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 -1هدف :
ارایه راهکاری مکانیزه جهت رسیدگی به درخواست متقاضیان خدمات و سرمایه گذاری در زمینه های خدماتی،صننتتی و
بازرگانی و كمك به رشد و توسته اقتصادی  ،افزایش فرصتهای شغلی  ،اخذ و توسته فناوری و مهارتهای مدیریتی  ،امکان
پیگیری ساده تر فرایند و مشاهده زمان تائید و اقدامات صنورت گرفتنه در اینص خصنوپ و پیگینری دملکنرد كارشناسنان
توسط مدیریت سرمایه گذاری منطقه
 -2محدوده کاربرد :

كلیه تقاضاهای امور مربوط به سرمایه گذاری در خصوپ خدمات،امور صنتتی و فتالیتهای بازرگنانی در محندوده منطقنه
آزاد اروند.
 -3مراجع :
 -3-1قوانیص و مقررات مناطق آزاد
 -3-2قانون تجارت ایران
 -3 -3قوانیص اتاق بازرگانی صنایع و متادن ایران
 -3-4قانون و مقررات صادرات و واردات كاال
 -3-5استاندارد ISO 9001:2015

 -6مصوبه شهریور ماه  1390هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند
 -4واژگان و تعاریف:
 :QMS -4-1مخفن

 Quality Management Systemو بنه متننای سیمنتد مندیریت كیفینت مبتننی بنر اسنتاندارد هنای

 ISO 9001:2015می باشد.
 -4-2سازمان :سازمان منطقه آزاد اروند
 -4-3واحد :هر نوع از تشکیالت اداری ادد از ادرات  ،مدیریت یا متاونت.
 -4-4سرمایهگذاری :بهكارگیری سرمایه در اشکال مختل

در هر یك از فتالیتهای اقتصنادی بنه منرنور تولیند كناال ینا

خدمت
 -4-5سرمایه خارجي :كلیه سرمایههای مورد اشاره در تترین

فنوق هبنه اسنت نای وجنوه رینالیو كنه توسنط سنرمایهگذار

خارجی
وارد منطقه شود.
 -4-6سرمایه ارزی :كلیه سرمایه های مورد اشاره در تتری

فوق هبه است نای وجوه ریالیو كه توسط اتباع ایرانی از خنارج

از سرزمیص اصلی به منطقه وارد شود.
 -4-7فعالیت های صنعتي:شامل كلیه فتالیت های تولیدی
 -4-8فعالیت های بازرگاني :ادد از صادرات كاال،واردات كاال و ارایه خدمات بازرگنانیهنریر توزینع كناال،مواد انذایی
و ...و
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در هر یك از فتالیتهای اقتصادی به منرور

تولید كاال و یا خدمت كه شامل سرمایه خارجی،سرمایه ارزی و سود ویژه می باشد.
 -4-10کارت بازرگاني :مجوزی كه به اشخاپ حقیقنی و حقنوقی متقاضنی سنرمایه گنذاری در بخنش بازرگنانی جهنت
فتالیت در امر صادرات و واردات كاال و خدمات در محندوده منطقنه و سنرزمیص اصنلی و نینز جهنت شناسننامه دار كنردن
بازرگانان فتال صادر می گردد.
 -4-11خالصه طرح توجیهي اولیه :ممتندی كه به صورت چکیده،طرح اقتصادی را مترفی و تشریح می نماید.
 -4-12معرفي نامه ثبت شرکت :تاییده ای كه پس از تایید خالصه طرح جهت مترفی و مراجته به ثبت شنركت هنا صنادر
می گردد.
 -4-13طرح توجیهي فني -اقتصادی:گزارش دقیقی كه به طور مفصل و جامع طرح را مورد تشریح قرار می دهد.
 -4-14جواز تاسیس صنعتي :مجوزی كه پس از تایید طرح توجیهی و جهت تاسیس و راه اندازی واحد تولیدی اراینه منی
گردد.
 -4-15مجوز بهره برداری :مجوزی كه پس از بررسی شرایط و تایید واحد نرارت جهت بهره برداری صادر می گنردد.در
صورتی كه واحد متقاضی پروانه بهره برداری واحد تولیدی باشد پس از تولیند آزمایشنی مجنوز بهنره بنرداری صنادر منی
گردد .مجوز بهره برداری می باید قبل از تاریخ انقضای ادتبار آن ،مجددا تمدید گردد.
 -4-16کمیسیون اقتصادی  ،سرمایه گذاری و امالک  :كمیمیون متشکل از افراد ذیل به منرور بررسی و تأیید طنرح هنای
سرمایه گذاری :
 متاون سرمایه گذاری و توسته كمب و كارها )رییس كمیمیون و دضو اصلیو مدیر اطالدات جغرافیایی و طرح های كالن توسته زیر ساخت به نمایندگی متاون فنی و زیر بنایی هدضو اصلیو مدیرتوسته گردشگری و میراث فرهنگی به نمایندگی از متاونت فرهنگی اجتمادی و گردشگریهدضو اصلیو مدیر توسته و تمهیل سرمایه گذاری هدبیر كمیمیون و دضو اصلیو مدیر امور حقوقی و قراردادها هدضو اصلیو مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات هدضو ناظرو مدیر حراست هدضو ناظروتوجه : 1مصوبات كمیمیون با امضاء تمامی ادضا اصلی رسمیت دارد.
توجه  : 2با تشخیص رییس كمیمیون و متناسب با دستور جلمه میتوان دضو میهمان بدون داشتص حق رای ددوت كرد .
توجه  : 3ادضای كمیمیون اشخاپ حقوقی می باشند و با تغییر مدیر یا متاونت نیاز به صدور احکام جدید نمی باشد.
 -5مسئولیت و اختیارات:

