
 

 

  بر پارسیان منطقه ویژه اقتصادي صنایع انرژي

  گذاري  واگذاري زمین به متقاضیان سرمایه

  واحدهاي غیرصنعتی و 

  صنایع کارگاهی و پشتیبان 

04 02741 O OT 000 
9250/2741/40 

1395  

 أ   
 

 

 
  
  

منطقه ویژه اقتصادي صنایع انرژي

 

واگذاري زمین به متقاضیان سرمایهراهنماي 

واحدهاي غیرصنعتی و در 

صنایع کارگاهی و پشتیبان 

  

  
 
 
 
  

O OT 0004 00 02741 :شماره سند
01/9250: شماره پروژه

1395دي  :تاریخ

 

 

  
  
  
  
  



  شماره صفحات

..............................................................  1  
...................................................................................   1  

..............................................................................................................................................  3  
.....................................................................  5  

...............................................................................................................  5  
................................................................................................................................  6  

.......................................................................................  7  
.........................................................................................  7  

.......................................................................................................................................................................  7  
..........................................................................................................................................  7  

...............................................................................  8  
..............................................................................................................................................................  8  
..............................................................................................................................................................  8  

.........................................................................................  9  
...................................................................................................................................................................  9  
.....................................................................................................................................................................  9  

.............................................................  10  
................................................................  15  

........................................................  17  
...............................................................................................................................  18  

.....................................................................................................  23  
.....................................................................................  25  

...............................................................................................................................  27  
......................................................................................................................................................  31  

...................................................................  35  
........................................................................................................  36  
............................................................  37  
.................................................................................................................. 38  

 بر پارسیاني استقرار صنایع انرژي

 أ 
 

...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................گذاران  فرایند واگذاري زمین به سرمایه

.................................................مسوولیت بررسی مدارك و مستندات ارائه شده و واگذاري زمین 
......................................................................................... ارائه شده، مدارك و مستندات مطالب استفاده، مالکیت و انتشار

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................پذیر  حقوق محفوظ براي سرمایه

........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................پذیر 
.............................................................................................................................گذار 

.......................................................................................................................مستندات قابل ارسال مدارك و 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

................مدارك و مستندات قابل ارسال در مرحله واگذاري زمین به صورت مشروط 
................................................................مدارك و مستندات قابل ارسال در مرحله واگذاري زمین به صورت قطعی 

.......................................................................................................... ها، مدارك و مستندات قابل ارسال
.............................................................................................................................اطالعات  يپیمان عدم افشا

...............................................................................................................................درخواست زمین در منطقه 
............................................................... هاي همکار شرکتگذار و  مشخصات سرمایه

.............................................................................................................................گذار  نامه پیشینه سرمایه
.............................................................................................................................مشخصات طرح 

.............................................مشابه  هاي طرحاحداث  گذار در سابقه اجرایی سرمایه
........................................................................................................هاي مشابه  طرح برداري و مدیریت

......................................................................................... مشابههاي  پروژهدر و تامین مالی گذاري  سابقه سرمایه
..................................................................................................................) خالصه اطالعات فردي( فرمت رزومه

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

  فهرست

.............................................................................................................................کلیات   1
..................................................................................پیشگفتار   1. 1
................................مقدمه   2. 1
..................................................................................................تعاریف   3. 1
...................................................................اهداف   4. 1
فرایند واگذاري زمین به سرمایه  5. 1
مسوولیت بررسی مدارك و مستندات ارائه شده و واگذاري زمین   6. 1
استفاده، مالکیت و انتشار  7. 1
.............................................................................................................................ولیت ومسرفع   8. 1
حقوق محفوظ براي سرمایه  9. 1

.........................................................................................................تعهدات   2
پذیر  تعهدات سرمایه  1. 2
گذار  تعهدات سرمایه  2. 2

مدارك و فرمت و محتواي   3
.............................................................................................................................دستورالعمل کلی   1. 3
.............................................................................................................................محتوا و ساختار   2. 3

مدارك و مستندات قابل ارسال در مرحله واگذاري زمین به صورت مشروط   1. 2. 3
مدارك و مستندات قابل ارسال در مرحله واگذاري زمین به صورت قطعی   2. 2. 3

ها، مدارك و مستندات قابل ارسال فرمضمائم،   
پیمان عدم افشا. 1ضمیمه   
درخواست زمین در منطقه نامه . Aفرم   
مشخصات سرمایه. Bفرم   
نامه پیشینه سرمایه پرسش. Cفرم   
مشخصات طرح . Dفرم   
سابقه اجرایی سرمایه. Eفرم   
برداري و مدیریت سابقه بهره. Fفرم   
سابقه سرمایه. Gفرم   
فرمت رزومه. Hفرم   

  



این تاکید . برداري بهینه از منابع انرژي تاکید دارد
هاي مختلف تولیدي و درآمد ارزي 

ن، از جایگاه مهمی در تامین ایران با در اختیار داشتن بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جها
درصد منابع 47جنوبی است که  گازي پارس

  . درصد کل حجم گاز اثبات شده جهان را در خود جاي داده است

ویژه منبع گازي پارس جنوبی، در 
اجتماعی کشور، بر تولید محصوالت فرآوري شده نفتی و گازي و کاهش 

تاکید  ،گیرند بر قرار می صورت خام و همچنین توسعه صنایعی که در گروه صنایع انرژي
طرح آمایش نواحی تأثیرپذیر از "در مصوبه خود با عنوان 

بر  هاي اجرایی در زمینه ایجاد و توسعه صنایع انرژي
عدن و تجارت به در چارچوب مصوبه فوق، وزارت صنعت، م

نمودن راهبرد توسعه صنایع  ریزي و اجرایی

در سواحل جنوبی کشور، ...) صنایع فوالد، آلومینیوم، پتروشیمی، تولید نیرو و 
ضمن  ها بتواند شده براي استفاده از گاز در صنایعی است که محصوالت آن

اقدامات جدي در این  .اي تا چندین برابر قیمت گاز طبیعی نصیب کشور نماید
ریزي  برنامه. کل گرفتجنوبی ش زمان با ایجاد منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

اجتماعی  -در روند تدوین و تصویب نهایی برنامه چهارم توسعه اقتصادي

کارهاي برشمرده  بر که یکی از راه با تخصیص بخشی از منابع گازي پارس جنوبی براي ایجاد صنایع انرژي
با درنظر داشتن بعد . میلیون فرصت شغلی ایجاد نمود

میلیون نفر جمعیت در سواحل جنوبی میسر 
ماندگی خارج و به توازن توسعه و 
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برداري بهینه از منابع انرژي تاکید دارد هاي کالن اقتصادي کشور بر بهره سیاست
هاي مختلف تولیدي و درآمد ارزي  برمبناي نقش بنیادي منابع نفت و گاز در تامین انرژي مورد نیاز بخش

ایران با در اختیار داشتن بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جها
گازي پارس میدانگازي ایران،  میدانترین  مهم. انرژي دنیا برخوردار است

درصد کل حجم گاز اثبات شده جهان را در خود جاي داده است  8شناخته شده گاز ایران و حدود 

ویژه منبع گازي پارس جنوبی، در  گاز کشور به برداري بهینه از منابع نفت و در راستاي سیاست بهره
اجتماعی کشور، بر تولید محصوالت فرآوري شده نفتی و گازي و کاهش  - توسعه اقتصادي

صورت خام و همچنین توسعه صنایعی که در گروه صنایع انرژي میزان فروش آن به
در مصوبه خود با عنوان  1384از جمله هیات وزیران در سال 

هاي اجرایی در زمینه ایجاد و توسعه صنایع انرژي ، وظایفی را براي دستگاه"جنوبی ي گازي پارس
در چارچوب مصوبه فوق، وزارت صنعت، م. فارس تعیین نموده است در منطقه ساحلی خلیج

ریزي و اجرایی گذاري، برنامه عنوان متولی بخش صنعت و معدن کشور، سیاست
  .بر را در دست اقدام داشته است

صنایع فوالد، آلومینیوم، پتروشیمی، تولید نیرو و (بر  طرح استقرار صنایع انرژي
شده براي استفاده از گاز در صنایعی است که محصوالت آن کارهاي درنظر گرفته

اي تا چندین برابر قیمت گاز طبیعی نصیب کشور نماید افزوده ارزش
زمان با ایجاد منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس و هم  1377 

در روند تدوین و تصویب نهایی برنامه چهارم توسعه اقتصادي  1382 یافته آن نیز از سال 

با تخصیص بخشی از منابع گازي پارس جنوبی براي ایجاد صنایع انرژي
میلیون فرصت شغلی ایجاد نمود 2حدود حداقل  توان در اسناد فرادست کشور است، می

میلیون نفر جمعیت در سواحل جنوبی میسر  7نفر براي هر فرصت شغلی، استقرار حدود  3
ماندگی خارج و به توازن توسعه و  اي کشور از دایره عقب شده و از این طریق بخشی از مناطق حاشیه

  . جمعیت در کشور منجر خواهد شدپراکنش مناسب 
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  کلیات. 1

سیاست. پیشگفتار. 1. 1
برمبناي نقش بنیادي منابع نفت و گاز در تامین انرژي مورد نیاز بخش

ایران با در اختیار داشتن بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جها. کشور است
انرژي دنیا برخوردار است

شناخته شده گاز ایران و حدود 

در راستاي سیاست بهره
توسعه اقتصادي هاي برنامه

میزان فروش آن به
از جمله هیات وزیران در سال  .شده است

ي گازي پارس حوزه
در منطقه ساحلی خلیج

عنوان متولی بخش صنعت و معدن کشور، سیاست
بر را در دست اقدام داشته است انرژي

طرح استقرار صنایع انرژي
کارهاي درنظر گرفته یکی از راه

ارزش ایجاد اشتغال،
1377زمینه از سال 

یافته آن نیز از سال  سامان
  . شکل گرفت

با تخصیص بخشی از منابع گازي پارس جنوبی براي ایجاد صنایع انرژي
در اسناد فرادست کشور است، می

5/3خانوار حدود 
شده و از این طریق بخشی از مناطق حاشیه

پراکنش مناسب 



دو پهنه پارسیان و المرد سایت در سواحل جنوبی کشور شناسایی و 
سایت  اي و سایت پارسیان در بخش کرانه

اي به دلیل وجود پتانسیل مناسب براي 
اي به دلیل وسعت قابل توجه براي 

هکتار واقع  9800شهر پارسیان با مساحتی حدود 
از شمال به روستاهاي برکه دکا و 

از غرب به جاده ) ج(ازجنوب به ساحل خلیج فارس؛ 
بوشهر به سمت کوشکنار تا محدوده شرقی 
از شرق به روستاي میلکی به سمت جنوب تا 

  . ستلو و امتداد فرضی آن تا سه کیلومتري شرق ساحل عماریه

توان به موارد  سازد، می پارسیان که امکان کاربري صنایع انرژي بر را در آن میسر می

هاي تابناك، شانول،   حوزه(میلیون مترمکعب در روز 

المللی  فرودگاه بین(پارس جنوبی  
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سایت در سواحل جنوبی کشور شناسایی و  9یابی،  با توجه به عوامل موثر در مکان
سایت پارسیان در بخش کرانه. انتخاب شد بر ي انرژ به عنوان گزینه برتر براي استقرار صنایع

اي به دلیل وجود پتانسیل مناسب براي  هاي کرانه پهنه. بخش ساحلیالمرد در بخش پسکرانه و مرتبط با 
اي به دلیل وسعت قابل توجه براي  اي و پهنه پسکرانه ایجاد امکانات بندري و قابلیت استقرار صنایع واسطه

     .گاهی بر و توسعه سکونت دست انرژي استقرار صنایع پایین

شهر پارسیان با مساحتی حدود نزدیکی  و در محدوده سایت پارسیان در استان هرمزگان
از شمال به روستاهاي برکه دکا و ) الف: (حدود اربعه محدوده سایت مذکور به شرح زیر است

ازجنوب به ساحل خلیج فارس؛ ) ب(بوشهر؛ - عمانی در جنوب جاده کشوري بندر عباس
بوشهر به سمت کوشکنار تا محدوده شرقی -هی از جاده کشوري بندر عباسرا دسترسی محلی حدفاصل سه
از شرق به روستاي میلکی به سمت جنوب تا ) د(متري شرق بندر تبن؛   1500شهر کوشکنار و امتداد آن تا 

ستلو و امتداد فرضی آن تا سه کیلومتري شرق ساحل عماریه –تقاطع جاده کوشکنار 

پارسیان که امکان کاربري صنایع انرژي بر را در آن میسر میهاي سایت 
  

 گازي پارس جنوبی؛میدان نزدیکی به 

 هاي آزاد؛ ب نزدیکی به آ

 عمق مناسب دریا؛

 ؛در آینده نزدیک نقل دریایی و دسترسی به خطوط حمل

میلیون مترمکعب در روز 120حدودوجود منابع گاز شیرین با ظرفیت 
 )وراوي و هما

 2و  1هاي   دسترسی به امکانات زیربنایی موجود در سایت
 )فارس، اسکله

  .نشان داده شده است 1کاربري اراضی سایت پارسیان در شکل 

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

با توجه به عوامل موثر در مکان
به عنوان گزینه برتر براي استقرار صنایع

المرد در بخش پسکرانه و مرتبط با 
ایجاد امکانات بندري و قابلیت استقرار صنایع واسطه

استقرار صنایع پایین

محدوده سایت پارسیان در استان هرمزگان
حدود اربعه محدوده سایت مذکور به شرح زیر است. شده است

عمانی در جنوب جاده کشوري بندر عباس
دسترسی محلی حدفاصل سه
شهر کوشکنار و امتداد آن تا 

