آئین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آورمصوب 68/2/5

هیئت وزیران در جلسه مورخ  58/26/62بنا به پیشنهاد مشترک شماره  77277مورخ  58/2/65وزارتخانههاا
کار و امور اجتماعی  ،بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند ( )8جز "ب"
ماده واحده قانون اصالح تبصره ( )6الحاقی ماده ( )72قانون اصالح مواد ( )76و ( )77و تبصره ماده ( )72قاانون
تامین اجتماعی مصوب  2581و الحاق دو تبصره به مااده ( )72مصاوب  – 2572مصاوب  – 2551آیاین ناماه
اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
آیین نامه اجرایی بند ()5جز "ب" ماده واحده قانون اصالح تبصرره ( )2الحراقی مراده ( )68قرانون
اصالح مواد ( )62و ( )66و تبصره ماده ( )68قانون تامین اجتماعی مصوب  4551و الحاق دو تبصره به
ماده ( )68مصوب  – 4564مصوب 4561
ماده  -2کارها سخت و زیان آور کارهایی است که در آن عوامل فیزیکای  ،شایمیایی  ،مکاانیکی  ،بیولاوییکی
محیط کار غیراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب باالتر از ظرفیتها طبیعی ( جسامی و
روانی ) در و ایجاد می شود که نتیجه آن بیمار شغلی و عوارض ناشی از آن باشد  .مشاغل سخت و زیان آور
موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند :
الف – مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می تاوان باا بکاارگیر تمهیادا
بهداشتی  ،ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آور آنها را حذف نمود .
ب -مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیر تمهیدا بهداشتی  ،ایمنای و تادابیر فنای توساط
کارفرما  ،صفت سخت و زیان آور آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آور آنها حفظ می گردد .

تبصره – مشمولین قانون " نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی ومعلولین عااد و
شاغلین مشاغل سخت و زیان آور – مصوب  -2527و اصالحا بعد آن" و همچنین مشمولین قانون "حفاظت
در برابر اشعه – مصوب  2525و اصالحا بعد آن" تابع قوانین و مقررا مربوط خواهند بود .
ماده  -6تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده ( )2و نوع آن گروه "الاف" و گاروه "ب" حساب در
خواست کارگر  ،کارفرما  ،تشکلها  ،وزار بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  ،وزار کاار و اماور اجتمااعی و
سازمان تامین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق  ،انجام بازدید و بررسای شارایط کاار توساط کارشناساان
بهداشت حرفها وزار بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزار کار و امور اجتماعی و باا تاییاد
توسط کمیتهها بدو و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می گیرد .
تبصره – در موارد مشمول بند "الف" ماده ( )2این آیین نامه که استاندارد حدود تماس شغلی عوامل بیمار زا
و سخت و زیان آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعی در کمیتهها مستلزم اندازه گیار و اظهاارنظار کارشناساان
بهداشت حرفها وزار بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز دارا مجوز از وزارتخاناه یااد شاده
است .
ماده  -5کارفرمایان کارگاهها دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیتهها
بدو و تجدید نظر استانی یا شورا عالی حفاظت فنی  ،سخت و زیان آور شناخته شده یاا مای شاود مکلفناد
ظرف دو سال از تاریخ ابالغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت باه ایمانسااز عوامال و شارایط
محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردها مشخص شده در قانون کار و آیین نامهها مربوط( مصاوب شاورا
عالی حفاظت فنی ) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آور مشاغل موضوع بناد
"الف" ماده ( )2را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدو موضوع ماده ( )5این آیین نامه بارا بررسای و تاییاد
گزارش نمایند .

