
 صنعتي -مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري 
  جمهوري اسالمي ايران

  ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي ١٢موضوع ماده (

   

   

  :فصل اول آليات

  :رود هاي مشروح مربوط به آار مي هاي زير به جاي عبارت نامه واژه ـ دراين تصويب١ماده 
  

  آشور جمهوري اسالمي ايران : آشور
  

  مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسالمي ايران : مناطق
  

   صنعتي-عالي مناطق آزاد تجاري  دبيرخانه شوراي : دبيرخانه
  

  سازمان مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي : سازمان
  

ي ــ صنعتي در مورد اشتغال قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجار) ١٢(مقررات موضوع ماده   :  مقررات
  نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي

  
  .آسي آه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق به درخواست آارفرما آار آند : آارگر

  
شخصي است حقيقي يا حقوقي آه آارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت مزد  : آارفرما

  .آند يا حقوق آار مي

   

آند، از قبيل مؤسسات  محلي است آه آارگر به درخواست آارفرما يا نماينده او در آنجا آار مي  :  ارگاهآ
صنعتي، آشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماآن عمومي و 

  .امثال آنها
  
  .شود ار به آارگر پرداخت ميوجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنهاست آه در مقابل انجام آ : مزد
  

  مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل : مزد ثابت
  

  .شود هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده مي : حقوق
  

  .دهد مدت زماني آه آارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام آار در اختيار آارفرما قرار مي : آار مدت
  

نامه  هاي واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات اين تصويب ـ آليه آارگران، آارفرمايان و آارگاه٢ماده 
  .هستند

  
تبصره ـ اشخاص مشمول قانون استخدام آشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز 

مسر و خويشاوندان نسبي آار و ه هاي خانوادگي آه انجام آار آنها منحصرا توسط صاحب آارگران آارگاه
  .نامه نخواهند بود شود، مشمول مقررات اين تصويب درجه يك از طبقه اول وي انجام مي

   

نامه و رعايت حقوق آارفرمايان و آارگران و انجام تعهدات  ـ نظارت بر اجراي مقررات اين تصويب٣ماده 
تواند  سازمان هر منطقه مي. واهدبودبيني شده در ارتباط با قرارداد آار بر عهده سازمان منطقه خ پيش

هاي الزم را اخذ نمايد و در صورت عدم انجام  براي انجام تعهدات آارفرمايان در قبال آارگرانشان ضمانت
هاي اخذ شده، تعهدات آارفرمايان يا آراي  نامه تعهدات يادشده از سوي آارفرمايان از محل ضمانت



  .ان آنها ايفا نمايدمراجع و محاآم قانوني را در مورد آارگر
  

ـ سازمان هر منطقه با همكاري ومشارآت آارفرمايان و آارگران نسبت به تأمين امكانات رفاهي ٤ماده 
مورد نياز آارگران آن منطقه از قبيل مسكن، تأسيسات ورزشي، خدمات بهداشتي و درماني و 

  .دتسهيالت الزم به منظور تهيه آذوقه و مايحتاج عمومي اقدام خواهد آر
  

 ـ وزرات آار و اموراجتماعي با هماهنگي سازمان هر منطقه، واحد آار و خدمات اشتغال را در هر ٥ماده 
يك از مناطق آزاد ايجاد خواهد آرد آه اين واحد نسبت به تنظيم امور بازار آار، نظارت بر مسايل حفاظت 

  .و بهداشت آار و ساير امور اقدام خواهد آرد
  

د آار و خدمات اشتغال با پيشنهاد سازمان هر منطقه و حكم وزيرآار و ـ سرپرست واح١تبصره 
  .شود اموراجتماعي منصوب مي

  
ـ سرپرست واحد آار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين واحد ٢تبصره 

  .را به وزارت آار و امور اجتماعي ارسال نمايد
  

آارفرمايان و . آورند نامه بازرسي به عمل مي اي مشمول اين تصويبه  ـ بازرسان آار از آارگاه٦ماده 
هاي  سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ايمني محيط آار آارگران و انجام توصيه

  .هاي مقرر اقدام نمايند قانوني بازرسان آار در فرصت

  
  : فصل دوم ــ قرارداد آار

 از قرارداد آتبي آه به موجب آن آارگر در قبال دريافت مزد معين، آاري ـ قرارداد آار عبارت است٧ماده 
  .دهد را براي مدت معين يا نامعين براي آارفرما انجام مي

  
ـ در صورت نامعين بودن مدت آار، با توجه به ماهيت و طبيعت آار، پايان و خاتمه طرح، پروژه يا ١تبصره 

