
 

 

 

 

 

 

 

 

حقوقی جهت  نامه صدور مجوز فعاليت برای اشخاصآيين

 در منطقه ويژه پيمانکاری

 
 

 

 

 معاونت منطقه ويژه اقتصادی پيام

 یگذارهيسرمااداره کل جذب و حمايت از 

ويرايش اول  - 1398  رماهيت



 

 

 در منطقه ويژه اقتصادی پيام وسازساختساماندهی وضعيت  

 نامه صدور مجوز فعاليت برای اشخاص حقوقی جهت پيمانکاری در منطقه ويژهآيين

 رهيمدئتيه: کنندهبيتصومقام 

 سند: کنندگانافتيدر

  منطقه ويژه اقتصادی معاونت  -

  توسعه مديريت و پشتيبانیمعاونت  -

  گذاریسرمايهاداره کل جذب و حمايت از  -

  توسعه و عمران دفتر طرح،  -

   تحول اداری دفتر فناوری و -

  



 

 

 

 11از  2صفحه  امضا  

  شماره سند:

 تاريخ صدور: 

 شماره بازنگري: 

 نامه صدور مجوز فعاليت براي اشخاص حقوقی جهت پيمانکاري در منطقه ويژهآيين :تاريخ بازنگري

 ساماندهی وضعیت ساخت و ساز در منطقه ویژه اقتصادی پیام

 فهرست مطالب

 3 .................................................................................................................................................................... مقدمه

 3 ............................................................................................................................................................... هدف -1

 3 .................................................................................................................................................... کاربرد دامنه -2

 3 ..................................................................................................................................................... هامسئوليت -3

 3 ............................................................................................................................................ مفاهيم و تعاريف -4

 4 ................................................................................................................................... پيمانکار وظايف اتيکل -5

 5...............................................................................................................ها بندی ساختمانتقسيم -6

 5 ............................................................................................................... عوامل موثر در صدور مجوز فعاليت -7

 5 ..................................................................................... فعاليتمدارک و مراحل مورد نياز برای صدور مجوز -8

 6 ................................................................................................................................... پيمانکارینحوه ارجاع  -9

 6 ............................................................................................................................. ظرفيت و تعداد کار مجاز -10

 7 .......................................................................................................................................... پيمانکاریهزينه  -11

 7 ............................................................................................................................................ مقررات عمومی -12

 7 .............................................................................................................................................. هاجداول و فرم-13

 10 ..................................................................................................................................................... تعهدنامه -14

 10 .............................................................................................................................................. سند بازنگری -15

 11 .................................................................................................................... سند کنندگان تأييد و گردآورندگان



 

 

 

 11از  3صفحه  امضا  

  شماره سند:

 تاريخ صدور: 

 شماره بازنگري: 

 نامه صدور مجوز فعاليت براي اشخاص حقوقی جهت پيمانکاري در منطقه ويژهآيين :تاريخ بازنگري

 ساماندهی وضعیت ساخت و ساز در منطقه ویژه اقتصادی پیام

 مقدمه

شتاب رشد    ستقرار  با افزايش  ضوابط   و مطابق دقيق اجرایجديد در منطقه و لزوم  گذارانهيسرما ا اين  ،در منطقه وساز ساخت بر 
  .نمايدضروری می اراده باارآمد و لذا استفاده از ظرفيت نيروهای متخصص، کبه نحو چشمگيرتری خودنمايی نموده؛ نياز 

 بوده عبارتند از: پيمانکار ريگبانيگرارتباط اين که طی ساليان گذشته و در  مهمی تمشکال ازجمله

 عدم تقيد پيمانکاران به رعايت ضوابط ساخت و ساز در منطقه و ناديده گرفتن تذکرات ناظر -
 جهت تعيين پيمانکاران صاحب صالحيتعمل و راهنمای مناسب الفقدان دستور -
 پيمانکاران کم صالحيت و غيرمتخصصاستفاده از  -

 هدف -1
 .احداث بناييد و جواز های اجرايی مورد تأطبق ضوابط ساخت و ساز بر اساس نقشه اصولی در منطقهصحيح و  ساخت و ساز

