قانون برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده
توانمندسازی محرومان و فقرا با اولویت زنان سرپرست خانوار
ماده  2برنامه ششم توسعه به مسایل محوری این برنامه اشاره دارد که دولت موظف است طرحهای (پروژههاای
مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را صرفاً در این حاوهههاا در بودهاه ساا نه
اعمال کند.
بند ت -موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب وکار ،اشاتاال ،فااای مزااهی ،بهارهوری
تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور ،نظام عاد نه پرداخت و رفع تبعای ،،توانمندسااهی محروماان و فقارا (باا
اولویت هنان سرپرست خانوار (بیمههای اهتماعی و ساماندهی و پایداری صاندو هاای بیماهای و باهنشساتیی و
پیشییری و کاهش آسیبهای اهتماعی و اهرای سند تحول بنیادین آموهش وپرورش ،فرهنگ عمومی و ساب
هندگی ایرانی -اسالمی(
گواهی انجام غربالگری جهت ثبت قانونی ازدواج دائم
طبق ماده  57قانون برنامه ششم توسعه کلیه متقاضیان اهدواج باید ههت ثبت قانونی اهدواج دائم ،گواهی انزاام
غربالیری در شبکههای بهداشت و درماان را باه منظاور شناساایی اهدواجهاای پرخرار اه نظار باروه اخاتال ت
ژن شناسی (ژنتیکی به دفاتر اهدواج ارائه کنند .موارد در معرض خرر میتوانند به مراکز مشااوره اعام اه مراکاز
بهداشت وابسته به وهارت بهداشت ،درمان و آموهش پزشکی یا مراکز مشاوره مورد تأیید ساهمان بهزیستی ارهاع
و چنانچه نیاه به آهمایش ژنشناسی (ژنتی باشد ،در چارچوب احکام ماده ( 36این قاانون باه مراکاز مزااه
معرفی شوند .
این ماده چند تبصره دارد که به شرح هیر هستند:
تبصره  -1مواردی که براساس مشاوره ژنشناسی (ژنتی نیاهمند بررسی اه نظر آهمایشات ژنشناسی (ژنتی
باشند به آهمایشیاههای مورد تأیید وهارت بهداشت ،درمان و آموهش پزشکی ارهاع خواهند شد.
تبصره  -2ده درصد ( %11حقالتحریر ث بت طاال افازایش یافتاه و مناابع حاصاله پاا اه واریاز باه خزاناه و
کم های مردمی و دولتی در چارچوب بودهه سنواتی ههت کم به تاأمین هزیناههاای آهماایش ژنشناسای
(ژنتی افراد نیاهمند براساس آهمون وسع در اختیار ساهمان بهزیستی و کمیته اماداد اماام خمینای (ره قارار
میگیرد .هزینه انزام آهمایشهای مددهویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینای (ره و سااهمان بهزیساتی
راییان است و توسط ساهمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره پرداخت خواهد شد.
تبصره  -6آیین نامه چیونیی مراحل صدور گواهی و میزان کم بهزیساتی و کمیتاه اماداد اماام خمینای (ره
ههت انزام آهمایشهای ژنشناسی (ژنتی به پیشنهاد وهارتخانههای تعااون ،کاار و رفااه اهتمااعی (سااهمان
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بهزیستی و بهداشت ،درمان و آموهش پزشکی با همکاری ساهمان حداکثر سه ماه بعد اه هم ا هرا شادن ایان
قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وهیران میرسد.
تبصره  -4وهارتخانه های بهداشت ،درمان و آموهش پزشکی و تعاون ،کار و رفااه اهتمااعی (سااهمان بهزیساتی
موظفاند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد اهدواج هستند را به مراکز مشاوره فراهم کنند تا در صورت نیاه
به آهمایش ژنشناسی (ژنتی آنان را راهنمایی کنند.
تبصره  -7وهارت بهداشت ،درمان و آموهش پزشکی موظف است با اساتااده اه بخاشهاای خصوصای و تعااونی
امکان دسترسی هوجها را به آهمایشیاههای ژنشناسی (ژنتی مورد تأیید خود فراهم ساهد.
تبصره  -3رعایت ههات شرعی اه همله محرم و نامحرم در اهرای این ماده ضروری است.
ارتقای شاخصهای نسبت مرگ مادر و نوزادان
در ماده  53آمده است :دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی همعیت ،سالمت ماادر و کاودو و ارتقاای
شاخصهای نسبت مرگ مادر و نوهادان را بر اساس هدول هیر تأمین کند:
عنوان