تبصره – وزارتخانهها کار و امور اجتماعی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلفند کارگاههایی که مشااغل
آنها سخت و زیان آور شناخته شده است و یا طبق این آیین نامه ساخت و زیاان آور تعیاین مایگاردد پاا از
گذشت مهلت مقرر در این ماده بازدید و نتیجه را کتباً به کمیته بدو استان گزارش نمایند .
ماده  -1کارفرمایان مکلفند شاغلین در کارها سخت و زیان آور را حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی از روناد
سالمتی و تشخیص بهنگام بیمار و پیشگیر از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بهداشتی و درمانی
مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده ها مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به ساازمان تاامین اجتکااعی
ارایه نمایند .
تبصره  -2تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کاارهاا ساخت و
زیان آور باشد براساس مقررا پیش بینی شده در قانون کار صور می گیرد .
تبصره  -6معاینا قبل از استخدام طبق ماده ( )71قانون تامین اجتماعی – مصوب  -2581انجام میگیرد.
تبصره  -5در صور عدم انجام تکالیف مقرر در بند ( )6جزء" الف" ماده واحده قانون اصالح تبصره ( )6الحاقی
ماده ( )72قانون اصالح مواد ( )76و ( )77و تبصره ماده ( )72قانون تامین اجتماعی مصاوب  2581و الحااق دو
تبصره به ماده ( ، )72مصوب  2572ا مصوب  - 2551سازمان تاامین اجتمااعی ضامن انجاام تعهادا قاانونی
نسبت به بیمه شده هزینهها وارده را مطابق ماده ( )71قانون تامین اجتماعی از کارفرما مربوطه وصول خواهاد
نمود.
ماده  -8به استناد تبصره ( )2ماده ( )72قانون کار مقررا و ضوابط انجام معاینا پزشکی موضوع ماده ( )1این
آیین نامه اعم از قبل از استخدام و ادوار اختصاصی و هر گونه معاینه پزشکی دیگر در ایان ارتبااط مطاابق باا
دستور العمل و آیین نامه ها جار وزار بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره – وزار بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی موظف است تمهیدا الزم برا اعالم نتایج معاینا موضوع
این ماده را متناسب با شرح وظایف سازمان ها ذ ربط بعمل آورد .

ماده  -2کمیته بدو استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضوع ماده ( )6بررسی و در صاور تاییاد
،حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آور به ترتیب در مشاغل بند "الف" و "ب" ماده یک مراتب را برا خارو
کارگاه از شمول این آیین نامه به مراجع ذ ربط ابالغ نماید و در صور عدم حذف صفت سخت و زیاان آور
محیط کار در مشاغل بند "الف" ظرف مهلت مقرر  ،مطابق قانون کار از سو وزارتخانهها کار و امور اجتماعی
 ،بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذ صالح اقدام الزم بعمل می آید .
تبصره – در صورتی که گزارش کارشناسان موضوع این ماده پا ازتایید کمیتهها بدو و تجدید نظر اساتانی
حسب مورد حاکی از عدم کاهش یا حذف عوامل زیان آور و بیماریزا محیط کار ظرف مهلات مقارر در قاانون
باشد اقداما الزم بر حسب مورد مطابق قانون کار از سو وزارتخاناه هاا کاار و اماور اجتمااعی و بهداشات ،
درمان و آموزش پزشکی بعمل خواهد آمد .
ماده  -7سیاستگذار کشور کار ها سخت و زیاان آور موضاوع ایان آیاین ناماه و رسایدگی باه درخواسات
کمیتهها بدو و تجدید نظر استانی موضوع ماده ( )5و همچنین نظار و هماهنگی بار فعالیات کمیتاههاا
مذکور در این آیین نامه به عهده شورا عالی حفاظت فنی است .
دستور العمل اجرایی نحوه فعالیت کمیتهها مذکور و نظار برآنها به پیشنهاد وزارتخانهها بهداشت  ،درماان
و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به تصویب شورا عالی حفاظت فنی خواهناد
بود .
تبصره – مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یا معاون و یا معاون وزار بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی باا
حق را در زمینه کارها سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه عضو شورا عالی حفاظت فنی خواهند بود .
ماده  -5به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور براساس ضوابط و سیاست گاذار هاا شاورا
عالی حفاظت فنی و مقررا مربوط ،کمیتهها بدو و تجدید نظر استانی هر کدام با پانج عضاو اصالی و پانج
عضو علی البدل به شرح زیر برا مد سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است .
الف – کمیته بدو مرکب از اعضا زیر می باشد :

-2

معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا نماینده و به عنوان رئیا جلسه.

-6

معاون امور بیمها اداره کل تامین اجتماعی استان و یا نماینده و .

-5

کارشناس مسئول بهداشت حرفها معاونت بهداشتی دانشگاه  /دانشکده علوم پزشکی ذ ربط.
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نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بناا باه تشاخیص ساازمان کاار و اماور
اجتماعی استان.

-8

نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمنها صنفی کارفرمایی استان.

