
بيمه و تامين اجتماعي درمناطق ويژه اقتصادي مقررات اشتغال نيروي انساني،

  ١٦/٣/١٣٧٦ک مورخ ٢٥ت/٣٣٤٣٣تصويب نامه شماره 

   آليات–فصل اول 

: رود هاي مشروح مربوط به آار مي هاي زير به جاي عبارت نامه واژه  در اين تصويب-١ماده 

 آشور جمهوري اسالمي ايران  :     آشور

 مناطق ويژه اقتصادي    :   مناطق

 صنعتي ومناطق ويژه اقتصادي - دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري   : دبيرخانه

مسئول مناطق ويژه اقتصادي   سازمان   : سازمان

) ١٧(و مـاده     قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتـصادي       ) ١٦( مقررات موضوع ماده        : مقررات

  آئين نامه اجرايي آن

 آسي آه به هر عنوان در مقابل دريافت مـزد يـا حقـوق بـه درخواسـت آارفرمـا آـار                      :   آارگر

. آند مي

 شخصي است حقيقي يا حقوقي آه آارگر به درخواست و به حساب او در مقابـل                    : آارفرما  

. آند دريافت مزد يا حقوق آار مي

آنـد، از     يـا نماينـده او در آنجـا آـار مـي            محلي است آه آارگر به درخواست آارفرما             :  آارگاه

قبيل موسسات صنعتي، آشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافري، خـدماتي، تجـاري،            

. توليدي، اماآن عمومي و امثال آنها

 وجوه نقـدي يـا غيرنقـدي و يـا مجمـوع آنهاسـت آـه در مقابـل انجـام آـار بـه آـارگر                          :    مزد

. شود پرداخت مي

 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

 مدت زماني آه آارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام آار در اختيـار آارفرمـا قـرار           : مدت آار 

. دهد مي

مــشمول مقــررات ايــن  هــاي واقــع درمنــاطق ويــژه ان و آارگــاه آليــه آــارگران، آارفرمايــ-٢مــاده 

. نامه هستند تصويب

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

هـاي خـانوادگي آـه انجـام آـار آنهـا منحـصرًا توسـط صـاحب آـار و همـسر و                          نيز آارگران آارگاه  

نامه   شود، مشمول مقررات اين تصويب      طبقه اول وي انجام مي    خويشاوندان نسبي درجه يك از      

. نخواهند بود

نامه و رعايت حقـوق آارفرمايـان و آـارگران و انجـام                نظارت بر اجراي مقررات اين تصويب      -٣ماده  

سازمان هر  . بيني شده در ارتباط با قرارداد آار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود              تعهدات پيش 

هـاي الزم را اخـذ         براي انجام تعهـدات آارفرمايـان در قبـال آارگرانـشان ضـمانت             تواند  منطقه مي 

هـاي اخـذ    نامه نمايد و در صورت عدم انجام تعهدات ياد شده از سوي آارفرمايان از محل ضمانت       

. شده، تعهدات آارفرمايان يا آراي مراجع و محاآم قانوني را در مورد آارگران آنها ايفا نمايد



مان هـر منطقـه بـا همكـاري و مـشارآت آارفرمايـان و آـارگران نـسبت بـه تـامين                        سـاز  -٤ماده  

ــاز آــارگران آن منطقــه از قيــل مــسكن، تاسيــسات ورزشــي، خــدمات     ــات رفــاهي موردني امكان

. بهداشتي و درماني و تسهيالت الزم به منظور تهيه آذوقه و مايحتاج عمومي اقدام خواهد آرد               

اعي بــا همــاهنگي ســازمان هــر منطقــه، واحــد آــار و خــدمات  وزارت آــار و امــور اجتمــ-٥مــاده 

ايجاد خواهد آرد آه اين واحـد نـسبت بـه تنظـيم امـور بـازار                  اشتغال را در هر يك از مناطق ويژه       

. آار، نظارت بر مسايل حفاظت و بهداشت آار و ساير امور اقدام خواهد آرد

ازمان هر منطقه و حكم وزيـر آـار          سرپرست واحد آار و خدمات اشتغال با پيشنهاد س         -١تبصره  

