قوانين چھارگانه ايثارگران در برنامه ششم توسعه به تصويب رسيد

مواد چھارگانه بخش ايثارگران در اليحه برنامه ششم توسعه کشور پس از رايزنی و بحث
ھای موافق و مخالف به تصويب نھايی رسيد.
فاش نيوز -نماﯾندگان مجلس شورای اسالمی مواد چھارگانه فصل اﯾثارگران در الﯾحه برنامه ششم
توسعه کشور را پس از راﯾزنی و بحث ھای موافق و مخالف به تصوﯾب نھاﯾی رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نيوز ،نماﯾندگان ملت در بھارستان در اخرﯾن نشست کاری خود در
روز ﯾکشنبه  ٢۶دﯾماه در ادامه بررسی بندھای ارجاعی از کميسيون تلفيق رسيدگی به الﯾحه برنامه ششم توسعه کشور
مواد  ١٠٢تا  ١٠۵را با اکثرﯾت به تصوﯾب رساندند و دولت را موظف به تامين اعتبارات مالی برای اجرای صحيح و کامل قانون
جامع خدمات رسانی کردند.
بر اساس اﯾن گزارش ،افزاﯾش سھميه ٣٠درصدی اﯾثارگران برای ورود به دانشگاه ھا ،تکليف دولت به تامين منابع مالی برای
اشتغال اﯾثارگران و ارائه تسھيالت مسکن به  ۵٠ھزار نفر از رزمندگان و اﯾثارگران و آزادگان از جمله مصوبات در برنامه ششم
توسعه بود که متن کامل مصوبات مجلس شورای اسالمی در فصل اﯾثارگران به شرح زﯾر است.
ماده ١٠٢
دولت موظف است اقدامات الزم برای اجرای صحيح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به اﯾثارگران را در طول برنامه به عمل
آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پيش بينی نماﯾد وکليه آﯾين نامه ھای اجراﯾی آن را حداکثر تا شش ماھه اول برنامه
تصوﯾب و ابالغ نماﯾد.
-١دولت موکلف است در اجرای ماده  ۶١قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت  ٢مصوب
 ٩٣/١٢/۴به نحوی برنامه رﯾزی نماﯾد که تا  ٢سال اول اجرای برنامه کليه مشمولين ماده مذکور تعيين تکليف گردند.ﯾگان ھای
اعزام کننده و نھادھای متولی موظفند گواھی مشمول اﯾن ماده را برای حضور افراد در مناطق جنگی و صورت سانحه را به
کميسيون اخراز بنياد شھيد ارائه نماﯾند.
تبصره  -بنياد شھيد و امور اﯾثارگران موظف است رزمندگان  ٨سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالينی ھمزمان مجروحيت را
ندارند اما مجروحيت آنھا توسط کميسيون پزشکی نھاد اعزام کننده )نيروھای مسلح( احراز میگردد را ،بهعنوان جانباز تلقی
نماﯾد و حداقل  ۵درصد جانبازی به آنھا تعلق میگيرد .اجرای اﯾن تبصره مانع از احراز جانبازی بيش از درصد مذکور توسط بنياد
شھيد و امور اﯾثارگران نمی باشد.

دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه ،اعتبار موردنياز برای اجرای تبصره ماده ٣٨قانون جامع خدمات رسانی به
اﯾثارگران را در لواﯾح بودجه سنواتی پيشبينی نموده و از طرﯾق سازمان تامين اجتماعی نيروھای مسلح به کليه آزادگان و
جانبازان واجد شراﯾط پرداخت نماﯾد.
دولت موظف است خانواده معظم شھداء ،جانبازان ،آزادگان ،رزمندگان و افراد تحت تکفل اﯾشان)والدﯾن و ھمسر و فرزندان(
دارای تابعيت غير اﯾرانی که در طول ھشت سال دفاع مقدس ﯾا بعد از آن در راستای مامورﯾت محوله از سوی مراجع ذیصالح
به درجه رفيع شھادت ﯾا جانبازی واسارت نائل آمدهاند ،پس از تأﯾيد مراجع مذکور تحت پوشش بنياد شھيد و امور اﯾثارگران قرار
دھد و رزمندگان نيز بنابه تشخيص ستاد کل نيروھای مسلح تحت پوشش سازمان تامين اجتماعی نيروھای مسلح )ساتا(
قرار میگيرند.
