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مصوبات مجلس شوراي اسالمي
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي 

شماره ویژه نامھ: ١٠۴٠
پنج شنبھ،١٣ اردیبھشت ١٣٩٧

سال ھفتاد و چھار شماره ٢١٣٠٣
قانون حمایت از حقوق معلوالن 

شماره٣١/۵٧٢۶                                                                             ١/٢/١٣٩٧

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران

عطف به نامه شماره ٨٠١٠۶/۴٩١٣٠ مورخ ٢١/۶/١٣٩۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمھوری اسالمی
  ایران قانون حمایت از حقوق معلوالن که با عنوان الیحه  حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مجلس شورای اسالمی تقدیم

گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ٢٠/١٢/١٣٩۶ و تأیید شورای محترم نگھبان، به پیوست ابالغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 

شماره١١٠۶١                                                                                ٨/٢/١٣٩٧

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان بھزیستی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران به پیوست «قانون حمایت از حقوق معلوالن» که در
جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یکھزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ
٢٢/١/١٣٩٧ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ۵٧٢۶/٣١ مورخ ١/٢/١٣٩٧ مجلس شورای اسالمی واصل گردیده،

جھت اجراء ابالغ می گردد.

رئیس جمھور ـ حسن روحانی

قانون حمایت از حقوق معلوالن

فصل اول ـ کلیات

ماده١ـ تعاریف

الف ـ فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان
بھزیستی کشور با انواع معلولیت ھا در اثر اختالل و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذھنی، روانی و یا توأم، با محدودیت

قابل توجه و مستمر در فعالیت ھای روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می باشد.

ب ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ ـ سازمان: سازمان بھزیستی کشور

ت ـ دستگاھھای مشمول: دستگاھھای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ با اصالحات و
الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگھبان و سازمان ھا و مؤسسات وابسته و تابعه
آنھا، شھرداری ھا و کلیه سازمان ھا و شرکتھایی که شمول آنھا مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت

استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنھا توسط دولت تأمین می گردد.
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ث ـ دسترس پذیری: اقداماتی است که با ھدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جھت مشارکت افراد دارای معلولیت در ھمه
حوزھ ھای زندگی و فراھم آوردن فرصت برابر برای آنھا در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، ھمانند سایر افراد، انجام می شود.
دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطالعات، آموزش و پرورش، فن آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع

مناسب ارتباطی و رسانھ ای می باشد.

ج ـ شبکھ ھای ملی تشکلھای مردم نھاد معلوالن: شبکھ ھایی ملی (کشوری ھستند) مرکب از تشکلھای افراد دارای معلولیت
گروھھای اصلی معلولیتی (آسیب دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذھنی، اعصاب و روان) که به منظور ھماھنگی و یکپارچھ سازی

فعالیت تشکلھای عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می شوند.

فصل دوم ـ مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک

ماده٢ـ کلیه وزارتخانه ھا، سازمان ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی و نھادھای عمومی و انقالبی موظفند در طراحی، تولید و احداث
ساختمان ھا و اماکن عمومی و معابر  و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بھره مندی از آنھا برای افراد دارای

معلولیت ھمچون سایر افراد فراھم گردد.

 تبصره ـ وزارتخانه ھا، سازمان ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی و نھادھای عمومی  و انقالبی موظفند جھت دسترسی و بھره مندی
افراد دارای معلولیت، ساختمان ھا و اماکن عمومی،  ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چھارچوب بودجه مصوب

 ساالنه خود مناسب سازی نمایند.

