل 3۶ قانون اساسی در جای خود الزم الرعایه است ولی در خصوص مورد بحث قابل استناد 
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نمی باشد اقدام به تعطیلی مؤسسه یک تصمیم اداری، انضباطی است که به تجویز آیین نامه و مصوبه 
گر به فرض ضرری هم از آن ناحیه متوجه دیگری بشود  شورای عالی انقاب فرهنگی اتخاذ می شود که ا
جنبه عمومی داشته و ناشی از حق حاکمیت دولت است در هر حال مدعی خسارت می تواند برای اثبات 

ادعای خود به دادگاه حقوقی رجوع نماید.
 5- آیین نامه مذکور مستند به تبصره 11 قانون راجع به تشکیل  سازمان بهزیستی و مصوبه شورای 

عالی انقاب فرهنگی تدوین گردیده و نیاز به ارسال آن به شورای نگهبان نبوده است.
کارفرمایان وضع شده  کارگران در مقابل  کار  بیشتر به منظور حمایت از   ۶- مقررات آمرانه قانون 
کارگر حقوق مکتسبه ای به وجود آمده باشد رعایت آن  الزم الرعایه بوده و چنانچه در این رابطه برای 

بر عهده کارفرما می باشد. 
7- لزوم کسب موافقت سازمان بهزیستی برای مرخصی یا التزام صاحب امتیاز به معرفی مدیر واجد 
شرایط در پایان سن ۶5 سالگی همگی ناشی ازحق نظارتی است که مطابق قوانین و مقررات به سازمان 
گذاری امتیاز مهد کودک 8- تعداد مورد نیاز برای هر شهرستان با  گردیده است. - وا گذار  بهزیستی وا
توجه به جمعیت، وسعت، امکانات و به طور کلی جمعی جهات ذی دخیل می باشد. دبیر محترم شورای 
ع بودن آیین نامه مورد شکایت طی نامه 71/5/11   نگهبان در خصوص ادعای شکات مبنی برخاف شر
کودک خصوصی نسبت به آیین نامه تأسیس و  اعام داشته اند در خصوص شکایت مدیران مهدهای 
اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب 2088 مورخ ۶7/11/29 که براساس مصوبه  هشتادمین جلسه 
مورخ۶5/5/21 شورای عالی انقاب فرهنگی تدوین یافته در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردیده 
ع تشخیص داده نشد. جلسه هیأت عمومی  و پس از بحث و بررسی موارد شکایت درخواستی خاف شر
با تکمیل پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت االسام  والمسلمین 
محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب  دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با 

کثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.  ا

رأی وحدت رویه
1- قید زندانی در ماده 2۶ آیین نامه تأسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب۶7/11/29 که 
کثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج  از موارد لغو جواز تأسـیس مهد کودک تعیین شـده با رأی ا
از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص و مستندًا به ماده 25 قانون دیوان عدالت داری ابطال می گردد.
ع  2- مـواد 9 و 10 آیین نامـه مزبـور بـه نظـر فقهـای محتـرم شـورای نگهبـان مخالـف بـا موازیـن شـر
نبـوده و در هیـأت عمومـی دیـوان عدالـت اداری نیـز مادتین مرقـوم خـاف قانـون تشـخیص نگردیـد. 
3- مـاده ۶ و بندهـای ح و ز مـاده 8 تبصـره 3 مـاده 8 و مـواد 11 - 12 - 15 - 19 - 20 --21- 
22- 25 مـاده 2۶ و تبصـره یـک ایـن مـاده بـه جـز قیـد زندانی) کـه بـه شـرح مذکـور ابطـال شـد( و مـواد 
کثریـت آراء هیـأت عمومـی دیـوان عدالت  27 - 29 - 30 و تبصـره یـک مـاده اخیـر آیین نامـه مذکـور بـا ا
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خـاف قانون تشـخیص نگردیـد.
کیفیت مطروحه قابل  4- ماده 1۶ و تبصره های یک و دو آن ماده و ماده 17 آیین نامه یاد شده با 

رسیدگی در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
هیأت عمومی  در  رسیدگی  و  قابل طرح  فوق االشعار  آیین نامه  و 3۶  مواد 13  تعارض  اعام   -5

تشخیص داده نشد.
۶- اعتراض و شکایت در پرونده های 10۶.۶۶ - 73.۶3 - 32.۶5 - ۶۶.۶3 ناظر به آیین نامه 
کودک بوده با وضع آیین نامه جدید  مصوب سال ۶7 و انتفاء موضوع هیأت عمومی  قبلی مهدهای 

غ از رسیدگی است. فار
کودکهای خصوصی با توجه به نظریه  7- مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی در رابطه با مهد 
عمومی  درهیأت  رسیدگی  و  طرح  قابل  هیأت عمومی  آراء  کثریت  ا با  امام  مورخ ۶3/12/۶ حضرت 

تشخیص داده نشد.
 رییس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری

محمدرضا عباسى فرد

ابطال  درخصوص  اداری  عدالت  دیوان  عمومى  1379/3/8هیأت  107ـ  شماره  رأی 
بندهای 1 و 6 ماده 5 آئین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 5/24/ 1373شورای 

عالى تامین اجتماعى

تأمین اجتماعى ـ964
 نقل از شماره 16195 1379/7/7روزنامه رسمى

 شماره هـ 112.78. 1379/5/10
 تاریخ: 1379.3.8 شماره دادنامه: 107

 کالسه پرونده: 112.78
 مرجع رسیدگى: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کى: سازمان بهزیستی استان یزد  شا
 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و ۶ ماده 5 آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب 

1373/5/24شورای عالی تامین اجتماعی

 مقدمه 
تأمین اجتماعی  قانون  برابر مواد 43 و 44  شاکی طی دادخواست تقدیمی اعام داشته است، 
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هیأت های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از 4 نفر و هیأت های تجدیدنظر از 5 
نفر تشکیل می گردد در حالی که شورای عالی تأمین اجتماعی طی بند یک ماده 5 آیین نامه هیأت های  
تشخیص مطالبات مصوب 1373/5/24 تعداد اعضاء این هیأت ها را جهت تشکیل و رسمیت جلسه 
به شرح زیر کاهش داده است) جلسات هیأت های بدوی باحضور حداقل 3 نفر و هیأت های تجدیدنظر 
با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسمیت می یابد...( و همچنین در بند ۶ ماده فوق الذکر اعام نموده 
کثریت آراء اعضاء حاضر نافذ خواهد بود( لذا نظر به  که) تصمیمات هیأت های بدوی و تجدیدنظر با ا
که برابر اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری می باشد و تشکیل  این 
هیأت هایی مانند هیأت بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی استثنائاتی 
است که قانون  گذار بنا به مصالحی آن ها را رسمیت داده و آراء آن ها را قطعی و الزم االجراء دانسته به نظر 
کردن تعداد اعضای این هیأت ها جهت تشکیل و رسمیت آن ها مخالف قانون تأمین  کم  که  می رسد 
قانون مذکور در مورد  هیأت  که در  کم شدن دقت خواهدبود. بخصوص  راهی به سوی  و  اجتماعی 
که در آئین نامه  تجدیدنظر تشخیص مطالبات از قاضی دادگستری به عنوان یکی از اعضاء ذکر شده 
فوق حتی در مورد این عضو اساسی استثنائی  ذکرنشده لذا با توجه به موارد معروضه رأی مقتضی مبنی 
بر ابطال بند 1 و ۶ ماده 5 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 1373/5/24 شورای عالی 
گردد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت  تأمین اجتماعی صادر 
کلی  مذکور طی نامه شماره.1718۶ د7100. مورخ 1378/11/20 اعام داشته اند، اصول حقوقی حاکم بر 
کثریت اعضاء  مراجع معتبر و ماک عمل خواهد بود  همراجع قضائی و اداری داللت بر این دارد که رأی ا
کثریت اعضاء آن به شرط صدور رأی  که با این وصف علی القاعده تشکیل مراجع فوق الذکر با شرکت ا
کید بر این نکته  کثریت آنان قانونی و متضمن تأمین هدف قانون  گذار می باشد و تا مبتنی بر نظرات ا
مخالفتی با قانون ندارد. به صراحت ماده 45 قانون تأمین اجتماعی، تصویب آیین نامه اجرائی قانون در 
باب » نحوه تسلیم اعتراض ودرخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت ها و ترتیب رسیدگی و  صدور 
رأی و اباغ و....« به عهده شورای عالی سازمان محول شده و موضوع تعیین تعداد اعضاء الزم برای 
رسمیت جلسات هیأت های مزبور از مقوله اختیارات شورای عالی مزبور در زمینه کیفیت تشکیل جلسات 

هیأت های بدوی وتجدیدنظر محسوب می شود.
المسلمین  و  االسام   

ْ
حجْه ریاست  به  فوق  تاریخ  در  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت 

دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و  مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از 
کثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. بحث و بررسی و انجام مشاوره با ا

 
رأی هیأت عمومى

 به موجب رأی شماره 280 مورخ 1378/7/11 هیأت عمومی دیوان بند یک ماده 5 آیین نامه 
تقلیل  موضوع  اجتماعی  تأمین  عالی  شورای  مطالبات مصوب  1373/5/24  تشخیص  هیأت های 
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اعضاء هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه به لحاظ احراز مغایرت آن باماده 
43  قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 ابطال شده است. بنابه جهات فوق الذکر وعنایت به این 
کثریت اعضاء حاضر هیأت های  که مفاد بند ۶ ماده 5 آیین نامه مذکور هم درخصوص اعتبار  رأی ا
که معطوفًا به بند یک آن ماده تنظیم و تصویب شده مغایرحکم صریح ماده 43 قانون تأمین  مزبور 
اجتماعی است  بنابر این به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۶ ماده 5 

آیین نامه فوق االشعار صادر می شود.
 رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری

قربانعلى دری نجف آبادی

خ 1393/1/25 رأی اصالحى شماره های 25ـ 24 هیأت عمومى دیوان عدالت اداری مور
شماره هـ/239/90- 1393/3/10

تاریخ دادنامه : 1393/1/25 
 شماره دادنامه: 25ـ24 

کالسه پرونده : 239/90  
مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کى: مدیرکل دفتر حقوقی، اماک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش شا
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 25 و 24 1391/1/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ 
کار: مدیرکل دفتر حقوقی، اماک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت  گردش 
آموزش و پرورش به موجب الیحه شماره 810/8890۶ 1391/5/3 اعمال ماده 91 قانون تشکیات 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 25ـ24 1391/1/28 
که به  کرده است  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعام 

استحضار مستطاب عالی می رساند: 
به  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  از  شده  صادر   1391/1/28 25ـ24ـ  شماره  دادنامه های 
استناد ماده 53  به  دارد  استدعا  لذا  قانون صادر شده،  تقدیم حضور می شود خاف  ذیًا  که  دالیلی 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع مجددًا در هیأت عمومی مورد رسیدگی و دادنامه های 

مذکور اصاح شود.
دستگاه های  کارگری(  پیمانی  استخدامی)رسمی  مجوزهای  از  درصد)%3(  سه  اختصاص   -1
که  دولتی به تجویز ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن از وظایف دولت)هیأت وزیران( 
که ترتیب  روش اختصاص آن در تبصره 2 همین ماده به طور صریح و بدون اجمال بیان شده است 
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اختصاص و نحوه اعام آن به دستگاه به ترتیب ذیل است: 
ساالنه  استخدامی  مجوزهای  از  درصد)%3(  سه  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  الف( 
کسر و در اختیار  وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقابی را 

کشور قرار می دهد. سازمان بهزیستی 
کشور موظف است نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای  ب( سازمان بهزیستی 
کشور اقدام و معلوالن واجد شرایط  معلوالن واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوط معرفی نماید.
با مداقه در ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن و تبصره 2 آن، وظایف دولت و دستگاه های 
کارگیری معلوالن به سهولت قابل استنباط است به عبارت دیگر در خصوص  متولی در امر و جذب و به 
گونه افراد تکلیف قانونی، اصل اختصاص سه درصد)3%( از مجوزهای استخدامی در  استخدام این 
کسر سه درصد)3%( از سهمیه  صاحیت و اختیار دولت به معنای اخص)هیأت وزیران( بوده و تکلیف 
استخدامی دستگاه ها از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وظیفه برگزاری آزمون اختصاصی 

و معرفی به دستگاه مربوط از اختیارات سازمان بهزیستی کشور است.
کارگیری  بنابراین تکالیف و وظایف دولت و دستگاه های مرتبط و متولی در امر استخدام و به 
معلوالن در نصوص مذکور بدون ابهام بیان شده و در این راستا تکلیفی بر آموزش و پرورش مبنی بر 
اختصاص سهمیه به معلوالن قید نشده است. لذا دادنامه های شماره 24 و 25ـ 1391/1/28 صادر 
که به استناد بند الف ماده 7 قانون جامع  شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث 
حمایت از حقوق معلوالن، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به اختصاص)3%(از سهمیه استخدامی 
کرده است برخاف بند الف ماده مذکور و تبصره 2  معلمان در سال 1389 را به معلوالن واجد شرایط 

همین ماده است.
از  حمایت  جامع  قانون   7 ماده   2 تبصره  وفق  اجرایی  دستگاه های  تکلیف  دیگر  طرف  از   -2
از فراهم شدن مقدمات احصاء شده در همین  حقوق معلوالن به پذیرش و استخدام معلوالن پس 
اجرای  تکلیف،  لذا در صورت عدم تحقق مقدمه  استخدامی  نه تخصیص سهمیه  تبصره می باشد 
اصل تکلیف نیز امکان پذیر نخواهد بود به عبارت دیگر بایستی مقدمات مندرج در بند الف ماده 
7 قانون مزبور یعنی سه درصد)3%( از مجوزهای استخدامی از طرف دولت اختصاص سهمیه مزبور 
کسر، این سهمیه  کشور از سهمیه استخدامی دستگاه اجرایی  توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
از  پس  بهزیستی  سازمان  مهمتر  همه  از  و  شود  داده  اختصاص  و  اعام  کشور  بهزیستی  سازمان  به 
تحقق  در صورت  تا  کند  اعام  مربوط  دستگاه  به  را  شرایط  واجد  افراد  اختصاصی،  آزمون  برگزاری 
نماید  استخدام  را  افراد  گونه  این  بتواند  استخدام دستگاه  و شرایط عمومی  تمامی مقدمات مذکور 
کشور به عنوان متولی و مجری قانونی این تکلیف، افرادی  که از طرف سازمان بهزیستی  لذا از آن جا 
رعایت مقدمات  بدون  پرورش  و  آموزش  بنابراین  اعام نشده است،  پرورش  و  آموزش  وزارت  به  را 
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قانونی الزامی به این امر نداشته است پس تکلیف وزارت آموزش و پرورش به اختصاص سه درصد 
از سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 بدون ماحظه و رعایت مقدمات قانونی مذکور برخاف 
نصوص قانونی مورد اشاره در دادنامه های 24ـ 25ـ 1391/1/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

صادر شده است. 
مصوب  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  موادی  الحاق  قانون   42 ماده   -3
1384/8/15)تنفیذی در ماده 224 قانون برنامه پنجم( نیز تکلیف ویژه و خاصی بر دستگاه اجرایی 
مبنی بر تخصیص سهمیه استخدامی ندارد بلکه صرفًا تنفیذ و تأیید بر اجرای قانون جامع حـمایت از 
کردن آموزش و پرورش به استناد این ماده نیز برخاف قانون  حقوق معلوالن است. بنابراین مکلف 
مزبور)تبصره 2 ماده 7 قانون جامع حمایت از معلوالن( بوده، صحیح نیست. بنا به مراتب فوق الذکر 
استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و نسبت به نقض 

دادنامه های مذکور اقدام فرمایند.
رأی معترٌض به از قرار زیر است: 

نظر به این که مطابق بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1383/2/1۶ 
مجوزهای  از  حداقل)%3(  معلول،  افراد  شغلی  فرصت های  ایجاد  برای  است  موظف  دولت 
کارگری( دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها،  استخدامی)رسمی، پیمانی، 
کشور  که از بودجه عمومی  مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقابی و دیگر دستگاه هایی را 
استفاده می کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون 
کید شده است  تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 بر اجرای قانون پیش گفته تأ
و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 1388/12/24 مورد 
تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است)3%( از سهمیه استخدامی 
معلمان در سال 1389 را به معلوالن واجد شرایط اختصاص دهد. با توجه به مراتب رأی شعبه چهارم 
دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون 
دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است. 
با  یاد شده  تاریخ  در  اداری  اداری هیأت عمومی دیوان عدالت  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت 
کثریت آراء به  حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با ا

شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی اصالحى هیأت عمومى
اواًل: موضوع مقتضی اعمال ماده 91 قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 

سال 1392 نیست.
ثانیًا: منظور از عبارت ذیل رأی وحدت رویه شماره 25ـ24 مورخ 1391/1/28 هیأت عمومی دیوان 
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عدالت اداری مبنی بر: »وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است)3%( از سهمیه استخدامی معلمان 
که وزارت آموزش و پرورش در  در سال 1389 را به معلوالن واجد شرایط اختصاص دهد.« این است 
اجرای تبصره 2 ماده 7 قانون جامع معلوالن مکلف است)3%( از سهمیه مجوزهای استخدامی خود را 
که از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی از طریق سازمان بهزیستی پذیرفته  به افراد معلولی 
گیرد. بنابراین در رأی شماره 25ـ24 مورخ 1391/1/2  شده اند، اختصاص داده و آنان را به خدمت 
که رأی شماره 8909970900401270 1389/10/22 شعبه چهارم  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
دیوان عدالت اداری به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات اعام شده است در حدی که متضمن این 
استدالل است صحیح می باشد. با توجه به مراتب در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیات و آیین 

دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی یاد شده هیأت عمومی اصاح می شود.
رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

رأی شماره 524 هیأت عمومى دیوان عدالت اداری با موضوع نقض دادنامه شماره 
خ 1388/12/17 هیأت عمومى و عدم ابطال جزء ب از قسمت امور متفرقه  908 مور

دستورالعمل اجرایی ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلوالن
شماره هـ/779/89 5/2/1390 

تاریخ: 1389/11/18 
شماره دادنامه: 524 

کالسه پرونده: 779/89 
مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

کل نیروهای مسلح متقاضى: معاونت نیروی انسانی ستاد 
موضوع خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض و ابطال 

دادنامه شماره 908 مورخ1388/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
دادنامه  به موجب  و  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  کاسه 729/88  پرونده  در  گردشکار: 
شماره 908 مورخ 1388/12/17، جزء)ب( از قسمت امور متفرقه دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون 
در  شده اند  معلول  ازدواج  از  بعد  آنان  همسر  که  کسانی  داشته:  مقرر  که  معلوالن  حقوق  از  حمایت 
ارائه سند ازدواج رسمی و دایم به وظیفه  با  از طریق سازمان بهزیستی  گرفته و  شمول مقررات قرار 
کارت معافیت اقدام  عمومی و پس از تشکیل شورای پزشکی و احراز نیاز به مراقبت نسبت به صدور 
از حقوق معلوالن  اینکه اطاق حکم مقرر در تبصره ماده ۶ قانون جامع حمایت  می شود به جهت 
که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی  مصوب 1383/2/1۶ مبنی بر: » همسرانی 
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که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف 
اجرایی تشخیص  مقام  اختیارات  از حدود  و خارج  اهداف مقنن  نموده، خاف  را مقید  می گردند.« 
می گردد  ابطال  اداری  عدالت  دیوان  قانون   42 ماده  و   19 ماده  یک  بند  استناد  به  و  شده  داده 
کل نیروهای مسلح، به موجب نامه شماره  متعاقب صدور رأی مذکور، معاون نیروی انسانی ستاد 
که توسط هیأت عمومی دیوان  708/11/17/م/4/ن مورخ 1389/۶/1۶، اشعار می دارد مصوبه ای 
کل نیروهای مسلح به محضر  گردیده، پیشنهاد ستاد  عدالت اداری و به موجب دادنامه 908 ابطال 
گرفته بوده است و خواستار ابطال  کل قوا بوده و توسط معظم له مورد تصویب قرار  فرماندهی معظم 

رأی مذکور می گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل 
کثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه  شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با ا

صدور رأی می نماید.
کل نیروهای مسلح به موجب نامه های  نظر به اینکه حسب اعام معاونت نیروی انسانی ستاد 
شماره م/4/ن مورخ 1389/7/22، دستورالعمل اجرایی قانون » جامع حمایت از حقوق معلوالن« با 
گردیده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به  کل قوا تدوین  تایید فرمانده معظم 
دادخواست ابطال بند)ب( قسمت 3 از امور متفرقه دستورالعمل مذکور از تایید دستورالعمل از سوی 
گاهی نداشته، علیهذا با اطاع از موضوع، در اجرای ماده 53 الحاقی به آیین  کل قوا آ فرمانده معظم 
دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه شماره 908 مورخ 1388/12/17 هیأت عمومی 
دیوان، دستورالعمل معترض عنه از مصادیق موارد مصرح در بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت 

گردد. اداری 
رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

رأی شماره 908 هیأت عمومى دیوان عدالت اداری درخصوص محدود و مقید نمودن 
که  کسانى  به   1383 مصوب  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع  قانون   6 ماده  تبصره 
ج از حدود اختیارات مقام  همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده اند خالف قانون و خار

اجرائى است
شماره هـ/729/88 - 1389/3/4

تاریخ: 1388/12/17 
شماره دادنامه: 908 

کالسه پرونده: 729/88 
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مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
کى: آقای علی چکاو  شا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء)ب( از قسمت)امور متفرقه( دستورالعمل اجرایی ماده ۶ 
قانون حمایت از حقوق معلوالن 

کی به شرح دادخواست تقدیمی اعام داشته است: گردشکار: وکیل شا
که زن  که همسرانی  1- تبصره ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مقرر داشته است 
که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده  ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند، مادامی 

داشته باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.«
2-  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دستورالعمل نحوه اجرای ماده ۶ قانون فوق الذکر 
است،  آمده  متفرقه: ب  امور   3 در قسمت  که  است  گذاشته  اجراء  مرحله  به  و  تصویب  را  مقررهای 
گرفته و از طریق سازمان  که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده اند در شمول مقررات قرار  کسانی 
کارت معافیت اقدام  بهزیستی با ارائه سند ازدواج رسمی و دائم به وظیفه عمومی... نسبت به صدور 

می شود.«
که همسر معلول دارند به نحو اطاق  3- با توجه به اینکه طبق تبصره ماده ۶ قانون، شوهرانی 
از  خارج  و  موجه  دلیل  بدون  یادشده  دستورالعمل  در  اما  می باشند  معاف  وظیفه  خدمت  انجام  از 
که صراحتًا  را  افرادی  از  تعدادی  و  گشته است  قانون محدود  دایره شمول  اجرائی،  اختیارات مقام 
از حیطه وظایف مقام  امر خارج  این  که  کرده است  از شمول قانون خارج  مشمول قانون می شوند 

مجری است، مصوبه مخالف صریح قانون و طبق قانون اساسی از موارد بطان مصوبه می باشد.
برخی  سوء استفاده  موجب  قانون  اطاق  که  شود  مطرح  ایراد  این  شکایت  طرف  از  گر  ا  -4
که برای معافیت از خدمت اقدام به ازدواج با معلول می کنند و بعدًا او را مطلقه  می شود بدین گونه 
امور   3 قسمت  از  بند)ج(  طبق  نیز  و  ماده۶  تبصره  صراحت  طبق  که  می گردد  معروض  می نماید، 
که سرپرستی همسر معلول را  متفرقه دستورالعمل مورد اشاره، معافیت همسر معلول تا زمانی است 
معافیت صادره  کارت  او،  اقدام  یا  و  معلول  با شکایت همسر  گر وی مطلقه شود،  ا و  دارد  به عهده 
ابطال و زوج ناجوانمرد به خدمت مقدس سربازی اعزام می شود. بنابراین این بهانه از طرف شکایت 
کی در سال 1379 طبق سند رسمی ازدواج با  قابل پذیرش نمی باشد و این اشکال مردود است. شا
کرده و حاصل آن یک فرزند مشترک  که معلول و تحت پوشش بهزیستی می باشد ازدواج  همسر خود 
کی به خدمت سربازی نرفته است، تقاضای ایشان برای معافیت طبق  می باشد. با توجه به اینکه شا
که معلولیت همسر باید بعد از ازدواج حادث شده باشد،  قانون جامع حمایت از معلوالن به این بهانه 
مردود اعام شده است: نظر به اینکه موکل طبق صراحت قانون تبصره ۶ ماده ۶ از معافیت برخوردار 
می باشد ولی وزارت دفاع در اقدامی خاف صریح قانون و بدون توجیه عقلی و منطقی و قانونی و 
از  را  از معلوالن  و بسیاری  کرده است  را تضییق  قانون  اختیارات خود، دایره شمول  از حیطه  خارج 
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کرده است. ابطال جزء ب از قسمت امور متفرقه دستورالعمل اجرائی ماده ۶  حمایت قانون محروم 
قانون حمایت از حقوق معلوالن دارد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
 1387/10/23 مورخ  شماره15/401/1559/24310  نامه  طی  کی،  شا شکایت  به  پاسخ  در  مسلح، 
از حقوق معلولین به  قانون جامع حمایت  اعام داشته اند، به موجب دستورالعمل موضوع ماده ۶ 
ازدواج همسرشان معلول شده  از  که بعد  شماره 201/05/2/م/4/ن مورخ 1385/1/22، مشموالنی 
لذا تغییری در دستورالعمل  کمیسیون مربوط در شمول معافیت قرار می گیرند.  با تشخیص  باشند، 
کنون حاصل نشده و در حال حاضر ماک  عمل سازمان وظیفه عمومی و سازمان بهزیستی  مذکور تا
کشور می باشد. بنابراین صدور رأی شایسته مبنی بر رد درخواست خواهان مورد استدعاست. هیأت 
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب 
کثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور  دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با ا

رأی می نماید.
با توجه به تبصره ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1383/02/1۶ مبنی بر 
کـه سرپرستی همسر ناتوان و  که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی  »همسرانی 
بند)ب(  اینکه  و  انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند«  از  باشند  بـر عهده داشته  را  معلول 
قسمت 3 از دستورالعمل اجرائی ماده ۶ قانون مذکور مصوب 1383/4/1۶ اطاق حکم مقرر قانونی 
را مقید نموده است. خاف اهداف مقنن و خارج از حدود اختیارات مقام اجرایی تشخیص داده و به 

استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

به  الزام  موضوع  با  اداری  عدالت  دیوان  عمومى  هیأت   224  225 شماره های  رأی 
اعمال 3% سهمیه معلوالن در آزمون استخدامى وزارت آموزش و پرورش موضوع بند 

الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلوالن
شماره هـ/536/91 هـ/414/90 

تاریخ 1391/5/14
تاریخ دادنامه: 1391/4/26 
 شماره دادنامه: 225ـ224 

کالسه پرونده: 414/90ـ536/91
مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کى: مدیرکل دفتر حقوقی، اماک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش شا
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موضوع شکایت و خواسته: اعام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 
آموزش و پرورش به موجب  مدیرکل دفتر حقوقی، اماک و حمایت قضایی وزارت  کار:  گردش 

که:  کرده است  الیحه ای مفادًا اعام 
معلوالن  از حقوق  قانون جامع حمایت  ماده 7  تبصره 2 ذیل  که مستحضرید طبق  همان گونه 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور( موظف 
است 3 درصد از مجوزهای استخدامی ساالنه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها 
برگزاری  به  نسبت  تا  دهد  قرار  بهزیستی  سازمان  اختیار  در  و  کسر  را  انقابی  و  عمومی  نهادهای  و 
کشور اقدام  آزمون استخدامی برای معلوالن واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کند. لذا در این زمینه  و معلوالن واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی 
تکلیف متوجه سازمان مدیریت می باشد صرف نظر از آن به موجب بند)ز( ماده 42 قانون مدیریت 
از  کار یکی  انجام  برای  توانایی  و  روانی  و  کشوری مصوب 138۶ داشتن سامت جسمانی  خدمات 
و جامعه  آموزشی  الگوی شخصیتی در محیط  به عنوان  که  بویژه در شغل معلمی  استخدام  شرایط 
که بنا بر تبصره ذیل ماده یک قانون جامع  مطرح می باشد عنوان شده است و این در حالی است 
حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1383 فرد معلول از شرط سامت برخوردار نیست. مضافًا این که در 
گزینش  که در حال حاضر قانون  کید شده است  کار تا گزینش مصوب 1374 نیز توانایی انجام  قانون 
از  است.  باقی  به قوت خود  و  تنفیذ  کشوری  قانون مدیریت خدمات  ماده 42  تبصره 4  استناد  به 
کلیه قوانین و مقررات  که  کشوری مصوب 138۶  طرفی براساس ماده 127 قانون مدیریت خدمات 
کارکنان دولت مصوب 138۶/۶/5( ملغی  عام و خاص مغایر)به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد 

شده است.
از  حمایت  جامع  قانون   7 ماده  الف  بند  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  تصویب  با  بی تردید 
حقوق معلوالن مصوب 1383)اختصاص حداقل 3% از مجوزهای استخدامی دستگاه های دولتی به 
معلوالن( نسخ شده است. لیکن اخیرًا آراء متناقضی از شعبات 4 و 23 دیوان عدالت اداری در مورد 
»اعمال 3 درصد سهمیه معلوالن در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع بند الف ماده 
که ضمن تقدیم آراء مورد اشاره، مستدعی است  7 قانون جامع حمایت از معلوالن« صادر شده است 
مقرر فرمایند در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت 

اداری مطرح و نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام و نتیجه به این وزارت نیز اعام شود. 
کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:  گردش 

الف( شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900008559 موضوع 
کردستان و به خواسته الزام خوانده  شکایت آقای طاهر محمودی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش 
مبنی بر احقاق حقوق قانونی و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون 3% سهمیه قانونی)قانون 
به  مفادًا  ـ1390/1/30،  دادنامه شماره9009970902300091  موجب  به  معلوالن(  از حقوق  حمایت 
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کرده است:  شرح آینده به صدور رأی مبادرت 
کردستان  اینکه آقای طاهر محمودی در دادخواست علیه وزارت آموزش و پرورش  با توجه به 
تقاضای الزام خوانده مبنی بر احقاق حقوق قانونی و استخدام در آموزش و پرورش بر طبق قانون 
در  است  و مدعی  است  کرده  را مطرح  معلوالن(  از حقوق  قانونی)قانون حمایت  سه درصد سهمیه 
آزمون  اول  مرحله  ظرفیت  برابر  سه  تا  پذیرفته شدگان  جزء  و  است  کرده  شرکت  سال 1389  آزمون 
شده است و با انجام مصاحبه و تکمیل فرم درخواست و مدارک مورد نیاز جهت معاینه و مصاحبه به 
کارشناس با طرح یک سوال به این که این خودکار را می بینی؟ نسبت به  کردند.  چشم پزشک ارجاع 
کرد و با درخواست استخدام مخالفت شد تقاضای رسیدگی  که نابینا هستم اظهارنظر منفی  اینجانب 
کی تصریح به نابینا بودن دارد  دارم. خوانده در الیحه ای اعام داشته است: طبق اظهار شخص شا
کی به قانون حمایت از حقوق معلوالن با توجه  و واجد شرایط عمومی استخدام نیست و استدالل شا
کرده است، منتفی و مردود است.  که قانون مغایر را لغو  به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری 
با عنایت به مراتب مذکور و ماحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و الیحه دفاعیه و ضمایم 
را فاقد  کشوری شکایت  آیین نامه اجرایی بند »ز« ماده 42 قانون مدیریت خدمات  علی الخصوص 

وجاهت قانونی تشخیص، رأی به رد آن صادر و اعام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب( شعبه 4 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900010770 موضوع 
کردستان و به خواسـته لـحاظ  شکایت آقای احسان خرم آبادی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش 
به   1389 سال  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  آزمـون  در  اسـتخدامی  مجـوزهای  از  درصـد   3 نمـودن 
معلولین واجد شرایط به موجب دادنامه شماره 8909970900401271 10/22/ 1389 مفادًا به شرح 