تبصره -اعطای تابعيت و اقامت به افراد موضوع اﯾن ماده بر اساس ضوابط در چارچوب قانون خواھد بود که حداکثر ظرف مدت
سه ماه از الزماالجراء شدن اﯾن قانون توسط ستاد کل نيروھای مسلح با ھمکاری وزرات امور خارجه و وزارت کشور تھيه و به
تصوﯾب شورای عالی امنيت ملی با رعاﯾت اصل  ١٧۶قانون اساسی میرسد.
ماده  ١٨قانون جامع خدمات رسانی به اﯾثارگران به شرح زﯾر اصالح میشود:
بنياد شھيد موظف است در چارچوب قوانين به منظور تعيين ،تدوﯾن و ﯾا اصالح معيارھای تشخيص درصد جانبازی به عنوان
مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نياز به رای کميسيون باشد ،نسبت به تشکيل کميسيون ھای پزشکی
اقدام و جھت تعيين نحوه از کارافتادگی کلی ،با در نظر گرفتن وضعيت فعلی سالمتی روحی ،جسمی ،اجتماعی ،اقتصادی،
شغلی و سابقه حضور در جبھه آنھا و براساس آئيننامهای که با پيشنھاد بنياد و ستاد کل نيروھای مسلح و با ھمکاری وزارت
دفاع و پشتيبانی نيروھای مسلح و سازمان تھيه و به تصوﯾب ھيات وزﯾران ميرسد اقدام نماﯾد.
به منظور حفظ کرامت اﯾثارگران و خانواده معظم شھداء ،جانبازان و آزادگان دستگاهھای موضوع ماده  ٢قانون جامع خدمات
رسانی به اﯾثارگران و ماده  ۵قانون مدﯾرﯾت خدمات کشوری مجاز نيستند اﯾثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان نيروی
مازاد)عدم نياز( معرفی نماﯾند ،بهاستثنای موارد محکوميت در ھيات تخلفات اداری.
در اجرای تبصره  ٢بند الف ماده  ۴۵قانون مدﯾرﯾت خدمات کشوری دولت مکلف است در اجرای ماده  ٢١قانون جامع خدمات
اﯾثارگران و تبصرهھای آن و اصالحات بعدی ان ساالنه  ٢٠درصد از فرزندان شھداء و فرزندان جانبازان  ٧٠درصد و باالتر را
مشمول اﯾن بند قرار دھد .
جانبازانی که قبل از تصوﯾب اﯾن قانون به صورت پيش از موعد ﯾا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعاﯾت
شرط سنی کمتر از  ۶۵سال می توانند به خدمت اعاده و با تکميل خدمت  ٣۵ساله 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 مجددا به اﯾن افراد تعلق
نمیگيرد.
اﯾثارگران و فرزندان شھداء مشمول قوانين ،مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کليه دستگاهھای مشمول
ماده  ٢قانون جامع خدمات رسانی اﯾثارگران مکلف به انجام آن ھستند.
کليه فرزندان و ھمسران شھداء شاغل در دستگاهھای موضوع ماده ٢قانون جامع خدماترسانی به اﯾثارگران میتوانند با
حداکثر  ٨سال سنوات ارفاقی و با درﯾافت حقوق و مزاﯾای کامل بازنشسته شوند.
 -١٠ماده) (٢۶قانون جامع خدمات رسانی به اﯾثارگران به شرح زﯾر در طول اجرای قانون برنامه اصالح و دو تبصره به آن الحاق
میشود:
عبارت"جانبازان دارای مخدودﯾت جسمی حرکتی" بع از عبارت "جانبازان اعصاب و روان شيمياﯾی" اضافه می شود.
تبصره  -١والدﯾن ،ھمسران و فرزندان شھداء که دارای بيماریھای خاص و ﯾا صعبالعالج ﯾا محدودﯾت جسمی حرکتی می
باشند پس از تاﯾيد کميسيون پزشکی بنياد مشمول اﯾن ماده میشوند.
