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 صفحه  پنجره واحد سرمایه گذاری روش اجرایی عنوان سند :

 P-850-25 کد سند : 14از    2 
 01 شماره بازنگری :

 

 

 

 سازمان منطقه آزاد اروند

 هدف : -1       

ی،صننتتی و سرمایه گذاری در زمینه های خدماتخدمات و کاری مکانیزه جهت رسیدگی به درخواست متقاضیان ارایه راه

امکان  ،دیریتی مو توسته فناوری و مهارتهای كمك به رشد و توسته اقتصادی ، افزایش فرصتهای شغلی ، اخذ  بازرگانی و

ارشناسنان پیگیری ساده تر فرایند و مشاهده زمان تائید و اقدامات صنورت گرفتنه در اینص خصنوپ و پیگینری دملکنرد ك

 منطقهسرمایه گذاری  مدیریتتوسط 
 کاربرد : محدوده  -2

دوده منطقنه تتی و فتالیتهای بازرگنانی در محنسرمایه گذاری در خصوپ خدمات،امور صنامور مربوط به  كلیه تقاضاهای

 آزاد اروند.

  :مراجع  -3
 قوانیص و مقررات مناطق آزاد  -3-1

 قانون تجارت ایران  -3-2

 قوانیص اتاق بازرگانی صنایع و متادن ایران  -3 -3

 كاالادرات و واردات قانون و مقررات ص  -3-4

 ISO 9001:2015استاندارد  -3-5

 هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند 1390ماه  مصوبه شهریور -6

 واژگان و تعاریف:  -4

4-1-  QMS:   مخفنQuality Management System  مبتننی بنر اسنتاندارد هنایو بنه متننای سیمنتد مندیریت كیفینت 

ISO 9001:2015 .می باشد 

 سازمان منطقه آزاد اروند :سازمان -4-2

 ادد از ادرات ، مدیریت یا متاونت.هر نوع از تشکیالت اداری  :واحد -4-3

های اقتصنادی بنه منرنور تولیند كناال ینا كارگیری سرمایه در اشکال مختل  در هر یك از فتالیتبه گذاری:سرمایه -4-4

 خدمت

گذار های مورد اشاره در تترین  فنوق هبنه اسنت نای وجنوه رینالیو كنه توسنط سنرمایهكلیه سرمایه سرمایه خارجي: -4-5

 خارجی

 د منطقه شود.وار

ارج خنهای مورد اشاره در تتری  فوق هبه است نای وجوه ریالیو كه توسط اتباع ایرانی از كلیه سرمایه سرمایه ارزی: -4-6

 وارد شود.سرزمیص اصلی به منطقه از 

 شامل كلیه فتالیت های تولیدیفعالیت های صنعتي: -4-7

زینع كناال،مواد انذایی دات كاال و ارایه خدمات بازرگنانیهنریر تواز صادرات كاال،وار ادد فعالیت های بازرگاني: -4-8

 و ...و



 

 صفحه  پنجره واحد سرمایه گذاری روش اجرایی عنوان سند :

 P-850-25 کد سند : 14از    3 
 01 شماره بازنگری :

 

 

 

 سازمان منطقه آزاد اروند

ی اقتصادی به منرور :به كارگیری سرمایه در اشکال مختل  در هر یك از فتالیتهافعالیتهای سرمایه گذاری خدماتي -4-9

 تولید كاال و یا خدمت كه شامل سرمایه خارجی،سرمایه ارزی و سود ویژه می باشد.

گنانی جهنت مجوزی كه به اشخاپ حقیقنی و حقنوقی متقاضنی سنرمایه گنذاری در بخنش بازر ت بازرگاني:کار -4-10

ار كنردن دفتالیت در امر صادرات و واردات كاال و خدمات در محندوده منطقنه و سنرزمیص اصنلی و نینز جهنت شناسننامه 

 بازرگانان فتال صادر می گردد.

 نماید. صورت چکیده،طرح اقتصادی را مترفی و تشریح می ممتندی كه به خالصه طرح توجیهي اولیه: -4-11

بت شنركت هنا صنادر تاییده ای كه پس از تایید خالصه طرح جهت مترفی و مراجته به ث معرفي نامه ثبت شرکت: -4-12

 می گردد.

 رد تشریح قرار می دهد.را مو دقیقی كه به طور مفصل و جامع طرح گزارشاقتصادی: -طرح توجیهي فني -4-13

د تولیدی اراینه منی مجوزی كه پس از تایید طرح توجیهی و جهت تاسیس و راه اندازی واحجواز تاسیس صنعتي:  -4-14

 گردد.

