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منطقه وژیه اقتصادی شیراز
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تعاريف
تعريف اصالحات بكار برده شده در اين قرارداد بشرح زير است:

الف – منطقه :
عبارت است از اراضي منطقه ويژه اقتصادي شيراز كه از شمال به مستثنيات
پالك  ، 2190از مشرق به جاده اصلي نيروگاه و زه كش آب  ،ازجنوب به اراضي پالك
(2187سنجانك)و اراضي پالك  2188اسالملو و از غرب به  700هكتار طرح توسعه منطقه

ويژه اقتصادي شيراز منتهي به پالك ( 2200محمود آباد ) محدود است .
ب –سازمان :
طبق آئين نامه اجرائي بند د تبصره  25قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ،
اجتماعي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران شخصي حقوقي است كه به موجب اين آئين نامه
با لحاظ مسئوليت عمل به حاكميت تعيين ومسئوليت اداره و مديريت منطقه را عهده دار مي
باشد .
اين مسئوليت به موجب مصوبه بيست وهفتمين جلسه كمسيون شوراي عالي مناطق آزاد
مورخ  78/2/26به شركت توسعه صنايع و صادرات فارس واگذارگرديده و در ادارةثبت
شركتهاي شيراز به شماره  8741به ثبت رسيده است.
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تاريخ // :

شماره/ :ف/

قـــرارداد فــروش
ماده  -1طرفين قرارداد:
قرارداد

اين

بين

شركت

آقايان

توسعه

صنايع

و

فارس

صادرات

به

نمايندگي

به عنوان مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت توسعه صنايع

وصادرات فارس به آدرس  :شيراز-بلوار خليج فارس –كيلومتر  4جاده نيروگاه سيكل تركيبي به كد
پستي 7159111953:به عنوان فروشنده و شركت
به كد پستي :

به آدرس :

به نمايندگي
به شماره تماس :

به عنوان
به عنوان

خريدار منعقد مي گردد.

ماده  -2قطعه مورد معامله :
قطعه زمين به مساحت متر مربع اراضی به شماره قطعه

دشت قره باغ بخش  4شيراز به شماره

كه اكنون واقع درمنطقه محصور شده ويژه اقتصادي شيراز می باشد.

ماده  -3قيمت مورد معامله :
مبلغ زمين

ريال می باشد ،كه اين مبلغ شامل قيمت زمين و هزينه آماده سازي و ساير

امكانات به شرح ذيل می باشد.
-

تهيه نقشه هاي فني منطقه ( توپوگرافي-طرح تفكيكي – طرح خدمات زيربنائي)

-

زيرسازي معابر

-

آسفالت معابر

-

فضاي سبز عمومي منطقه

-

شبكه روشنائي معابر

-

تك لبه وجدول هدايت آبهاي سطحي معابر

-

ساختمان هاي عمومي ( گمرك –ساختمان اداري -سردرورودي-نگهباني )

-

حصارمنطقه ويژه وجاده دسترس مربوطه

-

شبكه زه كشي

-

تأسيس ساختمان وتجهيزات آتش نشاني منطقه

-

پاركينگ هاي عمومي

-

خط انتقال برق و شبكه داخلي برق ( با لحاظ ماده ) 4

-

شبكه آب تا جلوي واحد ( با لحاظ ماده ) 4

-

شبكه فاضالب تا جلوي واحد ( با لحاظ ماده ) 4
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ماده  -4قيمت امكانات اضافي :
هزينه انشعابات شامل برق،آب،گاز،فاضالب وتلفن وسايرهزينه هاي ماهيانه مربوطه بعهده خريدار
مي باشد  (.اين هزينه ها عالوه بر هزينه انشعاب برق و گاز مي باشد كه توسط ادارات مربوطه اخذ
مي شود) .
تبصره  :هزينه خدمات شهري برابر مصوبات منطقه بصورت ساليانه ياماهانه ازخريدار اخذ ميگردد.

ماده  -5نحوه پرداخت وجه زمين وخدمات :

ماده  -6شرایط ساخت و ساز :
خريدار مكلف است ظرف مدت سه ماه بعد از پرداخت  %25بهاي زمين  ،پروانه ساخت و ساز را از بخش فني
دريافت نمايد و حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ پرداخت  %25بهاي زمين عمليات ساخت و ساز را به اتمام
رساند.
جهت اخذ پروانه ساخت و ساز  ،براي اولين بار هيچ گونه عوارضي دريافت نمي گردد اما بعد از انقضاي مهلت دو
ساله ،خريدار موظ ف به اخذ مجوز جديد و پرداخت هزينه عوارض پروانه ساختمان طبق نرخهاي مصوب منطقه مي
باشد .

