
  یادار  یعال یشورا 52/6/07مورخ  306/00ن نامه مصوبه شماره یآئ

 انیدکمت

 

و  یمعاونت حقوق کشنهاد مشتریبه پ بنا 51/2/87ن جلسه مورخ  یدر هشتاد و دوم یادار یعال یشورا

شور و به کو وزارت  یو استخدام  ی، سازمان برنامه و بودجه ، سازمان امورادار یاست جمهوریامور مجلس ر

 یها و بهبود روش ییارآکو ارتقاء  ییاجرا یها ت دستگاهیدر فعال یجادهماهنگیمنظور اصالح ساختار و ا

،  یسرپرست ،  گمشده ، متوار یت افراد بین وضعییو تع یی، شناسا یو جمع آور یدکمربوط به مبارزه با ت

 ب نمود :ین امور تصویدرا یو دولت یعموم یها ف دستگاهیم وظاین تنظیدرراه مانده و موارد مشابه و همچن

 

 ر است: ین مصوبه به قرارزیار رفته دراکف و اصطالحات به یتعار – 5ماده 

شود و  یل میکبزرگ تش یدر شهرها یر نظر فرمانداریه زکاست  ی: محل ی( مجتمع اردوگاهالف

ن مصوبه یافرادموضوع اف یلکن تییو تع یت ،گروه بندیوضع ییموقت ، شناسا یت نگاهداریمسئول

 رابه عهده دارد .

سرپرست ،  ی( ب یو ذهن یب( افرادمشمول مصوبه ، عبارتند از افراد معلول و ناتوان )اعم از جسم

ان و ولگردان یدک، مت   یرحرفه ایازمند غی، افراد ن یه ، در راه مانده ، گمشده ، متواریمجهول الهو

  یحرفه ا

ش از پانصد هزار نفر یران بیز آمار اکمر ین سرشماریه طبق آخرک ییبزرگ : شهرها یج(  شهرها

 ت داشته باشد یجمع

ت حسب نظر یهزار نفر جمع 122تا  222ن یادشده بی یه طبق سرشمارک ییشهرها -تبصره  

 ف خواهند نمود .ین تعریمشمول ا یط محلیاستاندار وحسب شرا

 

 یها اقدام خواهد شد و سازمان یمجتمع اردوگاهجاد یبزرگ نسبت به ا یاز شهرها کی: در هر 2ماده 

ار و ک، اداره (ره) ینیته امداد امام خمیمک،  یستی، سازمان بهز یانتظام یرویاستان ، ن یمسئول )دادگستر

ف دستگاه  یانجام وظا یمزبور برا یار خودرا به مجتمع هاینده تام االختی( نما یو شهردار یامور اجتماع

 رد .کخواهند  یمتبوع معرف

صورت  یق شهرداریاز اردو گاه  از طریه مورد نیزات اولیانات و تجهکن محل و امیتأم –تبصره 

ز استفاده ین انات و اعتبارات استانکر امیص استاندار ، از سایخواهدگرفت و در صورت ضرورت به تشخ

 یمردم یها کمکو  یاز محل بودجه عموم یاردوگاه یاز مجتمع هایخواهدشد . اعتبارات مورد ن

 شد . ن خواهدیتأم

 

ن مصوبه به یل افراد موضوع ایو تحو یو جمع آور ییموظف است نسبت به شناسا یشهردار – 3ماده 

 به عمل خواهد آورد . یشهردار با الزم را یارکن مورد همیا در یانتظام یورید . نیاقدام نما یمجتمع اردوگاه

 

لف است پس از کم یشود . مجتمع اردوگاه ین مییتوسط فرماندار تع یمسئول مجتمع اردوگاه – 4ماده 

 از گروه یکیآنها در  یو طبقه بند ییموقت ، شناسا ین مصوبه نسبت به نگهداریل گرفتن افراد موضوع ایتحو

 د .یر اقدام نمایز یها

  یان و ولگردان حرفه ایدکاب جرم اعم از متکالف ( افراد متهم به ارت

 ه یرپرست و مجهول الهوس یب(افراد ب

  یافرادگمشده، درراه مانده و متوار-ج

 (  یو ذهن یافراد معلول و ناتوان )اعم از جسم-د

  یازمند حرفه ایافرادن -هـ 

 

ن مصوبه ضرورت داشته باشد ، یاز افراد موضوع ا کیهر یبرا ییقضا یا رأیچنانچه صدور قرار  – 1ماده 

ن ییتواند نسبت به تع یاستان م یاستان )دادگاه (  است . دادگستر یت امربه عهده دادگستریمسئول

 د .یاقدام نما یدگیع در رسیبه منظور تسر یمستقر در مجتمع اردوگاه یقاض

 



ل یازمند را تحویسالمندان ن سرپرست ، ناتوان و معلول و یموظف است  افراد ب یستیسازمان بهز -6ماده 