 -5-1اجرای ایص روش بر دهده مدیریت های سرمایه گذاری و توسته و تمهیل سرمایه گنذاری  ،توسنته ننواحی صننتتی،
توسته تجارت ،توسته زیرساخت های شهری و روستایی ،توسته گردشگری و میراث فرهنگی و محیط زیمت می باشد.
 -5-2نرارت بر اجرای صحیح ایص روش بردهده متاونت محترم توسته اقتصادی و كمب و كار می باشد.
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 -6شرح روش/دستورالعمل :
گام اول :ثبت نام سرمایه گذاران
-6-1ثبت نام

تمامی سرمایه گذاران میتوانند با ورود به سامانه بخش "ثبت نام سرمایه گذاران"بصورت الکترونیکی دملینات ثبنت ننام را
انجام و نمبت به دریافت كد رهگیری اقدام نمایند .ایص كد به صورت پیامکی و یا در صورت ثبنت ایمینل از طرینق ایمینل
برای سرمایه گذار ارسال می گردد.
سرمایه گذار میتواتند یکی از حالتهای زیر را انتخاب كند :
الف) بمته های پیشنهادی سرمایه گذاری
ب) ارایه پیشنهاد جدید توسط سرمایه گذار
 -6-2تکمیل اطالعات

ال  -سرمایه گذار تمامی اطالدات خود را درایص مرحلنه تکمینل منی نمایدكنه در صنورت ارائنه پیشننهاد جدیند سنرمایه
گذاری مراحل ذیل طی می گردد و در صورت انتخاب پکیج های سنرمایه گنذاری منطقنه اقندامات بتندی از قبینل ثبنت
شركت و مشاوره با كارشناسان سرمایه گذاری در خصوپ طرح مورد در صورت نیناز  ،انتقناد قنرارداد  ،تحوینل زمنیص ،
صدور پروانه ساختمان  ،شروع دملیات اجرایی و اقدامات نرارتی نرر تا صدور مجوز بهره برداری انجام می پذیرد.
ب -پس از تکمیل مدارک درسامانه ،پرونده به صورت الکترونیکی جهت بررسی به مدیریت سنرمایه گنذاری ارسنال منی
گردد .پس از ارسال پرونده توسط متقاضی ،امکان ویرایش اطالدات ازسرمایه گذارگرفته می شود.
توجه :كلیه پکیج های سرمایه گذاری می بایمت دارای تاییدیه هیات مدیره ،بررسی زیمت محیطی  ،لکه گنذاری وتتینیص
قیمت باشند وكلیه مراحل تصویب را سپری نموده باشند .همچنیص كلیه اطالدات فنی و اقتصادی طرحهای سنرمایه گنذاری
باید با شرایط روز همخوان باشد.
ج -نماینده سرمایه گذاری پس از تأییدیه مدیریت سرمایه گذاری مطابق چك لیمت مدارک مورد نیاز برای جانمایی را بر
روی سامانه بارگذاری و به نماینده شهرسازی ارسال می نماید.
 -6-3پیشنهاد زمین

 نماینده سرمایه گذاری با توجه به زون بندی ه منطقه بندی و های كالن تهیه شده مطابق با طرح جامع و بنه كمنك سنامانهامالک و اراضی نمبت به انجام جانمایی اولیه اقدام نموده و نقشه جانمایی طرح را در فرم جانمنایی طنرح درج كنرده و
پس از بارگذاری به كارتابل ادضای كمیمیون سرمایه گذاری جهت اظهار نرر قطتی ارسال می نماید.
 -6-4تأییدیه طرح توسط کمیسیون سرمایه گذاری

