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ــی ــار م ــی،    ک ــیل مؤسســات صــنعتی، کشــاورزی، معدن ــند، از قب ک
ســاختمانی، ترابــری مســافری، خدماتــی، تجــاری، تولــیدی، اماکــن 

 .عمومی و امثال آنها

وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنهاست که در مقابل انجام کار              : مزد
 .شود به کارگر پرداخت می

  پرداختی به تبع شغلمجموع مزد شغل و مزایای ثابت : مزد ثابت

هـرگاه مـزد بـه طـور ماهانـه تعییـن و پرداخت شود، حقوق نامیده                  : حقوق
 .شود می

مـدت زمانـی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در                 : کار مدت
 .دهد اختیار کارفرما قرار می

 

مشمول هـای واقع در مناطق آزاد        کلـیه کارگـران، کارفـرمایان و کارگـاه         ـ2مـاده   
 .نامه هستند مقررات این تصویب

 

 اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص            ـتبصره  
های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط         اسـتخدامی و نـیز کارگـران کارگاه       

شود،  کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می   صـاحب 
 .نامه نخواهند بود قررات این تصویبمشمول م

 

نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و       نظـارت بر اجرای مقررات این تصویب       ـ3مـاده   
بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان    کارگـران و انجـام تعهـدات پیش       

قبال تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در        سازمان هر منطقه می   . منطقه خواهدبود 
های الزم را اخذ نماید و در صورت عدم انجام تعهدات یادشده             کارگرانشـان ضمانت  

های اخذ شده، تعهدات کارفرمایان یا آرای        نامه از سـوی کارفرمایان از محل ضمانت      
 .مراجع و محاکم قانونی را در مورد کارگران آنها ایفا نماید
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فرمایان و کارگران نسبت به     سازمان هر منطقه با همکاری ومشارکت کار       ـ4مـاده   
تأمیـن امکانـات رفاهـی مـورد نـیاز کارگـران آن مـنطقه از قبـیل مسـکن، تأسیسات                     
ورزشــی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی و تســهیالت الزم بــه مــنظور تهــیه آذوقــه و 

 .مایحتاج عمومی اقدام خواهد کرد

 

ـ 5مـاده    واحد کار و وزرات کـار و اموراجتماعـی با هماهنگی سازمان هر منطقه،          
خدمـات اشـتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد که این واحد نسبت به       
تنظـیم امـور بـازار کـار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام                 

 .خواهد کرد

 

سرپرسـت واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و              ـ1تبصـره   
 .شود اموراجتماعی منصوب میحکم وزیرکار و 

 

سرپرسـت واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یک بار               ـ2تبصـره   
 .گزارش عملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید

 

ـ 6مـاده    نامه بازرسی به عمل     های مشمول این تصویب    بازرسـان کـار از کارگـاه        
ازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و          کارفرمایان و س  . آورنـد  مـی 

های  های قانونی بازرسان کار در فرصت      ایمنـی محـیط کار کارگران و انجام توصیه        
 .مقرر اقدام نمایند

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قرارداد کارــ فصل دوم  

ز قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال  قـرارداد کار عبارت است ا      ـ7مـاده   
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 .دهد دریافت مزد معین، کاری را برای مدت معین یا نامعین برای کارفرما انجام می

 

در صـورت نامعیـن بـودن مـدت کار، با توجه به ماهیت و طبیعت کار،                  ـ1تبصـره   
 .شود میپایان و خاتمه طرح، پروژه یا فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی 

 

در مواردی که کار ماهیتا دایمی است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده               ـ2 تبصـره 
 .شود است، قرارداد، دایمی تلقی می

 

در مـورد قـراردادهای با مدت موقت و یا کار معین، هیچ یک از طرفین                 ـ3تبصـره   
بینی  پیشمگر درموارد   (جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید        مجـاز نیست به طور یک     

جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین،          در صورت فسخ یک    )شـده در قـرارداد کار     
 .تواند از طریق مرجع حل اختالف، مطالبه خسارت نماید طرف دیگر می

 

ـ 8مـاده    ماهیـت اسـتمراری کار در دایمی بودن قراردادهایی که مدت معین دارد،               
 .باشد مؤثر نمی

