ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

»ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﻪﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ از  1401/2/8ﺗﺎ «1401/4/16
ﻛﺎرﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﺼﻮب  31/5726ﻣﻮرخ 1397/2/1
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آﺷﻨﺎ ﻛﺮدن و آﻣﻮزش اﻋﻀﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﺎرﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺟﻬﺖ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ در ﻫﻤﻪي ﺣﻮزهﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي آنﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻮرداري از
اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
ﺷﻤﺎره
ﺟﻠﺴﻪ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻠﺴﻪ

(1

1401/2/8

(2

1401/3/5

ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﺎت
1ـ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ و روزﻫﺎي ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ
در ﻣﻴﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد.
2ـ اﻧﺘﺨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻳﻴﺲ ﻛﺎرﮔﺮوه
3ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺳﻴﭽﺎﻧﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻳﺐ رﻳﻴﺲ ﻛﺎرﮔﺮوه
4ـ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﻴﻨﺎ ﻫﺮﻧﺪي ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺮوه
5ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ 1397/2/1
6ـ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﮔﺮوه در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﺎرﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ و ...
7ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻋﻮت از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﻬﺮداري )ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﻤﺎري ﺷﻬﺮﺳﺎزي( در ﺟﻠﺴﺎت
1ـ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ
وﻳﺮاﻳﺶ  97/2/1ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري
ﻣﺼﻮﺑﻪ  1398/8/20ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري اﻳﺮان:
"ﻣﺎده  2ﻗﺎﻧﻮن":

در اﺟﺮاي ﻣﺎده  4ﻗﺎﻧﻮن »ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و

ﻣﻌﻤﺎري« و ﻣﺎده  42آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ »ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻋﻤﺮان ﻣﺤﻠﻲ ،ﻧﺎﺣﻴﻪاي ،ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻣﻠﻲ« ،اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻴﻮﺳﺖ در ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
١

از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ،ﻧﻈﺎرت ،اﺟﺮا ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ.
"ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن ":دﻫﻴﺎريﻫﺎ ،ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻴﻮﺳﺖ در ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ،ﻧﻈﺎرت ،اﺟﺮا ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺑﺮﻋﻬﺪه وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺖ.
"ﻣﺎده  4ﻗﺎﻧﻮن":

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راه ،ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل در ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﻳﺞ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ،ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪاي و ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ـ ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺮاي
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ...
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
"ﻣﺎده  5ﻗﺎﻧﻮن ":دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم
را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي و آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي
اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي درﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ،وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺎﻳﺮ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎط
دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
2ـ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﻃﺮحﻫﺎ در ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭼﻮن ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري /
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن و ...
3ـ ﺳﻌﻲ در ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن دادﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ دادﺳﺘﺎن
4ـ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﻬﺮداران و ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻨﺎﻃﻖ
5ـ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهي ﻧﺤﻮهي آﻣﻮزش ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ و اﺑﻼغ آن و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در دوره آﻣﻮزﺷﻲ
٢

6ـ اﺑﻼغ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻃﺮاح و ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﺠﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
7ـ ﺑﺤﺚ ﺣﻀﻮرﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺷﻬﺮ در ﺟﻠﺴﺎت آﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد )آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻂ
دﻛﺘﺮ ﻫﺮﻧﺪي(.
8ـ دﻋﻮت از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮان در ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﮔﺮوه
9ـ  PDFﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎرﮔﺰاري ﮔﺮدد.
10ـ دﻋﻮت از ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻴﺮﻳﻦ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ )ع( در ﺟﻠﺴﺎت آﻳﻨﺪه
11ـ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺒﺮﻫﻨﻲ ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
12ـ اﺑﻼغ ﺑﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﻳﻲ و ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻴﻨﻘﻲزاده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﻲ
ﺑﺮاي ﭼﻚ ﻛﺮدن ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ در ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﻲ ﻣﺴﻜﻦ
13ـ ﻣﺎده  35ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻀﺎﻋﻒ )ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﭼﻚ ﻛﺮدن ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده (35
14ـ رﺻﺪ ﻛﺮدن ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
15ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺮاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ  160×190اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد؛ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ
16ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮاي ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ آﮔﺎﻫﻲﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
17ـ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺎﻳﺶ و آﻣﻮزشﻫﺎي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻠﻮﻻن
18ـ رﭘﺮﺗﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي دﻳﺪه ﺷﻮد.
19ـ اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺼﻮﺑﻪ
 1398/8/20ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺪم اول ﺑﺮاي اﻋﻀﺎ
20ـ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ از ﺳﻤﺖ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن درﺑﺎرهي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻛﺎرﮔﺮوه و ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﺎت ﺟﻬﺖ اﻃﻼع
21ـ ﺟﻤﻊآوري ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ در ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﺒﺮﻫﻨﻲ.
ـ آﮔﺎهﺳﺎزي اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ـ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮداري و ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻛﺎرﮔﺮوهﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﺑﺮاي
ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴﻚ ،ﻃﺮاﺣﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي )و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻛﻪ
(3
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ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻮارد ﻗﺒﻞ اﺳﺖ(
ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮردي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﺣﺘﻲ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ )در آﻏﺎز ﺑﻪﺻﻮرت
ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ(
ـ ﺑﺤﺚ آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﻠﻞ ﻋﺪم اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن آن )ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي(
٣

