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 معاونت منطقه ویژه اقتصادی پیام

 1398  ماهمرداد 



 

 

  امیپ یاقتصاد ژهیمنطقه و یصدور مجوزها ییدستورالعمل اجرا

دستورالعمل اجرای وزارت صنعت  6قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و ماده  7و  4موضوع ماده  )

 (سازمان امور مالیاتی کشور 26/5/1388مورخ  54409بخشنامه شماره و  ، معدن و تجارت

 شرکت رهیمد ئتیه :کنندهبیتصومقام 

 

 سند: کنندگانافتیدر

  منطقه ویژه اقتصادی معاونت  -

  هوانوردی و فرودگاهیمعاونت  -

  معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی -
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 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 
 

 

 فهرست مطالب

 4 ................................................................................................................................................................................................. مقدمه

 4 ................................................................................................................................................................................ مفاهيم و فیتعار

 6 ......................................................................................................................................................... سیفصل اول : جواز تاس 

 6 .......................................................................................................................................................  سي: صدورجواز تاس 1ماده      

 6 ......................................................................................................................................................... سيجواز تاس دیتمد : 2ماده    

 6 ......................................................................................................................................................... سي:اصالح جواز تاس 3ماده    

 7 .............................................................................................................................................................. سي: لغو جواز تاس 4ماده    

 7 ............................................................................................................................................ پروانه بهره برداری:  دومفصل  

 7 ................................................................................................................................................ پروانه بهره برداریصدور : 5ماده    

 8 ............................................................................................................................................... پروانه بهره برداری دی:  تمد6ماده    

 8 .............................................................................................................................................. پروانه بهره برداری اصالح:  7ماده    

 9 .................................................................................................................................................... پروانه بهره برداری لغو:  8ماده    

 9 ....................................................................................................................................................... فعالیتمجوز :  سومفصل  

 9 .......................................................................................................................................................... صدور مجوز فعاليت: 9ماده    

 9 ....................................................................................................................................................... تمدید مجوز فعاليت: 10ماده    

 10 .................................................................................................................................................... اصالح مجوز فعاليت: 11ماده    

 10 .......................................................................................................................................................... مجوز فعاليتلغو : 12ماده    

 10 ........................................................................................................................................... پروانه احداث بنا:  چهارمفصل  

 10 ................................................................................................................................................. صدور پروانه احداث بنا: 13ماده    

 10 .................................................................................................................................................تمدید پروانه احداث بنا: 14ماده    

 11 ............................................................................................................................................... اصالح پروانه احداث بنا: 15ماده    

 11 ..................................................................................................................................................... لغو پروانه احداث بنا: 16ماده    

 11 ............................................................................................................................................. گواهی پایان کار:  پنجم فصل 

 11 ................................................................................................................................................ پایان کارگواهی صدور : 17ماده    

 12 .............................................................................................................................................. گواهی پایان کاراصالح : 18ماده    

 12 .....................................................................................................................................................گواهی پایان کار لغو: 19ماده    
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 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 13 ................................................................................................................................. (نظارت)مجوز فعالیت :  ششمفصل  

 13 ..................................................................................................................................................... صدور مجوز فعاليت: 20ماده    

 13 ..................................................................................................................................................... تمدید مجوز فعاليت: 21ماده    

 13 .................................................................................................................................................... اصالح مجوز فعاليت: 22ماده    

 14 .......................................................................................................................................................... لغو مجوز فعاليت: 23ماده    

 14 ............................................................................................................................ (پیمانکاری)مجوز فعالیت :  هفتمفصل  

 14 ..................................................................................................................................................... صدور مجوز فعاليت: 24ماده    

 14 ..................................................................................................................................................... تمدید مجوز فعاليت: 25ماده    

 15 .................................................................................................................................................... فعاليت اصالح مجوز: 26ماده    

 15 .......................................................................................................................................................... لغو مجوز فعاليت: 27ماده    

 16 .............................................................................................................................. مجوز فعالیت )خدماتی(:  هشتمفصل  

 16 ..................................................................................................................................................... صدور مجوز فعاليت: 24ماده    

 16 ..................................................................................................................................................... تمدید مجوز فعاليت: 25ماده    

 16 .................................................................................................................................................... اصالح مجوز فعاليت: 26ماده    

 17 .......................................................................................................................................................... لغو مجوز فعاليت: 27ماده    
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 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 مقدمه

سال رونق تولید  ستای  و  با توجه به  ست   در را سیا صاد مقاومتی ابالغی مقام  اجرای  با  معظم رهبریهای کلی اقت

شد  سعه و همچنین هدف ر شتغال  ، تو صادی پیام  درمنطقه ستقر م و خدماتی ولیدیت واحدهایدر  ایجاد ا  ویژه اقت

 و  4بمنظور ایجاد وحدت رویه و استاندارد سازی مطابق مواد دستورالعمل اجرایی صدور مجوز ها ی منطقه ویژه 

صادی و همچنین ماده     7 شکیل و اداره مناطق ویژه اقت سیس و پروانه بهره      6قانون ت صدور جواز تا ستورالعمل  د

صنعت ، معدن و تجارت برداری  ست تدوین تهیه و وزارت  شرکت    پس از  ، کهگردیده ا صویب هیئت مدیره  ت

   .خواهد بود قابل اجرا

 : مفاهیم تعاریف و

 .به کار می روند واژه های که در این دستورالعمل

که شرکت بعنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی باشد. ی( ماميپست و مخابرات )پ ییشرکت خدمات هوامنظور  شرکت : .1

 پيام می باشد.

 (اميپست و مخابرات )پ ییشرکت خدمات هواهيات مدیره  هیات مدیره : .2

 منطقه ویژه اقتصادی پيام می باشد. منطقه ویژه : .3

 .باشدیم ( اميپست و مخابرات )پ ییشرکت خدمات هوامنظور معاونت منطقه ویژه اقتصادی  منطقه :معاونت  .4

 باشد.می( اميپست و مخابرات )پ ییشرکت خدمات هواطرف قرارداد با  : سرمایه گذار .5

صنعتی  .6 صادی پيام بمنظور   شامل واحد های توليدی ، تبدیلی و تکميلی که در  : واحد های  صوالت،  منطقه ویژه اقت توليد مح

 ایجاد می گردد بسته بندی و فرآوری کاالهای بخش صنعتی

 تبدیل یک فعاليت صنعتی به فعاليت دیگر تغییر فعالیت :  .7

ضی در تطبيق با طرح های ناحيه ای و        طرح جامع : .8 ستفاده از ارا ست که درآن نحوه ا ست از طرح بلند مدتی ا منطقه عبارت ا

 ای شهری تهيه و به تصویب شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می رسد.

