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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی 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. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های 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 آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای 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 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب1391/10/2 
مجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل اول: کلیات 
ماده 1- تعاریف 

الف- ایثارگر در این قانون به کسی اطالق می گردد که برای استقرار و حفظ 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  کیان  از  دفاع  و  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
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.
این  کارافتادگی مشموالن  از  و تشخیص  ایثارگری  احراز مصادیق  تبصره- 
براساس  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح  نیروهای  قوانین  چهارچوب  در  قانون 
با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  توسط  که  بود  خواهد  آیین نامه ای 
وزیران  هیئت  تصویب  به  و  تهیه  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  و  بنیاد  همکاری 

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 و کیان جمهوری اسالمی 
ایران، استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و 
عوامل ضد انقالب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقوداالثر شناخته شود.

تکوین،  راه  در  را  خود  سالمتی  که  می شود  اطالق  کسی  به  جانباز:  ج- 
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 
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ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار در 
داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع 

صالحیتدار 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 دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار 
در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی 
که از تاریخ 1342/5/28 تا 1357/11/16 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام 
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 صالحیت دار برسد.
و- رزمنده: به کسی اطالق می شود که در راه تکوین، دفاع و حفظ ارزش ها و 
کیان جمهوری اسالمی ایران، استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات 
و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار با تأیید مراجع ذی صالح به طور 

فعال حضور یافته باشد.
از تسهیالت این قانون که  تبصره- رزمندگان موضوع این بند در استفاده 
شامل ایثارگران می باشد، مستثنی بوده و دولت موظف 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 عالیه انقالب 
مادر،  )پدر،  خانواده شان  اعضای  از  یکی  انقالب  دشمنان  با  مبارزه  و  اسالمی 

همسر، فرزند( شهید یا مفقوداالثر یا اسیر شده باشد.
ح- خانواده ایثارگران: خانواده های جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند 

و والدین آنها 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.
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ماده 2- دستگاه های مشمول این قانون عبارتند از:
الف- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرائی، مؤسسات و شرکت های 
دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین 
اداری و  و  از کادر قضائی  اعم  قوه قضائیه  نباشند،  یا  و  باشند  و مقررات خاص 
سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکالی دادگستری، کانون های 
کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی ایران )سازمان های وابسته و تابعه(، نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران )نظامی و انتظامی( نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 
و نهادهای انقالب اسالمی و شرکت های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه 
از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده  سازمان ها و شرکت هایی که به نحوی 
می کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می گردد، بانک ها، مؤسسات 
بیمه ای، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، شهرداری ها و شرکت های 
تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم 
ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت 
ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
اتمی،  انرژی  سازمان  هواپیمایی،  شرکت های  ایران،  ملی  صنایع  سازمان  ایران، 
عالی کشور،  آموزش  و مؤسسات  دانشگاه ها  اداری  کادر  و  علمی  اعضای هیئت 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسالمی.
ب- سایر دستگاه ها و سازمان ها و شرکت ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی 

که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص هستند.

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

الف- تأمین و واگذاری زمین یا مسکن
ب- واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک

با   )%4( چهاردرصد  حداکثر  کارمزد  با  بلندمدت  بانکی  تسهیالت  ارائه  ج- 
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- )اصالحی به موجب ماده 62 از قانون الحاق برخی مواد به قانون 

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( مصوب1393/12/4(
مشموالن دریافت خدمات مسکن عبارتند از:

1- همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقوداالثرها، جانبازان با اولویت 
درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی و آزادگانی که فاقد مسکن بوده یا دارای 

مسکن نامناسب می باشند.
2- تا پایان قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران فرزندان

جانبازان هفتاد درصد )70%( و باالتر فاقد مسکن در صورتی که قباًل از زمین 
یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند.

از فوت  این فصل که قبل  تبصره 2- جانبازان و آزادگان متوفای مشمول 
به  مسکن  به  مرتبط  خدمات  نشده اند،  برخوردار  مسکن  به  مربوط  خدمات  از 
همسران آنان که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می باشند 
و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطا می گردد. ضمناً جانبازان و آزادگان 
به  نظر  مورد  مسکن  خدمات  واگذاری  نباشند  فرزند  دارای  که  متوفی  متأهل 

همسر آنان ارائه می گردد.
به  مواد  برخی  الحاق  ازقانون   62 ماده  به موجب  )اصالحی  ماده 3 مكرر- 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( مصوب 1393/12/4(
دولت موظف است در اجرای بند )ل( ماده )44( قانون برنامه پنجم توسعه 
جانبازان  از  نفر  هزار  یکصد  تعداد  به   1391 سال  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
باالتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان  بیست وپنج درصد )25%( و 
باالی هفتاد درصد )70%(، همسران و والدین شهدا تسهیالت خرید یا ساخت 

مسکن اعطا نماید.
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مبلغ تسهیالت مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال )از سال 1393( 
نسبت به سال قبل بر اساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به  تصویب 
آن  بازپرداخت  و  این تسهیالت چهار درصد )%4(  نرخ  وزیران می رسد.  هیئت 

بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.
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 تسهیالت و سود سهم ایثارگر )4%( اقدام نمایند.