تبصره  - ٢جانبازان گروه بيستوپنج درصد تا چھل و نه درصد ضرﯾب  Kبھرهمندی حق پرستاری آنان به ميزان درصد جانبازی
می باشد.
ماده  ٢١قانون جامع خدمات رسانی به اﯾثارگران به شرح زﯾر اصالح میشود:
کليه دستگاھھای موضوع ماده ) (٢اﯾن قانون مکلفند حداقل بيست و پنج درصد ) ٢۵درصد( از نيازھای استخدامی و تأمين
نيروھای مورد نياز خود را اعم از رسمی ،پيمانی ،قراردادی ،شرکتی که وفق ضوابط و مجوزھای مربوط و جاﯾگزﯾنی نيروھای
خروجی خود اخذ مینماﯾد به خانوادهھای شاھد ،جانبازان و آزادگان ،ھمسر و فرزندان شھدا و جانبازان بيست و پنج درصد
) ٢۵درصد( و باالتر ،فرزندان و ھمسران آزادگان ﯾکسال و باالی ﯾکسال اسارت ،اسراء و خواھر و برادر شاھد اختصاص دھند و
پنج درصد ) ۵درصد( سھميه استخدامی را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل.
تبصره  ١اﯾن بند ،وضعيت استخدامی مشمولين اﯾن ماده حداکثر پس از سه ماه رسمیقطعی میگردد.

تبصره  - ٢والدﯾن ،ھمسران و فرزندان شھداء و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل ششماه سابقه حضور در جبھه شاغل
در کليه دستگاھھای مشمول ماده ) (٢قانون جامع اﯾثارگران و مؤسسات تابعه آنھا  ،شرکتھای عمومی و دولتی ،در صورت
تنزل از پست سازمانی باالتر ،مشروط به عدم محکوميت آنھا بر اساس آراء مراجع قضائی و ﯾا اداری به تنزل پست ،از کليه
حقوق و مزاﯾای ھمان پست سازمانی ﯾا ھمتراز شغل و پست قبلی برخوردار میشوند.
اﯾثارگرانی که به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز ﯾک مقطع تحصيلی باالتر بھرهمند میباشند با داشتن مدرک
کارشناسی ،مشمول بند )الف( ماده ) (١٠٣قانون مدﯾرﯾت خدمات کشوری بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.
آزادگانی که به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند ،می توانند برای
ﯾک بار و با رعاﯾت شرط سنی زﯾر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت ،حسب مورد سی ﯾا سی و پنج سال خدمت خود
را تکميل کنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آﯾند.
مسئول رسيدگی و ارائه خدمات مطابق قوانين و مقررات به کليه جانبازان ،آزادگان و خانواده معظم شھداء که در بنياد دارای
پرونده اﯾثارگری می باشند به عھده بنياد بوده و مسوول رسيدگی و ارائه خدمات رزمندگان ٨سال دفاع مقدس با معرفی و
تائيد واحد ﯾا مرکز اﯾثارگران نيروھای مسلح با سازمان تامين اجتماعی نيروھای مسلح جمھوری اسالمی اﯾران)ساتا( می
باشد.
نماﯾندگان مجلس با  ١۵٣رای موافق ١٨ ،رای مخالف و  ٧رای ممتنع از مجموع  ١٩۵نماﯾنده حاضر ،ماده  ١٠٢الﯾحه برنامه
ششم را به تصوﯾب رساندند.

ماده ١٠٣
 -١دولت موظف است کليه مطالبات معوق خانوادهھای معظم شھداء و اﯾثارگران)جانبازان و آزادگان( اعم از پاداش پاﯾان
خدمت و وجوه مربوط به ذخيره مرخصی استفاده نشده و کليه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول
اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تامين و توسط بنياد شھيد پرداخت نماﯾد .به نحوی که در پاﯾان سال دوم اجرای
قانون برنامه ھيچگونه مطالبات معوقی در حوزه اﯾثارگران و خانواده شھداء باقی نمانده باشد.