ـ ارﺗﻘﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن )آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﺟﺮا ﺷﺪه و
ﺗﺠﺎرب ﺧﻮب ﺟﻬﺎﻧﻲ(
ـ ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي در اﻋﻀﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ـ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ )و درﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺷﻬﺮداري در
اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮوه(
ـ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد )ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮوه
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد(.
ـ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺟﺪي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ آﻣﻮزش
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
در اﺑﺘﺪا آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ در ﻓﻀﺎﻫﺎي
ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺷﻬﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮزو ،ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن
ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎوﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ در اداﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس
اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و درﺑﺎرهي ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،دﺳﺘﺮﺳﻲﻫﺎ و
آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮي وروديﻫﺎي ﭘﻴﺎدهروﻫﺎ ،رﻣﭗﻫﺎ،
ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮزو ﺑﻪ اراﺋﻪي ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در
روﻳﻜﺮد ﺷﻬﺮداري و ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم ﺷﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺧﻴﺮ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ )ع( در
ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻦ ،ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﭘﺮوژه ﻛﺎر ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آنﻫﺎ ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻘﺮرات را ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻻزم اﺳﺖ وﻟﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺷﻬﺮداري
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ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻳﻢ .ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎﻳﺪ از
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي و اﺻﻼح ﻛﺮد و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﺮد آﻳﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ ،ﻧﻈﺎرت ،اﺟﺮا در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎري
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺷﻮد و  ...و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲﺳﺎزي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد .از
ﻟﺤﺎظ اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪاي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻇﺮان اﺳﺖ .انﺷﺎاﻟﻪ در
ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﻢ .اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ ﻫﻤﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻛﺎرﻫﺎ ،در رده ﺑﺎﻻ
)ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ( ،ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و
رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺑﻼغ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎي
ارﺗﻘﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ و ...ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ .در ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺷﻬﺮداري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺤﺚ ﺟﻠﻮ رود و ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش
و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮي ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد.
ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎﻇﻤﻲ دو ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻴﻢ .ﻳﻜﻲ آﻣﻮزش ﺟﺪي در اﻋﻀﺎ اﻧﺠﺎم و در ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد و
ﺑﺎ ﺷﻬﺮداران ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺟﻠﺴﻪاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ
ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد.
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮزو ،ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ و در دﺳﺘﺮسﺗﺮﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻔﺘﺪ در ﻛﺎﻧﻮن
۴

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻣﺮﺗﺐ دارد ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻛﻼس را ﻣﻲﮔﺬارد ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺎزي و
ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨﻪ ،اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻟﺰام.
ـ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﻌﺪادي ﻛﻠﻴﭗﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻮﺗﺎه درﺑﺎرهي ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ
ﻫﻤﻜﺎري رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و در ﺳﺎﻳﺖ ،اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺰاري
ﺷﻮد.
ـ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﻌﺪادي ﻣﺘﻮن آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻢ ﺗﻬﻴﻪ و در ﺳﺎﻳﺖ و اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ـ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻼس و  ...ﺑﻪﺻﻮرت راﻳﮕﺎن و ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﺪاﻗﻞ
ﺷﻬﺮﻳﻪ در راﺳﺘﺎي آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ـ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ،ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺑﺎ رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮاي
ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت اﻗﺪام ﺷﻮد.
ـ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻳﺰهاي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﺰهي ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮاي اﻫﺪا ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي در راﺳﺘﺎي ﺗﺮوﻳﺞ اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﻫﺮ ﺳﺎل در روز ﻣﻬﻨﺪس
) 5اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه( اﻫﺪا ﮔﺮدد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد.
ـ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت و آﻣﻮزشﻫﺎي
ﻻزم( .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه در راﺳﺘﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ روزي ﺑﻪﻋﻨﻮان آﻏﺎز ﭼﻚ ﻛﺮدن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي
(5