وظیفه ادضاء كمیمیون سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد :
 نماینده متاونت فنی و زیر بنایی هتأییدیه زمان بندی ساخت ،جانمایی طرح از نرر كاربری زمیص و مطابقنت بنا طنرحجامع ،زمان و برآورد مورد نیاز جهت تامیص زیرساخت های الزم و
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 نماینده متاونت فرهنگی اجتمادی و گردشگری هتأییدیه طرح كه نیناز بنه ارزینابی زیمنت محیطنی دارد ینا خینر وتأییدیه موضودات گردشگری مرتبط با طرح با توجه به طرح های جامع گردشگری و نیاز منطقه و
 مدیر توسته و تمهیل سرمایه گذاری هتأییدیه طرح از نرر كلیات طرح اجرایی ،برنامه تامیص مالی ،برنامه زمان بندیاجرا از ورود سرمایه تا بهره برداری ،توجیهات فنی الزم برای میزان زمیص مورد نیاز و همچنیص اسنناد احنراز تمکنص
مالی و توانایی های تخصصی متقاضی و تأییدیه طرح توجیهی از نرر فنی و اقتصادی با توجه بنه قنوانیص و مقنررات
جاری صنایعو
 مدیر حقوقی هتأییدیه تمامی موضودات حقوقی مرتبط با بخش سرمایه گذاریوسایرموارد :

-

بررسی و تایید كلیه طرح های سرمایه گذاری در منطقه

 بررسی و تصویب كلیه فراخوان های سرمایه گذاری در منطقه جهت طرح در هیئت مدیره سازمان بررسی و تایید كلیه واگذاری های امالک در منطقه جهت طرح در هیئت مدیره سازمان با توجه به درخواستسرمایه گذار
 بررسی و تایید كلیه مجوزهای سرمایه گذاری هصنتتی  ،بازرگانی  ،گردشکری و ...ودر منطقه بررسی و تایید كلیه درخواست های تملك یا اجاره زمیص توسط سازمان جهت طرح در جلمات هیئت مندیرهسازمان
 بررسی و تصویب كلیه طرح های سرمایه گذاری با مشاركت سازمان در منطقه بررسی و تایید كلیه طرح های اقتصادی با هدف توسته منطقه تتییص شرایط ارزیابی فراخوان طرح های سرمایه گذاری بررسی و تائید بمته ها و فرصت های سرمایه گذاریتوجه  :1در صورت تایید ادضاء سامانه امالک باید به روز رسانی شود.
توجه  :2الزم به ذكر است در صورت نیاز به گزارش ارزیابی زیمت محیطی در داخل سامانه به شرح ذیل تهیه می گنردد :
 سرمایه گذار می بایمت با توجه به نوع طرح سرمایه گذاری نمبت بنه ارائنه گنزارش ارزینابی زیمنت محیطنی از طرینقمشاوریص متتمد اقدام نماید و اطالدات قراردادی خود را بارگزاری و پس از تهیه گزارش ،گزارش مربوطه را نیز بارگزاری
و ارسال نماید.
 -6-7کمیته زیست محیطي

كمیته زیمت محیطی به منرور بررسی ارزیابی طرح های دارای گزارشنات زیمنت محیطنی و موضنودات زیمنت محیطنی
متشکل از ادضاء ذیل می باشد :
 متاون سرمایه گذاری و توسته كمب و كارها هرییس كمیمیون و دضو اصلیو -مدیریت توسته و تمهیل تولیدهدبیر و دضو اصلیو
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 مدیریت محیط زیمت ،بهداشت و سالمت ه دضو اصلیو مدیریت نواحی صنتتی هدضو اصلیو دو استاد دانشگاه در زمینه محیط زیمت به وسیله كمیمیون اقتصادی  ،سرمایه گذاری و امالک انتخاب می شوند .توجه  : 1مصوبات كمیته محیط زیمت باید به امضاء حدقل سه دضو اصلی كمیمیون رسیده باشد .
توجه  :2با توجه به قوانیص وقت مناطق آزاد در صورت نیاز پس از تایید كمیته محیط زیمت سنازمان طنرح ملنزم بنه اخنذ
تاییدیه های مورد نیاز میباشد .
توجه  : 3ادضای كمیمیون اشخاپ حقوقی می باشند و با تغییر مدیر یا متاونت نیاز به صدور احکام جدید نمی باشد.
 -6-8ثبت شرکت

در صورت نیاز به ثبت شركت ،نماینده سرمایه گذاری در سامانه پنجره واحد ،قممت ارسال پیام الکترونیکی مربوطنه را
فتال می نماید.
-

مدارک الزم جهت ثبت شرکت:

ثبت شرکت(سهامي خاص)

 -نامه افتتاح حماب از سازمان به بانك

 -اساسنامه

 -ا ظهارنامه

 -صورتجلمه مجمع دمومی  ----و هیئت مدیره

 -كپی برابر اصل ادضا

 -تاییدیه اداره پمت

 -نشانی و گزارش بازرسی

 -فیش واریزی

ثبت شرکت(مسئولیت محدود)
-

اساسنامه

 تقاضا نامه -تاییدیه اداره پمت

 -كپی برابر اصل ادضا

 صورتجلمه مجمع دمومی موسس و هیئت مدیره -نشانی و گزارش بازرسی

 فیش واریزی -6-9صدور و تمدید جواز تاسیس
 مدارک الزم جهت صدور: -ا رائه گواهی ثبت شركت در منطقه