تبصره -مطالبات مذکور در اﯾن ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نيز بر حسب مورد توسط بنياد
شھيد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای برنامه طبق بودجه سنواتی میباﯾست تامين و پرداخت گردد.
 -٢دولت موظف است اعتبار الزم را به منظور تامين حداقل معيشت گروهھای عنوان شده ذﯾل که فاقد شغل ﯾا درآمد باشند
را ،پيشبينی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جھت پرداخت در بودجهھای سنواتی درج و در اختيار دستگاه ھای
مربوطه قرار دھد.
الف -جانبازان با ھر ميزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت.
ب -رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبھه و چرﯾکھای جنگھای نامنظم)گم جن(.
ج -افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی ،آزادگان متوفی ،رزمندگان متوفی)با حداقل شش ماه حضور در جبھه(.
تبصره -تشخيص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عھده بنياد و تشخيص افراد تحت
تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عھده واحد اﯾثارگران نيروھای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عھده سازمان تأمين
اجتماعی نيروھای مسلح )ساتا( میباشد.
د -نامادری شھيد و خواھران مجرد شھداء که تحت تکفل والدﯾن شھداء بودهاند)پس از فوت والدﯾن(.
ھ -برادر و خواھر شھيد دارای معلوليت جسمی ،حرکتی ،ذھنی ،محجور ،دارای بيماریھای خاص ﯾا صعبالعالج پس از تأﯾيد
کميسيون پزشکی بنياد
و -ھمسران مطلقه شھداء که فرزند ﯾا فرزندان شھيد را حداقل  ١۵سال بعد از شھادت شھيد نگھداری نمودهاند با تأﯾيد بنياد
شھيد )ماھيانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت(.
 -٣در ماده ۵١قانون جامع خدمات رسانی به اﯾثارگران پس از عبارت" آزادگان"عبارت " ھمسران و فرزندان شھداء" اضافه
میگردد.

 -۴جانبازان و آزادگان و فرزندان شھدا و رزمندگان با سابقه حداقل  ١٢ماه جبھه )به شرط عدم بھره مندی از حقوق و
مستمری از دستگاه ھا ﯾا شرکت ھای خصوصی و بيمه ھای اجتماعی ( دارای مشاغل آزاد به ميزان حداقل سه برابر معافيت
ھای مالياتی کارکنان دولت در ھر سال از مزاﯾای معافيت ھای مالياتی در طول اجرای قانون برنامه برخوردار می گردند.
-۵سازمان و بنياد شھيد و امور اﯾثارگران مکلفند نسبت به تامين و پرداخت صددرصد ) (%١٠٠سرانه بيمه عمر و حوادث
والدﯾن ،ھمسر و فرزندان شھداء جانبازان و آزادگان فاقد پوشش بيمه عمر و حوادث طبق بودجه سنواتی اقدام نماﯾند.
 -۶دولت مکلف است به منظور حماﯾت و تجليل از رشادت ھای رزمندگان ھشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه
سابقه حضور در جبھه دارند و جانبازان زﯾر  ٢۵درصد جانبازی و آزادگان با کمتر از ششماه سابقه اسارت و ھمسران و فرزندان
آنان تسھيالت رفاھی ،معيشتی ،بھداشتی ،درمانی و فرھنگی به شرح زﯾر ارائه نماﯾد.
الف -تأمين و پرداخت ﯾا معافيت حداقل  ٣٠درصد ھزﯾنه شھرﯾه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمی ،دوره ھای شبانه
دانشگاھھای دولتی ،دانشگاه پيام نور و ساﯾر دانشگاه ھای مورد تاﯾيد وزارتين علوم ،تحقيقات و فناوری و بھداشت ،درمان و
آموزش پزشکی طبق بودجه سنواتی.
ب -بھرهمندی راﯾگان از خدمات مراکز فرھنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شھری.
ج -معافيت از پرداخت  ٣٠درصد ھزﯾنه از طرﯾق ھر ﯾک از شرکت ھای دولتی و خصوصی ھواپيماﯾی ،رﯾلی و درﯾاﯾی در
سفرھای داخلی و عتبات عاليات برای ﯾکبار در سال.