تقاطع جاده کوشکنار 

هاي سایت  از ویژگی
  : زیر اشاره نمود
n  نزدیکی به
n نزدیکی به آ
n عمق مناسب دریا؛
n دسترسی به خطوط حمل
n  وجود منابع گاز شیرین با ظرفیت

وراوي و هما
n دسترسی به امکانات زیربنایی موجود در سایت

فارس، اسکله خلیج

کاربري اراضی سایت پارسیان در شکل 

  

  

  



بر  هاي توسعه صنایع انرژي یکی از مستعدترین سایت
جواري این سایت با منطقه ویژه  هم
کشور و   ها، صنایع پتروشیمی ترین پاالیشگاه

گذاران داخلی و  گذاري در سایت را براي سرمایه
هاي آن پیشرفت  براي آماده سازي زیر ساخت

هاي صنعتی در منطقه، تحوالت وسیعی در فضاي اقتصادي، اجتماعی منطقه 
- ، مراکز تفریحی نقل، تاسیسات شهري

هاي توسعه  تنها یکی از نیاز غیرصنعتی و رفاهی مناسب نه
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  اراضی سایت پارسیانکاربري . 1شکل 
  1395شهر،  گروه بین المللی ره: ذمأخ

یکی از مستعدترین سایت پارسیان بر انرژي صنایع اقتصادي ویژه
هم. گذرد فارس است که نزدیک به یک دهه از ایجاد آن می

ترین پاالیشگاه که مرکز استقرار بزرگ) عسلویه(اقتصادي انرژي پارس
گذاري در سایت را براي سرمایه است، مطلوبیت سرمایه فارس  المللی خلیج

براي آماده سازي زیر ساختنیز عملیات اجرایی درسایت . خارجی دوچندان کرده است
  . شته است

هاي صنعتی در منطقه، تحوالت وسیعی در فضاي اقتصادي، اجتماعی منطقه  با شروع عملیات اجرایی طرح
نقل، تاسیسات شهري و گاهی، حمل وجود خواهد آمد و تقاضاي خدمات رفاهی، سکونت

غیرصنعتی و رفاهی مناسب نهواحدهاي ایجاد . ورزشی افزایش خواهد یافت

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

 
  
 

  

  

  

  

  

  

  

ویژه منطقه: مقدمه. 2. 1
فارس است که نزدیک به یک دهه از ایجاد آن می در ساحل خلیج

اقتصادي انرژي پارس
المللی خلیج فرودگاه بین

خارجی دوچندان کرده است
شته استمناسبی دا

با شروع عملیات اجرایی طرح
وجود خواهد آمد و تقاضاي خدمات رفاهی، سکونت به

ورزشی افزایش خواهد یافت 



مناسب داشته و اطمینان از دسترسی به خدمات رفاهی 
 . گذاران و جوامع محلی براي تحقق اهداف توسعه منطقه خواهد شد

گذاران  اي را به تناسب نیاز سرمایه
و   رفاهی و اقامتی ،هاي اداري کنندگان به سایت در زمینه

ت و ساز، اسکان موقت، اسکان دائم، خدما
کند که براي این گونه فعالیت ها شرایط 

ها  فعالیت توان کیفیت این هاي منطقه می
گذاران  قه تسریع در پاسخ به سرمایه

 . دارد ضرورت

گذاران  چنین سرمایه و هم و کارگاهی
گذاران صنایع بزرگ که  روند جاري واگذاري زمین و خدمات به سرمایه

مجموعه حاضر به تشریح فرایند واگذاري زمین به 
غیرصنعتی منطقه ویژه  واحدهاي

عزم . اند گذاري در این منطقه واقف
گذاري با ارایه  راسخ مدیران منطقه نیز بر فراهم کردن شرایطی است که ضمن تسهیل شرایط سرمایه

امید است با . گذاري را به منطقه جذب نماید
اي نزدیک شاهد استقرار  مدیران و مسووالن منطقه، در آینده

 . 

     ؛شود نامیده می "منطقه"که از این پس، 

صنایع پشتیبان و و  غیرصنعتی 
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مناسب داشته و اطمینان از دسترسی به خدمات رفاهی   در پایداري اجتماعی و فضاي زیست
گذاران و جوامع محلی براي تحقق اهداف توسعه منطقه خواهد شد مناسب موجب جلب اعتماد سرمایه

اي را به تناسب نیاز سرمایه گذار، شرایط ویژه هاي مختلف سرمایه روهایجاد شرایط مناسب براي گ
کنندگان به سایت در زمینه هاي خدماتی مراجعه تامین نیاز

و ساز، اسکان موقت، اسکان دائم، خدما شامل تجهیز کارگاه دوران ساخت(و کارگاهی  
کند که براي این گونه فعالیت ها شرایط  ایجاب می...) پشتیبانی و رفاهی، خدمات بهداشتی و درمانی و 

هاي منطقه می چه در مراحل بعدي و به تدریج همگام با نیاز. تري مهیا شود
قه تسریع در پاسخ به سرمایهاندازي خدمات مورد نیاز منط در این صورت براي راه

ضرورت، در این مقطع زمانی و کارگاهی و صنایع پشتیبانهاي خدماتی 

و کارگاهی صنایع پشتیبان گذاران به سرمایهواگذاري زمین فرایند 
روند جاري واگذاري زمین و خدمات به سرمایهفرایند جدا از غیرصنعتی 

مجموعه حاضر به تشریح فرایند واگذاري زمین به . اثرات استقرار آنان بلند مدت است، دیده شده است
واحدهايچنین  کارگاهی و هم صنایع پشتیبان و گذاري در متقاضیان سرمایه

  .پردازد بر پارسیان می اقتصادي صنایع انرژي

گذاري در این منطقه واقف هاي سرمایه گذارانی است که بر مزیت این منطقه آماده پذیرش سرمایه
راسخ مدیران منطقه نیز بر فراهم کردن شرایطی است که ضمن تسهیل شرایط سرمایه

گذاري را به منطقه جذب نماید مندان به سرمایه مناسب تعداد بیشتري از عالقه
مدیران و مسووالن منطقه، در آینده گذاران عزیز و سرمایه 
. این واحدها باشیم  برداري از فعالیت و بهرهغیرصنعتی و  واحدهاي صنعتی

   :عبارتند از راهنماواژگان مورد استفاده در این 

که از این پس،  بر پارسیان منطقه ویژه اقتصادي صنایع انرژي 

 واحدهايدر  گذاري متقاضی سرمایهاشخاص حقوقی  
  ؛در منطقه

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

در پایداري اجتماعی و فضاي زیست منطقه است، 
مناسب موجب جلب اعتماد سرمایه

ایجاد شرایط مناسب براي گ
تامین نیاز. کند طلب می

 صنایع پشتیبان
پشتیبانی و رفاهی، خدمات بهداشتی و درمانی و 

تري مهیا شود آسان
در این صورت براي راه. را ارتقا داد

هاي خدماتی  بخش

فرایند از این رو 
غیرصنعتی واحدهاي 

اثرات استقرار آنان بلند مدت است، دیده شده است
متقاضیان سرمایه

اقتصادي صنایع انرژي

این منطقه آماده پذیرش سرمایه
راسخ مدیران منطقه نیز بر فراهم کردن شرایطی است که ضمن تسهیل شرایط سرمایه

مناسب تعداد بیشتري از عالقههاي  مشوق
 تالش مشترك

واحدهاي صنعتی
  
واژگان مورد استفاده در این : تعاریف. 3. 1

 :پذیر سرمایه

 :گذار سرمایه
در منطقه کارگاهی



پذیر، ارائه و  گذار که مسئولیت ارتباط با سرمایه
   ؛را برعهده داردراهنما 

گذاران در مورد  یهپذیر براي برقراري ارتباط با نمایندگان سرما

  

سازمان توسعه و نوسازي  سويي متشکل از نمایندگان معرفی شده از 

  گذاران؛ ایجاد یک رویه واحد و نظام یکسان براي واگذاري زمین در کمترین زمان به سرمایه
 و گذاران و جذب سرمایه در منطقه؛

 .کمترین زماندر منطقه در و غیرصنعتی 

اي  به صورت مرحلهران اگذ به سرمایه
زمین به واگذاري ) الف( مرحله دوگذاران طی 

گذاران  در هر مرحله از سرمایه. دهد
ارزیابی مثبت مدارك و مستندات . مدارك و مستندات مشخص اقدام نمایند

گذاران در هر مرحله و مذاکره با ایشان، مبناي واگذاري زمین طی فرایند مربوطه 

محاسبه  پذیر و ارائه آن به سرمایه

هاي  گذاران براي شروع فعالیت به منظور همکاري با سرمایه
مدارك و . شود گذاران واگذار می

بررسی . این راهنما آمده است 1. 2
گذاران در این مرحله توسط کمیته واگذاري زمین در پانزده 

گذار براي مذاکره و  در صورت مکفی بودن مدارك و مستندات، از سرمایه
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گذار که مسئولیت ارتباط با سرمایه فرد منتخب از سوي سرمایه: گذار سرمایه
راهنما دریافت اطالعات و نیز ارسال مدارك و مستندات مربوط به این 

پذیر براي برقراري ارتباط با نمایندگان سرما سرمایه فردي که: نماینده سرمایه پذیر
   نماید؛ میمعرفی 

  ؛گذار قصد اجراي آن در منطقه را دارد پروژه یا طرحی که سرمایه

ي متشکل از نمایندگان معرفی شده از  کمیته :کمیته واگذاري زمین
  ؛ )ایمیدرو(معادن و صنایع معدنی ایران 

  :عبارتند از راهنمااهداف این 
ایجاد یک رویه واحد و نظام یکسان براي واگذاري زمین در کمترین زمان به سرمایه

گذاران و جذب سرمایه در منطقه؛ افزایش ضریب اطمینان و امنیت براي سرمایه
و غیرصنعتی هاي صنعتی  شروع فعالیت براي مناسبفراهم نمودن شرایط 

به سرمایهفرایند واگذاري زمین . گذاران فرایند واگذاري زمین به سرمایه
گذاران طی  واگذاري زمین به سرمایهفرایند  2شکل . بینی شده است
دهد را نشان می قطعیزمین به صورت واگذاري ) ب(مشروط؛ و 

مدارك و مستندات مشخص اقدام نمایندارائه شود تا نسبت به 
گذاران در هر مرحله و مذاکره با ایشان، مبناي واگذاري زمین طی فرایند مربوطه  ارسالی از سوي سرمایه

  :این فرایند به اختصار در زیر بیان شده است
و ارائه آن به سرمایه از زمان تکمیل مدارك جهت بررسی مدارك زمان برآورد شده

به منظور همکاري با سرمایه .واگذاري زمین به صورت مشروط
گذاران واگذار می مقدماتی، در اولین مرحله، زمین به صورت مشروط به سرمایه

2. 3مستندات الزم براي واگذاري زمین به صورت مشروط در بند 
گذاران در این مرحله توسط کمیته واگذاري زمین در پانزده  سرمایهمدارك و مستندات ارسالی از سوي 

در صورت مکفی بودن مدارك و مستندات، از سرمایه. شود روز انجام می

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

سرمایهنماینده 
دریافت اطالعات و نیز ارسال مدارك و مستندات مربوط به این 

نماینده سرمایه پذیر
معرفی  راهنمااین 
پروژه یا طرحی که سرمایه :طرح

کمیته واگذاري زمین
معادن و صنایع معدنی ایران 

  
اهداف این . اهداف. 4. 1

n ایجاد یک رویه واحد و نظام یکسان براي واگذاري زمین در کمترین زمان به سرمایه
n افزایش ضریب اطمینان و امنیت براي سرمایه
n  فراهم نمودن شرایط

  
فرایند واگذاري زمین به سرمایه. 5. 1

بینی شده است پیش
مشروط؛ و صورت 

شود تا نسبت به  دعوت می
ارسالی از سوي سرمایه

این فرایند به اختصار در زیر بیان شده است. است
زمان برآورد شده: 1تبصره 

  .گردد می
واگذاري زمین به صورت مشروط: الف

مقدماتی، در اولین مرحله، زمین به صورت مشروط به سرمایه
مستندات الزم براي واگذاري زمین به صورت مشروط در بند 

مدارك و مستندات ارسالی از سوي 
روز انجام می) 15(



به این . شود و تبادل تضامین دعوت می
دست داشتن اطالعات مربوط به زمین، فرصت انجام مطالعات و تهیه 

فهرست مدارك و مستندات الزم براي واگذاري زمین به صورت قطعی 
گذاران در این  از سوي سرمایهبررسی مدارك و مستندات ارسالی 

گذار  در صورت مکفی بودن مدارك و مستندات، از سرمایه
  .شود دعوت می

  صنایع پشتیبان و کارگاهی

 گذاران به سرمایه

و ارائه مدارك و مستندات 
 مربوط به مرحله واگذاري زمین به صورت مشروط

مشروط و درخواست  گذاران، تبادل تضامین، انعقاد موافقتت نامه واگذاري زمین به صورت
 از ایشان براي ارسال مدارك و مستندات مرحله واگذاري زمین به صورت قطعی 

گذاران و انعقاد قرارداد واگذاري زمین به 
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و تبادل تضامین دعوت می "واگذاري زمین به صورت مشروط"نامه  امضاي موافقت
دست داشتن اطالعات مربوط به زمین، فرصت انجام مطالعات و تهیه گذاران با در  ترتیب سرمایه

  .  مدارك و مستندات مرحله بعد را خواهند داشت

فهرست مدارك و مستندات الزم براي واگذاري زمین به صورت قطعی  .واگذاري زمین به صورت قطعی
بررسی مدارك و مستندات ارسالی . این راهنما آمده است 2. 2

در صورت مکفی بودن مدارك و مستندات، از سرمایه. شود روز انجام می) 15(مرحله در پانزده 
دعوت می "واگذاري زمین به صورت قطعی"براي مذاکره و امضاي قرارداد 

  

صنایع پشتیبان و کارگاهیو  غیرصنعتی واحدهايگذاران  سرمایهفرایند واگذاري زمین به 

به سرمایه هاي مربوطه راهنماي واگذاري زمین و فرمارائه 

 ارزیابی

و ارائه مدارك و مستندات  گذاران توسط سرمایه ها فرمتکمیل 
مربوط به مرحله واگذاري زمین به صورت مشروط

بررسی مدارك و مستندات 
 )روز 15(مرحله اول 

گذاران، تبادل تضامین، انعقاد موافقتت نامه واگذاري زمین به صورت مذاکره با سرمایه
از ایشان براي ارسال مدارك و مستندات مرحله واگذاري زمین به صورت قطعی 

بررسی مدارك و مستندات  ارزیابی
 )روز15(مرحله دوم 

گذاران و انعقاد قرارداد واگذاري زمین به  مذاکره با سرمایه
 صورت قطعی

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

امضاي موافقت
ترتیب سرمایه

مدارك و مستندات مرحله بعد را خواهند داشت

واگذاري زمین به صورت قطعی: ب
2. 3در بند 

مرحله در پانزده 
براي مذاکره و امضاي قرارداد 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فرایند واگذاري زمین به . 2شکل 

بررسی مدارك و مستندات 
مرحله اول 

مذاکره با سرمایه

بررسی مدارك و مستندات 



مسوولیت بررسی و ارزیابی : مسوولیت بررسی مدارك و مستندات ارائه شده و واگذاري زمین
گیري در مورد واگذاري زمین  و تصمیم

 .  