 

 :ر برای صحت قرارداد کار الزامی استرعایت شرایط زی ـ9ماده 

  مشروعیت مورد قراردادــالف 

  معین بودن موضوع قراردادــب 

 . عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظرــپ 

 

 اصل بر صحت کلیه قرارداهای کار است، مگر آن که بطالن آنها در مراجع               ـتبصره  
 . برسدصالح به اثبات ذی
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 :باشد کار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی مواد زیر قرارداد ـ10ماده 

 دار خواهد شد ای که کارگر عهده  نوع کار، حرفه یا وظیفهــالف 

  حقوق، مزد و مزایا ــب 

 ها  ساعات کار، تعطیالت و مرخصیــپ 

  محل انجام کارــت 

 . تاریخ انعقاد قرارداد کارــث 

 مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت موقت باشد ــج 

 شود  مزایای رفاهی و انگیزشی که به کارگر داده میــچ 

 نامه  چگونگی حل و فصل اختالفات باتوجه به مفاد این تصویبــح 

 نامه  نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویبــخ 

فین درج آن را در قرارداد الزم  دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع و احوال، طرــد 
 .بدانند

 

شود که یک نسخه آن نزد کارگر،        قـرارداد کـار در سه نسخه تنظیم می         ـ1تبصـره   
 .یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهد بود

 

هـای قرارداد کار مورد نیاز کارگاه ها را به دو            سـازمان مـنطقه نمونـه      ـ2تبصـره   
 . تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد-که یکی از آنها فارسی خواهدبود  -زبان 

 

توانـد مدتـی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نماید، در       کارفـرما مـی    ـ11مـاده   
آنکه الزام به  توانـد بـدون اخطـار قبلی و بی     خـالل ایـن دوره هـر یـک از طرفیـن مـی             

 . قطع نمایدپرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را

 شود ولی در مورد     آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذکر می           ۀمدت دور 
 .ماهر و ساده بیش از یک ماه و کارگران ماهر بیش از سه ماه نخواهد بود کارگران نیمه



 قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی 78 

در هـر صورت مزد و مزایای ضمن کار کارگری که کار وی حین دوره آزمایشی یا                 
 .بد باید برای مدتی که به کار اشتغال داشته است، پرداخت شودیا پایان آن خاتمه می

 

 انعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما برای یک شغل معین              ـتبصره  
 .فقط برای یک بار صورت خواهد گرفت

 

 :یابد قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می ـ12ماده 

  فوت کارگرــالف 

 ارگر بازنشستگی کــب 

  از کار افتادگی کلی کارگرــپ 

  انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معینــث 

  پایان کار در قراردادهایی که منوط به کار معین استــت 

 فسـخ قـرارداد کـار از سـوی کارفـرما و کارگر در مواردی که در قرارداد کار                    ـــ ج  
 .بینی شده است نامه پیش مطابق این تصویب

 ای کارگر استعفــچ 

 

نامه انضباطی کار باشد     هـرگاه اخـراج کارگـر به دلیل عدم رعایت آیین           ـ13مـاده   
. نامه مراجعه نماید   بینی شده در این تصویب     توانـد بـه مـرجع حـل اخـتالف پیش           مـی 

های انضباطی مورد عمل کارگاه      نامه نامه و آیین   مـرجع مذکور بر اساس این تصویب      
 .دتصمیم الزم را اتخاذ خواهدکر

 

بینی آن در قرارداد کار و       هـر گونـه تغییر در شرایط کار منوط به پیش           ـ14مـاده   
هر گاه کارفرما بدون توجه به قرارداد       . شـرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود        

دهد به نحوی که از لحاظ میزان        کـار و عدم جلب موافقت کارگر شرایط کار را تغییر          
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تواند به مرجع حل اختالف   زیان وارد سازد، کارگر می    حیثیت به او لطمه و    یا  مـزد و    
 .شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  شرایط کارــفصل سوم  

 .سال تمام ممنوع است15به کار گماردن افراد کمتر از  ـ15ماده 

 