کرده است:  آینده به صدور رأی مبادرت 
لحاظ  خواسته  به  پرورش  و  آموزش  طرفیت  به  خرم آبادی  احسان  آقای  شکایت  در خصوص 
نمودن سه درصد سهمیه معلوالن در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال 1389 با توجه 
نامه شماره 25/5/835 1389/5/۶  ارائه شده من جمله فتوکپی  به مفاد دادخواست و مستندات 
کی دارد و با عنـایت به مفاد الیحه دفاعیه  سازمان بهزیستی استان کردستان که داللت بر معلولیت شا
کردستان به شماره ۶41/40359/1030 ـ1379/7/13 نظر به این  کل آمـوزش و پرورش استان  اداره 
که دستگاه مشتکی عنه حسب بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلوالن مکلف به اختصاص 
سه درصد سهمیه معلوالن در مجوزهای استخدامی است و ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 نیز در تایید سهمیه 3 درصد واجد شرایط 
معلوالن تدوین شده است و ماده اخیرالذکر نیز توسط بند الف ماده 9 قانون بودجه سال 1389 در 
سال 1389 تنفیذ شده است و از طرفی آزمون استخدامی نیز در سال 1389 برگزار شده است، لذا با 
کی در حد لحاظ نمودن 3 درصد سهمیه معلوالن و اخذ مجوزهای  توجه به مراتب فوق شکایت شا
دانستن  وارد  به  اداری  عدالت  دیوان  قانون   22 و   7 مواد  به  مستندًا  و  تشخیص  وارد  استخدامی 
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شکایت به شرح اخیرالذکر حکم صادر و اعام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب 
کثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با ا

کار محرز است. گردش  اواًل: تعارض در مدلول آراء مذکور در 
ثانیًا: موضوع تابع استدالل به کار رفته در رأی شماره 25ـ24 مورخ 1391/1/28 هیأت عمومی دیوان 
عدالت اداری است و رأی شعبه چهارم دیوان به شماره دادنامه 8909970900401271ـ1389/10/22 
صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت 

اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است.
هیأت عمومى دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

على مبشری

رأی شماره 643 هیأت عمومى دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره جزء 1 بند 
»د« ردیف 8 دستورالعمل پرداخت شهریه دانشجویان شاهد ایثارگر

شماره هـ/861/90 1392/9/30 
تاریخ دادنامه: 1392/9/18 

شماره دادنامه: 643 
کالسه پرونده: 861/90

مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کى: آقای محمدرضا مرندی شا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء 1 بند »د« ردیف 8 از دستورالعمل پرداخت شهریه 
امور  و  اباغ شده به شماره 520/3/131۶ 1390/7/25 معاون فرهنگی  ایثارگر  و  دانشجویان شاهد 

اجتماعی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ 
گانه، ابطال و حذف تبصره جزء  کار: آقای محمدرضا مرندی به موجب دادخواستی جدا گردش 
کرده  1 بند »د« ردیف 8 دستورالعمل مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعام 

که:  است 
اینجانب محمدرضا مرندی به شماره پرونده 1/59/9782/ش در بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
که  دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسامی واحد بین المللی قشم 
از طریق آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسامی سال 1390 پذیرفته شده و در حال تحصیل می باشم. 
ماده)20(  بند)ک(  کشور سال 1390 مشموالن  کل  بودجه  قانون  بند 113  اینکه طبق  به  با عنایت 
و  دانشگاه ها  در  شاهد  فرزندان  و  ایثارگران  تحصیل  کشور،  توسعه  پنجم  ساله  پنج  برنامه  قانون 
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کز آموزشی و  کز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی رایگان است و هزینه های مربوط به مرا مرا
پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه های ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و... در ابتدای 
هر نیم سال تحصیلی پرداخت می شود، علی رغم قانون مذکور بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور 
دستورالعمل شماره 520/3/131۶ 1390/7/25 معاون فرهنگی و امور اجتماعی در خصوص ضوابط 
کمک هزینه تحصیلی در تبصره ماده 1 بند »د« دستورالعمل مذکور میزان  و نحوه پرداخت شهریه و 
را  و...  کیش  و  قشم  بین المللی  دانشگاه های  در  تحصیل  به  شاغل  دانشجویان  شهریه  پرداخت 
کرده است، در حالی که میزان شهریه  کثر معادل سقف ریالی همان رشته در دانشگاه آزاد اسامی  حدا
در این دانشگاه ها بیشتر از دانشگاه آزاد است و تبصره مذکور مخالف صریح و مغایر با ماده 113 قانون 
کشور است و در اجرای قانون مذکور ایجاد تنگنا و ضیق می نماید. فلذا از دیوان تقاضای  کل  بودجه 
ابطال و دستور حذف تبصره ماده 1 بند »د« دستورالعمل شماره 520/3/131۶ـ 1390/4/25 معاون 
فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به اجرای ماده 
دانشجویان  تمامی شهریه  پرداخت)صد در صد(  به  الزام  و  کشور سال 1390  کل  بودجه  قانون   113
کیش و... مطابق قانون مذکور  شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در دانشگاه های بین المللی قشم و 

را می نمایم.
کی به قرار زیر است:  متن دستورالعمل مورد اعتراض شا

کشور کل  د( سایر خدمات قابل ارائه به مشموالن بند »ک« ماده 20 و بند 113 قانون بودجه 
کیش، چاه بهار و... کمک شهریه تحصیلی دانشگاه های بین المللی قشم و   -1

شهریه تحصیلی دانشجویان واجد شرایط شاغل به تحصیل دانشگاه های مزبور با رعایت ماده 
کشور امکان پذیر می باشد. کل  113 قانون بودجه سال 1390 

شهریه  میزان  بند،  این  موضوع  دانشجویان  شهریه  پرداخت  بودن  مجاز  صورت  در  تبصره- 
کثر معادل سقف ریالی همان شهریه در دانشگاه آزاد اسامی می باشد.« حدا

گرانقدر عباس مرندی، مدیرکل بنیاد  در پاسخ به شکایت آقای محمدرضا مرندی فرزند شهید 
شهید و امور ایثارگران استان اردبیل ]تبادل با بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت پذیرفته لکن پاسخ 
را بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل فرستاده است[ به موجب الیحه شماره 2۶0/850/3180ـ 

که:  1391/3/10 توضیح داده است 
در ارتباط با دادخواست خواهان محمدرضا مرندی تحت پوشش این بنیاد مبنی بر الزام بنیاد 
بند »د« دستورالعمل شماره 520/3/131۶ـ   1 ماده  تبصره  و حذف  ابطال  به  ایثارگران  امور  و  شهید 
ایثارگران  وامور  شهید  بنیاد  سازمان  اجتماعی  امور  و  فرهنگی  معاون  از  شده  1390/7/25صادر 
ماده 113 مصوبه مجلس شورای  به  با عنایت  دانشجویی  پرداخت صد در صد شهریه تحصیلی  و 
اسامی 50۶/11005 1390/2/24 به استحضار می رساند مشارالیه در حال حاضر دانشجوی دکترای 
که به لحاظ  المللی قشم بوده،  آزاد اسامی واحد بین  تخصصی حقوق بین الملل عمومی دانشگاه 
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شرایط ایثارگری)فرزند شهید( مشمول بند 113 مصوبه مجلس، تحصیل رایگان هستند طبق تبصره 
و  قشم  المللی  بین  های  دانشگاه  تحصیلی  کمک شهریه  بنیاد شهید  دستورالعمل  »د«  بند   1 ماده 
کیش و چابهار با رعایت ماده 113 قانون بودجه سال 1390 کل کشور میزان شهریه پرداختی به ایشان 
که این بنیاد  کثر معادل سقف ریالی همان رشته در دانشگاه آزاد اسامی است. لذا با توجه به این  حدا
بر اساس دستورالعمل صادر شده از معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران مرکز و در راستای 
را  کرده است و معادل صددرصد شهریه  کشور عمل  کل  اجرای ماده 113 قانون بودجه سال 1390 
پرداخت می نماید بنابراین خاف دستورالعمل یا بخشنامه ای از سوی این بنیاد صورت نگرفته است 

کی مورد استدعاست. تقاضای رد شکایت شا
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب 
کثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می  کند. دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با ا
ایران مصوب  برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسامی  قانون  مطابق بند)ک( ماده 20 
سال 1389 مقرر شده است، شهریه دانشجویان جانباز)25%( و باالتر و فرزندان آن ها، فرزندان شاهد، 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی  آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش 
از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت ]معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور[ تأمین 
شود و به حکم مقرر در بند 113 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، تحصیل ایثارگران و مشموالن بند 
کز آموزش  کل قرآن در دانشگاه ها و مرا ک ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و حافظان 
شده  اعام  رایگان  دولتی  پرورشی  و  آموزشی  کز  مرا و  دانشگاه ها  از  اعم  پژوهشی  مؤسسات  و  عالی 
کز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه های ذی ربط اعم  است و هزینه های مربوط به مرا
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان اوقاف و  از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و 
امور خیریه و مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ابتدای 
و  بنیاد شهید  مذکور،  قانونی  احکام  این که مطابق  به  نظر  پرداخت می شود.  نیمسال تحصیلی  هر 
سایر مراجع مصرح، مکلف به پرداخت هزینه تحصیل مشموالن قانون هستند ولیکن در تبصره ذیل 
پرداخت شهریه  ایثارگر،  و  دانشجویان شاهد  پرداخت شهریه  فعالیت  1 جزء)د( دستورالعمل  ردیف 
در  رشته  همان  شهریه  میزان  به  و...  چابهار  کیش،  قشم،  بین المللی  دانشگاه-های  در  تحصیل 
دانشگاه آزاد اسامی منوط شده است و در قوانین دلیلی بر این امر مبنی بر تعیین میزان شهریه همان 
رشته در دانشگاه آزاد اسامی به عنوان مبنای پرداخت شهریه مشموالن بند ک ماده 20 قانون برنامه 
پنج ساله توسعه جمهوری اسامی ایران وجود ندارد، بنابراین به لحاظ محدود و منوط شدن احکام 
مقنن، مقرره مورد اعتراض به شرح فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیات و 

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.
هیأت عمومى دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

على مبشری

684



بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی هیأت دیوان عدالت اداری درباره مصوبه هیأت دولت مبنى بر انتقال بهزیستى و 
کودکان و نوجوانان 1372 آموزش 

بسمه تعالی 
تاریخ72/4/14 شماره دادنامه: 58 

کالسه پرونده : 227/71 
مرجع رسیدگى: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

کى: آقای عباس شیرین بیان بوکالت از بنیاد علوی  شا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تصویبنامه هیات وزیران بشماره58/4/2۶-781۶ 

کودکان و نوجوانان  در رابطه باسازمان بهزیستی وآموزش 

مقدمه 
کی بشرح دادخواست تقدیمی اعام داشته اند: هیات محترم وزیران دولت موقت جمهوری  شا
کودکان و نوجوانان  اسامی ایران برابر مصوبه شماره 781۶ - 58/4/2۶ سازمان بهزیستی و آموزش 
را با تمامی اموال و داراییها و دیوان و مطالبات و غیره به وزارت بهداری و بهزیستی)وزارت بهداشت، 
ع نموده است. از آنجاییکه طبق  درمان و آموزش پزشکی( منتقل و مالکیت آن را از بنیاد علوی منتز
امور مذکور مربوط به دولت خروج موضوعی دارد و  از  اموال مذکور  امام خمینی)ره(  فرمان حضرت 
موضوع حکم تحت امر والیت فقیه می باشد و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان برابر نظریه 
شماره 1035 - ۶7/7/13 اعام داشته اند دولت و مجلس حق وضع قانون و تعیین تکلیف برای بنیاد 
را ندارند و وضع هرگونه مقرراتی می بایستی با اذن مقام معظم رهبری باشد و با امعان نظر به اینکه 
مصوب هیات محترم وزیران دولت موقت جمهوری اسامی ایران بشماره 781۶ - 58/4/2۶ خارج 
دیوان عدالت  قانون   11 ماده  باستناد  لذا  است،  گردیده  تصویب  و  قانونی وضع  اختیارات  از حدود 
که مربوط به تعیین  اداری، درخواست رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور در آن قسمت 

کودکان و نوجوانان می گردد. تکلیف نسبت به سازمان بهزیستی و آموزش 
کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 72/3/25-3۶79  اداره 
مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 5/585/د - 72/3/2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نموده است در نامه اخیر آمده است تصویبنامه شماره 7/25۶4 مورخ 58/5/1 هیات وزیران دولت 
گذاری اختیارات و وظایف و اداره واحدهایی  موقت جمهوری اسامی ایران به موجب الیحه قانونی وا
دولت  به  وابسته  موسسات  یا  و  وزارتخانه ها  به  ایران  اسامی  انقاب  شورای  طریق  از  کنون  تا که 
گذار شده یا می شوند مصوب 58/8/15 شورای انقاب مورد تایید و تنفیذ شورای مذکور  منتقل یا وا
واقع شده و جنبه قانونی پیدا کرده است، علیهذا بنظر میرسد موضوع قابل رسیدگی و ابطال در هیات 
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عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السام و المسلمین محمدرضا 
عباسی فرد و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و 

بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

رای هیات عمومى دیوان عدالت اداری 
کنون  که تا گذاری اختیارات و وظایف و اداره واحدهایی  به موجب ماده واحده الیحه قانونی وا
گذار شده یا  از طریق شورای انقاب اسامی به وزارتخانه و یا موسسات وابسته به دولت منتقل یا وا
در خصوص  دولت  هیات  اقدامات  و  تصمیمات  اسامی  انقاب  58/7/15 شورای  میشوند مصوب 
گذاری واحدهای اجرائی به وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت مورد تایید و تنفیذ مقنن  وا
گرفته است بنابراین مصوبه شماره 781۶ مورخ 58/4/2۶ هیات دولت مبنی بر انتقال سازمان  قرار 
بهزیستی و آموزش کودکان و نوجوانان به وزارت بهداری و بهزیستی سابق اعتبار قانونی یافته است و 
بدین جهت اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر قضایی در هیات عمومی دیوان نمی باشد.
رئیس هیات عمومى دیوان عدالت اداری

محمدرضا عباسى فرد

ابطال ماده 2 آیین نامه اجرائى قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگى جانبازان انقالب 
اسالمى و جنگ تحمیلى و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور مصوب هیأت 

خ 1385/3/6 وزیران به شماره 22686ت33750ه  مور
تاریخ: 1386/12/26
 شماره دادنامه: 1556

کالسه پرونده: 445/86
مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

کبر علی یاری  کى: آقای ا شا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آیین نامه اجرائی قانون اصاح قانون نحوه بازنشستگی 
جانبازان انقاب اسامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت وزیان آور مصوب هیأت 

وزیران به شماره22۶8۶ت33750ه  مورخ 1385/3/۶. 

مقدمه
اصاح  قانون  اجرائی  آیین نامه   2 ماده  است،  داشته  اعام  تقدیمی  دادخواست  به شرح  کی  شا
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قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقاب اسامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت 
و زیان آور مصوب 1383/2/21 ماک محاسبه را مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی دانسته و 
آن را مبنای حقوق بازنشستگی قرار داده است و این امر با ماده واحده قانون اصاح مواد 72 و 77 و 
تبصره ماده 7۶ قانون تامین اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده 7۶)مصوب 1371/12/1۶ مجلس 

که اشعار می دارد. شورای اسامی( 
مزد  مجموع  از  عبارتست  بازنشستگی،  مستمری  محاسبه  برای  حقوق  یا  مزد  متوسط  تبصره- 
گردیده، ظرف آخرین دو سال پرداخت حق  که براساس آن حق بیمه پرداخت  یاحقوق بیمه شده 
که براساس آن حق  که  بیمه تقسیم بر24 در تعارض می باشد. ضمنًا مجموع مزد یا حقوق بیمه شده 
که در  بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می گردد، همواره رقم قابل ماحظه ای بیش از مبلغی است 
کشیک از جمله مواردی  کاری یک نوبتکاری،  گردیده، مثًا اضافه  حکم استخدامی یا قرارداد معین 
از  یا قرارداد ذکری  اما در حکم  تامین اجتماعی پرداخت می شود،  کسر و به  که حق بیمه آن  است 
آن به میان نمی آید. لذا مبلغ مندرج در حکم یا قرارداد نمی تواند مدرک و مبنای محاسبه مستمری 
گیرد و این امر نیز خاف قانون فوق االشعار است، لذا ابطال آن را خواستارم. مشاور  بازنشستگی قرار 
و مدیرکل دفترامور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی الیحه شماره 2981/185545 مورخ 
138۶/11/15ضمن ارسال جوابیه مدیرکل حقوقی، قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی 
اسامی،  انقاب  جانبازان  بازنشستگی  نحوه  قانون  در  که  نکته  این  از  داشته اند، صرف نظر  اعام 
جانبازان شاغل در وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان های مستلزم ذکر نـام که دربسیاری موارد مشمول 
با درج عبارت،  واحده  در متن  که  آنجا از  گرفته اند،  قرار  نیستند مورد حکم  اجتماعی  تأمین  قانون 
»در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد«. 
حکم خاصی برای تعیین حقوق بازنشستگی وضع شده و ماده 2 آیین نامه یاد شده نیز بر این مبنا 
مورد  این  خصوص  در  بنابراین  است.  گردیده  تنظیم  بازنشستگی  حقوق  آخرین  محاسبه  برای  و 
که متضمن احکامی برای تعیین حقوق بازنشستگی هستند،  خاص استناد به قوانین ومقررات دیگر 

امکان پذیر نیست.
حقوقی،  کل  اداره  سرپرست   138۶/10/22 مورخ  19704/ص/8۶  شماره  دفاعیه  الیحه  در 

قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است: 
1- ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقاب اسامی در مورخه 13۶7/9/1 به منظور 
اعطای تسهیات به مستخدمین معلول)اعم از جانبازان انقاب اسامی ایران و جنگ تحمیلی...( 
اجازه داده  ماده واحده  به دستگاه های مندرج در صدر  قانون  این  به موجب  به تصویب می رسد. 
می شود، مستخدمین معلول رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را با شرایط مندرج در این 

قانون بازنشسته نمایند. 
2- برابر انتهای صدر ماده واحده، در تعیین حقوق بازنشستگی آنان)مستخدمین معلول رسمی 
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یا ثابت دارای عناوین مشابه( آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد. 
3- در ماده 2 آیین نامه اجرائی قانون وبه تأسی از قانون مارالذکر، در مورد نحوه محاسبه حقوق 
استخدام رسمی،  احکام  که دارای  آزادگان و... صرفًا در مورد مستخدمینی  بازنشستگی جانبازان، 
ثابت یا دارای عناوین مشابه می باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی قبل از بازنشستگی 

ماک عمل قرارگرفته است.
کارمندان  آن در مورد  اجرایی  آیین نامه  و  یاد شده  قانون  مراتب فوق الذکر، در  به  توجه  با   -4 
که  اخیر  افراد  قانون  گذار  سکوت  با  لذا  گردیده،  سکوت  اجرایی  دستگاه های  قراردادی  و  پیمانی 
عمدتًا بیمه شده سازمان تامین اجتماعی می باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی)و ماده 77 آن ( 
خواهند بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان 
کثریت آراء بـه شرح آتی  علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بـررسی و انجام مشاوره با ا

مبادرت بـه صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومى
به صراحت ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقاب اسامی ایران و جنگ تحمیلی 
و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 13۶7 ماک تعیین حقوق بازنشستگی 
مستخدمین معلول مشمول ماده واحده مذکور، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی آنان است. نظر به 
اینکه ماده 12 آیین نامه اجرائی قانون اصاح قانون مزبور در مقام تبیین حکم مقنن و در خصوص 
مشمولین ماده واحده فوق الذکر انشاء شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود 

اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد.

هیأت عمومى دیوان عدالت اداری
کشور در مورد عدم مشمول مقررات نصب  رأی وحدت رویه هیأت عمومى دیوان عالى 

کودکان بی سرپرست قیم در مورد 
رأی وحدت رویه شماره 8.60 

 روزنامه رسمى شماره 1360/10/12-10735
 شماره 23944 1360/9/11 پرونده وحدت رویه ردیف 8.60 هیئت عمومى

 
کشور هیئت عمومی محترم دیوان عالی 

کودکان بی سرپرست   در خصوص تشخیص دادگاه صاحیت دار راجع به تعیین سرپرست برای 
کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه 1353 بین شعب ششم و نهم  از  موضوع قانون حمایت 

گردیده است:  کشور اختاف نظر حاصل و آراء متهافتی بشرح مراتب زیر صادر  دیوان عالی 
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پرونـده  در   59/11/29  -۶.534 شـماره  دادنامـه  طبـق  کشـور  عالـی  دیـوان  ششـم  شـعبه   -1
فرجامـی۶734.24در مقـام حـل اختـاف بیـن شـعبه اول دادگاه عمومـی مشـهد و دادگاه مدنـی خـاص 
گـذاری سرپرسـتی  محـل در مـورد درخواسـت آقـای محمـد غامـی و خانـم مرضیـه عـرب زاده مبنـی بـر وا
کـرده اسـت: بـا توجـه بـه مـواد 1 و2 قانـون حمایـت از  طفلـی بنـام وحیـد  بـه نامبـردگان، چنیـن اظهارنظـر 
کـه هـر زن و شـوهر مقیم ایـران بـا تصویـب دادگاه و بـر  کـودکان بـدون سرپرسـت مصـوب اسـفند مـاه 53 
طبـق مقـررات قانـون مزبـور می تواننـد سرپرسـتی طفلـی را بـه عهده بگیرنـد و اینکه بر طبق بنـد 3 ماده 3 
الیحه قانونی دادگاه  مدنی خاص مصوب مهر ماه 58 نصب قیم و سرپرسـت در صاحیت دادگاه مدنی 
گردیـده اسـت  مؤیـدًا بـه مـاده 7 قانـون حمایـت  خـاص می باشـد و دادگاه هـای مزبـور در مشـهد تشـکیل 
کلیـه امـور مربـوط بـه آن قانـون را، دادگاه حمایـت  کـه دادگاه صاحیتـدار بـرای رسـیدگی بـه  کـودکان  از 
خانـواده محـل اقامـت  درخواسـت کننـده تعییـن کرده اسـت فلـذا دادگاه مدنی خاص صاحیت رسـیدگی 
بـه موضـوع درخواسـت را دارد و بـر طبـق مـاده 5 الیحـه قانونی دادگاه مدنی خاص حـل اختاف می گردد.
کشـور برابر دادنامه شـماره 9.533- ۶0/1/10 در پرونده فرجامی کاسـه  2- شـعبه نهم دیوان عالی 
کبـر بیدمشـکی و خانـم عصمـت عرفانیـان از  ۶735.13 ح در مـورد مشـابهی راجـع بـه تقاضـای آقای علی ا
گـذاری طفلـی بـه خـود از شـیرخوارگاه مشـهد چنیـن بیـان نظـر نمـوده اسـت:  دادگاه عمومـی مشـهد بـه وا
نظـر بـه اصالـت صاحیـت دادگاه هـای عمومـی در رسـیدگی بـه دعـاوی و نظـر بـه اینکـه بـه غیـر از آنچـه 
بقیـه دعـاوی در صاحیـت دادگاه  بـه  صریحـًا در صاحیـت دادگاه مدنـی خـاص واقـع شـده رسـیدگی  
عمومـی می باشـد و در الیحـه قانونـی مدنـی خاص نیـز به موضوع این دعوی تصریح نشـده دادگاه مذکور 
صاحیت رسـیدگی بـه آنـرا نـدارد علیهـذا بااعـام صاحیـت دادگاه عمومـی حـل اختاف می شـود. با توجه 
بـه مراتـب فـوق چـون موضـوع از مصادیـق مـاده واحـده قانون مربـوط بـه وحـدت رویـه قضائـی مصـوب 
1328 می باشـد، لـذا طـرح آن در هیئـت عمومـی دیـوان عالـی کشـور بـه منظـور اتخـاذ رویـه واحـد قضائـی 

تقاضـا  می شـود.
کشور کل   معاون اول دادستان 

حسین میرمعصومى

 جلسه وحدت رویه رأی شماره 22
کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی   به تاریخ 13۶0/4/۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان  کل دیوان عالی  قائم مقام ریاست 
گردید  کشور تشکیل  کیفری و حقوقی دیوانعالی  کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب  کل 
گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آقای حسین میرمعصومی  پس از طرح موضوع و قرائت 
کشور مشاوره نموده و  کشور مبنی بر صحت رأی شعبه  نهم دیوان عالی  کل  معاون اول دادستان 

بدین شرح رأی داده اند: رأی وحدت رویه شماره 22؛  وحدت رویه ردیف 8.۶0
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کشور  رأی وحدت رویه هیئت عمومى دیوان عالى 
که   عبارت) نصب قیم( در بند 3 از ماده 3 الیحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است 
مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به 
هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 
که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت ومختصات آن متفاوت است نمی باشد 
که مشعر به صاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق  کشور  علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی 
با موازین قانونی تشخیص و تأئید می شود این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 

1328 در موارد مشابه الزم االجراءاست.

رأی شماره 908 هیأت عمومى دیوان عدالت اداری درخصوص محدود و مقید نمودن 
که  کسانى  به   1383 مصوب  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع  قانون   6 ماده  تبصره 
ج از حدود اختیارات مقام  همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده اند خالف قانون و خار

اجرائى است
شماره هـ/729/88 1389/3/4

تاریخ: 1388/12/17 
شماره دادنامه: 908 

کالسه پرونده: 729/88 
مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

کى: آقای علی چکاو  شا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء)ب( از قسمت)امور متفرقه( دستورالعمل اجرایی ماده ۶ 

قانون حمایت از حقوق معلوالن 
کی به شرح دادخواست تقدیمی اعام داشته است: 1- تبصره ماده ۶ قانون  گردشکار: وکیل شا
جامع حمایت از حقوق معلوالن مقرر داشته است که همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی 
خدمت  انجام  از  باشند،  داشته  رابرعهده  معلول  و  ناتوان  همسر  سرپرستی  که  مادامی  می نمایند، 
وظیفه عمومی معاف می گردند. 2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دستورالعمل نحوه 
که در قسمت 3-  گذاشته است  اجرای ماده ۶ قانون فوق الذکر مقرره ای را تصویب و به مرحله اجراء 
که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده اند در شمول مقررات  کسانی  امور متفرقه: ب- آمده است، 
گرفته و از طریق سازمان بهزیستی با ارائه سند ازدواج رسمی و دائم به وظیفه عمومی... نسبت  قرار 
که  کارت معافیت اقدام می شود.« 3- با توجه به اینکه طبق تبصره ماده ۶ قانون، شوهرانی  به صدور 
همسر معلول دارند به نحو اطاق از انجام خدمت وظیفه معاف می باشند اما در دستورالعمل یادشده 
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گشته است و تعدادی  بدون دلیل موجه و خارج از اختیارات مقام اجرائی، دایره شمول قانون محدود 
که این امر خارج از  کرده است  که صراحتًا مشمول قانون می شوند از شمول قانون خارج  از افرادی را 
حیطه وظایف مقام مجری است، مصوبه مخالف صریح قانون و طبق قانون اساسی از موارد بطان 
که اطاق قانون موجب سوء استفاده  گر از طرف شکایت این ایراد مطرح شود  مصوبه می باشد. 4- ا
برخی می شود بدین گونه که برای معافیت از خدمت اقدام به ازدواج با معلول می کنند و بعدًا او را مطلقه 
که طبق صراحت تبصره ماده۶ و نیز طبق بند)ج( از قسمت 3 امور متفرقه  می نماید، معروض می گردد 
دستورالعمل مورد اشاره، معافیت همسر معلول تا زمانی است که سرپرستی همسر معلول را به عهده دارد 
گر وی مطلقه شود، با شکایت همسر معلول و یا اقدام او، کارت معافیت صادره ابطال و زوج ناجوانمرد  و ا
به خدمت مقدس سربازی اعزام می شود. بنابراین این بهانه از طرف شکایت قابل پذیرش نمی باشد و 
که معلول و تحت  این اشکال مردود است. شاکی در سال 1379 طبق سند رسمی ازدواج با همسر خود 
پوشش بهزیستی می باشد ازدواج کرده و حاصل آن یک فرزند مشترک می باشد. با توجه به اینکه شاکی 
به خدمت سربازی نرفته است، تقاضای ایشان برای معافیت طبق قانون جامع حمایت از معلوالن به 
این بهانه که معلولیت همسر باید بعد از ازدواج حادث شده باشد، مردود اعام شده است: نظر به اینکه 
موکل طبق صراحت قانون تبصره ۶ ماده ۶ از معافیت برخوردار می باشد ولی وزارت دفاع در اقدامی 
خاف صریح قانون و بدون توجیه عقلی و منطقی و قانونی و خارج از حیطه اختیارات خود، دایره شمول 
کرده است. ابطال جزء ب  کرده است و بسیاری از معلوالن را از حمایت قانون محروم  قانون را تضییق 
از قسمت امور متفرقه دستورالعمل اجرائی ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلوالن دارد. معاون حقوقی 
و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 
24310/1559/401/15 مورخ 1387/10/23 اعام داشته اند، به موجب دستورالعمل موضوع ماده ۶ 
از حقوق معلولین به شماره 201/05/2/م/4/ن مورخ 1385/1/22، مشموالنی  قانون جامع حمایت 
کمیسیون مربوط در شمول معافیت قرار  که بعد از ازدواج همسرشان معلول شده باشند، با تشخیص 
می گیرند. لذا تغییری در دستورالعمل مذکور تاکنون حاصل نشده و در حال حاضر ماک  عمل سازمان 
کشور می باشد. بنابراین صدور رأی شایسته مبنی بر رد درخواست  وظیفه عمومی و سازمان بهزیستی 
خواهان مورد استدعاست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران 
کثریت آراء بـه  و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با ا

شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومى 
با توجه به تبصره ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 1383/2/1۶ مبنی بر 
کـه سرپرستی همسر ناتوان و  که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی  »همسرانی 
معلول را بـر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.« و اینکه بند)ب( 
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قسمت 3 از دستورالعمل اجرائی ماده ۶ قانون مذکور مصوب 1383/4/1۶ اطاق حکم مقرر قانونی 
را مقید نموده است خاف اهداف مقنن و خارج از حدود اختیارات مقام اجرایی تشخیص داده و به 

استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

 
رای شماره 709 هیأت عمومى دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 

کمیته امداد امام خمینى)ره(  523/47555 1391/6/20 معاون امور فرهنگى 
سازمان  اجتماعى  امور  معاون   1391/4/23 700/91/30759ـ  بخشنامه  ابطال  2ـ 

کشور بهزیستى 
شماره 79/93 1394/6/17
تاریخ دادنامه: 1394/6/3 

شماره دادنامه: 709 
کالسه پرونده: 79/93

مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کشور کل  کى: دیوان محاسبات  شا

امور  ابطال بخشنامه شماره 523/47555 1391/۶/20معاون  موضوع شکایت و خواسته: 1- 
ابطال بخشنامه 700/91/30759ـ 1391/4/23 معاون  امام خمینی)ره( 2-  امداد  کمیته  فرهنگی 

کشور؛  امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور به موجب شکایتنامه  کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات  گردش 
523/47555ـ1391/۶/20معاون  شماره  بخشنامه های  ابطال   1392/12/18 20000/1024ـ  شماره 
دانشجویان  به  تحصیلی  خدمات  ارائه  نحوه  موضوع  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  فرهنگی  امور 
امور  معاون   1391/4/23 700/91/30759ـ  شماره  بخشنامه  و  پوشش  تحت  دینی  علوم  طاب  و 

که:  کرده است  کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعام  اجتماعی سازمان بهزیستی 
احترامًا، ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره 523/47555 ـ1391/۶/20 معاون امور فرهنگی 
علوم  و طاب  دانشجویان  به  تحصیلی  خدمات  ارائه  نحوه  موضوع  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
دینی تحت پوشش و بخشنامه شماره 700/91/30759ـ 1391/4/23 معاون امور اجتماعی سازمان 
کمک هزینه شهریه دانشجویان معلول این سازمان،  کشور و دستورالعمل نحوه پرداخت  بهزیستی 

به استحضار می رساند: 
ایثارگران و مشموالن بند)ک(  کشور »تحصیل  کل  اواًل: وفق بند)70( قانون بودجه سال 1391 
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کل قرآن در دانشگاه ها و  ماده)20( قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسامی ایران و حافظان 
کز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان  کز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاه ها و مرا مرا
از طریق دستگاه های ذی ربط  نیز  آموزشی و پژوهشی غیردولتی  کز  است. هزینه های مربوط به مرا
اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان اوقاف 

و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت می شود. «
ایران  ثانیًا: براساس بند)ک( ماده)20( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسامی 
»شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد)25%( و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی از محل  و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش 

اعتبارات ردیف مستقل معاونت تامین شود.«
بنا به مراتب و مستندات فوق و نیز با اتکا به استدالل مرقوم در دادنامه شماره)۶43( 1392/9/18 
در  متعددی  اعمال محدودیت های  که متضمن  دیوان، بخشنامه های صدرالذکر  آن  هیأت عمومی 

اجرای قوانین فوق می باشند مغایر قانون ارزیابی می شوند.
علی هذا در اجرای مواد)12( و)13( قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 

سال 1392، ابطال بخشنامه های مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.«

متن بخشنامه های مورد اعتراض به شرح زیر است: 
امام  امداد  کمیته  فرهنگی  امور  معاون   1391/۶/20 513/47555ـ  شماره  بخشنامه  الف( 