ساس پرسشنامه تکميل شده توسط متقاضی صادر می شود و بيانگر پيش بينی ظرفيت و               جواز تاسیس :  .9 ست که بر ا سندی ا

 نوع توليد برای محصول یا گروهی از محصوالت می باشد.

بر اساس این دستورالعمل صادر ميشود و بيانگر نوع و ظرفيت توليد ایجاد شده برای یک یا       سندی است  پروانه بهره برداری :  .10

 گروهی از محصوالت در مکانی معين می باشد.

در منطقه ویژه  یاقتصنناد  تيفعالجهت  (حقيقی یا حقوقی) یشننخصنن   ره برایگردد که  یاطالق م یسننند مجوز فعالیت :  .11

 صادر می گردد.اقتصادی پيام 
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 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

ساختمان  احداث بنا :پروانه  .12 ست که از   یکتب یمجوز یپروانه  به منظور عمران ( اميپست و مخابرات )پ  ییشرکت خدمات هوا ا

 .ی شودم یصادر و گواه طیواجد شرا یو احداث بنا، به نام متقاض

سنامه فن    : گواهی پایان کار .13 ست که     یشنا سی    ساختمان ا ضوابط فنی و مهند ست و مخابرات   ییشرکت خدمات هوا طبق  پ

 .گيردیمالک قرار م اريصادر نموده و در اخت( امي)پ

صنعتی :  .14 اسننت که با بهره گيری از نيروی   ISICفعاليتی اقتصننادی در زیر گروه های بخش صنننعت در طبقه بندی  فعالیت 

شده وارزش       سی ، منجر به توليد کاال ، نرم افزار و یا ارائه خدمات  شين آالت ، عمليات تحقيقات ، طراحی و یا مهند سانی ، ما ان

 افزوده ایجاد کند.

فعاليت صنعتی در  فرآیندی است که در آن شخص حقيقی یا حقوقی و یا اقدام به سرمایه گذاری در     سرمایه گذاری صنعتی :   .15

 چهارجوب ضوابط اعالم شده  وزارت می نماید .

صص  و تجربه مدیریتی، توان آن، طی کهفرآیندی  : (نظارت) مجوز فعالیت .16 ش  فنی تخ ضی  حقوقی یا حقيقی خاصا  متقا

فعاليت نظارت آیين نامه مجوز  این در مندرج شرایط  احراز ت صور  در و شده  بررسی  نامه آیين این طبق مجوز فعاليت، صدور 

 .شود می اعطا متقاضی به پيام اقتصادی ویژه منطقهدر

صص  و تجربه مدیریتی، توان آن، طی فرآیندی که :(پیمانکاری)مجوز فعالیت  .17 ش  فنی تخ ضی  حقوقی خاصا  صدور  متقا

سی  نامه آیين این طبق مجوز فعاليت،  پيمانکاریآیين نامه مجوز فعاليت  این در مندرج شرایط  احراز ت صور  در و شده  برر

 .شود می اعطا متقاضی به پيام اقتصادی ویژه درمنطقه

فرآیندی که طی آن هرگونه ارائه فعاليت های خدماتی برای اشننخاص حقيقی و حقوقی در محدوده  مجوز فعالیت )خدماتی(: .18

 منطقه ویژه از قبيل ارائه خدمات، هواپيمایی، آموزشی و ...  صادر می گردد.

فرآیندی که طی آن اشنننخاص حقيقی و حقوقی جهت اسنننتفاده از معافيت ماليات بر ارزش         مجوز فعالیت )ارزش افزوده( :   .19

 افزوده در عرضه کاالو ارائه خدمات در محدوده منطقه ویژه صادر می گردد.
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 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 فصل اول : جواز تاسیس 

 صدورجواز تاسیس:  1 ادهم

سرمایه گذاری     -2قرارداد اجاره دارایی  -1: جواز صدور شرایط و مدارک الزم جهت  . 1 -1 سنامه     -3  تکميل پرسشنامه  سا صویر ا  و ت
ارائه برنامه زمان  -4 کارت ملی جهت اشخاص حقيقی ارائه شناسنامه و    – برای اشخاص حقوقی  آخرین تغييرات روزنامه رسمی 

 بندی اجرایی پروژه
مفاصا -3ملی شمارهاستعالم اشخاص حقيقی با استفاده از  -2استعالم از اداره ثبت شرکت ها  -1 استعالم های بین دستگاهی : . 2-1

 حساب مالياتی

 شرکت مصوبه هيئت مدیره-2تصویب طرح در کميته کارگروه سرمایه گذاری منطقه ویژه  -1 مجوز های پیش نیاز : . 3-1

 دوشماره  وستيپ سيمندرجات ظهر فرم جواز تاس : جوازابط صدور ضو . 4-1

 روز کاری پس از تکميل مدارک 10 :جوازمدت زمان صدور  . 5-1

 ماه 12 مدت زمان اعتبار: . 6-1

 .باشددوره ای دیگر قابل تمدید می و تائيد معاونت منطقه ویژه برای  پروژهبا ارائه گزارش پيشرفت فيزیکی  تبصره  :

 مطابق تعرفه های ارائه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی هزینه صدور: .7-1
 یکشماره  وستيپ سيجواز تاسفرم :  سی. فرم جواز تاس8-1

 جواز تاسیس تمدید : 2 ماده

ست  -1 تمدید: یندآفر  .1-2 سط  جواز تمدید درخوا سی  -2سرمایه گذار  تو سط  يد و تای برر سرمایه گذار  معاونت منطقهتو  چنانچه 

  يد هيئت مدیره شرکت برسد.به تای ميبایستی ،موضوع فعاليت را داشته باشددرخواست تغيير 

شرکت    -1 :دیو مدارک الزم جهت تمد طیشرا  .2-2 ساب از اداره کل امور مالی  سویه ح صو  -2ارائه ت سنامه   ریت سا  راتييتغ نیآخر و ا

 مفاصا حساب مالياتی -3حقيقیکارت ملی جهت اشخاص ارائه شناسنامه و  –برای اشخاص حقوقی شرکت  یروزنامه رسم

