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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون جامع خدمات رسانی 
به ایثارگران 

مصوب 1391/10/2

فصل اول: کلیات
ماده 1- تعاریف

برای  که  می گردد  اطالق  کسی  به  قانون  این  در  ایثارگر  الف- 
استقرار و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی و دفاع از کیان نظام 
جمهوری اسالمی ایران و استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با 
تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و 

شهید، مفقوداالثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.
ازکارافتادگی  تشخیص  و  ایثارگری  مصادیق  احراز  تبصره- 
مشموالن این قانون در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی 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.
ب- شهید و مفقوداالثر: به کسی اطالق می شود که جان خود را 
در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی 
ارضی کشور،  تمامیت  و  استقالل  ایران،  اسالمی  و کیان جمهوری 
با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار  مقابله 

نثار نموده و یا در این رابطه مفقوداالثر شناخته شود.
ج- جانباز: به کسی اطالق می شود که سالمتی خود را در راه 
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تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی و کیان 
جمهوری اسالمی ایران، استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با 
تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار از دست 

داده و به اختالالت و نقص های جسمی یا روانی دچار شود.
د- اسیر: به کسی اطالق می شود که در راه تکوین، شکوفایی، 
دفاع و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی و کیان جمهوری اسالمی 
ایران، استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات 
از کشور  انقالب و اشرار در داخل و یا خارج  دشمن و عوامل ضد 
گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صالحیت دار 

قرار گیرد.
ه- آزاده: به کسی اطالق می شود که در راه تکوین، شکوفایی، 
دفاع و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی و کیان جمهوری اسالمی 
ایران، استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات 
از کشور  انقالب و اشرار در داخل و یا خارج  دشمن و عوامل ضد 
تاریخ  از  که  افرادی  کلیه  همچنین  آزاد شود.  و سپس  اسیر شده 
1332/5/28 تا 135۷/11/1۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام 
دیگر  سیاسی  اتفاقات  یا  مذهبی  امنیتی،  دالیل  به  )ره(  خمینی 

حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند.
یا  و  اسارت  دوران  طول  در  بند  این  شرایط  استمرار  تبصره- 

زندان باید به تأیید مراجع صالحیت دار برسد.
و  دفاع  تکوین،  راه  در  که  اطالق می شود  به کسی  رزمنده:  و- 
حفظ ارزش ها و کیان جمهوری اسالمی ایران، استقالل و تمامیت 
ضد  عوامل  و  دشمن  تجاوزات  و  تهدیدات  با  مقابله  کشور،  ارضی 
یافته  به طور فعال حضور  تأیید مراجع ذی صالح  با  اشرار  انقالب و 
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باشد.
تبصره- رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسهیالت این 
و دولت موظف  بوده  ایثارگران می باشد، مستثنی  قانون که شامل 
است اقدامات قانونی الزم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل 

آورد.
ز- خانواده شاهد: خانواده های معظمی که در راه اعتالی اهداف 
اعضای  از  یکی  انقالب  دشمنان  با  مبارزه  و  اسالمی  انقالب  عالیه 
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- درصورت 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.
ماده ۲- دستگاه های مشمول این قانون عبارتند از:

اجرائی،  دستگاه های  و  سازمان ها  وزارتخانه ها،  کلیه  الف- 
یا  و  پوشش  تحت  شده  ملی  و  دولتی  شرکت های  و  مؤسسات 
باشند  قوانین و مقررات خاص  اینکه دارای  از  اعم  مدیریت دولتی 
و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمان ها و 
مؤسسات وابسته و تابعه آن ها، کانون وکالی دادگستری، کانون های 
نهاد ریاست جمهوری،  کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران )سازمان های وابسته 
و تابعه(، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران )نظامی و انتظامی( 
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نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقالب اسالمی و 
شرکت های تحت پوشش وابسته یا تابعه آن ها و کلیه سازمان ها و 
استفاده  دولت  بودجه عمومی  از  انحا  از  نحوی  به  که  شرکت هایی 
می کنند و یا قسمتی از بودجه آن ها توسط دولت تأمین می گردد. 
اسالمی  جمهوری  هالل احمر  جمعیت  بیمه ای،  مؤسسات  بانک ها، 
ایران، شهرداری ها و شرکت های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و 
شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است از قبیل 
ایران، شرکت ملی گاز  سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت 
ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی 
هواپیمایی،  شرکت های  ایران،  ملی  صنایع  سازمان  ایران،  صنایع 
اداری دانشگاه ها  اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر  انرژی  سازمان 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  کشور،  عالی  آموزش  مؤسسات  و 

شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسالمی.
تولیدی  مراکز  و  شرکت ها  و  سازمان ها  و  دستگاه ها  سایر  ب- 
و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تأمین 

اجتماعی و قوانین خاص هستند.

فصل دوم: مسکن
ارائه  ذیل  روش های  از  استفاده  با  مسکن  خدمات   -3 ماده 

می گردد:
الف- تأمین و واگذاری زمین یا مسکن

ب- واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک
ج- ارائه تسهیالت بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد 

)4%( با بازپرداخت بیست ساله
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د- ودیعه مسکن استیجاری
ه- کمک بالعوض

و- پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن 
نامناسب

ز- معافیت از هزینه های آماده  سازی زمین، خدمات و تسهیالت 
مهندسی و شهری که حسب مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق 

می گیرد.
تبصره 1- مشموالن دریافت خدمات مسکن عبارتند از:

مفقوداالثرها،  و  اسرا  شهدا،  والدین  و  فرزندان  همسران،   -1
فاقد  که  آزادگانی  و  باالتر  و   )%25( پنج درصد  و  بیست  جانبازان 

مسکن بوده یا دارای مسکن نامناسب می باشند.
2- تا پایان قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
مسکن  فاقد  باالتر  و   )%۷۰( درصد  هفتاد  جانبازان  فرزندان  ایران 

درصورتی که قباًل از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند.1 
که  این فصل  متوفای مشمول  آزادگان  و  جانبازان  تبصره ۲- 

به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۱/۱0/۲ که مقرر می دارد:   -۱
شورای  مجلس  تصویب  به  ایثارگران  نفع  به   ۱۳۹۱/۱0/۲ تا   ۱۳8۶ سال  از  که  »قوانینی 
اسالمی رسیده است، به قوت خود باقی و در ابالغ این مصوبه لحاظ خواهد شد«. عبارت 
»فرزندان جانبازان هفتاد درصد )۷0%( و باالتر فاقد مسکن درصورتی که قباًل از زمین یا 
مسکن دولتی استفاده نکرده اند، مندرج در بند »ل« ماده )44( قانون برنامه پنج ساله پنجم 
توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳8۹/۱0/۲۵ چون به نفع ایثارگران است، به عنوان 
بند )ب( تبصره فوق اضافه گردید، نهایتاً چون احکام مندرج در ماده )۳( فوق جامع تر از 
احکام مندرج در بند »ل« ماده )44( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
پنجم  ساله  پنج  برنامه  قانون   )44( ماده  بند »ل«  لذا  است،  ایران مصوب ۱۳8۹/۱0/۲۵ 

توسعه برای مجریان قابل استناد نیست.