ی گنردد.در ممجوزی كه پس از بررسی شرایط و تایید واحد نرارت جهت بهره برداری صادر  مجوز بهره برداری: -4-15

ی صنادر منی ز بهنره بنردارولیدی باشد پس از تولیند آزمایشنی مجنوصورتی كه واحد متقاضی پروانه بهره برداری واحد ت

 مجددا تمدید گردد. گردد. مجوز بهره برداری می باید قبل از تاریخ انقضای ادتبار آن،

ید طنرح هنای بررسی و تأی به منرور کل از افراد ذیلكمیمیون متش : و امالک سرمایه گذاری ،اقتصادی  کمیسیون -4-16

 : سرمایه گذاری

 وو دضو اصلی رییس كمیمیون( و توسته كمب و كارها سرمایه گذاری متاون -

 دضو اصلیوفنی و زیر بنایی ه متاونبه نمایندگی ساخت  یركالن توسته ز یو طرح ها یاییاطالدات جغرافمدیر  -

 یوتوسته گردشگری و میراث فرهنگی به نمایندگی از متاونت فرهنگی اجتمادی و گردشگریهدضو اصلمدیر -

 هدبیر كمیمیون و دضو اصلیو توسته و تمهیل سرمایه گذاری مدیر -

 هدضو اصلیو مدیر امور حقوقی و قراردادها -

 وناظرهدضو  بازرسی و پاسخگویی به شکایاتمدیر  -

 مدیر حراست هدضو ناظرو -

 رسمیت دارد.تمامی ادضا اصلی  امضاءكمیمیون با مصوبات   : 1توجه          

 وت كرد .با تشخیص رییس كمیمیون و متناسب با دستور جلمه میتوان دضو میهمان بدون داشتص حق رای دد : 2توجه             

 .نمی باشد ادضای كمیمیون اشخاپ حقوقی می باشند و با تغییر مدیر یا متاونت نیاز به صدور احکام جدید : 3توجه 
  مسئولیت و اختیارات: -5

واحی صننتتی، ، توسنته ننو توسته و تمهیل سرمایه گنذاری  های سرمایه گذاریمدیریت  اجرای ایص روش بر دهده -5-1

   اشد.توسته تجارت، توسته زیرساخت های شهری و روستایی، توسته گردشگری و میراث فرهنگی و محیط زیمت می ب

 اشد.ی بنرارت بر اجرای صحیح ایص روش بردهده متاونت محترم توسته اقتصادی و كمب و كار  م  -5-2
 



 

 صفحه  پنجره واحد سرمایه گذاری روش اجرایی عنوان سند :

 P-850-25 کد سند : 14از    4 
 01 شماره بازنگری :

 

 

 

 سازمان منطقه آزاد اروند

  : دستورالعملروش/شرح  -6
 ثبت نام سرمایه گذاران گام اول:

 ثبت نام-6-1

م را ملینات ثبنت ننابصورت الکترونیکی د"ثبت نام سرمایه گذاران"ورود به سامانه بخش تمامی سرمایه گذاران میتوانند با 

ل ز طرینق ایمینایا در صورت ثبنت ایمینل  .ایص كد به صورت پیامکی و و نمبت به دریافت كد رهگیری اقدام نمایند انجام

  .ارسال می گرددگذار برای سرمایه  

 : تند یکی از حالتهای زیر را انتخاب كنداسرمایه گذار میتو

 بمته های پیشنهادی سرمایه گذاری  (الف

 رمایه گذار توسط س ه پیشنهاد جدیدارای ب(
  اطالعات تکمیل -6-2

جدیند سنرمایه  در صنورت ارائنه پیشننهادكنه نمایدمنی  تکمینلدرایص مرحلنه د را تمامی اطالدات خو سرمایه گذار -ال 

ل ثبنت اقندامات بتندی از قبین گذاری مراحل ذیل طی می گردد و در صورت  انتخاب پکیج های سنرمایه گنذاری منطقنه

ل زمنیص ، حویندر صورت نیناز ، انتقناد قنرارداد ، تشركت و مشاوره با كارشناسان سرمایه گذاری در خصوپ طرح مورد 

   ی پذیرد. مانجام تا صدور مجوز بهره برداری نرر صدور پروانه ساختمان ، شروع دملیات اجرایی و اقدامات نرارتی 

منی رسنال االکترونیکی جهت بررسی به مدیریت سنرمایه گنذاری به صورت ،پرونده سامانه مدارک در پس از تکمیل -ب

 .گرفته می شودگذارسرمایه ویرایش اطالدات از مکانپس از ارسال پرونده توسط متقاضی، ا .گردد

وتتینیص  اریلکه گنذ زیمت محیطی ، بررسیت مدیره ،اهی یهتایید دارای سرمایه گذاری می بایمتپکیج های كلیه  :جهتو

رمایه گنذاری را سپری نموده باشند. همچنیص كلیه اطالدات فنی و اقتصادی طرحهای سن تصویب مراحلباشند وكلیه قیمت 

 اید با شرایط روز همخوان باشد.ب

بر  ی جانمایی رانماینده سرمایه گذاری پس از تأییدیه مدیریت سرمایه گذاری مطابق چك لیمت مدارک مورد نیاز برا-ج

 .روی سامانه بارگذاری و به نماینده شهرسازی ارسال می نماید

  پیشنهاد زمین -6-3

مانه و بنه كمنك سنا شده مطابق با طرح جامع یهكالن ته یو ها ینطقه بنده م یبا توجه به زون بندی گذار یهسرما نماینده -

و ه رح درج كنردطن ییطرح را در فرم جانمنا ییاقدام نموده و نقشه جانما یهاول یینمبت به انجام جانما و اراضی امالک

 .جهت اظهار نرر قطتی ارسال می نماید سرمایه گذاری از بارگذاری به كارتابل ادضای كمیمیون پس
 تأییدیه طرح توسط کمیسیون سرمایه گذاری -6-4

 باشد : یم یلبه شرح ذ سرمایه گذاری میمیونك ادضاءوظیفه 

رح طنمطابقنت بنا  كاربری زمیص و جانمایی طرح از نرر زمان بندی ساخت، هتأییدیهفنی و زیر بنایی  تنماینده متاون -