خمینی)ره(
تولید  سال  گرامی داشت  و  همکاران  و  جنابعالی  برای  روزافزون  توفیق  آرزوی  احترام، ضمن  با 
کار و سرمایه ایرانی، با عنایت به نزدیک شدن سال تحصیلی جدید 92ـ1391 و به  ملی، حمایت از 
کز آموزش عالی، موارد ذیل  منظور حمایت تحصیلی از دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه ها و مرا
کید بوده و خواهشمند است دستور فرمایید تا مدیر امور فرهنگی استان، نسبت به ملحوظ  مورد تأ

کردن آن دقت الزم را نمایند: 
در  روزانه  حرفه ای  و  فنی  آموزشکده های  و  دولتی  دانشگاه های  روزانه  دوره  دانشجویان   -1
رشته های  کلیه  در  دکترا  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  ناپیوسته،  کارشناسی  کاردانی،  مقاطع 
کارشناسی  کاردانی،  تحصیلی مشمول حمایت خواهند بود و ماهیانه مبلغ 200/000ریال برای مقاطع 
کمک  به عنوان  دکترا  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  برای  ریال  مبلغ250/000  و  کارشناسی  و  ناپیوسته 

هزینه تحصیلی پرداخت می گردد.
کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع دکترا در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و  تبصره 1- 

داروسازی، ماهیانه مبلغ 500/000 ریال پرداخت می گردد.
2- دانشجویان دوره شبانه و نیمه حضوری دانشگاه ها و همچنین دانشجویان دوره های شبانه 
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کارشناسی  کاردانی،  کلیه رشته های تحصیلی و مقاطع تحصیلی  آموزشکده های فنی و حرفه ای در 
که از طریق  کاربردی  کارشناسی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی، غیرانتفاعی و علمی  ناپیوسته و 
کارشناسی ناپیوسته و  کاردانی،  شرکت در آزمون در رشته های غیرفنی پذیرفته می شوند در مقاطع 
کثر تا سقف مبلغ 3/000/000 ریال  کارشناسی مشمول حمایت خواهد بود و در هر نیمسال تحصیلی حدا
گروه آزمایشی علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی و مبلغ4/000/000  به دانشجویان به رشته های 
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و تجربی به عنوان شهریه تحصیلی  ریال به دانشجویان رشته های 

پرداخت می گردد.
کلیه رشته های تحصیلی و  گیر( در  3- دانشجویان دانشگاه های پیام نور)به غیر از دوره های فرا
کارشناسی ارشد و دکترا مشمول حمایت  کارشناسی،  کارشناسی ناپیوسته،  کاردانی،  مقاطع تحصیلی 
گواهی تحت  کشور، ضمن ارائه  خواهند بود و به استناد بند »ک« ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه 
حمایت به دانشگاه مربوطه، تحصیل آنان در دانشگاه رایگان بوده و از معافیت در پرداخت شهریه 
بهره مند می باشند. لیکن صرفًا به دانشجویان خواهر مورد حمایت شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام 
کمک هزینه تحصیلی پرداخت می گردد. نور در هر نیمسال تحصیلی مبلغ 500/000 ریال به عنوان 

گیر دانشگاه پیام نور چنانچه پس از  تبصره 2- دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های فرا
طی دوره دانش پذیری به عنوان دانشجوی رسمی پذیرفته شوند، همانند سایر دانشجویان دانشگاه 

پیام نور مشمول حمایت خواهند بود.
کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه ها)به غیر از دانشگاه پیام  4- دانشجویان مقاطع تحصیلی 
کثر  حدا تحصیلی  نیمسال  هر  در  و  بود  خواهند  حمایت  مشمول  تحصیلی  رشته های  کلیه  در  نور( 
به  10/000/000ریال  مبلغ  و  ارشد  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  به  ریال   5/000/000 مبلغ  سقف  تا 

دانشجویان مقطع دکترا به عنوان شهریه تحصیلی پرداخت می گردد.
به صورت  یا  و  با شرط معدل  که  کاربردی  و جامع علمی  آزاد اسامی  5- دانشجویان دانشگاه 
کاردانی مورد حمایت خواهند بود و  پودمان پذیرفته می شوند، صرفًا در رشته های فنی و در مقطع 
کثر تا سقف مبلغ 4/000/000ریال به عنوان شهریه تحصیلی پرداخت  در هر نیمسال تحصیلی حدا

می گردد.
و  بود  به تحصیل در حوزه های علمیه مشمول حمایت خواهند  ۶- طاب علوم دینی مشغول 

کمک هزینه تحصیلی پرداخت می گردد. ماهیانه مبلغ 200/000ریال به عنوان 
 

یادآوری: 
در  و بدون وقفه تحصیلی  کارشناسی، چنانچه بافاصله  و  کاردانی  التحصیان مقطع  غ  فار  -1
سایر  احراز  به  منوط  شوند  پذیرفته  دانشگاه ها  کلیه  ارشد  کارشناسی  و  ناپیوسته  کارشناسی  مقطع 

شرایط مشمول حمایت خواهند بود.
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کد مددجویی تا پایان  2- مساعدت به دانشجویان و طاب علوم دینی برادر در صورت داشتن 
سن 25 سال بامانع است.

کد مددجویی مشمول حمایت می باشند. 3- دانشجویان خواهر در صورت ازدواج تا زمان حذف 
4- کمـک هزینه تحصیلـی دانشجـویان و طاب علوم دیـنی برای مدت 10 ماه)هر نیمسال 5 ماه( 

محاسبه و پرداخت شود.
کاربردی،  آزاد اسامی، پیام نور، جامع علمی  5- دانشجویان خواهر پذیرفته شده در دانشگاه 
غیرانتفاعی، شبانه، آموزشکده های فنی و حرفه ای شبانه و نیمه حضوری صرفًا در محدوده استان 
باشد)بعد  داشته  وجود  روزانه  تردد  امکان  که  همجوار  استان  شهر  در  یا  و  خانواده  سکونت  محل 

کیلومتر( مشمول حمایت خواهند بود. کثر 90  مسافت حدا
استناد  به  اسامی  آزاد  به شرح فوق، موضوع عدم پذیرش دانشجویان دانشگاه  با عنایت   -۶

کان لم یکن تلقی می گردد. بخشنامه شماره 5230/105012 ـ1390/12/10 
که مراتب به تمام مدیریت های شهرستان و ادارات تابعه اعام  گردد  مقتضی است ترتیبی اتخاذ 

و مددجویان و دانشجویان را در این رابطه مطلع فرمایند.
ب( بخشنامه شماره 700/91/30759ـ1391/4/23 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور: 
به  نظر  و  پوشش  تحت  خانواده های  عضو  دانشجویان  تعداد  روزافزون  افزایش  به  عنایت  با 
محدویت های اعتباری و همچنین توجه به ظرفیتهای موجود و اولویت بندی در ارائه خدمات به 
تحت  دانشجویان  به  تحصیلی  هزینه  کمک  بخشنامه،  این  اباغ  تاریخ  از  که  می رساند  استحضار 
کاربردی و شبانه دولتی با لحاظ نمودن  پوشش پذیرفته شده در دانشگاه های آزاد، پیام نور، علمی 

شرایط ذیل قابل پرداخت است: 
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  کاردانی،  کمک هزینه شهریه دانشجویی در مقاطع تحصیلی   -1

و همچنین دکترای پیوسته قابل پرداخت است.
و  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  دانشجویی  هزینه  کمک  پرداخت  اعتبارات،  وجود  در صورت   -2
کارشناسی  کاردانی و  که در مقاطع تحصیلی  دکترای ناپیوسته بامانع می باشد به ویژه دانشجویانی 

کمک هزینه شهریه دانشجویی بهره مند نشده باشند. از 
3- در صورتی که مستمری خانواده قطع گردد، شهریه دانشجو تا اتمام مقطعی که در آن تحصیل 

می کند قابل پرداخت است.
4- کمک هزینه شهریه دانشجویانی که یک بار مشروط شوند به میزان)50%( کاهش خواهد یافت 

و چنانچه برای بار دوم مشروط شوند پرداخت کمک هزینه شهریه برای یک ترم متوقف می-گردد.
5- پرداخت کمک هزینه شهریه به پذیرفته شدگان دانشگاه های بین المللی امکان پذیر نمی باشد.
که در دانشگاه های دولتی  شایان ذکر است در صورت وجود اعتبار به منظور تشویق دانشجویانی 
هزینه  کمک  معادل)%50(  تحصیلی  هزینه  کمک  شده اند،  پذیرفته  رایگان(  تحصیات  روزانه)با 
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پرداختی به پذیرفته شدگان در دانشگاه های غیردولتی، قابل پرداخت است.
مسؤولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیرکل بهزیستی استان خواهد بود.«

به موجب  امام خمینی  امداد  کمیته  امور مجلس  و  پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی  در 
که:  الیحه شماره 1/100748۶ـ1393/5/11توضیح داده است 

الذکر منضم به نسخه دوم دادخواست دیوان  کاسه فوق  »احترامًا، بازگشت به اباغیه شماره 
موارد  نهاد  این  ـ1391/۶/20  ابطال بخشنامه شماره 5230/47555  در خصوص  کشور  محاسبات 

ذیل را به استحضار می رساند: 
در سال 1391 به استناد بند »ک« ماده 20 برنامه پنجم توسعه مقرر شد اعتبار شهریه دانشجویان 
که علی رغم  گردد  از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تأمین و پرداخت 
پیگیری های به عمل آمده از طریق این نهاد هیچ گونه اعتباری بابت شهریه دانشجویان اختصاص 
داده نشد و صرفًا ازمحل سرجمع اعتبارات حوزه فرهنگی نسبت به پرداخت هزینه دانشجویان اقدام 
کمیته امداد نسبت به  که نهادهای حمایتی از جمله  کید بر این بود  شد. ضمن اینکه در سال 1391 تأ
معرفی دانشجویان به منظور بهره مندی از تحصیل رایگان در دانشگاه ها اقدام نمایند و دانشگاه ها 

اعتبار مورد نیاز را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دریافت نمایند.
سال  در  اسامی  شورای  مجلس  موافقت  و  نهاد  این  مستمر  پیگیری های  به  توجه  با  علیهذا، 
1392 ذیل ردیف اعتبار نهاد متبوع در قانون بودجه طبق ردیف 129۶00 برنامه ای، اعتباری تحت 
بابت  ریال  میلیارد  مبلغ 450  نیز  پایان سال  تا  و  یافته  اختصاص  تامین شهریه دانشجویان  عنوان 
به محدودیت  توجه  با  دانشجویان  آن، شهریه  متعاقب  و  واریز شده  دانشجویان  تحصیلی  شهریه 

منابع اختصاصی و رعایت اولویتها پرداخت شد.
تعداد دانشجویان و  به  با توجه  نیاز  اعتبارات مورد  اولیه  برآورد  شایان ذکر است در سال 1392، 
میانگین شهریه پرداختی به دانشگاه های غیردولتی مبلغ 1025 میلیارد ریال بوده است لیکن تقریبًا 50 
درصد اعتبار الزم جهت تحقق کامل بند)ک( ماده بیست برنامه پنجم توسعه تخصیص یافته است.

در سال 1393 نیز با اندکی افزایش میزان اعتبار پیش بینی شده جهت شهریه دانشجویان مبلغ 
آیین نامه   3 ماده  استناد  به  و  اعتبار  کامل  تخصیص  عدم  به  توجه  با  که  است  ریال  میلیارد   515
اجرایی بند)الف( تبصره)1۶( قانون بودجه سال 1393 مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی موظف 
کردن مواردی  به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته می باشند، با لحاظ 
از قبیل آثار منفی و آسیب های اجتماعی مهاجرتهای تحصیلی برای دختران، حمایت هرچه بیشتر 
کار بهتری دارند)با توجه به تجربه اشتغال زایی در نهاد متبوع( و...  که در آینده بازار  از رشته هایی 

کرد اعتبارات اختصاصی وضع شده است. ضوابطی جهت رعایت اولویت در هزینه 
ارائه خدمات تحصیلی به  کمیته امداد در اولویت بندی تخصیص اعتبار و  بنا بر مراتب، اقدام 
از  دانشجویان در جهت اعمال محدودیت نبوده بلکه به لحاظ فقدان سیاست اجرایی، جلوگیری 
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آسیب های اجرای این طرح نسبت به تمامی رشته ها و رقابت درآمدزایی بین دانشگاه ها، بهره برداری 
و  داشته  کاربردی  قابلیت  که  رشته هایی  و  در سر فصلها  آن  کرد  هزینه  از طریق  اعتبارات  از  بهینه 
گرفتن جوانب امر  کمتری است و با در نظر  تحصیل بی رویه دانشجویان در آن ها دارای تالی فاسد 

گرفته است. این اقدام صورت 
که در حال حاضر زمان اجرای بخشنامه موصوف منقضی شده، تأیید   لذا ضمن اعام این نکته 

گرفته از طریق معاونت فرهنگی این نهاد مورد استدعاست. اقدامات صورت 
کارشناسان معاونت حقوقی و امور مجلس همچنین معاونت فرهنگی  ضمنًا در صورت صاحدید، 

این نهاد آمادگی حضور در مراحل بررسی موضوع و ارائه توضیح را دارند. «
900/93/38815ـ  شماره  الیحه  موجب  به  نیز  کشور  بهزیستی  سازمان  حقوقی  امور  مدیرکل 

که:  1393/3/27 توضیح داده است 
»با سام

ابطال  بر  مبنی  کشور  محاسبات  دیوان  سوی  از  مطروحه  شکایت  به  پاسخ  در  احترامًا، 
کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاونت   1391/4/23 700/91/30759ـ  شماره  بخشنامه 
کاسه  پرونده  موضوع  معلول  دانشجویان  شهریه  هزینه  کمک  پرداخت  نحوه  دستورالعمل  و 

930998090004003)79/93( مطالبی را به شرح ذیل جهت بهره برداری معروض می دارد.
1- بخشنامه مورد شکایت در 5 بند در راستای اجرای هدفمند و صحیح مقررات قانونی برای 

پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی معلوالن اباغ شده است.
2- نظر به محدویتهای اعتباری و مالی سازمان و افزایش تعداد دانشجویان مشمول قانون و 

ایجاد رویه جهت استفاده برابر آنان از تسهیات قانونی، بخشنامه مذکور صادر شده است.
که بخشنامه مذکور  3- با مداقه در مفاد بخشنامه و بندهای آن به وضوح قابل استنباط است 
کید بر پرداخت آن می باشد. لیکن برای ایجاد  ناظر بر تقلیل میزان شهریه دانشجو نمی باشد بلکه تأ
انگیزه و ترغیب دانشجویان به ادامه تحصیل، برای دانشجویان مشروطی، در بند 4 بخشنامه مقرره 

بازدارنده و ایجادکننده داعیه و انگیزه پیش بینی شده است.
جهت  صرفًا  و  ندارد  موجود  قوانین  با  مغایرتی  هیچ  یا  اباغی  بخشنامه  می رسد  نظر  به  لذا 

کمبود اعتبار مواجه شده است.«  هدفمندی اعتبار موجود و جبران 
شماره  نامه  موجب  به  کشور  محاسبات  دیوان  بودجه  تفریغ  و  مجلس  حقوقی،  معاون 

که:  کرده است  20000/547ـ1394/۶/2 اعام 
20000/1024ـ  شماره  نامه  در  مضمون  شرح  به  کشور  محاسبات  دیوان  خواسته  »احترامًا، 
1392/12/18 منحصرًا ابطال بخشنامه های شماره 523/4755 1391/۶/20 معاون امور فرهنگی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و شماره 700/91/30759ـ 1391/4/23 معاون امور اجتماعی سازمان 
معلول  دانشجویان  هزینه شهریه  کمک  پرداخت  نحوه  دستورالعمل  ابطال  و  بوده  کشور  بهزیستی 

697



کشور مدنظر نمی  موضوع بخشنامه شماره 700/91/20۶5۶ـ 1391/2/27 رئیس سازمان بهزیستی 
باشد.« 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/۶/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت 
کثریت آراء  اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با ا

کرده است. به شرح زیر به صدور رأی مبادرت 

رأی هیأت عمومى
که بخشنامه های مورد اعتراض برخاف اطاق حکم مقرر در بند 70 قانون بودجه  نظر به این 
کشور و بندک ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران،  کل  سال 1391 
کرده است، مغایر قانون و خارج  پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی مشمولین قانون را محدود و مقید 
کننده تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیات  از حدود اختیارات مرجع صادر 
 13 ماده  اعمال  با  می شود. ضمنًا  ابطال  اداری مصوب سال 1392  عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و 
زمان  به  بخشنامه ها  ابطال  تسری  بر  مبنی  اداری  عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و  تشکیات  قانون 

تصویب موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

صورت   3 بند  ابطال  موضوع  با  اداری  عدالت  دیوان  عمومى  هیأت   155 شماره  رأی 
جلسه فرمانداری شهرستان شهریار

1392/3/26 شماره هـ/9 0 /668  
تاریخ دادنامه: 1392/02/30 

شماره دادنامه: 155 
کالسه پرونده: 668/90

مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کى: آقای احمد حسین پورآق برار شا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار
جلسه  صورت   3 بند  ابطال  دادخواستی  موجب  به  برار  پورآق  حسین  احمد  آقای  کار:  گردش 

که:  فرمانداری شهرستان شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است 
در صورت جلسه فرمانداری بند 3 مقرر شد فرماندهی انتظامی شهرستان ضمن اباغ موضوع عدم 
نصب صندوق ها در معابر و اماکن عمومی به مؤسسات خیریه در صورت مشاهده تخلف اقدام الزم 
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که معابر عمومی طبق ماده 55 قوانین و مقررات شهرداری، در اختیار  به عمل آورد. با توجه به این 
شهرداری است و هرگونه معابر و جلوگیری از سد معبر با شهرداری است و در تبصره 1 ماده 55 صریحًا 
به این موضوع اشاره شده است و اماکن عمومی با توجه به ملک خصوصی است و شخص می تواند 
که صاح بداند واریز نماید و فرمانداری نمی-تواند  وجوه شرعی خود را به هر سازمان یا مؤسسه ای 
خارج از قوانین موضوعه صورت جلسه تصویب نماید، خواهشمند است دستور فرمایید صورت جلسه 

فوق ابطال شود.
متن مصوبه مورد اعتراض در صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار به قرار زیر است: 

اباغ موضوع عدم نصب صنادیق در معابر و  انتظامی شهرستان ضمن  3- مقرر شد فرماندهی 
اماکن عمومی به مؤسسات خیریه در صورت مشاهده تخلف اقدام الزم به عمل آورد.

در پاسخ به شکایت مذکور، فرماندار شهرستان شهریار به موجب الیحه شماره 2939/1/۶149ـ 
که:  1390/9/12 توضیح داده است 

کـاسـه  پـرونـده  بـا  ارتبـاط  در  شعبـه  آن   1390/7/20 شمـاره 900۶39  نـامه  بـه  احتـرامـًا، عطف 
جلسه  صورت   3 بند  ابطال  خواسته  بر  مبنی  برار  پورآق  حسین  احمد  آقای   9000998090051002

که در تاریخ 1390/8/19 به این فرمانداری اباغ شد.  2939/1/218۶1
دفاعیه به شرح ذیل جهت رد خواسته ابطال، مورد استدعاست: 

گزارشات و خواسته متولیان و مسؤولین  از مواردی است و طی  1- بند 3 صورت جلسه مذکور، 
اداره  و  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  باالخص  نهادهای حمایتی  و  خیریه  مؤسسات  امر شهرستان 
کشور  تقسیمات  قانون  رعایت  بدون  که  است  صنادیقی  نصب  عدم  صرفًا  آن  موضوع  و  بهزیستی 
صورت  به  قانونی  نهادهای  و  خیریه  مؤسسات  موازات  در  نظارت  بدون  و  جغرافیایی  محدوده  و 
ناهماهنگ ایجاد شده و سپس جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از اعانات مردمی، این 

گردیده است. مصوبه مقرر 
امداد  کمیته  نامه شماره 5120/54708 سرپرست  از  2- بند 3 صورت جلسه مذکور، به استناد 
کشور به استانداران سراسر  امام خمینی)ره( تهران و در راستای نامه شماره 029 8۶/11/1 وزیر وقت 
کشور جهت جلوگیری از توزیع و نصب چنین صنادیق و حتی تجدیدنظر راجع به نحوه فعالیت آنان 

اباغ شده، مقرر شده است.
نظر  از  شهرداری ها  قانون   55 ماده   1 تبصره  با  مذکور  صورت جلسه   3 بند  اینکه  فرض  به   -3
که بند 3 صورت جلسه  موضوعیت یکی تلقی شود، پس خواسته ابطال در صورتی امکان پذیر است 
مغایر یا مخالف ماده فوق باشد، ضمن اینکه در تعارض نیست بلکه موافق و حتی مؤکد و در راستای 

مقررات نیز می باشد.
4- با استناد به قانون، موضوع دعوا باید جزمی و مضیق باشد و با شک و تردید خواهان نمی 
که از طریق قیاس و تفسیر موسع بخشیدن خاف تبصره ماده  تواند خواسته ابطال را به احتمال این 
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فوق جهت رسیدن به نصب چنین صنادیقی توجیه که نوعًا وجاهتی نداشته تعبیر نماید.
خواهشمند است با عنایت به مراتب و مستندات پیوستی و گزارشات و با استناد به مواد 13 قانون و 
84 و 2۶ آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری صدور دستور قرار رد دادخواست خواهان مزید امتنان 

است.«
اندیکاتور  ـ1390/10/21 ثبت دفتر  به شماره 5801288  که  به موجب الیحه ای  همچنین شاکی 

هیأت عمومی شده توضیح داده است که: 
که در دفاعیه خود  دفاعیه به شرح ذیل جهت درخواست ابطال صورت جلسه فرمانداری شهریار 

اعام فرمود که این صورت جلسه به درخواست مسؤولین شهرستان است.
گذار کرده در صورتی که مسؤوالن  1- بند 1 دفاعیه فرماندار، مسؤولیت صورت جلسه را به متولیان وا
که ماده 55 قانون شهرداری ها  و متولیان شهرستان نمی توانند خاف قانون آیین نامه تنظیم نمایند 

گذار شده است. مصوب شد که مسؤولیت شهری به شهرداری وا
که صورت جلسه عام است نه خاص و در صورت جلسه قید نشده  الزم است به عرض برسانیم 
آن هایی که تقسیمات کشوری را رعایت نکردند نمی توانند صندوق صدقات نصب یا پخش نمایند و یا 

از فعالیت آن ها جلوگیری شود و برای عموم مؤسسات نوشته شده و قید خاصی ندارد.
2- مجوز و اساسنامه پلیس امنیت کشور که خود گویای رعایت تقسیمات و محدوده جغرافیایی و با 

هماهنگی و نظارت با پلیس امنیت استان و شهرستان های ایجاد شده نظارت دقیق دارند.
کشوری برای واحدها و سازمان های اداری، اجرایی، قضایی و نهادهای  3- ماده 14 تقسیمات 

انقابی است، نه برای سازمان های غیردولتی و غیرسیاسی.
تبصره 1- ماده 14 قانون نیروهای مسلح مستثنی از این قانون است که مرجع مجوز فعالیت نیروی 

انتظامی است که خود جزو نیروهای مسلح است.
4- قانون صریحًا مشخص کرده که کدام مرجع صدور مجوز و ناظر بر عملکرد مؤسسات غیرانتفاعی 

است.
5- با توجه به مواد 585 و 584 تجارت شرایط ثبت مؤسسات و تشکیات غیرتجاری مصوب سال 
1337 را در همین راستا تنظیم و تصویب شد. در ماده یک آیین نامه فوق االشاره در تعریف مؤسسات 

غیرتجاری و غیرانتفاعی را الزمه و خصیصه اینگونه مؤسسات محسوب کرده اند.
کدام بند  که  کرده اند اما قید نکرده اند،  ۶- با عنایت به اینکه ماده 84 آیین دادرسی مدنی اشاره 
که دیوان صاحیت رسیدگی به صورت جلسه را ندارد یا اینکه مجوز  اشاره شده آیا منظور این است 
مؤسسه خیریه محرز نشده و یا صورت جلسه مشروع نیست و یا اینکه اینجانب به عنوان مدیر عامل 
مؤسسه خیریه نمی باشم که مدارک و مستندات پیوست به حضورتان جهت هرگونه بهره برداری ارسال 

می شود.
کدام موارد قانونی تشکیل شد در ماده 2 نحوه تأسیس شعبه و ماده 29 بودجه  با  7- مؤسسه 
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کشور و  مؤسسه و نحوه نصب صندوق صدقات در اماکن عمومی و خصوصی و با تأیید پلیس امنیت 
سازمان ثبت اسناد کشور در اساسنامه پیش بینی شده است. «

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب 
کثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با ا

رأی هیأت عمومى
مطابق تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها 
کسب و یا سکنی و یا هر عنوان  و استفاده غیرمجاز آن ها و میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای 
دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر 
کنند. با توجه به حکم قانونی مذکور، بند 3 صورت  و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأسًا اقدام 
جلسه فرمانداری شهریار در الزام فرماندهی انتظامی شهرستان به جلوگیری از نصب صندوق در معابر و 
اماکن عمومی توسط مؤسسات خیریه و اقدام الزم در صورت مشاهده تخلف، خارج از حدود اختیارات 
فرمانداری شهرستان شهریار و داخل در وظایف شهرداری است. از این حیث و به استناد بند 1 ماده 19 و 

ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعام می شود.
هیأت عمومى دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری

على مبشری

اعالم تعارض آراء صادره از شعب 4، 13، 14 و 15 بدوی و دوم و دهم تجدیدنظر دیوان 
عدالت اداری

تاریخ: 86/2/30
شماره دادنامه: 134 الى137 

کالسه پرونده: 516/85
مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فاطمه محمدربیع 3- خانم  پرورش 2- خانم  و  آموزش  وزارت  اداری  امور  1- مدیرکل  کى:  شا
فروزنده امیدوار 4- خانم اقدس امین 

موضوع شکایت و خواسته: اعام تعارض آراء صادره از شعب 4، 13، 14 و 15 بدوی و دوم و دهم 
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 

مقدمه 
 18۶9/83 و   18۶۶/83 و   18۶5/83 کاسه  پرونده  به  رسیدگی  در  پانزدهم  شعبه   -1 الف(   
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کزاد به طرفیت وزارت  موضوع شکایت خانمها فاطمه محمدربیع، فاطمه شاه تاج و خانم طاهره پا
کودک  آموزش و پرورش بخواسته مطالبه پاداش حق جذب فوق العاده مدیران و معاونین مهدهای 
 84/1/17 مورخ   ۶3 و   84/1/17 مورخ   ۶2  ،1384/1/17 مورخ   ۶1 شماره  دادنامه های  شرح  به 
کی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش اجمااًل اعتراض به  چنین رأی صادر نموده است، خواسته شا
کودک به ایشان است و سازمان مشتکی عنه به  عدم تعلق جذب فوق العاده مدیران و معاونین مهد 
موجب الیحه جوابیه اشعار داشته اند، حق مالی موضوع خواسته که مطابق بخشنامه شماره 710/95 
گردیده منحصر به مدیران و معاونین واحدهای آموزشی و مصوب  مورخ 1382/11/8 سازمان تجویز 
وزارتخانه متبوعه می باشد، فلذا اقدامی در خصوص مشارالیها میسور نمی باشد و تقاضای رد آن را 
و  آموزش  وزارتخانه  آموزشی مصوب  واحدهای  کودکستانها جز  و  اینکه مهدها  به  با عنایت  داریم. 
پرورش قرارنگرفته و ارتباط تشکیاتی نیز با وزارتخانه مذکور ندارد و صرف اینکه شورای عالی انقاب 
کز آموزشی قلمداد نموده مبین برخورداری از تعلق حق موضوع خواسته  فرهنگی مهدهای کودک را مرا
کی دلیلی بر شمول بخشنامه استنادی نسبت به خود ارائه و ابراز ننموده  نبوده در نتیجه چون شا
کی متصور و ثابت نبوده و تخلفی ازجانب وزارتخانه مشتکی عنه مشهود  تضییع حقی نسبت به شا
نمی باشد مآاًل بنا به مفهوم مخالف مستنبط از بند 2ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری با عدم ثبوت 

شکایت شاکی حکم به رد آن صادر واعام می دارد.
تقاضای  موضوع   448/84 کاسه  پرونده  به  رسیدگی  در  تجدیدنظر  دهم  شعبه   -2 الف(   
تجدیدنظر خانـم فاطمه محمدربیع نسبت بـه دادنامه شمـاره ۶2 مورخ 1384/1/17صادره از شعبه 
دادنامه  خواهی  تجدیدنظر  رد  با   1385/2/13 مورخ   1۶1 شماره  دادنامه  شرح  به  دیوان  پانزدهم 

معترض عنه مبنی بر رد شکایت را تایید و استوار نموده است. 
کاسه 2587/83 و 23۶9/83 موضوع شکایت  ب( 1- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده 
خانم محبوبه اسدیان و اقدس امین به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، تعلق افزایش 
 820 شماره  دادنامه های  شرح  به  ابتدائی  مدارس  کودک  مهدهای  معاونین  و  مدیران  حق جذب 
مورخ 1385/3/30 وشماره 927 مورخ 1385/4/22 چنین رأی صادر نموده است، به موجب حکم 
کارگزینی مربوط، خواهان مستخدم رسمی آموزش و پرورش بوده و تکذیب رابطه استخدامی فیمابین 
شماره  دستورالعمل  موضوع  جذب  فوق العاده  افزایش  مشمول  خواهان  بنابراین  است.  باوجه 

710/95مورخ 1382/11/8 می باشد و حکم به پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعام می شود.
ب( 2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کاسه 1143/85 موضوع تقاضای تجدیدنظر 
کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 927 مورخ 1385/4/12 به  اداره 
شرح دادنامه شماره 131 مورخ 1385/7/4 چنین رأی صادر نموده است، اعتراض تجدیدنظرخواه 
وزیران  هیأت  مورخ 1374/5/15  تصویب نامه شماره 5874/ت153۶9  زیرا  می رسد،  نظر  به  وارد 
کم  که به استناد تبصره 37 قانون برنامه توسعه به تصویب رسیده است، شاخص های مربوط به ترا
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کاسها در دوره ابتدائی، راهنمائی، متوسطه و پیش دانشگاهی شهر و روستا و همچنین شاخص های 
کرده  را مشخص  ابتدائی و راهنمائی  نیاز وزارت آموزش و پرورش دردوره های  انسانی مورد  نیروی 
با  و  است  نشده  پیش بینی  و  احصاء  مذکور  آموزش  واحدهای  زمره  در  کودک  مهد  واحد  لکن  است 
کودک جزءواحدهای آموزشی تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش  توجه به اینکه اصواًل مهدهای 
کشور و با صدور مجوز از طرف سازمان  نبوده و به صورت غیر دولتی و تحت نظارت سازمان بهزیستی 
اخیرالذکر اداره می شوند، بنابراین مشمول مقررات واحدهای آموزشی که تحت پوشش وزارت آموزش 
و پرورش اداره می گردند، نمی باشد و مصوبه جلسه مورخ 1375/9/2 شورای عالی انقاب فرهنگی 
آموزشی  کز  مرا از  کودک  مهدهای  و  رسیده  تصویب  به  کشور  بهزیستی  سازمان  تقاضای  بنابه  که 
گرفته و داللتی ندارد  گردیده است در ارتباط با مقررات سازمان بهزیستی فوق االشاره صورت  محسوب 
اینکه  به  با عنایت  و  باشند.  گرفته  قرار  وپرورش  آموزش  وزارت  واحدهای مذکور تحت پوشش  که 
ضوابط  تعیین  درمقام  که  وزیران  هیأت   137۶/4/8 54559/ت18102مورخ  شماره  تصویب نامه 
فوق العاده جذب رؤسا و معاونین واحدهای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش به تصویب 
اخیرالذکر محول  وزارت  به عهده  آنرا  اجرای  نحوه  و  تعیین ضوابط  مذکور  بند 4 مصوبه  در  رسیده 
که در دادنامه تجدیدنظر خواسته  نموده است و دستورالعمل شماره 710/95 مورخ 1382/11/8 نیز 
با توجه به مقررات مذکور  بنابراین  گردیده است.  گرفته بر همین اساس تنظیم  مورد استدالل قرار 
که مسئولیت  وزارت تجدیدنظرخواه الزامی به پرداخت حق جذب و حق مدیریت تجدیدنظر خوانده 
کودک را عهده دار می باشد ندارد و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته  واحد غیر دولتی مهد 
گردیده مخدوش تشخیص و با فسخ آن شکایت تجدیدنظر خوانده  بدون توجهبه موارد مذکور صادر 