 دوشماره  وستيپ سيجواز تاس مندرجات ظهر فرم :تمدیدضوابط  .3-2

 تکميل مدارکروز کاری پس از  5 :تمدیدمدت زمان  .4-2

 ماه 12 :تمدیدمدت زمان اعتبار  .5-2

 .قابل تمدید می باشدماهه  6مدت زمان اعتبار جهت واحد های صنعتی استخراج رمز ارز حداکثر یک دوره  تبصره :

 مطابق تعرفه های ارائه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی  هزینه تمدید جواز : .6-2

 :اصالح جواز تاسیس  3ماده 

صالح: آفر .1-3 ست  اار -1 یند ا سط    ئه درخوا سيس تو صالح جواز تا سی  -2سرمایه گذار  ا شده  و تائيد  برر برنامه زمان بندی انجام 

 معاونت منطقهتوسط 
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 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

صالح و مدارک الزم جهت  طیشرا  .2-3 ستای فعاليت مبنی طرح توجيهی  ارائه گزارش -1 :ا صالح   در را سی و تایيد هيئت   -2برا برر

 و برای اشننخاص اشننخاص حقوقی روزنامه رسننمی برایآخرین تغييرات تغيير نام دارنده جواز تاسننيس مسننتلزم ارائه  -3 مدیره

 حقيقی گواهی دفاتر اسناد رسمی می باشد.

 دوشماره  وستيپ سيمندرجات ظهر فرم جواز تاس :اصالحضوابط  .3-3

 روز کاری پس از تکميل مدارک 5 :اصالحمدت زمان  .4-3

 تاریخ جواز قبلی  مطابق  اصالح:دت زمان اعتبار م .5-3

 هزینه ای برای متقاضيان در بر نخواهد داشت . سيجواز تاساصالح  تبصره :

 : لغو جواز تاسیس 4ماده 

سرمایه گذار  جواز تاسيس  ظهر عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابين و مواردی که در  -1 یند لغو:آ. فر1-4 درج تحت عنوان تعهدات 

 .دارداجرا  يتدرخواست معاونت منطقه و تائيد هيئت مدیره شرکت قابلبا  -2گردیده است 

 دوشماره  وستيپ سيمندرجات ظهر فرم جواز تاس عدم رعایت  .شرایط قابلیت ابطال:2-4

 مصوبه هيئت مدیره شرکت -2قرارداد اجاره دارایی  اتمام -1 :تاسیس لغو جوازو مدارک الزم جهت  طیشرا .3-4

 فصل دوم : پروانه بهره برداری

 : صدور پروانه بهره برداری 5ماده 

اخذ مفاصا حساب مالياتی    -2 توسط سرمایه گذار   پروانه بهره برداری صدور درخواست   -1 . شرایط و مدارک الزم جهت صدور:   1-5

شناسنامه و    مراهه آگهی تأسيس به آخرین تغييرات روزنامه رسمی و اساسنامه و   -4 شرکت  مالی امور از مالی اخذ مفاصاحساب   -3

 اوليه داخلیمواد  ارائه فاکتور -5 ارائه کارت ملی و شناسنامهبا ، اشخاص حقيقی حقوقیبرای اشخاص  کارت ملی )پشت و رو(

 جواز -8 ليسنننت بيمه پرسننننل -7خرید ماشنننين آالت بهمراه قبوض انبار مربوطهرفاکتو -6بهمراه قبوض انبار مربوطه خارجیو 

 بپيوست شماره های مربوطه  تکميل و تایپ فرم -9لزوم درصورت زیست محيط واستاندارد اداره وزارت بهداشت، مجوز ،تاسيس

 سه

ستگاهی :    2-5  ستعالم های بین د شرکتها    -1. ا ستعالم از اداره ثبت  شماره ملی      -2ا ستفاده از  شخاص حقيقی با ا ستعالم ا اخذ  -3ا

 مفاصا حساب مالياتی -4 شرکت مالی امور از مالی مفاصاحساب

 جواز تاسيس -2ساختمانی  گواهی پایان کار -1 . مجوز های پیش نیاز : 3-5

صدور:     4-5 ضوابط               چهارشننماره پيوسننت  طبق فرم های گزارشننهای مورد نياز به سننازمان منطقه ویژه اقتصننادی پيام ارائه -1. 

زیست رعایت قوانين و مقررات  - 3 رعایت قوانين و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و مصوبات و ابالغيه های صادره -2

 ستاندارد، وزارت امربوطه از قبيل  مجوزهایانتظامی و اخذ  نيروی ،اشتغال، بيمه و تامين اجتماعی ،حيطی، بهداشت و ایمنی کارم

 و حقوق ناشی از هره برداری بپروانه انتقال  عدم -4برداری  بهداشت و دیگر سازمانهای مرتبط با فعاليت مندرج در پروانه بهره



 

 32از  8صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

تمدید پروانه بهره برداری را هر  یا بردار متعهد می گردد هزینه صدور  بهره -5منطقه ویژه( آن به غير ) بدون اجازۀ کتبی و رسمی  

 .راساس تعرفه های مصوب منطقه ویژه پرداخت نمایدبسال در تاریخ صدور پروانه 

 روز کاری پس از تکميل مدارک  10. مدت زمان صدور:  5-5

 ماه  12. مدت زمان اعتبار:  6-5

 صدور پروانه در شرایط خاص با تایيد معاونت ویژه به مدت سه تا پنج سال با دریافت هزینه کامل بالمانع است . :تبصره 

 مطابق تعرفه های ارائه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی  هزینه صدور: . 7-5

 شششماره  وستيپ پروانه بهره برداریفرم : پروانه بهره برداری. فرم 8-5

 پروانه بهره برداری:  تمدید 6ماده 

ست -1 .  فرآیند تمدید:1-6 سط  پروانه بهره برداری تمدید درخوا سی   -2سرمایه گذار   تو سرمایه    و تایيد برر ست و مدارک  درخوا

 گذار توسط معاونت منطقه

به همراه  با ارائه اساسنامه و آخرین تغييرات روزنامه رسمی    استعالم از اداره ثبت شرکتها   -1 :دیو مدارک الزم جهت تمد طیشرا  .2-6

شخلص حقوقی         ضاء برای ا صاحبان ام سنامه و کارت ملی  ستفاده از      -2 شنا شخاص حقيقی با ا ستعالم ا اخذ  -3شماره ملی  ا

 سه بپيوست شمارهارائه مدارک مربوطه  -5 مفاصا حساب مالياتی -4 شرکت مالی امور از مالی مفاصاحساب

قوانين و مقررات حاکم بر رعایت  -2  پنج  بپيوسنننت شنننماره مندرجات ظهر پروانه بهره برداریرعایت  -1 :تمدیدضوابط   .3-6