 زم وزمان و برآورد مورد نیاز جهت تامیص زیرساخت های ال ،جامع



 

 صفحه  پنجره واحد سرمایه گذاری روش اجرایی عنوان سند :

 P-850-25 کد سند : 14از    5 
 01 شماره بازنگری :

 

 

 

 سازمان منطقه آزاد اروند

 ا خینر ویندارد  زیمنت محیطنی كه نیناز بنه ارزینابیهتأییدیه طرح  نماینده متاونت فرهنگی اجتمادی و گردشگری -

 و با توجه به طرح های جامع گردشگری و نیاز منطقه تأییدیه موضودات گردشگری مرتبط با طرح

بندی  ، برنامه زمانبرنامه تامیص مالیهتأییدیه طرح از نرر كلیات طرح اجرایی،  یگذار یهسرماتوسته و تمهیل  مدیر -

تمکنص  اسنناد احنراز الزم برای میزان زمیص مورد نیاز و همچنیص، توجیهات فنی از ورود سرمایه تا بهره برداری اجرا

ات انیص و مقنررو تأییدیه طرح توجیهی از نرر فنی و اقتصادی با توجه بنه قنو مالی و توانایی های تخصصی متقاضی

 وجاری صنایع

 یر حقوقی هتأییدیه تمامی موضودات حقوقی مرتبط با بخش سرمایه گذاریومد -

 : سایرموارد

 در منطقه  یگذار یهسرما یطرح ها یهكل ییدو تا یبررس  -

 سازمان  یرهمد یئته درجهت طرح در منطقه  یگذار یهسرما یفراخوان ها یهكل یبو تصو  بررسی -

درخواست  با توجه بهسازمان  یرهمد یئته جهت طرح در هامالک در منطق یها یواگذار یهكل ییدو تا بررسی -

 سرمایه گذار

 و ...ودر منطقه ی، گردشکر ی، بازرگان یهصنتت یگذار یهسرما یمجوزها یهكل ییدو تا بررسی -

 یرهدمن یئتتوسط سازمان جهت طرح در جلمات ه یصاجاره زم یاتملك  یدرخواست ها یهكل ییدو تا بررسی -

 سازمان

 با مشاركت سازمان در منطقه  یگذار یهسرما یطرح ها یهكل یبو تصو بررسی -

 با هدف توسته منطقه  یاقتصاد یطرح ها یهكل ییدو تا بررسی -

  یگذار یهسرما یفراخوان طرح ها یابیارز یطشرا تتییص -

 یگذار یهسرما یبمته ها و فرصت ها یدو تائ یبررس -
 

 باید به روز رسانی شود.  نه امالکساما ءدر صورت تایید ادضا :1 جهتو           
 

 

           ه می گنردد :شرح ذیل تهی الزم به ذكر است در صورت نیاز به گزارش ارزیابی زیمت محیطی در داخل سامانه به :2 جهتو

از طرینق  طنیمحیبنه ارائنه گنزارش ارزینابی زیمنت  نمبتبا توجه به نوع طرح سرمایه گذاری می بایمت سرمایه گذار  -

رگزاری ه را نیز باو اطالدات قراردادی خود را بارگزاری و پس از تهیه گزارش، گزارش مربوط اقدام نمایدمد مشاوریص متت

 و ارسال نماید.
 کمیته زیست محیطي -6-7

ی موضنودات زیمنت محیطنو گزارشنات زیمنت محیطنی طرح های دارای كمیته زیمت محیطی به منرور بررسی ارزیابی 

 : از ادضاء ذیل می باشدمتشکل 

 وو دضو اصلی رییس كمیمیونه متاون سرمایه گذاری و توسته كمب و كارها -

 هدبیر و دضو اصلیوو تمهیل تولیدمدیریت توسته  -



 

 صفحه  پنجره واحد سرمایه گذاری روش اجرایی عنوان سند :

 P-850-25 کد سند : 14از    6 
 01 شماره بازنگری :

 

 

 

 سازمان منطقه آزاد اروند

 ه دضو اصلیو مدیریت محیط زیمت، بهداشت و سالمت -

 هدضو اصلیو مدیریت نواحی صنتتی -

 .     انتخاب می شوند و امالک سرمایه گذاری ،ی ت به وسیله كمیمیون اقتصاددو استاد دانشگاه در زمینه محیط زیم -

 رسیده باشد . حدقل سه دضو اصلی كمیمیون:  مصوبات كمیته محیط زیمت باید به امضاء  1توجه 

ذ ملنزم بنه اخن با توجه به قوانیص وقت مناطق آزاد در صورت نیاز پس از تایید كمیته محیط زیمت سنازمان طنرح :2توجه 

 ز میباشد .تاییدیه های مورد نیا

 .د نمی باشدادضای كمیمیون اشخاپ حقوقی می باشند و با تغییر مدیر یا متاونت نیاز به صدور احکام جدی : 3توجه 
 

 

 

 ثبت شرکت -6-8
را  ونیکی مربوطنهقممت ارسال پیام الکتر ،در سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری نماینده ،در صورت نیاز به ثبت شركت 

 می نماید. فتال
 ارک الزم جهت ثبت شرکت:مد -

 ثبت شرکت)سهامي خاص(

 ساسنامها -ز سازمان به بانك                                انامه افتتاح حماب  -

 و هیئت مدیره ----مع دمومی صورتجلمه مج -ظهارنامه                                                                        ا -