واحد

6931

6931

6931

6933

6011

کاهش نسبت مرگ مادران

در صد هزار تولد هنده

11

15

1367

13

17

1763

1464

1666

1266

1166

درصد

7667

7467

7767

7367

7567

هزار تولد هنده

563

562

361

367

362

میزان در هر هزار تولد
کاهش میزان مرگ کودکان  6تا  93ماهه
هنده
افزایش درصد زایمان طبیعی
کاهش عوارض ناشی از بارداری ،سقط و
زایمان

پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی
عنوان بخش  17قانون برنامه ششم توسعه "بیمه اهتماعی ،امور حمایتی و آسیبهای اهتمااعی" اسات کاه در
قسمتهایی اه آن به مسأله آسیبهای اهتماعی اشاره شده است.
طبق ماده  51برنامه ،دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اهتماعی و حمایت اه اقشار آسیبپذیر و بساط
پوششهای امدادی ،حمایتی و بیمهای و پیشییری و کاهش آسیبهای اهتماعی نسابت باه طراحای و اهارای
برنامه های هم برای نیل به اهداف مندرج در هدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر  3مااه یا باار باه
مزلا ارائه کند.
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تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی
براساس ماده  11برنامه ،دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اهتماعی به منظور پیشاییری
و کاهش آسیبهای اهتماعی ،نسبت به تهیه طرح هامع کنترل و کاهش آسیبهای اهتماعی با اولویت اعتیااد،
طال  ،حاشیهنشینی ،کودکان کار و مااسد اخالقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند؛ بهگونهای که آسیبهای
اهتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد ( %27میزان کنونی کاهش یابد:
الف -پیشگیری
 .1پیشییری اولیه اه بروه آسیبهای اهتماعی اه طریق اصالح برنامهها و متون درسای دوره آماوهش عماومی و
پیشبینی آموهشهای اهتماعی و ارتقای مهارتهای هندگی.
.2تهیه و تدوین پیوستهای اهتماعی در طراحی کلیه برنامههای کالن توسعهای ،ملی و بومی با توهاه باه آثاار
محیری آنها و بهمنظور کنترل آثار یادشده و پیشییری اه ناهنزاریها و آسیبهای اهتماعی با تصویب شورای
اهتماعی کشور.
آییننامه اهرایی اینبند به پیشنهاد وهارت کشور (ساهمان امور اهتماعی به تصویب هیأت وهیران میرسد.
.6تدوین سا نه اطلا آسیبهای اهتماعی و سرمایه اهتماعی براساس شاخصهای سالمت اهتماعی در کشاور
توسط ساهمان امور اهتماعی و ارائه آن به مراهع ذیربط.
.4تدوین نظام هامع رصد آسیبهای اهتماعی و معلولیتها» تا پایان سال اول اهرای قانون برنامه طبق قاوانین
مربوطه و تصویب شورای اهتماعی و اهرای آن اه ابتدای سال دوم اهرای قانون برنامه.
ب -خدمترسانی و بازتوانی
.1خدماترسانی بهموقع به افراد در معرض آسیبهای اهتماعی با مشارکت ساهمانهای غیردولتی.
.2تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیالت اشتاال برای کلیه مددهویان واهد شرایط پشتنوبتی کمیته اماداد
امام خمینی (ره و ساهمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاه پرداخت مساتمری آناان در بودهاههاای سانواتی
سا نه.
.6توسعه مراکز فوریتهای اهتماعی مرابق قوانین در شهرهای با ی پنزاه هزار نار تاا پایاان ساال اول اهارای
قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب همعیت و گسترش آسیبهای اهتماعی.
.4بسط و توسعه نقش مردم و ساهمانهای مردمنهاد در حوهههای مشارکتهای گروهی و تأمین مالی مبتنی بار
رویکرد خیر اهتماعی و تالش در ههت هلب مشارکت بیشتر ذیناعان در تأمین منابع مورد نیاه.
پ -شناسایی و بهبود نقاط آسیبخیز