ر براساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد  مـدت کـار روزانـه کارگ       ـ16مـاده   
ساعت در چهار هفته متوالی تجاوز      176شـد ولـی در هر حال از          کـار تعییـن خواهـد     

 .نخواهد کرد

 

و کار شب، ) 22(تا ) 6(کار روز، کاری است که زمان انجام آن از ساعت    ـ17ماده  
ر مختلط، کاری   باشد، کا  می) 6(تا  ) 22(کـاری اسـت کـه زمـان انجـام آن بین ساعت              

 .شود است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می

 

یابد، بلکه   کـار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی            ـ18مـاده   
 .گیرد روز صورت می در ساعات معینی از شبانه

 

 به نحوی که    کـار نوبتـی کـاری اسـت کـه در طـول مـاه گـردش دارد،                  ـ19مـاده   
 .شود های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می نوبت

 

کاری  هـر گاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شب              ـ20مـاده   
انجام پذیرد، مزایای پرداختی به این قبیل کارها بر اساس قرارداد کار و توافق کارگر   

 .شد خواهدو کارفرما و شرایط واوضاع و احوال کارگاه تعیین 
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، مرخصی استحقاقی ساالنه و تعیطالت      )جمعه(اسـتفاده از تعطیل هفتگی       ـ21ماده  
رســمی بــر اســاس توافــق دو طــرف خواهدبــود و هــر گــاه بــا موافقــت کارگــر ایــن 

ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس  مرخصی
 . خواهد بودتوافق طرفین که قبال اتخاذ شده باشد،

 

نیز ( اردیبهشت11) عالوه بر تعطیالت رسمی کشور، روز جهانی کارگر        ـ22مـاده   
 .آید جزو تعطیالت رسمی کارگران به حساب می

 

در صـورت فسـخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی               ـ23مـاده   
حقاقی کارگر به کلـی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی است           

 .شود اش پرداخت می وی و در صورت فوت او به ورثه

 

مرخصـی اسـتحقاقی سـاالنه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعا             ـ24مـاده   
. بیسـت روز اسـت، سـایر روزهـای تعطـیل جزو ایام مرخصی محسوب نحواهد شد              

 .شود ه میبرای کار کمتر یک سال، مرخصی مزبور نسبت به کار انجام یافته محاسب

 

ساعت مذکور در ) 176(هـر گونـه اضافه کار در چهار هفته که بیش از      ـ  25مـاده   
نامـه انجـام یـابد مسـتلزم پرداخت مزایایی است که قبال در              ایـن تصـویب   ) 16(مـاده   

 .بینی شده است قرارداد کار پیش

 

حداقـل مـزد پرداختـی در مـناطق، کمـتر از حداقـل مـزد قانونی کشور                  ـ  26مـاده   
 .واهد بودنخ

 

بـرای انجـام کـار مسـاوی کـه در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام              ـ27مـاده   
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تبعیض در تعیین میزان مزد بر      . گـیرد بـاید بـه زن و مرد مساوی پرداخت شود            مـی 
 .اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است

 

ی از مزد به صورت غیرنقدی      در مـواردی کـه بـا توافـق طرفیـن قسمت            ـ28مـاده   
ها منصفانه و  شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت       پرداخـت مـی   
 .معقول باشد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  مرجع حل اختالفــفصل چهارم  

 قرارداد کار   نامه و  هر گونه اختالف ناشی از اجرای مقررات این تصویب         ـ29ماده  
 .که بین کارگر و کارفرما رخ دهد، بدوا از طریق سازش حل خواهدشد

روز از سوی هر یک     10) (هر گاه اختالف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف           
 .از طرفین به هیأت رسیدگی ارجاع خواهدشد

 

 :هیأت مذکور درماده فوق مرکب است از ـ30ماده 

 االختیار وی  تامربط یا نماینده  کارفرمای ذیــ

 االختیار وی ربط یا نماینده تام  کارگر ذیــ

  نماینده سازمان منطقهــ

 

 هـیأت رسـیدگی ظـرف ده روز از تـاریخ دریافت شکایت موظف است به               ـتبصـره   
 .موضوع رسیدگی ونظر خود را اعالم دارد

 