 اییدیه اداره پمت ت -صل ادضا                                                       كپی برابر ا -             

 یش واریزیف -ش بازرسی                                                 نشانی و گزار -
 ثبت شرکت)مسئولیت محدود(         

 پی برابر اصل ادضاك -                                                                             اساسنامه   -

 مع دمومی موسس و هیئت مدیره                   صورتجلمه مج -قاضا نامه                                                                          ت   -   

 رش بازرسی                      نشانی و گزا -                                                       تاییدیه اداره پمت           -          

 فیش واریزی -          
 دور و تمدید جواز تاسیسص -6-9

 مدارک الزم جهت صدور: -

 قشه پالن پیشنهادی كارخانهن -                         رائه گواهی ثبت شركت در منطقه                                 ا -                 

 کمیل فرم طرح توجیهیت -تهدات زیمت محیطی                                                          تکمیل فرم ت -                 

 اصل و كپی فیش واریزی -

 مدارک الزم جهت تمدید: -

 تاونت سرمایه گذاریواست كتبی و مترفی شخص پیگیر به مارائه درخ -                 

 صل و كپی فیش واریزیا -بازدید از كارخانه                                                         هماهنگی جهت -                 

 

 



 

 صفحه  پنجره واحد سرمایه گذاری روش اجرایی عنوان سند :

 P-850-25 کد سند : 14از    7 
 01 شماره بازنگری :

 

 

 

 سازمان منطقه آزاد اروند

 جانمایي نهایي  -6-10

ه رگنذاری نقشنجانمایی اولیه، نمبت بنه با اری در خصوپیه كمیمیون سرمایه گذنماینده شهر سازی پس از دریافت تایید

 اقدام می نماید. به همراه مختصات زمیص نهایی قابل واگذاریهای مربوط به جانمایی 
 

 ت مدیرههیأتایید  -6-11

.در منی گینرد ت مدیره قنرارأهیتاییدیه  اخذ جهت ت مدیرهأدبیر هیكامل در پروفایل طرح بصورت  ،جانماییانجام پس از

 گیرد.قرار می  یطرح جهت تتییص قیمت زمیص در پروفایل نماینده حقوق ،صویبتت ورص

صننتتی  -زاد تجناریدستورالتمل اجرایی آییص نامه نحنوه اسنتفاده از زمنیص و مننابع ملنی در منناطق آ 4ماده  4مطابق بند   

رک ذینل ضنروری قرارداد، ارائه مدا ، به منرور تصمید گیری هیأت مدیره برای واگذاری زمیص و انتقاد  16/8/94مصوب 

 می باشد :

 درخواست زمیص -ال 

 ه اجرایی شامل : كلیات طرح اجرایی، برنامه تأمیص مالی مطمئص و برنامه زمان بندی اجراارائه برنام -ب

 رائه توجیهات فنی الزم برای میزان زمیص مورد نیاز بر اساس طرح پیشنهادیا -ج

 مجوز فتالیت -د

 صورت وجودو و گنردش منالی حمناب بنانکی اسنامه، اگهی آخریص تغییرات، ترازنامه تا سه سال آخرهدرارائه اس -هن

 یقیبرای اشخاپ حقوقی یا سهامداران حقوقی شركت تازه تأسیس و مدارک شناسایی و احراز هویت اشخاپ حق

 جرای پروژه را محرز نماید.رائه اسنادی كه تمکص مالی متقاضی و بهره گیری از توانایی های تخصصی برای اا -و

 .ی استبه همراه درخواست زمیص جهت طرح در هیأت مدیره الزام "و"، "ج"، "ب"مدارک مربوط به بندهای  توجه:
 

 زمین  قیمت گذاری -6-12

اضنی بنروز در سنامانه امنالک و ارو موظ  است قیمت امالک قابل واگذاری را هر ساله تتینیص  كمیته قیمت گذاری

منت ارزش ، منی بایزیرساخت های الزم جهت سرمایه گنذار با توجه به تتهد سازمان در خصوپ تأمیص .دنمایرسانی 

 زیرساخت های مورد نرر در قیمت نهایی زمیص لحاظ گردد.

 منابع ملی در ودستورالتمل اجرایی آییص نامه نحوه استفاده از زمیص  16/8/94روش قیمت گذاری بر اساس اصالحیه مورخ 

  میباشد . آییص نامه مالی و متامالتی سازمانهای مناطق آزاد 2ماده  3صنتتی موضوع تبصره  –اد تجاری مناطق آز 
 

 انعقاد قرارداد -6-13

 ارجاع میدهد. نماینده حقوقیسامانه كل پرونده را به  ،مدیره تصویب هیئتپس از  -1

 طنالع منی دهندونده را به سرمایه گذار ادر صورت كمبود مدارک مورد نیاز جهت دقد قرارداد سامانه موارد نقص پر -2

 می گیرد . نماینده حقوقی قرار كه پس از بارگذاری، پرونده در دستور كار 

 .ی شودذار تتییص مگی سرمایه قرارداد برا ءبتد از تنرید قرارداد وقرارگیری یك نمخه روی پروفایل سرمایه گذار تاریخ امضا -3

ری سرمایه گذا مركز خدمات اً بهحضور ضمانتهای الزم جهت ابالغ قرارداد و ارائه قرارداد یسرمایه گذار جهت امضا -4