 دامنه کاربرد -2

  .باشدیمدستورالعمل در محدوده منطقه ويژه اقتصادی پيام گستره اين 

 هامسئوليت -3

 باشد.میدستورالعمل به عهده معاونت منطقه ويژه اقتصادی ی اين مسئوليت اجرا

 و مفاهيم تعاريف -4

مبنای مقررات ملی ساختمان توسط پيمانکار ذيصالح انجام  : خدمات مربوط به اجرا و ساخت و ساز است که برپيمانکاری -4-1



 

 

 

 11از  4صفحه  امضا  

  شماره سند:

 تاريخ صدور: 

 شماره بازنگري: 

 نامه صدور مجوز فعاليت براي اشخاص حقوقی جهت پيمانکاري در منطقه ويژهآيين :تاريخ بازنگري

 ساماندهی وضعیت ساخت و ساز در منطقه ویژه اقتصادی پیام

 پذيرد.می

 .دارای صالحيت پيمانکاری است سازمان برنامه و بودجهکه از : شخصيت حقوقی است پيمانکار -4-2

 که مسئوليت منطقه ويژه اقتصادی پيام را بر عهده دارد. (پيام) پست و مخابرات : شرکت خدمات هوايیمنطقه -4-3

: فرآيندی است که طی آن، توان  اجرايی، توان مديريتی، تجربه و تخصص فنی اشخاص حقوقی متقاضی مجوز فعاليت -4-4
يمانکاری پ مجوز فعاليت»نامه، نامه بررسی شده و در صورت احراز شرايط مندرج در اين آيينصدور مجوز فعاليت، طبق اين آيين

 شود. اعطا میبه متقاضی  ،«در منطقه ويژه اقتصادی پيام

 داد با منطقه که قصد احداث بنا برای واحد توليدی را دارد. ر: شخصيت حقيقی يا حقوقی طرف قراگذارسرمايه -4-5

های زمانی معين، دورهشده پيمانکار در مقاطع يا : فرآيندی است که در آن کيفيت کارهای در دست انجام يا انجامارزشيابی -4-6
 شود. دستورالعمل ارزشيابی توسط معاونت منطقه ويژه تهيه و ابالغ خواهد شد.سنجيده می

نامه، : نمراتی است که به هر يك از عوامل مؤثر در صدور مجوز فعاليت، بر اساس جداول، ضوابط و مقررات اين آيينامتياز -4-7
 گيرد.تعلق می

 سازمان برنامه و بودجه کشوردهد و در پروانه صادره از طرف را نشان می و اجرايی فنی: عددی است که ميزان توان پايه -4-8
 باشد.می و اجرايی گر باالترين توان فنینشان پايهدرج گرديده است. 

 توان واگذار نمود.نظارت که متناسب با پايه می از انجام: کار مجاز عبارت است کار مجاز -4-9

 پيمانکار وظايفکليات  -5

 . شودیمارجاع  پيمانکار، به منطقهطرف  است که از وظايفی

 عبارت است از: پيمانکارانسرفصل و اهم وظايف 

 مقررات ملی ساختمان منطقه و رعايت تمامی ضوابط ساخت و ساز -

 وقت از طرف پيمانکار معرفی يك نفر سرپرست مقيم تمام -

 گذار و منطقههمکاری و هماهنگی کامل با ناظر، سرمايه -

 های تاييد شده.دقيق سازه بر اساس پروانه احداث بنا و نقشهاجرای  -

 پروانه احداث بنا نسبت بههای رخ داده خالفشناسايی و گزارش  -

 

 

 هاساختمانبندی تقسيم -6

 شوند:بندی میتقسيم (1مطابق جدول )و پايه  متراژبر اساس  پيمانکارینامه، آيين در اين



 

 

 

 11از  5صفحه  امضا  

  شماره سند:

 تاريخ صدور: 

 شماره بازنگري: 

 نامه صدور مجوز فعاليت براي اشخاص حقوقی جهت پيمانکاري در منطقه ويژهآيين :تاريخ بازنگري

 ساماندهی وضعیت ساخت و ساز در منطقه ویژه اقتصادی پیام

 پيمانکاری ساختمان بر اساس متراژ و پايه – 1 جدول

 نام گروه برحسب مترمربع زيربنا گواهينامه صالحيت پيمانکاری

 الف به باال مربع متر 5001از  1پايه 

 ب متر مربع 5000تا  3501از  2پايه 

 ج متر مربع 3500تا  2501از  4و پايه  3پايه 

 د متر مربع 2500تا  1501از  5پايه 

 ه متر مربع 1500تا  0از  پايه و بر اساس سوابق کاربدون 

 صدور مجوز فعاليتدر  مؤثرعوامل  -7

ی عمران آموخته رشته مهندسمتقاضی دريافت مجوز فعاليت پيمانکاری در منطقه ويژه اقتصادی پيام، دانشمديرعامل شرکت  -7-1
 باشد.