 -نقشه پالن پیشنهادی كارخانه

 -تکمیل فرم ت تهدات زیمت محیطی

 -تکمیل فرم طرح توجیهی

 اصل و كپی فیش واریزی مدارک الزم جهت تمدید: ارائه درخواست كتبی و مترفی شخص پیگیر به متاونت سرمایه گذاری -هماهنگی جهت بازدید از كارخانه

 -اصل و كپی فیش واریزی
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 -6-10جانمایي نهایي

نماینده شهر سازی پس از دریافت تاییدیه كمیمیون سرمایه گذاری در خصوپ جانمایی اولیه ،نمبت بنه بارگنذاری نقشنه
های مربوط به جانمایی به همراه مختصات زمیص نهایی قابل واگذاری اقدام می نماید.
 -6-11تایید هیأت مدیره

پس ازانجام جانمایی ،طرح بصورت كامل در پروفایل دبیر هیأت مدیره جهت اخذ تاییدیه هیأت مدیره قنرار منی گینرد.در
صورت تصویب ،طرح جهت تتییص قیمت زمیص در پروفایل نماینده حقوقی قرار می گیرد.
مطابق بند  4ماده  4دستورالتمل اجرایی آییص نامه نحنوه اسنتفاده از زمنیص و مننابع ملنی در منناطق آزاد تجناری -صننتتی
مصوب  ، 94/8/16به منرور تصمید گیری هیأت مدیره برای واگذاری زمیص و انتقاد قرارداد ،ارائه مدارک ذینل ضنروری
می باشد :
ال  -درخواست زمیص
ب -ارائه برنامه اجرایی شامل  :كلیات طرح اجرایی ،برنامه تأمیص مالی مطمئص و برنامه زمان بندی اجرا
ج -ارائه توجیهات فنی الزم برای میزان زمیص مورد نیاز بر اساس طرح پیشنهادی
د -مجوز فتالیت
هن -ارائه اساسنامه ،اگهی آخریص تغییرات ،ترازنامه تا سه سال آخرهدر صورت وجودو و گنردش منالی حمناب بنانکی
برای اشخاپ حقوقی یا سهامداران حقوقی شركت تازه تأسیس و مدارک شناسایی و احراز هویت اشخاپ حقیقی
و -ارائه اسنادی كه تمکص مالی متقاضی و بهره گیری از توانایی های تخصصی برای اجرای پروژه را محرز نماید.
توجه :مدارک مربوط به بندهای "ب"" ،ج"" ،و" به همراه درخواست زمیص جهت طرح در هیأت مدیره الزامی است.
 -6-12قیمت گذاری زمین

كمیته قیمت گذاری موظ

است قیمت امالک قابل واگذاری را هر ساله تتینیص و در سنامانه امنالک و اراضنی بنروز

رسانی نماید .با توجه به تتهد سازمان در خصوپ تأمیص زیرساخت های الزم جهت سرمایه گنذار ،منی بایمنت ارزش
زیرساخت های مورد نرر در قیمت نهایی زمیص لحاظ گردد.
روش قیمت گذاری بر اساس اصالحیه مورخ  94/8/16دستورالتمل اجرایی آییص نامه نحوه استفاده از زمیص و منابع ملی در
مناطق آزاد تجاری – صنتتی موضوع تبصره  3ماده  2آییص نامه مالی و متامالتی سازمانهای مناطق آزاد میباشد .
 -6-13انعقاد قرارداد

 -1پس از تصویب هیئت مدیره ،سامانه كل پرونده را به نماینده حقوقی ارجاع میدهد.
 -2در صورت كمبود مدارک مورد نیاز جهت دقد قرارداد سامانه موارد نقص پرونده را به سرمایه گذار اطنالع منی دهند
كه پس از بارگذاری ،پرونده در دستور كار نماینده حقوقی قرار می گیرد .
 -3بتد از تنرید قرارداد وقرارگیری یك نمخه روی پروفایل سرمایه گذار تاریخ امضاء قرارداد برای سرمایه گذار تتییص می شود.

 -4سرمایه گذار جهت امضای قرارداد و ارائه ضمانتهای الزم جهت ابالغ قرارداد حضوراً به مركز خدمات سرمایه گذاری
هنماینده حقوقیو مراجته می نماید.
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توجه :1واحد حقوقی حداك ر ظرف مدت  3روز می بایمت نمبت به آماده سازی قرارداد و ددوت از سرمایه گذار جهت
دقد قرارداد از طریق سامانه اقدام نماید.
 -6-14تحویل زمین