  .شود  ميفعاليت آارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقي
  

ـ در مواردي آه آار ماهيتا دايمي است و در قرارداد نيز ذآر مدت نشده است، قرارداد، دايمي ٢تبصره 
  .شود تلقي مي

  
ـ در مورد قراردادهاي با مدت موقت و يا آار معين، هيچ يك از طرفين مجاز نيست به طور ٣تبصره 

در صورت فسخ ) بيني شده در قرارداد آار يشمگر درموارد پ(جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نمايد  يك
تواند از طريق مرجع حل اختالف، مطالبه  جانبه قرارداد از سوي هر يك از طرفين، طرف ديگر مي يك

  .خسارت نمايد
  

  .باشد  ـ ماهيت استمراري آار در دايمي بودن قراردادهايي آه مدت معين دارد، مؤثر نمي٨ماده 
  :اي صحت قرارداد آار الزامي استـ رعايت شرايط زير بر٩ماده 

  
  الف ــ مشروعيت مورد قرارداد

  
  ب ــ معين بودن موضوع قرارداد

  
  .پ ــ عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام آار موردنظر

  
صالح به اثبات  تبصره ـ اصل بر صحت آليه قرارداهاي آار است، مگر آن آه بطالن آنها در مراجع ذي

  .رسدب
  

  :ـ قرارداد آار عالوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي مواد زير باشد١٠ماده 
  

  دار خواهد شد اي آه آارگر عهده الف ــ نوع آار، حرفه يا وظيفه
  

  ب ــ حقوق، مزد و مزايا 
  

  ها پ ــ ساعات آار، تعطيالت و مرخصي
  



  ت ــ محل انجام آار
  

  .ث ــ تاريخ انعقاد قرارداد آار
  
  ــ مدت قرارداد، چنانچه آار براي مدت موقت باشدج 
  

  شود چ ــ مزاياي رفاهي و انگيزشي آه به آارگر داده مي
  

  نامه ح ــ چگونگي حل و فصل اختالفات باتوجه به مفاد اين تصويب
  

  نامه خ ــ نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد اين تصويب
  

  .وال، طرفين درج آن را در قرارداد الزم بدانندد ــ ديگر مواردي آه با شرايط و اوضاع و اح
  

شود آه يك نسخه آن نزد آارگر، يك نسخه نزد آارفرما و  ـ قرارداد آار در سه نسخه تنظيم مي١تبصره 
  .يك نسخه در اختيار سازمان منطقه خواهد بود

  
 آه يكي از آنها فارسي -ان هاي قرارداد آار مورد نياز آارگاه ها را به دو زب ـ سازمان منطقه نمونه٢تبصره 

  . تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد داد-خواهدبود 
  

تواند مدتي را به نام دوره آزمايشي آار تعيين نمايد، در خالل اين دوره هر يك از  ـ آارفرما مي١١ماده 
ر را قطع آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه آا تواند بدون اخطار قبلي و بي طرفين مي

  .نمايد
  

ماهر و  شود ولي در مورد آارگران نيمه مدت دورة آزمايشي با توافق دو طرف تعيين و در قرارداد ذآر مي
  .ساده بيش از يك ماه و آارگران ماهر بيش از سه ماه نخواهد بود

  
يابد   ميدر هر صورت مزد و مزاياي ضمن آار آارگري آه آار وي حين دوره آزمايشي يا پايان آن خاتمه

  .بايد براي مدتي آه به آار اشتغال داشته است، پرداخت شود
  

تبصره ـ انعقاد قرارداد آزمايشي بين يك آارگر و يك آارفرما براي يك شغل معين فقط براي يك بار صورت 
  .خواهد گرفت

  
  

  :يابد ـ قرارداد آار به يكي از طرق زير خاتمه مي١٢ماده 
  

  الف ــ فوت آارگر
  

  شستگي آارگرب ــ بازن
  

  پ ــ از آار افتادگي آلي آارگر
  

  ث ــ انقضاي مدت در قراردادهاي آار با مدت معين
  

  ت ــ پايان آار در قراردادهايي آه منوط به آار معين است
  

نامه  ج ــ فسخ قرارداد آار از سوي آارفرما و آارگر در مواردي آه در قرارداد آار مطابق اين تصويب
  .بيني شده است پيش

  
  چ ــ استعفاي آارگر

   

تواند به مرجع حل  نامه انضباطي آار باشد مي ـ هرگاه اخراج آارگر به دليل عدم رعايت آيين١٣ماده 
نامه و  مرجع مذآور بر اساس اين تصويب. نامه مراجعه نمايد بيني شده در اين تصويب اختالف پيش