د -شھرداریھا و دھياریھا و سازمان اوقاف و امور خيرﯾه مکلفند به منظور ارج نھادن به والدﯾن ،ھمسران و فرزندان شھداء و
آزادگان و ھمسران و فرزندان آنان ،جانبازان و ھمسران و فرزندان جانبازان بيستو پنجدرصد و باالتر و رزمندگان با سابقه حضور
 ۶ماه و باالتر در جبھه را در امامزادگانی که دفن اموات در آنھا مجاز میباشد)با رعاﯾت وقف نامه( و آرامستانھا بدون اخذ
ھزﯾنه اقدام نماﯾند.
ھ -بھرهمندی از انشعاب راﯾگان آب ،فاضالب ،برق و گاز برای ﯾک بار در واحد مسکونی.
و -بھرهمندی از امتيازات ﯾک مقطع تحصيلی باالتر مطابق با قوانين مربوطه برای رزمندگان با حداقل  ۶ماه حضور داوطلبانه در
دفاع مقدس در حقوق و مزاﯾای اجتماعی.
 -٧در بند الف ماده ٣١قانون جامع خدماتی اﯾثارگران پس از عبارت جانبازان و آزادگان و فرزندان شاھد عبارت جانبازان و فرزندان
جانبازان و آزادگان و فرزندان آزادگان و رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل  ۶ماه سابقه حضور در جبھه اضافه می شود.
 -٨متن زﯾر بهعنوان ماده ) (۵٩مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به اﯾثارگران الحاق میشود.

»قوه قضائيه ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،کانون وکالی دادگستری ،کانون کارشناسان رسمی ،مرکز وکالء و
کارشناسان قوه قضائيه ،مکلفند ،سی درصد ) (%٣٠از سھميه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونيک ،سردفتری ،صدور
پروانه وکالت ،مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و ھمسران شھدا ،جانبازان با حداقل ده درصد )، (%١٠
آزادگان با داشتن حداقل سهماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبھه و ھمسر و فرزندان
جانبازان  ٢۵درصد و باالتر و فرزندان و ھمسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل  ١٢ماه سابقه حضور داوطلبانه در
جبھه ،بدون رعاﯾت شرط سنی در صورت واجد شراﯾط بودن اختصاص دھند«.
 -٩در صورتی که درﯾافتی اﯾثارگران و فرزندان شھدا و رزمندگان با حداقل ١٢ماه سابقه حضور در جبھه مشمول صندوق تأمين
اجتماعی و صندوق بازنشستگی دﯾگری گردد بازنشستگی در ھر صندوق به طور مستقل انجام میگردد و با تحقق
بازنشستگی اﯾن افراد در ھر صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بھرهمند میگردند که کمک دولت فقط به ﯾک
صندوق خواھد بود.
 -١٠اﯾثارگران و فرزندان شھدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل ١٢ماه سابقه حضور در جبھه برای ﯾک بار از پرداخت ما
به التفاوت برای  ١۵سال سنوات بيمه ای ناشی از تغيير صندوق بيمه و بازنشستگی معافند .اﯾن مبلغ به عنوان مطالبه
صندوق منتقل اليه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسوﯾه میشود.
 -١١متن زﯾر به عنوان بند  ٧به انتھای بند ) (١قانون خدمت وظيفه عمومی الحاق میشود:
درصورت تاﯾيد ستاد فرماندھی کل قوا:
 فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبھه به ازای ھرماه حضور ﯾک ماه کسر خدمت از نظام وظيفه. فرزندان آزادگان به ازای ھرماه اسارت ﯾک ماه کسر خدمت از نظام وظيفه. فرزندان جانبازان به ازای ھردرصد جانبازی ﯾک ماه کسر خدمت از نظام وظيفه.تبصره -بھرهمندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کميسيون عالی پزشکی نيروھای مسلح ﯾا بنياد شھيد
اقدام میگردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظيفه براساس مقررات ستاد کل نيروھای مسلح عمل میگردد.
 -١٢به ماده  ۵۶قانون جامع خدمات رسانی اﯾثارگران عبارت رزمندگان با حداقل  ١٢ماه حضور در جبھه اضافه میگردد.
