شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس
قیمت اراضی از  1399/05/15لغایت 1399/06/31

الف -زمین های قابل واگذاری :
-1
-2

قطعات تولیدی ( صنعتی )  :کلیه زمین هایی که در اختیار کارخانه های تولیدی قرار می گیرد.
قطعات خدماتی  :کلیه زمین هایی که جهت واحدهای خدماتی مورد نیاز منطقه اختصاص داده می شود مانند سوپرمارکت ،خدمات اتومبیل،

تعمیرگاه و ...
ب  -قیمت گذاری اراضی:

قیمت اراضی صنعتی
مساحت
فاز1

فاز  2و فاز ( 4قسمت
الف) فاز 6

فازتوسعه

قیمت هر متر مربع

اراضی فاز یک به هر متراژ

4,477,152ریال

تا متراژ  15.000متر مربع

4,891,992ریال

تا متراژ  20.000متر مربع مازاد بر  15.000متر مربع

4,304,954ریال

نسبت به مازاد  20.000متر مربع

3,652,688ریال

(اراضی صنعتی) تا متراژ  15.000متر مربع

3,913,595ریال

تا متراژ  20.000متر مربع مازاد بر  15.000متر مربع

3,326,555ریال

نسبت به مازاد  20.000متر مربع

3,130,875ریال

اراضی خدماتی فاز یک به قیمت هرمتر مربع

بيست و هشت ميليون و چهارصد و شصت و دو هزار و پانصد ریال

( 28,462,500ریال)

در آن فاز واگذار خواهد شد .

تبصره یک  :تقاضاهای خرید بیش از  5هکتاردر صورت تقاضای خریداری برای شرایط غیر از این دستورالعمل بایستی در هیئت مدیره مطرح و تصمیم گیری گردد.
تبصره دو  :هر گونه اعطاء تخفیف خارج از دستور العمل صرفاً منوط به مجوز هیئت مدیره می باشد.
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ج – دستور العمل واگذاری :
)1

ارسال تقاضا نامه توسط خریدار با ذکر کاربری زمین مورد نظر.

)2

انتخاب قطعه یا قطعات موجود توسط خریدار و تهیه صورت حساب فروش توسط بخش فروش و تعیین مبلغ نقد و اقساط طبق جدول ردیف 3

)3

ارائه نسخه ای از صورتحساب و تحویل چک پیش پرداخت (مطابق با جدول ذیل) اولیه به امور مالی توسط مسئول فروش و ارائه رسید چک به

خریدار توسط امور مالی .
ردیف

میزان واگذاری زمین

پیش

تعداد اقساط (چهار ماهه)

پرداخت
40

 5قسط
 6قسط

1

تا 5000

2

از  5000تا 10000

35

3

از  10000تا 15000

30

 7قسط

4

از  15000تا 20000

30

 8قسط

5

از  20000تا 30000

30

 9قسط

6

از  30000به باال

30

 10قسط

)4

اخذ کلیه چک های تقسیط شده طبق ردیف  3جهت پرداخت اقساط توسط امور مالی و ارائه رسید به خریدار .

)5

تنظیم سند مالی و قرارداد نهایی واگذاری توسط امور مالی و بخش فروش.

)6

اخذ امضاء خریدار و مدیران شرکت ذیل قرارداد .

)7

مبادله قرارداد توسط امور مالی.

)8

تحویل زمین از طریق بخش فنی طبق ضوابط مربوطه.

)9

افزایش تعداد اقساط پرداختی و یا کاهش مبلغ پیش پرداخت صرفاً با مصوبه هیئت مدیره امکان پذیر خواهد بود.

د – تخفیفات واگذاری هنگام خرید :
_ کلیه اشخاصی که نقداً ارزش قطعه واگذاری را پرداخت نمایند براساس جدول ذیل تخفیف نسبت به بخش قسطی قطعه واگذاری شامل آنها خواهد شد .
ردیف

میزان واگذاری زمین

تخیف خرید نقدی (درصد )

1

تا 5000

20

2

از  5000تا 10000

24

3

از  10000تا 15000

30

4

از  15000تا 20000

30

5

از  20000تا 30000

30

6

از  30000به باال

30
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و – نقل و انتقال :
جهت نقل و انتقال اراضی ساخته نشده که با مجوز مدیریت شرکت صورت می گیرد % 5؛ برای خریدارانی که سه سال از تاریخ خرید آنها گذشته است ؛
برای مازاد سه سال به ازای هر سال %1به درصد مزبور اضافه و حداکثر  %20ارزش روز اراضی از انتقال دهنده وصول گردد.
هزینه انشعاب برق :
هزینه انشعاب هر کیلو وات برق مبلغ

2,500,000ریال

می باشد.