پس از ابالغ قرارداد ،تاریخ تحویل زمیص از طریق سامانه برای سرمایه گذار و نماینده شهرسازی و نماینده سنرمایه گنذاری
در كارتابل قرار می گیرد كه می بایمت ظرف مدت حداك ر  3روز نمبت به تحویل چهارمیخ اقندام گنردد و صورتجلمنه
تحویل زمیص نهایی و برروی سامانه بارگذاری شود.
 -6-15صدور پروانه ساخت و سازهای سرمایه گذاری
برای زمینهای با مساحت بیش از 5000مترمربع :

 -1ثبت درخواست صدور پروانه ساخت بر روی سامانه توسط سرمایه گذار
 -2مترفی مشاور و ثبت مدارک ادتبار دهی به مشاور بر روی سامانه
 - 3بررسی مطابقت رتبه بندی و رزومه فتالیت مرتبط مشاور با پروژه مورد نرر توسط نماینده واحد شهرسازی و تایید نقشه
های ساخت براساس ضوابط ومقررات قانونی و الزامات آتش نشانی و بارگذاری بر روی سامانه توسط سرمایه گذار
 -4بررسی نقشه های اجرایی تهیه شده توسط نماینده شهرسازی
 -5اخذ تاییدیه آتش نشانی جهت دریافت و ردایت ضوابط در طرح اجرایی و نقشه ها
 -6بارگذاری تتهد محضری توسط سرمایه گذار جهت اجرای پروژه مطابق نقشه های تائید شده و الزامات قانونی به وسیله
فرم تتهد ردایت ضوابط و ارجاع به نماینده شهرسازی
-7تتییص دوارض توسط كمیمیون دوارض و ثبت آن در سامانه توسط نماینده شهرسازی
 -8واریز دوارض و بیمه توسط سرمایه گذار از طریق درگاههای الکترونیکی ایجاد شده
 -9صدور پروانه ساخت و بار گذاری بر روی سامانه توسط نماینده شهرسازی
برای زمینهای با مساحت زیر  5000مترمربع :

 -1ثبت درخواست صدور پروانه ساخت بر روی سامانه توسط سرمایه گذار
 -2صدور و بار گذاری مترفی نامه نرام مهندسی جهت مترفی سرمایه گذار به دفتر فنی توسط نماینده شهرسازی
 -3تهیه نقشه ها و اخذ تایید از نرام مهندسی .و اخذ تاییدیه آتش نشانی جهت دریافت و ردایت ضوابط در طرح اجرایی و
نقشه ها و بارگذاری بر روی سامانه
 -4تتییص دوارض توسط كمیمیون دوارض و ثبت آن در سامانه توسط نماینده شهرسازی
 -5واریز دوارض و بیمه توسط سرمایه گذار از طریق درگاههای الکترونیکی ایجاد شده
 -6صدور پروانه ساخت و بار گذاری بر روی سامانه توسط نماینده شهرسازی
تبصره :مدیریت اطالدات جغرافیایی و شهرسازی قبل از اخذ دوارض مجاز به صدور پروانه ساخت نمی باشد.

سازمان منطقه آزاد اروند

عنوان سند :

روش اجرایی پنجره واحد سرمایه گذاری

کد سند :

P-850-25
01

شماره بازنگری :

صفحه
 9از 14

 -6-16شروع عملیات اجرایي

 -1سرمایه گذار می تواند بر اساس برنامه زمابندی ادالم شده دملیات اجرایی ساخت و ساز را شروع نماید .
 -2سرمایه گذار موظ

است برای پروژه های با مماحت باالی 5000مترمربع بنه مترفنی مقنام نناظر از بنیص نناظریص مجناز

سازمان مدیریت و برنامه ریزی با دارا بودن رتبه بندی مناسب در زمینه مربوطه اقدام نماید.
 -3در خصوپ سرمایه گذاری های پاییص تر از  5000متر مربع ،ناظر مربوطه از طرینق سنازمان نرنام مهندسنی مترفنی منی
گردد.
 -6-17نظارت بر ورود سرمایه

 -1ناظر می بایمت گزارشات پیشرفت فیزیکی طرح را به صورت ماهیانه از طریق پروفایل سرمایه گذار بر روی سامانه بار
گذاری نماید .
 -2كارشناس نرارت بر سرمایه گذاری در واحدهای تخصصی موظ

