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واحد كار و خدهات اشتغال
«تعهدات كارفرهاي هتقاضي صدور پروانه اشتغال براي اتباع خارجي شاغل در هنطقه ويژه اقتصادي سلفچگاى»
ثذيٌَسيلِ ايٌجبًت

هذيش عبهل ً /وبيٌذُ تبم االختيبس ضشمت

هتعْدذ

هي گشدم مليِ هقشسات الصم االجشاء اتجبع خبسجي دس هٌغقِ ٍيژُ اقتصبدي سلفچگبى ٍ تعْذات ثِ ضشح ريل سا سعبيت ًوَدُ ٍ مليدِ هدَاسد
اثالغي ٍ اهَسهشثَط ثِ اتجبع خبسجي ضبغل دس ضشمت  /مبسگبُ سا مِ اص هٌغقِ ٍيژُ اقتصبدي سلفچگبى پشٍاًدِ اضدتلبد دسيب دت ًودَدُ اًدذ
ساپيگيشي ًوبين.
 -1حضَس ٍ اضتلبد اتجبع خبسجي بقذ پشٍاًِ اضدتلبد ٍ يدب ثندبسگيشي اتجدبع خدبسجي دس ضدللي غيدش اص ضدلل هٌدذسن دس پشٍاًدِ اضدتلبد يدب
ثنبسگيشي اتجبع خبسجي پس اص پبيبى اعتجبس پشٍاًِ اضتلبد تخلف هحسَة ٍ هطوَد جشائن هشثَعِ ٍ پيگيشي قضبيي خَاّذ ثَد .
 -2جشيوِ ّش سٍص اضتلبد اتجبع خبسجي هَضَع ثٌذ َق ،ثشاي ثبس اٍد  5ثشاثش حذاقل هضد قبًًَي سٍصاًِ ّوبى سبد ٍ ثشاي ثبس دٍم پشداخدت
 10ثشاثش حذاقل هضد قبًًَي ّوبى سبد هي ثبضذ.
 -3هذيشاى ٍ هَسسبت ضشمتْب هي تَاًٌذ حذامثش ثِ هيضاى %10اص مل پشسٌل ضبغل دس هحذٍدُ هٌغقِ سا اص ًيشٍي مبس خبسجي استفبدُ ًوبيٌذ.

 -4دس صَست ًيبص ثِ توذيذ پشٍاًِ اضتلبد  ،هي ثبيست حذاقل يل هبُ قجل اص اتوبم هْلت پشٍاًِ اضتلبد صبدسُ  ،توذيدذ نى متجدب" اص ٍاحدذ
مب س ٍ خذهبت اضتلبد هٌغقِ ٍيژُ اقتصبدي سلفچگبى دسخَاست گشدد ٍ دس صَست عذم هَا قت نى ٍاحذ ثدب توذيدذ پشٍاًدِ اضدتلبد ،
تجعِ خبسجي هَظف است پس اص پبيبى هْلت پشٍاًِ هٌغقِ يب مطَس سا تشك مٌذ.
 -5دس صَستي مِ تجعِ خبسجي دس عَد هدذت اعتجدبس پشٍاًدِ اضدتلبد يدب پدس اص پبيدبى نى قصدذ خدشٍن قغعدي اص مطدَس سا داضدتِ ثبضدذ ،
مبس شهبي ٍي هَظف است هشاتت خشٍن ٍي سا  15سٍص قجل  ،جْت اثغبد پشٍاًِ اضتلبد ثِ ٍاحذ مبس ٍ خذهبت اضتلبد اعالم ًوبيذ.
 -6پشٍاًِ اضتلبد صبدسُ ثِ هٌضلِ پشٍاًِ اقبهت ًجَدُ ٍ مبس شهب يب تجعِ خبسجي هنلف است ثشاي دسيب ت پشٍاًِ اقبهت ثِ اداسُ اتجبع خدبسجي
ًيشٍي اًتظبهي هشاجعِ ًوبيذ.
 -7مليِ اتجبع خبسجي مِ پشٍاًِ اضتلبد اص ٍاحذ مبس ٍ خذهبت اضتلبد دسيب ت هي ًوبيٌذ هَظفٌذ دس داخدل هحدَدُ هٌغقدِ ٍيدژُ اقتصدبدي
سلفچگبى ( هحذٍدُ هصَة )ٍ دس چْبسچَة پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي مِ قجال" اص هَسسِ اخز ًوَدُ اًذ عبليت ًوبيٌذ.
 -8تجعِ خبسجي هي ثبيست دس داخل استبى قن سنًَت ًوبيذ ٍ حذاقل يل سٍص پيص اص خدشٍن اص اسدتبى هشاتدت سا ثدِ اداسُ اتجدبع خبسجدِ
ًيشٍي اًتظبهي ضْشستبى هحل سنًَت اعالع دّذ.
 -9مبس شهبي تجعِ خبسجي ثبيذ تلييش هحل سنًَت خَد سا ظشف هذت دٍ سٍص متجب" ثِ ٍاحذ مبس ٍ خذهبت اضتلبد هٌغقِ ٍيدژُ اقتصدبدي
سلفچگبى اعالع دّذ.
 -10دس صَست عذم سعبيت قَاًيي ٍ هقشسات هٌغقِ ٍيژُ اقتصبدي سلفچگبى ،تَسظ داسًذُ پشٍاًِ اضتلبد ٍ يب عدذم سعبيدت تعْدذات دَق
الزمش ٍ سبيش هَاسد پيص ثيٌي ًطذُ دس قَاًيي ٍ هقشسات هَجَد ؛ ثب صالحذيذ ٍ ًظش ٍاحذ مبس ٍ خذهبت اضتلبد ًسجت ثِ اثغبد پشٍاًدِ
اضتلبد تجعِ خبسجي اقذام خَاّذ ضذ .
 -11هسئَليت ّشگًَِ اقذام خالف قَاًيي ٍ هقشسات جوَْسي اسالهي ايشاى ٍ خالف ضدئًَبت اخالقدي ٍ اسدالهي تجعدِ خدبسجي ،دس عدَد
هذت اقبهت دس مطَس ايشاى ٍ هٌغقِ ثش عْذُ مبس شهب هي ثبضذ.
 -12دس ٌّگبم صذٍس يب توذيذ پشٍاًِ اضتلبد  ،حضَس تجعِ خبسجي الضاهيست  ،ضدوٌب مبس شهدب هدي ثبيسدت دس ٌّگدبم توذيدذ پشٍاًدِ اضدتلبد
گضاسش عولنشد عبليتْبي تجعِ خبسجي ضبغل دس ضشمت(مبسگبُ) سا ثصَست هنتَة ثِ ٍاحذ مبس ٍ خذهبت اضتلبد اسائِ ًوبيذ.
تاريخ و اهضاء هدير عاهل  /نواينده تام االختيار شركت