ماده -7

پس از آنكه خريدار نسبت به دريافت پروانه و تكميل ساخت و ساز و اخذ پايان كار ساختماني برابر

مقررات و نيز اخذ پروانه بهره برداري فعاليت صنعتي خود اقدام نمايد  ،شركت دستور واگذاري سند ثبتي ملك را
صادر خواهد نمود.
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ماده  -8شرایط فسخ معامله :
خريدار مي بايد ملك مورد معامله را حتما براي فعاليت در زمينه

اختصاص داده و

بدون كسب مجوز از مدير عامل منطقه حق تغيير كاربري را نخواهد داشت  .همچنين حق
واگذاري ملك مورد معامله تا گرفتن پايان كار ساختماني را نداشته و در صورت انصراف ،
ملك مورد معامله به منطقه مسترد و درصورت ساخت و ساز ،بهاي مستحدثات آن بعد از
تعيين قيمت كارشناسي و پس از واگذاري به شخص ثالث  ،مسترد خواهد شد  .در صورت
انجام نگرفتن ساخت و ساز در ملك مورد نظر مورد معامله مسترد و وجوه پرداختي اوليه
مطابق ماده  5عينا بعد از واگذاري به شخص ثالث  ،مسترد خواهد شد

ماده -9

درصورتي كه هر كدام از اقساط توسط خريدار به موقع پرداخت نگردد شركت

مي تواند يك طرفه قرارداد را فسخ نمايد و مورد معامله را به شخص ديگري واگذار كند و
مبلغ پرداختي اوليه خريدار را مطابق ماده  ،5پس از كسر خسارت تاديه دين ،بر اساس
مصوبات هيات مديره شركت مسترد نمايد .
ماده  -10هزينه هاي نقل وانتقال و خرج ثبت و هزينه دفترخانه بعهده خريدار مي باشد .
ماده  - 11در صورتيكه خريدار نسبت به ساخت وساز قطعه خود حداكثر تا مدت سه سال
از تاريخ پرداخت او ليه  ،اقدام ننمايد  ،قرارداد باطل ،و پس از فروش زمين مورد معامله به
غير  ،وجوه پرداختي خريدار به شرح ماده سه اين قرارداد عينا مسترد مي گردد .

ماده -12

در صورت فوت مالك  ،وارثين مي بايست حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به تعيين

تكليف ملك اقدام نمايند و ملزم به اجراي تمام مفاد قرارداد مي باشند در غير اينصورت ملك از مالكيت
وارثين ساقط و وجوه پرداختي به دادگستري واريز خواهد گرديد .
ماده  -13چنانچه قبل از انقضاي دوره ساخت و ساز به( شرح ماده  6همين قرارداد ) خريدار قصد
واگذاري زمين به شخصي ثالثي را داشته باشد عالوه بر اخذ مجوز از فروشنده مكلف به پرداخت هزينه
نقل و انتقال بر اساس مصوبه هيئت مديره فروشنده خواهد بود.

ماده - 14

اين قرارداد در 14ماده و سه نسخه تنظيم گرديده وهركدام حكم اصل را داراست.

توضيحات  :درصورت پرداخت اقساط قبل ازتاریخ مقرر  ،هرماه  %1 ،تخفيف داده خواهد شد.
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ضــوابط و مقــررات ســاخت و ســاز درمـــنطقـه ويــژه
اقــتصادي شــيراز
بخش اول  :ضوابط طراحي
 -1متقاضي مكلف است زمين تخصيصي را منحصراً در همان كاربري كه مشخص گرديده،
طراحي و مورد استفاده قراردهد.
 -2سطح اشغال  :حداقل سطح اشغال مجاز ،به تناسب مساحت قطعه و با هماهنگي دفتر
فني مشخص مي گردد و حداكثر سطح اشغال مجاز احداث بنا براي كاربري هاي مختلف
به شرح زير است:
الف) براي قطعات با كاربري صنعتي %60
ب) براي قطعات با كاربري انبار با مساحت تا  5000مترمربع  %40و براي قطعات با
كاربري انبار با مساحت بيشتر از  5000مترمربع %50
ج) براي قطعات با كاربري تجاري – اداري %50
د) براي قطعات با كاربري خدماتي با هماهنگي دفتر فني
 -3تراكم  :تراكم ساختماني دركاربري هاي مختلف به شرح زير مي باشد:
الف) قطعات با كاربري صنعتي %100
ب) قطعات با كاربري انبار %55
ج) قطعات با كاربري تجاري– اداري %150
د) قطعات با كاربري خدماتي %120
تبصره یک :سطوح زير جزءتراكم مجاز محسوب نمي شود.
-