. شود و امور اجتماعي منصوب مي

 سرپرست واحدآار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه يكبـار گـزارش عملكـرد                 -٢تبصره  

. اين واحد را به وزارت آار و امور اجتماعي ارسال نمايد

. آورنـد   عمـل مـي   نامـه بازرسـي بـه         هـاي مـشمول ايـن تـصويب          بازرسـان آـار از آارگـاه       -٦ماده  

آارفرمايان و سازمان هر منطقه موظفنـد نـسبت بـه رفـع نـواقص حفاظـت و ايمنـي محـيط آـار                        

  . هاي مقرر اقدام نمايند هاي قانوني بازرسان آار در فرصت آارگران و انجام توصيه

 

   قراردادکار-فصل دوم

ر قبـال دريافـت مـزد        قرارداد آار عبارت است از قرارداد آتبي آـه بـه موجـب آن آـارگر د                 -٧ماده  

. دهد معين، آاري را براي مدت معين يا نامعين براي آارفرما انجام مي

 در صورت نامعين بودن مدت آار، با توجه به ماهيت و طبيعت آار، پايان و خاتمه طـرح،                  -١تبصره  

. شود پروژه يا فعاليت آارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقي مي

هيتًا دايمي است و در قرارداد نيز ذآر مدت نشده است، قرارداد،             در مواردي آه آار ما     -٢تبصره  

. شود دايمي تلقي مي

 در مورد قراردادهاي با مدت موقت و يا آار معين، هيچ يك از طـرفين مجـاز نيـست بـه                      -٣تبصره  

در ) بينـي شـده در قـرارداد آـار          مگر در مـوارد پـيش     (جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نمايد         طور يك 

تواند از طريق مرجع حـل        جانبه قرارداد از سوي هر يك از طرفين، طرف ديگر مي            فسخ يك صورت  

. اختالف، مطالبه خسارت نمايد

ــاده  ــوثر      -٨م ــين دارد، م ــدت مع ــه م ــودن قراردادهــايي آ ــار در دايمــي ب ــت اســتمراري آ  ماهي

. باشد نمي

:  رعايت شرايط زير براي صحت قرارداد آار الزامي است-٩ماده 

 مشروعيت مورد قرارداد -الف

 معين بودن موضوع قرارداد -ب

.  عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام آار مورد نظر-ج

صـالح بـه       اصل بر صحت آليه قراردادهاي آار است، مگر آنكه بطـالن آنهـا در مراجـع ذي                 -تبصره

. اثبات برسد

:  دقيق طرفين بايد حاوي مواد زير باشد قرارداد آار عالوه بر مشخصات-١٠ماده 

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



 حقوق، مزد و مزايا -ب

ها   ساعات آار، تعطيالت و مرخص-ج

 محل انجام آار -د

 تاريخ انعقاد قرارداد آار -ه

 مدت قرارداد، چنانچه آار براي مدت موقت باشد -و

شود   رفاهي و انگيزشي آه به آارگر داده مي مزاياي-ز

نامه   چگونگي حل و فصل اختالفات با توجه به مفاد اين تصويب-ح

نامه   نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد اين تصويب-ط

.  ديگر مواردي آه با شرايط و اوضاع و احوال، طرفين درج آن را در قرارداد الزم بدانند-ي

شود آه يك نسخه آن نزد آارگر، يـك نـسخه نـزد     آار در سه نسخه تنظيم مي قرارداد -١تبصره  

. آارفرما و يك نسخه در اختيار سازمان منطقه خواهد بود

 آـه يكـي از   –هـا را بـه دو زبـان     هاي قرارداد آار مورد نياز آارگاه  سازمان منطقه نمونه -٢تبصره  

.  خواهد داد تهيه و در اختيار آنان قرار-آنها فارسي خواهد بود

تواند مدتي را به نام دوره آزمايشي آار تعيين نمايد، در خالل اين دوره هر                  آارفرما مي  -١١ماده  

آنكـه الـزام بـه پرداخـت خـسارت داشـته باشـد،                تواند بدون اخطار قبلـي و بـي         يك از طرفين مي   

