
قانون تأمین اجتماعی ) 76(الحاقی به ماده ) 2(قانون استفساریه اصالحیه تبصره 
 1380مصوب 

    
    

 10/2/1385                                                    16709/508شماره

  نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

قانون تأمین اجتماعی مصوب ) 76(الحاقی به ماده ) 2(فساریه اصالحیه تبصره  طرح است         
 مجلس 20/1/1385 که به مجلس شورای اسالمی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1380

 به تأیید شورای نگهبان 6/2/1385مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به پیوست ) 123(د و بیست و سوم رسید، دراجرای اصل یکص

  .گردد ارسال می

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل

  25/2/1385                                                          12740شماره

  رفاه و تأمین اجتماعی وزارت

قانون تأمین اجتماعی مصوب ) 76(الحاقی به ماده ) 2(ه تبصره  قانون استفساریه اصالحی         
 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس1380

 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6/2/1385شورای اسالمی تصویب و در تاریخ
 شورای اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء  مجلس10/2/1385 مورخ16709/508
  .گردد ابالغ می

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

  1380قانون تأمین اجتماعی مصوب ) 76(الحاقی به ماده ) 2(قانون استفساریه اصالحیه تبصره

   :موضوع استفساریه           



مناطق بد « آور ـ مخل سالمت   آیا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیانماده واحده ـ          
ها،  پزخانه برـ کوره کنند نظیر کارگران نی طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می که به» آب و هوا

کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتاً 
دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاههای مشابه شاغل در  ود را از دست میکار خ

الحاقی به ) 2(شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره آور می مشاغل سخت و زیان
   گردند یاخیر؟ قانون تأمین اجتماعی می) 76(ماده

   : نظر مجلس          
   .شوند قانون تأمین اجتماعی می) 76(الحاقی به ماده ) 2(مشمول مزایای تبصره ،   بلی         
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه          

 به تأیید شورای 6/2/1385تصویب و در تاریخ یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی
  .یدنگهبان رس

 
 

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ غالمعلی حدادعادل
 


