
اردیبهشت مواد ارجاعی الیحه تنظیم برخی احکام قوانین  27به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی ،در نشست علنی روز دوشنبه 

این الیحه را به تصویب رساندند 5هاي پنجساله توسعه جمهوري اسالمی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده الحاقی برنامه . 

هاي توسعه کشور آمده استالیحه تنظیم برخی از احکام برنامه 5الحاقی در ماده  : 

شودو اصالحات بعدي آن دائمی می 2/10/1391رسانی به ایثارگران مصوب قانون جامع خدمات - الف . 

شودقانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق می 45ماده  3صدر بند  -ب  : 

ماه سابقه ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده 30درصد جانبازي،  10) جانبازي به %25درصد ( 25و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست  -3

 حضور در جبهه

شود) محسوب می%50فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد ( -تبصره . 

شودارگران اضافه میرسانی به ایثقانون جامع خدمات 26تبصره زیر به ماده  -پ : 

سیون باشند پس از تأیید کمیالعالج یا محدودیت جسمی حرکتی میهاي خاص، صعبوالدین، همسران و فرزندان شهدا که داراي بیماري -تبصره

شوندپزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول این ماده می . 

زیر اصالح شد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح 66ماده  -ت : 

شوداضافه می» آزادگان و همسر و فرزندان آنان«بعد از عبارت )» %25و جانبازان زیر بیست و پنج درصد («عبارت  . 

شودرسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح میقانون جامع خدمات 67) ماده 1تبصره ( -ث : 

اضافه شد)» %25زیر بیست و پنج درصد ( و جانبازان«عبارت » آزادگان و خانواده آنان«بعد از عبارت  . 

شودرسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می) قانون جامع خدمات26ماده ( -ج : 

شوداضافه می» جانبازان داراي محدویت جسمی، حرکتی«عبارت » جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی«بعد از عبارت  . 

شودحذف می)» %25باالي بیست و پنج درصد («سانی به ایثارگران عبارت ر) قانون جامع خدمات70در انتهاي ماده ( -چ . 

مکانات و ها، ادولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت -ح

م ان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجاتسهیالت و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزند

 :دهدمی

تر به استثناي ) و باال%50درصد (همسران و فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایاي مقرر در قوانین و مقررات مختلف براي شخـص جانباز پنجاه -1

د نمیهش ساعت کاري و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهیتسـهیالت خودرو و حق پرستاري و کا  .شود

مند خواهند بودهمسران شهدا کماکان از مزایاي قانون حالت اشتغال بهره -تبصره . 

) قانون الحاق برخی مواد به 49ایشان و با رعایت ماده (به منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات درمانی به ایثارگران با حفظ کرامت و عزت  -2

ها و هاي پایه (بیمه سالمت)، تأمین کلیه داروهاي مازاد بر بیمه)، بیمه تکمیلی ایثارگران و هزینه2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

ها و تکفل آن ، آزادگان و افراد تحت تکفل، فرزندان شهدا و افراد تحتتجهیزات و اقالم پزشکی موردنیاز و بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل

ثارگران پدر و مادر و همسر شهید اعم از شاغل در دستگاههاي اجرائی و بازنشسته و مشموالن قانون کار و تأمین اجتماعی و غیرشاغل به استثناي ای

باشدنیروهاي مسلح برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می . 



گران بازنشسته و پوشش هیچ دستگاهی نبوده و ایثارها که تحتپایه (سالمت) ایثارگران مذکور و نیز فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل آنبیمه -تبصره

باشند برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران استیا ایثارگرانی که مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نمی . 

درصد رائی موظفند بیستکلیه دستگاههاي اج -3 شده با سازمان مدیریت و از اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله (20%)

ریزي کشور، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کنندبرنامه . 