. رابطه آار را قطع نمايد

شـود ولـي در مـورد آـارگران           ارداد ذآـر مـي    مدت دوره آزمايشي با توافق دو طرف تعيين و در قر          

. نيمه ماهر و ساده بيش از يك ماه و آارگران ماهر بيش از سه ماه نخواهد بود

در هر صورت مزد و مزاياي ضمن آار آارگري آه آار وي حين دوره آزمايشي يـا پايـان آن خاتمـه                      

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

 انعقاد قرارداد آزمايشي بين يك آارگر و يك آارفرما براي يك شغل معـين فقـط بـراي يـك                     -تبصره

. بار صورت خواهد گرفت

: يابد  قرارداد آار به يكي از طرق زير خاتمه مي-١٢ماده 

 فوت آارگر -الف

 بازنشستگي آارگر -ب

 از آارافتادگي آلي آارگر -ج

ار با مدت معين  انقضاي مدت در قرادادهاي آ-د

 پايان آار در قراردادهايي آه منوط به آار معين است -ه

ــن       -و ــار مطــابق اي ــرارداد آ ــه در ق ــواردي آ ــارگر در م ــا و آ ــار از ســوي آارفرم ــرارداد آ  فــسخ ق

. بيني شده است نامه پيش تصويب

 استعفاي آارگر -ز

توانـد بـه      اطي آـار باشـد مـي      نامـه انـضب      هرگاه اخراج آارگر به دليل عدم رعايـت آيـين          -١٣ماده  

مرجع مذآور براسـاس ايـن      . نامه مراجعه نمايد    بيني شده در اين تصويب      مرجع حل اختالف پيش   

. هاي انضباطي مورد عمل آارگاه تصميم الزم را اتخاذ خواهد آرد نامه نامه و آيين تصويب



 آـار و شـرايط و اوضـاع و        بيني آن در قرارداد      هرگونه تغييير در شرايط آار منوط به پيش        -١٤ماده  

هرگاه آارفرما بدون توجه به قـرارداد آـار و عـدم جلـب موافقـت آـارگر                  . احوال آارگاه خواهد بود   

شرايط آار را تغيير دهد به نحـوي آـه از لحـاظ ميـزان مـزد و يـا حيثيـت بـه او لطمـه و زيـان وارد                 

. ارت نمايدتواند به مرجع حل اختالف شكايت آرده و تقاضاي خس سازد، آارگر مي

  

  شرايط کار: فصل سوم

.  سال تمام ممنوع است١٥ به آار گماردن افراد آمتر از -١٥ماده 

 مدت آار روزانه آارگر براساس توافق دو طرف و به موجـب قـرارداد آـار تعيـين خواهـد                     -١٦ماده  

.  ساعت در چهار هفته متوالي تجاوز نخواهد آرد١٧٦شد ولي در هر حال از 

و آار شب، آـاري اسـت       ) ٢٢(تا  ) ٦(ر روز، آاري است آه زمان انجام آن از ساعت            آا -١٧ماده  

آـار مخـتلط، آـاري اسـت آـه بخـشي از             . باشـد   مـي ) ٦(تا  ) ٢٢(آه زمان انجام آن بين ساعت       

. شود ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي

يابـد، بلكـه در سـاعات     الي انجـام نمـي   آار متناوب آاري است آه نوعًا در ساعات متو  -١٨ماده  

. گيرد روز صورت مي معيني از شبانه

هاي آن در صـبح        آار نوبتي آاري است آه در طول ماه گردش دارد، به نحوي آه نوبت              -١٩ماده  

. شود يا عصر يا شب واقع مي

آـاري انجـام پـذيرد،         هرگاه به موجب قرارداد منعقده، آار بـه صـورت نـوبتي و يـا شـب                 -٢٠ماده  

مزاياي پرداختي به اين قبيل آارهـا براسـاس قـرارداد آـار و توافـق آـارگر و آارفرمـا و شـرايط و                         

. اوضاع و احوال آارگاه تعيين خواهد شد

حقاقي ساالنه و تعطـيالت رسـمي       ، مرخصي است  )جمعه( استفاده از تعطيل هفتگي      -٢١ماده  