ماده٣ـ به منظور نظارت و ھماھنگی جھت مناسب سازی و ھمچنین نظارت بر اجرای ماده (٢) این قانون، ستاد ھماھنگی و پیگیری
مناسب سازی کشور به شرح زیر تشکیل می گردد:

١ـ وزیر کشور یا معاون ذی ربط (رئیس)

٢ـ رئیس سازمان (دبیر)

٣ـ معاون ذی ربط وزارت راه و شھرسازی

۴ـ معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۵ ـ معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۶ ـ معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش

٧ـ معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه

٨ ـ معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

٩ـ معاون ذی ربط بنیاد شھید و امور ایثارگران

١٠ـ نماینده تشکلھای غیردولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

١١ـ نماینده شبکھ ھای ملی تشکلھای مردم نھاد معلوالن (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

١٢ـ رئیس شورای عالی استانھا (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)

١٣ـ نماینده سایر دستگاھھای دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد

 تبصره١ـ ستاد مکلف است بر امر مناسب سازی ساختمان ھا و  اماکن دولتی و عمومی دستگاھھای مذکور در ماده (٢) این قانون
نظارت و گزارش ھای اقدامات آنھا را  درخواست نماید.

تبصره٢ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابالغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه ھای کشور و راه و
شھرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

 ماده۴ـ شھرداری ھا مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ھا و اماکن با کاربری عمومی از جمله
مجتمع ھای مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردھای مصوب شورای عالی شھرسازی و

معماری ایران و اصالحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

ماده۵ ـ وزارتخانه ھای راه و شھرسازی و کشور و شھرداری ھا مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه
پایانھ ھا، ایستگاھھا، تأسیسات سامانھ ھا و ناوگان حمل و نقل درون شھری و برون شھری، دسترس پذیری سامانه ھای حمل و نقل
عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردھای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بھره مندی این
افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و ھوایی را فراھم نمایند و کارکنان خود را جھت ھمیاری عملی و صحیح با مسافران دارای

معلولیت، آموزش دھند.

تبصره١ـ شھرداری ھا مکلفند جھت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه ھای حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با
تجھیز ناوگان خودروھای مناسب سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانھ ھا به شھرداری ھای فاقد اعتبارات

الزم، کمک نماید.
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تبصره٢ـ استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانھ ھای حمل و نقل ریلی و اتوبوس رانی درون شھری دولتی و عمومی رایگان و
استفاده این افراد از سامانھ ھای برون شھری ریلی، ھوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بھا است. وزارت مکلف است جھت 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.

تبصره٣ـ متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا ھشت موضوع ماده (١٩) قانون مجازات
اسالمی مصوب ١/٢/١٣٩٢، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستھای حساس و

مدیریتی و یا اخراج از نھاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.

فصل سوم ـ خدمات بھداشتی، درمانی و توانبخشی

ماده۶ـ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سالمت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را
به گونه ای تأمین نماید که عالوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت

را پوشش دھد.

ماده٧ـ سازمان مکلف است با ھدف حمایت از نگھداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار
معلولیت ھای چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورھ ای به خانوادھ ھا نسبت به پرداخت حق پرستاری یا
مددکاری به سرپرست، ھمسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگھداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز

وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلھای مردم نھاد) ارائه نماید.

تبصره١ـ میزان کمک ھزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای
معلولیت، تعداد این افراد در ھر خانواده و براساس ھزینھ ھای متعارف نگھداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم
ساالنه و میزان کمک ھزینه پرداختی به مراکز غیردولتی ھرساله با درنظرگرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم ساالنه توسط سازمان
و با ھمکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

نرخ تمام شده باید به عنوان کمک ھزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.

تبصره٢ـ خدمات و کمک ھزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می یابد.

فصل چھارم ـ امور ورزشی، فرھنگی، ھنری و آموزشی

ماده٨ـ استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاھھای دولتی و شھرداری ھا و دھیاری ھای کشور،
رایگان است.

ماده٩ـ افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدھای
آموزشی تابعه وزارتخانھ ھای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاھھای

دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسالمی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بھره مند گردند.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت
بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی تھیه می شود و برای تصویب به ھیأت وزیران ارسال می گردد.

فصل پنجم ـ کارآفرینی و اشتغال

ماده١٠ـ وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتھای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را
ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابالغ این قانون تھیه و جھت تصویب به ھیأت وزیران ارسال نماید.

تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است مجوزھای الزم جھت تأسیس صندوق حمایت از فرصت ھای شغلی افراد دارای معلولیت را در
چھارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دھد.

ماده١١ـ دولت مکلف است جھت ایجاد فرصتھای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسھیالت ذیل را فراھم نماید:

الف ـ پرداخت تسھیالت اعتباری به واحدھای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی  و کارگاھھای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد
دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه  ساالنه مشخص می گردد.

ب ـ پرداخت تسھیالت اعتباری خوداشتغالی ( وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه ساالنه مشخص
می گردد.

پ ـ پرداخت تسھیالت اعتباری ( وجوه اداره شده) جھت احداث واحدھای  تولیدی و خدماتی اشتغال زا به شرکتھا و مؤسساتی که بیش
از شصت درصد (۶٠%) سھام و سرمایه آنھا متعلق به افراد دارای معلولیت است.

ت ـ اختصاص سی درصد (٣٠%) از پستھای سازمانی تلفنچی ( اپراتور  تلفن) دستگاھھا، شرکتھای دولتی و نھادھای عمومی به افراد
نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت  جسمی، حرکتی.

ث ـ اختصاص سی درصد (٣٠%) از پستھای سازمانی متصدی دفتری و  ماشین نویسی دستگاھھا، شرکتھای دولتی و نھادھای
عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

 تبصره ـ کلیه وزارتخانه ھا، سازمان ھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی و نھادھای عمومی و انقالبی مجازند تا سقف مجوزھای
استخدامی ساالنه خود، افراد نابینا و ناشنوا  و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلوالن به

کار گیرند.
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 ماده١٢ـ 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 ھزینه ارتقای کارایی معلوالن استفاده خواھند کرد:

١ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.

٢ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما
پرداخت شود.

٣ـ سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاھی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.

تبصره١ـ منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مھارت ھا و
آموزش ھای الزم برای اشتغال را کسب نموده باشد.

تبصره٢ـ منظور از کمک ھزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد(۵٠%) حداقل حقوق و
دستمزد ماھانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد(٣٠%)،
متوسط چھل درصد (۴٠%) و شدید پنجاه درصد(۵٠%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در

قوانین بودجه سنواتی تأمین می شود.

تبصره٣ـ کمک ھزینه ارتقای کارایی معلوالن برای ھر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل
پرداخت می باشد.

تبصره۴ـ نحوه تخصیص و پرداخت کمک ھزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آیین نامھ ای
خواھد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت با ھمکاری سازمان تھیه و برای تصویب به ھیأت وزیران ارسال

می گردد.

ماده١٣ـ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده(١٢) این قانون استخدام نمایند، از
پرداخت حق بیمه سھم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، ھمچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت
خوداشتغالی یا در کارگاھھای اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می باشند حسب مورد از پرداخت
حق بیمه سھم کارفرما یا خویش فرما معاف می شوند. حق بیمه سھم کارفرمایی یا خویش فرمایی این گونه افراد توسط دولت تأمین و

پرداخت خواھد شد.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و وزارت با ھمکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تھیه و حداکثر سه ماه پس از ابالغ
این قانون برای تصویب به ھیأت وزیران ارسال می شود.

ماده١۴ـ سازمان آموزش فنی و حرفھ ای کشور مکلف است رأساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان
دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب سازی و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاھھا و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای
مھارت ھای فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت ھای الزم و تأمین تجھیزات تخصصی مھارت آموزی متناسب با

شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک ھزینه این افراد را پرداخت نماید.

ھمچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدھی مطلوب آموزشھای فنی و حرفھ ای افراد دارای معلولیت، با اخذ
مشاورھ ھای تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردھا و نظام نامه جامع آموزش مھارت ھای فنی و

حرفھ ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابالغ نماید.