را موجه ندانسته و حکم به رد آن صادر می نماید. 
کاسه 219۶/83 موضوع شکایت خانم فروغ السادات  ج( شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده 
فوق العاده  احتساب  بخواسته،  پرورش  و  آموزش  وزارت  اداری  امور  کل  اداره  طرفیت،  به  مویدی 
جذب سرپرستان موضوع بخشنامه 710/95 مورخ 1382/11/8 به شرح دادنامه شماره 2۶7 مورخ 
کی مستخدم رسمی دولت و در رسته  1385/2/30 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شا
کودک بوده استدالل اداره طرف شکایت مبنی بر  آموزشی و فرهنگی و با پست سازمان رئیس مهد 
کودک جزء واحد آموزشی دولتی و تحت پوشش این وزارتخانه نمی باشد، موجه و مدلل  اینکه مهد 
نبوده با عنایت به پست ثابت سازمانی در مقام مستخدم آموزش و پرورش عدم انتفاع از فوق العاده 
مقررات  و  قوانین  با  مغایر   1382/11/8 مورخ   710/95 دستورالعمل  از  واحدها  سرپرستان  جذب 

موضوعه بوده لهذا رأی به ورود آن و الزام اداره به اعمال مقررات مذکور صادر واعام می شود.
کاسه 3722/83 موضوع شکایت خانم سکینه ولدان   د( شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده 
زوج به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش بخواسته مطالبه حق جذب مدیران مصوبه هیأت دولت 
به مصوبه  نظر  نموده است،  رأی صادر  دادنامه شماره 3231 مورخ 1384/12/27 چنین  به شرح 
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خ  بنا به پیشنهاد مور که در جلسه مورخ 7۶/3/4  شماره 54559 مورخ 137۶/4/8 هیأت دولت 
هماهنگ  نظام  قانون   ۶ ماده  استناد  به  و  کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان   137۶/2/23
کارکنان دولت مصوب 1370ضوابط فوق العاده جذب رؤساو معاونان واحدهای آموزشی و  پرداخت 
پرورشی را تصویب نموده و در نشست سیصدو هفتاد و هشتم مـورخ 1375/5/2 شورای عالی انقاب 
و  آموزشی  کز  مرا عنوان  به  را  کودکها  مهد  براینکه  مبنی  کشور  بهزیستی  سازمان  تقاضای  فرهنگی 
آراء تشخیص داده  کثریت  ا با  از بحث  گردیده شورای عالی نیز پس  گردد مطرح  فرهنگی محسوب 
کی ثابت تشخیص و حکم  گردند. لذا به نظر شکایت شا کز آموزشی محسوب  کودکها از مرا که مهد 
به ورود آن صادر و اعام می گردد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا 
مشـاوره  انجام  و  بـررسی  و  بحث  از  پس  و  تشکیل  دیوان  علی البدل   شعب  دادرسان  و  مستشاران  و 

کثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. باا

رأی هیأت عمومى
با عنایت به اختیار هیأت وزیران به شرح مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق 
مورخ  اینکه تصویب نامه شماره 54559/ت18102ه   و  آن  و شرایط  تعیین ضوابط  و  مصوبه 1370 
137۶/۶/8 مفید جواز پرداخت فوق العاده حق جذب به رؤسا و معاونان واحدهای آموزش و پرورش 
کودک  مهد  در  شاغل  افراد  به  آن  پرداخت  و  است  مزبور  تصویب نامه  مشمول  مستخدمان  سایر  و 
که در زمره واحدهای آموزشی شناخته نشده است، مجوزی ندارد،بنابراین دادنامه های شماره ۶1، 
۶2 و ۶3 مورخ 1384/1/17 شعبه پانزدهم، شماره 131مورخ 1385/7/4 شعبه دوم تجدیدنظر در 
که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون شناخته می شود. این رأی به استناد ماده  حدی 
43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه 

الزم االتباع است.
هیأت عمومى دیوان عدالت اداری
معاون قضائى دیوان عدالت اداری

                                                                                                                                                                                                                                                                            مقدسى فرد

ابطال ششصدو نود و نهمین جلسه شورای عالى آموزش و پرورش
تاریخ: 86/3/6

                                                                                                     شماره دادنامه: 156
کالسه پرونده: 734/83

مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
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بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

کودک خصوصی استان اصفهان  کى: کانون توسعه و همیاری مهدهای  شا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ششصدو نود و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش 

مقدمه
کی به شرح دادخواست و الیحه تکمیلی آن اعام داشته اند، شورای عالی آموزش و پرورش در  شا
ششصدو نود و نهمین جلسه خود به تاریخ 1382/11/28 اقدام به تصویب طرح دو ساله شدن دوره 
کودک به آموزش و پرورش نمود  گذاری صدور مجوز تأسیس مهدهای  پیش دبستانی و همچنین وا
که این مصوبه با ماده 2۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380/10/27 مجلس 
سازمان  صاحیت  در  را  کودک  مهدهای  انحال  و  اداره  تأسیس  پروانه  صدور  که  اسامی  شورای 
کامًا مغایر می باشد. بنا به مراتب ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضا  کشور قرار داده است،  بهزیستی 
است. سرپرست دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 

120/10082/۶ مورخ 1384/1/23 اعام داشته اند.
کشور به پنج دوره تقسیم شده است: 1-کودکستان  اواًل، براساس مقررات مربوط نظام آموزشی 
 -4 ساله(  سه  راهنمائی)دوره   -3 ساله(  پنج  ابتدائی)دوره   -2 ساله(  دو  دبستانی)دوره  پیش  یا 

متوسطه)دوره سه ساله( 5- پیش دانشگاهی)دوره یک ساله(. 
ثانیًا، طبق بند یک و 2 ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و تصویب 
نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش و تعیین خط مشی آموزشی آن بر عهده شورای عالی آموزش 
نوع  هر  اساسنامه  تصویب  فوق الذکر  قانون   ۶ ماده   ۶ بند  استناد  به  و همچنین  می باشد  وپرورش 
راستا  این  در  که  بوده  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  خاص  وظایف  از  جدید  تعلیماتی  مؤسسه 
کشور  آموزشی  نظام  چارچوب  در  ساله  دو  دوره  یک  دبستانی)کودکستان(  پیش  دوره  اساسنامه 
با  دولتی  بهدو شیوه  پرورش  و  آموزش  وزارت  با مجوز  آموزشی  واحدهای  این  و  رسیده  به تصویب 
ثالثًا،  می نمایند.  فعالیت  انتفاعی  غیر  مدارس  تأسیس  قانون  براساس  دولتی  غیر  و  مردم  مشارکت 
اینگونه  دبستان(  ماقبل  سال  دبستانی)دو  پیش  با  کودک)آمادگی(  مهد  لفظی  ک  اشترا دلیل  به 
که اساسنامه مـذکور در مغایرت با فعالیت آن ها می باشد  کرده اند  موسسین مهدکودک خصوصی تصور 
و حـال آنکه آن ها می توانند بـا مجوز اخذ شده از سازمان وفق ماده 2۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت همچنان به فعالیت خود ادامه داده و چنانچه قصد داشته باشند واحد آموزشی پیش 
دبستانی غیر دولتی تأسیس نمایند، ضرورت دارد براساس اساسنامه عمل نموده و از وزارت آموزش 
و پرورش مجوز فعالیت دریافت نمایند. رابعًا، دوره پیش دبستانی یک تأسیس حقوقی مستقل بوده 
کودک خصوصی نمی باشد و این دوره به عنوان یکی از دوره های آموزشی  و در تعارض با مهدهای 
مهدکودک  به  مربوط  مقررات  از  و  می باشد  مقررات خاص خود  و  قوانین  تابع  و  گردیده  تلقی  کشور 
مستثنی می باشد. هیأت عمومـی دیوان  عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و 
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کثریت به شرح  دادرسان علی البدل   شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با ا
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومى
کودکان  کثر سن  کودکستان از حیث حداقل و حدا با عنایت به وجوه افتراق و تمایز مهدکودک و 
کیفیت نگهداری و آموزش و پرورش  قابل پذیرش در هر یک از دو مؤسسه مزبور و تفاوت شرایط و 
که مبین دو شخصیت حقوقی متفاوت است و صراحت ماده  و ارائه سایر خدمات ضروری به آنان 
4 قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مبنی بر ضرورت اخذ مجور رسمی از وزارت آموزش و پرورش 
کودکستان و اینکه بند یک ماده 2۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  به منظور تأسیس 
از  منصرف  و  کشور  بهزیستی  ازسازمان  مهدکودک  تأسیس  پروانه  اخذ  لزوم  به  ناظر   1380 مصوب 
کودکستان است. بنابراین مصوبه ششصد و نود و نهمین جلسه مورخ 1382/11/28  پروانه تأسیس 
کودکستان توسط وزارت آموزش و  شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه تایید اختیار مجوز تأسیس 

پرورش مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات مرجع مزبور نیز نمی باشد.
هیأت عمومى دیوان عدالت اداری
معاون قضائى دیوان عدالت اداری

                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                          

کل نظارت بر امور  خ 82/9/25 اداره  ابطال بخشنامه شماره 27036/5/82/5 مور
دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى

تاریخ: 1383/7/12 
شماره دادنامه: 316

کالسه پرونده: 82/1012
مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کیش  کى: شرکت ان بی اس  شا
کل  موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5/5/82/2703۶ مورخ 82/9/25 اداره 

نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 

مقدمه 
کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر به  کی بشرح دادخواست تقدیمی اعام داشته است، اداره  شا
موجب بخشنامه مورد شکایت توزیع و مصرف آمپول ترامادول 100 میلی گرم را محدود به بیمارستان ها 
گزارش هایی توسط  کل مزبور برای این تصمیم صرفًا اشاره به وجود  کز اورژانس می نماید. اداره  و مرا
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بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

اشخاص نامعلوم و نامشخص مبنی بر ایجاد و یا ازدیاد عوارض ناخواسته این دارو نموده است. این 
که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هنگام صدور مجوز واردات این  امر در حالی می باشد 
کامل نسبت به عوارض ناشی از مصرف این دارو داشته است. این تصمیم مغرضانه و  گاهی  دارو آ

جهت دار بوده است.
سرپرست  است.  تقاضا  مورد   82/9/25 مورخ   5/5/82/2703۶ شماره  بخشنامه  ابطال  لذا 
نامه  طی  مذکور  شکایت  به  پاسخ  در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  دفترحقوقی 
شماره/۶3158/ح/ن مورخ 83/5/18 اعام داشته اند: 1 - به استناد بند)الف و ب( فراز یازدهم ماده 
یک قانون تشکیات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعام استانداردهای 
مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی و بهزیستی و دارویی، نحوه مصرف داروبا این وزارتخانه بوده و 
کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر متولی سیاستگذاری و اجرا می باشد. 2 - طبق مفاد تبصره  اداره 

یک اصاحی ماده 14 از قوانین و مقررات امور داروئی و…. 
مصوب 1334 و اصاحیه سال 13۶8 آن اعتبار پروانه واردات بمدت 4 سال می باشد و چنانچه 
این مدت در صورت تشخیص ورود صدمه و زیان به سامت عمومی جامعه و بیماران مصرف کننده 
گزارش علمی و تحقیقی  آن، پروانه مذکور با رأی کمیسیون ذی ربط لغو می گردد. 3 - با توجه به ارائه 
که مبتنی بر بررسی های تئوری و  کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر  دفتر تحقیق و توسعه اداره 
علمی پزشکان و متخصصین مربوط می باشد بروز عوارض خطرناک ناشی از مصرف بی رویه آمپول 
گردیده است، لذا توزیع آن طی بخشنامه شماره 5/22/24725/د مورخ  100 میلی  گرم ترامادول احراز 
با  مواجهه  در  تا  گردید  بیمارستان ها  و  درمانی مجهز  کز  مرا در  کاربری  به  1382/9/1 صرفًا محدود 
کنترل آن با حضور پزشکان و متخصصین حاضر در بالین بیماران  عوارض اتفاقی و ناخواسته دارو 
امکان پذیر باشد. 4 - مجاز بودن مصرف دوز پایین تر از 100 میلی گرم داروی مذکور به اشکالی دیگر 
گهانی  نظیر قرص، کپسول و شیاف مؤید آن است که مصرف آن بطور کلی ممنوع نگردیده و عوارض نا
امور  با  مرتبط  بخشنامه،  جاری صدور  و ضوابط  مقررات  به  نظر  است.  بوده  نظر  مد  آمپول  تزریق 
پزشکی، درمانی و داروئی در حیطه وظایف و مسئولیتهای این وزارتخانه می باشد رد شکایت مورد 
تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت االسام والمسلمین 
رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و 

کثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. بررسی و انجام مشاوره با ا
  

رأی هیأت عمومى
به موجب بند)الف و ب( فراز یازدهم ماده یک قانون تشکیات و وظایف وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی مسئولیت خطیر تعیین و اعام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی 
کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر  بهزیستی، دارویی و همچنین نحوه مصرف داروها بعهده اداره 
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده و حکم مقرر در تبصره یک اصاحی ماده 14 
اعتبار  محدودیت  در  مصرح  13۶8نیز  اصاحیه  و   1334 مصوب  دارویی  امور  مقررات  و  قوانین  از 
پروانه واردات دارو و جواز لغو آن در صورت ایرادصدمه و زیان به سامت عمومی جامعه و بیماران 
شماره  بخشنامه  فوق الذکر  جهات  به  بنا  است.  ذیصاح  کمیسیون  تشخیص  به  آن  مصرف کننده 
5/5/82/2703۶ مورخ 82/9/25 اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان 
کل نظارت بر امور  گزارش علمی و تحقیقی دفتر تحقیق و توسعه اداره  که براساس  و آموزش پزشکی 
کز  دارو و مواد مخدردر باب عوارض شدید ناشی از تزریق آمپول ترامادول، توزیع و مصرف آن را به مرا

کرده است، مغایرتی با قانون ندارد. درمانی مجهز به سیستم اورژانس محدود 

آیین نامه   26 ماده  از  قسمتى  ابطال  مورد  در  اداری  عدالت  دیوان  رویه  وحدت  رأی 
کودک خصوصى تأسیس و اداره مهدهای 

1372/4/19 نقل از شماره 14076 -  
1372/2/8  شماره: هـ70.65.  

 تاریخ: 1371/6/14 
شماره دادنامه: 109 - 108 - 107 - 106 - 110 - 111

کالسه پرونده: 73/63- 66/63- 70/65- 32/65- 106/66-94-70  
 مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

کی نژاد، بدری الزمان خطیبی، ام البنین ناظم زمردی، فتح اهلل مرتضوی، به وکالت  کى: احمد   شا
کودک خصوصی، رحیم شایان راد، عباس معلم زاده حقیقی؛  از تعداد مدیران مهدهای 

کشور   طرف شکایت: سازمان بهزیستی 
کودک خصوصی مصوب   موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه تأسیس و اداره مهدهای 
کودک  خصوصی با استناد به مصوبه مورخ ۶5/5/21  سال۶2 و آیین نامه تأسیس و اداره مهدهای 

شورای عالی انقاب فرهنگی؛ 

 مقدمه 
 الف( شکایت طی پرونده های کاسه ۶۶.۶3 - 73.۶3 - 32.۶5 و 10۶.۶۶ نسبت به آیین نامه 
کودک خصوصی مصوب سال ۶2 معترض بوده تقاضای باطل آن را  سابق تأسیس و اداره مهدهای 
نموده اند. دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت شکات طی نامه های 
شماره 85۶.43877 - ۶3.12.1 - 85۶.47020 - ۶3/12/18 و ۶3/7/15 - 85۶.23491 مبادرت 

به ارسال الیحه جوابیه نموده است.
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بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

ب( شکات طی دادخواست تقدیمی در پرونده کاسه 70.۶5 و الیحه تکمیلی آن اعام داشته اند، 
کودک داران می باشد. بند ز  ماده ۶ آیین نامه مغایر با موازین حقوقی و منافات با  حقوق مکتسب مهد 
ماده 8 آیین نامه مغایر با قانون اساسی است و این ماده نوعی سلب حقوق از مردان می باشد. بند ج 
که مهدکودک تأسیس نموده است حقوق  کسی  کثر سن 50 سال آیا  که می گوید حدا ماده 8 آیین نامه 
که می گوید هر متقاضی فقط می تواند  او با تصویب این آیین نامه چه خواهدشد، ماده 9 آیین نامه  
که آیا در اسام سرمایه گذاری در امر مشروع حد و  کودک دایر نماید مورد سئوال این است  یک مهد 
حصری دارد یا  خیر تصور می رود این ماده مغایرت با موازین شرعی دارد. ماده 10 آیین نامه مغایر با 

اصول مشارکت اسامی می باشد.

 ماده 11
آیین نامه مغایر موازین قانونی و نافی حقوق مکتسب افراد مؤسس قبلی دارد.

ماده 12
آیین نامه دست سازمان بهزیستی را در از بین بردن حقوق مهد کودک داران بازگذاشته است. ماده 
کارمند  کارکنان بخش خصوصی است. ماده 15دخالت در امور  13 آیین نامه دخالت در شرح وظایف 

بخش خصوصی است. ماده 1۶ مربوط به بخش دولتی است یا خصوصی؟
آیا بخش خصوصی برای تعطیلی موقت یا دائم طبق ماده 17 آیین نامه نیاز به مجوز  از بخش 
برنامه ریزی  دولتی  باید بخش  آیین نامه   19 ماده  را طبق  امور بخش خصوصی  اداره  دارد؟  دولتی 
می دهد  کودکها  مهد  به  اعتبار  و  بودجه  بهزیستی  مگر   نمی باشد  آیین نامه صحیح   20 ماده  نماید. 
که بتواند در وضیعت مالی و اداری آن ها نظارت و مداخله داشته باشد. نظارت آموزش و پرورش در 
کنترل مالی  ماده21 آیین نامه چه مفهومی دارد غیر از سوء استفاده سازمان بهزیستی در موارد لزوم 

مقرر در ماه 22 فاقد وجاهت قانونی است.

ماده 25 
آیین نامه  ماده 2۶  در  نمی باشد.  دیگری  چیز  مهدکودک داران  مورد  در  آیین نامه جز سرگردانی 
پیش بینی شده  امتیاز  مفقوداالثر شدن سبب سلب  صاحیت صاحب  فراری،  زندانی،  فوت،  موارد 
و جواز خود به خود لغو می گردد. این ماده خارج از ضوابط قانونی است. تبصره 1 ماده 2۶ نیز وضع 
آیین نامه مغایر حقوق مکتسبه اشخاص می باشد. دستورالعمل ماده 13 در  قانون است.  ماده 27 
گیرد.  آیین نامه پیش بینی نشده است، لذا ماده 29 نمی تواند مورد استناد در  تعطیلی مهد کودک قرار 
برای  مقامات قضایی  به  مراجعه  از  کودک  مراجعه مؤسس مهد  آیین نامه حق   30 ماده  با تصویب 
احقاق حقوق خود محروم  و سلب شده است و مغایر با اصول 22 و 3۶ و ۶1 و 94 و 10۶ و 138 و 1۶۶ 
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کودکهای خصوصی  و 1۶9 قانون اساسی می باشد با توجه به مراتب ابطال آیین نامه جدید  اداره مهد 
شماره  نامه  طی  مذکور  شکایت  به  پاسخ  در  کشور  بهزیستی  سازمان  حقوقی  دفتر  کل  مدیر  رادارد. 
گر وکیل خواهانها به مدلول قانون تأسیس سازمان واقف  85۶.93312 -۶5/11/30 اعام داشته اند ا
بودند و به اهمیت و ارزشمندی وظایف این سازمان در تأمین رفاه  و منطوق تعلیم و تربیت و پرورش 
کودکان و نوباوگان و مادران فرزندان موجود و آینده کشور و تصریح شده در  روحی و جسمی و حمایت از 
دو اصل  قانون اساسی با عاقه خوض و غور می نمودند تصدیق می کردند که هم سازمان وجود خارجی 
دارد و وجودش در راه خدمت به اجتماع و در نهایت  ضرورت و هم شورای عالی انقاب فرهنگی که به امر 
امام امت مدظله ایجاد گردیده در تحکیم مبانی فرهنگی و تنظیم تکالیف و تعمیم مسئولیتهای  علمی 
و تربیتی جامعه از اهمیت معنوی واالیی برخوردار است دادن سرنوشت نوباوگان معصوم و مهدهای 
که فقط و فقط مسئول انجام تکلیفی در راه تشکیل  پرورشی و آموزشی آنان را به دست نظام صنفی 
و اصاح رسته های اصناف و صاحبان حرف امور تولیدی و صنعتی می باشند سپردن اذنوب الیغفر به 

شماره می رود.
 ج( آقای عباس معلم زاده حقیقی طی دادخواست تقدیمی اعام داشته اند سازمان بهزیستی کشور 
به استناد مصوبه هشتادمین  جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی مورخ ۶5/8/21 آیین نامه ای در مورد 
که به دالئل زیر قسمتهایی از آن  خاف قانون اساسی  کودک خصوصی تدوین نموده است  مهدهای 
ابطال  به  نسبت  یاد شده  مراتب  به  رسیدگی  دارد ضمن  تقاضا  لذا  می باشد  ایران  اسامی  جمهوری 

آیین نامه مذکور اقدام الزم مبذول فرمایند.
امور  در  دخالت  حق   ۶5/5/21 مورخ  مصوبه  از  قبل  کشور  بهزیستی  سازمان  اینکه  به  توجه  با 
کودک خصوصی را نداشته ماده ۶ آن  خاف قانون به نظر می رسد. بند ح ماده 8 آیین نامه  مهدهای 
صحیح نبوده و بند ز ماده 8 مخالف اصول 20 و 28 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران نیز  می باشد. 
که هنوز  را متعهد به اجرای دستورالعمل مقرر در ماده 13  کودک  در ماده 3۶ متقاضی تأسیس مهد 
نوشته نشده است نموده اند که خاف قانون  است. در ماده 15 اختیارات وسیعی برای سازمان بهزیستی 
پیش بینی شده که به نظر می رسد این آیین نامه مربوط به مهدهای کودک خود سازمان  بهزیستی است 
که از مفاد ماده 1۶ و تبصره 1 و 2 آن استنباط می گردد آیین نامه مربوط  نه بخش خصوصی. به طوری 
کشور  گرفتن یک ماه مرخصی باید سازمان بهزیستی  کودک خصوصی نمی باشد زیرا برای  به مهدهای 
گردند. ماده  کودک بخش خصوصی باید  بازنشسته  موافقت نماید و در سن ۶5 سالگی مدیران مهد 
کنترل درآمدهای مهدهای  17 نیز به نظر می رسد مربوط به بخش دولتی است. در ماده 22 آیین نامه 
کودک خصوصی توسط  سازمان بهزیستی کشور برای هر ۶ ماه یک بار پیش بینی شده سازمان بهزیستی 
تا کنون کوچکترین اقدامی در این زمینه ننموده و خود معترف است که غیر قابل اجراء است. در ماده 27 
آیین نامه انتقال جواز از شهرستانی به شهرستان دیگر منع شده است که چنین پیش بینی مغایر حقوق 
مکتسبه اشخاص می باشد. ماده 30 آیین نامه بر خاف اصل 3۶ و 9۶ و 171 قانون اساسی می باشد. 

710



بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 85۶.2219 -  کل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی  مدیر 
70/8/11 اعام داشته اند: 

که شاق به نظر برسد بلکه  1-  حکم ماده ۶ آیین نامه جدید مورد عمل ابتداء به ساکن وضع نشده 
اخیر  آیین نامه شماره 800.1485 - ۶2/5/11) تبصره 3 ماده 1( می باشد مصوبه  به مقررات  مسبوق 

شماره. 1747 دش - 70/5/27 بطان ادعای صنفی بودن مهدهای کودک را ثابت می کند.
کودک به زنان مباینتی با قانون اساسی ندارد نمونه های فراوانی در این  2- اختصاص امتیاز مهد 
زمینه در قوانین و مقررات موضوعه به چشم می خورد از آن جمله عدم امکان اشتغال زنان به شغل 
با  رابطه  در  است  زایمان همچنین  و  زنان  و تخصص  مامایی  رشته  در  مردان  پذیرش  و عدم  قضاء 
کثر سن که با تدقیق در قوانین موضوعه موارد فراوانی داریم از آن جمله حداقل  پیش بینی حداقل و حدا
گواهینامه رانندگی. 3- در قسمتی از نامه از  تعارض ماده 13 و 3۶ آیین نامه صحبت به  سن برای اخذ 
گانه در رابطه با برنامه کار ویژگی ها و  میان آمده است در حالیکه ماده 13 ناظر بر دستورالعمل اجرایی جدا
شرح  وظایف کارکنان و... است در حالی که ماده 3۶ ناظر بر مندرجات آیین نامه حاکم است خاصه اینکه 
دستورالعمل مورخ ۶2/11/30 عنایتًا به ماده 38  آیین نامه مورد عمل تا تصویب دستورالعمل جدید به 
قوت و اعتبار خود باقی است. 4- اصل 3۶ قانون اساسی در جای خود الزم الرعایه است ولی در خصوص 
که به  مورد بحث قابل استناد نمی باشد اقدام به تعطیلی مؤسسه یک تصمیم اداری، انضباطی است 
گر به فرض ضرری هم از آن  که ا تجویز آیین نامه و مصوبه شورای عالی  انقاب فرهنگی اتخاذ می شود 
ناحیه متوجه دیگری بشود جنبه عمومی داشته و ناشی از حق حاکمیت دولت است در هر حال مدعی 
خسارت می تواند برای اثبات ادعای خود به دادگاه حقوقی رجوع نماید. 5- آیین نامه مذکور مستند به 
تبصره 11 قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی و مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی تدوین گردیده 
کار  بیشتر به منظور حمایت  و نیاز به ارسال آن به شورای نگهبان نبوده است. ۶- مقررات آمرانه قانون 
کارگر حقوق  کارفرمایان وضع شده الزم الرعایه بوده و چنانچه در این رابطه برای  کارگران در مقابل  از 
کسب موافقت سازمان  کارفرما می باشد. 7- لزوم  مکتسبه ای به وجود آمده باشد رعایت آن بر عهده 
بهزیستی برای مرخصی یا التزام صاحب امتیاز به معرفی مدیر واجد شرایط در  پایان سن ۶5 سالگی 
گردیده است.  گذار  همگی ناشی ازحق نظارتی است که مطابق قوانین و مقررات به سازمان بهزیستی وا
گذاری امتیاز مهد کودک و تعداد مورد نیاز برای هر شهرستان با توجه به جمعیت، وسعت، امکانات  8- وا
و به طور کلی جمعی جهات ذی دخیل می باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شکات 
ع بودن آیین نامه مورد شکایت طی نامه شماره 1101- 71/5/11 اعام داشته اند در  مبنی برخاف شر
خصوص شکایت مدیران مهدهای کودک خصوصی نسبت به آیین نامه تأسیس و اداره مهدهای کودک 
که براساس مصوبه هشتادمین جلسه مورخ5/21/ ۶5 شورای  خصوصی مصوب 2088- ۶7/11/29 
عالی انقاب فرهنگی تدوین یافته در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردیده و پس از بحث و بررسی  

ع تشخیص داده نشد. موارد شکایت درخواستی خاف شر
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جلسه هیأت عمومى
حجت االسام   ریاست  به  فوق  تاریخ  در  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  پرونده  تکمیل   با 
والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب  دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و 

کثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. انجام مشاوره با ا

رأی وحدت رویه
1- قید زندانی در ماده 2۶ آیین نامه تأسیس و اداره مهدهای کودک خصوصی مصوب۶7/11/29 
عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  کثریت  ا رأی  با  شده  تعیین  کودک  مهد  تأسیس  جواز  لغو  موارد  از  که 
اداری خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص و مستندًا به ماده 25 قانون دیوان عدالت داری 

ابطال می گردد.
ع  با موازین شر آیین نامه مزبور به نظر فقهای محترم شورای نگهبان مخالف  2- مواد 9 و 10 

نبوده و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مادتین مرقوم خاف قانون تشخیص نگردید.
3- ماده ۶ و بندهای ح و ز ماده 8 تبصره 3 ماده 8 و مواد 11 - 12 - 15 - 19 - 20 - 22-21-
25 -ماده 2۶ و تبصره یک این ماده به جز قید زندانی) که به شرح مذکور ابطال شد( و مواد 27 - 
کثریت آراء هیأت عمومی دیوان عدالت خاف  29 - 30 و تبصره یک ماده اخیر آیین نامه مذکور با ا

قانون تشخیص نگردید.
کیفیت مطروحه قابل  4- ماده 1۶ و تبصره های یک و دو آن ماده و ماده 17 آیین نامه یاد شده با 

رسیدگی در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
هیأت عمومی  در  رسیدگی  و  قابل طرح  فوق االشعار  آیین نامه  و 3۶  مواد 13  تعارض  اعام   -5

تشخیص داده نشد.
۶- اعتراض و شکایت در پرونده های 10۶.۶۶ - 73.۶3 - 32.۶5 - ۶۶.۶3 ناظر به آیین نامه 
کودک بوده با وضع آیین نامه جدید  مصوب سال ۶7 و انتفاء موضوع هیأت عمومی  قبلی مهدهای 

غ از رسیدگی است. فار
7- مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی در رابطه با مهدکودکهای خصوصی با توجه به نظریه 
در هیأت عمومی  رسیدگی  و  قابل طرح  آراء هیأت عمومی  کثریت  ا با  امام  مورخ ۶3/12/۶ حضرت 

تشخیص داده نشد.
 رییس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری

محمدرضا عباسى فرد

712



بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رای شماره 709 هیأت عمومى دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 
2ـ  خمینى)ره(  امام  امداد  کمیته  فرهنگى  امور  معاون   1391/7/  20  523  /47555
سازمان  اجتماعى  امور  معاون   1391/23/4 700ـ  بخشنامه91/30759/  ابطال 

کشور بهزیستى 

شماره 79/93 1394/6/17 
تاریخ دادنامه: 1394/6/3 

شماره دادنامه: 709 
کالسه پرونده: 79/93

مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کشور کل  کى: دیوان محاسبات  شا

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه شماره 523/47555 ـ1391/۶/20 معاون امور 
ابطال بخشنامه 700/91/30759ـ 1391/4/23 معاون  امام خمینی)ره( 2-  امداد  کمیته  فرهنگی 

کشور امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور به موجب شکایتنامه  کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات  گردش 
شماره 20000/1024ـ 1392/12/18، ابطال بخشنامه های شماره 523/47555ـ1391/۶/20 معاون 
دانشجویان  به  تحصیلی  خدمات  ارائه  نحوه  موضوع  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  فرهنگی  امور 
امور  معاون   1391/4/23 700/91/30759ـ  شماره  بخشنامه  و  پوشش  تحت  دینی  علوم  طاب  و 

که:  کرده است  کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعام  اجتماعی سازمان بهزیستی 
احترامًا، ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره 523/47555 ـ1391/۶/20 معاون امور فرهنگی 
علوم  و طاب  دانشجویان  به  تحصیلی  خدمات  ارائه  نحوه  موضوع  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
دینی تحت پوشش و بخشنامه شماره 700/91/30759ـ 1391/4/23 معاون امور اجتماعی سازمان 
کمک هزینه شهریه دانشجویان معلول این سازمان،  کشور و دستورالعمل نحوه پرداخت  بهزیستی 

به استحضار می رساند: 
ایثارگران و مشموالن بند)ک(  کشور »تحصیل  کل  اواًل: وفق بند)70( قانون بودجه سال 1391 
کل قرآن در دانشگاه ها و  ماده)20( قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسامی ایران و حافظان 
کز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان  کز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاه ها و مرا مرا
از طریق دستگاه های ذی ربط  نیز  آموزشی و پژوهشی غیردولتی  کز  است. هزینه های مربوط به مرا
اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان اوقاف 

و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت می شود.
ثانیًا: بر اساس بند)ک( ماده)20( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران 
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»شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد)25 %( و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی از محل  و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش 

اعتبارات ردیف مستقل معاونت تامین شود.
شماره)۶43(  دادنامه  در  مرقوم  استدالل  به  اتکا  با  نیز  و  فوق  مستندات  و  مراتب  به  بنا 
که متضمن اعمال محدودیت های  ـ1392/9/18 هیأت عمومی آن دیوان، بخشنامه های صدرالذکر 

متعددی در اجرای قوانین فوق می باشند مغایر قانون ارزیابی می شوند.
علیهذا در اجرای مواد)12( و)13( قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 

سال 1392، ابطال بخشنامه های مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.
متن بخشنامه های مورد اعتراض به شرح زیر است: 

امام  امداد  کمیته  فرهنگی  امور  معاون   1391/۶/20 513/47555ـ  شماره  بخشنامه  الف( 
خمینی)ره(؛ 

تولید  سال  گرامی داشت  و  همکاران  و  جنابعالی  برای  روزافزون  توفیق  آرزوی  احترام، ضمن  با 
کار و سرمایه ایرانی، با عنایت به نزدیک شدن سال تحصیلی جدید 92ـ1391 و به  ملی، حمایت از 
کز آموزش عالی، موارد ذیل  منظور حمایت تحصیلی از دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه ها و مرا
کید بوده و خواهشمند است دستور فرمایید تا مدیر امور فرهنگی استان، نسبت به ملحوظ  مورد تأ