.1شناسایی نقاا آسایبخیاز و بحاران های اهتمااعی در بافات شاهری و حاشایه شاهرها و تمرکاز بخشایدن
حمایتهای اهتماعی ،خدمات بهداشتی ا درمانی ،مددکاری ،مشاوره اهتماعی و حقوقی و برناماههاای اشاتاال
حمایتشده ،با اعمال راهبرد همکاری بینبخشی و سامانه مدیریت آسیبهای اهتماعی در مناطق یادشده.
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.2بهبود کیایت هندگی ساکنان سکونتیاههای غیررسمی و ترویج مهاهرت معکوس اه طریاق آماایش سارهمین،
توهیع مناسب همعیت و منابع و هلوگیری اه بروه و تشدید آسیبهای اهتماعی در این مناطق با ایزاد شاال و
سکونتیاهی مناسب در روستاها.
.6برنامه ریزی بارای مادیریت و توهیاع متناساب فعالیات ،همعیات و مهااهرت در کشاور و ممانعات اه توساعه
حاشیهنشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاهرت ،بهگونهای کاه ساا نه ده درصاد ( %11نسابت باه سااماندهی
مناطق و کاهش همعیت حاشیهنشینی اقدام شود.
ت -حمایت از زنان سرپرست خانوار
تهیه و اهرای کامل طرح هامع توانمندساهی هنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اهتمااعی تاا
پایان اهرای قانون برنامه توسط ریاست همهوری ( معاونت اماور هناان باا همکااری وهارت تعااون ،کاار و رفااه
اهتماعی و سایر نهادهای ذیربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وهیران و تصویب در مزلا شاورای اساالمی و
نظارت بر اهرایی شدن آن.
ث -مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضاییه
 .1توسط ستاد مبارهه با مواد مخدر ههت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایههای قاچاقچیان و
شبکههای تولید ،توهیع و انتقال (ترانزیت مواد مخدر ،روانگردانها و پیشساههای مرتبط (بهویاهه سارباندها و
سرشبکهها در داخل و خارج اه کشور و ضبط این اموال با همکاری دستیاههای اهرایی ذیربط اقدام کند .وهوه
حاصل اه فروش این اموال در اهرای قانون مبارهه با مواد مخدر و اصاالحات و الحاقاات بعادی آن بارای اهارای
تکالیف مندرج در این قانون پا اه گردش خزانه در قالب بودهه سنواتی در اختیار ستاد مبارهه باا ماواد مخادر
قرار میگیرد.
.2اه طریق دستیاه های اهرایی و نیروهای مسلح همهوری اسالمی ایران با اذن فرمانادهی کال قاوا در راساتای
اهرایی کردن سیاستهای کلی مبارهه با موادمخدر و سیاستهای کلی برنامه ششم ،ضمن اهرای دقیق قاوانین
مربوطه در مورد روانگردانها و پیشساهها با رویکرد اهتماعی و با اولویت پیشییری اه اعتیاد ،درمان ،باهتوانی و
کاهش آسیب ،صیانت و حمایت اهتماعی ،مقابله با عرضه مواد مخدر و روانیردانها و پیشسااهها و بااهنیری در
عناوین مزرمانه و مزاهاتهای مرتبط اقدام قانونی هم را بهعمل آورند.
.6اه طریق وهارت تعاون ،کار و رفاه اهتماعی (ساهمان بهزیستی با همکاری شهرداریها نسبت به بهرهبارداری و
تکمیل مراکاز نیهاداری ،درماان و کااهش آسایب معتاادان متزااهر و بایخانماان و راهاناداهی مراکاز هاامع
توانمندساهی و صیانت اهتماعی برای معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت احکام ماده ( 51این قاانون اقادام
کند .اداره این مراکز بهعهده ساهمان بهزیستی کشور یاا شاهرداریهاا حساب ماورد باا بهارهگیاری اه ظرفیات
ساهمانهای مردم نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود .نیروی انتظامی موظاف اسات پاا اه اخاذ دساتور قااائی
نسبت به همع آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید .ترخیص این افراد اه مراکز مورد نظر باا
