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 مقدمه

های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری با هدف  سال رونق تولید و در راستای اجرای سیاست با توجه به

تورالعمل دسویژه اقتصادی پیام  رشد، توسعه و همچنین ایجاد اشتغال در واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر درمنطقه

و  قانون تشکیل 7و 4تاندارد سازی مطابق مواد و اساجرایی صدور مجوز ها ی منطقه ویژه بمنظور ایجاد وحدت رویه 

، وزارت صنعت برداری دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره 6اداره مناطق ویژه اقتصادی و همچنین ماده 

 تهیه و تدوین گردیده است، که پس از تصویب هیئت مدیره شرکت قابل اجرا خواهد بود.  معدن و تجارت

جهت ایجاد انگیزه و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی با  : نکته

 29/11/98مورخ  منود و هفت ،98/ 17/11نود و پنج مورخ ، 98/ 11/11مورخ  نود و سهتوجه به صورتجلسه های شماره 

تسهیل صدور مجوز های کسب و کار با اعمال مقررات زدایی  کمیته تخصصی هیأت 13/11/98مورخ  نود و نهو 

 نمودن اصالحات ذکر شده این دستورالعمل جهت اجرا ابالغ می گردد.

  : تعاریف و مفاهیم

 .روند می کار به دستورالعمل این در که های واژه

 ویژه همنطق مسئول سازمان بعنوان شرکت که.باشد می( پیام) مخابرات و پست هوایی خدمات شرکت منظور : شرکت -1

 .باشد می پیام اقتصادی

 پیام() مخابرات و پست هوایی خدمات شرکت مدیره هیات : مدیره هیأت -2

 .باشد می پیام اقتصادی ویژه منطقه : ویژه منطقه -3

 .باشدمی (پیام) مخابرات و پست هوایی خدمات شرکت اقتصادی ویژه منطقه معاونت منظور : منطقه معاونت -4

 .باشد می( پیام) مخابرات و پست هوایی خدمات شرکت با قرارداد طرف : گذار سرمایه -5

  محصوالت، یدتول بمنظور پیام اقتصادی ویژه منطقه در که تکمیلی و تبدیلی تولیدی، های واحد شامل : صنعتی های واحد -6

 .گردد می ایجاد صنعتی بخش کاالهای فرآوری و بندی بسته

 دیگر فعالیت به صنعتی فعالیت یک تبدیل : فعالیت تغییر  -7

  طقهمن و ای ناحیه های طرح با تطبیق در اراضی از استفاده  نحوه درآن که مدتی بلند طرح از است  عبارت : جامع طرح  -8

 .رسد می اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عالی شورای تصویب به و تهیه شهری ای
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سیس  جواز -9 ست  سندی  : تا ساس  بر که ا شنامه   ا س سط  شده  تکمیل پر ضی  تو   بینی شپی بیانگر و شود  می صادر  متقا

 .باشد می محصوالت از گروهی یا محصول برای تولید نوع و ظرفیت

  ویژه منطقه در اقتصادی  فعالیت جهت( حقوقی یا حقیقی) شخصی   هر برای که گردد می اطالق سندی  : فعالیت مجوز -11

 .گردد می صادر پیام اقتصادی

ست  سندی  : برداری بهره پروانه -11 ساس  بر ا   برای دهش  ایجاد تولید ظرفیت و نوع بیانگر و میشود  صادر  دستورالعمل  این ا

 .باشد می معین مکانی در محصوالت از گروهی یا یک

ست  کتبی مجوزی ساختمانی  پروانه : بنا احداث پروانه -12 ست  هوایی خدمات شرکت  از که ا   نظورم به( پیام) مخابرات و پ

 .شود می گواهی و صادر شرایط واجد متقاضی نام به بنا، احداث و عمران

  مخابرات و پست هوایی خدمات شرکت مهندسی و فنی ضوابط طبق که است ساختمان فنی شناسنامه : کار پایان گواهی -13

 .گیردمی قرار مالک اختیار در و نموده صادر( پیام)