است هر سنه مناه یکبنار از رونند سنرمایه گنذاری

بازدید وگزارش مشاور ناظر را از پیشرفت ساخت و ساز تایید و روند ورود سرمایه را مطابق زمنان بنندی ادنالم شنده
طرح ،چك نماید و نتایج را بر روی سامانه ثبت نماید.تا زمان راه اندازی سامانه مذكور ،نتایج می بایمت بنه مندیریت
آمار و كنترل پروژه ارائه گردد.
توجه :1چنانچه در بازدید ها و گزارشات مربوطه تاخیر در پیشرفت فیزیکی طرح مشاهده گردد ،حوزه نرارتی مربوطه
به همراه مدیریت سرمایه گذاری می بایمت نمبت به بررسی موضوع اقندام و در صنورت اینر موجنه بنودن تناخیرات
اخطاریه های الزم را به سرمایه گذار با تتییص مهلت قانونی جهت رفع موارد صادر و در صورت دندم تمکنیص هدر بنار
سومو نمبت به لغو مجوزات مربوطه اقدام نماید .در ایص خصوپ مطابق روش اجرایی پنایش  ،انندازه گینری و كنتنرل
خدمات نامنطبق دمل می گردد.
توجه :2در خصوپ پروژه های سرمایه گذاری مشناركتی ،در صنورت نیناز بنه حضنور نناظر مقنید و دالینه از طنرف
سازمان ،ایص امر توسط مدیریت محترم سرمایه گذاری می بایمت پیش از انتقاد قرارداد به اطالع حوزه فنی و مهندسی
سازمان برسد.
توجه :3نماینده پنجره واحد سرمایه گنذاری موظن

اسنت در صنورت بنروز مشنکل در هرینك از زمیننه هنای زینر

هماهنگی های الزم را انجام و نتایج را به اطالع سرمایه گذار برساند :
 ثبت سفارش ماشیص آالت و تجهیزات نزد وزارت بازرگانی هماهنگی های الزم مرتبط با ممائل گمركی امور مالیاتی وزارت امور خارجه وزارت صنتت ،متدن و تجارت -محیط زیمت
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 -6-18ارائه تسهیالت

 -1ثبت درخواست سرمایه گذار
 -2مترفی سرمایه گذار به سازمانها و موسمات منورد نیناز اراینه دهننده تمنهیالتهآب ،بنرق ،تلفنص  ،منالی و  ...و ،انجنام
هماهنگی های الزم جهت صدور مجوزهای مورد نیاز همجوز سازمان محیط زیمت ،صدور پرواننه انشنتاب آب،بنرق،
گاز و تلفصو از طریق نماینده پنجره واحد شهرسازی و نماینده نواحی صنتتی و پیگیری تا زمان دریافت و ثبت نتایج بر
روی سامانه
 -6-19صدو ر پایان کار
-

رویه صدور:

 -1ثبت درخواست پایان كار توسط سرمایه گذار
 -2بررسی ساختمان توسط نماینده شهرسازی براساس نقشنه هنای تاییند شنده و در صنورت تاییند ،صندور پاینان كنار و
بارگذاری بر روی سامانه توسط نماینده شهر سازی
 -3در صورت وجود نواقص ،موارد بر روی سنامانه ادنالم و پنس از رفنع ننواقص ،سنرمایه گنذار دوبناره اقندام بنه ثبنت
درخواست می نماید.
-

مدارک الزم :

بیمه ممئولیت مدنی -تاییدیه آتش نشانی -تاییدیه مهندس ناظر  -نقشه با تاییدیه و امضاء مشاور كپی شناسنامه و كارت ملی
مدیر دامل شركت یا سرمایه گذار -گواهی صالحیت شركت مشاور و طراح -كپی قرارداد با مشاور و طراح و ناظر-
قرارداد با سازمان -صو.رتجلمه تحویل زمیص  -اساسنامه شركت هفقط زمانی كه شخصیت حقوقی سرمایه گذار باشدو-
برنامه فیزیکی
 -6-20درخواست تمدید پروانه ساخت
-

رویه تمدید:

 -1ثبت درخواست سرمایه گذار و بار گذاری برنامه زمانی جدید و ذكر دالیل تأخیر
 -2بررسی برنامه زمانی و دالیل تاخیر توسط نماینده سرمایه گذاری
 -3در صورت تایید تمدید صدور پروانه ساخت و بارگذاری آن بر روی سامانه توسط نماینده شهرسازی
-

مدارک الزم:

گزارش دوره ای مهندس ناظر -تمدیدیه تتهد نرارت مهندس ناظر -تمدیدیه ممئولیت مدنی
 -6-21مجوز بهره برداری
 -رویه صدور مجوز:

 ثبت درخواست مجوز بهره برداری پس از پایان دملیات ساخت و ساز و دریافت پایان كار توسط سرمایه گذار -1محاسبه دوارض و بارگذاری موارد بر روی سامانه
 -2پرداخت دوارض از طریق درگاه های پرداختی سامانه
 -4بازدید و تهیه گزارش و ادالم نتایج
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 -5بررسی شرایط ادطای مجوز بهره برداری توسط نماینده سرمایه گذاری و صدور مجوز بهره برداری در صورت تأیید
 -6در صورت ددم تایید ،انجام اصالحات الزم توسط سرمایه گذار و بار گذاری نتایج بر روی سامانه جهت اطالع سرمایه
گذار
مدارک الزم جهت صدور:

 -تکمیل فرم درخواست مجوز بهره برداری

 -رونوشت سند زمیص یا دفترچه قرارداد

 -تکمیل شناسه واحد تولیدی و در صورت فتالیت گزارش تولید

 -تکمیل فرم پرسشنامه زیمت محیطی

 -نقشهه سایت پالنو كارخانه با فرمت dwg

-كاتالوگ ماشیص آالت و تجهیزات

 -رونوشت گواهی پایان كار ساختمان و پروانه ساختمان

 -هماهنگی جهت بازدید از كارخانه

 مترفی به امور مالی جهت پرداخت دوارضشرایط :
-

تطبیق با استانداردها  ،مفاد قرار داد وضتیت زیمت محیطی  ،بهداشتی و شرایط كاركنان  ،در صورت لزوم

 بررسی مدارک و گزارشات و صدور پروانه بهره برداری توسط مدیریت مربوطه. نصب ماشیص آالت وشروع تولید آزمایشی در صورت صنتتی بودن سرمایه گذاری. استتالم از مراجع ذیصالح برای بررسی و صدور بالمانع بودن تولید در صورت صنتتی بودن طرح.توجه : 1سرمایه گذار می باید قبل از پایان ادتبار پروانه بهره بنرداری نمنبت بنه تمدیند مجنوز بهنره بنرداری از مندیریت
مربوطه اقدام نماید .سامانه باید زمان اتمام پروانه بهره برداری را به سرمایه گذار اطالع دهد.
 -6-22تمدید مجوز بهره برداری:

كلیه فتاالن اقتصادی می بایمت ساالنه با توجه به تاریخ دریافت پروانه بهره برداری نمبت به تمدید پروانه بهره برداری خود
اقدام نماید در ایر ایص صورت مطابق روش اجرایی كنترل خدمات نامنطبق اقدام می گردد.
سالیانه
 -رویه تمدید

 -1ثبت درخواست تمدید مجوز بهره برداری
 -2محاسبه دوارض و بارگذاری موارد بر روی سامانه
 -3پرداخت دوارض از طریق درگاه های پرداختی سامانه
 -4بازدید از محل و تهیه گزارش بازرسی توسط كارشناس سرمایه گذاری و در صورت تایید تمدید مجوز بهره برداری
توجه : 1درصورتی كه متقاضی در مودد مقرر ه حداقل یك ماه قبل از اتمام مدت پرواننه و اقندام بنه تمدیند پرواننه بهنره
برداری ننماید شركت مذكور می بایمت نمبت به پرداخت مالیات اقدام نماید.
 -مدارک الزم جهت تمدید:

 -ارائه درخواست كتبی و مترفی شخص پیگیر به متاونت سرمایه گذاری

 -هماهنگی جهت بازدید از كارخانه

 -تکمیل فرم گزارش تولید

 -ارائه آخریص لیمت بیمه كاركنان
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عنوان سند :

روش اجرایی پنجره واحد سرمایه گذاری

کد سند :

P-850-25
01

شماره بازنگری :

 -قبوض  2دوره متوالی آب/برق و....

صفحه
 12از 14

 -نامه تایید پرداخت دوارض پذیره

 -6-23سامانه امالک و اراضي

مدیریت شهرسازی ممئول به روز رسانی اطالدات كاربری زمیص های تحت تملك سازمان  ،لکه گذاری های انجام شنده
بر اساس طرح های جامع و تفصیلی می باشد .بندیص ترتینب قیمنت زمنیص در مراحنل سنرمایه گنذاری بنه صنورت شنفاف
مشخص شده و سرمایه گذار می تواند جهت تهیه طرح توجیهی از آن بهره برداری نماید .
توجه:كلیه قیمتهای زمیص باید بصورت ساالنه بنروز آوری گردینده و در سنامانه منطقنه آزاد ارونند جهنت روینت و انجنام
محاسبات توسط سرمایه گذار درج گردد.
 -6-25نظارت بر فعالیت های سرمایه گذاری منطقه

 م دیریت های نواحی صنتتی ،تولید ،صادرات و گمرک با هماهنگی مدیریت تمهیل سرمایه گذاری به منرور اطمینان ازردایت قوانیص و مقررات سرمایه گذاری نمبت به بازدید و بازرسی های دوره ای و موردی در سطح منطقه اقدام و در
صورت مشاهده هر گونه تخل
نمبت به برخورد با تخل

نمبت به ثبت و گزارش موارد اقدام و با هماهنگی متاونت توسته اقتصادی و كمب و كار

مشاهده شده بر اساس قوانیص و مقررات مربوطه اقدام نمایند .در ایص خصوپ مطابق روش

اجرایی پایش و اندازه گیری خدمات و كنترل خدمات نامنطبق دمل می گردد.
 مدیریت های نواحی صنتتی ،تولید ،صادرات و گمرک می باید نمبت به انجام اقدامات اصالحی جهت برطنرف سنازیدلل ریشه ای تخلفات گزارش شده و جلوگیری از وقوع مجدد آنها اقندام نماینند.در اینص خصنوپ مطنابق روش اجراینی
اقدام اصالحی/پیشگیرانه دمل می گردد.
 -6-26پایش و اندازه گیری فرآیند