 مجوز فعاليت پيمانکاری در منطقه موثر است.پايه شرکت، سوابق کاری و سوابق صنعتی در اخذ امتياز جهت اخذ  -7-2

 جهت تمديد مجوز فعاليت اخذ امتياز ارزشيابی و عدم محروميت در منطقه -7-3

 باشد.می سالهكياعتبار مجوز فعاليت  زمانمدت -7-4

 تيصدور مجوز فعال برای ازيموردنو مدارك  مراحل -8

صدور برای  نامثبتو نامه آييندريافت  منظوربه(  www.pasc.ir ) خدمات هوايی پيامشرکت  مراجعه متقاضی به سايت -8-1
  مجوز فعاليت

صره: تا زمان ارائه خدمات   ست خود را       صورت بهتب ضی درخوا سايت، متقا  مکتوب در دبيرخانه صورت بهالکترونيکی از طريق 
 شرکت خدمات هوايی پيام ثبت نمايد

 به همراه مدارک زير: (2) و (1)شماره های تکميل فرم -8-2

 جديد هر يك از افراد پرسنلی عکس   -8-2-1

 اسنامه، صفحه توضيحات، کارت ملی؛صفحه اول شن مصدق تصاوير -8-2-2

 تصوير مصدق مدرک تحصيلی؛ -8-2-3

 ؛گواهينامه صالحيت اصل و تصوير مصدق -8-2-4

 گواهی سوابق کار مفيد افراد  -8-2-5

 واردم نقص، وجود صورت در و نموده رسيدگی پرونده به متقاضی، درخواستپس از دريافت  هفته دوظرف حداکثر  ،منطقه -8-3
 نمايد. می اعالم شانيارسمی به  یانامه طی را

ضی  ،صايپس از اعالم نق  كيبه مدت حداکثر  و مرتبهكي برای حداکثر اين مهلت .داردجهت رفع نقايص مهلت  هفته يك متقا
 شود.میو در حالت عدم پيگيری مکتوب، پرونده از نوبت رسيدگی خارج  صورت نيا. در غير قابل تمديد است هفته

http://www.pasc.ir/


 

 

 

 11از  6صفحه  امضا  

  شماره سند:

 تاريخ صدور: 

 شماره بازنگري: 

 نامه صدور مجوز فعاليت براي اشخاص حقوقی جهت پيمانکاري در منطقه ويژهآيين :تاريخ بازنگري

 ساماندهی وضعیت ساخت و ساز در منطقه ویژه اقتصادی پیام

ده است، رسي منطقه ويژهکه به امضای معاون  را« پيام  اقتصادی ساختمان در منطقه ويژه پيمانکاری» صدور مجوز فعاليت -8-4
 گردد.ابالغ می به متقاضی 

 پيمانکارینحوه ارجاع  -9

وجود نزد مگذار از ليست بر اساس انتخاب سرمايه ،دريافت نموده باشند در منطقه را که مجوز فعاليت پيمانکارانیبه  پيمانارجاع 
 گيرد.گذار و پيمانکار انجام میمنطقه و بر اساس توافق مالی بين سرمايه

طقه معرفی نخود را به م مورد نظر بايست پيمانکاردارند، می را خارج از ليست منطقه پيمانکار انی که قصد بهره بردن ازگذارسرمايه
 نمايد.نمايند. منطقه پس از بررسی صالحيت پيمانکار مذکور، جواز فعاليت پيمانکار را صادر می

بر اساس  ريزیبرنامه ،بهابراساس فهرستتواند هر يك از انواع مديريت پيمان، گذار و پيمانکار مینحوه عقد قرارداد مابين سرمايه
 و... باشد. قرارداد برآورد کلی و يا قيمت ثابت انی، پيشرفت کار ،ام