  نیروی از گیری بهره با که است  ISIC بندی طبقه در صنعت  بخش های گروه زیر در اقتصادی  فعالیتی : صنعتی  فعالیت -14

سانی،  شین  ان سی،  یا و طراحی تحقیقات، عملیات آالت، ما   شده  خدمات ارائه یا و افزار نرم کاال، تولید به منجر مهند

 .کند ایجاد افزوده وارزش

  صنعتی  فعالیت در گذاری سرمایه  به اقدام یا و حقوقی یا حقیقی شخص  آن در که است  فرآیندی : صنعتی  گذاری سرمایه  -15

 . نماید می وزارت شده اعالم ضوابط چهارجوب در

شخاص  فنی تخصص  و تجربه مدیریتی، توان آن، طی که فرآیندی : (نظارت) فعالیت مجوز -16 ضی م حقوقی یا حقیقی ا   تقا

  عالیتف مجوز نامه آیین این در مندرج شرایط احراز ت صور در و شده بررسی نامه آیین این طبق فعالیت، مجوز صدور

 .شود می اعطا متقاضی به پیام اقتصادی ویژه درمنطقه نظارت

صص  و تجربه مدیریتی، توان آن، طی که فرآیندی : (پیمانکاری) فعالیت مجوز -17 شخاص  فنی تخ ضی  حقوقی ا   صدور  متقا

سی  نامه آیین این طبق فعالیت، مجوز   فعالیت مجوز نامه آیین این در مندرج شرایط  احراز ت صور  در و شده  برر

 .شود می اعطا متقاضی به پیام اقتصادی ویژه درمنطقه پیمانکاری

 در حقوقی و حقیقی اشخخخاص برای خدماتی های فعالیت ارائه هرگونه آن طی که فرآیندی : (خدماتی) فعالیت مجوز -18

 .گردد می صادر...  و آموزشی هواپیمایی، خدمات، ارائه قبیل از ویژه منطقه محدوده
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   روز کاری پس از تکمیل مدارک پنج : مدت زمان صدور جواز . 5-9

 ماه دوازده  : مدت زمان اعتبار . 5-1

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

 یکشماره  وستیپ سیجواز تاسفرم  : سیفرم جواز تاس .5-6

 

 

چنانچه سرمایه  و تایید توسط معاونت منطقه بررسی -2سرمایه گذار جواز توسط  و ارائه طرح توجیهی تمدیددرخواست -1 : تمدیدفرآیند  .6-8

  ید هیئت مدیره شرکت برسد.به تای باشد، میبایستی گذار درخواست تغییر موضوع فعالیت را داشته

 ابطال تمبر -1 : تمدیدضوابط  .6-4

 دوشماره  وستیپ سیجواز تاس مندرجات ظهر فرم : تمدیدضوابط  .6-9

  تکمیل مدارکروز کاری پس از  پنج : تمدیدمدت زمان  .6-1

 جواز تاسیس دوم : فصل
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شمارهات  : 

 : اترخی

 جواز تاسیس: اصالح  7ماده 

 : لغو جواز تاسیس 1ماده 

 : صدور پروانه احداث بنا 3ماده 

 ماه دوازده : تمدیدمدت زمان اعتبار  .6-5

 .ماهه قابل تمدید می باشد ششمدت زمان اعتبار جهت واحد های صنعتی استخراج رمز ارز حداکثر یک دوره  : تبصره

 مطابق تعرفه های ارائه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی  : . هزینه تمدید جواز6-6

 

 

توسط برنامه زمان بندی انجام شده و تائید  بررسی -2ارائه درخواست اصالح جواز تاسیس توسط سرمایه گذار  -1 : . فرآیند اصالح7-8

 معاونت منطقه

 تایید هیئت مدیرهبررسی و  -2 تغییر  ارائه گزارش طرح توجیهی در راستای -1 : اصالحو مدارک الزم جهت  طیشرا .7-4