اطالعات، مدارك و تمام : ارائه شده
از این تواند  پذیر می سرمایه. است

گذار  مطالب استفاده نماید ولیکن مجاز به انتشار اطالعات، مدارك و مستندات ارائه شده از سوي سرمایه
این  1پیمان عدم افشاي اطالعات که در ضمیمه 

پذیر تعهدي مبنی بر واگذاري  گذاران، براي سرمایه
واگذاري زمین به صورت مشروط و قطعی منوط به ارزیابی براساس مدارك و 

  :پذیر محفوظ است

درخصوص ها و سایر مراجع و درخواست اطالعات 
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مسوولیت بررسی مدارك و مستندات ارائه شده و واگذاري زمین
و تصمیم ایشاناکره با ، مذاگذاران مدارك و مستندات ارسالی از سوي سرمایه

. واگذاري زمین است ، برعهده کمیتهدر منطقه به صورت مشروط و قطعی

ارائه شده، مدارك و مستندات مطالب استفاده، مالکیت و انتشار
است گذار سرمایههاي  گذار، جزء دارایی توسط سرمایهارائه شده 

مطالب استفاده نماید ولیکن مجاز به انتشار اطالعات، مدارك و مستندات ارائه شده از سوي سرمایه
پیمان عدم افشاي اطالعات که در ضمیمه ، منظور حصول اطمینان از عدم انتشار اطالعات

  .شود می پذیر امضا سرمایهگذار و  آمده، میان سرمایه

گذاران، براي سرمایه دریافت مدارك و مستندات از سرمایه. 
واگذاري زمین به صورت مشروط و قطعی منوط به ارزیابی براساس مدارك و . کند زمین ایجاد نمی

  . مستندات ارسالی و مذاکره است

پذیر محفوظ است حقوق زیر براي سرمایه. پذیر محفوظ براي سرمایه
  براساس مفروضات و الزامات جدید؛ راهنماویرایش این 

  ران؛اگذ درخواست اطالعات، مدارك و مستندات اضافی از سرمایه
ها و سایر مراجع و درخواست اطالعات  برقراري ارتباط با کارفرمایان قبلی، بانک

  .  گذاران

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

مسوولیت بررسی مدارك و مستندات ارائه شده و واگذاري زمین. 6. 1
مدارك و مستندات ارسالی از سوي سرمایه

به صورت مشروط و قطعی
  
استفاده، مالکیت و انتشار. 7. 1

ارائه شده مستندات 
مطالب استفاده نماید ولیکن مجاز به انتشار اطالعات، مدارك و مستندات ارائه شده از سوي سرمایه

منظور حصول اطمینان از عدم انتشار اطالعات به. نیست
آمده، میان سرمایه راهنما

  
. ولیتورفع مس. 8. 1

زمین ایجاد نمی
مستندات ارسالی و مذاکره است

  
محفوظ براي سرمایهحقوق . 9. 1

ویرایش این : الف
درخواست اطالعات، مدارك و مستندات اضافی از سرمایه: ب
برقراري ارتباط با کارفرمایان قبلی، بانک: ج

گذاران سرمایه
  
  
  
  
  
  
  
  
  



صنایع و  غیرصنعتیگذاري و تسریع در استقرار واحدهاي 
   :هاي زیر را بر عهده دارد

  
ریزي جهت احداث تاسیسات مورد استفاده در دفاع غیرعامل و شرایط اضطراري 

 "طرح"هاي  دفع پسماند در منطقه در حد شبکه و خارج از فنس

 هاي زیر برعهده مسوولیت، راهنماعالوه بر تهیه مدارك و مستندات مورد نیاز این 

  ؛و هزینه سایر خدمات

بندي ارائه شده  براساس برنامه زمان

  . خواهد شد
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گذاري و تسریع در استقرار واحدهاي  به منظور تسهیل سرمایه. پذیر تعهدات سرمایه
هاي زیر را بر عهده دارد مسوولیت ،پذیر برداري از این واحدها، سرمایه بهرهپشتیبان و کارگاهی و 

  ؛با توجه به طرح جامع منطقه گذاران سرمایهتأمین زمین براي 
ریزي جهت احداث تاسیسات مورد استفاده در دفاع غیرعامل و شرایط اضطراري  برنامه

 ؛)نشانی و مراکز درمانی هاي آتش ایستگاه
دفع پسماند در منطقه در حد شبکه و خارج از فنسآوري و  جمعایجاد تاسیسات 

   ؛ملی مطابق با استانداردهاي
 ؛"طرح"گذار در اخذ مجوزهاي الزم  همکاري با سرمایه

 تعیین الزامات قانونی حاکم بر منطقه؛
 گذاران؛ به سرمایه) قابل ارائه(خدمات ارائه نظارت بر 

عالوه بر تهیه مدارك و مستندات مورد نیاز این . گذار تعهدات سرمایه
  :است
و هزینه سایر خدمات زمین قیمتکند مانند  که منطقه مشخص می مبالغیپرداخت 
براساس برنامه زمان" طرح" برداري از و بهره عملیات اجراییو اتمام شروع 

 ؛گذار توسط سرمایه

خواهد شدمشخص  قراردادنامه و  موافقتهنگام عقد فوق شرایط 

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

  تعهدات   . 2

تعهدات سرمایه. 1. 2
پشتیبان و کارگاهی و 

n  تأمین زمین براي
n برنامه

ایستگاه(
n  ایجاد تاسیسات

مطابق با استانداردهاي
n همکاري با سرمایه
n تعیین الزامات قانونی حاکم بر منطقه؛
n  نظارت بر

  
 
تعهدات سرمایه. 2. 2

استگذاران  سرمایه
n  پرداخت
n  شروع

توسط سرمایه

شرایط بدیهی است 
  
  
  
  
  
  
  



انگلیسی و واحد  یا فارسی وبه زبان 
از سوي بانک مرکزي جمهوري مطابق با نرخ تسعیر اعالمی 

هاي ارائه شده در این  از فرمشود 
 گذاران سرمایهها و منابع  تجارب، توانایی

گذاران تقاضا دارد  از سرمایه. نماید
  . نمایندارائه 

مدارك و مستندات اصل  فیزیکی از
مدارك . جداگانه ارسال نمایند  دي در سی

اي  و به صورت مرحله) به صورت مشروط و قطعی

واگذاري زمین به صورت مشروط شامل چهار 
؛ ساختو  طراحی) ب( گذار؛ مشخصات عمومی طرح و اطالعات مربوط به سرمایه

مدارك و مستندات قابل ارسال براي واگذاري زمین به صورت قطعی شامل سه 
 .مالی) ج
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  مستندات قابل ارسال   مدارك و 

به زبان  راهنمااین  براساسمستندات قابل ارائه مدارك و : دستورالعمل کلی
مطابق با نرخ تسعیر اعالمی (ها به یورو و یا معادل ریالی آن 

شود  تقاضا می گذاران سرمایهاز . خواهد بود )اسالمی ایران در همان زمان
تجارب، تواناییاي که  صورت واضح، به گونهبه  ها پاسخارائه . استفاده نمایند

نماید را کوتاه میمدارك و مستندات  ، مدت زمان بررسی
ارائه ) و ساختار امحتو( 2. 3مطابق با بند مدارك و مستندات را به ترتیب و 

فیزیکی از نسخه) 1(یک  شود تقاضا میگذاران  سرمایه از : و ساختار
در سی Pdfبه صورت فایل  نسخه الکترونیکییک را همراه با 

به صورت مشروط و قطعی(و مستندات قابل ارسال متناسب با فرایند واگذاري زمین 
  : و به شرح زیر است

واگذاري زمین به صورت مشروط شامل چهار مدارك و مستندات قابل ارسال براي : بخش اول
مشخصات عمومی طرح و اطالعات مربوط به سرمایه) الف(قسمت 

  مالی؛) د(برداري و مدیریت؛ و  بهره

مدارك و مستندات قابل ارسال براي واگذاري زمین به صورت قطعی شامل سه : دومبخش 
ج(برداري و مدیریت؛ و  بهره )ب(؛ طراحی و ساخت) الف(قسمت 

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

مدارك و فرمت و محتواي . 3

دستورالعمل کلی. 1. 3
ها به یورو و یا معادل ریالی آن  نهمالی هزی

اسالمی ایران در همان زمان
استفاده نمایند راهنما

، مدت زمان بررسیایدرا تشریح نم
مدارك و مستندات را به ترتیب و 

  

و ساختار امحتو. 2. 3
را همراه با درخواستی 

و مستندات قابل ارسال متناسب با فرایند واگذاري زمین 
و به شرح زیر است

n بخش اول
قسمت 

بهره) ج(

n  بخش
قسمت 

  
  
  
  
  
  
  
  



مدارك و . واگذاري زمین به صورت مشروط
و  طراحی) ب(؛ گذار و طرح مشخصات عمومی سرمایه

فهرست مدارك و مستندات قابل ارائه در این مرحله در 

  واگذاري زمین به صورت مشروط

  
   هاي همکار شرکتگذار و  مشخصات سرمایه

  هاي همکار  و شرکت

   مشابههاي  در احداث طرح
  مشابههاي  طرح

  هاي مشابه پروژه/ ها  طرحو تامین مالی 

  روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت 

  )طراح و پیمانکار ساختمشاور 
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واگذاري زمین به صورت مشروطمدارك و مستندات قابل ارسال در مرحله 
مشخصات عمومی سرمایه) الف(مستندات قابل ارسال در این مرحله شامل 

فهرست مدارك و مستندات قابل ارائه در این مرحله در  .استمالی ) د(برداري و مدیریت و  بهره
  :آمده است

واگذاري زمین به صورت مشروطدر مرحله  مستندات قابل ارائهمدارك و . 1جدول 

مشخصات عمومی 
  گذار و طرح

a.  فرم)A(:  طقه در مندرخواست زمین نامه  
b. سري  هاي فرم)B(:  مشخصات سرمایهخالصه
c.  فرم)C(:  و شرکت گذار پیشینه سرمایهپرسشنامه
d.  فرم)D(: مشخصات طرح  
e.  فرم(E):  در احداث طرح گذار سرمایهسابقه اجرایی
f.  فرم(F) :طرحبرداري و مدیریت  سابقه بهره

g.  فرم(G) :و تامین مالی گذاري  سابقه سرمایه
h.  فرم(H) : فرمت رزومه  
i. هاي امضا شده نامه موافقت  
j.  مشارکت و / اساسنامه شرکت... 

k.  روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت
l. مدارك ثبتی  

  بیانیه رویکرد فنی به پروژه .m  طراحی و ساخت
n. مشاور (هاي همکار  گواهی صالحیت شرکت

  مدیریت و  برداري بیانیه رویکرد بهره .o  برداري و مدیریت

p. بیانیه رویکرد مالی به پروژه  
q.  اثبات تمکن مالی  

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

مدارك و مستندات قابل ارسال در مرحله . 1. 2. 3
مستندات قابل ارسال در این مرحله شامل 

بهره) ج(ساخت، 
آمده است 1جدول 

  
جدول 

مشخصات عمومی : الف
گذار و طرح سرمایه

طراحی و ساخت: ب

برداري و مدیریت بهره: ج

  مالی

  
  
  
  



این . استتهیه قابل  )A(فرم درخواست زمین مطابق با 
گذار یک  در صورتی که سرمایه. 