  .تخاذ خواهدآردهاي انضباطي مورد عمل آارگاه تصميم الزم را ا نامه آيين
  



بيني آن در قرارداد آار و شرايط و اوضاع و احوال  ـ هر گونه تغيير در شرايط آار منوط به پيش١٤ماده 
هر گاه آارفرما بدون توجه به قرارداد آار و عدم جلب موافقت آارگر شرايط آار را تغيير . آارگاه خواهد بود

تواند به مرجع  ه او لطمه و زيان وارد سازد، آارگر ميدهد به نحوي آه از لحاظ ميزان مزد و يا حيثيت ب
  .حل اختالف شكايت آرده و تقاضاي خسارت نمايد

  
  :فصل سوم ــ شرايط آار

  .سال تمام ممنوع است١٥ـ به آار گماردن افراد آمتر از ١٥ماده 

  
واهد شد ولي در ـ مدت آار روزانه آارگر براساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد آار تعيين خ١٦ماده 

  .ساعت در چهار هفته متوالي تجاوز نخواهد آرد١٧٦هر حال از 

و آار شب، آاري است آه زمان ) ٢٢(تا ) ٦(ـ آار روز، آاري است آه زمان انجام آن از ساعت ١٧ماده 
باشد، آار مختلط، آاري است آه بخشي از ساعات انجام آن در  مي) ٦(تا ) ٢٢(انجام آن بين ساعت 

  .شود قسمتي از آن در شب واقع ميروز و 
  

يني از يابد، بلكه در ساعات مع ـ آار متناوب آاري است آه نوعا در ساعات متوالي انجام نمي١٨ماده 
  .گيرد روز صورت مي شبانه

  
هاي آن در صبح يا عصر يا  ـ آار نوبتي آاري است آه در طول ماه گردش دارد، به نحوي آه نوبت١٩ماده 

  .شود شب واقع مي
  

آاري انجام پذيرد، مزاياي  ـ هر گاه به موجب قرارداد منعقده، آار به صورت نوبتي و يا شب٢٠ماده 
ها بر اساس قرارداد آار و توافق آارگر و آارفرما و شرايط واوضاع و احوال آارگاه پرداختي به اين قبيل آار

  .تعيين خواهد شد
  

، مرخصي استحقاقي ساالنه و تعيطالت رسمي بر اساس )جمعه(ـ استفاده از تعطيل هفتگي ٢١ماده 
ل شود و يا ها به روز ديگري منتق توافق دو طرف خواهدبود و هر گاه با موافقت آارگر اين مرخصي

  .استفاده نشود، مزاياي پرداختي بر اساس توافق طرفين آه قبال اتخاذ شده باشد، خواهد بود
  

نيز جزو تعطيالت رسمي ( ارديبهشت١١) ـ عالوه بر تعطيالت رسمي آشور، روز جهاني آارگر٢٢ماده 
  .آيد آارگران به حساب مي

  
نشستگي و از آارافتادگي آلي آارگر و يا تعطيل ـ در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد آار يا باز٢٣ماده 

اش پرداخت  آارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي آارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه
  .شود مي
  

ـ مرخصي استحقاقي ساالنه آارگران با احتساب روزهاي جمعه جمعا بيست روز است، ساير ٢٤ماده 
براي آار آمتر يك سال، مرخصي مزبور نسبت . محسوب نحواهد شدروزهاي تعطيل جزو ايام مرخصي 
  .شود به آار انجام يافته محاسبه مي

  
نامه  اين تصويب) ١٦(ساعت مذآور در ماده ) ١٧٦(ـ هر گونه اضافه آار در چهار هفته آه بيش از ٢٥ماده 

  .ده استبيني ش انجام يابد مستلزم پرداخت مزايايي است آه قبال در قرارداد آار پيش
  

  .ـ حداقل مزد پرداختي در مناطق، آمتر از حداقل مزد قانوني آشور نخواهد بود٢٦ماده 
  

گيرد بايد به زن و مرد  ـ براي انجام آار مساوي آه در شرايط مساوي در يك آارگاه انجام مي٢٧ماده 
اعتقادات تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و . مساوي پرداخت شود

  .سياسي و مذهبي ممنوع است
  

شود، بايد ارزش  ـ در مواردي آه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مي٢٨ماده 
  .ها منصفانه و معقول باشد نقدي تعيين شده براي اين گونه پرداخت