 دوشماره  وستیپ سیمندرجات ظهر فرم جواز تاس : اصالحضوابط  .7-9

  روز کاری پس از تکمیل مدارک پنج : اصالحمدت زمان  .7-1

 تاریخ جواز قبلی  مطابق : اصالحدت زمان اعتبار م .7-5

 .برای متقاضیان در بر نخواهد داشتهزینه ای  سیجواز تاساصالح  : تبصره

 

 

عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین و مواردی که در ظهر جواز تاسیس تحت عنوان تعهدات سرمایه گذار درج گردیده  -1 : . فرآیند لغو1-8

 شرکت قابلیت اجرا دارد.با درخواست معاونت منطقه و تائید هیئت مدیره  -2است 

 دوشماره  وستیپ سیمندرجات ظهر فرم جواز تاس عدم رعایت : .شرایط قابلیت ابطال1-4

 مصوبه هیئت مدیره شرکت -1 : تاسیس لغو جوازو مدارک الزم جهت  طیشرا .1-9

 

 

 

 

 

نی مهر و امضاء شده )بهمراه ارائه نقشه های ساختما -2 بنا احداث پروانه ارائه فرم درخواست صدور -1 : مدارک الزم جهت صدور. شرایط و 3-8

بررسی و تایید توسط  -5 معرفی مهندس ناظر دارای ظرفیت  -4 برنامه زمان بندی پروژه -3نقشه و دفترچه محاسبات(  dwgفایل 

 معاونت منطقه ویژه

 پروانه احداث بنا سوم : فصل
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شمارهات  : 

 : اترخی

 : تمدید پروانه احداث بنا 83ماده 

 : اصالح پروانه احداث بنا 88ماده 

 جواز تاسیس -1 : . مجوز های پیش نیاز 3-4

 مباحث و مقرارت ملی ساختمان : مجوز. ضوابط صدور  3-9

 روز کاری پس از تکمیل مدارک  سه : مجوز. مدت زمان صدور  3-1

ینه های مربوط به ماه هز دوازدهارائه شده با این شرط که سرمایه گذار موظف است هر  زمانبندیمتناسب با برنامه : . مدت زمان اعتبار 3-5

 تمدید پروانه را طبق تعرفه مصوب پرداخت نماید.

 مطابق تعرفه های ارائه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی  : .هزینه صدور3-6

 هفتشماره  وستیپ احداث بنافرم  : پروانه احداث بنا. فرم 3-7

 

 

 منطقه ویژه کارشناسانبررسی و تایید توسط  -2سرمایه گذار تمدید پروانه احداث بنا توسط درخواستارائه -1: فرآیند تمدید .83-8

 فرم درخواستارائه  -1 : دیو مدارک الزم جهت تمد طیشرا .83-4

 مباحث و مقرارت ملی ساختمان : تمدیدضوابط  .83-9

 روز کاری پس از تکمیل مدارک سه : تمدیدمدت زمان  .83-1

 ماه  دوازده : تمدیدمدت زمان اعتبار  .83-5

 مطابق تعرفه های ارائه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی  : مجوز. هزینه تمدید 83-6

 

 

 معاونت منطقه ویژهبررسی و تایید توسط  -2 سرمایه گذار اصالح پروانه احداث بنا توسط درخواستارائه  -1 : . فرآیند اصالح88-8

در  نقشه و دفترچه محاسبات (  dwg ارائه نقشه های ساختمانی مهر و امضاء شده )بهمراه فایل -1 : اصالحو مدارک الزم جهت  طیشرا .88-4

تغییرات تغییر نام دارنده پروانه احداث بنا مستلزم ارائه آخرین  -3 بناصورت تغییر در نقشه های تائید شده و کاهش در مساحت زیر 

 روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی می باشد.