 مرجع صدور گواهينامه صالحيت در منطقه، موضوع تخلف به فعاليتعالوه بر محروميت از  ،پيمانکارانتخلف  هرگونهدر صورت 
 نيز اعالم خواهد شد. ( سازمان برنامه و بودجه کشور) پيمانکاری

 ظرفيت و تعداد کار مجاز -10

 .باشدمی 2مجاز کار در منطقه ويژه اقتصادی پيام طبق جدول  پيمانکارانبرای  ،زمانهمظرفيت و تعداد کار مجاز 

 پيمانکاران مجاز کار تعداد و تيظرف - 2جدول 

 حاتيتوض زمانهم مجاز کار تعدادو  تيظرف پايه پيمانکار

 گردد.کارها، يك ظرفيت آزاد میهر يك از  %70پس از پيشرفت فيزيکی بيش از  1 بدون پايه

 گردد.هر يك از کارها، يك ظرفيت آزاد می %70پس از پيشرفت فيزيکی بيش از  1 5 پايه

 گردد.هر يك از کارها، يك ظرفيت آزاد می %70پس از پيشرفت فيزيکی بيش از  2 4و  3 پايه 

 گردد.يك ظرفيت آزاد میهر يك از کارها،  %70پس از پيشرفت فيزيکی بيش از  3 2و  1 پايه

 پيمانکاریهزينه  -11

باشد و مراحل واريز هزينه پيمان، بر اساس پيشرفت کار در هر مرحله    پيمان، بر اساس توافق ما بين کارفرما و پيمانکار می هزينه 
 باشد.می

 مقررات عمومی -12

استفاده صالحيت شده را برای تمديد مورد ارزشيابی قرار داده و نتايج حاصل را پيمانکارانموظف است عملکرد معاونت منطقه ويژه 
 نمايد.

 



 

 

 

 11از  7صفحه  امضا  

  شماره سند:

 تاريخ صدور: 

 شماره بازنگري: 

 نامه صدور مجوز فعاليت براي اشخاص حقوقی جهت پيمانکاري در منطقه ويژهآيين :تاريخ بازنگري

 ساماندهی وضعیت ساخت و ساز در منطقه ویژه اقتصادی پیام

 هاو فرمجداول  -13

 مشخصات عمومی شرکت:  -13-1

  : شرکتنام 
 : آدرس کامل شرکت

 : تلفن :                                                               تاريخ تأسيس )تاريخ ثبت(
 : شماره ثبت شرکت                 نمابر :                                               

 نشانی الکترونيکی :
 

 شرکت: دارانسهام -13-2

 رديف نام  نام خانوادگی سمت  درصد سهام 

    1 

    2 

    3 

    4 

 

 مهر شرکت:      شرکت: رعامليمدنام، نام خانوادگی و امضای 
 
 
 

 سوابق شرکت:خالصه   -13-3

 کارفرما محل پروژه نام پروژه مدت )ماه( تاريخ پايان تاريخ شروع

      

      

      

      

      

      
 

 مهر شرکت:        :                     نام، نام خانوادگی و امضا مديرعامل شرکت



 

 

 

 11از  8صفحه  امضا  

  شماره سند:

 تاريخ صدور: 

 شماره بازنگري: 

 نامه صدور مجوز فعاليت براي اشخاص حقوقی جهت پيمانکاري در منطقه ويژهآيين :تاريخ بازنگري

 ساماندهی وضعیت ساخت و ساز در منطقه ویژه اقتصادی پیام

 صنعتی یواحدها فعاليت درسوابق   -13-4

 نام واحد رديف
 متراژ

 )مترمربع(
 محل نظارت دوره نظارت نام و تلفن کارفرما

      

      

      

      

      

 :مهر شرکت                شرکت: رعامليمدنام، نام خانوادگی و امضاء 

 شرکت: ازين مورداسامی افراد فنی   -13-5

 رديف  نام و نام خانوادگی سمت  آخرين مدرک تحصيلی تاريخ اخذ مدرک تحصيلی

    1 

    2 

    3 

    4 
 

 شرکت:                                          مهر شرکت : رعامليمدنام خانوادگی و امضا  ،نام

 :مشخصات فردی -13-6

  محل صدور:  نام:

  شماره شناسنامه:  نام خانوادگی:

  مذهب:  نام پدر:

  مليت:  تاريخ تولد:

  ملی: دک  سمت:

  تکميل شود شرکت اين جدول ازيموردنافراد فنی برای تمامی. 