صادره      صوبات و ابالغيه های  صادی و م شتغال ، بيمه و     - 3 مناطق ویژه اقت شت و ایمنی کار و ا رعایت قوانين و مقررات بهدا

  پروانه بهرهنتقال عدم ا -4برداری  زمانهای مرتبط با فعاليت مندرج در پروانه بهرهانتظامی و دیگر سا نيروی ،تامين اجتماعی

 و تغييرات ناشننی از اشننتغالزاییارائه گزارش فعاليت  -6 (منطقه ویژه و حقوق ناشننی از آن به غير ) بدون اجازۀ کتبی و  برداری

 توسط سرمایه گذار

 مدارکروز کاری پس از تکميل 10 :تمدیدمدت زمان  .4-6

 ماه  12 تمدید:مدت زمان اعتبار  .5-6

 مطابق تعرفه های ارائه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی :  پروانه. هزینه تمدید 6-6

 پروانه بهره برداری:اصالح  7ماده 

صالح: 1-7 ست   -1 . فرآیند ا سط   ارائه درخوا صالح پروانه بهره برداری تو سی   -2 سرمایه گذار  ا ست و و تایيد برر مدارک  درخوا

 سرمایه گذار توسط معاونت منطقه

صالح و مدارک الزم جهت  طیشرا  .2-7 صورتيکه   -1 :ا ست  در ضوع قرارداد مرتبط  شرایط و  با سرمایه گذار درخوا شد بالمانع   مو با

 برداریپروانه بهره تغيير نام دارنده  -2 طرح سرمایه گذار به تصویب هيئت مدیره شرکت برسد الزم است در غير اینصورت ،است

 حقيقی گواهی دفاتر اسناد رسمی می باشد. و برای اشخاص اشخاص حقوقی روزنامه رسمی برایآخرین تغييرات مستلزم ارائه 

 در صورت تغيير موضوع فعاليت ارائه طرح توجيهی و دریافت مجوزهای مربوطه الزامی می باشد. :اصالحضوابط  .3-7



 

 32از  9صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 روز کاری پس از تکميل مدارک 10   :اصالحمدت زمان  .4-7

 قبلی مطابق تاریخ پروانه   اصالح:دت زمان اعتبار م .5-7

  هزینه ای برای متقاضيان در بر نخواهد داشت . پروانه بهره برداریاصالح  تبصره :

 پروانه بهره برداری: لغو  8ماده 

مفاد قرارداد فی مابين و مواردی که در ظهر پروانه بهره برداری تحت عنوان تعهدات سنننرمایه            عدم رعایت    -1 . فرآیند لغو: 4-8

      درخواست لغو توسط معاونت منطقه به هيئت مدیره شرکت ارسال و پس از تائيد قابل اجرا می باشد. -2گذار درج شده است 

شرایط 4-8 با تشننخيص معاونت  سننرمایه گذار تخلف -3فعاليت بهره بردارعدم  -2اجاره داراییقرارداد  پایان -1 قابلیت ابطال:  .

 .و تائيد هيئت مدیره شرکت قابل اجرا می باشدمنطقه ویژه 

 مصوبه هيئت مدیره شرکت -2قرارداد اجاره دارایی  اتمام -1:پروانه بهره برداریلغو و مدارک الزم جهت  طیشرا .4-8

  مجوز فعالیت:  سومفصل 

 تیمجوز فعال : صدور 9ماده 

صدور:  1-9 شرایط و مدارک الزم جهت  ست   -1.  صدور مجوز  مجریدر خوا صو  -2 جهت  شرکت و      ریت سنامه  سا  راتييتغ نیآخر ا

سم  سنامه و کارت مل   بهمراه یروزنامه ر ضاء   یشنا شخاص حقوقی  صاحبان ام سنامه   یکارت مل -3 برای ا شنا شخاص   و  جهت ا

  کارفرما فی مابين مجری وقرارداد  ارائه -4یقيحق

 باشد. م بوده و قابل انتقال به غير نمیمجوز فقط جهت فعاليت در محدوده منطقه ویژه اقتصادی پيا : مجوز. ضوابط صدور  2-9

  روز کاری پس از تکميل مدارک 5 :مجوز. مدت زمان صدور  3-9

 فی مابين مجری و کارفرما قرارداد مدت تا پایان. مدت زمان اعتبار:  4-9

 هفتشماره  وستيپ مجوز فعاليتفرم : مجوز فعالیت. فرم 5-9

 هیچگونه هزینه ای بابت صدور و تمدید مجوز فعالیت )مالیات بر ارزش افزوده ( دریافت نمی گردد. تبصره :

 تیمجوز فعال :  تمدید10ماده 

 بررسی و تایيد مدارک و مستندات توسط معاونت منطقه -2مجوز  تمدیدجهت  مجریدرخواست -1 .  فرآیند تمدید:1-10

برای  یروزنامه رسنننم   راتييتغ نیآخر -2ارائه قرارداد فی مابين مجری و کارفرما      -1 :دی و مدارک الزم جهت تمد    طیشرا  .2-10

 یقيجهت اشخاص حقو شناسنامه  یکارت مل -3اشخاص حقوقی

 مجوز فقط جهت فعاليت در محدوده منطقه ویژه اقتصادی پيام بوده و قابل انتقال به غير نمی باشد. :تمدیدضوابط  .3-10

 روز کاری پس از تکميل مدارک 5 :تمدیدمدت زمان  .4-10

 تا پایان مدت قرارداد فی مابين مجری و کارفرما تمدید:مدت زمان اعتبار  .5-10

 



 

 32از  10صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

  مجوز فعالیت:اصالح  11ماده 

 بررسی و تایيد مدارک و مستندات توسط معاونت منطقه -2مجوز  اصالحجهت  مجریدرخواست -1 :فرآیند اصالح. 1-11

  و کارفرما یمجر نيماب یارائه قرارداد ف :اصالحو مدارک الزم جهت  طیشرا .2-11

 انتقال به غير نمی باشد.مجوز فقط جهت فعاليت در محدوده منطقه ویژه اقتصادی پيام بوده و قابل  :اصالحضوابط  .3-11

 روز کاری پس از تکميل مدارک 5 :اصالحمدت زمان  .4-11

 تا پایان مدت قرارداد فی مابين مجری و کارفرما اصالح: دت زمان اعتبار م .5-11

 .هيچگونه هزینه ای برای متقاضيان در بر نخواهد داشت مجوز فعاليتاصالح مرحله  تبصره :

 تیمجوز فعال: لغو  12ماده 

 توسط معاونت منطقه به هيئت مدیره شرکت ارسال و پس از تائيد قابل اجرا می باشد. ابطال مجوزدرخواست  . فرآیند لغو:1-12

شرایط قابلیت ابطال: 2-12 و مفاد قرارداد فی مابين  رعایت فی مابين ، تخلف با تشننخيص معاونت منطقه ویژه عدم قرارداد  اتمام  .

