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تاریخ تصویب : 1387/02/15

قانون تسري قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران وجنگ تحمیلی و
معلولین عادي و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به بنیاد شهید و امور ایثارگران

 

 

  

 

جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد

رئیس محترم جمهوري اسالمی ایران

 عطف به نامه شماره 65859/26787/2 مورخ 24/12/1381 در اجراء اصل یکصدو بیست و سوم

(123)  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران قانون تسري قانون نحوه بازنشستگی جانبازان

انقالب اسالمی ایران وجنگ تحمیلی و معلولین عادي و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به

بنیاد شهید و امور ایثارگران که با عنوان الیحه تسري قانون نحوه بازنشستگی

جانبازان انقالب اسالمی ایران وجنگ تحمیلی و معلولین عادي و شاغلین مشاغل سخت و

زیان آور به بنیاد شهید انقالب اسالمی به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردیده بود، با

تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ15/2/1387 و تأیید شوراي محترم نگهبان،  به

پیوست ابالغ می گردد.

غالمعلی حدادعادل

رئیس مجلس شوراي اسالمی

 

قانون تسري قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران

و جنگ تحمیلی و معلولین عادي و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

به بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ماده واحده- در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و
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جنگ تحمیلی و معلولین عادي و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور- مصوب 1/9/1367- بعد از

عبارت «مستلزم ذکر نام است » عبارت «و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب

اسالمی ایران » اضافه می شود.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم

اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 25/

2/1387 به تأیید شوراي نگهبان رسید./ن

غالمعلی حدادعادل

رئیس مجلس شوراي اسالمی
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