 .مراجته می نمایدهنماینده حقوقیو 



 

 صفحه  پنجره واحد سرمایه گذاری روش اجرایی عنوان سند :

 P-850-25 کد سند : 14از    8 
 01 شماره بازنگری :

 

 

 

 سازمان منطقه آزاد اروند

ذار جهت گ یهت از سرماوقرارداد و دد ینمبت به آماده ساز می بایمت  روز 3حداك ر ظرف مدت واحد حقوقی  :1توجه

 از طریق سامانه اقدام نماید. دقد قرارداد 
 

 

 زمین تحویل -6-14

یه گنذاری اینده سنرماتاریخ تحویل زمیص از طریق سامانه برای سرمایه گذار و نماینده شهرسازی و نم ،پس از ابالغ قرارداد

ورتجلمنه ص و گنردداقندام  یخچهارم یلروز نمبت به تحو 3ظرف مدت حداك ر  یمتبا یم كه رد در كارتابل قرار می گی

 اری شود.تحویل زمیص نهایی و برروی سامانه بارگذ

 و سازهای سرمایه گذاریصدور پروانه ساخت  -6-15
 

 : مترمربع  0005برای زمینهای با مساحت بیش از 

 توسط سرمایه گذار  پروانه ساخت بر روی سامانهصدور ثبت درخواست  -1

 مترفی مشاور و ثبت مدارک ادتبار دهی به مشاور بر روی سامانه -2

نقشه  د و تایی سازیواحد شهر نماینده الیت مرتبط مشاور با پروژه مورد نرر توسطفت بررسی مطابقت رتبه بندی و رزومه - 3

  ه گذارو بارگذاری بر روی سامانه توسط سرمای های ساخت براساس ضوابط ومقررات قانونی و الزامات آتش نشانی

 شهرسازی نمایندهبررسی نقشه های اجرایی تهیه شده توسط  -4

 نقشه ها هت دریافت و ردایت ضوابط در طرح اجرایی واخذ تاییدیه آتش نشانی ج -5

له انونی به وسیجهت اجرای پروژه مطابق نقشه های تائید شده و الزامات قتوسط سرمایه گذار تتهد محضری  بارگذاری -6

 شهرسازیبه نماینده فرم تتهد ردایت ضوابط و ارجاع 

  وسط نماینده شهرسازیتوسط كمیمیون دوارض و ثبت آن در سامانه تتتییص دوارض -7

  از طریق درگاههای الکترونیکی ایجاد شده دوارض و بیمه توسط سرمایه گذارواریز  -8
 

 توسط نماینده شهرسازیمانه او بار گذاری بر روی س صدور پروانه ساخت -9
 

 : مترمربع 0005برای زمینهای با مساحت زیر 

 سرمایه گذار  ثبت درخواست صدور پروانه ساخت بر روی سامانه توسط -1

 سازی صدور و بار گذاری مترفی نامه نرام مهندسی جهت مترفی سرمایه گذار به دفتر فنی توسط نماینده شهر -2

ی و ر طرح اجرایدجهت دریافت و ردایت ضوابط  اخذ تاییدیه آتش نشانی.و  تهیه نقشه ها و اخذ تایید از نرام مهندسی -3

 و بارگذاری بر روی سامانه نقشه ها

 وارض توسط كمیمیون دوارض و ثبت آن در سامانه توسط نماینده شهرسازیتتییص د -4

 ایجاد شده  از طریق درگاههای الکترونیکیدوارض و بیمه توسط سرمایه گذار  واریز -5

 توسط نماینده شهرسازیمانه او بار گذاری بر روی س صدور پروانه ساخت  -6

 .ذ دوارض مجاز به صدور پروانه ساخت نمی باشدمدیریت اطالدات جغرافیایی و شهرسازی قبل از اختبصره:  
 

 

 

 



 

 صفحه  پنجره واحد سرمایه گذاری روش اجرایی عنوان سند :

 P-850-25 کد سند : 14از    9 
 01 شماره بازنگری :

 

 

 

 سازمان منطقه آزاد اروند

 شروع عملیات اجرایي -6-16

 روع نماید .شرا  دملیات اجرایی ساخت و ساز  دهسرمایه گذار می تواند بر اساس برنامه زمابندی ادالم ش -1

ز بنیص نناظریص مجناز ا نناظر مقناممترفنی  بنه مترمربع 5000مماحت باالی با های  برای پروژه سرمایه گذار موظ  است -2

 اقدام نماید.مربوطه  با دارا بودن رتبه بندی مناسب در زمینه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ی متر مربع، ناظر مربوطه از طرینق سنازمان نرنام مهندسنی مترفنی من 5000ایه گذاری های پاییص تر از در خصوپ سرم -3

  گردد.
 

 نظارت بر ورود سرمایه  -6-17

ه بار ر روی سامانمت  گزارشات پیشرفت فیزیکی طرح را به صورت ماهیانه از طریق پروفایل سرمایه گذار بناظر می بای -1

 گذاری نماید .