 -١٣به ماده  ٣٧قانون جامع خدماترسانی به اﯾثارگران پس از عبارت "کسورات بازنشستگی سھم اسراء و آزادگان و جانبازان"
عبارت "فرزندان شھداء و رزمندگان با حداقل  ٢۴ماه حضور در جبھه" اضافه میشود.

 -١۴فرزندان شھداء از کليه امتيازات و مزاﯾای مقرر در قوانين و مقررات مختلف برای شخص جانباز  ۵٠درصد و باالتر به استثنای
تسھيالت خودرو ،حق پرستاری ،کاھش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند .امتيازات ناشی از اﯾن بند شامل وابستگان
فرزند شھيد نمیشود.
 -١۵عبارت ذﯾل به ماده  ۶٠قانون جامع خدمات رسانی اﯾثارگران اضافه می شود:
بعد از عبارت "جانبازان و آزادگان" عبارت "ھمسران و فرزندان شھداء" اضافه میشود.

ماده -١٠۴
بانک مرکزی جمھوری اسالمی اﯾران موظف است در طول اجرای قانون برنامه ششم ،ساليانه نسبت به ارائه تسھيالت
مسکن فقط ﯾکبار با سود حداکثر  %۴به تعداد  ۵٠ھزار نفر به رزمندگان دارای حداقل  ۶ماه سابقه جبھه و آزادگان با حداقل
سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی ھستند و تاکنون مسکن ،زمين ﯾا تسھيالت مسکن درﯾافت نکردهاند ،از طرﯾق بانکھای
عامل اقدام نماﯾد.مابهالتفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمين و
به بانکھای عامل پرداخت میشود) .تعيين اولوﯾت و نحوه معرفی افراد واجد شراﯾط به موجب دستورالعمل ستاد کل نيروھای
مسلح خواھد بود).
 -٢تبصره ذﯾل به ماده  ٣مکرر قانون جامع خدماترسانی به اﯾثارگران الحاق میشود:

تبصره -اﯾثارگران در پرداخت ھزﯾنهھای حقالثبت و حقوق دولتی مربوط به خرﯾد و فروش ،ترھين اسناد مالکيت تسھيالت وام
خرﯾد ﯾا ساخت مسکن از ھفتاد درصد ) (%٧٠معافيت برخوردار می باشند.
٣دولت و بانک مرکزی جمھوری اسالمی اﯾران موظف است ھمه ساله حداقل  %١٠منابع قرضالحسنه تمامی بانکھا وموسسات پولی و اعتباری ،دولتی را در چارچوب بودجه سنواتی جھت اشتغال اﯾثارگران از طرﯾق صندوق اشتغال و کارآفرﯾنی
اﯾثارگران اختصاص دھد.
 -۴دولت موظف است در اجرای مواد  ٣و  ٣مکرر فصل دوم قانون جامع خدماترسانی به اﯾثارگران و اصالحات بعدی آن حداکثر
تا پاﯾان خرداد ماه ھرسال شراﯾط پرداخت تسھيالت مسکن ارزان قيمت به اﯾثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابالغ نماﯾد.
 -۵ماده واحده اصالح ماده  ٨قانون ساماندھی و حماﯾت از توليد و عرضه مسکن مصوب  ١٣٨٩ /٩ /٢٨به شرح ذﯾل اصالح
میشود:
بعد از عبارت »از طرﯾق مزاﯾده عمومی« عبارت »با رعاﯾت اولوﯾت اﯾثارگران و فرزندان شھدا« اضافه میشود.
ماده ١٠۴پس از بحث و بررسی با  ١۵٩رأی موافق ٣١ ،رأی مخالف و  ٨رأی ممتنع از مجموع  ٢١٧نماﯾنده حاضر در صحن
علنی به تصوﯾب رسيد.