ماده١۵ـ دولت مکلف است حداقل سه درصد (٣%) از مجوزھای استخدامی ( رسمی،  پیمانی، کارگری) دستگاھھای دولتی و
عمومی اعم از وزارتخانه ھا، سازمان ھا، مؤسسات،  شرکتھا و نھادھای عمومی و انقالبی و دیگر دستگاھھایی که از بودجه عمومی
کشور  استفاده می نمایند به جز موارد ذکرشده در بندھای (ت) و (ث) ماده (١١) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط

اختصاص دھد.

تبصره١ـ وزارتخانه ھا، سازمان ھا، مؤسسات دولتی، شرکتھا و نھادھای  عمومی و انقالبی مکلفند سه درصد (٣%) از مجوزھای
استخدامی خود به جز موارد ذکرشده در بندھای (ت) و (ث) ماده (١١) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دھند. سازمان
اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سھمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن

نظارت نماید.

تبصره٢ـ باالترین مسؤول دستگاھھای اجرائی، نھادھای عمومی غیردولتی، شھرداری ھا و بانکھا مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده
می باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی صالح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا ھشت موضوع ماده (١٩) قانون
مجازات اسالمی مصوب سال ١/٢/١٣٩٢، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست ھای

حساس و مدیریتی و یا اخراج از نھاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.

ماده١۶ـ رؤسای سازمان ھای بھزیستی استان ھا مجازند در جلسات شورای  برنامه ریزی و توسعه استان و گروھھای کاری آن
به عنوان عضو شرکت نمایند .

 تبصره ـ به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بھزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای
عالی اشتغال شرکت نماید .

فصل ششم ـ مسکن

ماده١٧ـ وزارت راه و شھرسازی و سایر دستگاھھای مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسھیالت ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از
سازندگان واحدھای مسکونی اعم از انبوھ سازان، تعاونی ھا و بخش خصوصی، تعھد الزم را برای اختصاص حداقل ده درصد (١٠%)
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واحدھای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجھای دارای معلولیت و
خانوادھ ھای دارای چند معلول) به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.

تبصره١ـ بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مکلف است تسھیالت اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع
این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی ھا و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان

اختصاص دھد.

تبصره٢ـ اعتبار مورد نیاز جھت پرداخت مابھ التفاوت نرخ سود چھاردرصد (۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه ساالنه
منظور می شود.

ماده١٨ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدھای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به
صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ھا و مؤسسات خیریه  مسکن ساز مورد تأیید

سازمان، قرار دھد.

ماده١٩ـ افراد دارای معلولیت از پرداخت ھزینھ ھای صدور پروانه ساختمانی، آمادھ سازی زمین، عوارض نوسازی و ھمچنین حق
انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضالب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می باشند.

تبصره١ـ استفاده از تسھیالت موضوع این ماده برای ھر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.

تبصره٢ـ دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه ساالنه پیش بینی کند.

فصل ھفتم ـ فرھنگ سازی و ارتقای آگاھی ھای عمومی

ماده٢٠ـ وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران، شھرداری ھا و
سایر سازمان ھا و نھادھای دارنده سالنھای نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ ھزینه، امکان نمایش آگھی(تیزر)ھای آموزشی مورد تأیید

سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراھم آورند.

ماده٢١ـ سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه ھای خود را در ھفته به صورت رایگان
در زمانھای مناسب به برنامه ھای سازمان و تشکلھای مردم نھاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق،
توانمندی ھا و مشکالت این افراد اختصاص دھد و نسبت به زیرنویسی فیلم ھا و برنامھ ھای شبکھ ھای مختلف سیما، استفاده از رابط

ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم ھا جھت افراد نابینا اقدام نماید.

فصل ھشتم ـ حمایت ھای قضائی و تسھیالت مالیاتی

ماده٢٢ـ مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، ھنگام 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 می کند.

ماده٢٣ـ سازمان می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پروندھ ھایی 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.