 اری موظ  است هر سنه مناه یکبنار از رونند سنرمایه گنذ در واحدهای تخصصی سرمایه گذاریبر  كارشناس نرارت -2

ه بنندی ادنالم شند را مطابق زمنان ورود سرمایه روند  د و تاییاز پیشرفت ساخت و ساز  مشاور ناظر را گزارشو بازدید

 ی بایمت بنه مندیریتمتا زمان راه اندازی سامانه مذكور، نتایج .چك نماید و نتایج را بر روی سامانه ثبت نماید  ،طرح

 كنترل پروژه ارائه گردد. آمار و

 ارتی مربوطه، حوزه نری طرح مشاهده گرددچنانچه در بازدید ها و گزارشات مربوطه تاخیر در پیشرفت فیزیک :1توجه

اخیرات نمبت به بررسی موضوع اقندام و در صنورت اینر موجنه بنودن تن متمی بای سرمایه گذاری مدیریت به همراه

ر مکنیص هدر بناتاخطاریه های الزم را به سرمایه گذار با تتییص مهلت قانونی جهت رفع موارد صادر و در صورت دندم 

ری و كنتنرل وزات مربوطه اقدام نماید. در ایص خصوپ مطابق روش اجرایی پنایش ، انندازه گینسومو نمبت به لغو مج

 دمل می گردد. نامنطبق خدمات

رف حضنور نناظر مقنید و دالینه از طن در خصوپ پروژه های سرمایه گذاری مشناركتی، در صنورت نیناز بنه: 2توجه

ندسی و مه زه فنیپیش از انتقاد قرارداد به اطالع حو می بایمت سازمان، ایص امر توسط مدیریت محترم سرمایه گذاری

 .سازمان برسد
 ای زینرهننماینده پنجره واحد سرمایه گنذاری موظن  اسنت در صنورت بنروز مشنکل  در هرینك از زمیننه  :3توجه

 :رساند ببه اطالع سرمایه گذار  را الزم را انجام و نتایج هماهنگی های

 زات نزد وزارت بازرگانیثبت سفارش ماشیص آالت و تجهی -     

 های الزم مرتبط با ممائل گمركی  هماهنگی -     

  امور مالیاتی -     

 وزارت امور خارجه -     

 وزارت صنتت، متدن و تجارت -     

 محیط زیمت -
 

 



 

 صفحه  پنجره واحد سرمایه گذاری روش اجرایی عنوان سند :

 P-850-25 کد سند : 14از    10 
 01 شماره بازنگری :

 

 

 

 سازمان منطقه آزاد اروند

 ارائه تسهیالت  -6-18

 ثبت درخواست سرمایه گذار  -1

نجنام او ... و ، تهآب، بنرق، تلفنص ، منالیراینه دهننده تمنهیالمترفی سرمایه گذار به سازمانها و موسمات منورد نیناز ا -2

،بنرق، صدور پرواننه انشنتاب آب ،مجوز سازمان محیط زیمته جهت صدور مجوزهای مورد نیازهماهنگی های الزم 

ر ایج بافت و ثبت نتپیگیری تا زمان درینماینده نواحی صنتتی و از طریق نماینده پنجره واحد شهرسازی و  وگاز و تلفص

 روی سامانه 
 

 پایان کارصدو ر  -6-19

 :رویه صدور -

 توسط سرمایه گذارپایان كار ثبت درخواست  -1

و ار كنصندور پاینان  براساس نقشنه هنای تاییند شنده و در صنورت تاییند، شهرسازی نماینده بررسی ساختمان توسط -2

 بارگذاری بر روی سامانه توسط نماینده شهر سازی

بنه ثبنت  ، سنرمایه گنذار دوبناره اقندامننواقص روی سنامانه ادنالم و پنس از رفنعدر صورت وجود نواقص، موارد بر  -3

   نماید. درخواست می

 مدارک الزم : -

 یارت ملكشناسنامه و  یو امضاء مشاور كپ ییدیهقشه با تان -مهندس ناظر  ییدیهتا -یآتش نشان ییدیهتا -یمدن یتممئول یمهب

 -قرارداد با مشاور و طراح و ناظر یپك -شركت مشاور  و طراح تیصالح یگواه -گذار یهسرما یادامل شركت  یرمد

 -شدوگذار با یهسرما یحقوق یتكه شخص یشركت هفقط زمان اساسنامه - یصزم لیصو.رتجلمه تحو -قرارداد با سازمان

 یزیکیبرنامه ف
 

 

 درخواست تمدید پروانه ساخت  -6-20

 رویه تمدید: -

  و ذكر دالیل تأخیر برنامه زمانی جدیدثبت درخواست سرمایه گذار و بار گذاری  -1

 بررسی برنامه زمانی و دالیل تاخیر توسط نماینده سرمایه گذاری -2

  توسط نماینده شهرسازی در صورت تایید تمدید صدور پروانه ساخت و بارگذاری آن بر روی سامانه -3
 مدارک الزم: -

 یمدن یتلممئو یدیهتمد -تتهد نرارت  مهندس ناظر یدیهتمد -مهندس ناظر یگزارش دوره ا
 

 مجوز بهره برداری  -6-21

 رویه صدور مجوز: -             

 مایه گذار توسط سردرخواست مجوز بهره برداری پس از پایان دملیات ساخت و ساز و دریافت پایان كار ثبت  -             

 محاسبه دوارض و بارگذاری موارد بر روی سامانه  -1

 های پرداختی سامانه  پرداخت دوارض از طریق درگاه -2

 و ادالم نتایج  بازدید و تهیه گزارش -4



 

 صفحه  پنجره واحد سرمایه گذاری روش اجرایی عنوان سند :