تبصره  -2جلسا کمیتهها بدو و تجدید نظر استانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با
حضور چهار نفر از اعضا اصلی و یا علی البدل رسمیت می یاباد و تصامیما جلساه باا اکثریات آراء
حاضرین معتبر و الزم االجرا می باشد .
تبصره  -6در استانهایی که دانشکده علوم پزشکی و خدما بهداشتی درمانی مستقل وجود دارد در صور
طرح پرونده ها مرتبط با منطقه تحت پوشش ،کارشناس مسئول بهداشت حرفها معاونات بهداشاتی
دانشکده مزبور ،جایگزین کارشناس مسئول بهداشت حرفها معاونت بهداشتی دانشگاه خواهد بود.
تبصره  5ا با تصویب کمیته استانی دعو از افراد صاحبنظر و اسااتید مرباوط جهات شارکت در جلساا
بدون حق رأ بالمانع میباشد.
تبصره  1ا در صورتی که مجمع و کانونها استانی تشکلها کارگر و کارفرماایی موضاوع بنادها ( )1و
( )8ایجاد نشده باشند ،نمایندگان مزبور از بین اعضا تشکلها حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و
امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذ ربط استان معرفی میشوند.

تبصره  8ا رأ کمیته بدو ظرف پانزده روز ادار از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی
که هر یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به رأ بدو اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را
کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم مینماید.
تبصره  2ا هیچ یک از اعضا کمیتهها بدو همزمان نمیتوانند عضو کمیته تجدیدنظر باشند .همچناین
اعضا مذکور نمیتوانند در جلسه تجدیدنظر پروندههاایی کاه در هنگاام رسایدگی بادو باه آن رأ
دادهاند با حق رأ شرکت نمایند.
ب ا کمیته تجدیدنظر استان مرکب از اعضا زیر میباشد:
2ا رئیا سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیا کمیته.
6ا مدیر کل تأمین اجتماعی استان.
5ا معاونت بهداشتی دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدما بهداشتی درمانی ذ ربط.
1ا نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کاار و اماور اجتمااعی
استان.
8ا نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمنها صنفی کارفرمایی استان.
تبصره  2ا رأ کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابالغ قطعی و الزماالجرا میباشد.
تبصره  6ا در صورتی که مجمع و کانونها استانی تشکلها کارگر و کارفرماایی موضاوع بنادها ( )1و
( )8ایجاد نشده باشند ،نمایندگان مزبور از بین اعضا تشکلها حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و
امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذ ربط استان معرفی میشوند.
تبصره  5ا در صور تساو آراء (موافق و مخالف) اعم از بدو و تجدیدنظر ،جلسه بعد باا حضاور هماه
اعضا تشکیل خواهد شد.
تبصره  1ا کمیتهها استانی موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیانآور مشاغل را که در زماره مشااغل
بند «الف» یا «ب» ماده ( )2این آییننامه میباشد تعیین نمایند.

تبصره  8ا در استانهایی که دانشکده علوم پزشکی و خدما بهداشتی ،درماانی مساتقل وجاود دارد در صاور
طرح پرونده ها مرتبط با منطقه تحت پوشش ،معاونات بهداشاتی دانشاکده علاوم پزشاکی جاایگزین معاونات
بهداشتی دانشگاه میشود.
ا با تصویب کمیته استانی دعو از افراد صاحبنظر ،اساتید و کارشناسان مربوطه جهات شارکت در جلساا
بدون حق رأ بالمانع میباشد.
د ا کارفرمایان کارگاهها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده ( )6و کمیتهها موضاوع مااده ( )5ایان آیاینناماه
همکار و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.
ماده  7ا وظایف کمیتهها بدو و تجدیدنظر استانی به شرح زیر تعیین میشود:
الف ا وظایف کمیتهها بدو استانی به شرح زیر میباشد:
2ا بررسی ،تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیانآور با مواد این آییننامه کاه توساط بیماه شاده ،کارفرماا ،
وزارتخانهها بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی  ،کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتمااعی و تشاکلها باه
عنوان مشاغل سخت و زیانآور معرفی شده و اعالم نتیجه به متقاضی و سازمانها ذ ربط از سو رئیا کمتیه
بدو .
6ا رسیدگی موارد که با اتخاذ تدابیر الزم حالت سخت و زیانآور شغل یا مشااغل از باین رفتاه و در زماره
مشاغل عاد درآمدهاند و اعالم آن به مراجع ذ ربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار سخت و زیان آور تعلق
گرفته است.
5ا اجرا سیاستها و مصوبا شورا عالی حفاظت فنی.
ب ا وظایف کمتیهها تجدیدنظر استانی عبار است از رسیدگی ،اظهارنظر و تصمیمگیر در خصوص اعتراض
به آراء کمیتهها بدو استانی موضوع ماده ( )5این آییننامه که توسط بیمه شده یا کارفرما درخواست گردیده
است و اعالم نتیجه به متقاضی و سازمانها ذ ربط از سو رئیا کمیته تجدیدنظر.