 مباحث و مقرارت ملی ساختمان : اصالحضوابط  .88-9

 روز کاری پس از تکمیل مدارک سه : اصالحمدت زمان  .88-1

 .قبلی صادر شده استپروانه برابر همان تاریخ که در  : اصالحدت زمان اعتبار م .88-5

  هزینه ای برای متقاضیان در بر نخواهد داشت . احداث بناپروانه اصالح مرحله  : تبصره
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شمارهات  : 

 : اترخی

 : لغو پروانه احداث بنا 84ماده 

 : صدور گواهی پایانکار 89ماده 

 

 

 درخواست لغو توسط معاونت منطقه به هیئت مدیره شرکت ارسال و پس از تائید قابل اجرا می باشد. : . فرآیند لغو84-8

 تخلف در ساخت و ساز با تشخیص معاونت منطقه ویژه -3فعالیت عمرانیعدم  -2اجاره دارایی قرارداد  پایان -1 : .شرایط قابلیت ابطال84-4

 .می باشد درخواست معاونت منطقه و با تائید هیئت مدیره شرکت قابل اجرا با مفاد پروانه احداث بنا کهرعایت عدم  -4

 مصوبه هیئت مدیره شرکت -2ایی پایان قرارداد اجاره دار -1 : مجوز لغوو مدارک الزم جهت  طیشرا .86-9

 

 

 
 

 

ارائه  -3سرمایه گذارصدور گواهی پایان کارتوسط درخواست  -2 اتمام عملیات ساخت و ساز -1 : . شرایط و مدارک الزم جهت صدور89-8

بررسی  -6 بازدید از پروژه -5مطابق مقررات ملی ساختمان  مرحله ای توسط ناظر ارائه گزارش -4گزارش پایان کار توسط ناظر پروژه 

 و تایید توسط معاونت منطقه ویژه

  پروانه احداث بنا -2جواز تاسیس  -1: . مجوز های پیش نیاز89-4

 گذار پروانه احداث احداث بنا جدید صادرگردددر صورتی که پس از صدور گواهی پایان کار برای سرمایه  -1 : گواهی. ضوابط صدور 89-9

اظ نماید گواهی پایانکار جدید لحکار قبلی از درجه اعتبار ساقط و معاونت منطقه ویژه مساحت زیر بنا را بصورت تجمیع در  یانگواهی پا

 رعایت ساخت و ساز مطابق پروانه احداث بنا -2

 کمیل مدارک روز کاری پس از ت سه : گواهی. مدت زمان صدور 89-1

 زمان صدور پروانه احداث بنا جدیدتا  : . مدت زمان اعتبار89-5

 مطابق تعرفه های ارائه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی  : .هزینه صدور89-6

روانه پ منطقه ویژه مساحت زیر بنا ایجاد شده توسط سرمایه گذار با معاوندر صورتی که مطابق گزارش ناظر و بازدید کارشناسان  : تبصره

احداث بنا مغایرت داشته باشد ، سرمایه گذار مرتکب تخلف شده و می بایست نسبت به پرداخت هزینه تخلف مطابق تعرفه های مصوب 

 منطقه ویژه اقدام نماید.

 هشتشماره  وستیپ گواهی پایان کارفرم  : گواهی پایان کار. فرم 89-7

 

 

 گواهی پایانکار چهارم : فصل
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شمارهات  : 

 : اترخی

 : اصالح گواهی پایانکار 81ماده 

 : لغو گواهی پایانکار 85ماده 

 : صدور پروانه بهره برداری 86ماده 

 

 منطقه ویژه کارشناسانبررسی و تایید توسط  -2سرمایه گذاراصالح گواهی پایان کار توسط  درخواست-1 : فرآیند اصالح. 81-8

 بازدید از پروژه  -1 : اصالحو مدارک الزم جهت  طیشرا .81-4

 مدارک روز کاری پس از تکمیل سه : اصالحمدت زمان  .81-9

 تا زمانی که سرمایه گذار قصد توسعه و ایجاد ساخت و ساز جدید را داشته باشد. : اصالحدت زمان اعتبار م .81-1

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

  

 

 مدیره شرکت، و پس از تائید قابل اجرا می باشد.ارسال درخواست لغو توسط معاونت منطقه به هیئت  : : . فرآیند لغو85-8