هـا بـه روز ديگـري     براساس توافق دو طرف خواهد بود و هرگـاه بـا موافقـت آـارگر ايـن مرخـصي            

منتقل شود و يا استفاده نشود، مزاياي پرداختي براساس توافق طـرفين آـه قـبًال اتخـاذ شـده                    

. باشد، خواهد بود

نيز جزو تعطـيالت    )  ارديبهشت ١١(ارگر   عالوه بر تعطيالت رسمي آشور، روز جهاني آ        -٢٢ماده  

. آيد رسمي آارگران به حساب مي

 در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد آار يا بازنشستگي و از آارافتـادگي آلـي آـارگر و يـا                 -٢٣ماده  

تعطيل آارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي آارگر به وي و در صـورت فـوت او بـه                    

. شود اش پرداخت مي ورثه

 مرخصي استحقاقي سـاالنه آـارگران بـا احتـساب روزهـاي جمعـه جمعـًا بيـست روز                    -٢٤ماده  

بـراي آـار آمتـر از يـك     . است، ساير روزهاي تعطيل جـزو ايـام مرخـصي محـسوب نخواهـد شـد        

. شود سال، مرخصي مزبور نسبت به آار انجام يافته، محاسبه مي

ايـن  ) ١٦(سـاعت مـذآور در مـاده        ) ١٧٦( هرگونه اضـافه آـار در چهـار هفتـه بـيش از               -٢٥ماده  

بينـي شـده      نامه انجام يابد مستلزم پرداخت مزايايي است آه قبًال در قـرارداد آـار پـيش                 تصويب

. است

.  حداقل مزد پرداختي در مناطق، آمتر از حداقل مزد قانوني آشور نخواهد بود-٢٦ماده 



گيرد بايـد بـه زن    ك آارگاه انجام مي براي انجام آار مساوي آه در شرايط مساوي در ي -٢٧ماده  

تبعـيض در تعيـين ميـزان مـزد براسـاس سـن، جـنس، نـژاد و                  . و مرد مزد مساوي پرداخت شـود      

. قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است

شـود،     در مواردي آه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مـي               -٢٨ماده  

  . ها منصفانه و معقول باشد گونه پرداخت شده براي اينبايد ارزش، نقدي تعيين 

  

   مرجع حل اختالف-فصل چهارم

 هرگونه اختالف ناشي از اجراي مقررات اين تصويبنامه و قرارداد آـار آـه بـين آـارگر و                    -٢٩ماده  

. آارفرما رخ دهد، بدوًا از طريق سازش حل خواهد شد

روز از سوي هر يك از طـرفين بـه          ) ١٠(رف  هرگاه اختالف از طريق سازش حل نشود، موضوع ظ        

. هيات رسيدگي ارجاع خواهد شد

:  هيات مذآور در ماده فوق مرآب است از-٣٠ماده 

االختيار وي  آارفرماي ذيربط يا نماينده تام

االختيار وي  آارگر ذيربط يا نماينده تام 

نماينده سازمان منطقه  

خ دريافت شكايت موظف است به موضـوع رسـيدگي           هيات رسيدگي ظرف ده روز از تاري       -تبصره

. و نظر خود را اعالم دارد

االجـرا    روز از تاريخ ابالغ به طرفين، قطعي و الزم        ) ١٠( تصميمات هيات رسيدگي ظرف      -٣١ماده  

. شود بوده و به وسيله دايره اجراي احكام دادگستري اجرا مي

روز بـه   ) ١٥(توانـد ظـرف       شود مي   سخ مي  آارگري آه قراداد آارش از سوي آارفرما ف        -٣٢ماده  

. هيات مراجعه و تقاضاي رسيدگي نمايد

 هرگاه اخراج آارگر از سوي هيات رسيدگي موجه تشخيص داده شود، هيـات، اخـراج                -٣٣ماده  

) ١٥(وي را تاييد نموده و آارفرما را ملزم خواهد ساخت آـه در قبـال هـر سـال خـدمت، حقـوق           