 درخواست معاونت منطقه و با تائيد هيئت مدیره شرکت قابل اجرا می باشد با

 مصوبه هيئت مدیره شرکت -2  فی مابين مجری و کارفرما قرارداد اتمام -1 :مجوزلغوو مدارک الزم جهت  طیشرا .3-12

  پروانه احداث بنا:  چهارمفصل 

 پروانه احداث بنا : صدور 13ماده 

صدور:    1-13 شرایط و مدارک الزم جهت  ارائه نقشننه های  -4جواز تاسننيس  -3 درخواسننت صنندور   -2قرارداد اجاره دارایی -1. 

شده )بهمراه فایل       ضاء  سبات (      dwgساختمانی مهر و ام شه و دفترچه محا سو  -5نق ساب از اداره کل امور مال  هیارائه ت  یح

 بررسی و تایيد توسط  -8 برنامه زمان بندی پروژه -7های تعهد محضری ه فرم معرفی مهندس ناظر و محاسب و ارائ -6شرکت

 معاونت منطقه ویژه

 جواز تاسيس . مجوز های پیش نیاز : 2-13

 مباحث و مقرارت ملی ساختمان : مجوز. ضوابط صدور  3-13

 روز کاری پس از تکميل مدارک  7 :مجوز. مدت زمان صدور  4-13

 ماه  12 . مدت زمان اعتبار: 5-13

 مطابق تعرفه های ارائه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی  .هزینه صدور: 6-13

 هشتشماره  وستيپ احداث بنافرم : پروانه احداث بنا. فرم 7-13

 پروانه احداث بنا :  تمدید14ماده 

 تایيد توسط معاونت منطقه ویژه بررسی و -2 سرمایه گذار تمدید پروانه احداث بنا توسط درخواستارائه  -1 .  فرآیند تمدید:1-14

 ارائه پروانه احداث بنا قبلی -2 ارائه تسویه حساب از اداره کل امور مالی شرکت -1 :دیو مدارک الزم جهت تمد طیشرا .2-14



 

 32از  11صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 مباحث و مقرارت ملی ساختمان :تمدیدضوابط  .3-14

 روز کاری پس از تکمیل مدارک 3 :تمدیدمدت زمان  .4-14

 ماه  12 تمدید:مدت زمان اعتبار  .5-14

 مطابق تعرفه های ارائه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی  : مجوز. هزینه تمدید 6-14

 پروانه احداث بنا:اصالح  15ماده 

 بررسی و تایيد توسط معاونت منطقه ویژه -2 سرمایه گذار اصالح پروانه احداث بنا توسط درخواستارائه  -1 :. فرآیند اصالح1-15

ارائه نقشه های ساختمانی مهر و    -2 ارائه تسویه حساب از اداره کل امور مالی شرکت    -1 :اصالح و مدارک الزم جهت  طیشرا  .2-15

و کاهش در مساحت زیر   در صورت تغيير در نقشه های تائيد شده    نقشه و دفترچه محاسبات (    dwgامضاء شده )بهمراه فایل   

 حقيقی و برای اشخاص اشخاص حقوقی روزنامه رسمی برایآخرین تغييرات مستلزم ارائه پروانه احداث بنا تغيير نام دارنده -3 بنا

   گواهی دفاتر اسناد رسمی می باشد. 

 مباحث و مقرارت ملی ساختمان :اصالحضوابط  .3-15

 روز کاری پس از تکميل مدارک3 :اصالحمدت زمان  .4-15

 .قبلی صادر شده است پروانه برابر همان تاریخ که در اصالح:  دت زمان اعتبار م .5-15

  هزینه ای برای متقاضيان در بر نخواهد داشت . پروانه احداث بنااصالح مرحله  تبصره :

 پروانه احداث بنا: لغو  16ماده 

 اجرا می باشد.درخواست لغو توسط معاونت منطقه به هيئت مدیره شرکت ارسال و پس از تائيد قابل  . فرآیند لغو:1-16

شرایط قابلیت ابطال: 2-16 شخيص معاونت       -3فعاليت عمرانیعدم  -2 اجاره داراییقرارداد  پایان -1 . ساز با ت ساخت و  تخلف در 

        درخواسنننت معاونت منطقه و با تائيد هيئت مدیره شنننرکت قابل اجرا               با  که مفاد پروانه احداث بنا     رعایت   عدم   -4منطقه ویژه 

 .می باشد

 مصوبه هيئت مدیره شرکت -2پایان قرارداد اجاره دارایی  -1 :مجوزلغوو مدارک الزم جهت  طیشرا .3-16

  گواهی پایان کار: پنجمفصل 

 گواهی پایان کار : صدور 17ماده 

صدور:   1-17 شرایط و مدارک الزم جهت  ساز   -1.  ساخت و  ست   -2 اتمام عمليات  سط   درخوا     گذارسرمایه  صدور گواهی پایان کارتو

بازدید از   -5ق مقررات ملی ساختمان  بمطا مرحله ای توسط ناظر  ارائه گزارش  -4ارائه گزارش پایان کار توسط ناظر پروژه   -3

 بررسی و تایيد توسط معاونت منطقه ویژه -7 ارائه تسویه حساب از اداره کل امور مالی شرکت -6  پروژه

  پروانه احداث بنا -2جواز تاسيس  -1. مجوز های پیش نیاز :2-17



 

 32از  12صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

صدور   3-17 ضوابط  صدور گواهی پایانک      -1 : پروانه.  ساحت زیر بنا در زمان  صورت کاهش م ست پروانه احداث بنا ار مدر   ی بای

 جدید صادرگرددگواهی در صورتی که پس از صدور گواهی پایان کار برای سرمایه گذار پروانه احداث احداث بنا  -2 اصالح گردد

نماید  لحاظگواهی پایانکار جدید کار قبلی از درجه اعتبار ساقط و معاونت منطقه ویژه مساحت زیر بنا را بصورت تجميع در  پایان

 مطابق پروانه احداث بنارعایت ساخت و ساز  -3

 روز کاری پس از تکميل مدارک  10 :پروانه. مدت زمان صدور 4-17

 احداث بنا جدید زمان صدور پروانهتا  . مدت زمان اعتبار:5-17

 مطابق تعرفه های ارائه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی .هزینه صدور: 6-17

معاونت منطقه ویژه مساحت زیر بنا ایجاد شده توسط سرمایه گذار     در صورتی که مطابق گزارش ناظر و بازدید کارشناسان     تبصره : 

ست         شده و می بای سرمایه گذار مرتکب تخلف  شد ،  شته با سبت به پرداخت هزینه تخلف مطابق  با پروانه احداث بنا مغایرت دا ن

 تعرفه های مصوب منطقه ویژه اقدام نماید.