ماده٢۴ـ صددرصد (١٠٠%) ھزینھ ھای اشخاص حقیقی و حقوقی در جھت احداث و تجھیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز
توانبخشی، نگھداری و مراقبتی، حرفھ آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاھی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان

به عنوان ھزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده٢۵ـ پنجاه درصد(۵٠%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی
که مسؤولیت پرداخت ھزینھ ھای مترتب بر معلولیت فرد بر عھده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواھی تأیید نوع و شدت

معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواھد شد.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون تھیه
می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

ماده٢۶ـ یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده ( ھر دو یا یکی از آنھا معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنھا ناتوان
و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.

 تبصره ـ ھمسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی ھمسر ناتوان و معلول را برعھده
داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی  معاف می گردند.

فصل نھم ـ معیشت و حمایت ھای اداری و استخدامی

ماده٢٧ـ دولت مکلف است کمک ھزینه 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 ھمسر یا فرزند معلول به شرط نگھداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسھیالت مقرر در قانون
راجع به خدمت نیمھ وقت بانوان مصوب ١٠/٩/١٣۶٢ و اصالحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بھرھ مند خواھند

شد.
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۴

کارمندان مرد دارای ھمسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگھداری فرد دارای معلولیت در منزل (با
.تأیید سازمان) با یک چھارم (     ) کسر ساعات کار ھفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواھند نمود

ماده٢٨ـ دستگاھھای مشمول مکلفند ساعات کار ھفتگی شاغالن دارای معلولیت ھای شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاھش
دھند.

فصل دھم ـ برنامھ ریزی، نظارت و منابع مالی

ماده٢٩ـ مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری ھای عمومی جمعیت کشور  به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد دارای
معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنھا مشخص گردد .

ماده٣٠ـ به منظور شفاف سازی 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.

ماده٣١ـ در راستای تحقق مفاد این قانون و با ھدف نھائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای
معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته ھماھنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با

ترکیب زیر تشکیل می شود:

١ـ معاون اول رئیس جمھور (رئیس کمیته)

٢ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

٣ـ رئیس سازمان

۴ـ وزیر راه و شھرسازی

۵ـ وزیر آموزش و پرورش

۶ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

٧ـ وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

٨ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

٩ـ وزیر کشور

١٠ـ وزیر ورزش و جوانان

١١ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران

١٢ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

١٣ـ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

١۴ـ نماینده تام االختیار رئیس قوه قضائیه

١۵ـ رئیس بنیاد شھید و امور ایثارگران

١۶ـ رؤسای کمیسیون ھای بھداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسالمی و سایر رؤسای کمیسیون ھای مجلس شورای
اسالمی بر حسب موضوع (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)

١٧ـ پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکھ ھای ملی تشکلھای مردم نھاد بر حسب گروھھای اصلی افراد
دارای معلولیت کشور (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)

١٨ـ سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به عنوان ناظر و بدون
حق رأی)

١٩ـ نماینده انجمن ھای صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی)

تبصره١ـ سایر وزراء و مسؤوالن مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت می نمایند.

تبصره٢ـ دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواھد شد.
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تبصره٣ـ این کمیته مکلف است ھر سال، گزارش اقدامات انجام شده 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. کمیسیون ھای اجتماعی، بھداشت و
درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خالصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت

و نتایج آن را جھت اطالع عموم منتشر کنند.

ماده٣٢ـ دستگاھھای مشمول باید ھر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون
حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ١٣/٩/١٣٨٧ به کمیته ھماھنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

ماده٣٣ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب ١۶/٢/١٣٨٣ از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون نسخ می شود.

ماده٣۴ـ آیین نامھ ھای مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت،
سازمان و مراجع مرتبط تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ مادامی که آیین نامھ ھای این قانون به تصویب نرسیده  است، آیین نامھ ھای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در صورت عدم
مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.

قانون فوق مشتمل بر سی و چھار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یکھزار و سیصد و نود
و شش مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ٢٢/١/١٣٩٧ به تأیید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 