  قطعیروز از تاریخ ابالغ به طرفین،) 10( تصمیمات هیأت رسیدگی ظرف   ـ31مـاده   
 .شود و الزم االجرا بوده و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می
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 تواند ظرف  شود می  کارگـری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ می          ـ32ماده  
 .روز به هیأت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید) 15(

 

اده شود، هـر گاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه تشخیص د   ـ33ماده  
ساخت که در قبال هر      هـیأت، اخـراج وی را تأیـید نمـوده و کارفـرما را ملزم خواهد               

 .روز کارگر را به وی بپردازد) 15(سال خدمت، حقوق 

 

هـرگاه اخـراج کارگـر از سـوی هـیأت رسـیدگی موجه شناخته نشود،                 ـ34مـاده   
 ایام بالتکلیفی وی    کارفرما رامخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق           

روز وی را به عنوان خسارت      45) (را بپردازد و یا آنکه در قبال هرسال خدمت حقوق         
 .اخراج بپردازد

 

عالی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال            دبـیرخانه شورای   ـ35ماده  
ور نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و ام            اجتماعی، آیین  ــاقتصـادی   

های مناطق آزاد    اجتماعـی و سـازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمان             
 .قرار دهد

 

نامه انضباطی کار خاص آن      کارفرمای هر کارگاه مستقر در منطقه، آیین       ـ36ماده  
 .کارگاه را تهیه و پس از تأیید سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: یابی آموزش و کارــفصل پنجم  

وزارت کـار و امـور اجتماعـی، آمـار و اطالعـات مـورد نیاز مربوط به               ـ37مـاده   
هــا و  نــیروی انســانی را بــا هماهنگــی ســازمان هــر مــنطقه حســب مــورد از کارگــاه
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 .نماید مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهیه می

 

ه با صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی       سـازمان مـنطق    ـ38 مـاده 
 .غیردولتی در مناطق آزاد خدمات الزم را از این طریق ارایه خواهد داد

 

سـازمان مـنطقه بـا هماهنگـی و همکـاری وزارت کار و امور اجتماعی                 ـ39مـاده   
ق قانون چگونگی اداره مناط   ) 9( وبا عنایت به ماده      )ای سـازمان آموزش فنی وحرفه    (

  متناسـب بانیاز کار نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و           )1( صـنعتی  ـــ آزاد تجـاری    
 .ای درمنطقه اقدام خواهد کرد حرفه

 

سـازمان مـنطقه بـا هماهنگی واحد کار و خدمات اشتغال و کارفرمایان              ـ40مـاده   
ای  نسـبت بـه معرفـی افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و حرفه                 

 .ام خواهد کرداقد

 

 ضـوابط مـربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش و چگونگی تشکیل         ـتبصـره   
هـای آموزشـی و غیره از سوی سازمان منطقه با همکاری واحد کار و خدمات                 دوره

 .شد اشتغال تنظیم خواهد

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  اشتغال اتباع خارجیــفصل ششم  

االمکان نیروی   های واقع در مناطق موظفند حتی      کلیه کارفرمایان کارگاه   ـ41مـاده   
های  با این حال در کارگاه   . کار مورد نیاز خود را از میان کارگران ایرانی تأمین نماید          

های متخصصان تبعه کشورهای     ها و مهارت   توانـد از خدمـات، تخصص      مذکـور مـی   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4 رجوع به صفحهـ 1
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 .نامه استفاده کرد  تصویبخارجی تحت شرایط مندرج در این

 

کل ) 10(% در هـر صـورت نسـبت کارگـران خارجـی نـباید از ده درصد                  ـتبصـره   
 .شاغالن هر منطقه بیشتر باشد

 

و تبصره آن به   ) 41(پـروانه اشـتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده            ـ42مـاده   
نطقه تشـخیص ودر خواست سازمان مناطق و توسط واحدکار و خدمات اشتغال درم   

 .شود صادر می

 

 ورزند، تعهد خواهند کرد    اتـباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می           ـ43ماده  
چگونگی . های خود را آموزش دهند     که طی مدت اشتغال، به کارگران ایرانی تخصص       

 .کرد انتقال تخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را سازمان هر منطقه تعیین خواهد