 تحصيلی:سوابق  -13-7

 دانشگاه/ دانشکده تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلی

    پلميدفوق

    ليسانس

    سانسيلفوق

    دکترا

 

 عكس



 

 

 

 11از  9صفحه  امضا  

  شماره سند:

 تاريخ صدور: 

 شماره بازنگري: 

 نامه صدور مجوز فعاليت براي اشخاص حقوقی جهت پيمانکاري در منطقه ويژهآيين :تاريخ بازنگري

 ساماندهی وضعیت ساخت و ساز در منطقه ویژه اقتصادی پیام

  تکميل شود. شرکت اين جدول ازيموردنافراد فنی برای تمامی 

 سوابق تجربی: -13-8

 کارفرما محل پروژه نام پروژه سمت نوع فعاليت محل خدمت )ماه( مدت پايانتاريخ  شروع تاريخ

         

         

         

         

         

         

  شرکت اين جدول تکميل شود. ازيموردنبرای تمامی افراد فنی 
 کپی تمام مدارک و سوابق کاری فرد ضميمه شود.  يادآوری:

 
 شرکت:                                                                  مهر شرکت : رعامليمدنام و نام خانوادگی و امضا 



 

 

 

 11از  10صفحه  امضا  

  شماره سند:

 تاريخ صدور: 

 شماره بازنگري: 

 نامه صدور مجوز فعاليت براي اشخاص حقوقی جهت پيمانکاري در منطقه ويژهآيين :تاريخ بازنگري

 ساماندهی وضعیت ساخت و ساز در منطقه ویژه اقتصادی پیام

 تعهدنامه -14

 به نام خدا
 

که هرگونه  شومهای پرسشنامه و مدارک پيوست آن مجموعاً به تعداد .... برگ، متعهد میضمن تأييد صحت مندرجات برگه
 ها را، حداکثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تغيير، به منطقه ويژه اقتصادی پيام اعالم نمايم.مندرجات اين برگهتغيير در 

  141و افراد فنی الزم شرکت، مشمول ممنوعيت مقرر در اصل  رعاملي، مدرهيمدئتيشرکت، اعضای ه که کنممی تأييد
ا و نمايندگان مجلس و کارکنان دولت در معامالت دولتی و شرکت مشمول قانون منع مداخله وزر و نبودهقانون اساسی 

 محض شمول اين مقررات بر شرکت، موضوع را به اطالع برسانم.  به و باشدینم( 1337 سال مصوبکشوری )
به  نطقه،مالذکر و نيز مندرجات پرسشنامه و مدارک تحويلی به تأييدات فوق و اقاريرنمايم چنانچه خالف هر يك از می تأييد

 گونه اعتراضیبه مراجع دولتی، حق هيچ یرواقعياثبات برسد، عالوه بر شمول مجازات مترتب بر ارائه مدارک و اطالعات غ
 نخواهم داشت.مبنی بر لغو صالحيت و اعمال محروميت  ژهيو منطقه معاونتنسبت به تصميم 

 

 صحت مندرجات اين برگ مورد تأييد است.
 

 :مجاز و مهر شرکتنام و نام خانوادگی امضای 
 

 

 

 بازنگری سند -15

صالح و   سط       منظوربهبازنگری هرگونه ا صورت نياز تو ستورالعمل با قوانين جاری، در  ورت ص منطقه ويژه معاونت انطباق اين د
 .خواهد گرفت
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  ويژه اقتصادی پيامسرپرست معاونت منطقه  حميدرضا عقاب نشين

  گذاریسرپرست اداره کل جذب و حمايت از سرمايه ارسالن ذاکری افشار

  گذاریسرپرست معاون اداره کل جذب و حمايت از سرمايه فردعليرضا نوروزی

  گذاریسرپرست اداره ساختمان و تاسيسات اداره کل جذب و حمايت از سرمايه عليرضا بلوری

  گذاریکارشناس اداره ساختمان و تاسيسات اداره کل جذب و حمايت از سرمايه سروش نظريان

 سند کنندگانبيتصو
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