 P-850-25 کد سند : 14از    11 
 01 شماره بازنگری :

 

 

 

 سازمان منطقه آزاد اروند

 ورت تأییدصو صدور مجوز بهره برداری در  نماینده سرمایه گذاریبررسی شرایط ادطای مجوز بهره برداری توسط   -5

 یهاطالع سرمات بار گذاری نتایج بر روی سامانه جهو  در صورت ددم تایید، انجام اصالحات الزم توسط سرمایه گذار -6

   گذار
 مدارک الزم جهت صدور: 

 میص یا دفترچه قراردادزرونوشت سند  -کمیل فرم درخواست مجوز بهره برداری                                         ت -

 ت محیطیکمیل فرم پرسشنامه زیمت -واحد تولیدی و در صورت فتالیت گزارش تولید           تکمیل شناسه -             

 ص آالت و تجهیزاتكاتالوگ ماشی-                                       dwgنقشهه سایت پالنو كارخانه با فرمت  -

 ماهنگی جهت بازدید از كارخانهه -ونوشت گواهی پایان كار ساختمان و پروانه ساختمان                     ر -

 مترفی به امور مالی جهت پرداخت دوارض -

 رایط :ش

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

 بررسی مدارک و گزارشات و صدور پروانه بهره برداری توسط مدیریت مربوطه. -

 نصب ماشیص آالت وشروع تولید آزمایشی در صورت صنتتی بودن سرمایه گذاری. -

 ع ذیصالح برای بررسی و صدور بالمانع بودن تولید در صورت صنتتی بودن طرح.استتالم از مراج -

ریت رداری از مندیمی باید قبل از پایان ادتبار پروانه بهره بنرداری نمنبت بنه تمدیند مجنوز بهنره بن سرمایه گذار : 1توجه

 ر اطالع دهد.به سرمایه گذا را باید زمان اتمام پروانه بهره برداری سامانه مربوطه اقدام نماید.
 

 :تمدید مجوز بهره برداری -6-22

برداری خود  روانه بهرهپتمدید  به نمبتبا توجه به تاریخ دریافت پروانه بهره برداری  ساالنه می بایمت كلیه فتاالن اقتصادی

 اقدام نماید  در ایر ایص صورت مطابق روش اجرایی كنترل خدمات نامنطبق اقدام می گردد.

  سالیانه

 تمدید رویه -

 ثبت درخواست تمدید مجوز بهره برداری  -1

 محاسبه دوارض و بارگذاری موارد بر روی سامانه  -2

 پرداخت دوارض از طریق درگاه های پرداختی سامانه  -3

 هره برداری بازدید از محل و تهیه گزارش بازرسی توسط كارشناس سرمایه گذاری و در صورت  تایید تمدید مجوز ب -4

هنره یند پرواننه بتقاضی در مودد مقرر ه حداقل یك ماه  قبل از اتمام مدت پرواننه و اقندام بنه تمددرصورتی كه م : 1توجه

 . داخت مالیات اقدام نمایدبرداری ننماید شركت مذكور می بایمت نمبت به پر
 مدارک الزم جهت تمدید: -

 بازدید از كارخانه هماهنگی جهت -                    رائه درخواست كتبی و مترفی شخص پیگیر به متاونت سرمایه گذاریا -             

 لیمت بیمه كاركنان ارائه آخریص -زارش تولید                                                                                       تکمیل فرم گ -             



 

 صفحه  پنجره واحد سرمایه گذاری روش اجرایی عنوان سند :

 P-850-25 کد سند : 14از    12 
 01 شماره بازنگری :

 

 

 

 سازمان منطقه آزاد اروند

 امه تایید پرداخت دوارض پذیرهن -                                                      دوره متوالی آب/برق و....              2بوض ق -   
 سامانه امالک و اراضي -6-23

م شنده جاان های كاربری زمیص های تحت تملك سازمان  ، لکه گذاریاطالدات مدیریت شهرسازی ممئول به روز رسانی 

فاف ص ترتینب قیمنت زمنیص در مراحنل سنرمایه گنذاری بنه  صنورت شنیلی می باشد .بندیبر اساس طرح های جامع و تفص

 و سرمایه گذار می تواند جهت تهیه طرح توجیهی از آن بهره برداری نماید .  شدهمشخص 

ینت و انجنام ه آزاد ارونند جهنت روروز آوری گردینده و در سنامانه منطقنبن ساالنهكلیه قیمتهای زمیص باید بصورت توجه:

 .گذار درج گردد محاسبات توسط سرمایه
 

 نظارت بر فعالیت های سرمایه گذاری منطقه -6-25

ز دیریت های نواحی صنتتی، تولید، صادرات و گمرک با هماهنگی مدیریت تمهیل سرمایه گذاری به منرور اطمینان ام -

 قدام و دره اردایت قوانیص و مقررات سرمایه گذاری نمبت به بازدید و بازرسی های دوره ای و موردی در سطح منطق

 كمب و كار صورت مشاهده هر گونه تخل  نمبت به ثبت و گزارش موارد اقدام و با هماهنگی متاونت توسته اقتصادی و

طابق روش نمبت به برخورد با تخل  مشاهده شده بر اساس قوانیص و مقررات مربوطه اقدام نمایند. در ایص خصوپ م