 

هر کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته،            ـ44مـاده   
ای که قراردادش پایان پذیرفته موظفند       بـه هـنگام پایـان قـرارداد کار و همچنین تبعه           

 .مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطالع دهند

 

ستی شامل نام، ملیت،   هـای مسـتقر در مـنطقه ملـزم هستند فهر           کارگـاه  ـ45مـاده   
تخصـص، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه و به واحد              

 .کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعالم دارند

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  تأمین اجتماعیــفصل هفتم  

 است رأسا یا با مشارکت سازمان تأمین        سـازمان هر منطقه آزادمکلف     ـ46مـاده   
به منظور  « هایی صندوق یا صندوق  »های بیمه نسبت به تأسیس       اجتماعی و یا شرکت   
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ارایـه خدمـات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کارافتادگی جزیی و    
کلـی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در              

 .مناطق آزاد اقدام نماید

 

تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات           سازمان تأمین اجتماعی می    ـتبصره  
مخـتلف بـیمه حسـب مـورد به شاغالن داخلی و خارجی واحدهای مستقر در منلطق                 

 .آزاد براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی اقدام نماید

 

ل در واحدهـای واقع در مناطق آزاد که در          آن دسـته از کارگـران شـاغ        ـ47مـاده   
گذشـته مشـمول قـانون تأمیـن اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی                

نامه که حق بیمه به صندوق       انـد و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب         پرداخـته 
ود توانند سوابق خ اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد اشتغال بعدی می    پرداخـته 

 .را منتقل سازند

 

های مربوط به سوابق این گونه افراد و احتساب آن   ضوابط و دستورالعمل  ـتبصره  
عالی مناطق   توسط سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای           

 )1(.آزاد خواهد رسید

 

د همانند توانن اتـباع خارجـی کـه در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می           ـ48مـاده   
 .اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده کنند

 

 اتـباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی               ـ49ماده  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 87 رجوع به صفحهـ 1
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به هر حال بیمه اتباع خارجی با توجه به         .  خواهـند بـود    »گـر  بـیمه «مشـمول مقـررات     
 .پذیر خواهد بود قراردادهای متقابل انجام

 

ـ 50مـاده     های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی       ضوابط و دستورالعمل    
ها و   ها و مقررات حاکم بر آن و روابط صندوق         و نحـوه تشـکیل صـندوق یا صندوق        

های بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه        سـازمان تأمیـن اجتماعـی و یـا دیگر شرکت          
عالی و    دبیرخانه شورای  کارگـران خارجـی بـه کشور و سایر مسایل مربوط توسط           

عالی مناطق   سـازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای           
 .آزاد خواهد رسید

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : متفرقهــفصل هشتم  

ـ 51مـاده    ی کار در مناطق آزاد     الملل های سازمان بین   نامه ها و توصیه   نامه مقاوـله   
 .باشد الرعایه می الزم
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 ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی

  صنعتی-شدگان در مناطق آزاد تجاری  بیمه

 )1(جمهوری اسالمی ایران
 

 

 صنعتی مشمول ــاشخاصـی کـه قـبل از اشـتغال در مـناطق آزادتجاری           ـ1مـاده   
 و حق بیمه مربوط را پرداخته باشند، پس از اشتغال در            قـانون تأمیـن اجتماعی بوده     

توانند درخواست انتقال حق بیمه سهم خود را پس          واحدهـای واقع در مناطق آزاد می      
 .اند بنمایند از کسر حق درمان متعلقه به صندوقی که نزد آن بیمه شده

 

ات بیمه اشخاصـی که در مناطق آزاد به کار اشتغال داشته و مشمول مقرر   ـ2ماده  
های مشمول قانون تأمین اجتماعی در       و مـناطق باشند، درصورت اشتغال در کارگاه       

 توانند تقاضای انتقال سوابق خود را به سازمان تأمین اجتماعی          سـایر نقاط کشور، می    
تسـلیم دارنـد وسـازمان مذکـور نیز مکلف به انتقال حق بیمه آنان با رعایت مقررات                  

 .باشد مربوط می

 