فعالیت جهت راه اندازی خط تولید، تخلف با تشخیص معاونت منطقه ویژه عدم اجاره دارایی و قرارداد  پایان : شرایط قابلیت ابطال .85-4

 .درخواست معاونت منطقه و با تائید هیئت مدیره شرکت قابل اجرا می باشد باو مفاد قرارداد فی مابین  رعایتعدم 

 مصوبه هیئت مدیره شرکت -2 و عدم تمدید پایان قرارداد اجاره دارایی -1 : مجوزلغوو مدارک الزم جهت  طیشرا .85-9

 

 

 

 

 

مراه ه فاکتورخرید ماشین آالت به -2 توسط سرمایه گذار پروانه بهره برداری صدوردرخواست  -1 : . شرایط و مدارک الزم جهت صدور 86-8

 سه بپیوست شماره های مربوطه  تکمیل و تایپ فرم -3 قبوض انبار مربوطه

 استعالم اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی -2استعالم از اداره ثبت شرکتها  -1 : . استعالم های بین دستگاهی 86-4

 .هستنداجاره زمین صرفاً برای فعالیت های که مربوط به  -3 جواز تاسیس -2ساختمانی  گواهی پایان کار -1 : . مجوز های پیش نیاز 86-9

 -2             سه پیوست شمارهارائه گزارشهای مورد نیاز به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام طبق فرم های  -1 : . ضوابط صدور 86-1

پروانه بهره برداری و حقوق انتقال عدم  -3رعایت قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و مصوبات و ابالغیه های صادره 

تمدید پروانه بهره برداری  یا بردار متعهد می گردد هزینه صدوربهره  -5منطقه ویژه( و رسمی بدون اجازۀ کتبی ناشی ازآن به غیر )

 .راساس تعرفه های مصوب منطقه ویژه پرداخت نمایدبرا هر سال در تاریخ صدور پروانه 

 روز کاری پس از تکمیل مدارک نج پ : . مدت زمان صدور 86-5

 ، لغو مجوز یا پایان قرارداد منوط به پرداخت هزینه سالیانهتازمان ابطال : . مدت زمان اعتبار 86-6

 پروانه بهره برداری پنجم  : فصل
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شمارهات  : 

 : اترخی

 : تمدید پروانه بهره برداری 87ماده 

 : اصالح پروانه بهره برداری 81ماده 

 مطابق تعرفه های ارائه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی  : . هزینه صدور 86-7

 شششماره  وستیپ پروانه بهره برداریفرم  : پروانه بهره برداری. فرم 86-1

 

 

توسط درخواست و مدارک سرمایه گذار و تایید بررسی  -2سرمایه گذار  تمدید پروانه بهره برداری توسطدرخواست -1 : فرآیند تمدید .87-8

 کارشناسان معاونت منطقه صورت پذیرد

ماره ش پیوستمربوطه  بهره برداری صدور پروانهتکمیل فرم اطالعات پیش نیاز  -2 ابطال تمبر -1 : دیو مدارک الزم جهت تمد طیشرا .87-4

  سه

دستورالعمل اجرایی مجوزهای منطقه ویژه اقتصادی ( پنج پیوست شماره) رعایت مندرجات ظهر پروانه بهره برداری -1 : تمدیدضوابط  .87-9

ت رعایت قوانین و مقررات بهداش - 3 قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و مصوبات و ابالغیه های صادرهرعایت  -2پیام 

عدم  -4رداری ب انتظامی و دیگر سازمانهای مرتبط با فعالیت مندرج در پروانه بهره ، نیرویتامین اجتماعیایمنی کار و اشتغال ، بیمه وو 

  (منطقه ویژهبدون اجازۀ کتبی و و حقوق ناشی از آن به غیر ) پروانه بهره بردارینتقال ا