منظور کاهش هزینهبه -4 هاي مهندسی ساخت مسکن براي خانواده ام ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظ هاي شهدا و ایثارگران، بنیاد شهید و امور

) هزینه%100و مقررات ملی ساختمان، صددرصد ( 1374/12/22مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  بار و حداکثر هاي خدمات مربوطه را براي یک

 .بینی کندبراي یکصدمتر مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش

تر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهدا و در خصوص اعزام ) و باال%50درصد (و خارج کشور به جانبازان پنجاه بورس تحصیلی داخل -5

 .شودبه خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء می

) از نیازهاي استخدامی و تأمین نیروهاي مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و %25(کلیه دستگاههاي اجرائی مکلفند حداقل بیست و پنج درصد  -6

هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان کنند به خانوادهمجوزهاي مربوط و جایگزینی نیروهاي خروجی خود أخذ می

سال اسارت، آزادگان و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج سال و باالي یکان یکتر، فرزندان و همسران آزادگ) و باال%25پنج درصد (وبیست

%5درصد ( ان زیر ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازسهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش (

سال اسارت اختصاص دهندو آزادگان کمتر از یک (%25)بیست و پنج درصد  . 

ده با کسب آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده کلی، آزادگان ازکارافتاده کلی و فرزندان آنان که عالوه بر سهمیه استخدامی این ما - 1تبصره

افیت ن شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معتوانند همانند سایر فرزنداهاي استخدامی پذیرفته شوند میحدنصاب قبولی و امتیازات الزم در آزمون

مند گردندحداقل معدل و حداکثر سن بهره . 

یط کلیه دستگاههاي مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی هر کدام از ایثارگران، از محل مجوز استخدامی خود با رعایت شرا -2تبصره 

پنج درصد عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و  تر، آزاده، اسیر و مفقود االثر را در آن دستگاه استخدام کنندو باال (25%) . 

درصد  بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس - 3تبصره

سارت مذکور در این بند معرفی کندجانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت ا . 

ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان، فرزندان شاهد و جانباز و رزمندگان با حداقل شش - 4تبصره

ط سنی، قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرباشند و دستگاههاي مشمول این آزاده از شرط جنسیت براي استفاده از سهمیه استخدامی معاف می

استخدام  صورت رسمی قطعیها را بهتحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء آن

 .کنند

ورد نیاز کنند. با توانند اقدام به جذب نیروي انسانی مین قانون میکلیه مسئوالن دستگاههاي اجرائی پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در ا - 5تبصره

شودمتخلفان از اجراي این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می . 

ریزي کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند بر حسن اجراي این قانون در دستگاههاي اجرائی نظارت کنندسازمان مدیریت و برنامه . 

ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانهدانشگاه -7 هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل 

هه، ماه حضور داوطلبانه در جبعلمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ) اعضاي هیأت%20درصد (بیست

)، همسران و فرزندان شهدا %50درصد (سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان باالي پنجاه)، آزادگان باالي سه%25درصد (وپنججانبازان باالي بیست

سال اسارت که داراي مدرك علمی مورد تأیید وزارتخانهو فرزندان آزادگان با بیش از سه ت، درمان و آموزش هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداش

پزشکی می می تأمین و از علها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأتباشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه

ی بدون الزام ر پایه و مرتبه علمعلمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجراي مرتبط و تأثیر آن دصورت عضو هیأتابتداء آنان را به

است.  به رعایت شرط سنی و آزمون و مصاحبه استخدام کنند. مسؤولیت اجراي این حکم به طور مستقیم بر عهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذکور



مقامات یادشده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می علمی فعلی داراي شرایط فوق نیز باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضاي هیأت

 .شودمی

منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمهدولت مکلف است به -8 اي آنان در قالب بودجه 

ز عسر دوران دفاع مقدس اعم اسنواتی اقدام کند. همچنین دولت موظف است نسبت به ساماندهی و برقراري مستمري بسیجیان و رزمندگان م

 .بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقالب اسالمی و جهاد سازندگی اقدام کند

سند راهبردي خدمات -9 هید و امور رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهاي مسلح با همکاري وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، بنیاد ش

شود و به تصویب هیأتریزي کشور تهیه میمدیریت و برنامه ایثارگران و سازمان  .رسدوزیران می

بازنشسته  سالتر از خدمت سیاند و به دلیل استفاده از دوبرابر شدن سابقه اسارت زودآزادگانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده -10

پس با لحاظ عین سال خدمت را تکمیل کنند و سصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، سیتوانند براي یکبار و با رعایت شرط سنی زیر شاند میشده

 .سوابق اسارت و با رعایت شرایط به بازنشستگی نائل آیند

شودشوند صرفاً یک برابر محسوب میمدت اسارت افراد مذکور که به خدمت اعاده می -تبصره . 