 خدمات نامنطبق دمل می گردد. اجرایی پایش و اندازه گیری خدمات و كنترل

دیریت های نواحی صنتتی، تولید، صادرات و گمرک  می باید نمبت به انجام اقدامات اصالحی جهت برطنرف سنازی م -

جراینی ادلل ریشه ای تخلفات گزارش شده و جلوگیری از وقوع مجدد آنها اقندام نماینند.در اینص خصنوپ مطنابق روش 

 گردد. اقدام اصالحی/پیشگیرانه دمل می
 

 پایش و اندازه گیری فرآیند -6-26

ت به پنایش می باید ضمص تتری  شاخص و متیارهای الزم نمبمدیریت های نواحی صنتتی، تولید، صادرات و گمرک   -

ب و تصادی و كمنتوسته اق و اندازه گیری امور سرمایه گذاری در سطح منطقه به صورت فصلی اقدام و نتیجه را به متاونت

 نمایند. در ایص خصوپ مطابق روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرآیندها دمل می گردد. ارائه كار

 ، مندیریتهایت بخنش نباشنندچنانچه نتایج بدست آمده از پایش و اندازه گیری فرآیند امور سرمایه گنذاری رضنای توجه :

 الزم اقدام نماید.می باید نمبت به تتری  و اجرای اقدامات اصالحی تا تأمیص رضایت مندی مربوطه 
 

 سرمایه گذارانارزیابي فعالیت  -6-27

لکنرد سنرمایه می بایند نمنبت بنه ارزینابی دمتولید،  سرمایه گذاری و توسته و تمهیل نواحی صنتتی،توسته مدیریت های 

 ایند.ایه نمار هارتوسته كمب و كا سرمایه گذاری و فصلی اقدام و نتایج مربوطه را به متاونتگذاران در منطقه به صورت 
 

 داده هاجمع آوری وتحلیل  -6-28

ح مدیریت طنره می باید نمبت به جمع آوری داده ها و ارایه آنها بحی صنتتی، تولید، صادرات و گمرک مدیریت های نوا

. اینندوطه اقندام نمنمبت به تحلیل گزارش و موارد مرب طرح وبرنامهاقدام و پس از ارایه گزارش از طرف مدیریت  و برنامه

 در ایص خصوپ مطابق روش اجرایی جمع آوری و تحلیل داده ها دمل می گردد.

 
 

 



 

 صفحه  پنجره واحد سرمایه گذاری روش اجرایی عنوان سند :

 P-850-25 کد سند : 14از    13 
 01 شماره بازنگری :

 

 

 

 سازمان منطقه آزاد اروند

 تعریف اهداف و پروژه ها -6-29

شنی و اهنداف می باید در زممتان هر سال برای سال آتی ، بر اساس خط م هاتوسته كمب و كار سرمایه گذاری ومتاونت 

دام یه گذاری اقاهداف و پروژه های تحقق اهداف در بخش سرماسازمان و نتایج حاصل از تحلیل داده ها، نمبت به تتری  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدت نگهداری کد  دنوان  ردیف

 سال F-750-25-00-01 2 فرم درخواست مجوز فتالیت 1

 سال F-750-25-00-02 2 فرم خالصه طرح توجیهی 2

 سال F-750-25-00-03 2 فرم طرح توجیهی 3

 سال F-750-25-00-04  2 ارزیابی طرح توجیهی 4

 سال F-750-25-00-05 2 فرم گزارش پیشرفت فیزیکی 5

 سال F-750-25-00-06 2 فرم درخواست مجوز بهره برداری 6

 سال F-750-25-00-07 2 تتهدات دارنده پروانه بهره برداری واحد تولیدیفرم  7

 سال F-750-25-00-08 2 فرم شناسه واحدهای تولیدی 8

 سال F-750-25-00-13 2 فرم پرسشنامه زیمت محیطی 9

 سال F-750-25-00-16 2 فرم تتهد نامه زیمت محیطی 10

 سال F-750-25-00-18 2 درخواست مجوز بهره برداری فتالیت های قراردادی 11

 سال F-750-25-00-22 2 شش ماههفرم درخواست صدور گواهی حماب  12

 سال F-750-25-00-24 2 چك لیمت صدور پروانه ساختمان 13

 سال F-750-25-00-25 2 چك لیمت جانمایی زمیص جهت سرمایه گذاران 14

15 
چك لیمت مدارک مورد نیاز جهت أخذ تأییدیه هیأت 

 مدیره برای واگذاری زمیص
F-750-25-00-26 2 سال 

 سال F-750-25-00-27 2 های سرمایه گذاریفرم جانمایی  16



 

 صفحه  پنجره واحد سرمایه گذاری روش اجرایی عنوان سند :

 P-850-25 کد سند : 14از    14 
 01 شماره بازنگری :

 

 

 

 سازمان منطقه آزاد اروند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدارک مرتبط -8

 كمب و كار طرح توجیهی -8-1

 سرمایه گذاری، فتالیت و بهره برداری مجوزات -8-2

 ترل خدمات نامنطبق.روش اجرایی پایش و اندازه گیری و كن -8-3

 روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرایند -8-4

 پیشگیرانه /روش اجرایی اقدام اصالحی -8-5

 یابی دملکرد سرمایه گذارانروش اجرایی ارز -8-6

 روش اجرایی جمع آوری و تحلیل داده ها -8-7

 روش اجرایی طرح ریزی و تحقق اهداف. -8-9

 روش اجرایی كنترل سوابق -8-10

 