 الزم را تا یتیحما یها ن  پوششیتحت  آموزش قراردهد . همچن د ویمان ین  مناسب نگهدارکاما در رد ویبگ

 د.یجاد نمایا یعاد یبازگشت آنان به زندگ ینه مناسب برایزم ط ویشرا جادیا

، پوشش  یمسئول  مجتمع اردوگاه با یموظف است ضمن هماهنگ (ره) ینیته  امداد امام خمیمک -8ماده 

نه بازگشت یزم ط ویشرا ند وکدرمانده برقرار  و یازمند، گمشده ، متواریافراد ن یالزم را برا یتیهدا و یتیحما

 د .یرا فراهم نما یعاد یآنان به زندگ

ه از طرف کن مصوبه را یار موضوع اکتوان  یموظف است افراد مستعد ودارا یار واموراجتماعکوزارت  -7ماده 

 یمعرف یتیترب و ینیها واقدامات تام ندانوسازمان ز یستیبهز (ره)ته امداد امام یمکایو یمجتمع اردوگاه

ن اشتغال  یمناسب قرار دهد وجهت  تام یوحرفه ا یفن یها گان تحت پوشش آموزشیگردند، به طور را یم

 و یابیارکز کق مرایالزم را از طر ییاجرا یها یزینموده اند ، برنامه ر  یمربوط را ط یه دوره هاک یانیدکمت

 به عمل آورد . یشغل یاه صندوق فرصت

( به  7 و 6،8شده درموارد )  ینیش بیه  پس از انجام  اقدامات پک ین مصوبه  درصورتیافراد موضوع  ا -9ماده 

قرارخواهند گرفت  ییمراجع قضا اریاخت ف دریلکن تییبه عنوان متهم جهت تع یجمع آورپس از بپردازند، یدکت

. 

جاد یان را ایدکبهنگام به سوابق مت یابیز ثبت ودستکمتمر یشور موظف است نظام آمارکوزارت  -52ماده 

شور را براساس کاز وزارت یمسئول موظفند اطالعات مورد ن یها گر دستگاهیود یانتظام یروی. ندینما یوتصد

 شور قراردهند.کوزارت  ارید، دراختینما یه آن وزارتخانه ابالغ مک یضوابط

جامعه  ییه وآشنایران موظف است به منظور توجیا یاسالم یجمهور یمایس سازمان صدا و -55ماده 

،  یموفق مردم یتجربه ها یمعرف زین ده وین پدیت مردم درمبارزه بااکوجلب مشار یدکباتبعات مختلف ت

 اقدامات الزم را انجام دهد. و یزیبرنامه ر

طرح،  اقدام الزم به  یااز اجرین اعتبارات مورد نیتام یسازمامان برنامه وبودجه موظف است برا -52ماده 

 عمل آورد .

ت یمسئول درهراستان با ین مصوبه ، ستادیا یونظارت براجرا یجاد هماهنگی، ا یگریبه منظور پ -53ماده 

س سازمان ییت  فرماندار شهرستان محل استقرار مجتمع  ، ریاستاندار وعضو یتیامن – یاسیمعاون س

 یرویما ، فرمانده نیز صدا وسکس مریی، ر یل وامور اجتماعکل کریز استان ، مدکبرنامه وبودجه ، شهردار مر

استان  یس دادگستریی) ره (  ور ینیته امدادامام خمیمکل کری، مد یستیل بهزکریمنطقه ، مد یانتظام

 مربوط الزم االجراست . ییاجرا یها دستگاه ید استاندار براییمات ستاد بعداز تایگردد. تصم یل میکتش

 ینیته  امداد امام خمیمکت  یرا بامحور یمردم یها کمکه ویریت  موسسات خیفعال ستاد  –تبصره 

نموده  یان  ، سازماندهیدکم  به متی، به منظور عدم  پرداخت  مستق یستیسازمان بهز و (ره)

خواهد  یزیالتزم را برنامه ر یارشاد و یغیاقدامات تبل یاجتماع ین ناهنجاریاز ا یریشگیپ یدرراستا

 نمود.

شهرها به  ریسا ن مصوبه ، دریبه افراد موضوع  ا یدگیرس و یدکمبارزه بات ها در ف دستگاهیوظا – 54ماده 

برعهده  یف مقرر درمورد مجتمع اردوگاهین شده است وصرفاً انجام وظایین مصوبه  تعیه دراکاست  یبیترت

 ن شهر بزرگ  استان است .یترکیمجتمع نزد

شش ماهه  یزمان یالزم را دردوره ها یها گزارش ن مصوبه  است ویا یجراشور مسئول  اکوزارت  -51ماده 

 ارائه خواهد نمود. یادار یعال یرخانه شورایران ودبیات وزیبه ه

 