 نهشماره  وستيپ گواهی پایان کارفرم : گواهی پایان کار . فرم 7-17

 گواهی پایان کار:اصالح  18ماده 

 بررسی و تایيد توسط معاونت منطقه ویژه -2سرمایه گذارتوسط  گواهی پایان کاراصالح  درخواست -1 :. فرآیند اصالح1-18

صالح و مدارک الزم جهت  طیشرا  .2-18 ساب     -2بازدید از پروژه  -1 :ا سویه ح تغيير نام -3شرکت  از اداره کل امور مالیمالی ارائه ت

ستلزم ارائه   گواهی پایان کاردارنده  سمی برای آخرین تغييرات م شخاص حقوقی  روزنامه ر شخاص  ا حقيقی گواهی دفاتر  و برای ا

 اسناد رسمی می باشد.

 ير نام با اخذ مصوبه هيئت مدیره امکان پذیر می باشد.يدر صورت تغ :اصالحضوابط  .3-18

 روز کاری پس از تکميل مدارک 5 :اصالحمدت زمان  .4-18

 تا زمانی که سرمایه گذار قصد توسعه و ایجاد ساخت و ساز جدید را داشته باشد.:  اصالحدت زمان اعتبار م .5-18

 هزینه ای برای متقاضيان در بر نخواهد داشت  گواهی پایان کاراصالح مرحله  تبصره :

 گواهی پایان کار: لغو  19ماده 

 و پس از تائيد قابل اجرا می باشد. ،درخواست لغو توسط معاونت منطقه به هيئت مدیره شرکتارسال  : . فرآیند لغو:1-19

شرایط قابلیت ابطال: 2-19 شخيص معاونت منطقه  عدم اجاره دارایی و قرارداد  پایان  . فعاليت جهت راه اندازی خط توليد، تخلف با ت

 .درخواست معاونت منطقه و با تائيد هيئت مدیره شرکت قابل اجرا می باشد باو مفاد قرارداد فی مابين  رعایت ویژه عدم 

 مصوبه هيئت مدیره شرکت -2پایان قرارداد اجاره دارایی  -1 :مجوزلغوو مدارک الزم جهت  طیشرا .3-19

 

 



 

 32از  13صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

  ظارتمجوز فعالیت ن:  ششمفصل 

 نظارت تیمجوز فعال : صدور 20ماده 

شرایط و مدارک الزم جهت  1-20  نامه آیينموضننوع  هيئت مدیره شننرکت 07/03/1398مورخ 574مصننوبه  3مطابق بند  صدور: . 

  ویژه منطقه در نظارت جهت حقوقی و حقيقی اشخاص برای  فعاليت مجوز صدور

صدور    2-20 ضوابط  صوبه   3مطابق بند  : مجوز.  شرکت  07/03/1398مورخ 574م ضوع   هيئت مدیره   مجوز صدور  نامه آیينمو

  ویژه منطقه در نظارت جهت حقوقی و حقيقی اشخاص برای  فعاليت

صدور   3-20  مجوز صدور  نامه آیينموضوع   هيئت مدیره شرکت  07/03/1398مورخ 574مصوبه   3مطابق بند  :مجوز. مدت زمان 

  ویژه منطقه در نظارت جهت حقوقی و حقيقی اشخاص برای  فعاليت

  ماه 12 . مدت زمان اعتبار: 4-20

 مطابق تعرفه های ارائه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی .هزینه صدور: 5-20

 دهشماره  وستيپ مجوز فعاليت نظارتفرم : مجوز فعالیت نظارت . فرم 6-20

 نظارت تیمجوز فعال :  تمدید21ماده 

صوبه   3مطابق بند  .  فرآیند تمدید:1-21 شرکت  07/03/1398مورخ 574م ضوع   هيئت مدیره    فعاليت مجوز صدور  نامه آیينمو

  ویژه منطقه در نظارت جهت حقوقی و حقيقی اشخاص برای

 نامه آیينموضننوع  هيئت مدیره شننرکت 07/03/1398مورخ 574مصننوبه  3مطابق بند  :دیو مدارک الزم جهت تمد طیشرا  .2-21

  ویژه منطقه در نظارت جهت حقوقی و حقيقی اشخاص برای  فعاليت مجوز صدور

صوبه   3مطابق بند  :تمدیدضوابط   .3-21 شرکت  07/03/1398مورخ 574م ضوع   هيئت مدیره    فعاليت مجوز صدور  نامه آیينمو

  ویژه منطقه در نظارت جهت حقوقی و حقيقی اشخاص برای

صوبه   3مطابق بند  :تمدیدمدت زمان  .4-21 صدور مجوز فعاليت       رهیمد ئتيه 07/03/1398مورخ 574م شرکت موضوع آیين نامه 

 جهت نظارت در منطقه ویژه یو حقوق یاشخاص حقيق یبرا

 از تاریخ مجوز قبلی بمدت یکسال تمدید:مدت زمان اعتبار  .5-21

 یاقتصاد ژهیارائه خدمات در مناطق و یمطابق تعرفه ها صدور: نهی.هز6-21

 نظارت مجوز فعالیت:اصالح  22ماده 

بررسی و تایيد مدارک و مستندات توسط معاونت     -2 نظارت تيفعال مجوز اصالح جهت  مجریدرخواست  -1 :. فرآیند اصالح 1-22

 منطقه



 

 32از  14صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

صالح و مدارک الزم جهت  طیشرا  .2-22  اشننخاص برای  فعاليت مجوز صنندور نامه آیينبا  ارائه مسننتندات و مدارک مرتبط -1 :ا

روزنامه آخرین تغييرات ارائه  ارنده مجوز فعاليت نظارت مسنننتلزمنام د تغيير -2 ویژه منطقه در نظارت جهت حقوقی و حقيقی