. دروز آارگر را به وي بپرداز

 هرگاه اخراج آارگر از سوي هيات رسـيدگي موجـه شـناخته نـشود، آارفرمـا را مخيـر             -٣٤ماده  

خواهد آرد تا آارگر را به آار برگردانده و حقوق ايام بالتكليفي وي را بپـردازد و يـا آنكـه در قبـال                        

. روز وي را به عنوان خسارت اخراج بپردازد) ٤٥(هر سال خدمت حقوق 

 –ه شورايعالي مكلف اسـت بـا توجـه بـه شـرايط و اوضـاع و احـوال اقتـصادي                       دبيرخان -٣٥ماده  

نامه نمونه انضباط آار را با هماهنگي وزارت آار و امور اجتمـاعي و سـازمان هـر                    اجتماعي، آيين 

. هاي مناطق ويژه قرار دهد منطقه تهيه و براي اجرا در اختيار سازمان

نامه انضباطي آار خاص آن آارگاه را تهيـه      طقه، آيين  آارفرماي هر آارگاه مستقر در من      -٣٦ماده  

  . و پس از تاييد سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد

  

   آموزش و کاريابي-فصل پنجم



 وزارت آار و امور اجتماعي، آمار و اطالعات مـورد نيـاز مربـوط بـه نيـروي انـساني ار بـا          -٣٧ماده  

ها و موسسات واقـع در منـاطق ويـژه تهيـه           رگاههماهنگي سازمان هر منطقه حسب مورد از آا       

. نمايد مي

 سازمان منطقه با صدور مجـوز بـراي مراآـز مـشاوره شـغلي و آاريـابي غيردولتـي در                     -٣٨ماده  

. از اين طريق ارايه خواهد داد مناطق ويژه خدمات الزم را

ازمان آمـوزش   سـ ( سازمان منطقه با هماهنگي و همكاري وزارت آار و امور اجتماعي             -٣٩ماده  

قانون تشكيل واداره مناطق ويژه متناسب با نيـاز بـازار   ) ١٦(و با عنايت به ماده ) اي  فني و حرفه  

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

 سازمان منطقـه بـا همـاهنگي واحـد آـار و خـدمات اشـتغال و آارفرمايـان نـسبت بـه                  -٤٠ماده  

. اي اقدام خواهد آرد  افرادي آه نياز به آموزش دارند به مراآز آموزش فني و حرفهمعرفي

هــاي   ضــوابط مربــوط بــه اعــزام ايــن قبيــل افــراد بــراي آمــوزش و چگــونگي تــشكيل دوره-تبــصره

آموزشي و غيره از سوي سازمان منطقه با همكاري واحد آار و خدمات اشتغال تنظـيم خواهـد                  

  . شد

  

  ل اتباع خارجي اشتغا-فصل ششم

االمكان نيروي آار مـورد نيـاز     هاي واقع در مناطق موظفند حتي        آليه آار فرمايان آارگاه    -٤١ماده  

تـوان از خـدمات،       هاي مذآور مي    با اين حال در آارگاه    . خود را از ميان آارگران ايراني تامين نمايد       

رج در ايــن هــاي متخصــصان تبعــه آــشورهاي خــارجي تحــت شــرايط منــد   هــا و مهــارت تخــصص

. نامه استفاده آرد تصويب

آـل شـاغالن هـر منطقـه        %) ١٠( در هر صورت نسبت آارگران خارجي نبايد از ده درصد            -تبصره

. بيشتر باشد

و تبـصره آن بـه تـشخيص و         ) ٤١( پروانه اشـتغال بـراي اتبـاع خـارجي بـا رعايـت مـاده                 -٤٢ماده  

. شود غال در منطقه صادر ميدرخواست سازمان مناطق و توسط واحد آار و خدمات اشت

ورزند، تعهـد خواهنـد آـرد آـه طـي مـدت                اتباع خارجي آه درمناطق ويژه اشتغال مي       -٤٣ماده  

چگـونگي انتقـال تخـصص تبعـه        . هـاي خـود را آمـوزش دهنـد          اشتغال، به آارگران ايراني تخصص    