کردن آن دقت الزم را نمایند: 
در  روزانه  حرفه ای  و  فنی  آموزشکده های  و  دولتی  دانشگاه های  روزانه  دوره  دانشجویان   -1
رشته های  کلیه  در  دکترا  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  ناپیوسته،  کارشناسی  کاردانی،  مقاطع 
کارشناسی  کاردانی،  تحصیلی مشمول حمایت خواهند بود و ماهیانه مبلغ 200/000 ریال برای مقاطع 
کمک  عنوان  به  دکترا  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  برای  250/000ریال  مبلغ  و  کارشناسی  و  ناپیوسته 

هزینه تحصیلی پرداخت می گردد.
کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع دکترا در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و  تبصره 1- 

داروسازی، ماهیانه مبلغ 500/000 ریال پرداخت می گردد.
دوره های  دانشجویان  همچنین  و  دانشگاه ها  حضوری  نیمه  و  شبانه  دوره  دانشجویان   -2
کاردانی،  تحصیلی  مقاطع  و  تحصیلی  رشته های  کلیه  در  حرفه ای  و  فنی  آموزشکده های  شبانه 
کاربردی  کارشناسی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی، غیرانتفاعی و علمی  کارشناسی ناپیوسته و 
کارشناسی  کاردانی،  که از طریق شرکت در آزمون در رشته های غیرفنی پذیرفته می شوند در مقاطع 
کثر تا سقف مبلغ  کارشناسی مشمول حمایت خواهد بود و در هر نیمسال تحصیلی حدا ناپیوسته و 
گروه آزمایشی علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی و  3/000/000ریال به دانشجویان به رشته های 
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و تجربی به عنوان  مبلغ 4/000/000ریال به دانشجویان رشته های 

شهریه تحصیلی پرداخت می گردد.
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کلیه رشته های تحصیلی و  گیر( در  3- دانشجویان دانشگاه های پیام نور)به غیر از دوره های فرا
کارشناسی ارشد و دکترا مشمول حمایت  کارشناسی،  کارشناسی ناپیوسته،  کاردانی،  مقاطع تحصیلی 
گواهی تحت  کشور، ضمن ارائه  خواهند بود و به استناد بند »ک« ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه 
حمایت به دانشگاه مربوطه، تحصیل آنان در دانشگاه رایگان بوده و از معافیت در پرداخت شهریه 
بهره مند می باشند. لیکن صرفًا به دانشجویان خواهر مورد حمایت شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام 

کمک هزینه تحصیلی پرداخت می گردد. نور در هر نیمسال تحصیلی مبلغ 50/000 ریال به عنوان 
گیر دانشگاه پیام نور چنانچه پس از  تبصره 2- دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های فرا
طی دوره دانشپذیری به عنوان دانشجوی رسمی پذیرفته شوند، همانند سایر دانشجویان دانشگاه 

پیام نور مشمول حمایت خواهند بود.
کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه ها)به غیر از دانشگاه پیام   4- دانشجویان مقاطع تحصیلی 
کثر  تحصیلی حدا نیمسال  هر  در  و  بود  تحصیلی مشمول حمایت خواهند  رشته های  کلیه  در  نور( 
به  ریال   10/000/000 مبلغ  و  ارشد  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  به  ریال   5/000/000 مبلغ  سقف  تا 

دانشجویان مقطع دکترا به عنوان شهریه تحصیلی پرداخت می گردد.
به صورت  یا  و  با شرط معدل  که  کاربردی  و جامع علمی  آزاد اسامی  5- دانشجویان دانشگاه 
کاردانی مورد حمایت خواهند بود و  پودمان پذیرفته می شوند، صرفًا در رشته های فنی و در مقطع 
کثر تا سقف مبلغ 4/000/000 ریال به عنوان شهریه تحصیلی پرداخت  در هر نیمسال تحصیلی حدا

می گردد.
و  به تحصیل در حوزه های علمیه مشمول حمایت خواهندبود  ۶- طاب علوم دینی مشغول 

کمک هزینه تحصیلی پرداخت می گردد. ماهیانه مبلغ 200/000 ریال به عنوان 

یادآوری: 
در  تحصیلی  وقفه  بدون  و  بافاصله  چنانچه  کارشناسی،  و  کاردانی  مقطع  غ التحصیان  فار  -1
سایر  احراز  به  منوط  شوند  پذیرفته  دانشگاه ها  کلیه  ارشد  کارشناسی  و  ناپیوسته  کارشناسی  مقطع 

شرایط مشمول حمایت خواهند بود.
کد مددجویی تا پایان  2- مساعدت به دانشجویان و طاب علوم دینی برادر در صورت داشتن 

سن 25 سال بامانع است.
کد مددجویی مشمول حمایت می باشند. 3- دانشجویان خواهر در صورت ازدواج تا زمان حذف 
4- کمـک هزینه تحصیلـی دانشجـویان و طاب علوم دیـنی برای مدت 10 ماه)هر نیمسال 5 ماه( 

محاسبه و پرداخت شود.
کاربردی،  آزاد اسامی، پیام نور، جامع علمی  5- دانشجویان خواهر پذیرفته شده در دانشگاه 
غیرانتفاعی، شبانه، آموزشکده های فنی و حرفه ای شبانه و نیمه حضوری صرفًا در محدوده استان 
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باشد)بعد  داشته  وجود  روزانه  تردد  امکان  که  همجوار  استان  شهر  در  یا  و  خانواده  سکونت  محل 
کیلومتر( مشمول حمایت خواهند بود. کثر 90  مسافت حدا

استناد  به  اسامی  آزاد  به شرح فوق، موضوع عدم پذیرش دانشجویان دانشگاه  با عنایت   -۶
کان لم یکن تلقی می گردد. بخشنامه شماره 5230/105012 ـ1390/12/10 

که مراتب به تمام مدیریت های شهرستان و ادارات تابعه اعام  گردد  مقتضی است ترتیبی اتخاذ 
و مددجویان و دانشجویان را در این رابطه مطلع فرمایند.

بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون   1391/4/23 700/91/30759ـ  شماره  بخشنامه  ب( 
کشور: 

به  نظر  و  پوشش  تحت  خانواده های  عضو  دانشجویان  تعداد  روزافزون  افزایش  به  عنایت  با 
به  خدمات  ارائه  در  اولویت بندی  و  موجود  ظرفیتهای  به  توجه  همچنین  و  اعتباری  محدویتهای 
تحت  دانشجویان  به  تحصیلی  هزینه  کمک  بخشنامه،  این  اباغ  تاریخ  از  که  می رساند  استحضار 
کاربردی و شبانه دولتی با لحاظ نمودن  پوشش پذیرفته شده در دانشگاه های آزاد، پیام نور، علمی 

شرایط ذیل قابل پرداخت است: 
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  کاردانی،  کمک هزینه شهریه دانشجویی در مقاطع تحصیلی   -1

و همچنین دکترای پیوسته قابل پرداخت است.
و  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  دانشجویی  هزینه  کمک  پرداخت  اعتبارات،  وجود  در صورت   -2
کارشناسی  کاردانی و  که در مقاطع تحصیلی  دکترای ناپیوسته بامانع می باشد به ویژه دانشجویانی 

کمک هزینه شهریه دانشجویی بهره مند نشده باشند. از 
3- در صورتی که مستمری خانواده قطع گردد، شهریه دانشجو تا اتمام مقطعی که در آن تحصیل 

می کند قابل پرداخت است.
کاهش خواهد یافت  که یک بار مشروط شوند به میزان%50  4- کمک هزینه شهریه دانشجویانی 
کمک هزینه شهریه برای یک ترم متوقف می گردد. و چنانچه برای بار دوم مشروط شوند پرداخت 

5- پرداخت کمک هزینه شهریه به پذیرفته شدگان دانشگاه های بین المللی امکان پذیر نمی باشد.
که در دانشگاه های دولتی  شایان ذکر است در صورت وجود اعتبار به منظور تشویق دانشجویانی 
هزینه  کمک   %50 معادل  تحصیلی  هزینه  کمک  شده اند،  پذیرفته  رایگان(  تحصیات  روزانه)با 
پرداختی به پذیرفته شدگان در دانشگاه های غیردولتی، قابل پرداخت است. مسؤولیت حسن اجرای 

این بخشنامه بر عهده مدیرکل بهزیستی استان خواهد بود.
به موجب  امام خمینی  امداد  کمیته  امور مجلس  و  پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی  در 

که:  الیحه شماره 1/100748۶ـ1393/5/11 توضیح داده است 
دیوان  دادخواست  دوم  نسخه  به  منضم  فوق الذکر  کاسه  شماره  اباغیه  به  بازگشت  احترامًا، 
موارد  نهاد  این   1391/۶/20 بخشنامه شماره 5230/47555  ابطال  در خصوص  کشور  محاسبات 

716



بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

ذیل را به استحضار می رساند: 
در سال 1391 به استناد بند »ک« ماده 20 برنامه پنجم توسعه مقرر شد اعتبار شهریه دانشجویان 
که علی رغم  گردد  از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تأمین و پرداخت 
پیگیری های به عمل آمده از طریق این نهاد هیچ گونه اعتباری بابت شهریه دانشجویان اختصاص 
داده نشد و صرفًا از محل سرجمع اعتبارات حوزه فرهنگی نسبت به پرداخت هزینه دانشجویان اقدام 
کمیته امداد نسبت به  که نهادهای حمایتی از جمله  کید بر این بود  شد. ضمن اینکه در سال 1391 تأ
معرفی دانشجویان به منظور بهره مندی از تحصیل رایگان در دانشگاه ها اقدام نمایند و دانشگاه ها 

اعتبار مورد نیاز را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دریافت نمایند.
علی هذا، با توجه به پیگیریهای مستمر این نهاد و موافقت مجلس شورای اسامی در سال 1392 
ذیل ردیف اعتبار نهاد متبوع در قانون بودجه طبق ردیف 129۶00 برنامه ای، اعتباری تحت عنوان 
بابت شهریه  ریال  میلیارد  نیز مبلغ 450  پایان سال  تا  و  یافته  تامین شهریه دانشجویان اختصاص 
منابع  محدودیت  به  توجه  با  دانشجویان  شهریه  آن،  متعاقب  و  شده  واریز  دانشجویان  تحصیلی 

اختصاصی و رعایت اولویتها پرداخت شد.
شـایان ذکـر اسـت در سـال 1392، بـرآورد اولیـه اعتبـارات مـورد نیـاز بـا توجـه بـه تعـداد دانشـجویان 
و میانگیـن شـهریه پرداختـی بـه دانشـگاه های غیردولتـی مبلـغ 1025 میلیـارد ریـال بـوده اسـت لیکـن 
کامـل بنـد)ک( ماده بیسـت برنامه پنجم توسـعه تخصیص  تقریبـًا 50 درصـد اعتبـار الزم جهـت تحقـق 

یافته اسـت.
در سال 1393 نیز با اندکی افزایش میزان اعتبار پیش بینی شده جهت شهریه دانشجویان مبلغ 
آیین نامه   3 ماده  استناد  به  و  اعتبار  کامل  تخصیص  عدم  به  توجه  با  که  است  ریال  میلیارد   515
اجرایی بند)الف( تبصره)1۶( قانون بودجه سال 1393 مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی موظف 
کردن مواردی  به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته می باشند، با لحاظ 
از قبیل آثار منفی و آسیب های اجتماعی مهاجرتهای تحصیلی برای دختران، حمایت هرچه بیشتر 
کار بهتری دارند)با توجه به تجربه اشتغال زایی در نهاد متبوع( و...  که در آینده بازار  از رشته هایی 

کرد اعتبارات اختصاصی وضع شده است. ضوابطی جهت رعایت اولویت در هزینه 
ارائه خدمات تحصیلی به  کمیته امداد در اولویت بندی تخصیص اعتبار و  بنا بر مراتب، اقدام 
از  دانشجویان در جهت اعمال محدودیت نبوده بلکه به لحاظ فقدان سیاست اجرایی، جلوگیری 
آسیب های اجرای این طرح نسبت به تمامی رشته ها و رقابت درآمدزایی بین دانشگاه ها، بهره برداری 
و  داشته  کاربردی  قابلیت  که  رشته هایی  و  در سر فصلها  آن  کرد  هزینه  از طریق  اعتبارات  از  بهینه 
گرفتن جوانب امر  کمتری است و با در نظر  تحصیل بی رویه دانشجویان در آن ها دارای تالی فاسد 

گرفته است. این اقدام صورت 
که در حال حاضر زمان اجرای بخشنامه موصوف منقضی شده، تأیید   لذا ضمن اعام این نکته 
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گرفته از طریق معاونت فرهنگی این نهاد مورد استدعاست. اقدامات صورت 
کارشناسان معاونت حقوقی و امور مجلس همچنین معاونت فرهنگی  ضمنًا در صورت صاحدید، 

این نهاد آمادگی حضور در مراحل بررسی موضوع و ارائه توضیح را دارند. «
900/93/38815ـ  شماره  الیحه  موجب  به  نیز  کشور  بهزیستی  سازمان  حقوقی  امور  مدیرکل 

که:  1393/3/27 توضیح داده است 
کشور مبنی بر ابطال  با سام؛ احترامًا، در پاسخ به شکایت مطروحه از سوی دیوان محاسبات 
کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  1391/4/23معاونت  700/91/30759ـ  شماره  بخشنامه 
کاسه  پرونده  موضوع  معلول  دانشجویان  شهریه  هزینه  کمک  پرداخت  نحوه  دستورالعمل  و 

930998090004003)79/93( مطالبی را به شرح ذیل جهت بهره برداری معروض می دارد: 
1- بخشنامه مورد شکایت در 5 بند در راستای اجرای هدفمند و صحیح مقررات قانونی برای 

پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی معلوالن اباغ شده است.
2- نظر به محدویتهای اعتباری و مالی سازمان و افزایش تعداد دانشجویان مشمول قانون و 

ایجاد رویه جهت استفاده برابر آنان از تسهیات قانونی، بخشنامه مذکور صادر شده است.
که بخشنامه مذکور  3- با مداقه در مفاد بخشنامه و بندهای آن به وضوح قابل استنباط است 
کید بر پرداخت آن می باشد. لیکن برای ایجاد  ناظر بر تقلیل میزان شهریه دانشجو نمی باشد بلکه تأ
انگیزه و ترغیب دانشجویان به ادامه تحصیل، برای دانشجویان مشروطی، در بند 4 بخشنامه مقرره 

بازدارنده و ایجادکننده داعیه و انگیزه پیش بینی شده است.
جهت  صرفًا  و  ندارد  موجود  قوانین  با  مغایرتی  هیچ  یا  اباغی  بخشنامه  می رسد  نظر  به  لذا 

کمبود اعتبار مواجه شده است.« هدفمندی اعتبار موجود و جبران 
معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 20000/547ـ 

که:  کرده است  1394/۶/2 اعام 
20000/1024ـ  شماره  نامه  در  مضمون  شرح  به  کشور  محاسبات  دیوان  خواسته  احترامًا، 
امور فرهنگی  ـ1391/۶/20معاون  ابطال بخشنامه های شماره 523/4755  1392/12/18 منحصرًا 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و شماره 700/91/30759ـ 1391/4/23 معاون امور اجتماعی سازمان 
معلول  دانشجویان  هزینه شهریه  کمک  پرداخت  نحوه  دستورالعمل  ابطال  و  بوده  کشور  بهزیستی 
مدنظر  کشور  بهزیستی  سازمان  700/91/20۶5۶ـ1391/2/27رئیس  شماره  بخشنامه  موضوع 

نمی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/۶/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت 
کثریت آراء  اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با ا

کرده است. به شرح زیر به صدور رأی مبادرت 
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رأی هیأت عمومى
بودجه  قانون  بند 70  در  مقرر  برخاف اطاق حکم  اعتراض  اینکه بخشنامه های مورد  به  نظر 
اسامی  توسعه جمهوری  پنجم  ساله  پنج  برنامه  قانون   20 ماده  »ک«  بند  و  کشور  کل   1391 سال 
کرده است، مغایر قانون  ایران، پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی مشمولین قانون را محدود و مقید 
کننده تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون  و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر 
تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. ضمنًا با اعمال 
ماده 13 قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بخشنامه ها به 

زمان تصویب موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری 

 محمدجعفر منتظری

رأی شماره ١٢٣٣ ھیأت عمومى دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 
و  نوسازی  مرکز  رئیس  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  مشاور   ١٧/١/١٣٩4  ٢٧١٣/٢١
تحول اداری وزارت مذکور مبنى بر برقراری فوق العاده سختى کار و کار در محیط های غیر 

متعارف در احکام ذیحسابان و معاونین ذیحساب سازمان بهزیستى کشور
شماره هـ/95/1166 23/12/1396

بسمه تعالی
کبرپور قای ا جناب آ

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمى جمهوری اسالمى ایران

با سام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1233 مورخ 8/12/139۶ 

با موضوع: 

ابطال بخشنامه شماره 2713/21 17/1/1394 مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز 
در محیطهای  کار  و  کار  العاده سختی  فوق  برقراری  بر  مبنی  مذکور  وزارت  اداری  تحول  و  نوسازی 
غیرمتعارف در احکام ذیحسابان و معاونین ذیحساب سازمان بهزیستی کشور« جهت درج در روزنامه 

گردد. رسمی به پیوست ارسال می 
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مدیرکل هیأت عمومى و هیأتهای تخصصى دیوان عدالت اداری مهدی دربین
رسیدگی:  مرجع   95/11۶۶ پرونده:  کاسه   1233 دادنامه:  شماره   8/12/139۶ دادنامه:  تاریخ 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
کى: رئیس دیوان عدالت اداری شا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 2713/21 17/1/1394 مشاور وزیر و رئیس مرکز 
نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی

کار: دیوان محاسبات کشور به موجب گزارش شماره 815/20000 15/8/1395 اعام کرده  گردش 
که:  است 

»رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سام علیکم

احترامًا در خصوص نامه شماره 2713/21 17/1/1394 مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول 
کار در محیط های  کار و  اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع برقراری فوق العاده سختی 
به  استان(  و  کشور)ستاد  بهزیستی  سازمان  ذیحساب  معاونین  و  ذیحسابان  احکام  در  غیرمتعارف 

استحضار می رساند: 
در  کار  و  کار  سختی  العاده  فوق  کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون  ماده)۶8(  بند)3(  وفق 
کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس  کار با اشعه و مواد شیمیایی،  محیطهای غیرمتعارف نظیر 
کار با مواد سمی،  و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا)1000( امتیاز و در مورد 
کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش  آتش زا و منفجره و 
خواهد بود. مطابق ماده)78( مأخذ موصوف در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت 

گردد. خارج از ضوابط و مقررات این فصل... با اجرای این قانون لغو می 
مستفاد از دادنامه شماره 727 10/۶/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان مصادیق 
قانون مدیریت خدمات  ماده)۶8(  بند)3(  در  در محیط های غیرمتعارف مندرج  کار  و  کار  سختی 
که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود  کشوری مصوب سال 138۶ 
از باب تمثیل می باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید به لحاظ موضوع و ماهیت با موارد یاد 
شده سنخیت داشته باشد. بر این اساس مفاد نامه صدرالذکر از حیث عدم تشابه موضوع و سنخیت 
کشوری،  ماهیت موارد یاد شده مغایر با مفاد بند)3( ماده)۶8( و ماده)78( قانون مدیریت خدمات 
آیین نامه و دستورالعمل اجرایی و مااًل دادنامه اصداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارزیابی 
گردد. علی ایحال بنا به مواد)12( و)13( قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  می 

مصوب 1392، ابطال موارد آیین نامه صدرالذکر از زمان صدور مورد استدعا است.«
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: 

»جناب آقای حسینی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی
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جناب آقای غفارپور نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی
جناب آقای مظفری مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل

جناب آقای صبوحی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان
جناب آقای سعادتی سرپرست محترم امور اقتصادی و دارایی استان ایام

جناب آقای فاح نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز
جناب آقای بیات مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر

جناب آقای احمدوند نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران
جناب آقای کریمی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری

جناب آقای شهابی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خرأسًان رضوی
جناب آقای بهمن پور مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خرأسًان شمالی
جناب آقای رمضانی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خرأسًان جنوبی

جناب آقای صدری مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان
جناب آقای عباسچیان نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
جناب آقای خلیلی خواه نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان

جناب آقای اصغری مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان
جناب آقای مبشری مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان فارس
جناب آقای قاسمی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
جناب آقای موسوی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قم

کردستان جناب آقای دهقانی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان 
کرمان جناب آقای شیخ اسدی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان 
کرمانشاه کهریزی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان  جناب آقای 

کهگیلویه و بویراحمد کشاورز مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان  جناب آقای 
گلستان جناب آقای طبرسا مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان 

گیان جناب آقای مایی پور مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان 
جناب آقای هدایتی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان لرستان

جناب آقای قاسم بیشه نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
جناب آقای میرزاخانی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی
جناب آقای ابراهیمی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان

جناب آقای محمودی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان
جناب آقای نمازی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد
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با سام
بـا تبریـک سـال نـو و توفیـق همدلـی و هـم زبانـی در تحقـق اهـداف وزارت متبـوع، بـه اسـتحضار 
کار در محیـط هـای غیرمتعارف)موضـوع بنـد)3( مـاده)۶8(  مـی رسـاند »اعمـال فـوق العـاده سـختی 
بهزیسـتی  سـازمان  ذیحسـاب  معاونیـن  و  ذیحسـابان  احـکام  در  کشـوری  خدمـات  مدیریـت  قانـون 
کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشـاغل مورخ ۶/10/1393 مطرح  کشور)سـتاد و اسـتان(« در جلسـه 
و بـه شـرح ذیـل اتخـاذ تصمیـم شـد: »بـا عنایـت بـه بخشـنامه شـماره 44890/91/220 20/12/1391 
معاونـت توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی رئیـس جمهـور در خصـوص »اعمـال فـوق العـاده سـختی 
کشـوری« برای  کار در محیـط هـای غیرمتعارف)موضـوع بنـد)3( مـاده)۶8( قانـون مدیریـت خدمات 
کشـور و نظـر بـه فعالیـت ذیحسـابان و معاونیـن آن هـا در آن  پسـت های مدیریتـی سـازمان بهزیسـتی 
کاری و بـا توجـه بـه موافقـت معاونـت نظـارت مالی و خزانه دار کل کشـور به موجب نامه شـماره  حـوزه 
کارگزینـی ذیحسـابان و معاونـان  1۶35۶8/5۶ 7/10/1393، بـا اعمـال فـوق العـاده مذکـور در احـکام 
پسـت های  صدراالشـاره)برای  بخشـنامه  در  شـده  تعییـن  میـزان  بـه  بهزیسـتی  سـازمان  ذیحسـاب 
مدیریتـی آن سـازمان( موافقـت شـد.« خواهشـمند اسـت دسـتور فرماینـد اقـدام الزم معمـول نماینـد.«
رئیـس دیـوان عدالـت اداری در اجـرای مـاده 8۶ قانـون تشـکیات و آیین دادرسـی دیوان عدالت 

گـزارش را بـه هیـأت عمومی ارجـاع می کند. اداری رسـیدگی بـه موضـوع 
طـرف شـکایت علیرغـم ارسـال و ابـاغ نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم آن تـا زمـان رسـیدگی بـه 

گونـه پاسـخی ارسـال نکـرده اسـت.  پرونـده هیـچ 
هیـأت عمومـی دیـوان عدالـت اداری در تاریـخ 8/12/139۶ بـا حضـور رئیـس و معاونیـن دیـوان 
عدالـت اداری و رؤسـا و مستشـاران و دادرسـان شـعب دیـوان تشـکیل شـد و پـس از بحـث و بررسـی بـا 

کـرده اسـت. کثریـت آراء بـه شـرح زیـر بـه صـدور رأی مبـادرت  ا

رأی هیأت عمومى
ج در بنـد 3 مـاده ۶8 قانـون  کار در محیطهـای غیرمتعـارف، منـدر کار و  بیـان مصادیـق سـختی 
کـه موجـب اسـتحقاق پرداخـت فـوق العـاده موضـوع  کشـوری مصـوب سـال 138۶  مدیریـت خدمـات 
بنـد مذکـور خواهـد بـود از بـاب تمثیـل مـی باشـد. بدیهـی اسـت تعییـن مصادیـق دیگـر بایـد از حیـث 
تشـابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شـده سـنخیت داشـته باشـد. با امعان نظر در عناوین پسـت های 
گونـه سـنخیتی بـا مصادیـق مذکـور در بنـد 3 مـاده  سـازمانی مصـوب در بخشـنامه مـورد شـکایت هیـچ 
امـور  وزیـر  بنابرایـن بخشـنامه شـماره 2713/21 17/1/1394 مشـاور  نـدارد.  الذکـر  فـوق  قانـون   ۶8
کـه در آن برای ذیحسـابان و  اقتصـادی و دارایـی و رئیـس مرکـز نوسـازی و تحـول اداری وزارت مذکـور 
کشـور، فـوق العـاده مذکـور در بنـد 3 مـاده ۶8 قانـون مدیریـت  معاونیـن ذیحسـاب سـازمان بهزیسـتی 
کشـوری پیـش بینـی شـده اسـت، خـاف قانـون تشـخیص داده می شـود و بـه اسـتناد بنـد 1  خدمـات 

722



بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

مـاده 12 و مـواد 88 و 13 قانـون تشـکیات و آییـن دادرسـی دیـوان عدالـت اداری مصوب سـال 1392 
از تاریـخ تصویـب ابطـال می شـود.

رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامى

قرارداد  ابطال  موضوع:  با  اداری  عدالت  دیوان  عمومى  ھیأت  شماره١١٢١  رأی 
درمانى  خدمات  و  پزشکى  علوم  دانشگاه   ١٧/٣/١٣٩5 شماره5٧٠٩5/١/١٧/پ 
بر  نظارت  چگونگى  درخصوص  پزشکى  جامعه  بسیج  سازمان  با  یزد  صدوقى  شهید 

کز درمان وابستگى به مواد مخدر  مرا
شماره هـ/95/977 23/11/1396

بسمه تعالی
کبرپور قای ا جناب آ

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمى جمهوری اسالمى ایران

با سام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1121 مورخ 3/11/139۶ 

با موضوع: 
»ابطال قرارداد شماره 57095/1/17/پ 17/3/1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 
درمان  کز  مرا بر  نظارت  چگونگی  درخصوص  پزشکی  جامعه  بسیج  سازمان  با  یزد  صدوقی  شهید 

گردد. وابستگی به مواد مخدر.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می 

مدیرکل هیأت عمومى و هیأتهای تخصصى دیوان عدالت اداری مهدی دربین
کالسه پرونده : 95/997 تاریخ دادنامه : 3/11/1396  شماره دادنامه: 1121  

مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کشور کل  کى: سازمان بازرسی  شا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قرارداد شماره 57095/1/17/پ 17/3/1395 دانشگاه علوم 
پزشکی و خدماتی درمانی شهید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی

مصوبات  تطبیق  کمیسیون  رئیس  و  همگانی  نظارت  و  حقوقی  معاونت  سرپرست  کار:  گردش 
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 19/7/1395  150505 شماره  شکایتنامه  موجب  به  کشور  کل  بازرسی  سازمان  اداری  دستگاه های 
ابطال قرارداد شماره 57095/1/17/پ 17/3/1395 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید 
کرده  صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعام 

که:  است 
»احترامًا به استحضار می رساند، اخیرًا طی قراردادی فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
57095/1/17/پ  شماره  به  پزشکی  جامعه  بسیج  سازمان  و  یزد  صدوقی  شهید  درمانی  بهداشتی 
گونیست در سطح  کز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آ 17/3/1395 وظیفه نظارت بر مرا

کرده است. گذار  کشور را با مبلغ حدود بیست میلیارد ریال، به آن سازمان وا
که قرارداد مذکور ناقض قوانین و آیین نامه های موضوعه به شرح ذیل بوده، بر اساس  از آنجا 
استناد  به  و  کشور  کل  بازرسی  سازمان  تشکیل  قانون   2 ماده  بند)د(  تبصره)2(  و  ماده)1(  تبصره 
مواد)12( و)80( و ذیل ماده)3۶( قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392، 
ضمن تقاضای صدور دستور موقت در توقف اجرای قرارداد، ابطال آن قرارداد مورد درخواست می 
ذکر  قابل  موضوع  امضا شده چند  یزد  پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط  که  قرارداد  این  مورد  در  باشد. 

است: 
1- در قرارداد اشاره ای به شماره و تاریخ اعطای این اجازه از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه 

مذکور نشده است.
2- امضاء چنین قرادادی نیاز به مصوبه و اجازه هیأت امنای دانشگاه یزد به ریاست دانشگاه 

کنون چنین مدرکی ارائه نگردیده است. که تا دارد 
3- برفرض وجود مصوبه هیأت امنای دانشگاه، آن مجوز فقط می تواند برای زیر مجموعه آن 

کشور اعمال شود. کل  گیرد و نمی تواند برای  دانشگاه در استان یزد ماک عمل قرار 
گذاری خدمات و نیز انتخاب پیمانکار دو شرط مهم تعیین  4- در برنامه پنجم توسعه برای وا
گذاریها از طریق مناقصه می باشد.  شده است، یکی غیردولتی بودن پیمانکار و دیگری اعطای این وا

گذاری نظارت:  در باب انتخاب شدن بسیج به عنوان پیمانکار جهت وا
1/4- بسیج یک نهاد خصوصی و یا غیردولتی مورد اشاره برنامه پنجم نیست)هزینه های آن از 
گردد، مصداق الیحه نهادهای غیردولتی نمی باشد، براساس مواد 2  کشور تأمین می  بودجه عمومی 
کشوری و تصویب نامه شماره 278۶2/ت، 31281/ه 8/5/1384 هیأت وزیران  و 3 الیحه خدمات 
و ماده 35 اساسنامه سپاه پاسداران و بند 3 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
و همچنین بند 3 قانون تعیین حدود صاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی و بند)ج( ماده 1 فصل 
اول قانون جرایم نیروهای مسلح، سازمان بسیج نهاد غیردولتی محسوب نشده و مشمول شرایط 
که در بند)2( ماده ۶ و دستورالعمل نظارت و ارزیابی  بند)و( ماده 38 قانون برنامه توسعه پنجم، 

گردد. موضوع ماده 4 اباغی ستاد مبارزه با مواد مخدر به آن اشاره شده، نمی 
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2/4- بر اساس اساسنامه سپاه پاسدارن و قوانین تشکیل و مجازات نیروهای مسلح، بسیج جزو 
نیروهای مسلح محسوب می شود.

گذاری از طریق تشریفات قانونی مناقصه صورت نگرفته است. 3/4- وا
4/4- مبلغ قرارداد از محل صرفه جویی در همان ردیف بودجه نظارت تأمین نشده است.