ان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاددرصد وزارت راه و شهرسازي موظف است مسکن جانباز -11 تر را که قبالً از و باال (70%)

اي سال طقهاند با واگذاري مسکن و یا زمین بر مبناي زمین به قیمت منقیمت استفاده نکردهزمین یا مسکن دولتی و تسهیالت یا وام مسکن ارزان

شده تأمین کندتمامها به قیمت واگذاري و سایر هزینه . 

تأمین مسکن به  بانکهاي عامل موظفند تا تعیین تکلیف نهائی مسکن ایثارگران ساالنه حداقل ساالنه یکصدهزار فقره تسهیالت ارزان قیمت -1تبصره 

 .ایثارگران واجد شرایط مذکور پرداخت کنند

ی و ، پرداخت تسهیالت مسکن ارزان قیمت به واحدهاي مسکونی قدیمها یا شهرهاي فاقد مسکن ملکیبانکهاي عامل موظفند در روستا - 2تبصره

اي را به ایثارگران مشمول پرداخت کنندقولنامه . 

باشدصورت قطعه ملکی غیرمشاع میدر مناطقی که محدویت زمین وجود ندارد و به جهت رفاه حال ایثارگران واگذاري زمین به - 3تبصره . 

مند باشند، همانند فرزندان شاهد از یک فقره تسهیالت مسکن ارزان قیمت بهرهکه متأهل و فاقد مسکن می فرزندان جانبازان متوفی -4تبصره 

شوندمی . 

لح مشمول دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر و فاقد درآمد بنا به تشخیص بنیاد که براساس قوانین نیروهاي مس -12

د، ماهانه کمک تکفل جانبازان و آزادگان متوفی که فاقد درآمد هستند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشنباشند، افراد تحتنمیدریافت حقوق وظیفه 

 .معیشت حداکثر معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند

تغال پایدار را متقاضی شغل مناسب تا زمان تأمین اشاي بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است کلیه فرزندان شهید فاقد شغل و پوشش بیمه -13

) حق بیمه مربوطه را تأمین و پرداخت کند%100تحت پوشش بیمه اجباري بازنشستگی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی قرار داده و صددرصد ( . 

زان از العالج و یا از کارافتاده کلی را همانند جانباهاي خاص و یا صعببنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است فرزندان شهید داراي بیماري -14

پوشش کامل قرار داده و حقوق و مزایاي مشابه به ایشان و خانواده تحت تکفل پرداخت کندکارافتاده تحت . 

ی وهاي مسلح، شرکتهاي عمومها، نیرها و مؤسسات تابعه آنها، دستگاهجانبازان و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل در کلیه وزارتخانه -15

شوندار میتر برخورددولتی، در صورت تنزل از مناصب مدیریتی، اداري و لشگري، از کلیه حقوق و مزایاي پست سازمانی یا همتراز شغل و پست باال . 

شکري و ها و سازمانهاي دولتی و لتخانهها و وزارمبناي حقوق بازنشستگی جانبازان، آزادگان، والدین، همسران و فرزندان شهید شاغل در دستگاه -16

شودشاغالن در سایر بخشهاي خصوصی و غیردولتی بر مبناي دو سال منتهی به بازنشستگی محاسبه و پرداخت می . 



ی، مشمول بند شناسباشند با داشتن مدرك کارمند میتر بهرهایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی باال -17

سال خدمت کنندتوانند تا سی و پنج) قانون مدیریت خدمات کشوري بوده و می103(الف) ماده ( . 

هاي تها و شرکسال سابقه خدمت قراردادي در وزارتخانهدولت موظف است نسبت به تبدیل وضعیت جانبازان و فرزندان شهدا با بیش از پنج -18

 .دولتی اقدام کند

خدام هاي قانونی استها و سهمیهیافته، از مجوزین جزء شامل سهمیه استخدامی دولت است و به تعداد افراد مشمول تبدیل وضعیتحکم ا - 1تبصره

شودکسر می . 

شوند مشمول حکم این جزء هاي مذکور به صورت قراردادي مشغول به کار میاالجراء شدن این قانون در دستگاهافرادي که بعد از الزم - 2تبصره

 .نخواهند بود

 