 1401/4/16ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزشﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻏﺎز ﺳﺎل  1402ﺑﻪﻋﻨﻮان آﻏﺎز ﻛﻨﺘﺮل
ﺟﺪي ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ.
ـ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪوداً ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﻛﻠﻴﭗﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺮاي دوره
آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي.
ـ ﺣﻀﻮر و ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺮاﻛﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺠﻤﻦ آﺳﻮده ﻣﺄوا
ـ ﺑﺤﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺑﻴﻨﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﻣﺜﻼً ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان،
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ و ...
ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
دارﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ،ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان ،ﺷﻬﺮداري و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﺎن در ﻗﺎﻟﺐ اﺗﺎق ﻣﺸﺎوره و ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺤﺚ
ﻫﻤﻔﻜﺮي ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي
ـ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ
ـ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزدﻳﺪ از اﻧﺒﻮهﺳﺎز ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎد ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزي و ﻧﻘﺪ و ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه درﺣﻴﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي
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قاونن محایت از حقوق معلوالن
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ تعاریف
الف ـ فرد دارای معلولیت :شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان
بهزیستی کشور با انواع معلولیتها در اثر اختالل و آسیب جسمی ،حسی (بینایی ،شنوایی) ،ذهنی ،روانی و یا توأم ،با محدودیت
قابل توجه و مستمر در فعالیتهای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی ،مواجه میباشد.
ب ـ وزارت :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
پ ـ سازمان :سازمان بهزیستی کشور
ت ـ دستگاههای مشمول :دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۱۳۸۶/۷/۸با
اصالحات و الحاقات بعدی آن ،قوه قضائیه ،قوه مقننه ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمانها و مؤسسات
وابسته و تابعه آنها ،شهرداریها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه
عمومی دولت استفاده میکنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین میگردد.
ث ـ دسترسپذیری :اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت
در همه حوزههای زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی ،همانند سایر افراد،
انجام میشود .دسترسی شامل :سامانه (سیستم) حمل و نقل ،محیط فیزیکی ،اطالعات ،آموزش و پرورش ،فنآوری (تکنولوژی)،
اشتغال ،منابع مناسب ارتباطی و رسانهای میباشد.
ج ـ شبکههای ملی تشکلهای مردم نهاد معلوالن :شبکههایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای
معلولیت گروههای اصلی معلولیتی (آسیبدیدگان بینایی ،شنوایی ،جسمی ،ذهنی ،اعصاب و روان) که بهمنظور هماهنگی و
یکپارچهسازی فعالیت تشکلهای عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل میشوند.
فصل دوم ـ مناسبسازی ،دسرتسپذیری و تردد و تحرک
ماده ۲ـ کلیه وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظفند در طراحی ،تولید و
احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای
افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.
تبصره ـ وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظفند جهت دسترسی و
بهرهمندی افراد دارای معلولیت ،ساختمانها و اماکن عمومی ،ورزشی و تفریحی ،معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب
بودجه مصوب ساالنه خود مناسبسازی نمایند.
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ماده ۳ـ بهمنظور نظارت و هماهنگی جهت مناسبسازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده ( )۲این قانون ،ستاد هماهنگی و
پیگیری مناسبسازی کشور به شرح زیر تشکیل میگردد:
۱ـ وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)
۲ـ رئیس سازمان (دبیر)
۳ـ معاون ذیربط وزارت راه و شهرسازی
۴ـ معاون ذیربط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 ۵ـ معاون ذیربط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 ۶ـ معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش
۷ـ معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه
 ۸ـ معاون ذیربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران (بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۹ـ معاون ذیربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۰ـ نماینده تشکلهای غیردولتی جانبازان (بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۱ـ نماینده شبکههای ملی تشکلهای مردم نهاد معلوالن (بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۲ـ رئیس شورای عالی استانها (بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)
۱۳ـ نماینده سایر دستگاههای دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد
تبصره ۱ـ ستاد مکلف است بر امر مناسبسازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده ( )۲این قانون
نظارت و گزارشهای اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره ۲ـ آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابالغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانههای کشور و
راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۴ـ شهرداریها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی از
جمله مجتمعهای مسکونی ،تجاری ،اداری ،درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی
و معماری ایران و اصالحات پس از آن در مورد دسترسپذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری ،مشروط کنند.
ماده ۵ـ وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسبسازی و دسترسپذیری کلیه
پایانهها ،ایستگاهها ،تأسیسات سامانهها و ناوگان حمل و نقل درونشهری و برونشهری ،دسترسپذیری سامانههای حمل و نقل
عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهرهمندی این
افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی ،دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران
دارای معلولیت ،آموزش دهند.
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تبصره ۱ـ شهرداریها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید ،سامانههای حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را
با تجهیز ناوگان خودروهای مناسبسازی شده ایجاد نمایند .دولت مکلف است در تشکیل این سامانهها به شهرداریهای فاقد
اعتبارات الزم ،کمک نماید.
تبصره ۲ـ استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانههای حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درونشهری دولتی و عمومی رایگان
و استفاده این افراد از سامانههای برونشهری ریلی ،هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیمبها است .وزارت مکلف است جهت اجرای
این تبصره نسبت به پیش بینی اعتبارات الزم در لوایح بودجه ساالنه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در الیحه ساالنه بودجه منظور
نماید.
تبصره ۳ـ متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده ( )۱۹قانون
مجازات اسالمی مصوب  ،۱/۲/۱۳۹۲انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی ،تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای
حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم میشوند.
فصل سوم ـ خدمات هبداشیت ،درماین و وتانبخیش
ماده ۶ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سالمت افراد دارای معلولیت تحتپوشش سازمان را
بهگونهای تأمین نماید که عالوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد ،خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت
را پوشش دهد.
ماده ۷ـ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار
معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به خانوادهها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا
مددکاری به سرپرست ،همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز
وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی ،تعاونی ،خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه نماید.
تبصره ۱ـ میزان کمکهزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده ،متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای
معلولیت ،تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینههای متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم
ساالنه و میزان کمکهزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با درنظرگرفتن نرخ تمامشده خدمات و نرخ تورم ساالنه توسط
سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی ،وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیأت
وزیران میرسد.
نرخ تمامشده باید بهعنوان کمکهزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.
تبصره ۲ـ خدمات و کمکهزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری مییابد.
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فصل چهارم ـ امور ورزیش ،فرهنگی ،هرنی و آموزیش
ماده ۸ـ استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز ،تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاههای دولتی و شهرداریها و دهیاریهای
کشور ،رایگان است.
ماده ۹ـ افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای
آموزشی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای
دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسالمی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهرهمند گردند.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان ،وزارت ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی تهیه میشود و برای تصویب به هیأتوزیران ارسال میگردد.
فصل پنجم ـ اکرآفریین و اشتغال
ماده ۱۰ـ وزارت ،مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان ،صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت
تحتپوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سهماه پس از ابالغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأتوزیران ارسال نماید.
تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است مجوزهای الزم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت را در
چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.
ماده ۱۱ـ دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیالت ذیل را فراهم نماید:
الف ـ پرداخت تسهیالت اعتباری به واحدهای تولیدی ،خدماتی ،عمرانی ،صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال
افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه ساالنه مشخص میگردد.
ب ـ پرداخت تسهیالت اعتباری خوداشتغالی (وجوه ادارهشده) به افراد دارای معلولیت بهمیزانی که در قوانین بودجه ساالنه
مشخص میگردد.
پ ـ پرداخت تسهیالت اعتباری (وجوه ادارهشده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که
بیش از شصتدرصد ( )۶۰٪سهام وسرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت ـ اختصاص سیدرصد ( )۳۰٪از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاهها ،شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی
به افراد نابینا و کمبینا و افراد دارای معلولیت جسمی ،حرکتی.
ث ـ اختصاص سیدرصد ( )۳۰٪از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشیننویسی دستگاهها ،شرکتهای دولتی و نهادهای
عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی ،حرکتی.
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تبصره ـ کلیه وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی مجازند تا سقف مجوزهای
استخدامی ساالنه خود ،افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلوالن
به کار گیرند.
ماده ۱۲ـ کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند ،در طول
دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلوالن استفاده خواهند کرد:
۱ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یکسال باشد.
 ۲ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما
پرداخت شود.
۳ـ سایر مزایای قانونی تصریحشده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.
تبصره ۱ـ منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون ،فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارتها
و آموزشهای الزم برای اشتغال را کسب نموده باشد.
تبصره ۲ـ منظور از کمکهزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد ( )۵۰٪حداقل
حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد
( ،)۳۰٪متوسط چهل درصد ( )۴۰٪و شدید پنجاه درصد( ))۵۰٪که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری
سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین میشود.