  دارککاری پس از تکمیل م روزپنج  : تمدیدمدت زمان  .87-1

 قه ویژهمنط به منوط به پرداخت هزینه سالیانه اتفاق نیفتاده باشد ، ابطال یا لغوتا زمانی که تعلیق : تمدیدمدت زمان اعتبار  .87-5

 مطابق تعرفه های ارائه خدمات در مناطق ویژه اقتصادی  : پروانه. هزینه تمدید 87-6

 

 

درخواست و مدارک سرمایه گذار و تایید بررسی  -2 سرمایه گذار اصالح پروانه بهره برداری توسطارائه درخواست  -1 : فرآیند اصالح. 81-8

 صورت پذیرد توسط توسط کارشناسان معاونت منطقه

 --- : اصالحو مدارک الزم جهت  طیشرا .81-4

 طرح توجیهی و دریافت مجوزهای مربوطه الزامی می باشد. در صورت تغییر موضوع فعالیت ارائه : اصالحضوابط  .81-9

   پس از تکمیل مدارک روز کاری پنج  : اصالحمدت زمان  .81-1

 نطقه ویژهم به منوط به پرداخت هزینه سالیانه اتفاق نیفتاده باشد ، ابطال و یا لغوتا زمانی که تعلیق : اصالحدت زمان اعتبار م .81-5

  هزینه ای برای متقاضیان در بر نخواهد داشت . بهره برداریپروانه اصالح  : تبصره
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شمارهات  : 

 : اترخی

 : تعلیق، لغو یا ابطال پروانه بهره برداری 83ماده 

 پیمانکاری : صدور مجوز فعالیت 43ماده 

 

 

 

عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین و مواردی که در ظهر پروانه بهره برداری تحت عنوان تعهدات سرمایه  -1. شرایط لغو یا ابطال : 83-8

. 3                             ماه یکماه متوالی یا عدم رفع تعلیق پس از  چهارعدم فعالیت بهره بردار به مدت  -2گذار درج شده است 

 توسط معاونت منطقه به هیئت مدیره شرکت  ابطال یا لغودرخواست 

 پروانه بهره برداری به سرمایه گذار توسط معاونت منطقه ویژه ابطال یا لغوابالغ  -1 فرآیند قابلیت لغو یا ابطال :83-4

  هیئت مدیره شرکت مصوبه -1: پروانه بهره برداری ابطال یا لغومدارک الزم جهت  .83-9

تشخیص  تخلف سرمایه گذار به -2ماه در سال  یکماه متوالی یا فعالیت ممتد کمتر از  سهفعالیت بیش از عدم  تعلیق: شرایط. 83-1

 معاونت منطقه ویژه 

اقدام به  ماهه برای یکابالغ تعلیق پروانه بهره برداری به سرمایه گذار توسط معاونت منطقه ویژه و اعطا فرصت  فرآیند تعلیق :. 83-5

 رفع دلیل 

 

 

 

اصل و تصویر مصدق گواهینامه  -2ی روزنامه رسم راتییتغ نیو آخر آگهی ثبت ریتصو -1 . شرایط و مدارک الزم جهت صدور:43-8

 صالحیت پیمانکاری

 شرکتگواهی رتبه بندی - 1دستگاهی :. استعالم های بین  43-4

  روز کاری سه . مدت زمان صدور مجوز: 43-9

 وازدهدتوضیح آنکه پیمانکار مکلف به پرداخت حق اعتبار در پایان هر  اعتبار تا پایان گواهینامه تائید صالحیت . مدت زمان اعتبار: 43-1

 ماه می باشد در غیر اینصورت شرکت مجاز به ابطال مجوز فعالیت می باشد.