ماده  21ا وزار بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تغییرا حدود تماس شغلی آالیندهها محیط کار و عوامل
بیماریزا را به شورا عالی حفاظت فنی اعالم و شورا عالی مذکور مراتب را باه کمیتاههاا اساتانی ،کارهاا
سخت و زیانآور برا اجرا ابالغ مینماید.
ماده  22ا عالوه بر کارها سخت و زیانآور مشخص شده طبق مصوبا شورا عالی حفاظت فنی و موارد تأیید
شده توسط کمیتهها استانی ،موارد زیر نیز سخت و زیانآور شناخته میشوند.
2ا مشاغلی که در ندامتگاهها و زندانها مستقیماً با زندانی ارتباط دارند
6ا مشاغلی که مستقیماً در مراکز روان درمانی با بیماران روانی مرتبط هستند.
 5ا خبرنگار
تبصره ا مصادیق خبرنگار با تأیید کمیته بدو موضوع ماده ( )5تعیین میشود.
ماده  26ا نحوه توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور به شرح زیر تعیین میگردد:
2ا ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال به کارها سخت و زیانآور واقع شود ،به عنوان سابقه اشتغال در کارهاا
سخت و زیان آور محسوب میگردد.
الف ا تعطیال هفتگی
ب ا تعطیال رسمی
ا ایام استفاده از مرخصی استحقاقی
د ا ایام استفاده از مرخصی بابت ازدوا یا فو همسر ،پدر ،مادر و فرزندان به مد  5روز با دریافت دستمزد در
مورد مشموالن قانون کار.
ها ا ایام استفاده از مرخصی استعالجی یا استراحت پزشاکی اعام از اینکاه حقاوق ایاام مزباور توساط کارفرماا
پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیمار استفاده کرده باشد.
و ا تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه در جبههها نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه.

ز ا دوران اسار یا محکومیت سیاسی که بیمه شده بر اساس آن باه عناوان آزاده شاناخته شاده باشاد حساب
تقاضا و .
6ا ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارها سخت و زیاانآور واقاع شاود ،موجاب زایال
شدن توالی اشتغال در کارها سخت و زیانآور نمیگردد.
الف ا ایام خدمت وظیفه سرباز (دوران ضرور و احتیاط) مشروط بر اینکه بیمه شده حداکثر تا دو ماه پا از
پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا اینکه در کار دیگر که سخت و زیانآور شناخته شاده مشاغول باه
کار شده باشد.
ب ا دوران توقیف بیمه شده در ورتی که منتهی به محکومیت و نگردد و یا اینکه کارفرماا بار اسااس تکلیاف
قانونی حقوق دوران مزبور را به بیمه شده پرداخت نماید.
ا ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعی و یا حوادث و مخاطرا اجتماعی (مانناد سایل ،زلزلاه،
جنگ و آتشسوز ) که خار از اراده کارفرما و بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگااه باه طاور موقات تعطیال
میگردد.
د ا ایام استفاده از مقرر بیمه بیکار مشروط بر اینکه بیمه شده قبال از برقارار بیماه بیکاار در مشااغل
سخت و زیانآور اشتغال به کار داشته و در حین مقرر بگیر و یا حداکثر تا دو ماه پا از اتمام دوره مزبور در
مشاغلی که سخت و زیانآور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق این آییننامه بتواند بازنشسته شود.
ها  :ایام خدمت در جبهه که به تایید مراجع ذ صالح رسیده باشد
و -دوران اسار یا محکومیت سیاسی که بیمه شده براساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشد
ز – ایام بالتکلیفی بیمه شده که مستند به آرا صادره از سو مراجع حق اخاتالف و یاا ساایر مراجاع قاانونی
منجر به صدور را بازگشت به کار یا پرداخت حقوق ایام مزبورشده باشد
ح – ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیمار که در فاصله زمانی  51/8/21تا  87/2/1واقع شده باشد