های مناطق آزاد و سازمان تأمین اجتماعی ضمن ایجاد تسهیالت           سازمان ـ3مـاده   
های مناطق   الزم بـه مـنظور نقـل و انـتقال سوابق مشمولین خود از صندوق سازمان               

آزاد بـه سـازمان تأمیـن اجتماعی و به عکس، مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه و                  
 .کنند میو اصالحات آن را رعایت 1365 ــ مصوب ــبازنشستگی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصویب نامه1

27101373

44304105

//
 کت/
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ها و  ها، سازمان مستخدمان مستعفی، اخراجی و بازخرید خدمت وزارتخانه      ـ4ماده  
هـای دولتـی و مؤسسـاتی کـه شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است، در                 شـرکت 

صـورت اشـتغال در مـناطق آزاد بـه شرطی که وجوه حق بیمه وکسور بازنشستگی        
 انتقال وجوه مذکور تابع ضوابط این       مـربوط را دریافـت کـرده باشند از حیث نقل و           

 .نامه خواهند بود آیین

 

ـ 5مـاده    نقـل و انتقال حق بیمه اشخاصی که در یکی از مناطق آزاد اشتغال دارند                 
نحوه انتقال  . در صورت اشتغال در دیگر مناطق آزاد به صندوق مربوط بالمانع است           

 .کسور و حق بیمه حسب ضوابط مبدأ خواهد بود

 

 هـرگاه بیمه شده در هر دو منطقه آزاد و نزد یک صندوق بیمه شده باشد،                 ـتبصره  
تـنها سـوابق وی به صندوق محل اشتغال جدید منتقل خواهدشد در غیر این صورت                

 .شود سوابق خدمت و حق بیمه پرداخت شده کال به صندوق جدید منتقل می

 

ـ 6مـاده    ال به سازمان  سـوابق اشـتغال شـاغلین در مـناطق آزاد در صـورت انتق               
شود که صندوق حمایتی مشمول در قبال اخذ  تأمین اجتماعی در صورتی پذیرفته می    

در غیر  . های موضوع قانون تأمین اجتماعی باشد      حـق بـیمه، متعهد ارایه کلیه حمایت       
التفاوت نرخ حق بیمه مربوط تا حق بیمه مقرر در   ایـن صـورت بـیمه شـده بـاید مابه          

 .از حیث برخورداری از مزایای قانونی پرداخت کندقانون تأمین اجتماعی را 

 

در صورت انتقال مشمولین تأمین اجتماعی به مناطق آزاد و به عکس تنها        ـ7مـاده   
حق بیمه و یا کسور بازنشستگی مربوط به آن قسمت از سنوات اشتغال که حق بیمه              
و کسـور بازنشسـتگی مـربوط بـه آن پرداخـت گـردیده جـزو سـوابق خدمـت آنان                     

 .شد محسوب خواهد
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 نامه اجرایی اخذ عوارض آیین
  صنعتی-در مناطق آزاد تجاری 

 )1(جمهوری اسالمی ایران
 
 

هـای زیـر به جای عبارات مشروح مربوط به کار            نامـه واژه   در ایـن آییـن     ـ1مـاده   
 :رود می

 کشور جمهوری اسالمی ایران : کشور
 وری اسالمی ایران صنعتی جمه-یک از مناطق آزادتجاری  هر : منطقه

  صنعتی جمهوری اسالمی ایران-سازمان هر منطقه آزادتجاری  : سازمان
 

 :شود عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد اخذ می ـ2ماده 
 

 :گذاری  عوارض شمارهــالف  

گذاری وسایل نقلیه زمینی، متناسب با نوع        وجوهـی است که سازمان در قبال شماره       
 .ایدنم وسیله، اخذ می

 
 : عوارض ساالنهــب  

وجوهـی اسـت کـه سـازمان سـاالنه از دارندگان وسایل نقلیه زمینی متناسب با نوع                  
 .نماید وسیله، اخذ می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تصـــــویب نامـــــه 1

1021373
16449254
//

، کت/
2351374
4546115384

//
، کت/

18101375
10885817544
//

، کت/
9121376

7660519227
//

، کت/

3131377
1289019734

//
 وکت/

1551382
2660729075

//
 هـت/