 پرداخت هزینه بصورت کلی یاقتصاد ژهیارائه خدمات در مناطق و یمطابق تعرفه ها صدور: نهی.هز43-5

 یازدهشماره  وستیپ مجوز فعالیت پیمانکاریفرم : مجوز فعالیت پیمانکاری . فرم 43-6

 

 

 

 مجوز فعالیت پیمانکاری ششم  : فصل
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شمارهات  : 

 : اترخی

 پیمانکاری: تمدید مجوز فعالیت 48ماده  

 پیمانکاری : اصالح مجوز فعالیت44ماده 

 پیمانکاری: لغو مجوز فعالیت  49ماده 

 

 یشرکت موضوع آیین نامه صدور مجوز فعالیت  برا رهیمد ئتیه 17/13/1398مورخ 574مصوبه  2مطابق بند  .  فرآیند تمدید:48-8

 جهت نظارت در منطقه ویژه یو حقوق یاشخاص حقیق

  آخرین روزنامه رسمی آن هم بصورت الکترونیکی :دیو مدارک الزم جهت تمد طیشرا .48-4

 عدم محرومیت در منطقه :تمدیدضوابط  .48-9

  روز کاری سه :دتمدیمدت زمان  .48-1

 توضیح آنکه پیمانکار مکلف به پرداخت حق اعتبار در پایان هر اعتبار تا پایان گواهینامه تائید صالحیت :تمدیدمدت زمان اعتبار  .48-5

 ماه می باشد در غیر اینصورت شرکت مجاز به ابطال مجوز فعالیت می باشد. دوازده

 پرداخت هزینه بصورت کلی یاقتصاد ژهیارائه خدمات در مناطق و یمطابق تعرفه ها :صدور نهی.هز48-6

 

 

صورت  منطقه توسط کارشناسانبررسی و تایید مدارک و مستندات  -2درخواست مجری جهت اصالح مجوز -1 :. فرآیند اصالح44-8

 پذیرد

 و یاشخاص حقیق یبا آیین نامه صدور مجوز فعالیت  براارائه مستندات و مدارک مرتبط  -1 :اصالحو مدارک الزم جهت  طیشرا .44-4

 جهت نظارت در منطقه ویژه  یحقوق

  .ضوابط ذیل فرم مجوز آورده شود :اصالحضوابط  .44-9

 روز کاری سه :اصالحمدت زمان  .44-1

 توضیح آنکه پیمانکار مکلف به پرداخت حق اعتبار در پایان هر اعتبار تا پایان گواهینامه تائید صالحیتاصالح: دت زمان اعتبار م .44-5

 ماه می باشد در غیر اینصورت شرکت مجاز به ابطال مجوز فعالیت می باشد. دوازده

 اصالح مجوز فعالیت مشمول هزینه ای برای متقاضیان در بر نخواهد داشت. تبصره :

 

 

 درخواست لغو توسط معاونت منطقه به هیئت مدیره شرکت ارسال و پس از تائید قابل اجرا می باشد. : فرآیند لغو:. 49-8

 فی مابین قرارداد  اتمام:  .شرایط قابلیت ابطال49-4

 نیماب یفاتمام قرارداد  :مجوزلغوو مدارک الزم جهت  طیشرا .49-9

سرمایه گذار مکلف است پایان یکسال هزینه های مربوطه را پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت هزینه شرکت خدمات  تبصره :

 هوایی پیام می تواند مجوز صادره را ابطال نماید.
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 گردآورندگان و تأیید کنندگان سند
 

 امضا سمت نام و نام خانوادگی

  معاونت منطقه ویژه اقتصادی پیام غالمرضا حمیدی

  مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری 

  و ذیحسابی مالی امور معاون اداره کل سید وحید قاسمی الموسوی

  کارشناس جذب سرمایه گذاری حمزه رضایی

  کارشناس عمران سروش نظریان

  کارشناس آمور قراردادها محمد آتشگاهی

   

   

 سند کنندگانبیتصو

  و مدیرعامل رهیمد ئتیهرئیس  نادر ثناگو مطلق

  رهیمد ئتیهعضو  ارسالن ذاکری افشار

  رهیمد ئتیهعضو  مهرداد کیانی

 

 

 باشد.می یاقتصاد ژهیمسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده معاونت منطقه و 

 .فرآیند صدور مجوز های منطقه ویژه پیوست دستورالعمل می باشد 

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

 .می گردد
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