االختیار سایر اعضاء کنسرسیوم  کنسرسیوم و یا مشارکت است، این نامه باید توسط نمایندگان تام

مشخصات خالصه . همکارهاي کلیدي 
کلیدي همکار مانند مشاور طراح و یا پیمانکار 

در  ،گذار، یک کنسرسیوم یا مشارکت است براي تمام اعضا

هاي کلیدي  گذار و شرکت این پرسشنامه براي سرمایه
گذار، یک کنسرسیوم یا  همکار مانند مشاور طراح و پیمانکار ساخت و یا در صورتی که سرمایه

 .قابل تکمیل است

قابل اجرا در زمین مورد نظر یا پروژه 
 .قابل تکمیل است

جزئیات حداقل یک پروژه . مشابه
مطابق با ) طراحی و ساخت( مشابه

صورتی که شرکت، زیرمجموعه یک شرکت 
  .است

گذاري،  موضوع سرمایه با توجه به
هاي  طرح برداري و مدیریت گذار در زمینه بهره

در صورتی که شرکت، . قابل ارسال است
 .است تکمیلقابل زیرمجموعه یک شرکت مادر است، تجارب شرکت مادر نیز در فرم جداگانه 

صالح در این زمینه داشته  اي نداشته باشد، باید فرد یا افراد ذي
 . شود

 بر پارسیاني استقرار صنایع انرژي

11 

 

 گذار شخصات عمومی طرح و سرمایه

درخواست زمین مطابق با ي  نامه. درخواست زمین در منطقه
. گذار چاپ شده باشد شرکت سرمایه نامه باید روي سربرگ

کنسرسیوم و یا مشارکت است، این نامه باید توسط نمایندگان تام
 .یا مشارکت پاراف شده باشد

هاي کلیدي شرکتذار و گ مشخصات سرمایهي  خالصه
کلیدي همکار مانند مشاور طراح و یا پیمانکار هاي  شرکت و براي هریک از گذار سرمایهمربوط به 

گذار، یک کنسرسیوم یا مشارکت است براي تمام اعضا صورتی که سرمایهدر و یا  
 . قابل تکمیل است (B)سري هاي 

این پرسشنامه براي سرمایه .گذار پیشینه سرمایهي  پرسشنامه
همکار مانند مشاور طراح و پیمانکار ساخت و یا در صورتی که سرمایه

قابل تکمیل است (C)مطابق با الزامات فرم  ،مشارکت است، براي همه اعضا

یا پروژه  مشخصات اولیه طرح. "طرح"مشخصات 
قابل تکمیل است (D)گذاران مطابق با الزامات مندرج در فرم  سرمایه

مشابه هاي طرحاحداث  گذار در سابقه اجرایی سرمایه
مشابههاي  گذار در زمینه احداث طرح انجام شده توسط سرمایه
صورتی که شرکت، زیرمجموعه یک شرکت در . است ارسالقابل  (E)الزامات ارائه شده در فرم 

است تکمیلقابل  مادر است، تجارب شرکت مادر نیز در فرم جداگانه

با توجه به. هاي مشابه طرحبرداري و مدیریت  سابقه بهره
گذار در زمینه بهره سط سرمایهجزئیات حداقل یک پروژه انجام شده تو

قابل ارسال است (F)ر فرم مطابق با الزامات ارائه شده دمشابه 
زیرمجموعه یک شرکت مادر است، تجارب شرکت مادر نیز در فرم جداگانه 

اي نداشته باشد، باید فرد یا افراد ذي گذار، چنین تجربه چنانچه سرمایه
شودتکمیل و ارسال  (H)ایشان مطابق با فرم / باشد و رزومه وي 

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

شخصات عمومی طرح و سرمایهم: الف
a. درخواست زمین در منطقه

نامه باید روي سربرگ
کنسرسیوم و یا مشارکت است، این نامه باید توسط نمایندگان تام

یا مشارکت پاراف شده باشد

b. خالصه
مربوط به 

 ساخت
هاي  فرم

c. پرسشنامه
همکار مانند مشاور طراح و پیمانکار ساخت و یا در صورتی که سرمایه

مشارکت است، براي همه اعضا

d.  مشخصات
سرمایه

e. سابقه اجرایی سرمایه
انجام شده توسط سرمایه
الزامات ارائه شده در فرم 

مادر است، تجارب شرکت مادر نیز در فرم جداگانه

f. سابقه بهره
جزئیات حداقل یک پروژه انجام شده تو

مشابه 
زیرمجموعه یک شرکت مادر است، تجارب شرکت مادر نیز در فرم جداگانه 

چنانچه سرمایه
باشد و رزومه وي 



 گذاري حداقل در یک پروژه جزئیات سرمایه
در صورتی که شرکت، . قابل ارسال است

  .قابل ارائه استزیرمجموعه یک شرکت مادر است، تجارب شرکت مادر نیز در فرم جداگانه 

گذار مطابق با  رزومه افراد معرفی شده توسط سرمایه

اعضاي هاي کلیدي همکار و 
در صورتی و  پیمانکار ساخت ،گذار با مشاور طراح

ارسال میان اعضاء امضا شده ي  نامه
شامل خالصه شرایط کلیدي  تفاهم

 ؛...مشارکت و 

 اولین و آخرین روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور؛ 

 . گواهی ثبتی، کد اقتصادي و شناسه ملی

شود  و پیشنهاد می گیرد میاین بیانیه حداقل موارد زیر را در بر

رویکرد به طراحی، تدارك و تأمین تجهیزات، ساخت و تحویل 
هاي مشابه  ا توجه به رویکرد خود به پروژه

هاي قبلی و راهکارهاي به کار گرفته شده براي حل این 

هاي طراحی، تدارك و تأمین تجهیزات و ساخت و راهبردهاي تعدیل این 
 هاي مشابه قبلی؛
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جزئیات سرمایه .مشابههاي  گذاري در پروژه سابقه سرمایه
قابل ارسال است (G)مطابق با الزامات ارائه شده در فرم  

زیرمجموعه یک شرکت مادر است، تجارب شرکت مادر نیز در فرم جداگانه 

رزومه افراد معرفی شده توسط سرمایه): خالصه اطالعات فردي(فرمت رزومه 
 (Hاست تکمیل و ارسال قابل. 

هاي کلیدي همکار و  شرکتبا  گذار سرمایههاي امضا شده  نامه موافقت
گذار با مشاور طراح هاي امضا شده سرمایه نامه موافقت :کنسرسیوم

نامه یک کنسرسیوم یا مشارکت باشد، باید موافقت گذار سرمایه
تفاهم یادداشتاجرایی نشده، هنوز ها  نامه چنانچه این موافقت

 . ، ارسال شودبینی شده نامه پیش براي موافقت

مشارکت و / رونوشت برابر اصل شده اساسنامه شرکت و یا کنسرسیوم

اولین و آخرین روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور؛ 

گواهی ثبتی، کد اقتصادي و شناسه ملی رونوشت برابر اصل شده مدارك ثبتی شامل

  طراحی و ساخت

این بیانیه حداقل موارد زیر را در بر .بیانیه رویکرد فنی به پروژه
  .صفحه نباشد پنجبیش از 
رویکرد به طراحی، تدارك و تأمین تجهیزات، ساخت و تحویل با توجه به درك از پروژه،  

ا توجه به رویکرد خود به پروژهگذار ب شود سرمایه پیشنهاد میموفق پروژه؛ 
هاي قبلی و راهکارهاي به کار گرفته شده براي حل این  قبلی به تشریح مشکالت پروژه

 مشکالت بپردازد؛
  پروژه؛ بندي رویکرد به فازبندي و مرحله 
هاي طراحی، تدارك و تأمین تجهیزات و ساخت و راهبردهاي تعدیل این  شناسایی ریسک 

هاي مشابه قبلی؛ ها براساس تجارب کسب شده در پروژه ریسک

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

g. سابقه سرمایه
 مشابه

زیرمجموعه یک شرکت مادر است، تجارب شرکت مادر نیز در فرم جداگانه 

h.  فرمت رزومه
(Hفرم 

i. موافقت
کنسرسیوم

سرمایهکه 
چنانچه این موافقت .شود

براي موافقت

j. رونوشت برابر اصل شده اساسنامه شرکت و یا کنسرسیوم

k.  اولین و آخرین روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور؛

l. رونوشت برابر اصل شده مدارك ثبتی شامل
  

طراحی و ساخت: الف

m. بیانیه رویکرد فنی به پروژه
بیش از 

i 

ii 

iii 



دهندگان سایر  پذیر، ارائه سرمایه(نفعان 
 جه به تجارب قبلی؛

  ویژه مدیریت پسماند در طول مدت ساخت؛

مشاور طراحی و پیمانکار اصلی 
احداث پروژه با کیفیت به منظور حصول اطمینان از توان اجراي کار و 

هاي عمرانی  المللی و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح
اخذ شده از ( هاي اصلی مشاور طراح و پیمانکار ساخت

ها خارجی  رتی که این شرکتدر صو
 . ارائه شود براي همکار ایرانی ایشان

این بیانیه حداقل  .داري برداري، مدیریت و نگه
  .نباشدصفحه 

داري تأسیسات قابل احداث با توجه 

و راهبردهاي  داري تأسیسات برداري، مدیریت و نگه

دهندگان سایر  پذیر، ارائه سرمایه(نفعان 
 با توجه به تجارب قبلی؛

 ؛جوامع محلی
 ؛هاي تولیدي طرحویژه مدیریت پسماند
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نفعان  رویکرد به همکاري و برقراري ارتباط با ذي 
جه به تجارب قبلی؛با تو...) خدمات در منطقه، جوامع محلی و 

ویژه مدیریت پسماند در طول مدت ساخت؛ چگونگی رعایت مسائل زیست محیطی به 
  .جویی و استفاده بهینه از منابع انرژي صرفه 

مشاور طراحی و پیمانکار اصلی (هاي کلیدي همکار  گواهی صالحیت شرکت
به منظور حصول اطمینان از توان اجراي کار و . گذار سرمایه) ساخت

المللی و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح مناسب و براساس استانداردهاي بین
هاي اصلی مشاور طراح و پیمانکار ساخت صالحیت شرکت  کشور، باید گواهی

در صو. شودئه اار متناسب با حجم کار )سازمان برنامه و بودجه
براي همکار ایرانی ایشان مستندات مشابههستند، باید همکار ایرانی داشته و 

  برداري و مدیریت

برداري، مدیریت و نگه گذار به بهره بیانیه رویکرد سرمایه
صفحه  پنجشود بیش از  پیشنهاد می گیرد و میموارد زیر را در بر

داري تأسیسات قابل احداث با توجه  برداري، مدیریت و نگه تشریح موضوعات کلیدي بهره 
 به تجارب قبلی؛

برداري، مدیریت و نگه هاي بهره شناسایی و درك ریسک 
 با توجه به تجارب قبلی؛ ها  تعدیل این ریسک

نفعان  ذيرویکرد به همکاري و برقراري ارتباط با  
با توجه به تجارب قبلی؛...) خدمات در منطقه، جوامع محلی و 

جوامع محلیرویکرد به مدیریت موضوعات سالمت و ایمنی  
ویژه مدیریت پسماند هاي زیست محیطی و به رویکرد به مدیریت جنبه 

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

iv 

v 

vi 

  
n. گواهی صالحیت شرکت

ساخت
مناسب و براساس استانداردهاي بین

کشور، باید گواهی
سازمان برنامه و بودجه

هستند، باید همکار ایرانی داشته و 
  

برداري و مدیریت بهره: ج

o. بیانیه رویکرد سرمایه
موارد زیر را در بر

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

  
 
 
  



ها  گذار به تأمین مالی پروژه و چالش
این شود  پیشنهاد می. دهد میهاي مالی و رویکرد عملی براي مدیریت آنها را پوشش 

اجراي کل  گذار براي دهنده تمکن مالی سرمایه
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گذار به تأمین مالی پروژه و چالش رویکرد سرمایه ،این بیانیه .به پروژه رویکرد مالی 
هاي مالی و رویکرد عملی براي مدیریت آنها را پوشش  و ریسک

  .باشدنصفحه  پنجبیانیه بیش از 

دهنده تمکن مالی سرمایه ارائه مستنداتی که نشان. اثبات تمکن مالی
  .پروژه باشد

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

 مالی: د

p. بیانیه 

و ریسک
بیانیه بیش از 

q. اثبات تمکن مالی
پروژه باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



در این مرحله . مدارك و مستندات قابل ارسال در مرحله واگذاري زمین به صورت قطعی
مالی براساس ) ج(برداري و مدیریت و 

مستندات قابل ارائه در این مرحله در جدول 

  در مرحله واگذاري زمین به صورت قطعی

  اعضاء کنسرسیوم /هاي کلیدي همکار 

  جانمایی و نحوه استقرار واحدها و تأسیسات

  نهاد ذیربط/ ارائه موافقت اصولی با اجراي طرح از سازمان 

  )در صورت لزوم

طرح شامل طراحی، تأمین جراي نمودار باید ا

. هاي کلیدي همکار و اعضاء کنسرسیوم
هاي کلیدي همکار مانند مشاور طراح و پیمانکار 

میان امضا شده  قراردادهايیک کنسرسیوم یا مشارکت باشد، 

این . هاي نهایی جانمایی و نحوه استقرار واحدها و تأسیسات

/ موافقت اصولی با واگذاري طرح اخذ شده از سازمان 
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مدارك و مستندات قابل ارسال در مرحله واگذاري زمین به صورت قطعی
برداري و مدیریت و  بهره) ب(و ساخت،  طراحی) الف(هاي  گذار در زمینه توانمندي سرمایه

مستندات قابل ارائه در این مرحله در جدول فهرست . گیرد مدارك و مستندات ارسالی مورد بررسی قرار می