ماده ١٠۵

 -١در ماده  ٧٠قانون جامع خدمات رسانی به اﯾثارگران و اصالحی بعدی آن و در ماده  ۴٧قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی
 ٢اصالح ذﯾل صورت میگيرد:
سھميه ورود با  ۵درصد سھميه اختصاصی برای ھمسران و فرزندان رزمندگان ،با حداقل  ۶ماه حضور داوطلبانه در جبھه به ٣٠
درصد افزاﯾش ﯾابد.
تبصره -در صورتی که سھميه  %٢۵اﯾثارگران)مشمولين ماده ٧٠قانون جامع خدمات رسانی به اﯾثارگران و اصالح بعدی آن(
تکميل نگردد و  %۵سھميه اختصاصی فرزندان و ھمسران رزمندگان با حداقل  ۶ماه حضور داوطلبانه در جبھه پاسخگوی
متقاضيان واجد شراﯾط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفيت خالی  %٢۵اﯾثارگران را مازاد بر  %۵مذکور به فرزندان و
ھمسران رزمندگان با حداقل ۶ماه حضور داوطلبانه در جبھه که شراﯾط الزم را داشته باشند ،اختصاص دھد.

 -٢ھزﯾنه شھرﯾه مشمولين ماده ) (۶۶قانون جامع خدمات رسانی به اﯾثارگران در دانشگاهھای پردﯾس بينالملل داخل و خارج
دانشگاهھای دولتی ﯾا غير دولتی حداکثر در سقف شھرﯾهھای دانشگاه آزاد اسالمی داخل کشور پرداخت میشود.
 -٣کليه دانشگاهھا و موسسات آموزشی و پژوھشی و مراکز علمی که از وزارتخانهھای علوم ،تحقيقات و فناوری و بھداشت،
درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نمودهاند و دانشگاه آزاد اسالمی مکلفند حداقل  %٢٠اعضای ھيأت علمی مورد نياز خود را
از بين جامعه اﯾثارگران شامل فرزندان و ھمسران شھدا ،جانبازان  ١۵درصد و باالتر ،آزادگان و ھمسران و فرزندان آنان،
ھمسران و فرزندان جانبازان  ٢۵درصد و باالتر ،رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبھه که دارای مدرک علمی
دکتری مورد تاﯾيد وزارتخانهھای علوم ،تحقيقات و فناوری و بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی میباشد و شراﯾط علمی
مصوب شورای انقالب فرھنگی را داشته باشند ،حسب مورد از طرﯾق استخدام و ﯾا موافقت با انتقال کارکنان دﯾگر دستگاهھا
ﯾا تبدﯾل وضعيت کارکنان غير ھيئت علمی چنانچه شراﯾط علمی الزم را داشته باشند ،تامين و از ابتدا آنان را به صورت عضو
ھيئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوھشی و اجراﯾی مرتبط و تأثير آن در پاﯾه و مرتبه علمی بدون
الزام به رعاﯾت شرط سنی و مصاحبه استخدام کنند.
مسؤوليت اجرای احکام اﯾن ماده بطور مستقيم بر عھده وزﯾر و رئيس دستگاهھای مذکور است در اجرای اﯾن حکم مقامات
ﯾادشده مکلف به اتخاذ تصميم میباشند.
احکام و امتيازات اﯾن بند شامل اعضای ھيئت علمی فعلی دارای سوابق اﯾثارگری فوق نيز میشود.
تبصره  -١مشمولين اﯾن بند با  ٣۵سال خدمت و حداقل  ۶۵سال سن میتوانند بازنشسته شوند.
تبصره  -٢در صورت تماﯾل فرد به بازنشستگی پس از اتمام  ٣٠سال خدمت و حداقل  ۶٠سال سن میتواند درخواست
بازنشستگی نماﯾند.
نماﯾندگان مجلس در مصوبهای کليه دانشگاهھا را مکلف کردند حداقل  ٢٠درصد ھيأت علمی مورد نظر خود را از بين جامعه
اﯾثارگران بدون الزام رعاﯾت شراﯾط سنی و مصاحبه استخدام کنند.
ماده  ١٠۵را با  ١٢۵رأی موافق ٧۶ ،رأی مخالف و  ۵رأی ممتنع از مجموع  ٢١٨نماﯾنده حاضر در مجلس به تصوﯾب رسيد.