تبصره ۳ـ کمکهزینه ارتقای کارایی معلوالن برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل
پرداخت میباشد.
تبصره ۴ـ نحوه تخصیص و پرداخت کمکهزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق
آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیأت
وزیران ارسال میگردد.
ماده ۱۳ـ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود ،افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده ( )۱۲این قانون استخدام
نمایند ،از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذبشده معافند ،همچنین افراد دارای معلولیتی که به
صورت خوداشتغالی یا در کارگاههای اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار میباشند حسب مورد از
پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویشفرما معاف میشوند .حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویشفرمایی اینگونه افراد توسط دولت
تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از
ابالغ این قانون برای تصویب به هیأت وزیران ارسال میشود.
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ماده ۱۴ـ سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مکلف است رأسا یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی ،اقدام به پذیرش کارآموزان
دارای معلولیت نماید و از طریق مناسبسازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاهها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای
مهارتهای فنی و حرفهای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایتهای الزم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارتآموزی
متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت ،کمکهزینه این افراد را پرداخت نماید.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزشهای فنی و حرفهای افراد دارای معلولیت ،با
اخذ مشاورههای تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظامنامه جامع آموزش مهارتهای
فنی و حرفهای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت ششماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابالغ نماید.
ماده ۱۵ـ دولت مکلف است حداقل سه درصد ( )۳٪از مجوزهای استخدامی (رسمی ،پیمانی ،کارگری) دستگاههای دولتی و
عمومی اعم از وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات ،شرکتها و نهادهای عمومی و انقالبی و دیگر دستگاههایی که از بودجه
عمومی کشور استفاده مینمایند بهجز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده ( )۱۱این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد
شرایط اختصاص دهد.
تبصره ۱ـ وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات دولتی ،شرکتها و نهادهای عمومی و انقالبی مکلفند سه درصد ( )۳٪از مجوزهای
استخدامی خود بهجز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده ( )۱۱این 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.
تبصره ۲ـ باالترین مسؤول دستگاههای اجرائی ،نهادهای عمومی غیردولتی ،شهرداریها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد
این ماده میباشند .متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصالح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده
( )۱۹قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ،۱۳۹۲/۲/۱انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی ،تنزل مقام و یا محرومیت از
انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم میشوند.
ماده ۱۶ـ رؤسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن
بهعنوان عضو شرکت نمایند .
تبصره ـ بهمنظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان ،رئیس سازمان بهزیستیکشور مجاز است در جلسات شورای
عالی اشتغال شرکت نماید.
فصل ششم ـ مسکن
ماده ۱۷ـ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیالت ارزانقیمت و سایر اقدامات حمایتی
از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوهسازان ،تعاونیها و بخش خصوصی ،تعهد الزم را برای اختصاص حداقل ده درصد
( )۱۰٪واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسبسازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای
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معلولیت و خانوادههای دارای چند معلول) بهصورت ارزانقیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت
نمایند.
تبصره ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است تسهیالت اعتباری ارزانقیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن
موضوع این ماده را برای یکبار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحتپوشش سازمان و یا تعاونیها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید
سازمان اختصاص دهد.
تبصره ۲ـ اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود چهاردرصد ( )۴٪و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه
ساالنه منظور میشود.
ماده ۱۸ـ 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 یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونیها و مؤسسات خیریه مسکنساز مورد
تأیید سازمان ،قرار دهد.
ماده ۱۹ـ افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی ،آمادهسازی زمین ،عوارض نوسازی و همچنین حق
انشعابات آب ،برق ،گاز و دفع فاضالب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف میباشند.
تبصره ۱ـ استفاده از تسهیالت موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفا برای یک واحد مسکونی مجاز است.
تبصره ۲ـ دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه ساالنه پیشبینی کند.
فصل هفمت ـ فرهنگسازی و ارتقای آگاهیهای عمویم
ماده ۲۰ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان تبلیغات اسالمی ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،شهرداریها
و سایر سازمانها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم ،مکلفند بدون اخذ هزینه ،امکان نمایش آگهی (تیزر) های آموزشی
مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.
ماده ۲۱ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامههای خود را در هفته به صورت
رایگان در زمانهای مناسب به برنامههای سازمان و تشکلهای مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت بهمنظور آشنایی مردم با
حقوق ،توانمندیها و مشکالت این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلمها و برنامههای شبکههای مختلف سیما،
استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلمها جهت افراد نابینا اقدام نماید.
فصل هشمت ـ محایتهای قضائی و تسهیالت مالیایت