در مرحله واگذاري زمین به صورت قطعی مستندات قابل ارائهمدارك و . 2جدول 

 طراحی، دانش فنی و 
r. اجراي طرح/ بندي انجام  نمودار زمان   

s. هاي کلیدي همکار  قراردادهاي منعقد شده با شرکت

t. جانمایی و نحوه استقرار واحدها و تأسیساتهاي  نقشه/ تدقیق نقشه

u.  ارائه موافقت اصولی با اجراي طرح از سازمان

  برداري و مدیریت
v. سنجی امکان مطالعاتزارش گ   

w.  در صورت لزوم( محیطی مجوزهاي زیست/ مجوز

x. مستندات تأمین مالی پروژه  

نمودار باید ا این. اجراي طرح/ بندي انجام  نمودار زمان
 .برداري را در بر گیرد مالی، ساخت و شروع بهره

هاي کلیدي همکار و اعضاء کنسرسیوم قراردادهاي منعقد شده با شرکت
هاي کلیدي همکار مانند مشاور طراح و پیمانکار  گذار با شرکت امضا شده سرمایهقراردادهاي 

یک کنسرسیوم یا مشارکت باشد،  گذار سرمایهدر صورتی که ساخت و 
 . ارسال شوداعضاء 

هاي نهایی جانمایی و نحوه استقرار واحدها و تأسیسات نقشه/ نقشه تدقیق 
 .ارائه شود 500/1ها باید در مقیاس  نقشه

موافقت اصولی با واگذاري طرح اخذ شده از سازمان  .موافقت اصولی با واگذاري طرح
  .نهاد ذیربط در این مرحله قابل ارسال است

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

مدارك و مستندات قابل ارسال در مرحله واگذاري زمین به صورت قطعی. 2. 2. 3
توانمندي سرمایه

مدارك و مستندات ارسالی مورد بررسی قرار می
  : آمده است 2

  

جدول 

طراحی، دانش فنی و 
  ساخت

  
برداري و مدیریت بهره

  مالی

 
r. نمودار زمان

مالی، ساخت و شروع بهره

s. قراردادهاي منعقد شده با شرکت
قراردادهاي 

ساخت و 
اعضاء 

t.  تدقیق
نقشه/نقشه

u. موافقت اصولی با واگذاري طرح
نهاد ذیربط در این مرحله قابل ارسال است



گزارش نهایی مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادي 

مجوزهاي اخذ شده از سازمان حفاظت محیط 
در صورتی که طرح یا پروژه مورد نظر، 

زیست باشد،  محیطی و یا اخذ سایر مجوزها از سازمان محیط

در گذار  سرمایهگر توانایی  کلیه مدارك و مستنداتی که نشان
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گزارش نهایی مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادي  .مطالعات امکان سنجیگزارش 
 .ارائه گردددر این مرحله باید 

مجوزهاي اخذ شده از سازمان حفاظت محیط / مجوز  .محیطی مجوزهاي زیست/  
در صورتی که طرح یا پروژه مورد نظر، برداري از طرح  زیست ایران در رابطه با احداث و بهره

محیطی و یا اخذ سایر مجوزها از سازمان محیط زیست ارزیابی مشمول  ،مطابق قانون
 .ارائه گردد

کلیه مدارك و مستنداتی که نشان. مستندات تأمین مالی پروژه
 .در این مرحله قابل ارائه است تأمین مالی پروژه است،

  

  

  

  

  

  

  

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

v.  گزارش
در این مرحله باید طرح 

w. مجوز 
زیست ایران در رابطه با احداث و بهره

مطابق قانون
ارائه گرددباید 

x. مستندات تأمین مالی پروژه
تأمین مالی پروژه است،

  

  

  
  
 
 



 واگذاري زمین به صورت مشروط
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  قابل ارسال ي ها فرمو  ضمائم

واگذاري زمین به صورت مشروطمرحله  در

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

  



شود، از تاریخ  به آن اشاره می

  و.................................................................................. 
 ....................................................................  

در ادامه به طور مفرد تحت عنوان 

در اینجا نام معامله احتمالی (گذاري احتمالی پیشنهادي، 
کننده مایل به بحث و گفتگو در ارتباط با آن هستند، افشاءکننده 

این پیمان براي  "هدف"جا ذکر شود، به عنوان مثال، 

همه این اطالعات، چه به صورت 
آوري شده  اعالم شده باشند یا از هر روش ملموس انتقال یافته باشند یا با بررسی و تحقیق جمع

  .  مورد اشاره قرار خواهند گرفت

  :کنند
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  1ضمیمه 
  

  پیمان عدم افشاي اطالعات

به آن اشاره می "پیمان"این پیمان عدم افشاي اطالعات که از این پس تحت عنوان 
  :مابین

.................................................................................. به نشانی ................................................................... 
.................................................................... .................به نشانی ................................................................... 

در ادامه به طور مفرد تحت عنوان ) کننده دریافت............................. (و ) کننده افشاء............................. (
  . قرار گیرند مورد اشاره "طرفین"و به طور جمع، تحت عنوان 

  : با در نظر گرفتن این که
گذاري احتمالی پیشنهادي،  در ارتباط با یک معامله، تفاهم یا فرصت سرمایه

کننده مایل به بحث و گفتگو در ارتباط با آن هستند، افشاءکننده  که افشاءکننده و دریافت
  . گذارد کننده می ر دریافتاطالعات مربوطه را در اختیا

جا ذکر شود، به عنوان مثال،  هدف پیمان عدم افشاي اطالعات در این
            ]است.....افشاءکننده، دریافت خدمات براي

همه این اطالعات، چه به صورت (در همه موارد، خواه این اطالعات محرمانه اعالم شده باشند یا نه، 
اعالم شده باشند یا از هر روش ملموس انتقال یافته باشند یا با بررسی و تحقیق جمع

مورد اشاره قرار خواهند گرفت "اطالعات محرمانه"، از این پس، با عنوان 

کنند وسیله موافقت خود را با موارد زیر اعالم می ، طرفین بدین 

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

  
این پیمان عدم افشاي اطالعات که از این پس تحت عنوان 

مابین...................... 
 ...................................................................
 ...................................................................

  . گردد منعقد می
) .............................

و به طور جمع، تحت عنوان  "طرف"
  

با در نظر گرفتن این که
در ارتباط با یک معامله، تفاهم یا فرصت سرمایه

که افشاءکننده و دریافت) ذکر شود
اطالعات مربوطه را در اختیا

هدف پیمان عدم افشاي اطالعات در این[
افشاءکننده، دریافت خدمات براي

در همه موارد، خواه این اطالعات محرمانه اعالم شده باشند یا نه، 
اعالم شده باشند یا از هر روش ملموس انتقال یافته باشند یا با بررسی و تحقیق جمعشفاهی 

، از این پس، با عنوان )باشند

، طرفین بدین اکنون، بنابراین

  



در پی ) 1: (نباید شامل هر بخشی از اطالعات شود که
کننده نباشد، به طور کلی  انتشار، استفاده تجاري یا به هر طریق دیگري که ناشی از قصور دریافت
و به شکل ملموس درآید و کننده آشکار شده 

) 3(این موضوع به طور مستند ثابت شود و هیچ محدودیتی در رابطه با آن وجود نداشته باشد؛ 
کننده  شواهد مستندي وجود داشته باشند که نشان دهد این اطالعات به طور مستقل توسط دریافت

ند ثابت شود که به صورت به طور مست
توسط ) 5(ها را داشته است، یا 

نامه در حال  اجراي این پیمان و وجود هر گونه مذاکرات تجاري، بحث و گفتگو، مشاوره یا توافق
اي  بین طرفین باید جزو اطالعات محرمانه در نظر گرفته شود، مگر این که طرفین به گونه

یا هر عنوان  "اختصاصی"یا 
) 1: (به عمل آورد، مانند دیگري که بر محرمانه بودن داللت دارد، در رابطه با اطالعات محرمانه

هاي ملموس مکاتبه  زدن مهر یا درج عالمتی بر روي اطالعاتی، اگر به صورت کتبی یا سایر شکل
  .به طور شفاهی در زمان افشاي این اطالعات ذکر شود که محرمانه هستند

رسانی مبنی بر این که  توجه به موارد فوق، هر قصوري از جانب افشاءکننده در زمینه اطالع
دهد که با  کننده این حق را نمی

هاي ذکرشده در این پیمان مشمول 
هاي ذکرشده در رابطه با محرمانه بودن هستند، به صورت غیرمحرمانه برخورد کند، مگر 

اي باشد که بتوان از آن  اند، به گونه
توانسته به صورت محرمانه صورت گیرد و 
هاي ذکرشده در این پیمان در رابطه با محرمانه نگه داشتن این اطالعات غیر قابل اجرا 
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  محرمانه
نباید شامل هر بخشی از اطالعات شود که "اطالعات محرمانه"در این پیمان، اصطالح 

انتشار، استفاده تجاري یا به هر طریق دیگري که ناشی از قصور دریافت
کننده آشکار شده  در زمان افشاء، توسط دریافت) 2(معلوم و افشاء شود؛ 

این موضوع به طور مستند ثابت شود و هیچ محدودیتی در رابطه با آن وجود نداشته باشد؛ 
شواهد مستندي وجود داشته باشند که نشان دهد این اطالعات به طور مستقل توسط دریافت

به طور مست) 4(اند؛  کننده فرا گرفته شده یا توسط دریافت
ها را داشته است، یا  اند که حق افشاي آن قانونی از شخص ثالثی به دست آمده

  .اند افشاءکننده بدون هیچ محدودیتی در دسترس قرار گرفته

اجراي این پیمان و وجود هر گونه مذاکرات تجاري، بحث و گفتگو، مشاوره یا توافق
بین طرفین باید جزو اطالعات محرمانه در نظر گرفته شود، مگر این که طرفین به گونه

  .دیگر توافق کنند

یا  "محرمانه"هاي معقولی را براي تعیین عنوان  افشاءکننده باید تالش
دیگري که بر محرمانه بودن داللت دارد، در رابطه با اطالعات محرمانه

زدن مهر یا درج عالمتی بر روي اطالعاتی، اگر به صورت کتبی یا سایر شکل
به طور شفاهی در زمان افشاي این اطالعات ذکر شود که محرمانه هستند) 2

توجه به موارد فوق، هر قصوري از جانب افشاءکننده در زمینه اطالع
کننده این حق را نمی شامل اطالعات محرمانه هستند، به دریافتمدارك و مستندات 

هاي ذکرشده در این پیمان مشمول  شده در چنین مکاتباتی که طبق محدودیت اطالعات دریافت
هاي ذکرشده در رابطه با محرمانه بودن هستند، به صورت غیرمحرمانه برخورد کند، مگر 

اند، به گونه این که شرایطی که تحت آن چنیین مکاتباتی صورت گرفته
توانسته به صورت محرمانه صورت گیرد و  کننده نمی نتیجه گرفت انتقال این اطالعات توسط افشاء

هاي ذکرشده در این پیمان در رابطه با محرمانه نگه داشتن این اطالعات غیر قابل اجرا 
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محرمانهاطالعات . 1
در این پیمان، اصطالح . 1. 1

انتشار، استفاده تجاري یا به هر طریق دیگري که ناشی از قصور دریافت
معلوم و افشاء شود؛ 

این موضوع به طور مستند ثابت شود و هیچ محدودیتی در رابطه با آن وجود نداشته باشد؛ 
شواهد مستندي وجود داشته باشند که نشان دهد این اطالعات به طور مستقل توسط دریافت

یا توسط دریافت ایجاد شده
قانونی از شخص ثالثی به دست آمده

افشاءکننده بدون هیچ محدودیتی در دسترس قرار گرفته

اجراي این پیمان و وجود هر گونه مذاکرات تجاري، بحث و گفتگو، مشاوره یا توافق. 2. 1
بین طرفین باید جزو اطالعات محرمانه در نظر گرفته شود، مگر این که طرفین به گونه پیشرفت

دیگر توافق کنند

افشاءکننده باید تالش. 3. 1
دیگري که بر محرمانه بودن داللت دارد، در رابطه با اطالعات محرمانه

زدن مهر یا درج عالمتی بر روي اطالعاتی، اگر به صورت کتبی یا سایر شکل
2(شوند؛ یا  می

توجه به موارد فوق، هر قصوري از جانب افشاءکننده در زمینه اطالع با. 4. 1
مدارك و مستندات 

اطالعات دریافت
هاي ذکرشده در رابطه با محرمانه بودن هستند، به صورت غیرمحرمانه برخورد کند، مگر  محدودیت

این که شرایطی که تحت آن چنیین مکاتباتی صورت گرفته
نتیجه گرفت انتقال این اطالعات توسط افشاء

هاي ذکرشده در این پیمان در رابطه با محرمانه نگه داشتن این اطالعات غیر قابل اجرا  دیتمحدو
  . اند بوده

  



اطالعات محرمانه را براي اشخاص ثالث افشاء 
ها  تا زمانی که افشاءکننده آن

کننده باید اطالعات محرمانه را به طور انحصاري و صرفا براي حفظ منافع افشاءکننده، به 
تواند اطالعات را براي  میکننده 

هاي  ها بخواهد که مجموعه محدودیت
هاي تعیین شده در  در سطح و محدودیت

کند که همه اقدامات معقول الزم براي محافظت از اطالعات محرمانه را 
ها در اختیار افراد غیرمجاز  انجام داده و از آشکار شدن این اطالعات براي عموم یا قرار گرفتن آن

ه به نفع خود استفاده کننده نباید، بدون کسب موافقت قبلی افشاءکننده، از اطالعات محرمان
چنین، به دیگران نیز اجازه ندهد که از این 

در این پیمان تا زمان هاي ذکرشده در ارتباط با عدم افشاي اطالعات محرمانه 
کننده وظیفه دارد این اطالعات را محرمانه 
نگه دارد تا زمانی که این اطالعات دیگر به عنوان یک راز تجاري به شمار نیایند، دیگر محرمانه 
کننده ارسال کند و در آن 
هر یک از موارد مذکور که ابتدا 