تأیید ساهمان بهزیستی و با هماهنیی نیروی انتظامی و مقام قاائی خواهد بود .آییننامه اهرائی این هزء توسط
ستاد مبارهه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای اهتماعی کشور میرسد.
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ح -ساماندهی کودکان کار
با اقدام ساهمان بهزیستی و همکاری سایر دستیاهها تا پایان اهرای قانون برنامه؛ بهنحوی کاه همعیات کودکاان
کار حداقل بیست و پنج درصد ( %27کاهش یابد.
ورزش زنان
بخش  15قانون برنامه ششم توسعه با عنوان "فرهنگ ،هنر و ورهش" نامگذاری شده است.
در ماده  44که ذیل این بخش قرار گرفته به ورهش هنان نیز اشاره شده و آمده است :دولت مکلف است بیست و
هات صدم درصد ( %1/25اه کل نه درصد ( %4مالیات بر ارهش افزوده را برای توساعه ورهش مادارس ،ورهش
همیانی ،فدراسیون بینالمللی ورهشهای هورخانهای و کشتی پهلوانی ،ورهش روستایی و عشایری ،ورهش باانوان
و هیرساختهای ورهش به ویهه در حوهه معلو ن و هانباهان اختصاص دهد .این مبلغ در ردیافهاای مرباو باه
وهارت ورهش و هوانان و وهارت آموهش و پارورش در بودهاه سانواتی پایشبینای مایشاود و پاا اه مبادلاه
موافقتنامه در اختیار این وهراتخانهها قرار میگیرد.
این ماده تبصرههایی نیز دارد که به شرح هیر است:
تبصره  -1این اعتبار فقط در استانها هزینه میشود.
تبصره  -2پرداخت هرگونه وههی اه محل بودهه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورهش حرفاهای ممناوع
است و در حکم تصرف غیرقانونی در وهوه و اموال دولتی است.
تبصره  -6اه مزموع عوارض و مالیات نهدرصدی ( %4موضوع قانون مالیات بر ارهش افازوده ،قبال اه توهیاع آن
منابع بین ذیناعان ،مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.
تبصره  -4دولت مکلف است ی پنزم اه منابع درآمدی ماده ( 44و ی پنزم اه منابع درآمدی ماده ( 56ایان
قانون را برای اهدواج و اشتاال هوانان به عنوان سهم وهارت ورهش و هوانان مرابق بودهه سنواتی پایشبینای و
هزینه کند.
اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستها و برنامهها
مواد  111و  112برنامه موادی هستند که مستقیماً به حوهه هنان و خانواده اختصاص یافتاهاناد .براسااس مااده
 111کلیه دستیاههای اهرایی موظاند بهمنظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم ( ، 11بیستم ( 21و بیست
و یکم ( 21قانون اساسی همهوری اسالمی ایران ،اهداف سند چشمانداه بیستساله و سیاستهای کلای برناماه
ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و هاییاه هن در آن و استیاای حقاو شارعی و
قانونی هنان در همه عرصهها و توهه ویهه به نقش ساهنده آنان» و نیز باهمنظاور بهارهمنادی هامعاه اه سارمایه
انسانی هنان در فرآیند توسعه پایدار و متواهن ،با ساهماندهی و تقویت هاییاه سااهمانی اماور هناان و خاانواده در
دستیاه ،نسبت به اعمال رویکرد عدالت هنسیتی بر مبنای اصول اسالمی در سیاستها ،برنامهها و طرحهای خود
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و ارهیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابالغی ستاد ملی هن و خانواده شورای عالی انقالب فرهنیی اقدام
کنند.
این ماده دو تبصره دارد .تبصره  1میگوید ریاستهمهوری (معاونت امور هنان و خاانواده موظاف اسات ضامن
ارهیابی و تربیق سیاستها ،برنامهها و طرحهای دستیاهها و رصد مستمر ارتقای شااخصهاای وضاعیت هناان و
خانواده ،گزارش آن را بهطور سا نه به مزلا شورای اسالمی و هیئت وهیران ارائه کند.