ماده ۲۲ـ مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت ،به قیم نیازمند باشند ،هنگام نصب قیم ،نظر مشورتی سازمان را
اخذ کنند .در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد ،دادگاه سازمان را به
عنوان قیم تعیین میکند.
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ماده ۲۳ـ سازمان میتواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد) ،در پروندههایی که حق فرد دارای
معلولیت به دلیل معلولیت ،مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد
به عنوان نماینده وی ،در دادگاه مربوط شرکت نماید.
ماده ۲۴ـ صددرصد ( )۱۰۰٪هزینههای اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسبسازی تمامی
مراکز توانبخشی ،نگهداری و مراقبتی ،حرفهآموزی ،آموزشی ،کارآفرینی ،رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید
سازمان بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
ماده ۲۵ـ پنجاهدرصد ( )۵۰٪حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید
مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینههای مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است .گواهی تأیید
نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.
تبصره ـ آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ،ظرف مدت ششماه پس از ابالغ این قانون تهیه
میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۶ـ یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان
آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمتوظیفه عمومی معاف میگردد.
تبصره ـ همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی مینمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته
باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میگردند.
فصل مهن ـ معیشت و محایتهای اداری و استخدایم
ماده ۲۷ـ دولت مکلف است کمکهزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل
دستمزد ساالنه تعیین و اعتبارات الزم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.
بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیالت مقرر در
قانون راجع به خدمت نیمهوقت بانوان مصوب  ۱۳۶۲/۹/۱۰و اصالحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل
بهرهمند خواهند شد.
کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل
(با تأیید سازمان) با یکچهارم ( ) کسر ساعات کار هفتگی ،از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.
ماده ۲۸ـ دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغالن دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش
دهند.
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فصل دمه ـ برنامهریزی ،نظارت و منابع مایل
ماده ۲۹ـ مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماریهای عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامهریزی نماید که جمعیت افراد دارای
معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخصگردد .
ماده ۳۰ـ به منظور شفافسازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت ،سازمان
برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در
لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده ۳۱ـ در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای
معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان ،کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی
با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱ـ معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته)
۲ـ وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)
۳ـ رئیس سازمان
۴ـ وزیر راه و شهرسازی
۵ـ وزیر آموزش و پرورش
۶ـ وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
۷ـ وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
۸ـ وزیر صنعت ،معدن و تجارت
۹ـ وزیر کشور
۱۰ـ وزیر ورزش و جوانان
۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
۱۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۳ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
۱۴ـ نماینده تاماالختیار رئیس قوه قضائیه
۱۵ـ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
۱۶ـ رؤسای کمیسیونهای بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسالمی و سایر رؤسای کمیسیونهای مجلس شورای
اسالمی بر حسب موضوع (بهعنوان ناظر و بدون حق رأی)
۱۷ـ پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکههای ملی تشکلهای مردمنهاد بر حسب گروههای اصلی
افراد دارای معلولیت کشور (بهعنوان ناظر و بدون حق رأی)
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قاونن محایت از حقوق معلوالن
۱۸ـ سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (بهعنوان ناظر و بدون
حق رأی)
۱۹ـ نماینده انجمنهای صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی (بهعنوان ناظر و بدون حق رأی)
تبصره ۱ـ سایر وزراء و مسؤوالن مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت مینمایند.
تبصره ۲ـ دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.
تبصره ۳ـ این کمیته مکلف است هر سال ،گزارش اقدامات انجامشده در راستای این قانون را دریافت ،بررسی و پس از تأیید در
شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی ارسال نماید .کمیسیونهای اجتماعی ،بهداشت و
درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یکماه پس از بررسی گزارش و صحت آن ،خالصه گزارش را در صحن علنی مجلس
قرائت و نتایج آن را جهت اطالع عموم منتشر کنند.
ماده ۳۲ـ دستگاههای مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجامشده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب  ۱۳۸۷/۹/۱۳به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.
ماده ۳۳ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب  ۱۳۸۳/۲/۱۶از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون نسخ میشود.
ماده ۳۴ـ آییننامههای مورد نیاز این قانون ظرف مدت ششماه پس از ابالغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون ،توسط
وزارت ،سازمان و مراجع مرتبط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ مادامی که آییننامههای این قانون به تصویب نرسیده است ،آییننامههای 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 بیستم اسفندماه یکهزار و سیصد و
نود و شش مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  ۱۳۹۷/۱/۲۲به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

←برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
←برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید →
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