روز  30یک از طرفین در هر زمانی فسخ شود، مشروط بر این که 
کننده را از تعهداتی که  انقضاي این پیمان، دریافت

 بر پارسیاني استقرار صنایع انرژي

20 

 

اطالعات محرمانه را براي اشخاص ثالث افشاء  ،کننده نباید بدون اجازه صریح افشاءکننده
تا زمانی که افشاءکننده آناند، باید  بندي شده اطالعاتی که به عنوان اطالعات محرمانه طبقه

  .را غیر محرمانه اعالم کند، محرمانه تلقی شوند

کننده باید اطالعات محرمانه را به طور انحصاري و صرفا براي حفظ منافع افشاءکننده، به 
کننده  دریافت. گیرانه و بادقتی به صورت محرمانه حفظ کند

ها بخواهد که مجموعه محدودیت از آناستفاده مشخص در اختیار مشاور مسوول قرار دهد و 
در سطح و محدودیتشده در رابطه با عدم افشاي اطالعات محرمانه را 

  . را رعایت کننداین پیمان عدم افشاي اطالعات 

کند که همه اقدامات معقول الزم براي محافظت از اطالعات محرمانه را  موافقت می 
انجام داده و از آشکار شدن این اطالعات براي عموم یا قرار گرفتن آن

  .جلوگیري کند

کننده نباید، بدون کسب موافقت قبلی افشاءکننده، از اطالعات محرمان
چنین، به دیگران نیز اجازه ندهد که از این  یا افشاي آن نزد دیگران بپردازد و هم کند یا به انتشار

  . اطالعات به نفع خود یا به ضرر افشاءکننده استفاده کنند

  مدت و انقضاء
هاي ذکرشده در ارتباط با عدم افشاي اطالعات محرمانه  بندها و تبصره

کننده وظیفه دارد این اطالعات را محرمانه  انقضاي این پیمان به قوت خود باقی هستند و دریافت
نگه دارد تا زمانی که این اطالعات دیگر به عنوان یک راز تجاري به شمار نیایند، دیگر محرمانه 

کننده ارسال کند و در آن  دریافتاي را براي  یا افشاءکننده اطالعیه کتبینشوند 
هر یک از موارد مذکور که ابتدا (هاي ذکرشده در این پیمان رها سازد  کننده را از محدودیت

یک از طرفین در هر زمانی فسخ شود، مشروط بر این که رتواند توسط ه ین پیمان می
انقضاي این پیمان، دریافت. ال شوداي براي طرف مقابل ارس زودتر، اطالعیه
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کننده نباید بدون اجازه صریح افشاءکننده دریافت. 5. 1
اطالعاتی که به عنوان اطالعات محرمانه طبقه. کند

را غیر محرمانه اعالم کند، محرمانه تلقی شوند

  عدم افشاء. 2
کننده باید اطالعات محرمانه را به طور انحصاري و صرفا براي حفظ منافع افشاءکننده، به  دریافت. 1. 2

گیرانه و بادقتی به صورت محرمانه حفظ کند نحو سخت
استفاده مشخص در اختیار مشاور مسوول قرار دهد و 

شده در رابطه با عدم افشاي اطالعات محرمانه را  تعیین
این پیمان عدم افشاي اطالعات 

موافقت می کننده دریافت. 2. 2
انجام داده و از آشکار شدن این اطالعات براي عموم یا قرار گرفتن آن

جلوگیري کند

کننده نباید، بدون کسب موافقت قبلی افشاءکننده، از اطالعات محرمان دریافت. 3. 2
کند یا به انتشار

اطالعات به نفع خود یا به ضرر افشاءکننده استفاده کنند

مدت و انقضاء. 3
بندها و تبصره. 1. 3

انقضاي این پیمان به قوت خود باقی هستند و دریافت
نگه دارد تا زمانی که این اطالعات دیگر به عنوان یک راز تجاري به شمار نیایند، دیگر محرمانه 

نشوند محسوب 
کننده را از محدودیت دریافت

  ).رخ دهند

ین پیمان میا. 2. 3
زودتر، اطالعیه



این پیمان در رابطه با اطالعات محرمانه افشاءشده قبل از تاریخ رسمی 
هاي ذکر شده در  سازد و بندها و تبصره

  .قضاي رسمی این پیمان به قوت خود باقی خواهند ماند

کننده، به دلیل ماهیت  هر گونه نقض یا تهدید به نقض هر یک از بندهاي این پیمان توسط دریافت
کننده به شرحی که قبال گفته شد، موجب وارد 
شود و او افزون بر هر گونه حق قانونی جبران خسارت، 

کننده تعیین کند  تواند طبق این پیمان تعهدات خاصی را جهت جبران خسارت وارده براي دریافت
  . ها، در دادگاه صالحه به این موارد رسیدگی شود

گر بخشی یا کل، یکی یا بیشتر از بندهاي این پیمان توسط یک دادگاه صالحه، نامعتبر یا 
اعتبار یا قابلیت اجراي همه بندهاي این 

سایر  اجرا به شمار نخواهند آمد و بند مذکور تاثیري بر
قابلیت اجراي حکم صادرشده تنها به حوزه قضایی دادگاه صالحه مربوطه 

ها نامعتبر  بند یا بندهایی که بخشی یا کل آن
الزم را در  اجرا تشخیص داده شده است، باید اصالح شود و طرفین باید حداقل تغییرات

اگر ) د(االجرا و مطابق هدف طرفین درآورند؛ و 
مرجع صدور حکم، حکم صادره یا قانون حاکمی که با استناد به آن، این حکم صادر شده است، 

اده یا مواد موردنظر به گاه، م
، تا بیشترین حد مجازي که توسط قانون جدید 

  . تفسیر و اجرا شود

 بر پارسیاني استقرار صنایع انرژي

21 

 

این پیمان در رابطه با اطالعات محرمانه افشاءشده قبل از تاریخ رسمی  5و  3، 2هاي 
سازد و بندها و تبصره انقضاي پیمان براي وي تعیین شده است، مبرا نمی

قضاي رسمی این پیمان به قوت خود باقی خواهند ماندهاي مذکور تا زمان ان

هر گونه نقض یا تهدید به نقض هر یک از بندهاي این پیمان توسط دریافت
کننده به شرحی که قبال گفته شد، موجب وارد  فرد اطالعات محرمانه واگذارشده به دریافت

شود و او افزون بر هر گونه حق قانونی جبران خسارت،  ناپذیر به افشاءکننده می آمدن خسارتی جبران
تواند طبق این پیمان تعهدات خاصی را جهت جبران خسارت وارده براي دریافت

ها، در دادگاه صالحه به این موارد رسیدگی شود و در صورت عدم رعایت آن

  قابلیت تفکیک
گر بخشی یا کل، یکی یا بیشتر از بندهاي این پیمان توسط یک دادگاه صالحه، نامعتبر یا 

اعتبار یا قابلیت اجراي همه بندهاي این ) الف(، در این صورتاجرا تشخیص داده شود، 
اجرا به شمار نخواهند آمد و بند مذکور تاثیري بر پیمان زیر سئوال نرفته و نامعتبر یا غیرقابل

قابلیت اجراي حکم صادرشده تنها به حوزه قضایی دادگاه صالحه مربوطه ) ب(بندها نخواهد داشت؛ 
بند یا بندهایی که بخشی یا کل آن) ج(شود؛  که چنین تشخیصی داده است، محدود می

اجرا تشخیص داده شده است، باید اصالح شود و طرفین باید حداقل تغییرات
عمال کنند تا آن االجرا و مطابق هدف طرفین درآورند؛ و  ها را به صورت معتبر و الزم ها ا

مرجع صدور حکم، حکم صادره یا قانون حاکمی که با استناد به آن، این حکم صادر شده است، 
گاه، م متعاقبا کنار گذاشته شده، اصالح شده یا در آن تجدیدنظر شود، آن

، تا بیشترین حد مجازي که توسط قانون جدید )اند( اي که در این پیمان ذکر شده همان صورت اولیه
  .شوند اجازه داده شده، معتبر و قابل اجرا تشخیص داده می

تفسیر و اجرا شود جمهوري اسالمی ایران، این پیمان باید منحصرا طبق قوانین

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

هاي  در پاراگراف
انقضاي پیمان براي وي تعیین شده است، مبرا نمی

هاي مذکور تا زمان ان پاراگراف

  نقض. 4
هر گونه نقض یا تهدید به نقض هر یک از بندهاي این پیمان توسط دریافت. 1. 4

فرد اطالعات محرمانه واگذارشده به دریافت به منحصر
آمدن خسارتی جبران

تواند طبق این پیمان تعهدات خاصی را جهت جبران خسارت وارده براي دریافت می
و در صورت عدم رعایت آن

قابلیت تفکیک. 5
گر بخشی یا کل، یکی یا بیشتر از بندهاي این پیمان توسط یک دادگاه صالحه، نامعتبر یا ا. 1. 5

اجرا تشخیص داده شود،  غیرقابل
پیمان زیر سئوال نرفته و نامعتبر یا غیرقابل

بندها نخواهد داشت؛ 
که چنین تشخیصی داده است، محدود می

اجرا تشخیص داده شده است، باید اصالح شود و طرفین باید حداقل تغییرات یا غیرقابل
عمال کنند تا آن آن ها ا

مرجع صدور حکم، حکم صادره یا قانون حاکمی که با استناد به آن، این حکم صادر شده است، 
متعاقبا کنار گذاشته شده، اصالح شده یا در آن تجدیدنظر شود، آن

همان صورت اولیه
اجازه داده شده، معتبر و قابل اجرا تشخیص داده می

  قانون حاکم. 6
این پیمان باید منحصرا طبق قوانین. 1. 6
  
  



عراض از /پوشی عدم اجرا یا از بین رفتن هر یک از حقوق ذکرشده در این پیمان، به معناي چشم ا
هر یک از  این پیمان و تعهدات هر یک از طرفین براي نمایندگان

از طرفین از طریق نماینده مجاز خود این پیمان را امضاء 

یک از  یک از طرفین بدون کسب رضایت کتبی قبلی طرف مقابل، حق واگذاري یا انتقال هیچ
اري یا انتقال حقوق و هر گونه تالش براي واگذ

شده در این ماده از پیمان، نقض قرارداد و کان لم یکن محسوب 

این پیمان، به طور انحصاري، نهایی و با موافقت کامل طرفین در رابطه با موضوع ذکرشده در آن 
و ارتباطات شفاهی و کتبی ) 

شان در ذیل ذکر  که نام(وسیله از طریق نمایندگان مجاز خود 

  کننده افشاء                                                                              
  امضاء                                                                                        امضاء
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  وقاز حق) پوشی شم
عدم اجرا یا از بین رفتن هر یک از حقوق ذکرشده در این پیمان، به معناي چشم

این پیمان و تعهدات هر یک از طرفین براي نمایندگان .حقوق قبلی و بعدي نیست
از طرفین از طریق نماینده مجاز خود این پیمان را امضاء هر یک . االجرا هستند

  غیرقابل انتقال بودن حقوق و تعهدات
یک از طرفین بدون کسب رضایت کتبی قبلی طرف مقابل، حق واگذاري یا انتقال هیچ

هر گونه تالش براي واگذ. حقوق و تعهدات ذکرشده در این پیمان را ندارند
شده در این ماده از پیمان، نقض قرارداد و کان لم یکن محسوب  تعهدات بدون رعایت روش قید

این پیمان، به طور انحصاري، نهایی و با موافقت کامل طرفین در رابطه با موضوع ذکرشده در آن 
) زمان هم(بلی یا فعلی امضاء شده است و جانشین همه قراردادهاي ق

  . ها اولویت دارد طرفین محسوب شده و بر آن

وسیله از طریق نمایندگان مجاز خود  با تایید و تصدیق مراتب فوق، طرفین بدین
  .کنند موافقت خود را با اجراي این پیمان اعالم می

                                                                              
امضاء                                                                                        امضاء

  
  
  
  

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

شمچ(اعراض . 7
عدم اجرا یا از بین رفتن هر یک از حقوق ذکرشده در این پیمان، به معناي چشم. 1. 7

حقوق قبلی و بعدي نیست
االجرا هستند طرفین الزم

  . کنند می

غیرقابل انتقال بودن حقوق و تعهدات. 8
یک از طرفین بدون کسب رضایت کتبی قبلی طرف مقابل، حق واگذاري یا انتقال هیچ هیچ. 1. 8

حقوق و تعهدات ذکرشده در این پیمان را ندارند
تعهدات بدون رعایت روش قید

  .شود می

  کل پیمان. 9
این پیمان، به طور انحصاري، نهایی و با موافقت کامل طرفین در رابطه با موضوع ذکرشده در آن . 1. 9

امضاء شده است و جانشین همه قراردادهاي ق
طرفین محسوب شده و بر آن

  
با تایید و تصدیق مراتب فوق، طرفین بدین

موافقت خود را با اجراي این پیمان اعالم می) شده است
  

                                                                                کننده دریافت
امضاء                                                                                        امضاء

  
  



  بر پارسیان 

………………………………………………………..