  
  : فصل چهارم ــ مرجع حل اختالف



نامه و قرارداد آار آه بين آارگر و آارفرما  مقررات اين تصويبـ هر گونه اختالف ناشي از اجراي ٢٩ماده 
  .رخ دهد، بدوا از طريق سازش حل خواهدشد

  
روز از سوي هر يك از طرفين به هيأت ١٠) (هر گاه اختالف از طريق سازش حل نشود، موضوع ظرف 

  .رسيدگي ارجاع خواهدشد
  

  :ـ هيأت مذآور درماده فوق مرآب است از٣٠ماده 
  
  االختيار وي ربط يا نماينده تام رفرماي ذيــ آا

  
  االختيار وي ربط يا نماينده تام ــ آارگر ذي

  
  ــ نماينده سازمان منطقه

  
تبصره ـ هيأت رسيدگي ظرف ده روز از تاريخ دريافت شكايت موظف است به موضوع رسيدگي ونظر خود 

  .را اعالم دارد
  

از تاريخ ابالغ به طرفين، قطعي و الزم االجرا بوده و به روز ) ١٠(ـ تصميمات هيأت رسيدگي ظرف ٣١ماده 
  .شود وسيله دايره اجراي احكام دادگستري اجرا مي

  
روز به هيأت ) ١٥(تواند ظرف  شود مي ـ آارگري آه قرارداد آارش از سوي آارفرما فسخ مي٣٢ماده 

  .مراجعه و تقاضاي رسيدگي نمايد
  

يأت رسيدگي موجه تشخيص داده شود، هيأت، اخراج وي را ـ هر گاه اخراج آارگر از سوي ه٣٣ماده 
روز آارگر را به وي ) ١٥(تأييد نموده و آارفرما را ملزم خواهد ساخت آه در قبال هر سال خدمت، حقوق 

  .بپردازد
  

ـ هرگاه اخراج آارگر از سوي هيأت رسيدگي موجه شناخته نشود، آارفرما رامخير خواهد آرد تا ٣٤ماده 
) ه آار برگردانده و حقوق ايام بالتكليفي وي را بپردازد و يا آنكه در قبال هرسال خدمت حقوقآارگر را ب

  .روز وي را به عنوان خسارت اخراج بپردازد٤٥(
  

عالي مكلف است با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي ــ اجتماعي،  ـ دبيرخانه شوراي٣٥ماده 
ماهنگي وزارت آار و امور اجتماعي و سازمان هر منطقه تهيه و براي نامه نمونه انضباط آار را با ه آيين

  .هاي مناطق آزاد قرار دهد اجرا در اختيار سازمان
  

نامه انضباطي آار خاص آن آارگاه را تهيه و پس از  ـ آارفرماي هر آارگاه مستقر در منطقه، آيين٣٦ماده 
  .تأييد سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد

  
  : پنجم ــ آموزش و آاريابيفصل 

  
ـ وزارت آار و امور اجتماعي، آمار و اطالعات مورد نياز مربوط به نيروي انساني را با هماهنگي ٣٧ماده 

  .نمايد ها و مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهيه مي سازمان هر منطقه حسب مورد از آارگاه
  

ه شغلي و آاريابي غيردولتي در مناطق آزاد ـ سازمان منطقه با صدور مجوز براي مراآز مشاور٣٨ماده 
  .خدمات الزم را از اين طريق ارايه خواهد داد

  
سازمان آموزش فني (ـ سازمان منطقه با هماهنگي و همكاري وزارت آار و امور اجتماعي ٣٩ماده 
سب بانياز متنا]) ٥٠([قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي) ٩(وبا عنايت به ماده ) اي وحرفه

  .اي درمنطقه اقدام خواهد آرد آار نسبت به ايجاد مراآز آموزش فني و حرفه
  

ـ سازمان منطقه با هماهنگي واحد آار و خدمات اشتغال و آارفرمايان نسبت به معرفي افرادي ٤٠ماده 
  .اي اقدام خواهد آرد آه نياز به آموزش دارند به مراآز آموزش فني و حرفه

  
هاي آموزشي و غيره  ربوط به اعزام اين قبيل افراد براي آموزش و چگونگي تشكيل دورهتبصره ـ ضوابط م

  .از سوي سازمان منطقه با همكاري واحد آار و خدمات اشتغال تنظيم خواهد شد



  
  : فصل ششم ــ اشتغال اتباع خارجي

آار مورد نياز خود را از االمكان نيروي  هاي واقع در مناطق موظفند حتي ـ آليه آارفرمايان آارگاه٤١ماده 
ها و  تواند از خدمات، تخصص هاي مذآور مي با اين حال در آارگاه. ميان آارگران ايراني تأمين نمايد