نورگير و حيات خلوت
بالكن يا تراس

 -4حريم آتش نشاني در قطعات صنعتي و انبار :در قطعات تا مساحت  2000مترمربع
رعايت حريم خالص  3متر و در قطعات با مساحت بيشتر از  2000مترمربع رعايت حريم
 4متر دورتا دور زمين الزامي مي باشد.
الف) در حريم آتش نشاني ايجاد پاشنه فونداسيون ،بارانداز ،هرگونه تاسيسات
(زيرزميني ،روي زمين و در ارتفاع) ،فضاي سبز و هرگونه مانعي كه حركت
ماشين آتش نشاني را مختل نمايد ،ممنوع مي باشد.
ب) در حريم آتش نشان ي ،ايجاد اختالف سطح پلكاني در كفسازي در هر جهت ممنوع مي
باشد.
ج) مالك رعايت حريم آتش نشاني در ارتفاع ،لبه بيروني پيش آمدگي هايي مانند بالكن
مي باشد.
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د) مبناي محاسبه حريم عالوه بر بند فوق ،از خارجي ترين قسمت ساختمان (آبچك) تا سمت
داخلي ديوار محوطه مي باشد.
ه) ساختم ان هايي كه در جوار هم احداث مي شوند بايد چسبيده به هم اجرا گردند در غير اين
صورت رعايت حريم آتش نشاني الزامي است.
 -5عقب نشيني در قطعاتي كه كاربري صرفاً تجاري-اداري دارند از سمت خيابان معادل حداقل %20
طول قطعه و عقب نشيني جانبي به شرح زير مي باشد:
الف) براي قطعات صرفاً تجاري-اداري با مساحت تا  1500متر مربع حداقل  2متر از هرطرف
ب) براي قطعات صرفاً تجاري-اداري با مساحت بيشتر از  1500متر مربع حداقل  3متر از هرطرف
ج) ميزان عقب نشيني در قطعات خدماتي با هماهنگي دفتر فني معين مي گردد.
د) رعايت عقب نشيني براي قطعات صرفاً تجاري-اداري در ارتفاع وطبقات الزامي مي باشد.
 -6نكات بهداشتي و محيط زيستي كه مي بايست در طراحي لحاظ گردند:
الف) واحدهايي كه ميزان آلودگي آن ها از نظر بو ،گرد و غبار و بخارات سمي بيش ازحد استاندارد
قابل قبول سازمان حفاظت محيط زيست باشد ،مي بايست پيش بيني هاي الزم را براي
فيلتراسيون و تصفيه آلودگي ايجاد شده طبق ضوابط بين المللي محيط زيست به عمل آورند .
ب) واحدهايي كه به دليل ماهيت توليد ،داراي صدا و ارتعاشات بيش ازحد مجاز قابل قبول سازمان
حفاظت محيط زيست باشند ،موظف اند درطرح ساختمان خود پيش بيني الزم براي عايق بندي
و جلوگيري از انتشار صوت و ارتعاش را به عمل آورند.
ج) واحدهايي كه ميزان آلودگي فاضالب آن ها بيش ازحد مجاز قابل قبول تصفيه خانه فاضالب
باشد مي بايست پس از تصفيه اوليه وكاهش آلودگي تا حد استاندارد تصفيه خانه ،آن را به
شبكه تخليه كنند .بديهي است نصب آشغال گير در محل اتصال به شبكه فاضالب ضروري
است (طبق جدول).
د) تخليه فاضالب واحدها به شبكه در صورتي مجاز است كه نتايج آزمايش شيميايي فاضالب آن به
تاييد سازمان حفاظت محيط زيست و منطقه ويژه اقتصادي شيراز رسيده باشد.
ه) حداقل مساحت فضاي سبز داخلي واحد صنعتي مي بايست از محيط زيست استعالم گردد و
درصورت درخواست بيش از آن هماهنگي و اخذ مجوز از دفترفني الزامي است.
 -7احداث زيرزمين به هر منظور به لحاظ باالبودن سطح آب هاي زيرزميني مجاز نمي باشد.
 -8هر واحد صنعتي ملزم به احداث فضاي بهداشتي-رفاهي متناسب با مساحت مستحدثات و نوع
كاربري مي باشد.
 -9كليه فضاهاي اصلي هربنا بايد داراي تهويه و نور مستقيم به نحوي باشند كه حداقل مساحت
نورگير جهت فضاهاي اصلي  12متر مربع و حداقل عرض مفيد آن  3متر باشد.