براساس تبصره  2آییننامه اهرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال ،ساهوکارهای نظارت و پاایش شااخصهاا و
وظایف و الزامات دستیاههای اهرایی برای ارتقای شاخصهای مذکور ،باه پیشانهاد مشاترو ریاساتهمهاوری
(معاونت امور هنان و خانواده  ،ساهمان و ساهمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستیاههای اهرائی
ذیربط در چارچوب قوانین مربوطه 3 ،ماه پا اه هما هراء شدن این قانون به تصویب هیاأت وهیاران خواهاد
رسید.
تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن
طبق صراحت ماده  112دولت موظف است براساس سیاستهای کلی همعیت و خانواده و سند همعیت مصوب
شورای عالی انقالب فرهنیی با همکاری نهادهای ذیربط به منظور تقویت و تحکایم هامعاهای خاانوادهمحاور و
تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهاای الیاو و ساب هنادگی اساالمی-
ایرانی با ایزاد ساهوکارها و تأمین اعتبارات هم در قالب بودهه سنواتی اقدامات ذیل را بهعمل آورد:
الف -همینهساهی مناسب ههت کنترل و کاهش میانیین سن اهدواج به میزان دهدرصد ( %11نسابت باه ساال
پایه درطول اهرای قانون برنامه.
ب -حمایت ،پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده اه طریق توسعه مشاغل خاانیی ،بنیااههاای هودبااهده
اقتصادی و تعاونیهای تولیدی روستایی و خانوادهمحور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیتها نسبت به سال پایاه
اهرای قانون برنامه.
پ  -مقابله فعال و هوشمند با هنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامههای مخل ارهشهاا و برناماهسااهی،
آموهش ،پهوهش و تبلیغ توسط کلیه دستیاههای ذیربط در ههت تحکیم خانواده.
ت -همینهساهی ههت افزایش نرخ باروری ) (TFRبه حداقل  2/7فرهند بهاهای هر هن در سن بااروری درطاول
اهرای قانون برنامه.
ث -پشتیبانی و حمایت اه ترویج اهدواج موفق ،پایدار و آسان ،فرهندآوری و تربیات فرهناد صاالح ،ارهشدانساتن
اهدواج و فرهندآوری اه طریق تمهید و ساهوکارهای قانونی و اعرای تسهیالت و امکانات.
ج -آموهش و مشاوره مستمر و مسؤو نه نوهوانان و هوانان با اولویت خانوادهها قبل ،حین و دستکم پانجساال
پا اه اهدواج توسط همه دستیاههای ذیربط ،به ویهه وهارتخاناههاای آماوهش و پارورش ،بهداشات ،درماان و
آموهش پزشکی و ورهش و هوانان ،سااهمان بهزیساتی ،مؤسساات آموهشای عماومی و آماوهش عاالی دولتای و
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غیردولتی ،ساهمان نظاام روانشناسای و مشااوره و ساایر نهادهاای ذیرباط باا برخاورداری خادمات مشااوره و
روانشناسی اه تسهیالت و مزایای بیمههای پایه و تکمیلی.
چ -ارائه تسهیالت و امکانات ساخت و اهاره مسکن با اولویت هوجهای دارای فرهند در قالب بودهه سنواتی.
ح -تمهیدات هم اه قبیل ارائه تسهیالت ههت افزایش سالمت اهدواج و درمان ناباروری در قالب بودهه سنواتی.
خ -تمهیدات هم ههت بهرهمندی اه قاات و وکالی مزرب با اولویت وکالی متأهل ،با ارائه آموهشهای هم در
ههت تشویق صلح و ساهش هوجها در پروندههای دعاوی خانواده و ایزاد مشو های هم نسبت به پرونادههاای
مختومه.
د -حمایت و توسعه بیمه سالمت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحال دوران باارداری تاا پایاان
دوران شیرخوارگی.
ذ -ستاد ملی هن و خانواده مصوب شورای عالی انقالب فرهنیی در چهارچوب قانون ،با تشکیل هلسات مساتمر،
عهدهدار هدایت ،ایزاد هماهنیی بینبخشی ،نظارت کالن بر برنامههاا ،اقادامات و ارهیاابی عملکارد مرباو باه