کاهش  و  درمانی  کز  مرا تخلفات  با  برخورد  نحوه  و  ارزیابی  نظارت،  دستورالعمل  اساس  بر   -5
کز( به  آسیب اباغی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1392)موضوع ماده 4 آیین نامه اجرایی مرا

عنوان سند جامع رویه نظارتی باالدستی: 
نظارت  کمیته  توسط  استان ها  در  و  کشوری  نظارت  کمیته  توسط  کز  مرا بر  نظارت  الف( 
اجراء  بخش  در  مذکور  نامه  تفاهم  دوم  فصل  در  حالی که  در  می شود.  انجام  ای(  استانی)منطقه 
مواد  سوءمصرف  درمان  کز  مرا ساماندهی  کمیته  عنوان  با  استانی  و  کشوری  کمیته  نام  به  ترکیبی 
کامًا خاف قوانین اباغی است و به نظر می رسد  که از نظر عنوانی و محتوایی  پیش بینی شده است 
کشوری و استانی مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده است. کمیته نظارت  به موازات 
معرفی  مذکور،  دستورالعمل  استانی  نظارت  کمیته  وظایف  بخش  ماده)7(  طبق  ب( 
مؤسسات)علمی، حرفه ای و مؤسسات خصوصی( مجری نظارت و همچنین اعتباربخشی، از وظایف 
گزارش ها،  آوری  جمع  الذکر،  فوق  بخش  در  همچنین  است.  شده  شناخته  استانی  نظارت  کمیته 
گیری  کار  به  مورد  در  گیری  تصمیم  و  مذکور  مؤسسه  توسط  بازدید  فرآیند  اجرای  بر حسن  نظارت 

کمیته نظارت استانی شناخته شده است. ارزیابی انجام شده، از وظایف 
ج( در مواد 4 و 5 همان دستورالعمل نحوه نظارت، ترتیبات قانونی اباغ، چگونگی رویه امضاء 
فهرست یادآور، چگونگی اباغ نقایص و ترتیبات برخورد با نواقص احتمالی در صورت عدم رفع تبیین 

شده است.
کمیته نظارت کشوری)و نه صرفًا وزارت  که در صورت تصویب  د( در ماده ۶ منابع بند 2 قید شده 
کمیته های نظارت استانی و بر اساس بند  کز توسط  بهداشت( نیروی انسانی الزم برای ارزیابی مرا

ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه از طریق مؤسسات غیردولتی قابل تأمین است.
کمیته  در صاحیت  را  غیردولتی  ارزیابی  نیز شرایط صدور مجوز مؤسسات   1 ماده  بند 3  در  هـ( 
نظارت کشوری دانسته که تدوین و اباغ خواهد شد. همچنین در بند 4 ماده 1 نیز مسئولیت آموزش و 
کشور مشترکًا بر عهده وزارت بهداشت  کارشناسان نظارتی مؤسسات ارزیابی را در سطح  توانمندسازی 
کمیته نظارت  از تدوین باید به تصویب  که برنامه توانمندسازی فوق نیز پس  و بهزیستی قرارداده 
که آشکار است، نه در مرحله شناسایی مصداقی مؤسسات با قابلیت ارائه  کشوری برسد. لذا چنان 
خدمات ارزیابی، نه در تدوین دستورالعمل مربوطه و نه در تدوین شرایط این مؤسسات و نه در مرحله 
آموزش آن ها رعایت قانون انجام نگرفته و همچنین از نظر محتوایی نیز رویکرد دستورالعمل وزارت 

بهداشت، ناقض دستورالعمل نظارتی باالدستی ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
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کز  ۶- چک لیست و دستورالعمل ارائه شده از سوی وزارت بهداشت برای ارزیابی و بازرسی مرا
درمان اعتیاد ناقض قوانین موضوعه مدنی کشور)مواد 1284، 128۶و 1287( درباره تماس بازرسین 
با بیماران و موجب انتساب جرم کیفری افشای اسرار بیمار به مسئول فنی)ماده ۶48 قانون مجازات 
اسامی، ماده 4 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلین حرف پزشکی، مواد ۶ و 7 منشور 
اخاق  بر  مبتنی  قانون  این  و  ندارد  را  بیمار  اسرار  افشای  درمانی حق  تیم  زیرا  است.  بیمار(  حقوق 
کیفری  جرم  بیمار  اسرار  افشای  است.  اسامی  فقه  و  جهانی  قوانین  بقراط(  پزشکی)سوگندنامه 
است و لذا جز در موارد مصرح در قانون قابل افشاء نبوده و قابل تفسیر موسع هم نیست و از طرفی 
کیفری جرم، از مجری دستور سلب مسئولیت  صدور دستور از سوی مقام مافوق هم به دلیل ماهیت 
نمی کند. همچنین بر اساس پروتکل اباغی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در صفحه 102، حتی تماس 
که دستورالعمل اباغی به بازرسین از سوی  درمانگر با بیمار منوط به رضایت قبلی بیمار دانسته شده 

که:  وزارت بهداشت ناقض پروتکل است. علی ای حال، با توجه به این 
مجلس  مصوب  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  ماده)9(  و  ماده)8(  بند)الف(  براساس  اواًل 
کمیتی است و لذا در صاحیت وزارت بهداشت محسوب  شورای اسامی، نظارت بر درمان امری حا
همان  ماده)13(  بر حسب  همچنین  نیست.  گذاری  وا قابل  قانون  گذار،  صریح  حکم  بدون  و  شده 

گذاری به غیر با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی است. قانون، صرفًا امور تصدی گری قابل وا
مناقصه  طریق  از  نیز  گری  تصدی  امور  کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون  ماده)17(  وفق  ثانیًا 
گرچه این قانون اصالتًا درباره قرارداد مذکور قابل اجرا  که ا گذاری به بخش غیردولتی است  قابل وا
نیز  گذاری  گذاری است(، لیکن شرایط ماهوی و شکلی وا کمیت، غیرقابل وا نیست)زیرا نظارت حا

درباره قرارداد صدراالشاره مراعات نگردیده است.
ثالثًا  قرارداد مذکور ناقض متن سیاست های کلی سامت، اباغی مقام معظم رهبری)فروردین1393( 
بهداشت،  وزارت  به  سامت  تولیت  گذاری  وا بر  کید  تأ فوق، ضمن  سیاست های  ماده)7(  در  است. 
که این  گردیده  کید  کارکردی آن وزارتخانه تأ درمان و آموزش پزشکی، صراحتًا بر تفکیک حوزه های 
گذاری، نظارت و  حوزه ها شامل اول: وظایف ذاتی و حاکمیتی وزارت بهداشت در حوزه های سیاست 
گری در بند سوم  برنامه ریزی راهبردی است و بیمه و خرید خدمت در بند دوم و نهایتًا امور تصدی 
را صرفًا شامل بخش  و خصوصی  به بخش های غیردولتی  گذاری  وا اجازه  که  گرفته  قرار  ذکر  مورد 
که موجب شکایت جمعی  که اجرای قرارداد مذکور تبعاتی داشته  اخیر)بند 3( دانسته است. از آنجا 
کز درمانی سوءمصرف مواد شده است)لذا با توجه به فوریت پیش آمده( صدور دستور موقت  از مـرا
توقف اجرا و ابطال قرارداد مذکور مورد درخواست می باشد. ضمنًا، مدارک و مستندات مربوطه بـه 
پیوست ارسال می شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.«
به  رسیدگی  زمان  تا  آن  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  اباغ  و  ارسال  علیرغم  طرف شکایت 

گونه پاسخی ارسال نکرده است. پرونده هیچ 
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دیوان  معاونین  و  رئیس  حضور  با   3/11/139۶ تاریخ  در  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت 
با  بررسی  و  از بحث  و پس  دادرسان شعب دیوان تشکیل شد  و  و مستشاران  رؤسا  و  اداری  عدالت 

کرده است. کثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت  ا

رأی هیأت عمومى
با عنایت به اینکه مطابق بند)و( ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران 
کم بر زمان انعقاد قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج  که حا
گونیست،  کز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آ گذاری نظارت بر مرا جامعه پزشکی برای وا
مؤسسات  به  ناظر  اواًل:  نظارت  امر  گذاری  وا است،  بوده  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
گذار شود.  ارائه دهنده خدمت است. ثانیًا: موضوع نظارت بایستی به مؤسسات بخش غیردولتی وا
آزاد شدن  بار مالی جدید به وزارتخانه باشد و موجب  بایستی بدون تحمیل  گذاری نظارت  ثالثًا: وا
از ماده  که مستنبط  گردد. حال آن  این بخش  آموزش پزشکی در  و  منابع وزارت بهداشت، درمان 
 8/5/1384 278۶2/ت31281هـ  شماره  مصوبه  و  اسامی  انقاب  پاسداران  سپاه  اساسنامه   35
انقاب  پاسداران  سپاه  بودجه  ذیل  بودجه  قوانین  در  و  است  دولتی  بسیج  سازمان  وزیران،  هیأت 
بر اساس بند 3 ماده 15 قانون  رابعًا:  ایران برای آن سازمان ردیف بودجه منظور می شود.  اسامی 
کیفری و بند 3 قانون تبیین حدود صاحیت های  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
دادسرا و دادگاه های نظامی و بند)ج( ماده 1 فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، بسیج در حکم 
ضابط قضایی تلقی شده است، از طرفی در قرارداد مورد شکایت از منابع وزارت بهداشت، درمان و 
بار مالی جدید به دولت می  آموزش پزشکی مبلغ قرارداد معین شده است و در واقع مبین تحمیل 
که واجد قاعده آمره و عام الشمول در خصوص چگونگی نظارت  باشد، بنابراین قرارداد مورد شکایت 
کز درمان وابستگی به مواد مخدر است، مغایر حکم بند)و( ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه  بر مرا
جمهوری اسامی ایران بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیات و آیین دادرسی 

دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامى
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رأی شماره ٧٨4 هیات عمومى دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند 
کار در محیط های غیرمتعارف  کار و  4 دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختى 

کشوری  موضوع بند٣ ماده 6٨ قانون مدیریت خدمات 
شماره هـ/95/1038 20/9/1396

بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمى جمهوری اسالمى ایران

با سام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 784 مورخ 1۶/8/139۶ 

با موضوع: 
کار در محیط های  کار و  »ابطال تبصره ذیل بند 4 دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی 
کشوری.« جهت درج در روزنامه رسمی به  غیرمتعارف موضوع بند3 ماده ۶8 قانون مدیریت خدمات 

پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومى و هیأتهای تخصصى دیوان عدالت اداری مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 16/8/1396 شماره دادنامه: 784 کالسه پرونده: 95/1038

مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کى: آقای رجب علی رهبری کرویه شا

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند ۶ فصل یکم مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی رئیس جمهور منضم به بخشنامه شماره 14593/200 21/2/1388 معاونت توسعه و سرمایه 
انسانی رئیس جمهور 2- ابطال بند 4 و تبصره آن و بند 5 »دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی 
کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند)3( ماده)۶8( قانون مدیریت خدمات کشـوری« منضـم 

به بخشنامه شماره 50795/200 5/10/1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ فصل یکم مصوبه شورای توسعه مدیریت و  گردش 
سرمایه انسانی رئیس جمهور منضم به بخشنامه شماره 14593/200 21/2/1388 معاونت توسعه و 
سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال بند 4 و تبصره آن و بند 5 »دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده 
سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف موضوع بند)3( ماده)۶8( قانون مدیریت خدمات کشوری« 
منضم به بخشنامه شماره 50795/200 5/10/1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس 

جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعام کرده است که: 
»با سام، احترامًا در خصوص بند ۶ فصل یکم دستورالعمل شماره 1/14593/200 21/2/1388 و 
بند 4 دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 50795/200 5/10/1395 شورای توسعه مدیریت و سرمایه 

728



بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

انسانی رئیس جمهور به استحضار عالی می رساند: 
کشوری عاوه بر پرداخت های موضوع ماده)۶5( و  1- مطابق ماده)۶8( قانون مدیریت خدمات 
کارمندان  گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به  که حقوق ثابت تلقی می  تبصره های آن و ماده)۶۶( 

قابل پرداخت می باشد.
2- مطابق بند)3( ماده)۶8( قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده سختی کار و کار در محیط 
کار با مواد سمی و.... امتیاز یاد شده با  کار با اشعه و... تا)1000( امتیاز و در مورد  های غیرمتعارف نظیر 

تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
کشوری بند ۶ فصل یکم دستورالعمل شماره  3- بر اساس بند 3 ماده ۶8 قانون مدیریت خدمات 
خصوص  در  جمهور  رئیس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  شورای   21/2/1388  1/14593/200
شماره  بخشنامه  طی  و  تصویب  غیرمتعارف  های  محیط  در  کار  و  کار  سختی  العاده  فوق  پرداخت 
14593/200 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رئیس جمهور دستگاه های 
اجرایی را مکلف نموده »تا تصویب و اباغ مصوبات مربوط به تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ 
کار در محیط های غیرمتعارف صرفًا مبالغ مقطوع مندرج در آخرین  کار و  مربوط به فوق العاده سختی 
قانون  دهم  فصل  1388)اجرای  سال  برای  پرداخت  مبنای  کارمندان   1387 سال  کارگزینی  حکم 
کار  العاده سختی  بر اساس همین مصوبه و بخشنامه مبالغ فوق  و  باشد  کشوری(  مدیریت خدمات 
کارگزینی سال 1388)1/1/1388( منظور و پرداخت  کارگزینی سال 1387 در احکام  مندرج در احکام 

گردیده است. مع الوصف از آنجا که: 
کلیه مبانی  1( وفق ماده)87( قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه های مشمول این قانون 
که در زمان بازنشسته  پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداخت های قانونی 

گردد. شدن و... با اجرای این قانون لغو می 
از  نامه اجرایی این فصل)فصل دهم(  آیین  کشوری  2( وفق ماده)80( قانون مدیریت خدمات 
کثر ظرف سه ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد و  تاریخ تصویب این قانون حدا
کثر ظرف مدت 3ماه پس از اباغ آیین نامه ها و دستورالعمل های  دستگاه های اجرایی موظف اند حدا
گذشت یک سال و نیم از تصویب قانون  مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.)متأسفانه پس از 
امتیاز  و  نامه  آیین  دهم)1/1/1388(  فصل  اجرای  و   )8/7/138۶ تصویب  کشوری)تاریخ  خدمات 
مشاغل سخت و زیان آور برای اجراء به دستگاه های اجرایی اباغ نشده است و این موضوع مغایر با بند 

3 ماده ۶8 می باشد.(
3( وفق ماده127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین عام و خاص به جز قانون بازنشستگی 
مغایر با این قانون از تاریخ الزم االجرایی این قانون لغو می گردد.)متأسفانه برخـاف نص صریح بند 3 ماده 
کار و مشاغل بر اساس قانون  ۶8 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 فوق العاده سختی 
نظام هماهنگ پرداخـت کارکنان دولت پرداخت شده است یعنی بر اساس احکام کارگزینی سال 1387.(
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4( شـورای توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی رئیـس جمهـور از بنـد)3( مـاده)11۶( قانـون مدیریـت 
گذار شـده خاف بند 3 ماده ۶8 قانون مدیریت خدمات  خدمات کشـوری یعنی اختیاراتی که به شـورا وا
کشـوری بند ۶ فصل یکم دسـتورالعمل شـماره 1/14593/200 21/2/1388 را تصویب نموده و این شـورا 

خـود را در مقـام و جایـگاه قانون  گـذار تلقـی نمـوده اسـت. علیهذا با عنایت بـه مراتب فوق: 
الف- بند ۶ فصل یکم دستورالعمل شماره 1/14593/200 21/2/1388 شورای توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی رئیس جمهور کـه مستند بـه بند 3 مـاده ۶8 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد در 
خصوص تعیین و برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار کارکنان بر اساس فوق العاده سختی کار 
کارگزینی سال 1388)1/1/1388( تاریخ اجرای فصل  کارگزینی سال 1387 در احکام  مندرج در احکام 
کشوری خاف نص صریح مواد 78 و 80 و 127 و بند3 ماده ۶8 قانون  دهم قانون مدیریت خدمات 
مذکور بوده و در حقیقت برداشت فوق العاده سختی کار بر اساس احکام کارگزینی سال 1387 تا تصویب 

و اباغ دستورالعمل های مربوط به صورت علی الحساب بوده است.
ب- بنـد 4 بخشـنامه شـماره 50795/200 5/10/1389 موضـوع دسـتورالعمل نحـوه پرداخـت فـوق 
کار در محیـط هـای غیرمتعـارف معاونـت توســعه مدیریــت و سـرمایه انسـانی اسـبق  کار و  العـاده سـختی 
رئیـس جمهـور بـه ازای هـر 1 درصـد میـزان فـوق العـاده کار در سـال 1387،)12( امتیـاز و همچنین تبصره 
بنـد 4 بخشـنامه صدرالذکـر »تـا زمانـی کـه بـا اعمـال امتیـاز بـه روش فوق)هـر یـک درصـد 12( امتیـاز مبلـغ 
کارگزینـی مربـوط باشـد همـان مبلـغ  از مبلـغ مذکـور در حکـم  کمتـر  کارمنـدان  کار  العـاده سـختی  فـوق 
مقطـوع منـدرج در حکـم کارگزینـی سـال 1387 مـاک دریافت فوق العاده سـختی کار خواهد بود و بند 5 
دسـتورالعمل فـوق الذکـر در خصـوص کارمندانـی کـه از تاریـخ 1/1/1388)تاریخ اجرایی شـدن فصل دهم 
کشـوری( بـه بعـد اسـتخدام و یـا تصـدی مشـاغل مشـمول بهره منـدی از فـوق  قانـون مدیریـت خدمـات 
کار آنان بر اسـاس سـاز  کار را عهده دار می شـوند میزان فوق العاده سـختی  العاده سـختی شـرایط محیط 
کارمندان مشابه در سال 1387(  گردد)یعنی بر اساس  کار بند 4 این دستورالعمل مشخص و پرداخت  و 

نیـز مغایـر بـا مفـاد مـواد 78، 80، 127 و بنـد 3 مـاده ۶8 قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری مـی باشـد.
ج- چگونـه شـورای توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی رئیـس جمهـور در اجـرای بنــد3 مـاده ۶8 
قانون مـدیریت خـدمات کشـوری تصـویـب نمـوده: اواًل: بـا استـناد به دستورالعمل شماره 1/14593/200 
کار از تاریـخ 1/1/1388 بـر  21/2/1388 بنـد ۶ فصـل یکـم دسـتورالعمل فـوق الذکـر فـوق العـاده سـختی 
اسـاس احکام کارگزینی سـال 1387 پرداخت گردد. ثانیًا: با اسـتناد به دسـتورالعمل شـماره 50795/200 
تاریـخ  از  و  امتیـاز  سـال 1387)12(  در  کار  سـختی  العـاده  فـوق  درصـد  یـک  هـر  ازای  بـه   5/10/1389
5/10/1389 این بخشـنامه اجرایی شـده اسـت و ثالثًا: با اسـتناد به بخشـنامه شـماره 34890/۶1/220 
انسـانی رئیـس  انسـانی معاونـت توسـعه مدیریـت و سـرمایه  20/12/1391 معاونـت راهبـردی و منابـع 
جمهور)بدون تصویب شـورای مدیریت و سـرمایه انسـانی رئیس جمهور( همان مشـاغل با همان شـرایط 
کار در بخشـنامه اولیـه فـوق العـاده  گونـه تغییـر در مشـاغل و شـرایط محیـط  کار و بـدون هیـچ  محیـط 
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کار سـال 1387)12  گـردد، در بخشـنامه دوم هـر یـک درصـد سـختی  کار سـال 1387 پرداخـت  سـختی 
کـه از تاریـخ 1/1/1392 اجـرا شـده اسـت در اجـرای بنـد 3 مـاده ۶8 پـس از  امتیـاز( و در بخشـنامه سـوم 
گذشـت چهـار سـال از اجرایـی شـدن فصـل دهـم قانـون مدیریت خدمات کشــوری تعیین امتیاز شـود. به 
کارمنــد که در ســال 1387 پست سازمانی ایشان »کارشناس امور اجتماعی« بوده %10  عــنوان مثال یک 
کار دریافت می نموده و بر اسـاس دسـتورالعمل اولیه از تاریخ  حقوق مبنا را به عنوان فوق العاده سـختی 
کار در حکـم  1/1/1388)10% حقـوق مبنـا( سـال 1387 بـه عنـوان فـوق العـاده سـختی شـرایط محیـط 
که  کارمند  کارگزینی منظور شده است. بر اساس بخشنامه دوم از تاریخ 5/10/1389)120( امتیاز همین 
در سـازمان بهزیسـتی کشـور و در مجتمـع هـای خدمـات بهزیسـتی مشـغول انجـام وظیفـه بـوده بر اسـاس 
کار چندیـن سـال قبـل فـوق العـاده  بخشـنامه سـوم بـا همـان شـغل و در پسـت سـازمانی و شـرایط محیـط 
گرفته و تصویب شده است و در حقیقت برای اجرای  کار از تاریخ 1/1/1392)1000( امتیاز در نظر  سختی 
بنـد3 مـاده۶8 از تاریـخ 1/1/1388 تـا 1/1/1392 سـه دسـتورالعمل متفـاوت صـادر و ابـاغ شـده اسـت.

د- با عنایت به اینکه بند ۶ فصل یکم دستورالعمل شماره 1/14593/200 21/2/1388 شورای 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منضم به بخشنامه شماره 14593/200 21/2/1388 معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی اسبق رئیس جمهور در خصوص پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط 
به  مربوط  مصوبات  اباغ  و  تصویب  تا  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  ماده ۶8   3 بند  موضوع  کار 
نحوه تعیین و تخصیص امتیاز مشاغل مربوط بوده است بنابراین پرداخت مبالغ مقطوع مندرج در 
کارگزینی سال 1387 برای سال 1388 به طور علی الحساب بوده است و به تبع آن بخشنامه  احکام 
شماره 50795/200 5/10/1389 در حقیقت بایستی تاریخ اجرای آن حداقل)1/1/1388( و همچنین 
تاریخ اجرای بخشنامه شماره34890/۶1/200ـ 20/12/1391 معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به جای)1/1/1392( بایستی)1/1/1388( اجرا و توسط 
که متأسفانه خاف مواد 78، 80، 127 و بند 3 ماده ۶8 قانون  گردید  دستگاه های اجرایی اقدام می 

مدیریت خدمات کشوری عمل گردیده است.
 هــ- بـه موجـب جـزء)ب( بنـد 11 قانـون بودجه سـال 1388 کل کشـور در راسـتای اجـرای فصل دهم 
کلیـه مبانـی پرداخـت خـارج از فصـل دهـم قانـون مدیریـت خدمـات  کشـوری  قانـون مدیریـت خدمـات 
کار  کشـوری به اسـتثناء موارد مصرح در جزء مرقوم لغو شـده اسـت بنابراین پرداخت فوق العاده سـختی 
بـر اسـاس احـکام کارگزینـی سـال 1387)قانـون نظام هماهنـگ پرداخت کارکنان دولـت( و همچنین به 
ازای هـر یـک درصـد فـوق العاده سـختی کار در سـال 1387)12 امتیاز( مغایـر با نص صریح قانون بودجه 
و بنـد 3 مـاده ۶8 قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری باشـد. »متـن مصوبـه های مـورد اعتراض به قـرار زیر 

است«: 
1- شـورای توسعه مدیریت و سرمایه انـسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت 
توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء ب بند 11 ماده واحده قانون بودجه 
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سال 1388 کل کشور جداول... و فوق العاده های موضوع بنـدهای 1، 2، 3، 4، 7 و 9 ماده ۶8 قانون 
از بند ۶ فصل یکم دستورالعمل  کشوری و... به شرح زیر تصویب نمود: قسمتی  مدیریت خدمات 

شماره 1/14593/200 21/2/1388
بنـد ۶ »تـا تصویـب و ابـاغ مصوبـات مربـوط بـه نحـوه تعییـن و تخصیـص امتیـاز، درصـد یـا مبالـغ 
کار در محیـط هـای غیرمتعــارف صرفـًا مبالـغ مقطـوع منـدرج در  کار و  مربـوط بـه فـوق العـاده سـختی 

کارمنـدان مبنـای پرداخـت بـرای سـال 1388 مـی باشـد. کارگزینـی سـال 1387  آخریـن حکـم 
غیرمتعـارف  هـای  محیـط  در  کار  و  کار  سـختی  العـاده  فـوق  پرداخـت  نحـوه  دسـتورالعمل   -2
کشـوری منضـم بـه بخشـنامه شـماره 50795/200  موضـوع بنـد 3 مـاده ۶8 قانـون مدیریـت خدمـات 

رئیـس جمهـور. سـابق  انسـانی  سـرمایه  و  مدیریـت  توسـعه  معاونـت   5/10/1389
کارمندان دستگاه های  کار در محیط های غیرمتعارف  کار و  بند 4 »میزان امتیاز فوق العاده سختی 
کار مشـاغل دسـتگاه های اجرایی تأیید شـده اسـت،  که قبًا برای سـختی  اجرایی بر اسـاس درصدهایی 
کار مشـاغل آنـان تعییـن  کثـر)1000( امتیـاز بـه عنـوان سـختی  بـه ازای هـر یـک درصـد،)12( امتیـاز، حدا

می شـود.
کارمنـدان، کمتر  کار  کـه بـا اعمـال امتیـاز بـه روش فوق، مبلـغ فوق العاده سـختی  تبصـره: تـا زمانـی 
کارگزینی، ماک  کارگزینـی مربـوط باشـد، همـان مبلـغ مقطـوع منـدرج در حکـم  از مبلـغ مذکـور در حکـم 

کار خواهد بود.« دریافـت فـوق العـاده سـختی 
بـه بعـد تصـدی مشـاغل مشـمول  از تاریـخ 1/1/1388  کـه  کارمندانـی  کار  بنـد 5 »امتیـاز سـختی 
کـه بـر  کار را عهـده دار شـده یـا مـی شـوند بـا توجـه بـه درصدهایـی  بهره منـدی از فـوق العـاده سـختی 
کار بنـد)4( ایـن دسـتورالعمل  اسـاس مقـررات قبلـی بـرای آن مشـاغل تعییـن شـده و بـر اسـاس سـاز و 

گـردد.« مشـخص مـی 
علیهـذا بـا عنایـت بـه مراتـب فـوق و مسـتندات ضمیمه قسـمتی از بنـد ۶ فصل یکم مصوبه شـماره 
بـه  منضـم  رئیـس جمهـور  انسـانی  سـرمایه  و  مدیریـت  توسـعه  شـورای   21/2/1388 1/14593/200
بخشـنامه شـماره 14593/200 21/2/1388 معاونت توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی سـابق رئیس 
کـه صرفـًا بـر  کار در محیـط هـای غیرمتعـارف  کار و  جمهـور در خصـوص پرداخـت فـوق العـاده سـختی 
کارمنـدان تصویـب و جهـت اجـرا  کارگزینـی سـال 1387  اسـاس مبالـغ مقطـوع منـدرج در آخریـن حکـم 
بـه دسـتگاه های اجرایـی ابـاغ گردیـده و در زمـره مبانـی پرداخـت خـارج از فصـل دهـم قانـون مدیریـت 
کشـوری( تلقـی می شـود و همچنیـن بنـد  کشـوری)بند 3 مـاده ۶8 قانـون مدیریـت خدمـات  خدمـات 
4 و تبصـره آن و بنـد 5 مــصوبه شـورای توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی رئیـس جمهـور منضـم بـه 
کار بـه ازای  بخشـنامه شـماره 50795/200ـ 5/10/1389 درخصـوص تعییـن امتیـاز فـوق العـاده سـختی 
کار در سـال 1387)12 امتیـاز( و همچنیـن برقـراری فـوق العـاده سـختی  هـر 1 درصـد فـوق العـاده سـختی 
کـه بعـد از 1/1/1388 مشـمول بهره منـدی  کارمندانـی  کار بـرای مسـتخدمین بعـد از تاریـخ 1/1/1388 و 
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کار بنـد4 دسـتورالعمل  کار مـی شـوند بـر اسـاس مقـررات قبلـی و بـر اسـاس سـاز و  از فـوق العـاده سـختی 
مشـخص گردیـده مغایـر بـا مفـاد مـواد 78، 80، 127 و بند 3 ماده ۶8 قانون مدیریت خدمات کشـوری و 
نیـز مغایـر بـا جـزء بنـد ب مـاده 11 قانون بودجه سـال 1388 کل کشـور می باشـد، بنابرایـن در اجرای مواد 
19، 20 و 13 قانـون دیـوان عدالـت اداری ابطـال مفـاد مـورد اعتـراض دسـتورالعمل ها و بخشـنامه هـای 
مبحـوث عنـه از زمـان تصویب مورداستدعاسـت. همچنین تقاضای ابطال تاریخ اجرای بخشـنامه های 
انسـانی  منابـع  راهبـردی  معاونـت   27/12/1391  45595/91/220 و   20/12/1391  44890/91/220
معاونـت توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی رئیـس جمهـور از 1/1/1392 و اصـاح تاریـخ اجـرای آن بـه 
1/1/1388 تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مورداستدعا می باشد.«

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: 
»بنـد ۶ فصـل یکـم مصوبـه شـورای توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی رئیـس جمهـور منضـم بـه 
بخشـنامه شـماره 14593/200 21/2/1388 معاونـت توسـعه و سـرمایه نیـروی انسـانی رئیـس جمهـور
مبالـغ  یـا  درصـد  امتیـاز،  تخصیـص  و  تعییـن  نحـوه  بـه  مربـوط  مصوبـات  ابـاغ  و  تصویـب  تـا   ۶
کار در محیـط هـای غیرمتعـارف، مناطـق  کار و  مربـوط بـه فـوق العـاده اشـتغال خـارج از کشـور، سـختی 
کسـر صنـدوق، فـوق العـاده محـل  کاری، مبلـغ تضمیـن،  کمترتوسـعه یافتـه، بـدی آب و هـوا، نوبـت 
کارگزینی سـال 1387  خدمت)جابجایـی محـل خدمـت(، صرفـًا مبالـغ مقطـوع منـدرج در آخرین حکم 

کارمنـدان بـه عـاوه هزینـه سـفر در ایـن سـال، مبنـای پرداخـت بـرای سـال 1388 مـی باشـد.
کار در محیـط  کار و  بنـد 4 و تبصـره آن و بنـد 5 »دسـتورالعمل نحـوه پرداخـت فـوق العـاده سـختی 
هـای غیرمتعـارف موضـوع بنـد)3( مـاده)۶8( قانـون مدیریـت خدمات کشـوری« منضم به بخشـنامه 

شـماره 50795/200 5/10/1389 معـاون توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی رئیـس جمهـور
کارمندان دسـتگاه های  کار در محیط های غیرمتعارف  کار و  4- میـزان امتیـاز فـوق العـاده سـختی 
کار مشـاغل دسـتگاه های اجرایـی تأییـد شـده  کـه قبـًا بـرای سـختی  اجرایـی بـر اسـاس درصدهایـی 
کار مشـاغل  کثـر تـا)1000( امتیـاز، بـه عنـوان سـختی  اسـت، بـه ازای هـر یـک درصـد،)12( امتیـاز، حدا

آنـان تعییـن می شـود.
کارمنـدان، کمتر  کار  کـه بـا اعمـال امتیـاز بـه روش فوق، مبلغ فـوق العاده سـختی  تبصـره: تـا زمانـی 
کارگزینی، ماک  کارگزینـی مربـوط باشـد، همـان مبلـغ مقطـوع منـدرج در حکـم  از مبلـغ مذکـور در حکـم 

کار خواهد بود. دریافـت فـوق العـاده سـختی 
که از تاریخ 1/1/1388 به بعد، تصدی مشاغل مشمول بهره مندی  کارمندانی  کار  5 امتیاز سختی 
کار را عهـده دار شـده یـا مـی شـوند، بـا توجـه بـه درصدهایی که براسـاس مقررات  از فـوق العـاده سـختی 
قبلی برای آن مشـاغل تعیین شـده و بر اسـاس سـاز وکار بند)4( این دسـتورالعمل مشـخص می گردد.«

کشـور بـه  در پاسـخ بـه شـکایت مذکـور، رئیـس امـور حقوقـی و قوانیـن سـازمان اداری و اسـتخدامی 
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کـه:  موجـب الیحـه شـماره 149۶728 15/8/139۶ توضیـح داده اسـت 
»دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کرویه موضوع: آقای رجبعلی رهبری 

با سام و احترام
که به پیوست می باشد، الیحه تکمیلی در  پیرو نامه شماره 1173۶83ـ 27/2/139۶ این امور 

گردد:  خصوص موضوع فوق تقدیم می 
1- ابطال بند 4 و بند 5 بخشنامه شماره 50795/200 5/10/1389 را هیأت تخصصی اداری و 
استخدامی طی دادنامه شماره 94 31/5/139۶ به اتفاق آراء به جهت اینکه بندهای فوق با اختیار 

کرده است. کشوری تصویب شده، رد  حاصل از بند 3 ماده ۶8 قانون مدیریت خدمات 
و   20/12/1391  43890/91/220 های  بخشنامه  اجرای  تاریخ  ابطال  خصوص  در   -2
فوق  پرداخت  نحوه  دستورالعمل   7 بند  مطابق  که  است  ذکر  به  الزم   27/12/1391  45595/220
تغییر  یا  و  تعیین  برای  اجرایی می توانند  غیرمتعارف دستگاه های  در محیطهای  کار  العاده سختی 
کار مشاغل خود، پیشنهاد خود را با ارائه توجیهی و طی فرایند و تکمیل فرم مربوط به  امتیاز سختی 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور)وقت( ارسال نمایند. طبعًا چنانچه فرایند 
تغییر امتیاز به تأیید معاونت برسد از تاریخ اباغ تصمیم معاونت توسعه امتیازات تغییر یافته قابل 

اعمال است و به قبل تسری نخواهد داشت.
3- با توجه به اینکه در جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 تصویب جداول موضوع فصل 
کارمندان با جداول یاد شده و میزان فوق العاده های ماده ۶8 به شورای توسعه  دهم و نحوه تطبیق 
که از طرفی شورا در افزایشها مقید به  مدیریت و سرمایه انسانی محول شده بود و با عنایت به این 
کلیه فوق  از طرف دیگر امکان تصویب ضوابط برقراری  منابع پیش بینی شده در بند مذکور بود و 
که این امر از اختیارات  گردید  کوتاه به لحاظ فنی امکان پذیر نبود بند ۶ تصویب  العاده ها در فرصت 
کلیه مبانی پرداخت خارج  شورای توسعه بوده ضمن اینکه این امر با مواد قانون مدیریت مبنی بر لغو 
که  از ضوابط و مقررات فصل دهم ندارد و در بخشنامه شورای توسعه در خصوص عوامل به جز آنچه 