ط – غیبت غیر موجه حداکثر به مد ده روز در سال در مورد کارگاهها مشمول قانون کار یا براساس مقررا
انظباطی  ،تخلفاتی و یا استخدامی مربوط در کارگاه ها غیر مشمول قانون کار که منجار باه اخارا ،انفصاال
موقت و یا دایم نشده باشد
– مد یک ماه استفاده از مرخصی بدون حقوق موضوع ماده  27قانون کار
 -5ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارها سخت و زیان آور واقع شود توالی اشتغال او
را از بین برده و موجب تناوب اشتغال و می گردد
الف – استفاده از مرخصی بدون حقوق به مد بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان عاله بار موخصای
مندر در بند

ردیف  6این ماده

ب – اخرا ،استعفا  ،انفصال و بازخرید مشروط بر اینکه حداکثر تا دو ماه در مجموع پا از تاریخ موارد مزبور
در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده شمغول به کار نشده یا طبق این آیین نامه نتواند بازنشسته شود
– اشتغال در کارها و مشاغل عاد به مد یک ماه
د  -اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مد یک ماه
ها  :بیمه اختیار به مد یک ماه
و – بیکار بدون دریافت مقرر بیکار بیش از دو ماه
ز – سایر موارد مشابه
ماده  -25شرایط بازنشستگی در کارها سخت و زیان آور به شرح زیر می باشد :
 -2بیمه شدگانی که حداقل  61سال سابقه کار متوالی یا بیست و پنج سال سابقه کار متناوب و پرداخات حاق
بیمه در کار ها سخت و زیان آور را داشته باشند بدون شرط سنی می توانند در خواست بازنشستگی از سازمان
تامین اجتماعی نمایند .

6ا چنانچه کمیسیونها پزشکی موضوع ماده ( )72قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیماه شاده شااغل در
کارها سخت و زیانآور به سابقه مقرر در بند ( )2فوق ،فرسایش جسمی و روحای و را ناشای از اشاتغال باه
کارها سخت و زیانآور تشخیص و تأیید نمایند.
5ا این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و میباشد احراز شرایط و
استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از موعاد در کارهاا ساخت و زیاانآور رساماً از ساو ساازمان تاأمین
اجتماعی به آنها ابالغ و سپا ترک کار نمایند.
1ا چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعاد در کارهاا ساخت و زیاانآور را طباق ایان
آییننامه احراز کند سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به برقرار مستمر و از تاریخ ترک کار اقادام
نماید.
8ا افراد که حداقل بیست ( )61سال متوالی یا بیست و پنج ( )68سال متناوب سابقه پرداخت حاق بیماه در
مشاغل سخت و زیان آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یاا در آیناده شارایط ماذکور را
احراز نمایند میتوانند درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بند ( )2ایان مااده باه ساازمان تاأمین اجتمااعی
تسلیم نمایند.
ماده  21ا کارفرما مکلف است پا از احراز شرایط بازنشساتگی بیماه شاده شااغل در کارگااه و  ،طباق ایان
آییننامه معادل چهار درصد ( )%1میزان مستمر برقرار بیمه شده نسبت باه سانوا اشاتغال او در مشااغل
سخت و زیان آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه میگردد به طور یکجا باه ساازمان یااد
شده پرداخت نماید.
ماده  28ا آثار محدودیتها و مزایا مندر در قانون برا موارد که بازنشستگی به موجب این آییننمه ایجااد
می شود منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسر و تعمیم در دیگار شاغلها مشاابه در
سایر کارگاهها نمیگردد.

ماده  22ا اجرا این آییننامه در مورد آن دسته از مشمولین قانون تأمین اجتمااعی کاه در مشااغل ساخت و
زیانآور وزار دفاع و پشتیبانی و نیروها مسلح و شارکتها و ساازمانها تابعاه آن باه صاور خریاد خادمت
مشغول خدمت می باشند با رعایت مقررا و ضوابط نیروها مسلح و باا همااهنگی ساازما ن تاأمین اجتمااعی
خواهد بود.