تبصره 1- دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای 
مسکن ناتمام و نامناسب که قباًل از وام های کمتر از سقف وام مصوب در سال 
با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید  1390 استفاده کرده اند، مابه التفاوت آن را 

پرداخت نماید. 
پنج ساله  برنامه  ازقانون   89 ماده  ب  بند  به موجب  )الحاقی   -2 تبصره 
-1400( ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم 

1396)مصوب1395/12/14(
ایثارگران در پرداخت هزینه های حق الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید 
و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیالت وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد 

درصد )70%( معافیت برخوردار می باشند.
ماده 4- به موجب ماده 50 ازقانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 

از مقررات مالی دولت )2( مصوب 1393/12/4حذف شده است.
در  و مساعدت  بالاستفاده شدن  و  تخریب  از  پیشگیری  به منظور  ماده 5- 
تعمیر و نگهداری منازل مسکونی مشموالن این فصل که در عسر و حرج قرار 
دارند و از مساعدت های مربوط به مسکن نیز بهره مند نشده اند، بنیاد بر حسب 
ضوابط و مقررات مصوب هیئت امنا می تواند بخشی از هزینه های تعمیرات منازل 

را به صورت بالعوض پرداخت نماید.
2- به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1391/10/2 بند 
آن مصوب 1391/2/30 که متضمن  تبصره  و  بودجه سال 1391  قانون   )69(
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عبارت »دولت موظف است در اجرای بند )ل(...« تا عبارت »... یا وثیقه جدید 
پرداخت نماید.« و به نفع ایثارگران است، به عنوان ماده )3 مکرر( الحاق گردید.

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 در احداث 

مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود.
و  آب  انشعاب  هزینه  هرگونه  پرداخت  از  قانون  این  مشموالن  تبصره- 
فاضالب، برق و گاز و پنجاه درصد )50%( هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک 

بار معاف می باشند.
بیست وپنج  جانبازان  برای  است  موظف  شهرسازی  و  راه  وزارت   -7 ماده 
درصد )25%( و باالتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید )به 
نام فرزندان( نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال 1369 و اولین 
سال قیمت منطقه ای برای زمین هایی که قیمت منطقه ای سال 1369 را ندارند 
با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط 
این ماده ممکن 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- وزارت راه و شهرسازی موظف است ساالنه حداکثر سی درصد )%30( 
از منازل اجاره به شرط تملیک خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط 
در  زمین  سهم  مابه التفاوت  دهد.  اختصاص  امر  این  به  بنیاد  نیاز  با  متناسب  و 

آپارتمان های اجاره به شرط تملیک به مشموالن واجد شرایط پرداخت می شود.
و  معاف  کاًل  آماده سازی  هزینه  پرداخت  از  فصل  این  مشموالن   -9 ماده 
این معافیت ها در  این هزینه ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است  پرداخت 

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.
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ماده 11- وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه 
هزینه های خدمات مربوط به آبرسانی، برق رسانی، گازرسانی و جاده مواصالتی و 
ساخت و ساماندهی و نگهداری گلزارهای شهدا و یادمان ها را با هماهنگی بنیاد 

تأمین نمایند.
هزینه آب، برق و گاز مصرفی گلزارهای شهدا در مکان هایی که تحت پوشش 

شهرداری ها، اوقاف و سازمان میراث فرهنگی نیستند رایگان می باشد.
ستاد  و  بنیاد  هماهنگی  با  کشور  وزارت  توسط  ماده  این  اجرایی  آیین نامه 
و  رئیس جمهور  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  و  مسلح  نیروهای  کل 

وزارتخانه های مزبور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم: بهداشت و درمان
بهداشتی، درمانی )همگانی، مکمل، خاص(  بیمه  حدود خدمات  ماده 12- 
قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان طبق 
مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین 
با  ذی ربط  اجرایی  آیین نامه  می باشد.  شده  یاد  قوانین  اصالحات  و  اجتماعی 
کل  ستاد  و  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  بنیاد،  مشترك  پیشنهاد 

نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده13- 

بیمه  صورت  به  درمانی  بهداشتی  هزینه   )%100( صددرصد  تأمین  الف- 
سالمت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص )خدماتی که مشمول قوانین 
افراد  و  آزادگان  جانبازان،  شاهد،  خانواده  نمی گردند(  تکمیلی  و  همگانی  بیمه 
تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانین بودجه 

سنواتی منظور می گردد.
تبصره 1- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در 
قالب تخصیص اعتبار ابالغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی 
همگانی و مکمل سهم کارکنان ایثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاهد، 

جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.
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وابسته  انتفاعی  و مؤسسات  بانک ها  نهادها،  دولتی،  شرکت های  تبصره 2- 
به دولت و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند 
درمانی  بیمه  کسورات  پرداخت  به  نسبت  خود  جاری  عملیات  هزینه  محل  از 
همگانی و مکمل سهم ایثارگران شاغل در مؤسسات مربوط و افراد تحت تکفل 