در فصل دهم آمده حکم نشده است.
عنایت دارند در فرض ابطال بند ۶ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این امر باعث 
که مصوبات شورا پس از اباغ الزم  تسری بخشنامه شماره 50795/200 5/10/1389 با عنایت به این 
کی را دارد.« االجرا است، به تاریخ مقدم نخواهد شد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شا

در اجرای ماده 84 قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، 
پرونده به هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. هیأت مذکور در 
کی مبنی بر ابطال بند 4 و بند 5 مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  خصوص خواسته شا
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رئیس جمهور منضم به بخشنامه شماره 50795/200 5/10/1389 در اجرای بند ب ماده 84 قانون 
تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 94 31/5/139۶ رأی به رد 
کی صادر می کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و  شکایت شا

یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بند ۶ فصل یکم مصوبه شماره 14593/200 21/2/1388 و تبصره 

گرفت. کار هیأت عمومی قرار  بند 4 دستورالعمل مورد اعتراض در دستور 
دیوان  معاونین  و  رئیس  حضور  با   1۶/8/139۶ تاریخ  در  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت 
با  بررسی  و  از بحث  و پس  دادرسان شعب دیوان تشکیل شد  و  و مستشاران  رؤسا  و  اداری  عدالت 

کرده است. کثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت  ا

رأی هیأت عمومى
خ  مـور جلسـه  در  اداری  عدالـت  دیـوان  عمومـی  هیـات  ایـن  از  پیـش  اینکـه  بـه  نظـر  الـف- 
9/4/1393 بنـد ۶ فصـل یکـم بخشـنامه شـماره 14593/200 21/2/1388 را مورد بررسـی قرار داده 
بـه صـورت موقـت تصویـب شـده و جنبـه دائمـی نداشـته، قابـل  کـه بنـد مذکـور  ایـن اسـتدالل  بـا  و 
رسـیدگی و اتخـاذ تصمیـم ندانسـته اسـت، بنابرایـن موجبـی جهـت بررسـی مجـدد بنـد ۶ مصوبـه یـاد 

شـده وجـود نـدارد.
کـه »عاوه بـر پرداخت های  کشـوری مقـرر شـده اسـت  ب- در مـاده ۶8 قانـون مدیریـت خدمـات 
گـردد، فـوق العـاده هایـی  کـه حقـوق ثابـت تلقـی مـی  موضـوع مـاده ۶5 و تبصـره هـای آن و مـاده ۶۶ 
کار در محیطهـای غیرمتعارف،  کار و  ح زیـر قابـل پرداخـت می باشـد....3ـ فوق العاده سـختی  بـه شـر
کار بـا بیمـاران روانـی، عفونـی و در اورژانـس و در بخش هـای  کار بـا اشـعه و مـواد شـیمیایی،  نظیـر 
کار بـا مـواد سـمی، آتـش زا و  سـوختگی و مراقبت هـای ویـژه بیمارسـتانی تـا)1000( امتیـاز و در مـورد 
کار در اعمـاق دریـا، امتیـاز یـاد شـده بـا تصویـب هیـات وزیـران تـا سـه برابـر قابـل افزایـش  منفجـره و 
امتیـاز  اسـاس  بـر  را  مذکـور  العـاده  فـوق  پرداخـت  مبنـای  قانون  گـذار  اینکـه  بـه  نظـر  بـود.«  خواهـد 
کـه ترتیـب دیگـری  حاصلـه قـرار داده اسـت، بنابرایـن تبصـره ذیـل بنـد 4 بخشـنامه مـورد شـکایت 
از حـدود  ج  خـار و  قانـون  اســت، خـاف  کـرده  معیـن  در سـال 1387  کار  پرداخـت سـختی  بـرای  را 
اختیـارات مرجـع تصویـب مـی باشـد و بـه اسـتناد بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانـون تشـکیات و آئیـن 

دادرسـی دیـوان عدالـت اداری ابطـال می شـود.
رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامى
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ابطال  موضوع:  با  اداری  عدالت  دیوان  عمومى  ھیأت   ١١٢5  ١١٢6 شماره ھای  رأی 
 ٢4 بند  و  یزد  دانشگاه  امناء  ھیأت   ١٨/٣/١٣٩٠ خ  مور مصوبه  ھجدھم  دستور 
خ ٢/٩/١٣٩٢ دانشگاه علوم پزشکى شھید صدوقى مبنى بر اعطاء  صورتجلسه مور

کارکنان دانشگاه ھا ٢ تخفیف شھریه به فرزندان اعضاء ھیأت علمى و 

شماره هـ/93/522 21/11/1396

بسمه تعالی

کبرپور جناب آقای ا
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسامی ایران

با سام
مورخ   1125  112۶ دادنامه  شماره  به  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  رأی  از  نسخه  یک 

3/11/139۶ با موضوع: 

ابطال دستور هجدهم مصوبه مورخ 18/3/1390 هیأت امناء دانشگاه یزد و بند 24 صورتجلسه 
بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان  مورخ 2/9/1392 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مبنی 
گردد. کارکنان دانشگاه ها« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می  اعضاء هیأت علمی و 

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 3/11/1396 شماره دادنامه: 1126 1125
کالسه پرونده: 94/221، 93/522

مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کشور کى: دیوان محاسبات  شا

امناء  هیأت   18/3/1390 مورخ  مصوبه  هجدهم  دستور  ابطال   -1 خواسته:  و  شکایت  موضوع 
دانشگاه یزد 2- ابطال بند 24 صورتجلسه مورخ 2/9/1392 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 
موجب  به  کشور  محاسبات  دیوان  بودجه  تفریغ  و  مجلس  حقوقی،  معاون  الف  کار:  گردش 

که:  کرده است  شکایتنامه شماره 3۶7/20000 20/5/1393 اعام 
»ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
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بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

سام علیکم
احترامًا، در خصوص دستور هجدهم مصوبه هیأت امناء دانشگاه یزد مورخ 18/3/1390 همان 

که مستحضرند:  گونه 
به  مورد  حسب  کشور،  »دانشگاه های  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  ماده)20(  بند)ی(  وفق   -1
تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب 
شورای گسترش وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود 
کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه  کشور و نیز در خارج  یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل 

کنند.« از داوطلبان اقدام 
و  پنج درصد)%25(  و  قانونی »شهریه دانشجویان جانباز بیست  بند)ک( همان مأخذ  2- وفق 
باالتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد 

امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تأمین شود.«
یزد  دانشگاه  امنای  یازدهمین نشست عادی هیأت  اساس دستور هجدهم صورتجلسه  بر   -3
گردیده است »به استناد بند)و( ماده)7( قانون تشکیل هیأت امناء و در  مصوب 18/3/1390 مقرر 
فرزندان  امنا و هیأت ممیزه،  اجرای بخشنامه شماره 70۶17/15/89 14/10/1389 مرکز هیأتهای 
اعضای هیأت علمی رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و همچنین اعضای هیأت علمی پیمانی)دارای 
شرایط مندرج در تبصره)2( اصاحی بند »۶ 1« دستورالعمل اجرایی »بخشنامه ایجاد تسهیات برای 
فرزندان اعضای هیأت علمی مصوب 1388« مصوب شهریور 1389 به شماره 15013/و 9/۶/1389 
و  کاردانی  مقاطع  در  که  پزشکی(  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزاری 
بر  یا  و  شوند  می  پذیرفته  امناء  هیأت  عضو  دانشگاه های  دوم)شبانه(  نوبت  دوره های  کارشناسی 
و در دوره های مذکور مشغول  امنا منتقل  به دانشگاه های عضو هیأت  الذکر  اساس بخشنامه فوق 
گردند. بـا نظر روسای دانشگاه های عضـو هیأت امناء از 30 تا ۶0 درصـد تسهیات  به تحصیل می 

گردند.« تخفیف شهریه)ثابت و متغیر( بهره مند 
بنابراین مفاد مصوبه صدراالشاره متضمن اعمال تخفیف به شرح مصوبه اخیرالذکر از موجبات 
تبعیض ناروا مصرح در بند)9( اصل 3 قانون اساسی بوده و مغایر با مبانی قانونی اخیرالذکر ارزیابی 
آن  عمومی  هیأت  از  اصداری   )11/10/1391 دادنامه)714ـ  سازد  می  نشان  خاطر  مضافًا  گردد.  می 
دیوان در خصوص ابطال قسمتی از مصوبات مورخ 21/12/138۶، 11/4/1385 و 4/3/1384 هیأت 
با مبحوث عنه  که  امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه  امناء دانشگاه های صنعتی شریف، تهران و 
مشابهت موضوعی و حکمی دارد مؤید این مطلب می باشد. بنا به مراتب در اجرای مواد)12( و)13( 
قانون تشکیات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال مصوبه مذکور از زمان 

صدور مورد استدعاست.«
که مورد اعتراض قرار  متن دستور هجدهم مصوبه مورخ 18/3/1390 هیأت امناء دانشگاه یزد 
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گرفته به شرح زیر است: 
» دستور هجدهم بهره مندی فرزندان اعضای هیأت علمی از تخفیف شهریه

مصوبه: 
شـماره  بخشـنامه  اجـرای  در  و  امنـا  هیأتهـای  تشـکیل  قانـون   »7« مـاده  »و«  بنـد  اسـتناد  بـه 
گردیـد فرزنـدان اعضـای  70۶17/15/89 14/10/1389 مرکـز هیأتهـای امنـا و هیأتهـای ممیـزه، مقـرر 
هیـأت علمـی رسـمی قطعـی، رسـمی آزمایشـی و همچنیـن اعضـای هیأت علمـی پیمانی)دارای شـرایط 
منـدرج در تبصـره »2« اصاحـی بنـد »۶ 1« دسـتورالعمل اجرایـی »بخشـنامه ایجـاد تسـهیات بـرای 
فرزندان اعضای هیأت علمی مصوب 1388« مصوب شـهریور 1389 به شـماره 15012/و 9/۶/1389 
کاردانـی و  کـه در مقاطـع  وزاری علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی( 
کارشناسـی دوره هـای نوبـت دوم)شـبانه( دانشـگاه های عضــو هیـأت امنـا پذیرفتـه مـی شـوند و یــا بــر 
اسـاس بخشـنامه فـوق الذکـر بـه دانشـگاه های عضـو هیـأت امنـا منتقـل و در دوره هـای مذکـور مشـغول 
گردنـد. بـا نظـر روسـای دانشـگاه های عضـو هیـأت امنـا از 30 تـا ۶0 درصـد تسـهیات  بـه تحصیـل مـی 
گردنـد. معـاون وزیـر و رئیـس مرکـز هیأتهـای امنـا و هیأتهـای  تخفیـف شـهریه)ثابت و متغیـر( بهره منـد 

ممیـزه «

در پاسـخ به شـکایت مذکور رئیس دانشـگاه یزد به موجب الیحه شـماره 1537/33ـ 17/8/1393 
که:  توضیح داده اسـت 

» ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سام
نامـه شـماره 0930998090004۶124ـ 22/۶/1393 مدیـر دفتـر آن هیـأت  بـه  بازگشـت  احترامـًا 
عمومـی منضـم بـه تصویـر نامـه شـماره 3۶7/20000 20/5/1393 معـاون حقوقـی، مجلـس و تفریـغ 
کشـور در خصـوص مفـاد دسـتور هجدهـم صورتجلسـه یازدهمیـن نشسـت  بودجـه دیـوان محاسـبات 
عـادی هیـأت امنـاء دانشـگاه یـزد مصـوب 18/3/1390، بدیـن وسـیله بـه اسـتحضار مـی رسـاند: بـه 
موجـب مفـاد بنـد ب مـاده20 قانـون برنامـه پنجـم توسـعه جمهـوری اسـامی ایـران مبنـی بـر اینکـه: 
کـه دارای مجـوز از شـورای  کـز، مؤسسـات آمـوزش عالـی پژهشـی و فرهنگسـتانهایی  »دانشـگاه ها، مرا
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  و  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  هـای  وزارتخانـه  عالـی  آمـوزش  گسـترش 
پزشـکی و سـایر مراجـع قانونـی ذی ربـط مـی باشـند بـدون الـزام بـه رعایـت قوانیـن و مقـررات عمومـی 
کـم بـر دسـتگاه های دولتـی بـه ویـژه قانـون محاسـبات عمومـی، قانونـی مدیریـت خدمـات کشـوری  حا
قانـون برگـزاری مناقصـات و اصاحـات و الحاقـات بعـدی آن هـا و فقـط در چارچـوب مصوبـات و آییـن 
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بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

کـه حسـب مـورد بـه  نامـه هـای مالـی، معاماتـی و اداری اسـتخدامی تشـکیاتی مصـوب هیـأت امنـاء 
کـز و مؤسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشـی بـه  تأییـد مـی رسـد، عمـل می نماینـد...«، دانشـگاه ها، مرا
امنـاء  تابـع مصوبـات هیـأت  بـوده و  اداری، مالـی و معاماتـی برخـوردار  از اسـتقال  الذکـر  شـرح فـوق 
دانشـگاه خویـش مـی باشـند چـون مطابـق بـا قانـون مزبـور تنهـا مرجـع قانون  گـذاری دانشـگاه ها هیـأت 
امنـاء اسـت، بنابرایـن مصوبـه مزبـور در جلسـه مـورخ 18/3/1390 هیأت امناء وقت دانشـگاه با عنایت 
بـه قانـون مذکـور و در راسـتای اختیـارات قانونـی خاصـه بنـد)و( مـاده 7 قانـون تشـکیل هیـأت امنـاء 
وقـت  مرکـز  رئیـس  و  معاونـت  اجـرای بخشـنامه شـماره 70۶17/15/89 14/1/1389  در  و  دانشـگاه 
هیأتهـای امنـاء و هیأتهـای ممیـزه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری از سـوی هیـأت امناء دانشـگاه به 
تصویـب رسـیده و از وجاهـت قانونـی برخـوردار گردیـده اسـت، بنابرایـن مراتب فوق برای اسـتحضار آن 
مقـام رسـیدگی بـر طبـق موازیـن شـرعی و قانونـی و صـدور حکـم شایسـته بـر رد دادخواسـت تقدیمـی بـه 

گـردد. « حضـور اعـام مـی 
گفتـه، معاون حقوقـی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسـبات  ب( متعاقـب شـکایت نامـه پیـش 

که:  کرده اسـت  کشـور به موجب الیحه شـماره 174/97۶/م/2ـ 25/۶/1393 اعام 
» ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سام علیکم
مصوبـه  هجدهـم  دسـتور  ابطـال  موضـوع   20/5/1393  3۶7/20000 شـماره  نامـه  پیـرو  احترامـًا 
هیـأت امنـاء دانشـگاه یـزد مـورخ 18/3/1390 بـه اسـتحضار مـی رسـاند: هیـأت امنـاء دانشـگاه علـوم 
پزشـکی شـهید صدوقـی یـزد نیـز بـر اسـاس بنـد)24( صورتجلسـه مـورخ 2/9/1392 اباغـی طـی نامـه 
تخفیـف  بـه  اقـدام  پزشـکی،  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر   25/10/1392 ۶841/92/م  شـماره 
کـه بنـد مذکـور  کارکنـان دانشـگاه در شـعبه بیـن الملـل نمـوده اسـت  شـهریه فرزنـدان هیـأت علمـی و 
مغایـر بـا مسـتندات ابـرازی موضـوع نامـه صدراالشـاره مـی باشـد. بنـا بـه مراتـب در اجـرای مـواد)12( 
و)13( قانـون تشـکیات آییـن دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 ابطـال مصوبه مذکور 

از زمـان صـدور مـورد استدعاسـت. «
متـن صورتجلسـه مـورخ 2/9/1392 دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـهید 

گرفتـه بـه شـرح زیـر اسـت:  کـه مـورد اعتـراض قـرار  صدوقـی 
» صورتجلسـه هیأت امناء دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی شـهید صدوقی یزد 

مورخ 2/9/1392
کارکنـان دانشـگاه  24- بـا تخفیـف تـا سـقف 25 درصـد شـهریه فرزنـدان اعضـای هیـأت علمـی و 
کـه در شـعبه بیـن الملـل پذیرفتـه می شـوند بر اسـاس شـیوه نامه ای  علـوم پزشـکی شـهید صدوقـی یـزد 

گردیـد. « کـه بـه تأییـد هیـأت رئیـس دانشـگاه مـی رسـد موافقـت 
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آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  حقوقـی  امـور  دفتـر  سرپرسـت  مذکـور،  شـکایت  بـه  پاسـخ  در 
کـه:  اسـت  داده  توضیـح   30/7/139۶ 3741/107/د  شـماره  الیحـه  موجـب  بـه  پزشـکی 

» ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سام
احترامًا در خصوص پرونده کاسه 94/221ـ ۶/10/1395 موضوع شکایت دیوان محاسبات کشور 
به خواست ابطال بند 24 صورتجلسه مورخ 2/9/1392 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
کارکنان شعب بین الملل  درمانی شهید صدوقی یزد موضوع تخفیف شهریه فرزندان هیأت علمی و 

مراتب ذیل به استحضار می رساند: 
کشور در شکایت خود به شماره 3۶7/20000 20/5/1393 علیه دانشگاه  1- دیوان محاسبات 
علوم پزشکی یزد متقاضی ابطال دستور هجدهم صورتجلسه یازدهمین نشست هیأت امناء دانشگاه 
کارشناسی دوره های  کاردانی و  مذکور دایر بر تخفیف 30 تا ۶0 درصدی شهریه ثابت و متغیر مقاطع 
است.  گردیده  علمی  هیأت  اعضای  فرزندان  برای  مربوطه  امناء  هیأت  عضو  دانشگاه های  شبانه 
سازمان مذکور دلیل خود را جهت ابطال، تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل 3 قانون اساسی اعام 
نموده است. متعاقب این شکایت، سازمان مزبور با همان دالیل متقاضی ابطال بند 24 صورتجلسه 
مورخ 2/9/1392 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد گردیده است.
علوم  دانشگاه  امناء  هیأت   2/9/1392 مورخ  مصوبه   24 بند  وفق  که  است  حالی  در  این   -2
گردیده است، با تخفیف تا سقف بیست و پنج درصد شهریه فرزندان اعضای هیأت  پزشکی یزد مقرر 
که در شعبه بین الملل پذیرفته می شوند بر  کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  علمی و 

گردد. که به تأیید هیأت رئیسه دانشگاه می رسد موافقت  اساس شیوه نامه ای 
برنامه پنجم  باشند، مطابق بند ب ماده 20 قانون  که آن مقام مستحضر می  گونه  3- همان 
که دارای مجوز از  کز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی  توسعه دانشگاه ها، مرا
گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش  شورای 
عمومی  مقررات  و  قوانین  رعایت  به  الزام  بدون  باشند  می  ذی ربط  قانونی  مراجع  سایر  و  پزشکی 
کشوری،  مدیریت خدمات  قانون  قانون محاسبات عمومی،  ویژه  به  دولتی  بر دستگاه های  کم  حا
قانون برگزاری مناقصات و اصاحات و الحاقات بعدی آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین 
که حسب مورد به تأیید  نامه های مالی، معاماتی و اداری استخدامی تشکیاتی مصوب هیأت امناء 
به  فرهنگستانها  مورد  در  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزرای 
علوم،  های  وزارتخانه  ستادی  علمی  هیأت  اعضاء  می نمایند.  رسد، عمل  می  رئیس جمهور  تأیید 
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این 
که  گردد و مصوبات یاد شده مادام  بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین نامه های قبلی نیز می 
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اصاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.
4- همچنین برابر تبصره 2 ماده 2 آیین نامه مالی و معاماتی دانشگاه ها و دانشکدههای علوم 
از لحاظ سیاست  کلیه واحدهای اجرایی مستقل و غیرمستقل  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
و  بوده  دانشگاه ها  معاماتی  و  مالی  نامه  آیین  مؤسسه،  تصمیمات  و  مقررات  قوانین،  تابع  گذاری 

مکلف به رعایت و اجرای مصوبات هیأت امناء مؤسسه می باشد.
تشخیص  به  مورد  حسب  کشور،  دانشگاه های  توسعه،  پنجم  برنامه  قانون  بند)ی(  وفق   -5
با تصویب شورای  وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گسترش وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر 
از  دریافت شهریه  با  و  به صورت خودگردان  کشور  در خارج  نیز  و  کشور  داخل  آزاد  مناطق  و  شهرها 
کنند. در تبصره ماده مذکور اعام شده است، میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با  داوطلبان اقدام 
کمک آموزشی و رفاهی ارائه شده، توسط هیأت امناء  توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، 

دانشگاه تعیین و اعام می شود.
۶- با توجه به اینکه تعیین شهریه شعب بین الملل)خودگردان( بر عهده هیأت امناء دانشگاه 
می باشد هیأت مذکور با توجه به اختیارات حاصله در این بند و در راستای ایجاد امور رفاهی برای 
کارکنان هیأت علمی و غیرهیأت علمی مربوطه نسبت به تخفیف تا سقف بیست و پنج درصد شهریه 
گردند  که در شعب خودگردان همان دانشگاه پذیرفته می  برای فرزندان مستخدمان همان دانشگاه 
کامًا وفق قوانین و مقررات می باشد. اشاره می  که به نظر می رسد اقدام مذکور  اقدام نموده است 
نماید بند)ب( و)ی( ماده 20 قانون برنامه پنجم در قانون احکام دائمی توسعه نیز تنفیذ شده است.«
دیوان  معاونین  و  رئیس  حضور  با   3/11/139۶ تاریخ  در  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت 
با  بررسی  و  از بحث  و پس  دادرسان شعب دیوان تشکیل شد  و  و مستشاران  رؤسا  و  اداری  عدالت 

کرده است. کثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت  ا

رأی هیأت عمومى:
امناء  هیأت   18/3/1390 مورخ  عادی  نشست  یازدهمین  هجدهم  دستور  اینکه  به  عنایت  با 
دانشگاه یزد و بند 24 مصوبه مورخ 2/9/1392 هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی 
کارکنان دانشگاه های یاد شده  یزد مبنی بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیأت علمی و 
که در دوره شبانه و شعبه بین الملل پـذیرفته شده اند موجبات ایجاد تبعیض ناروا را فراهم ساخته 
و این امر مغایر با بند 9 از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران است و با عنایت به اینکه در 
موضوع مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 714ـ 11/10/1391 مصوبه 
کرده است، بنابـراین مصوبات مـورد اعتراض مستند بـه  ناظر بر تخفیف به اشخاص خاص را ابطال 
بند 1 مـاده 12 و ماده 88 قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 
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گفته و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آن ها  ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش 
موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامى

رأی شماره 1264 هیأت عمومى دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه 
با  مردمى  مشارکت های  مرکزی  شورای  ـ11/10/1384  11/800/1376/م  شماره 

سازمان بهزیستى

بسمه تعالی
کبرپور جناب آقای ا

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسامی ایران

با سام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 12۶4 مورخ 2/5/139 

7 با موضوع: 

»ابطال صورتجلسه شماره 137۶/800/11/م 11/10/1384 شورای مرکزی مشارکت های مردمی 
گردد. با سازمان بهزیستی.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می 

مدیرکل هیأت عمومى و هیأت های تخصصى دیوان عدالت اداری
 مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 2/5/1397 شماره دادنامه: 1264 
کالسه پرونده: 96/888

مرجع رسیدگى: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
کشور کل  کى: سازمان بازرسی  شا

شورای  137۶/800/11/م 11/10/1384  شماره  ابطال صورتجلسه  خواسته:  و  شکایت  موضوع 
مرکزی مشارکت های مردمی با سازمان بهزیستی

کشور به موجب شکایتنامه شماره 1024۶7 17/5/139۶ ابطال  کل  کار: سازمان بازرسی  گردش 
سازمان  با  مردمی  مشارکت های  مرکزی  137۶/800/11/م 11/10/1384 شورای  صورتجلسه شماره 
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کرده است:  بهزیستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعام 
»حضرت حجت االسام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سام علیکم
احترامًا به استحضار می رساند: 

1- حسب بررسیها، سازمان بهزیستی کشور اقدام به هزینه کرد مبالغ بسیاری از محل مشارکت های 
مردمی خاص در خصوص برخی اقدامات عمرانی سازمان از جمله ساخت طبقه دهم ساختمان ستاد 
بهزیستی در تهران، ساختمان ساماندهی در تهران، ساختمان هتل واقع در خزرآباد ساری، ساختمان 
گرفته در اردوگاه و خوابگاه شهید عضیمی  چند منظوره در بابلسر و همچنین اقدامات عمرانی انجام 
بابلسر، زائر سرای مشهد، اردوگاه شهید بهشتی خزرآباد، اردوگاه و استخر حبیب ابن مظاهر تنکابن و 

اردوگاه شهید قدوسی نیاوران می نماید.
بوده  سابقه  مسبوق  مذکور  سازمان  در  موضوع  این  گردیده  ماحظه  تکمیلی،  بررسی  در   -2
شورای   11/10/1384 137۶/800/11/م  شماره  به  تنظیمی  صورتجلسه  آن  استنادی  پشتوانه  و 
»براساس  اند:  داشته  مقرر  مصوبه  این  طی  مذکور  شورای  باشد.  می  مردمی  مشارکت های  مرکزی 
کشور مصوب مورخ  مفاد تبصره 2ـ 4 قانون اصاح الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی 
با  بهزیستی  با  مردمی  مشارکت های  مرکزی  اعضای شورای  اسامی،  19/11/1375 مجلس شورای 
به  تصمیماتی  قانونی،  مصرح  وظایف  به  توجه  با  و  داد  جلسه  تشکیل  ذیل  امضاءکنندگان  حضور 
کمک  که نحوه  کشور و از آنجا  شرح ذیل اتخاذ نمود: با عنایت به اهداف عالیه سازمان بهزیستی 
واضح،  شورا(  کشور)دبیر  بهزسیتی  سازمان  ریاست  برای  سازمان  آن  جامعه هدف  به  مددرسانی  و 
مبرهن و مشخص می باشد، لذا اعضای شورای مرکزی مشارکت های مردمی با بهزیستی به موجب 
کشور)دبیر شورا( به نمایندگی از سوی  این صورتجلسه موافقت می نمایند رئیس سازمان بهزیستی 
کثری مشارکت های مردمی را با توجه به صرفه  اعضای شورا، راهها و شیوه های دستیابی به جلب حدا
ایتام، زنان سرپرست  و صاح و صاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین، 
از جلب  درآمد حاصل  اقشار مستضعف،  و  آسیب  در معرض  افراد  اجتماعی،  دیدگان  آسیب  خانوار، 
کمک به  که سازمان از نظر اعتبارات در تنگنا قرار دارد از جمله  کمک های مردمی را در حوزه هایی 
آموزش، توانبخشی، حرفه آموزی، تامین مسکن و ازدواج معلوالن و فرزندان بی سرپرست، حمایت 
کمک به خانواده های بی سرپرست و نیازمند و آسیب دیدگان اجتماعی، موسسات خیریه و هیأت  و 
امنایی، مجتمعها و واحدهای سازمان بهزیستی و تکمیل و راه اندازی واحدهای نیمه تمام و غیره 
با صاحدید خود هزینه نماید و تشخیص ایشان به عنوان تشخیص اعضای شورای مرکزی بوده و 
که به هر دلیل بنا به تشخیص دبیر  کامل خواهند داشت. در صورتی  در خصوص موارد مذکور اختیار 
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شورا)رئیس سازمان( نیاز به طرح موضوع در جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی باشد نسبت 
به تعیین تاریخ جلسه و طرح موضوع به منظور سیاستگذاری آن اقدام الزم را به عمل می آورد.«

3- متعاقب تصویب این صورتجلسه، مبالغ ماخوذه از طریق جلب مشارکت های مردمی، حسب 
گردیده است. این در حالی  صاحدید و نظر شخص رئیس سازمان و در حوزه های مختلف هزینه 
که به لحاظ قانونی و منطقی ایرادات و اشکاالتی به شرح ذیل بر مصوبه فوق مطرح می باشد:  است 
الف( فلسفه تشکیل شورای مرکزی مشارکت های مردمی مبتنی بر استفاده از خرد جمعی، مشارکت 
مشارکت های  از  حاصل  منابع  نمودن  هدفمند  و  دقیق  نظارت  منظور  به  زمینه  ایجاد  و  کثری  حدا
که عمًا با تفویض و انتقال  کشور بوده است  مردمی در راستای اهداف مقرر برای سازمان بهزیستی 
کشور)دبیر شورا( این اهداف محقق نشده و عمًا فلسفه  کلیه اختیارات به رئیس سازمان بهزیستی 
از زمان  که  از دست داده است به نحوی  را  وجودی شورای مشارکت های مردمی موضوعیت خود 
تنظیم صورتجلسه مذکور شورای مرکزی مشارکت های سازمان بهزیستی جلسه ای را تشکیل نداده 
به تعبیری دیگر با تنظیم این صورتجلسه عمًا به حیات اداری و اجتماعی شورا خاتمه داده است.