. خارجي به آارگران ايراني را سازمان هر منطقه تعيين خواهد آرد

 آـشورهاي خـارجي منعقـد سـاخته، بـه هنگـام              ر آارفرمايي آه قرارداد آار با تبعـه        ه -٤٤ماده  

اي آه قراردادش پايان پذيرفته موظفند مراتب را بـه واحـد آـار و                 پايان قرارداد آار و همچنين تبعه     

. خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطالع دهند

ي شـامل نـام، مليـت، تخـصص،         هاي مستقر در منطقه ملـزم هـستند فهرسـت            آارگاه -٤٥ماده  

شغل و مزد دريافتي آارگران خود را هر شش ماه يك بار تهيه و بـه واحـدآار و خـدمت اشـتغال                       

. سازمان هر منطقه اعالم دارند

  

   تامين اجتماعي–فصل هفتم 



 مكلف است راسًا يا بـا مـشارآت سـازمان تـامين اجتمـاعي و يـا              سازمان هر منطقه   -٤٦ماده  

 به منظور ارايه خدمات درماني،      ”هايي  صندوق يا صندوق  “نسبت به تاسيس    هاي بيمه     شرآت

غرامت دستمزد ايام بيماري، بارداري، از آار افتادگي جزيي و آلي، بازنشستگي، فوت و ساير               

. موارد مربوط براي آارآنان مشمول اين مقررات در مناطق ويژه اقدام نمايد

به طور مستقل نيز نـسبت بـه ارايـه خـدمات مختلـف              تواند     سازمان تامين اجتماعي مي    -تبصره

براسـاس   ويـژه  بيمه حسب مورد به شـاغالن داخلـي و خـارجي واحـدهاي مـستقر در منـاطق                 

. قوانين و مقررات تامين اجتماعي اقدام آند

آه در گذشته مـشمول      ويژه    آن دسته از آارگران شاغل در واحدهاي واقع در مناطق          -٤٧ماده  

انـد و نيـز آـارگران         اعي بوده و حق بيمه به سازمان تـامين اجتمـاعي پرداختـه            قانون تامين اجتم  

اند سوابق آنها محفوظ بـوده و         نامه آه حق بيمه به صندوق پرداخته        مشمول مقررات اين تصويب   

. توانند سوابق خود را منتقل سازند در موارد اشتغال بعدي مي

ايــن گونــه افــراد و احتــساب آن توســط هــاي مربــوط بــه ســوابق   ضــوابط و دســتورالعمل-تبــصره

سازمان منـاطق و سـازمان تـامين اجتمـاعي تهيـه و بـه تاييـد شـورايعالي منـاطق آزاد خواهـد                        

. رسيد

تواننـد هماننـد اتبـاع ايرانـي از       آار اشتغال دارند ميژه اتباع خارجي آه در مناطق وي  -٤٨ماده  

. مزاياي صندوق مربوط استفاده آنند

  ارجي مجاز به آار يا اقامت در مناطق ويـژه از حيـث خـدمات درمـاني مـشمول             اتباع خ  -٤٩ماده  

به هر حال بيمه اتبـاع خـارجي بـا توجـه بـه قراردادهـاي متقابـل                  .  خواهند بود  ”گر  بيمه“مقررات  

. پذير خواهد بود انجام

هاي مربوط بـه تعيـين سـرانه حـق بيمـه اتبـاع خـارجي و نحـوه                      ضوابط و دستورالعمل   -٥٠ماده  

هــا و ســازمان تــامين  هــا و مقــررات حــاآم بــر آن و روابــط صــندوق  شكيل صــندوق يــا صــندوقتــ

هاي بيمه و چگونگي انتقال سوابق بيمه آارگران خارجي بـه آـشور               اجتماعي و يا ديگر شرآت    

تـصويب شـوراي     و سـازمان تـامين اجتمـاعي تهيـه وبـه       و ساير مسايل مربوط توسط دبيرخانه  

  . د خواهد رسي عالي مناطق

  

   متفرقه–فصل هشتم 

الرعايـه   ويـژه الزم  المللـي آـار در منـاطق    هـاي سـازمان بـين       هـا و توصـيه       مقاولـه نامـه    -٥١ماده  

.باشد مي

   

   

 


