قاوون اصالح مواد  22 ،27و تبصره ماده  27قاوون تامیه اجتماعی

هادُ ٍاحذُ  -لاًَى تاهيي اجتواعي در هَارد سيز اصالح هي شَد:
الف ً -سثت يكي سي ٍ پٌجن هشد يا حمَق هتَسط تيوِ شذُ هذكَر در هادُ  72لاًَى تِ ًسثت يك سي ام تغييز هي ياتذ.
ب  -تثصزُ هادُ  76تِ شزح سيز اصالح ٍ دٍ تثصزُ تِ عٌَاى تثصزُ ّاي  3 ٍ 2تِ آى الحاق هي گزدد:
تثصزُ  - 1كساًي كِ  30سال توام كاركزدُ ٍ در ّز هَرد حك تيوِ هذت هشتَر را تِ ساسهاى پزداختِ تاشٌذ در صَرتي كِ
سي هزداى  50سال ٍ سي سًاى  45سال توام تاشذ هي تَاًٌذ تماضاي هستوزي تاسًشستگي ًوايٌذ.
تثصزُ  - 2افزادي كِ حذالل  20سال هتَالي ٍ  25سال هتٌاٍب در هٌاطك تذ آب ٍ َّا كار كزدُ ٍ يا آى كِ تِ كارّاي سخت
ٍ سياى آٍر (هخل سالهتي ) اشتغال داشتِ تاشٌذ ٍ در ّز هَرد حك تيوِ هذت هشتَر را تِ ساسهاى پزداختِ تاشٌذ در صَرتي كِ
سي هزداى  50سال ٍ سي سًاى  45سال توام تاشذ هي تَاًٌذ تماضاي هستوزي تاسًشستگي ًوايٌذ .هٌاطك تذ آب ٍ َّا ٍ
كارّاي سخت ٍ سياى آٍر تِ هَجة آييي ًاهِ هزتَطِ خَاّذ تَد .افشايش ّشيٌِ ًاشي اس ايي تثصزُ اس كاّش
ّشيٌِ ساسهاى ًاشي اس اجزا تثصزُ ّ 1ويي هادُ تاهيي خَاّذ شذ.
تثصزُ  - 3تيوِ شذگاًي داراي  35سال توام ساتمِ پزداخت حك تيوِ تاشٌذ هي تَاًٌذ تذٍى در ًظز گزفتي شزط سٌي همزر
در لاًَى تماضاي تاسًشستگي ًوايٌذ.
ج  -هادُ  77تِ شزح سيز اصالح هي گزدد:
هادُ  - 77هيشاى هستوزي تاسًشستگي عثارت است اس يك سي ام هتَسط هشد يا حمَق تيوِ شذُ ضزتذر سٌَات پزداخت حك
تيوِ هشزٍط تز آى كِ اس( )35/30سي ٍ پٌجن  ،سي ام هتَسط هشد يا حمَق تجاٍس ًٌوايذ.
تثصزُ  -هتَسط هشد يا حمَق تزاي هحاسثِ هستوزي تاسًشستگي عثارت است اس هجوَع هشد يا حمَق تيوِ شذُ كِ تز اساس
آى حك تيوِ پزداخت گزديذُ ظزف آخزيي دٍ سال پزداخت حك تيوِ تمسين تز تيست ٍ چْار .لاًَى فَق هشتول تز هادُ
ٍاحذُ (شاهل سِ هَرد اصالح ) در جلسِ رٍس يكشٌثِ شاًشدّن اسفٌذ هاُ يك ّشار ٍ سيصذ ٍ ّفتاد ٍ يك هجلس شَراي
اسالهي تصَية ٍ در تاريخ  1371/12/23تِ تاييذ شَراي ًگْثاى رسيذُ است .

رئيس مجلس شوراي اسالمي  -علي اكبر ناطق نوري
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