 -مدیریت های نواحی صنتتی ،تولید ،صادرات و گمرک می باید ضمص تتری

شاخص و متیارهای الزم نمبت به پنایش

و اندازه گیری امور سرمایه گذاری در سطح منطقه به صورت فصلی اقدام و نتیجه را به متاونت توسته اقتصادی و كمنب و
كار ارائه نمایند .در ایص خصوپ مطابق روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرآیندها دمل می گردد.
توجه  :چنانچه نتایج بدست آمده از پایش و اندازه گیری فرآیند امور سرمایه گنذاری رضنایت بخنش نباشنند ،مندیریتهای
مربوطه می باید نمبت به تتری

و اجرای اقدامات اصالحی تا تأمیص رضایت مندی الزم اقدام نماید.

 -6-27ارزیابي فعالیت سرمایه گذاران

مدیریت های توسته نواحی صنتتی ،سرمایه گذاری و توسته و تمهیل تولید ،می بایند نمنبت بنه ارزینابی دملکنرد سنرمایه
گذاران در منطقه به صورت فصلی اقدام و نتایج مربوطه را به متاونت سرمایه گذاری و توسته كمب و كارها ارایه نمایند.
 -6-28جمع آوری وتحلیل داده ها

مدیریت های نواحی صنتتی ،تولید ،صادرات و گمرک می باید نمبت به جمع آوری داده ها و ارایه آنها به مدیریت طنرح
و برنامه اقدام و پس از ارایه گزارش از طرف مدیریت طرح وبرنامه نمبت به تحلیل گزارش و موارد مربوطه اقندام نماینند.
در ایص خصوپ مطابق روش اجرایی جمع آوری و تحلیل داده ها دمل می گردد.

سازمان منطقه آزاد اروند

عنوان سند :

روش اجرایی پنجره واحد سرمایه گذاری

کد سند :

P-850-25
01

شماره بازنگری :
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 -6-29تعریف اهداف و پروژه ها

متاونت سرمایه گذاری و توسته كمب و كارها می باید در زممتان هر سال برای سال آتی  ،بر اساس خط مشنی و اهنداف
سازمان و نتایج حاصل از تحلیل داده ها ،نمبت به تتری

اهداف و پروژه های تحقق اهداف در بخش سرمایه گذاری اقدام

نماید .در ایص خصوپ مطابق روش اجرایی طرح ریزی و تحقق اهداف دمل می گردد.
 -7پیوست ها:
ردیف

دنوان

کد

مدت نگهداری

1

فرم درخواست مجوز فتالیت

F-750-25-00-01

 2سال

2

فرم خالصه طرح توجیهی

F-750-25-00-02

 2سال

3

فرم طرح توجیهی

F-750-25-00-03

 2سال

4

ارزیابی طرح توجیهی

F-750-25-00-04

 2سال

5

فرم گزارش پیشرفت فیزیکی

F-750-25-00-05

 2سال

6

فرم درخواست مجوز بهره برداری

F-750-25-00-06

 2سال

7

فرم تتهدات دارنده پروانه بهره برداری واحد تولیدی

F-750-25-00-07

 2سال

8

فرم شناسه واحدهای تولیدی

F-750-25-00-08

 2سال

9

فرم پرسشنامه زیمت محیطی

F-750-25-00-13

 2سال

10

فرم تتهد نامه زیمت محیطی

F-750-25-00-16

 2سال

11

درخواست مجوز بهره برداری فتالیت های قراردادی

F-750-25-00-18

 2سال

12

فرم درخواست صدور گواهی حماب شش ماهه

F-750-25-00-22

 2سال

13

چك لیمت صدور پروانه ساختمان

F-750-25-00-24

 2سال

14

چك لیمت جانمایی زمیص جهت سرمایه گذاران

F-750-25-00-25

 2سال

چك لیمت مدارک مورد نیاز جهت أخذ تأییدیه هیأت

F-750-25-00-26

 2سال

F-750-25-00-27

 2سال

15
16

مدیره برای واگذاری زمیص
فرم جانمایی های سرمایه گذاری

سازمان منطقه آزاد اروند

عنوان سند :

روش اجرایی پنجره واحد سرمایه گذاری

کد سند :

P-850-25
01

شماره بازنگری :

 -8مدارک مرتبط

 -8-1طرح توجیهی كمب و كار
 -8-2مجوزات سرمایه گذاری ،فتالیت و بهره برداری
 -8-3روش اجرایی پایش و اندازه گیری و كنترل خدمات نامنطبق.
 -8-4روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرایند
 -8-5روش اجرایی اقدام اصالحی /پیشگیرانه
 -8-6روش اجرایی ارزیابی دملکرد سرمایه گذاران
 -8-7روش اجرایی جمع آوری و تحلیل داده ها
 -8-9روش اجرایی طرح ریزی و تحقق اهداف.
 -8-10روش اجرایی كنترل سوابق

صفحه
 14از 14

