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 قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از
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جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلمی ایران

) قانون اساسی جمهوری اسلمی ایران قانون123در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (         
 عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار
 نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می باشند که با عنوان طرح یک

 فوریتی به مجلس شورای اسلمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه
. و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابل غ می گردد15/12/1390مورخ 

رئیس مجلس شورای اسلمی ـ علی لریجانی
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وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت»       

 کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می باشند»
 که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس

  به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه24/12/1390شورای اسلمی تصویب و در تاریخ 
  مجلس شورای اسلمی واصل گردیده است، به پیوست جهت19/1/1391 مورخ 839/341شماره 

.اجراء ابل غ می گردد

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

 قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از
بیست هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می باشند

 ماده واحده ـ بیمه اجباری مجدد شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر       
 از بیست هزار نفر که از مزایای درمان روستایی و عشایری استفاده می نمایند و نزد

 صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می باشند، نزد سازمان تأمین اجتماعی لزم
.نیست

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه
  به تأیید24/12/1390یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلمی تصویب شد و در تاریخ 

.شورای نگهبان رسید
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