  .نامه استفاده آرد هاي متخصصان تبعه آشورهاي خارجي تحت شرايط مندرج در اين تصويب مهارت
  

آل شاغالن هر منطقه بيشتر ) ١٠ (%تبصره ـ در هر صورت نسبت آارگران خارجي نبايد از ده درصد
  .باشد

  
و تبصره آن به تشخيص ودر خواست ) ٤١(ـ پروانه اشتغال براي اتباع خارجي با رعايت ماده ٤٢ماده 

  .شود سازمان مناطق و توسط واحدآار و خدمات اشتغال درمنطقه صادر مي
  

عهد خواهند آرد آه طي مدت ورزند، ت ـ اتباع خارجي آه در مناطق آزاد به آار اشتغال مي٤٣ماده 
چگونگي انتقال تخصص تبعه خارجي به . هاي خود را آموزش دهند اشتغال، به آارگران ايراني تخصص

  .آارگران ايراني را سازمان هر منطقه تعيين خواهد آرد
  

اد ـ هر آارفرمايي آه قرارداد آار با تبعه آشورهاي خارجي منعقد ساخته، به هنگام پايان قرارد٤٤ماده 
اي آه قراردادش پايان پذيرفته موظفند مراتب را به واحد آار و خدمات اشتغال  آار و همچنين تبعه

  .سازمان هر منطقه اطالع دهند
  

هاي مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستي شامل نام، مليت، تخصص، شغل و مزد  ـ آارگاه٤٥ماده 
 واحد آار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه دريافتي آارگران خود را هر شش ماه يك بار تهيه و به

  .اعالم دارند

  :فصل هفتم ــ تأمين اجتماعي

ـ سازمان هر منطقه آزادمكلف است رأسا يا با مشارآت سازمان تأمين اجتماعي و يا ٤٦ماده 
به منظور ارايه خدمات درماني، غرامت « هايي صندوق يا صندوق»هاي بيمه نسبت به تأسيس  شرآت

يام بيماري، بارداري، از آارافتادگي جزيي و آلي، بازنشستگي، فوت و ساير موارد مربوط براي دستمزد ا
  .آارآنان مشمول اين مقررات در مناطق آزاد اقدام نمايد

  
تواند به طور مستقل نيز نسبت به ارايه خدمات مختلف بيمه  تبصره ـ سازمان تأمين اجتماعي مي

ي واحدهاي مستقر در منلطق آزاد براساس قوانين و مقررات حسب مورد به شاغالن داخلي و خارج
  .تأمين اجتماعي اقدام نمايد

  
ـ آن دسته از آارگران شاغل در واحدهاي واقع در مناطق آزاد آه در گذشته مشمول قانون ٤٧ماده 

رات اند و نيز آارگران مشمول مقر تأمين اجتماعي بوده و حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخته
اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد اشتغال بعدي  نامه آه حق بيمه به صندوق پرداخته اين تصويب

  .توانند سوابق خود را منتقل سازند مي
  

هاي مربوط به سوابق اين گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق  تبصره ـ ضوابط و دستورالعمل
  ])٥١.([عالي مناطق آزاد خواهد رسيد تأييد شورايو سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به 

  
توانند همانند اتباع ايراني از مزاياي  ـ اتباع خارجي آه در مناطق آزاد به آار اشتغال دارند مي٤٨ماده 

  .صندوق مربوط استفاده آنند
  

ررات ـ اتباع خارجي مجاز به آار يا اقامت در مناطق آزاد از حيث خدمات درماني مشمول مق٤٩ماده 
پذير خواهد  به هر حال بيمه اتباع خارجي با توجه به قراردادهاي متقابل انجام. خواهند بود» گر بيمه«
  .بود
  

هاي مربوط به تعيين سرانه حق بيمه اتباع خارجي و نحوه تشكيل   ـ ضوابط و دستورالعمل٥٠ماده 
 تأمين اجتماعي و يا ديگر ها و سازمان ها و مقررات حاآم بر آن و روابط صندوق صندوق يا صندوق

هاي بيمه و چگونگي انتقال سوابق بيمه آارگران خارجي به آشور و ساير مسايل مربوط توسط  شرآت
عالي  عالي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب اآثريت وزراي عضو شوراي دبيرخانه شوراي

  .مناطق آزاد خواهد رسيد



  
  

  :فصل هشتم ــ متفرقه

  .باشد الرعايه مي المللي آار در مناطق آزاد الزم هاي سازمان بين نامه ها و توصيه نامه اوله ـ مق٥١ماده 
 