 می باشد.حقيقی گواهی دفاتر اسناد رسمی  و برای اشخاص اشخاص حقوقی رسمی برای

  فعاليت مجوز صدور  نامه آیينموضوع   هيئت مدیره شرکت  07/03/1398مورخ 574مصوبه   3مطابق بند  : :اصالح ضوابط   .3-22

 ویژه منطقه در نظارت جهت حقوقی و حقيقی اشخاص برای

 روز کاری پس از تکميل مدارک 5 :اصالحمدت زمان  .4-22

 قبلیظارت نمطابق تاریخ مجوز فعاليت اصالح: دت زمان اعتبار م .5-22

  اصالح مجوز فعاليت هزینه ای برای متقاضيان در بر نخواهد داشت . تبصره :

 نظارت تیمجوز فعال: لغو  23ماده 

 قابل اجرا می باشد.ویژه درخواست لغو توسط معاونت منطقه  : . فرآیند لغو:1-23

شرایط قابلیت ابطال: 2-23 با تایيد  ضننوابط منطقهمفاد  رعایت عدم -2با تشننخيص معاونت منطقه ویژه  دارنده مجوزتخلف -1 .

 .معاونت منطقه قابل اجرا می باشد

 مصوبه هيئت مدیره شرکت -2فی مابين اتمام قرارداد  -1 :مجوزلغوو مدارک الزم جهت  طیشرا .3-23

 پیمانکاریمجوز فعالیت :  هفتمفصل 

 پیمانکاری تیمجوز فعال : صدور 24ماده 

شرکت موضوع آیين نامه صدور  رهیمد ئتيه 07/03/1398مورخ 574مصوبه  2مطابق بند  . شرایط و مدارک الزم جهت صدور:24 -1

 جهت نظارت در منطقه ویژه یو حقوق یاشخاص حقيق یمجوز فعاليت  برا

صدور    2-24 ضوابط  صوبه   2مطابق بند  : مجوز.  صدور مجوز       رهیمد ئتيه 07/03/1398مورخ 574م ضوع آیين نامه  شرکت مو

 جهت نظارت در منطقه ویژه یو حقوق یاشخاص حقيق یفعاليت  برا

صدور   3-24 صوبه   2مطابق بند  :مجوز. مدت زمان  صدور مجوز      رهیمد ئتيه 07/03/1398مورخ 574م ضوع آیين نامه  شرکت مو

 جهت نظارت در منطقه ویژه یو حقوق یاشخاص حقيق یفعاليت  برا

 ماه 12 . مدت زمان اعتبار: 4-24

 یاقتصاد ژهیارائه خدمات در مناطق و یمطابق تعرفه ها صدور: نهی.هز5-24

 یازدهشماره  وستيپ مجوز فعاليت پيمانکاریفرم : مجوز فعالیت پیمانکاری . فرم 6-24

 پیمانکاری تیمجوز فعال :  تمدید25ماده 

شنرکت موضنوع آیين نامه صندور مجوز فعاليت      رهیمد ئتيه 07/03/1398مورخ 574مصنوبه   2مطابق بند  .  فرآیند تمدید:1-25

 جهت نظارت در منطقه ویژه یو حقوق یاشخاص حقيق یبرا



 

 32از  15صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

شرکت موضوع آیين نامه صدور  رهیمد ئتيه 07/03/1398مورخ 574مصوبه  2مطابق بند  :دیو مدارک الزم جهت تمد طیشرا .2-25

 جهت نظارت در منطقه ویژه یو حقوق یاشخاص حقيق یمجوز فعاليت  برا

صوبه   2مطابق بند  :تمدیدضوابط   .3-25 صدور مجوز فعاليت        رهیمد ئتيه 07/03/1398مورخ 574م ضوع آیين نامه  شرکت مو

 جهت نظارت در منطقه ویژه یو حقوق یقاشخاص حقي یبرا

شرکت موضوع آیين نامه صدور مجوز فعاليت      رهیمد ئتيه 07/03/1398مورخ 574مصوبه   2مطابق بند  :تمدیدمدت زمان  .4-25

 جهت نظارت در منطقه ویژه یو حقوق یاشخاص حقيق یبرا

 از تاریخ مجوز قبلی بمدت یکسال تمدید:مدت زمان اعتبار  .5-25

 یاقتصاد ژهیارائه خدمات در مناطق و یمطابق تعرفه ها صدور: نهی.هز6-25

 پیمانکاری:اصالح مجوز فعالیت  26ماده 

 بررسی و تایيد مدارک و مستندات توسط معاونت منطقه -2مجوز  اصالحجهت  مجریدرخواست -1 :. فرآیند اصالح1-26

 یاشخاص حقيق یمدارک مرتبط با آیين نامه صدور مجوز فعاليت  براارائه مستندات و  -1 :اصالح و مدارک الزم جهت  طیشرا  .2-26

 یبرا یروزنامه رسم  راتييتغ نینظارت مستلزم ارائه آخر  تينام دارنده مجوز فعال رييتغ -2جهت نظارت در منطقه ویژه  یو حقوق

 باشد. یم یدفاتر اسناد رسم یگواه یقياشخاص حق یو برا یاشخاص حقوق

صالح ضوابط   .3-26 صوبه   2مطابق بند  :ا صدور مجوز فعاليت        رهیمد ئتيه 07/03/1398مورخ 574م ضوع آیين نامه  شرکت مو

 جهت نظارت در منطقه ویژه یو حقوق یاشخاص حقيق یبرا

 روز کاری پس از تکميل مدارک 5 :اصالحمدت زمان  .4-26

 قبلیمطابق تاریخ مجوز اصالح:  دت زمان اعتبار م .5-26

 .مجوز فعاليت مشمول هزینه ای برای متقاضيان در بر نخواهد داشتاصالح  تبصره :

 پیمانکاری تیمجوز فعال: لغو  27ماده 

 درخواست لغو توسط معاونت منطقه به هيئت مدیره شرکت ارسال و پس از تائيد قابل اجرا می باشد. : . فرآیند لغو:1-27

شرایط قابلیت ابطال: 2-27 مفاد قرارداد  رعایت عدم  -3 تخلف با تشنننخيص معاونت منطقه ویژه -2فی مابين قرارداد  اتمام-1  .