هزینه انشعاب آب  ( 1/2یک دوم ) اینچ :
مبلغ حق انشعاب

مساحت زمين (متر مربع )

هر متر مربع(ریال)

از  1تا  500متر مربع

22,770ریال

از  500تا  1000متر مربع به نسبت مازاد

14,232ریال

از  1000تا  1500متر مربع به نسبت مازاد

10,815ریال

از  1500تا  2000متر مربع به نسبت مازاد

7,970ریال

از  2000تا  3000متر مربع به نسبت مازاد

7,116ریال

از  3000تا  4000متر مربع به نسبت مازاد

6,261ریال

از  4000تا  5000متر مربع به نسبت مازاد

5,408ریال

از  5000تا  7500متر مربع به نسبت مازاد

4,553ریال

از  7500تا  10000متر مربع به نسبت مازاد

3,984ریال

بیشتر از  10000متر مربع وجهی بابت مازاد متراژ دریافت نمی گردد.
هزینه کنتور و لوله و اتصاالت وصل انشعاب

5,692,500ریال

تبصره  :ضریب انشعاب قطر  ( 4/3سه برابر ) و انشعاب  1اینچ (  5برابر ) جدول فوق خواهد بود.
هزینه انشعاب گاز :
مبلغ قابل دریافت به ازاء هر متر مکعب از صنعتگران

1,067,345ریال بابت هر متر مکعب در ساعت می باشد .

هزینه انشعاب فاضالب :
معادل  ( 1/2یک دوم ) هزینه انشعاب آب بابت هزینه انشعاب فاضالب و اتصال انشعاب ( اجراء  +مصالح ) وصول می گردد.

هزینه ماهیانه فاضالب :
معادل هزینه آب مصرفی  ) 1/2 (،یک دوم هزینه ماهیانه فاضالب اخذ می گردد .
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هزینه اشتراک اینترنت:
هزینه اشتراک اینترنت  kbps 512به صورت اشتراکی ماهانه مبلغ

1,185,938ریال می باشد.

هزینه اشتراک اینترنت  kbps 512به صورت اختصاصی ماهانه مبلغ 12,445,229ریال می باشد.
هزینه اشتراک تلفن:
هزینه هر خط تلفن در منطقه ویژه اقتصادی مبلغ

7,762,500ریال می باشد .

این هزینه شامل انشعاب تلفن (شرکت مخابرات)  +هزینه تجهیزات ارتباطی مربوطه می باشد.
به هر واحد صنعتی با هر تعداد قطعه و متراژ؛ فقط دو خط تلفن با این نرخ واگذار می شود و بیش از  2خط تلفن با قیمت تمام شده واگذاری صورت می
گیرد.
هزینه جمع آوری زباله بر اساس متراژ واحد:
تا  1000متر مربع

284ریال

به ازاء هر متر مربع

از  1000متر مربع تا  2000متر مربع نسبت به مازاد

143ریال

به ازاء هر متر مربع

نسبت به مازاد  2000متر مربع

96ریال

به ازاء هر متر مربع

هزینه نگهداری فضای سبز بر اساس متراژ واحد :
تا  1000متر مربع

284ریال

به ازاء هر متر مربع

از  1000متر مربع تا  2000متر مربع نسبت به مازاد

143ریال

به ازاء هر متر مربع

نسبت به مازاد  2000متر مربع

96ریال

به ازاء هر متر مربع

دستور العمل محاسبه آب بهاء و انتقال فاضالب:
کارکرد کنتور × 45,000ریال ( هزینه یک متر مکعب آب بهاء مصرفی) = آب بهاء مصرفی تعرفه ساخت و ساز
کارکرد کنتور × 33,750ریال ( هزینه یک متر مکعب آب بهاء مصرفی) = آب بهاء مصرفی تعرفه آب بر
کارکرد کنتور × 19,500ریال ( هزینه یک متر مکعب آب بهاء مصرفی) = آب بهاء مصرفی تعرفه بهره بردار
هزینه انتقال فاضالب (واحدهایی که به شبکه فاضالب وصل شده اند) =  2/1هزینه آب بهاء
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