آنان اقدام نمایند.
تبصره 3- دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمان همگانی 
و تکمیلی سهم ایثارگران شاغل در بخش غیردولتی مشمول قوانین کار و تأمین 
اجتماعی اعتبار الزم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی 

نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
تبصره 4- دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز و کارهای الزم 

و برای بهره مندی هماهنگ مشموالن این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.
ایران  اسالمی  جمهوری  توسعه  پنجم  پنج ساله  برنامه  قانون  پایان  تا  ب- 
صددرصد )100%( هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت 
درمانی  هزینه های   )%100( صددرصد  و  اجرایی  دستگاه  عهده  به  آنان  تکفل 
ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران 

است.
تشخیصی،  درمانی،  بهداشتی،  امکانات  است  موظف  بنیاد   -14 ماده 
گروه های  برای  و  نیاز  مورد  تجهیزات  و  دارو  پیشگیری،  آموزشی،  توانبخشی، 
ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندام های 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 
یا  توسعه  به  نسبت  وزیران  هیئت  تصویب  و  رئیس جمهور  راهبردی  نظارت  و 

تأسیس مراکز ویژه مورد نیاز ایثارگران واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره 1- سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش 
اقدام نموده و خدمات  ایثارگران در مراکز دولتی و غیردولتی  فرزندان معلول، 
اعتبارات  محل  از  خدمات  این  به  مربوط  اعتبار  نماید.  ارائه  آنها  به  را  مربوطه 

مصوب سازمان مذکور تأمین و پرداخت می گردد.
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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.
با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ماده 15- بنیاد موظف است 
کنترل  و  پایش  و  درمان  و  بهداشت  سطح  ارتقای  و  تأمین  به منظور  پزشکی 
افراد تحت تکفل  وضعیت جسمی و روانی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و 
آنان نسبت به ایجاد بانک جامع اطالعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده 

سالمت برای آنان اقدام نماید.
ماده 16- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی 
بنیاد نسبت به واکسیناسیون خاص در مورد افراد مشمول ماده )15( به صورت 

رایگان اقدام نماید.
امکان  به خارج جانبازانی که  اعزام  به  بنیاد موظف است نسبت  ماده 17- 
کمیسیون  نظر  و  تشخیص  حسب  ندارد،  وجود  کشور  داخل  در  آنان  درمان 
پزشکی و تأیید شورای عالی پزشکی بنیاد و با استفاده از بودجه ارزی و ریالی که 

در اعتبارات سنواتی بنیاد پیش بینی می گردد، اقدام نماید.
پنج ساله  برنامه  ازقانون   87 ماده  ت  بند  به موجب  )اصالحی   -18 ماده 
 -1400( ایران  اسالمی  فرهنگی جمهوری  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم 

1396)مصوب 1395/12/14(
بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصالح 
جانبازان  به  خدمت  ارائه  مبنای  به عنوان  جانبازی  درصد  تشخیص  معیارهای 
تشکیل  به  نسبت  باشد  کمیسیون  رأی  به  نیاز  که  مواردی  در  آزادگان  و 
کمیسیون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها، با در 
نظر گرفتن وضعیت فعلی سالمت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و 
سابقه حضور در جبهه و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل 
نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان 

تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد اقدام نماید.
این  تصویب  از  پس  ماه  حداکثر ظرف شش  است  موظف  بنیاد  ماده 19- 
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در  موجود  مجروحیت  سابقه  و  پزشکی  مدارك  و  اسناد  حفظ  به منظور  قانون 
و  مجروحان  تخلیه  ستادهای  و  درمانی  پزشکی،  مراکز  کلیه  و  بیمارستان ها 
جلوگیری از امحاء، مفقود یا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشینی و 
امکانات رایانه ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطالعات و آمار مجروحان دوران 

دفاع مقدس اقدام نماید.
ماده 20- بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش وپرورش، ورزش و جوانان و 
سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری، پیشگیری 
و درمان جهت ارتقای سطح سالمت و تأمین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده 

ایشان »مراکز مشاوره ای و مددکاری ایثارگران« را تأسیس نماید.
تبصره- آیین نامه اجرایی این فصل ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون 
توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

ایران و ستادکل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم: تسهیالت اداری و استخدامی 
ماده 21- )اصالحی به موجب بند ذ ماده87 ازقانون برنامه پنج ساله ششم 
 1396 ایران)1400ـ  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه 

)مصوب1395/12/14(
بیست وپنج  حداقل  مکلفند  قانون  این   )2( ماده  موضوع  دستگاه های  کلیه 
اعم  را  خود  نیاز  مورد  نیروهای  تأمین  و  استخدامی  نیازهای  از   )%25( درصد 
و  مربوط  مجوزهای  و  ضوابط  وفق  که  شرکتی  قراردادی،  پیمانی،  رسمی،  از 
جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می نماید به خانواده های شاهد، جانبازان 
و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست وپنج درصد )25%( و باالتر، 
خواهر  و  اسرا  اسارت،  یک سال  باالی  و  سال  یک   آزادگان  و همسران  فرزندان 
و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد )5%( سهمیه استخدامی را نیز به 

رزمندگان با سابقه حداقل.
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