کشور به موجب صورتجلسه  ب( اعضای شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 
مفاد  و  اند  دیده  گسترده  بسیار  را  مردمی  مشارکت های  از محل  اعتبارات حاصل  کرد  هزینه  مذکور 
که رئیس سازمان  کرد آن در هر بخشی  که امکان هزینه  گونه ای تنظیم شده است  صورتجلسه به 
کامل و بی قید و شرطی در این  کشور به عنوان دبیر شورا صاح بداند وجود دارد و اختیار  بهزیستی 
از  کشور بخش عمده ای  بهزیستی  گردد سازمان  نتیجه ماحظه می  که در  اعطا شده است  زمینه 
انجام پروژه های عمرانی سازمان بهزیستی نموده است و عمًا سیاستگذاریهای  را صرف  اعتبارات 
بودجه ای سازمان مذکور بااثر شده است. به عبارت دیگر سازمان بهزیستی از محل منابع مورد اشاره 
بودجه عمرانی برای خود تحصیل نموده است و ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان مذکور نیز به 

کرد و مستندسازی آن ندارد. گونه نظارتی بر هزینه  علت ماهیت منابع مورد اشاره هیچ 
اقدام ماحظه  این  برای  قانونی خاصی  مبنای  کشور  و مقررات جاری  به ضوابط  با عنایت  ج( 
نمی شود و انطباقی نیز با اصل تفویض اختیار ندارد. زیرا اختیار فردی به فرد دیگر مطرح نبوده و 
اختیارات یک جمع به یک نفر انتقال یافته است و با فرض اینکه امکان دارد هرگونه انحراف یا سوء 
استفاده ای از منابع آن به وجود آید مسئولیت متوجه تمامی اعضایی است که اختیارات خود را بدون 

گذار نموده اند. قید و شرط وا
د( با عنایت به مفاد تبصره 2ـ 4 قانون اصاح الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی 
بهزیستی  سازمان  مردمی  مشارکت های  مرکزی  شورای  اعضای  ترکیب  کشور مصوب 19/11/1375 
که با توجه به آن حضور وزیر بهداشت و درمان)به عنوان رئیس  کشور مشخص و معین شده است 
شورا( و شهردار تهران)عضو شورا( در جلسه ضرورت داشته است و در متن قانون نیز پیش بینی نشده 
که افراد مذکور می توانند معاون خود و یا فرد دیگری را به نمایندگی به منظور حضور در جلسه  است 
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که در متن مصوبه مورد اشاره اثری از  شورا و امضای مصوبات آن تعیین نمایند این در حالی است 
از سوی  افراد مورد اشاره وجود ندارد و به بیان دیگر مصوبه مورد اشاره به دلیل عدم تأیید  حضور 

اعضای تعیین شده در قانون، دارای ایراد است.
هـ( با عنایت به مفاد تبصره 2ـ 4 قانون اصاح الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی 
بهزیستی  مرکزی سازمان  اعضای شورای  اختیار  تفویض  امکان  قانون  گذار  گردد  کشور ماحظه می 
کشور را در قانون پیش بینی ننموده و با این وصف انتقال وظایف و اختیارات اعضای شورا به رئیس 

کشور به عنوان دبیر شورا محمل قانونی ندارد. سازمان بهزیستی 
کنندگان تعیین نموده  که اعطا را در غیر محلهایی  و( شورا اختیار نداشته است، هدایای مردم 

اند، اجازه هزینه دهد.
مراتب اعام می شود تا دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال 

آن اقدام نمایند.«
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: 

با بهزیستی براساس مفاد تبصره 2ـ 4 قانون  »صورتجلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی 
مجلس   9/11/1375 مورخ  مصوب  کشور  بهزیستی  سازمان  تشکیل  به  راجع  قانونی  الیحه  اصاح 
امضاءکنندگان  با حضور  بهزیستی  با  مردمی  مشارکت های  مرکزی  شورای  اعضای  اسامی،  شورای 

ذیل تشکیل جلسه داد و با توجه به وظایف مصرح قانونی، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود: 
که نحوه کمک و مددرسانی به جامعه  با عنایت به اهداف عالیه سازمان بهزیستی کشور و از آنجا 
می  و مشخص  مبرهن  واضح،  شورا(  کشور)دبیر  بهزیستی  سازمان  ریاست  برای  سازمان  آن  هدف 
باشد، لذا اعضای شورای مرکزی مشارکت های مردمی با بهزیستی به موجب این صورتجلسه موافقت 
و  راهها  شورا،  اعضای  سوی  از  نمایندگی  به  شورا(  کشور)دبیر  بهزیستی  سازمان  رئیس  می نمایند 
و صاح سازمان  به صرفه  توجه  با  را  مردمی  کثری مشارکت های  به جلب حدا شیوه های دستیابی 
دیدگان  آسیب  خانوار،  سرپرست  زنان  ایتام،  معلولین،  منافع  حفظ  برای  و  تعیین  هدف  جامعه  و 
کمک های مردمی را در  اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف، درآمد حاصل از جلب 
توانبخشی،  آموزش،  به  کمک  از جمله  دارد  قرار  تنگنا  در  اعتبارات  نظر  از  سازمان  که  هایی  حوزه 
کمک به خانواده  حرفه آموزی، تامین مسکن و ازدواج معلولین و فرزندان بی سرپرست، حمایت و 
امنائی، مجتمع  نیازمند و آسیب دیدگان اجتماعی، موسسات خیریه و هیأت  و  های بی سرپرست 
با صاحدید  غیره  و  تمام  نیمه  واحدهای  اندازی  راه  و  تکمیل  و  بهزیستی  سازمان  واحدهای  و  ها 
خود هزینه نماید و تشخیص ایشان به عنوان تشخیص اعضای شورای مرکزی بوده و در خصوص 
که به هر دلیل بنا به تشخیص دبیر شورا)رئیس  کامل خواهند داشت. در صورتی  موارد مذکور اختیار 
سازمان( نیاز به طرح موضوع در جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی باشد نسبت به تعیین 

تاریخ جلسه و طرح موضوع به منظور سیاستگزاری آن اقدام الزم به عمل می آورد.«
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کشور به موجب الیحه شماره  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان بهزیستی 
که:  129917/9۶/900 1/9/139۶ توضیح داده است 

»ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کاسه پرونده 9۶/888 کشور به  کل  موضوع: درخصوص دادخواست سازمان بازرسی 

به   9۶/888 پرونده  کاسه  در خصوص  احترامًا  مّحمد)ص(،  آل  و  مّحمد)ص(  بر  صلوات  با 
کشور مبنی  کل  شماره پرونده 9۶09980905800۶23ـ 11/7/139۶ موضوع شکایت سازمان بازرسی 
بر ابطال صورتجلسه تنظیمی به شماره 137۶/800/11/م 11/10/1384 شورای مرکزی مشارکت های 
مردمی با سازمان بهزیستی مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد ذیل را در دفاع از 

کشور به استحضار عالی می رساند:  حقوق سازمان بهزیستی 

ایرادات شکلى: 
با استناد به تبصره 2 بند)د( ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15/7/1393 
گزارش های  کشور به صورت حصری و محدود و فقط درخصوص  حدود اختیارات سازمان بازرسی 
با آیین نامه ها و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایت  ارتباط  بازرسی در 
الذکر باشد جهت  از تشخیص تخلف در موارد فوق  کی  که حا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی 
که با استناد به نامه شماره 1024۶7  گردد.  رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می 
صورتجلسه  ابطال  کشور  کل  بازرسی  سازمان  خواسته  کشور  کل  بازرسی  سازمان   17/5/139۶
سازمان  مردمی  مشارکت های  مرکزی  شورای   11/10/1384 137۶/800/11/م  شماره  به  تنظیمی 
جهت  کشور  کل  بازرسی  سازمان  قانونی  اختیارات  حدود  به  توجه  با  که  باشد  می  کشور  بهزیستی 
ارسال دادخواست و شکایت به دیوان عدالت اداری ابطال صورتجلسه از شمول اختیارات قانونی آن 
سازمان خارج می باشد و طرح درخواست مبنی بر ابطال صورتجلسه در حدود و صاحیت اختیارات 
کشور نمی باشد زیرا صورتجلسه موصوف مشمول هیچکدام از عناوین  کل  قانونی سازمان بازرسی 

گردد. آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستورالعمل صادره از جانب مقامات دولتی نمی 

ایرادات ماهوی: 
1- به استناد الیحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی این سازمان در جهت تحقق مفاد اصول 
2، 3 و 29 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران تشکیل شده است و با استناد به تبصره 2ـ 4 قانون 
نام  به  کشور مصوب سال 1359، شورایی  بهزیستی  تشکیل سازمان  به  راجع  قانونی  اصاح الیحه 
و  حقیقی  اشخاص  کمک های  جلب  منظور  به  و  بهزیستی  با  مردمی  مشارکت های  مرکزی  شورای 
گردد و با  حقوقی در ستاد مرکزی سازمان بهزیستی و با دبیری رئیس سازمان بهزیستی تشکیل می 
کمک های مادی  استناد به شق 1 جزء 7 بند ج تبصره 2ـ 4 ماده 2 همان قانون وظیفه شورا جلب 
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و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور حل مسایل و مشکات اقشار محروم و معلول و ایتام 
می باشد.

کشور هدایای اهدایی به  2- با استناد به فراز پایانی به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی 
کننده هدف خود را اعام نکند  کشور هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهدا سازمان بهزیستی 
گسترده قانونی و ذاتی  با نظر شورای مشارکت های مردمی به مصرف خواهد رسید نظر به وظایف 
سازمان  به  که  وجوهی  گردد  می  استنباط  فوق  ماده  از  که  گونه  همان  و  کشور  بهزیستی  سازمان 
گردد می بایست با نظر شورای مشارکت های مردمی این سازمان و در جهت  کشور اهدا می  بهزیستی 
که در صورتجلسه تنظیمی به  گونه  کشور به مصرف خواهد رسید و همان  اهداف سازمان بهزیستی 
شماره 137۶/800/11/م 11/10/1384 شورای مشارکت های مردمی مشخص است اعضای شورای 
کشف راه ها  کشور( جهت  مشارکت های مردمی اختیاراتی را به دبیر شورا)رئیس سازمان بهزیستی 
سازمان  و صاح  به صرفه  توجه  با  مردمی  مشارکت های  کثری  به جلب حدا دستیابی  و شیوه های 
بهزیستی و جامعه هدف در جهت حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان 
از نظر  که سازمان بهزیستی  اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف داده و در مواردی 
و  مسکن  تأمین  آموزی،  حرفه  توانبخشی،  آموزش،  به  کمک  جمله  از  دارد  قرار  تنگنا  در  اعتبارات 
کمک به خانواده های بی سرپرست و نیازمند و  ازدواج معلوالن و فرزندان بی سرپرست، حمایت و 
آسیب دیدگان اجتماعی، موسسات خیریه و هیأت امنایی، مجتمع ها و واحدهای سازمان بهزیستی 
به صورت  موارد  این  تمامی  که  نماید  بهزیستی هزینه  تمام  نیمه  واحدهای  اندازی  راه  و  تکمیل  و 
کشور می باشد و نه خارج از آن  حصری و تمامًا در چارچوب وظایف ذاتی و قانونی سازمان بهزیستی 
کشور هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی  که با استناد به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی 
با  این هدایا  نکند  را مشخص  کننده هدف خود  اهدا و چنانچه  تلقی می شود  کشور هدایای خاص 
مستحضرید  که  گونه  همان  رسید.  خواهد  مصرف  به  بهزیستی  مردمی  مشارکت های  شورای  نظر 
که با استناد به  گزارش می باشد  یکی از وظایف ذاتی دبیر هر شورا اجرای تصمیمات آن شورا و ارائه 
صورتجلسه تنظیمی به شماره 137۶/800/11/م 11/10/1384 شورای مرکزی مشارکت های مردمی 
کشور(  سازمان بهزیستی اجرای تصمیمات شورا جهت اجرای به دبیر شورا)رئیس سازمان بهزیستی 
می  شورا  دبیر  و  است  نشده  داده  شورا  دبیر  به  فراتر  قانونی  اختیارات  هیچگونه  و  است  اباغ شده 

گزارش دهد. گرفته را به شورا  بایست تصمیمات اعضای شورا اجرا و اقدامات صورت 
به  راجع  قانونی  اصاح الیحه  قانون   2 ماده  2ـ 4  تبصره  بند ج   7 به شق 3 جزء  استناد  با   -3
کشور مصوب 1359 سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و  تشکیل سازمان بهزیستی 
باشد  می  بهزیستی  سازمان  مردمی  مشارکت های  شورای  با  مربوطه  اولویتهای  براساس  غیرمنقول 
که با استناد به فراز نهایی صورتجلسه 137۶/800/11/م 11/10/1384 شورای مرکزی مشارکت های 
شورا  دبیر  به  سیاستگذاری  این  و  باشد  می  شورا  اعضای  اختیار  در  سیاستگذاری  بهزیستی  مردمی 
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کامل اجرای تصمیمات شورا به دبیر شورا)رئیس سازمان بهزیستی  تفویض نشده است و فقط اختیار 
کشور( اباغ شده است و دبیر شورا هیچگونه اختیاری در زمینه سیاستگذاری ندارد.

4- در خصوص بند 1 نامه شماره 1024۶7 17/5/139۶ سازمان بازرسی کشور موضوع گزارش آن 
کز و ابنیه سازمان بهزیستی می بایست  کرد درآمد مشارکت های مردمی در مرا سازمان مبنی بر هزینه 
که ساختمان اردوگاه آموزشی و تربیتی واقع در خزرآباد ساری، ساختمان چند منظوره  گفت  چنین 
ویژه معلولین در بابلسر و همچنین اقدامات عمرانی در اردوگاه آموزشی، تربیتی شهید عظیمی بابلسر، 
زائر سرای معلوالن در مشهد مقدس، اردوگاه آموزشی، تربیتی شهید بهشتی خزرآباد، اردوگاه آموزشی، 
کز آموزشی، پرورشی، ورزشی و زیارتی  کز صرفًا مرا ورزشی و استخر حبیب ابن مظاهر تنکابن، این مرا
با استناد به قانون تشکیل سازمان بهزیستی  کز  که بعضًا این مرا ویژه جامعه هدف بهزیستی بوده 
معلوالن،  به  رسانی  زمینه خدمات  در  اسامی  انقاب  از  قبل  زمان  در  که  موسسه   9 ادغام  از  کشور 
یافته و  انتقال  کشور  زنان بی سرپرست فعالیت داشته به سازمان بهزیستی  کودکان بی سرپرست، 
فقط مورد استفاده افراد معلول، کودکان بی سرپرست قرار می گیرد و در خصوص اردگاه شهید قدوسی 
کودکان بی سرپرست تحت نظارت سازمان بهزیستی می باشد  نیاوران این مجموعه مرکز نگهداری 
که آن ابنیه بعضًا با فقدان بودجه تملک  که نگهداری آن ابنیه از وظایف سازمان بهزیستی می باشد 

گردد. گرفته و با استفاده می  دارایی در معرض تخریب قرار 
کشور، همان  5- در خصوص جزء الف بند 3 نامه شماره 1024۶7 17/5/139۶ سازمان بازرسی 
که منظور از تشکیل شورا استفاده از خرد جمعی  که در سطوح باالتر نیز بیان شد شکی نیست  گونه 
کلیه اعضای قانونی آن در مورخ 11/10/1384 شورا تصمیمات خود  می باشد و با تشکیل این شورا با 
را طی صورتجلسه ایی مکتوب و صرفًا جهت اجرا مصوبات شورا به دبیر همان شورا اباغ می نماید و 
سیاستگذاری را در اختیار خود نگهداشته و به دبیر هیچگونه اختیار سیاستگذاری داده نشده است.
کشور، همان  ۶- در خصوص جزء ب بند 3 نامه شماره 1024۶7 17/5/139۶ سازمان بازرسی 
کشور  قانون محاسبات عمومی  ماده 71 مکرر  به  پایانی  فراز  به  استناد  با  اشاره شد  آن  به  که  گونه 
کننده هدف  کشور هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهدا هدایای اهدایی به سازمان بهزیستی 
خود را اعام نکند با نظر شورای مشارکت های مردمی به مصرف خواهد رسید، که با عنایت به وظایف 
که به طیف عظیمی از جامعه خدمت رسانی می کند  کشور  گسترده سازمان بهزیستی  ذاتی و قانونی 
که در صورتجلسه شماره 137۶/800/11/م 11/10/1384 نیز به آن ها اشاره شده است، اختیار هزینه 
کشور و با نظر شورای مشارکت های مردمی  کرد این هدایا صرفًا در راستای اهدف سازمان بهزیستی 
بند هیچگونه  این  در  کشور  کل  بازرسی  سازمان  استناد  که  وظایف  آن  از  خارج  نه  و  بوده  سازمان 

وجاهت و پایه و اساس قانونی ندارد.
7- در خصوص جزء ج بند 3 نامه شماره 1024۶7 17/5/139۶ سازمان بازرسی کشور، که همان 
کشور  که بیان شد شورای مشارکت ها هیچگونه تفویض اختیاری را به رئیس سازمان بهزیستی  گونه 
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نداده است و صرفًا مصوبات شورا جهت اجرا و ارائه گزارش به دبیر شورا اباغ گردیده است و هیچگونه 
اختیاری از جمع به فرد داده نشده است و فقط اجرای تصمیمات شورا به دبیر شورا داده شده است.
به  کشور  بازرسی  سازمان   17/5/139۶  1024۶7 شماره  نامه   3 بند  د  جزء  خصوص  در   -8
استحضار می رساند، به استناد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383 
ع شده و با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به آن  کشور از وزارت بهداشت منتز سازمان بهزیستی 
کار و رفاه اجتماعی  وزارتخانه ملحق شده است و به استناد ماده واحده قانون تشکیل وزارت تعاون، 
در سال 1390 به آن وزارتخانه ملحق می شود و بجای وزیر بهداشت در شورای مشارکت های مردمی 
کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزیر بهداشت شده است و در هیچ  با سازمان بهزیستی، وزیر تعاون، 
ایی  اشاره  کشور  بهزیستی  به تشکیل سازمان  راجع  قانونی  قانون اصاح الیحه  2ـ 4  تبصره  کجای 
کار و رفاه اجتماعی( و شهردار در شورا  به اینکه حضور معاون یا نماینده وزیر بهداشت)وزیر تعاون، 
نماینده  کرده است پس حضور  رابطه سکوت  این  در  قانون فوق  و  نداشته  دارد وجود  قانونی  منع 
رئیس شورا یا نماینده شهردار در شورای مشارکت های مردمی سازمان هیچگونه منع قانونی ندارد و 
که در جلسه مورخ 11/10/1384 وزیر رفاه و تأمین اجتماعی وقت شخصًا حضور  این درصورتی است 

داشته است.
9- با استناد به فراز پایانی صورتجلسه تنظیمی به شماره 137۶/800/11/م 11/10/1384 شورای 
مشارکت های مردمی با تصمیم دبیر شورا)رئیس سازمان بهزیستی کشور( جلسه شورای مشارکت های 
گردد و در این  کلیه اعضا در مورخ 18/۶/1395 تشکیل می  کشور با حضور  مردمی سازمان بهزیستی 
گرفته شده و در همین  جلسه تصمیماتی در جهت سیاستگذاری جدید توسط اعضای قانونی شورا 
راستا صورتجلسه ایی هم تنظیم شده که مصوبات صورتجلسه مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور 
کشور نسخ ضمنی شده است و  در این جلسه موخر شورای مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 

دیگر مورد استناد نمی باشد.
از تصدیع اوقات قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دفاعیات مطرح  با عرض پوزش 
شده و با توجه به اینکه درخواست ابطال صورتجلسه از حدود اختیارات سازمان بازرسی کشور تصریح 
شده تبصره 2 بند)د( ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 15/7/1393 نمی باشد 
و با تشکیل شورای مشارکت های مردمی در سال های اخیر و مصوبات موخر شورا صورتجلسه مورد 
کشور به شماره 137۶/800/11/م 11/10/1384 نسخ ضمنی شده و بااثر،  کل  استناد سازمان بازرسی 
که درخواست ابطال صورتجلسه از حدود  می باشد و در راستای اجرای قوانین و با توجه به این امر 
درخواست شماره 1024۶7  لذا خروج  باشد،  می  خارج  کشور  کل  بازرسی  سازمان  قانونی  اختیارات 
کشور از دستور جلسه هیأت عمومی دیوان و عندالزوم صدور رأی  کل  17/5/139۶ سازمان بازرسی 
سازمان  با  مردمی  مشارکت های  137۶/800/11/م 11/10/1384  شماره  ابطال صورتجلسه  عدم  بر 

بازرسی از آن هیأت مورد استدعا می باشد.«
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هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/5/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت 
کثریت آراء  اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با ا

کرده است. به شرح زیر به صدور رأی مبادرت 

رأی هیأت عمومى
با توجه به اینکه مطابق ماده 2 قانون اصاح الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی 
کمک های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت  کشور مصوب سال 1375 جلب 
بهینه  مصرف  مورد  در  سیاستگذاری  و  بهزیستی  سازمان  به  اهدایی  وجوه خاص  مصرف  نحوه  بر 
اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکت های مردمی می باشد، بنابراین تفویض 
کشور به عنوان دبیر شورا خاف مقصود و  اختیار اعضای شورای مذکور به رئیس سازمان بهزیستی 
مراد مقنن است و به همین خاطر صورتجلسه شماره 137۶/800/11/م 11/10/1384 شورای مرکزی 
مشارکت های مردمی با بهزیستی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیات و آیین دادرسی 

دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامى

تبصره)4(  و  واحده  ماده  صدر  موضوع  اسالمى  شورای  مجلس  رئیس  های  نظریه 
الحاقى به » قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم)85( و یکصد و سى و هشتم)138( 

قانون اساسى جمهوری اسالمى ایران« 
 « به  الحاقی  نظریه های رئیس مجلس شورای اسامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره)4( 
قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم)85( و یکصد و سی و هشتم)138( قانون اساسی جمهوری 

اسامی ایران شماره1۶۶72هـ/ب 1/3/1397

حجت االسام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 1۶2۶55/ت55179هـ مورخ 
درصد،  پنجاه  تا  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کارکنان  امتیازات  »افزایش  موضوع:   ،19/12/139۶
موضوع تصویب نامه شماره 1۶28۶2/ت54057هـ مورخ 21/12/1395«، متعاقب بررسی ها و اعام 
و  واحده  ماده  به صدر  و مستندًا  قوانین«  با  تطبیق مصوبات دولت  و  بررسی  مقدماتی »هیأت  نظر 
تبصره)4( الحاقی به »قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم)85( و یکصد و سی و هشتم)138( 
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بخش یازدهم: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

قانون اساسی جمهوری اسامی ایران و اصاحات بعدی« و ماده)10( آیین نامه اجرایی آن، مراتب 
متضّمن اعام نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت مقّرر قانونی و اعام نتیجه به این جانب اباغ می 
که مورد ایراد  گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقّرر در قانون، آن بخش از مصّوبه 

گرفته است، ملغی االثر خواهد بود. قرار 
»1- نظر به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران و مفاد آن از جمله 
که مستند افزایش جداول و امتیارات مواد)۶5( و)۶۶( و)۶8( و)71( قانون  بند »الف« ماده)50( آن 

کشوری مصوب 138۶ـ مدیریت خدمات 
با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال 1395 نافذ و از ابتدای سال 
139۶ منقضی است و به اجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید 
کنون فاقد قابلیت اجرایی است  که هم ا است، بنابراین، بند »1« مصوبه از حیث استناد به قانونی 
خارج از صاحیت دولت بوده و مآاًل مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه جداول و امتیارات هر یک 
که  کشوری دارای سقف مشخصی است  از مواد)۶5( و)۶۶( و)۶8( و)71( قانون مدیریت خدمات 
کرده است، علیهذا اقدام دولت  احکام مندرج در مواد همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین 
تواند مازاد بر سقف های  ح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می  از حیث اطاق و مصّر
پیش بینی شده در قانون باشد مغایر قانون است. 3ـ با عنایت به ماده)7( قانون محاسبات عمومی 
که برای  که مقّرر می دارد: »اعتبار عبارت از مبلغی است  کشور مصوب 13۶۶ـ ناظر به تعریف اعتبار 
به تصویب مجلس  برنامه های دولت  اجرای  و  اهداف  به  نیل  به منظور  یا مصارف معین  مصرف 
شورای اسامی می رسد«، علیهذا بند)2( مصوبه از حیث عدم تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار 
مصوب مربوط و استفاده از »محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط« سازمان مغایر با قانون است. 
که طبق بند »ن« ماده)28( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات  4ـ از آنجا 
مالی دولت)2( مصوب 1393ـ »تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها... در صورتی قابل 
کشور  کل  گذشته محاسبه و در قانون بودجه  که بار مالی ناشی از آن در  طرح و تصویب و اجراء است 
یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد.« بنابراین، بند »1« مصوبه از حیث عدم 
کشوری،  پیش بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات 

مغایر با قانون است.«
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى
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شماره16664هـ/ب 1/3/1397

حجت االسام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 1۶2۶۶8/ت55178هـ مورخ 
19/12/139۶، موضوع: »افزایش امتیازات پزشکان و)28( نفر از متخصصان شاغل با مدرک دکتری 
/1۶28۶2 شماره  نامه  تصویب  موضـوع  درصـد،  پنجاه  تا  کشور  بهزیستی  سازمان  در  روانپزشکی 
ت54057هـ مورخ 21/12/1395«، متعاقب بررسی ها و اعام نظر مقدماتی »هیأت بررسی و تطبیق 
مصوبات دولت با قوانین« و مستندًا به صدر ماده واحده و تبصره)4( الحاقی به »قانون نحوة اجراء 
ایران و  اصول هشتاد و پنجم)85( و یکصد و سی و هشتم)138( قانون اساسی جمهوری اسامی 
اصاحات بعدی« و ماده)10( آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضّمن اعام نظر قطعی جهت اقدام الزم 
گردد. بدیهی است پس از انقضای یک  در مهلت مقّرر قانونی و اعام نتیجه به این جانب اباغ می 
گرفته است ملغی االثر خواهد بود. که مورد ایراد قرار  هفته مهلت مقّرر در قانون، آن بخش از مصّوبه 
»1- نظر به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران و مفاد آن از جمله 
که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد)۶5( و)۶۶( و)۶8( و)71( قانون  بند »الف« ماده)50( آن 
مدیریت خدمات کشوری مصوب 138۶ـ با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای 
سال 1395 نافذ و از ابتدای سال 139۶ منقضی است و به اجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان 
که هم  به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند »1« مصوبه از حیث استناد به قانونی 

کنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صاحیت دولت بوده و مآاًل مغایر قانون است.  ا
از مواد)۶5( و)۶۶( و)۶8( و)71( قانون مدیریت  اینکه جداول و امتیارات هر یک  2- نظر به 
به صراحت  قانون  مواد همین  در  مندرج  احکام  که  است  دارای سقف مشخصی  کشوری  خدمات 
ح نبودن به میزان تعیین  کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث اطاق و مصّر میزان آن را تعیین 
شده در قانون چون می تواند مازاد بر سقف های پیش بینی شده در قانون باشد مغایر قانون است. 
از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون  ماده)28(  »ن«  بند  طبق  که  آنجا  از   -3
مقررات مالی دولت)2( مصوب 1393ـ »تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها... در صورتی 
بودجه  قانون  در  و  گذشته محاسبه  در  آن  از  ناشی  مالی  بار  که  است  اجراء  و  و تصویب  قابل طرح 
از  بنابراین، بند »1« مصوبه  یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد.«  کشور  کل 
حیث عدم پیش بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات 

کشوری، مغایر با قانون است.«
رئیس مجلس شورای اسالمى

على الریجانى
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بخش دوازدهم
استفتائات





بخش دوازدهم: استفتائات

کفاره   استفتاء از محضر مبارک امام خمینى)ره( درمورد دریافت زکات فطره، صدقه و 
کشور برای مصرف مددجویان سازمان بهزیستى 

قای رسولى محالتى حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آ
سام علیکم

چنانچه مستحضر می باشید سازمان بهزیستی کشور به عنوان تنها ارگان دولتی وظیفه نگهداری 
و رسیدگی به وضعیت ایتام، معلولین، منحرفین اجتماعی، معتادین و... را به عهده دارد و در این 
کشور به طور شبانه روزی نگهداری  راستا بیش از ده ها هزار مستمند را در واحدهای مختلف درسطح 
کلیه احتیاجات آنان را تأمین می نماید، همچنین بیش از یکصدو پنجاه هزار نفر از نیازمندان  نموده و 
برنامه های  از  نیازمندان  از  نفر  از یکصدوپنجاه هزار  و بیش  استفاده می کنند  روزانه  برنامه-های  از 
و  به لحاظ مشکات عدیده تحت حمایت  از یکصدهزار خانوار هم  و بیش  استفاده می کنند  روزانه 

کمک مالی قرار دارند.
نیازمندان  گروه  به  محدود  سازمان  این  امکانات  اینکه  به  عنایت  با  و  فوق  مراتب  به  باتوجه 
کفاره برای مصرف  می باشند مستدعی است نظر حضرت امام را درمورد دریافت زکات فطره، صدقه و 
مددجویان استعام و به این سازمان اباغ فرمایند تا انشاءاله درصورت اجازه حضرت امام سازمان 

گامهای موثری جهت رفع حوائج نیازمندان بردارد. کشور بتواند  بهزیستی 
بسمه تعالى

1- صدقه را به طور مطلق مى توانید به مصرف مزبور برسانید.
2- زکات فطره را در هر شهر مى توانید به مصرف برسانید.

کفاره را مى توانید به صورت طعام و نان به ایشان بدهید.  -3
کفاره برای  استفتاء از دفتر امام خمینى)ره( درخصوص استمرار مجوز دریافت زکات فطره، صدقه و 

کشور مصرف مددجویان سازمان بهزیستى 

755



قای رسولى محالتى حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آ

سام علیکم
باتوجه به موافقت مورخ ۶8/1/18 دفتر محترم حضرت امام خمینی قدس سره الشریف)تصویر 

پیوست( خواهشمند است نظر جنابعالی را در استمرار مجوز مربوط اعام فرمایید.
بسمه تعالى

کنید انشاءا... موفق باشید. که نوشته شد و به همان نحو عمل  مسئله همانگونه است 

اسـتفتاء از مقـام معظـم رهبـری درخصـوص دریافـت زکات فطـره و زکات امـوال بـه منظور 
کمـک بـه خانواده هـای بی سرپرسـت و نگهـداری ایتـام و معلولیـن

کمک به  که زکات اموال و فطره خود را به منظور  احترامًا استدعا دارد پاسخ فرمایند آیا افرادی 
خانواده های بی سرپرست و نگهداری ایتام و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی دراختیار این 

سازمان قرار می دهد بری الذمه می شوند یا خیر؟
بسمه تعالى

باشد اشکال  آن  زکات فطره در مصارف مقرره شرعى  و  اموال  زکات  اداره شما وکیل درصرف  گر  ا
ندارد و موجب برائت ذمه مى شود.

دریافت وجوهات شرعیه)زکات فطره،  کى در خصوص  ارا آیت ال  از حضرت  استفتاء 
کشور کفاره( برای مصرف مددجویان سازمان بهزیستى  صدقه و 

سام علیکم
که حمایت مادی و معنوی  بدینوسیله به استحضار می رساند سازمان بهزیستی استان خراسان 
بیش از پنج هزار خانواده بی سرپرست معلول و ایتام بی سرپرست و نیازمند را برعهده دارد، براساس 
مقام  دفتر  نظریه  همچنین  و  خمینی  امام  دفتر حضرت  از سوی  سال 13۶8  در  شده  اعام  نظریه 

کفاره( نموده است. معظم رهبری اقدام به جمع آوری وجوهات شرعیه)زکات فطره و 
از بدو اقدام در این امور وجوه فطریه براساس رساله شریف حضرت امام خمینی)ره( به صورت 
کفاره جمع آوری  نقدی به خانواده های بی سرپرست و ایتام و معلولین نیازمند پرداخت شده و وجوه 
گوشت، روغن، طبخ غذا و اطعام افراد نیازمند در  شده نیز صرف خرید نان و مواد غذایی مانند برنج، 

756



بخش دوازدهم: استفتائات

مراسمی ازجمله 21 ماه مبارک رمضان، عاشورا و... می گردید.
کفاره و اینکه هزینه نمودن  کنون باتوجه به جمع آوری مبلغی قریب به هشت میلیون ریال بابت  ا
تمامی آن به صورت تحویل نان علی القاعده از سوی بهزیستی استان امکانپذیر نمی باشد، مستدعی 

است باعنایت به موارد ذیل اعام نظر فرمایند: 
گوشت، برنج، روغن  کفاره جمع آوری شده صرف خرید مواد غذایی مانند  1- آیا می توان وجوه 

نموده و باطبخ غذا افراد نیازمند را طی مناسبت های موردنظر اطعام نمود؟
2- آیا می توان مواد خریداری شده را به صورت غیر طبخ شده دراختیار افراد نیازمند قرارداد؟

کفاره جمع  کردن مبالغ  درغیر اینصورت خواهشمند است بهزیستی استان را درخصوص هزینه 
شده و طرق مقتضی راهنمایی و ارشاد فرمایند.

گردیده است این  کفاره صرف اطعام افراد نیازمند  که دردو سال قبل از محل  3- درمورد مبالغی 
سازمان چه وظیفه ای دارد؟

بسمه تعالى
و اشباع  اطعام  باید صرف در  افطار عمد است  کفاره  به  که وجوه مزبور مربوط  دارید  گر علم  ا  -1

کین شود. مسا
یا  بپردازید  نقدی  صورت  به  مى تواند  نیست  الزم  اطعام  است  تأخیر  کفاره  که  دارید  علم  گر  ا  -2

موادغذایی طبخ شده را در اختیار آنان قراردهید.
کدام قسـم اسـت احتیاط از نظر عدد و جنس رعایت شـود به این معنى  که از  گر معلوم نیسـت  3- ا
کـه از نظـر جنـس طبـخ شـده باشـد و ازنظـر عـدد هرکفـاره بـه شـصت نفـر اطعام شـود و آنچه در سـال های 
کـه نمى تواننـد تشـخیص  قبـل طبـق فتـوای مرحـوم امـام خمینـى عمـل شـده اشـکال نـدارد و در مـوردی 
کنند  کننـد در طبخ غـذا با اقل قیمـت و اطعام  کـدام قسـم اسـت مى تواننـد موجـودی را صـرف  کـه از  دهنـد 
کـه پـول واقعـًا بـه قـدر  کفـاره باشـد از طـرف مالـک واقعـى در مـوردی  کـه ایـن اطعـام  کننـد  بـه فقـرا و قصـد 
کفـاره نیسـت معاملـه  کافـى بـرای اطعـام نیسـت و بـه انـدازه  کـه پـول واقعـًا  اطعـام مى باشـد و درمـوردی 
کننـد از طـرف اینجانـب مجازنـد از طـرف مالـک واقعـى صدقـه بدهنـد. امید اسـت رعایت  مجهول المالـک 

احتیاط شـود.

استفتاء از محضر مبارک رهبر عظیم الشأن درمورد استفاده از محل درآمد موقوفه حاج 
طرشتى برای مصرف ایتام و معلولین بهزیستى

از سوی وکیل رسمی متولی موقوفه حاج عباسقلی طرشتی  ارسالی  با تقدیم تصویرنامه  احترامًا 
مزین به نظریه حضرتعالی همچنین تصویرنامه ارسالی توسط متولی موقوفه مذکور به این سازمان 
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به استحضار می رساند: 
از  اندکی  رقم  و  داشته  پی  در  عدیده ای  مشکات  اطعام  درخصوص  گذشته  سال  یک  تجربه 
گردیده است. به عبارت دیگر باوجود افزایش همه ماهه درآمد موقوفه به لحاظ  درآمد موقوفه هزینه 
که بسیاری از  ضرورت عمل طبق وصیت نامه واقف، این درآمد بااستفاده مانده و این در حالی است 

افراد و خانواده های نیازمند در شرایط نامساعد تغذیه به سر می برند.
کافی تهیه و میان افراد  لذا مستدعی است اجازه فرمایند از محل درآمد موقوفه مواد غذایی الزم و 

کشور توزیع شود. و خانواده های نیازمند و مستأصل مرتبط با سازمان بهزیستی 
انشاءاله عنایت خاص حضرتعالی در این خصوص موجبات خشنودی هرچه بیشتر  امید است 

واقف و تسکین آالم نیازمندان را فراهم آورد.
بسمه تعالى

الزم است اصل اطعام در حسینیه انجام شود ولى اعطای مواد غذایی از محل درآمد موقوفه به 
که خودشان درمنزل طبخ و صرف نمایند اشکال ندارد. مستحقین 
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