صادره از ............................ مورخ ............................ 
واست واگذاري زمین در منطقه با مشخصات اولیه زیر، درخ

 بر پارسیاني استقرار صنایع انرژي

23 

 

 Aفرم 
  

بر پارسیان  درخواست زمین در منطقه ویژه اقتصادي انرژي
  
  

……………………………………………………….. 
 گذار نام سرمایه

  
  

  جناب آقاي مهندس حسن شاهرخی
  بر پارسیان مدیر محترم منطقه ویژه اقتصادي صنایع انرژي

............................ به شماره ثبت ........................................................ 
با مشخصات اولیه زیر، درخ..................................... جهت احداث 

  .بر پارسیان را دارد صنایع انرژي

  

  : گذاري در طرح

  .مدارك و مستندات زیر به پیوست ارائه شده است
B(: هاي همکار شرکتگذار و  مشخصات سرمایه  

  گذار پیشینه سرمایهپرسشنامه 
  مشخصات طرح

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

درخواست زمین در منطقه ویژه اقتصادي انرژي

 

جناب آقاي مهندس حسن شاهرخی
مدیر محترم منطقه ویژه اقتصادي صنایع انرژي

  
........................................................ احتراماً شرکت 

جهت احداث ........................... 
صنایع انرژيویژه اقتصادي 

  
: هدف از درخواست زمین

  : میزان زمین مورد نیاز
گذاري در طرح میزان سرمایه

  : ساختار تأمین مالی
  

مدارك و مستندات زیر به پیوست ارائه شده است
n سري  هاي فرم)B

n  فرم)C( : پرسشنامه
n  فرم)D( :مشخصات طرح



  

  گذار نماینده سرمایه
.........................................  

  گذار سرمایهنماینده امضاي 
.................................  

  شرکتمهر 
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  مشابههاي  احداث طرحطراحی و گذار در  سابقه اجرایی سرمایه
  مشابهتاسیسات برداري و مدیریت  سابقه بهره

  مشابهدر پروژه هاي و تامین مالی گذاري  سابقه سرمایه
  رزومهفرمت 

  هاي امضا شده
  ...مشارکت و / اساسنامه شرکت و یا کنسرسیوم

  روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت
  مدارك ثبتی شرکت

  
  
  
  
  
  
  

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

n  فرم(E): سابقه اجرایی سرمایه
n  فرم(F) :سابقه بهره
n  فرم(G) :سابقه سرمایه
n  فرم(H) : فرمت
n هاي امضا شدهموافقتنامه
n اساسنامه شرکت و یا کنسرسیوم
n روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت
n مدارك ثبتی شرکت

  
 

  

  



ها سایر نقش  
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  B-1فرم 
  

  گذار مشخصات سرمایهخالصه 
  

  
  

  

 گذار نوع سازمان سرمایه

 )  اگر پاسخ مثبت است نوع شرکت و سال تاسیس مشخص شود

Joint Venture(  

)Partnership(  

  )توضیح داده شود

داران درصد سهم هریک از سهام  

 

 

 

 
 گذار

........................................... 

  

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

  :گذار  نام سرمایه

  :گذار نماینده سرمایه

اگر پاسخ مثبت است نوع شرکت و سال تاسیس مشخص شود(شرکت سهامی  ¨ 
 ¨  کنسرسیوم

Joint Venture(مشارکت انتفاعی  ¨ 
(مشارکت همکاري  ¨ 

توضیح داده شود(سایر  ¨ 
داران  نام سهام  

 

 

 

  آدرس 

  تلفن 

  فاکس 

  ایمیل 

گذار امضاء نماینده سرمایه
...........................................

  



 اعضاء کنسرسیوم یا مشارکت

 

 اعضاء کنسرسیوم یا مشارکت
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  B-2فرم 
  

اعضاء کنسرسیوم یا مشارکت/  گذار هاي کلیدي همکار سرمایه مشخصات شرکت
 

 

 

 

 

اعضاء کنسرسیوم یا مشارکت/  گذار نوع سازمان شرکت کلیدي همکار سرمایه
 )  اگر پاسخ مثبت است نوع شرکت و سال تاسیس مشخص شود

Joint Venture(  

Partnership(  

  )توضیح داده شود

  امضاء نماینده قانونی شرکت
...........................................  

  

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

مشخصات شرکت

 :گذار نام سرمایه

 :نام شرکت

 :سال تأسیس

 : نام نماینده قانونی

نوع سازمان شرکت کلیدي همکار سرمایه

اگر پاسخ مثبت است نوع شرکت و سال تاسیس مشخص شود(شرکت سهامی  ¨ 
 ¨  کنسرسیوم
Joint Venture(انتفاعی مشارکت  ¨ 

Partnership(مشارکت همکاري  ¨ 
توضیح داده شود(سایر  ¨ 

  :آدرس 

  :تلفن 

  :فاکس 

  :ایمیل 
  

امضاء نماینده قانونی شرکت
...........................................

  
  
  



………………………………………………………..

Joint Venture(  یا مشارکت همکاري 
هاي کلیدي همکار  نامه توسط شرکت این پرسش
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 Cفرم 
  

  گذار نامه پیشینه سرمایه پرسش
  
  
  

……………………………………………………….. 
 گذار نام سرمایه

  

Joint Venture(گذار یک کنسرسیوم، مشارکت انتفاعی  یا اگر سرمایه(گذاران 

این پرسش .نامه پیشینه را تکمیل نمایند است هرکدام به تنهایی باید پرسش
 . نیز باید تکمیل شود) مشاور طراحی و پیمانکار ساخت

  

  : تاریخ تأسیس شرکت
  : تاریخ مشارکت یا تلفیق در صورتی که با تاریخ تأسیس شرکت مغایر باشد

  : که شرکت در آن ثبت یا تأسیس شده است
  : تعداد سهام صادره مجاز در صورتی که شرکت، شرکت سهامی باشد

  :تعداد سهام صادره براي اشخاص حقیقی و حقوقی

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

 

  
گذاران  کلیه سرمایه :دستورالعمل

)Partnership( است هرکدام به تنهایی باید پرسش
مشاور طراحی و پیمانکار ساخت(

  

 1  اطالعات عمومی

  : نام شرکت

  : آدرس

  : شماره تلفن

  : شماره فاکس

  : آدرس ایمیل

   :سایت وب

  

تاریخ تأسیس شرکت: الف
تاریخ مشارکت یا تلفیق در صورتی که با تاریخ تأسیس شرکت مغایر باشد: ب
که شرکت در آن ثبت یا تأسیس شده است کشوري: ج
تعداد سهام صادره مجاز در صورتی که شرکت، شرکت سهامی باشد: د
تعداد سهام صادره براي اشخاص حقیقی و حقوقی: ه

2  



  o بلی  o خیر

  o بلی  o خیر

  o بلی  o خیر
  :که پاسخ هر یک از سواالت باال مثبت است، جزئیات را در جدول زیر وارد کنید

 )سال/ماه(از  )سال/ماه(تا 

  

  
  

  o بلی  o خیر

    o بلی  o خیر

  o بلی  o خیر

  o بلی  o خیر

 2شرکت 
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  تغییرات شرکت در پنج سال گذشته
  آیا در پنج سال اخیر، نشانی شرکت تغییر کرده است؟

  با اسامی دیگري فعالیت داشته است؟، شرکت 

  ست؟ي اهاي دیگر درسآآیا شرکت داراي دفاتر تابعه و یا نمایندگی در 

که پاسخ هر یک از سواالت باال مثبت است، جزئیات را در جدول زیر وارد کنید

 نام آدرس

  

  
  

  سال گذشته 5در حال حاضر یا در طول 
  آیا شرکت، تحت پوشش یک شرکت مادر بوده است؟

  الب مشارکت یا کنسرسیوم همکاري نموده است؟دیگري در ق هاي

  یا بیشتر از سهام شرکت را در اختیار داشته است؟ 5%

  گذاري مشترك داشته است؟ آیا شرکت با مؤسسات دیگري سرمایه

  .چنانچه پاسخ به هریک از سواالت فوق، مثبت است، جدول زیر تکمیل شود

 داز الف تا  4 1شرکت 

 
 

 
  نحوه ارتباط با شرکت اصلی 

  ...) شرکت مادر، تحت پوشش، مشارکت و
  سهم و درصد مالکیت  
 

 

  نام و عنوان نماینده 

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

تغییرات شرکت در پنج سال گذشته 3  
آیا در پنج سال اخیر، نشانی شرکت تغییر کرده است؟   الف

، شرکت سال گذشته5آیا در    ب

آیا شرکت داراي دفاتر تابعه و یا نمایندگی در    ج

که پاسخ هر یک از سواالت باال مثبت است، جزئیات را در جدول زیر وارد کنید در صورتی
  

 ج. 3الف تا . 3

 

 
 

  
  

  

در حال حاضر یا در طول  4  
آیا شرکت، تحت پوشش یک شرکت مادر بوده است؟   الف

هاي شرکت با شرکتآیا    ب

5آیا موسسه دیگري     ج

آیا شرکت با مؤسسات دیگري سرمایه   د

چنانچه پاسخ به هریک از سواالت فوق، مثبت است، جدول زیر تکمیل شود
  

4شماره 
  نام شرکت

  آدرس
نحوه ارتباط با شرکت اصلی 

شرکت مادر، تحت پوشش، مشارکت و(
سهم و درصد مالکیت 

  از چه تاریخی 
  تا چه تاریخی 

نام و عنوان نماینده
  
  

  



  هایی فعال است و یا در نظر دارد که فعالیت کند؟

حاضر در شرکت فعالیت که درحالاند، فارغ از این
  .نفر است، جدول را اضافه فرمایید

  هاي مالی شرکت نقش دارد

  . هاي کالن شرکت را برعهده دارد
 هاي بانکی شرکت را دارند و یا طرف حساب موسساتی هستند که به شرکت

 3فرد 

 

 

 

 

 
 6فرد 
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هایی فعال است و یا در نظر دارد که فعالیت کند؟ ها و یا طرح ها، مناقصه شرکت در چه پروژه

...................................................... 

...................................................... 

.....................................................  

  ): بدون احتساب افراد کلیدي(تعداد پرسنل شرکت 

  پرسنل کلیدي شرکت

اند، فارغ از این سال گذشته در شرکت مشغول به کار بوده 5که طی فهرست افراد کلیدي 
نفر است، جدول را اضافه فرمایید 6در صورتی که تعداد افراد کلیدي بیش از  .دارند یا خیر، آورده شود
  : عبارتند از
  ت رئیسهات مدیره یا هیااعضاي هی

هاي مالی شرکت نقش دارد گیري هاي کالن و یا تصمیم گذاري در سیاستهر مدیر یا فردي که 
  مدیران پروژه و مدیران اجرایی

هاي کالن شرکت را برعهده داردهر فردي که مسئولیت هدایت و پیشبرد فعالیت
هاي بانکی شرکت را دارند و یا طرف حساب موسساتی هستند که به شرکت کسانی که حق امضاي قانونی حساب

 .اند

 جدول پرسنل کلیدي شرکت

 1فرد  2فرد 

  

  

  

  

  
 4فرد  5فرد 

  

  

  

  

  

  

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

شرکت در چه پروژه

n ......................................................
n ......................................................
n .....................................................

5  

تعداد پرسنل شرکت  6  

پرسنل کلیدي شرکت

فهرست افراد کلیدي 
دارند یا خیر، آورده شود

عبارتند از افراد کلیدي
n اعضاي هی
n  هر مدیر یا فردي که
n مدیران پروژه و مدیران اجرایی
n هر فردي که مسئولیت هدایت و پیشبرد فعالیت
n کسانی که حق امضاي قانونی حساب

اند وام داده
  

 

 :نام 

 :تاریخ تولد 

 :پست سازمانی 

 :از 

 :تا 

 

 :نام 

 :تاریخ تولد 

 :پست سازمانی 

 :از 

 :تا 

   
  

7  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

پس از (هاي وابسته به آن  هاي دولتی، اقدامی در رابطه با شرکت و یا هریک از شرکت

  عنوان غیرمسئول یا غیر پاسخگو  o بلی  o خیر

به صورت رسمی یا پس از   o بلی  o خیر

و یا به دلیل عدم اتمام قرارداد شده   oبلی   o خیر

 تلفن سازمان و یا مالک قرارداد/ نام
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  اطالعات مربوط به سلب مسئولیت از شرکت 

هاي دولتی، اقدامی در رابطه با شرکت و یا هریک از شرکت یک از نهادها یا سازمان
  : مانند ؟

عنوان غیرمسئول یا غیر پاسخگو بهتعلیق، محرومیت، سلب صالحیت، فسق قرارداد، شناسایی 

به صورت رسمی یا پس از (ارزیابی نامطلوب عملکرد و معرفی شرکت به عنوان مجري ضعیف 

و یا به دلیل عدم اتمام قرارداد شده ) اتمام قرارداد(ملزم به پرداخت غرامت پس از ارزیابی 

  سازمان قرارداد شماره تاریخ اقدام نوع اقدام

    

    

    

  
  
  
  
  
  
  
  

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

اطالعات مربوط به سلب مسئولیت از شرکت  8  

یک از نهادها یا سازمان آیا تاکنون هیچ
؟اند کرده) عقد قرارداد

  

تعلیق، محرومیت، سلب صالحیت، فسق قرارداد، شناسایی    الف

ارزیابی نامطلوب عملکرد و معرفی شرکت به عنوان مجري ضعیف 
  )رسیدگی قانونی

  ب

ملزم به پرداخت غرامت پس از ارزیابی 
  است؟  

  ج

 
 ج 8الف تا  8شماره 

 

 

 
  
  

  

  
  
  
  
  
  



………………………………………………………..

.......................................................................................................................................................  

........................................................................................

...............................................................................

...........................................................................................
..................................................................................................................................................

............................................................................
......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................
........................................................................

............................................................................
............................................................................

...................................................................................................................................................................
............................................................................................................  
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 Dفرم 
  

 مشخصات طرح
  
  

……………………………………………………….. 
  گذار نام سرمایه

.............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

 

  
  
  : عنوان کلی طرح .1

.............................................................................................................................