 درخواست معاونت منطقه و با تائيد هيئت مدیره شرکت قابل اجرا می باشد باو فی مابين 

 مصوبه هيئت مدیره شرکت -2 نيماب یفاتمام قرارداد  -1 :مجوزلغوو مدارک الزم جهت  طیشرا .3-27

 )خدماتی (  مجوز فعالیت:  هشتمفصل 

 )خدماتی(تیمجوز فعال صدور:  28ماده 

صدور:  1-28 شرایط و مدارک الزم جهت  صدور مجوز     -1.  ست مجری جهت  صو  -2در خوا شرکت و آخر     ریت سنامه  سا  راتييتغ نیا

جهت اشخاص  و شناسنامه    یکارت مل -3 برای اشخاص حقوقی  صاحبان امضاء   یشناسنامه و کارت مل  ی بهمراه روزنامه رسم 

 ارائه قرارداد فی مابين مجری و کارفرما  -4یقيحق



 

 32از  16صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 باشد.م بوده و قابل انتقال به غير نمی مجوز فقط جهت فعاليت در محدوده منطقه ویژه اقتصادی پيا : مجوز. ضوابط صدور  2-28

  روز کاری پس از تکميل مدارک 5 :مجوز. مدت زمان صدور 3-28

 بمدت یک سالاز تاریخ قرارداد . مدت زمان اعتبار: 4-28

 یاقتصاد ژهیارائه خدمات در مناطق و یمطابق تعرفه ها صدور: نهی.هز5-28

 دوازدهشماره  وستيپ مجوز فعاليتفرم  :مجوز فعالیت. فرم 6-28

 )خدماتی(تیمجوز فعال :  تمدید29ماده 

 بررسی و تایيد مدارک و مستندات توسط معاونت منطقه -2مجوز  تمدیدجهت  مجریدرخواست -1 .  فرآیند تمدید:1-29

برای  یروزنامه رسنننم   راتييتغ نیآخر -2ارائه قرارداد فی مابين مجری و کارفرما      -1 :دی و مدارک الزم جهت تمد    طیشرا  .2-29

 یقيجهت اشخاص حقو شناسنامه  یکارت مل -3اشخاص حقوقی

 مجوز فقط جهت فعاليت در محدوده منطقه ویژه اقتصادی پيام بوده و قابل انتقال به غير نمی باشد. :تمدیدضوابط  .3-29

 روز کاری پس از تکميل مدارک 5 :تمدیدمدت زمان  .4-29

 از تاریخ مجوز قبلی بمدت یکسال تمدید:مدت زمان اعتبار  .5-29

 یاقتصاد ژهیارائه خدمات در مناطق و یمطابق تعرفه ها :تمدید نهی.هز6-29

  )خدماتی(:اصالح مجوز فعالیت 30ماده 

 بررسی و تایيد مدارک و مستندات توسط معاونت منطقه -2مجوز  اصالحدرخواست کارفرما جهت -1 :. فرآیند اصالح1-30

صالح و مدارک الزم جهت  طیشرا  .2-30 ستلزم ارائه   مجوز فعاليتتغيير نام دارنده  -2 و کارفرما یمجر نيماب یارائه قرارداد ف -1 :ا م

 حقيقی گواهی دفاتر اسناد رسمی می باشد. و برای اشخاص اشخاص حقوقی روزنامه رسمی برایآخرین تغييرات 

 مجوز فقط جهت فعاليت در محدوده منطقه ویژه اقتصادی پيام بوده و قابل انتقال به غير نمی باشد. :اصالحضوابط  .3-30

 روز کاری پس از تکميل مدارک 5 :اصالحمدت زمان  .4-30

 تا پایان مدت قرارداد فی مابين مجری و کارفرما اصالح: دت زمان اعتبار م .5-30

 .هيچگونه هزینه ای برای متقاضيان در بر نخواهد داشت مجوز فعاليتاصالح مرحله  تبصره :

 

 )خدماتی(تیمجوز فعال: لغو  31ماده 

 درخواست ابطال مجوز توسط معاونت منطقه به هيئت مدیره شرکت ارسال و پس از تائيد قابل اجرا می باشد. . فرآیند لغو:1-31

شرایط قابلیت ابطال: 2-31 شخيص معاونت منطقه ویژه عدم  قرارداد  اتمام  . و مفاد قرارداد فی مابين  رعایت فی مابين ، تخلف با ت

 درخواست معاونت منطقه و با تائيد هيئت مدیره شرکت قابل اجرا می باشد با

 مصوبه هيئت مدیره شرکت -2  فی مابين مجری و کارفرمااتمام قرارداد  -1 :مجوزلغوو مدارک الزم جهت  طیشرا .3-31

 



 

 32از  17صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 

 

 سند و تأیید کنندگان گردآورندگان

 امضا سمت نام و نام خانوادگی

  معاونت منطقه ویژه اقتصادی پیام حمیدرضا عقاب نشین

  مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری ارسالن ذاکری افشار

  و ذیحسابی مالی امور معاون اداره کل سید وحید قاسمی الموسوی

  سرپرست اداره سرمایه گذاری مهرگان حاج زینلی

  سرپرست گروه ساختمان و تاسیسات علیرضا بلوری

  کارشناس منطقه ویژه  محمد آتشگاهی

  جذب سرمایه گذاری کارشناس حمزه رضایی

  کارشناس عمران سروش نظریان

 سند کنندگانبیتصو

  و مدیرعامل رهیمد ئتیهرئیس  نادر ثناگو مطلق

  رهیمد ئتیهعضو  محمدرضا حبیبی

  رهیمد ئتیهعضو  مهرداد کیانی

  باشد.می یاقتصاد ژهیمعاونت منطقه ومسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده 

 .فرآیند صدور مجوز های منطقه ویژه پیوست دستورالعمل می باشد 

 به هرکدام از اعضای هیئت مدیره و معاون منطقه   رعاملیو مد رهیمد ئتیه سیرئ طرف این مجوز ها با تفویض اختیار از

 گردد.می صادر 



 

 32از  18صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 
 



 

 32از  19صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 



 

 32از  20صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 
 



 

 32از  21صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 

 
 



 

 32از  22صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 

 

 

 

 

 



 

 32از  23صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 



 

 32از  24صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 



 

 32از  25صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 
 



 

 32از  26صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 
 



 

 32از  27صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 
 

 



 

 32از  28صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 

 



 

 32از  29صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 

 
 



 

 32از  30صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 

 



 

 32از  31صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 



 

 32از  32صفحه  امضاء 

 :مصوبهشماره 

  

 دستورالعمل اجرایی صدور مجوزاهی منطقه وژیه اقتصادی ایپم تاریخ ابالغ : 

 

 
 

 

 