وهارتخانهها و دستیاههای اهرائی ذیربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملای بارای هلاب
مشارکت فراگیر در تحقق سیاستهای کلی ابالغی و رصد و پاایش تحاو ت خاانواده و همعیات خواهاد باود و
گزارش آن باید هر  3ماه ی بار به مزلا شورای اسالمی ارائه شود.
بیمه اجتماعی زنان خانهدار حداقل دارای سه فرزند
ماده  116به سه بخش تقسیم میشود و تسهیالتی را برای خانوادهها در نظر گرفته است.
الف -اه تاریخ هما هراءشدن این قانون کلیه مردان شااغل در قاوای ساهگاناه ،بخاشهاای دولتای و عماومی
غیردولتی که صاحب فرهند میشوند اه سهروه مرخصی تشویقی برخوردار میگردند.
ب -وهارت تعاون ،کار و رفاه اهتماعی مکلف است در راستای سیاستهای تحکیم خانواده ظرف  3مااه اه تااریخ
هم ا هراءشدن این قانون بررسی و طرح هم برای ایزاد بیمه اهتماعی هنان خانهدار حداقل دارای سه فرهند را
فراهم و ههت تصمیمگیری قانونی ارائه کند.
پ -دولت مکلف است بخشی اه اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودهه سنواتی به تأمین خوابیاههاای مناساب
برای دانشزویان متأهل اختصاص دهد .اولویت استااده اه این خوابیاهها با هوج دارای فرهند است.
کنترل و کاهش نرخ طالق به میزان  01درصد
براساس بند الف ماده  114ساهمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طال به میزان بیست
درصد ( %21سال پایه در طول اهرای قانون برنامه همینهساهی هم را اه طریق مرکز فوریاتهاای اهتمااعی و
مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی باهعمال آورد تاا ههات پیشاییری اه اخاتالف و بحارانهاای
خانوادگی و پیشییری اه وقوع طال و با کم نهادهای مردمی ،خدمات خود را گسترش دهد.
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بند ب نیز اشاره دارد که ساهمان صداوسیما مکلف است در برنامههای خود ترویج اهدواج ،ضدارهش بودن طال و
آسیبهای اهتماعی آن برای هوجها و فرهندان ،فرهنگ افزایش پایبندی هوجها به خانواده و حاظ حرمت خانواده
را به عنوان محورهای اصلی سب هندگی اسالمی -ایرانی مدنظر قرار دهد.
مشاوره خانواده
بخش  14قانون برنامه ششم توسعه بخش حقوقی و قاایی نام دارد که در این بخش نیز اشاارههاایی باه حاوهه
خانواده شده است.
بند الف ماده  116میگوید :ساهمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت باه ارائاه
خدمات مشاوره ای راییان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قاایی که در اهرای قانون حمایت خاانواده
مصوب  1641/12/1توسط مقام قاایی صالحیتدار برای رفع اخاتالف باه آن سااهمان بارای مشااوره خاانواده
معرفی میشوند ،اقدام هم را بهعمل آورد.
حمایت از خانوادههای زندانیان
بخش  -7بند (پ ماده  116نیز به حمایت اه خانواده هندانیان اشاره دارد :ساهمان هندانها و اقدامات تاأمینی و
تربیتی کشور مزاه است مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوهه بهرهبرداری و یا توسعه
هیرساختهای هم در همینههای حرفهآموهی ،اشتاال حین حبا و پا اه آهادی ،آماوهش ،ساالمت و درماان،
طرح های حمایتی اه خانواده هندانیان و کم به خودکاایی هندانها در قالب انواع مختلاف قراردادهاای رسامی
هلب و یا توسعه دهد.
در تبصره این بخش آمده که آییننامه اهرایی این بند ظرف مادت  3مااه پاا اه هما هراءشادن ایان قاانون
بهوسیله ساهمان هندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وهارت دادگساتری تهیاه و باه تصاویب
هیأت وهیران میرسد.
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