 

  :خالصه طرح .2

.................................................................................................................
...............................

..............................................................................................................
.......................................................

.............................................................................................................................
................................................................................................................................................

..........................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

......................................
.............................................................................................

  
  
  
  



 .در مورد هریک از مواد، جدول زیر را کپی نموده و اطالعات آنرا تکمیل نمایید

o گاز  
  لیتر o  مترمکعب o  تن
  لیتر o  مترمکعب o  تن

کپی نموده و اطالعات آنرا در مورد هریک از مواد، جدول زیر را 

o خطرناك  o غیرخطرناك  
o مترمکعب  o لیتر  
o مترمکعب  o لیتر  
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در مورد هریک از مواد، جدول زیر را کپی نموده و اطالعات آنرا تکمیل نمایید: مواد اولیه مورد نیاز در دوران ساخت

  مایع o  جامد
تن o  کیلوگرم o    :مصرف روزانه

تن o  کیلوگرم o    :مصرف ساالنه
  :محل ترخیص ماده اولیه  خارجی o  داخلی

  : نوع وسیله و نام پایانه ورودي  اي جاده
  :  نام ایستگاه ریلی

  : نوع وسیله و نام بندر دریایی
  : نام فرودگاه هوایی

  : )صورت نقشه ترجیحاً به( مسیر خط لوله لوله

  :داري نقل و چه در زمان نگه و چه در زمان حمل

در مورد هریک از مواد، جدول زیر را . مشخصات پسماند تولیدي در دوران ساخت

  غیرصنعتی o  صنعتی o  مایع o  جامد
  o کیلوگرم  o تن  

    o کیلوگرم  o تن  

  ):داري نقل و چه در زمان نگه و چه در زمان حمل

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

مواد اولیه مورد نیاز در دوران ساخت .3
 

  : نوع ماده مورد نیاز
  o جامد

مصرف روزانه  حجم/ وزن 
مصرف ساالنه

داخلی o  :مبدأ تأمین
جاده o  :نقل و نوع حمل

o ریلی
o دریایی
o هوایی
o لوله

  : مالحظات
چه در زمان حمل(ها و شرایط ویژه  محدودیت

  
  
  
  
مشخصات پسماند تولیدي در دوران ساخت .4

 .تکمیل نمایید
  

  
    :نوع پسماند

o جامد
حجم / وزن 

  پسماند تولیدي
  :روزانه
  :ساالنه

  :مشخصات ویژه
 

چه در زمان حمل(ویژه ها و شرایط  محدودیت
  
 
  
  



در مورد هریک از مواد، جدول زیر را کپی نموده و اطالعات آنرا 

o خطرناك  o غیرخطرناك  
o مترمکعب  o لیتر  
o مترمکعب  o لیتر  

پنج بیش از این گزارش شود  پیشنهاد می

............................................................................

.......................................................................
.............................................................................................................................................

......................................................................................
............................................................................

............................................................................  

، ها باید تمام مناطق اصلی نقشه/نقشه. و سایر تأسیسات مورد نظر در زمین
ارائه  5000/1مقیاس به صورت کانسپت و در 

............................................................................
..................................................................................................................................................

...........................................................................................
............................................................................

............................................................................
......................................................................................................................................................................................  
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در مورد هریک از مواد، جدول زیر را کپی نموده و اطالعات آنرا . برداري مشخصات پسماند تولیدي در دوران بهره

  غیرصنعتی o  صنعتی o  مایع o  جامد
  o کیلوگرم  o تن  

    o کیلوگرم  o تن  

  ):داري نقل و چه در زمان نگه و چه در زمان حمل

پیشنهاد می :تشریح سطح مورد نیاز براي استقرار طرحو  زمین درخواستی

.........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

و سایر تأسیسات مورد نظر در زمین واحدها چیدمانجانمایی و نحوه 
به صورت کانسپت و در ا باید ه نقشه/ نقشه. ها و ارتباط آنها با یکدیگر را نشان دهد

.........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

مشخصات پسماند تولیدي در دوران بهره .5
 .تکمیل نمایید

  
    :نوع پسماند

o جامد
حجم / وزن 

  پسماند تولیدي
  :روزانه
  :ساالنه

  :مشخصات ویژه
 

چه در زمان حمل(ها و شرایط ویژه  محدودیت
  
 

  
 

زمین درخواستیمقدار  .6
 .باشدنصفحه 

  
.............................................................................................................................

..................................................................................................................................
............................................................

...................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

  
  
جانمایی و نحوه  .7

ها و ارتباط آنها با یکدیگر را نشان دهد واحدها و محوطه
 . شود

  
.............................................................................................................................

.......................................................
..............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
................................................................................................................................................

  
  



و نحوه استقرار واحدها  مورد جانمایی هاي فوق، در
 .باشدنپنج صفحه 

............................................................................
..................................................................................................................................................

...........................................................................................
............................................................................

............................................................................
......................................................................................................................................................................................  

پروژه انجام زمان بندي نمودار . برداري

  برداري دوران بهره
  
  

گذاري طرح  در مورد ساختار تأمین مالی و سرمایه

............................................................................
..................................................................................................................................................

...........................................................................................
............................................................................

............................................................................
......................................................................................................................................................................................

 بر پارسیاني استقرار صنایع انرژي

34 

 

هاي فوق، در نقشه/ با توجه به نقشه : جانمایی و نحوه استقرار واحدها
پنج صفحه بیش از این گزارش شود  پیشنهاد می. و تأسیسات مورد نظر در زمین، توضیح دهید

.........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

برداري هاي عمرانی و بهره فعالیتشروع تقریبی  اطالعات مربوط به تاریخ

  :تاریخ شروع ساخت
:  

  : برداري

 زایی  اشتغال

  دوران ساخت و ساز  
    اشتغال مستقیم

    تغال غیرمستقیمشا

در مورد ساختار تأمین مالی و سرمایه: و ریالیارزي گذاري طرح به تفکیک  ساختار تأمین مالی و سرمایه

.........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

جانمایی و نحوه استقرار واحدهاتشریح  .8
و تأسیسات مورد نظر در زمین، توضیح دهید

  
.............................................................................................................................

.......................................................
..............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
................................................................................................................................................

  
اطالعات مربوط به تاریخ .9

 . ارائه شود
 

تاریخ شروع ساخت
:تاریخ پایان ساخت

برداري تاریخ شروع بهره
  

اشتغال تفریبی میزان .10
 

  

ساختار تأمین مالی و سرمایه .11
   .توضیح دهید

  
.............................................................................................................................

.......................................................
..............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
................................................................................................................................................

.  



  مشابه

تاریخ شروع و اتمام 
  پروژه

درصد کار انجام شده تا 
  )5(نقش شرکت در پروژه  31/6/95

    
    
    
    

 

 .گذار یک کنسرسیوم و یا مشارکت است، عضو مسئول، در پانزده سال گذشته انجام داده است
درصد مسئولیت طراحی یا ساخت پروژه را برعهده  70گذار یک کنسرسیوم و یا مشارکت است، عضو مسئول، حداقل 

 .مان اعالم شودارزش پروژه به میلیون یورو و نیز معادل ریالی آن مطابق با نرخ تسعیر اعالمی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در آن ز
 .گذار یک کنسرسیوم و یا مشارکت است، درصد مشارکت عضو مسئول برحسب ارزش پروژه و درصد کل کار ارائه شود

کند تجربه  گذار فکر می کلی پروژه و کارفرما، دالیلی که سرمایهدر این گزارش، باید عالوه بر اطالعات 
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  Eفرم 
  

مشابههاي  طرحاحداث در گذار  سرمایهسابقه اجرایی 
 
 

ارزش پروژه طراحی یا   )4(ارزش پروژه  )3(و ) 2( نام پروژه، مکان و مساحت
  )5(ساخت

تاریخ شروع و اتمام 

      
      
      
      

 .ذکر شودآب و نیرو هاي  حداقل یک پروژه طراحی و یک پروژه ساخت طرح
گذار یک کنسرسیوم و یا مشارکت است، عضو مسئول، در پانزده سال گذشته انجام داده است گذار یا اگر سرمایه هایی عنوان شوند که در آن، سرمایه

گذار یک کنسرسیوم و یا مشارکت است، عضو مسئول، حداقل  گذار یا اگر سرمایه آن، سرمایههایی عنوان شوند که در 

ارزش پروژه به میلیون یورو و نیز معادل ریالی آن مطابق با نرخ تسعیر اعالمی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در آن ز
گذار یک کنسرسیوم و یا مشارکت است، درصد مشارکت عضو مسئول برحسب ارزش پروژه و درصد کل کار ارائه شود گذار یا اگر سرمایه

در این گزارش، باید عالوه بر اطالعات . به ضمیمه این فرم باید براي هر پروژه، سه صفحه توصیف پروژه ارسال شود
 .شده براي پروژه فعلی قابل استفاده است، ارسال گردد

  

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

  
نام پروژه، مکان و مساحت  پروژه کارفرماي

1      
2      
3      
4      
 

  : نکته
حداقل یک پروژه طراحی و یک پروژه ساخت طرح )1(
هایی عنوان شوند که در آن، سرمایه صرفاً پروژه )2(
هایی عنوان شوند که در  صرفاً پروژه )3(

 .داشته است
ارزش پروژه به میلیون یورو و نیز معادل ریالی آن مطابق با نرخ تسعیر اعالمی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در آن ز )4(
گذار یا اگر سرمایه درصد مشارکت سرمایه )5(
به ضمیمه این فرم باید براي هر پروژه، سه صفحه توصیف پروژه ارسال شود )٦(

شده براي پروژه فعلی قابل استفاده است، ارسال گردد کسب
  

 



 هاي مشابه

  نقش شرکت در پروژه  بهره برداريتاریخ شروع 

  

  

 
 

 گذار یک کنسرسیوم و یا مشارکت است، عضو مسئول، در پانزده سال گذشته انجام داده است
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  Fفرم 
  

هاي مشابه طرحبرداري و مدیریت  سابقه بهره
 

 
 

تاریخ شروع   ) در صورت کاربرد(شامل مساحت، نوع محصوالت  مشخصات پروژه  

    

    

گذار یک کنسرسیوم و یا مشارکت است، عضو مسئول، در پانزده سال گذشته انجام داده است گذار و یا اگر سرمایه حداقل یک پروژه ذکر شود که در آن سرمایه

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

  
  )1(نام و مکان پروژه

1    

2    

 

  : نکته
حداقل یک پروژه ذکر شود که در آن سرمایه )1(

  
 
  
  
  



  مشابه

  )درصد(روش تأمین منابع مالی   گذاري میزان سرمایه

  تسهیالت بانکی  داران  آورده سهام  میلیون ریال   

      
      
      

 

مدارك و مستندات به . گذار یک کنسرسیوم و یا مشارکت است، عضو مسئول، در پانزده سال گذشته انجام داده است
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  Gفرم 
  

مشابهپروژه هاي و تامین مالی گذاري  سابقه سرمایه

سال شروع اجراي   محل اجراي پروژه
  طرح/ وضعیت فعلی پروژه   پروژه

میزان سرمایه

  میلیون یورو

      
      
      

گذار یک کنسرسیوم و یا مشارکت است، عضو مسئول، در پانزده سال گذشته انجام داده است گذار و یا اگر سرمایه که در آن سرمایهحداقل یک پروژه ذکر شود 

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

  
  

  
محل اجراي پروژه  طرح/ نام پروژه 

1      
2      
3      

  
  

  : نکته
حداقل یک پروژه ذکر شود  )1(

 .پیوست ارسال گردد



  

  

  

  

  

  

  

   

  ) حداکثر یک صفحه(هاي قبلی با ذکر تاریخ و مکان 
  

  ) حداکثر یک صفحه
   

. ذکر شود در این قسمت، نام مؤسسه یا سازمان آموزشی دانشگاه، مدرك اخذ شده، سال و مدت زمان دوره
  
   

سازمانی و محل   ، پست)شرکت(التحصیلی با ذکر سازمان 
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 Hفرم 
 

  )خالصه اطالعات فردي(فرمت رزومه 
  
  
  

 

 

 

 

 

 : هاي تخصصی

 : 

هاي قبلی با ذکر تاریخ و مکان  پروژههاي مشابه فرد در  اي از تجربه و مسئولیت خالصه
 

حداکثر یک صفحه. (در این قسمت، نام دانشگاه، مدرك دانشگاهی اخذ شده، زمان تحصیل ذکر شود
 

در این قسمت، نام مؤسسه یا سازمان آموزشی دانشگاه، مدرك اخذ شده، سال و مدت زمان دوره
 
 

التحصیلی با ذکر سازمان  با شغل فعلی شروع کنید و تمام سوابق کاري از زمان فارغ
 
 

 

ي استقرار صنایع انرژيویژه طرح ایجاد منطقه

 

  : گذار سرمایهنام 

 : نام فرد

 : تخصص

  :سال تولد

  :تجربه کار در شرکت

هاي تخصصی عضویت در سازمان

: شرح وظایف در شرکت

خالصه(: هاي کلیدي صالحیت
  

در این قسمت، نام دانشگاه، مدرك دانشگاهی اخذ شده، زمان تحصیل ذکر شود: تحصیالت
  

در این قسمت، نام مؤسسه یا سازمان آموزشی دانشگاه، مدرك اخذ شده، سال و مدت زمان دوره. هاي آموزشی دوره
 ) حداکثر نیم صفحه(
  

با شغل فعلی شروع کنید و تمام سوابق کاري از زمان فارغ: سوابق کاري
 .کار را ارائه نمایید

  

 :انتشارات مرتبط

  