 -10ساختمان نگهباني تا مساحت  30متر مربع (فقط همكف) با رعايت فاصله  2متر از
ديوار سمت معبر مجاز و در سمت ديوار همسايه با رعايت حريم آتش نشاني مجاز مي
باشد.
تبصره دو  :ساختمان نگهباني با مساحت بيش از  30متر مربع يا داراي طبقه روي همكف مي بايست
با رعايت حريم آتش نشاني اجرا گردد.
 -11طراحي قطعات صنعتي و انبار مي بايست به گونه اي باشد كه آمد و شد وسيله نقليه سنگين به
داخل قطعه و تخليه و بارگيري امكان پذير باشد.
 -12باز نمودن درب در پخ ممنوع مي باشد و احداث درب از بر پخ با فاصله بيش از  10متر مجاز است
(در صورت امكان پذير نبودن رعايت فاصله با هماهنگي دفتر فني محل درب مشخص گردد).
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 -13احداث درب اتومبيل رو در بلوار اصلي ممنوع مي باشد .باز كردن درب آدم رو با در نظر گرفتن
مسايل ايمني مجاز است.
 -14احداث رمپ جلوي درب ماشين رو حداكثر تا وسط آبرو مشروط به بازديد و تاييد دفتر فني مجاز
مي باشد.
 -15جلوي درب هاي آدم رو احداث هرگونه رمپ ،پله ،سايبان و  ....كه به داخل پياده رو تجاوز نمايد،
ممنوع مي باشد.
 -16ديواركشي سمت معابر در واحدهاي صنعتي مي بايست به صورت تركيب ديوار و نرده (80
سانتيمتر ديوار با آبچك و  120سانتيمتر نرده از تراز جدول تمام شده پياده رو و حداكثر ارتفاع
ديوار تمام شده  240سانتيمتر) و با ستون هاي مياني از جنس بتن يا هسته فلزي با نماي مصالح
بنايي اجرا شود.
 -17ديواركشي براي واحدهاي تجاري ممنوع بوده و مي بايست در حريم زمين ،فرفوژه با ارتفاع يك
متر نصب گردد.
 -18ديواركشي كليه واحدهاي صنفي و نماي ساختمان مي بايست با آجر  5سانتيمتري اجرا گردد.
 -19هر واحد صنعتي ملزم است امور رفاهي و بهداشتي و ايمني كارگران را مطابق قوانين و مقررات
داخلي منطقه ويژه چه در زمان اجراي عمليات ساختماني و چه پس از پايان كار و درحين بهره
برداري مراعات و اجرا نمايد.
 -20با توجه به اهميت سيماي شهرسازي ،نماي كليه واحدها مي بايست با استفاده از مصالحي
متناسب با اقليم منطقه طراحي و تهيه شده و نقشه هاي آن به تاييد دفتر فني منطقه ويژه
اقتصادي برسد.
 -21ضمن رعايت كارايي طرح ،تناسب نما با اطراف و هماهنگي سيماي شهري الزامي است.
 -22اجراي ناودان و كليه تاسيسات به صورت روكار ممنوع است.
 -23حفر چاه آب توسط طرف قرارداد در منطقه ويژه اقتصادي شيراز ممنوع مي باشد.

 -24آب هاي سطحي ناشي از بارندگي مي بايست توسط لوله ،كانال و يا كانيوو به
شبكه تخليه آب هاي سطحي منطقه ويژه منتقل گردد .بديهي است براي هدايت آب
هاي سطحي ،متقاضي به هيچوجه مجاز به استفاده از شبكه فاضالب نمي باشد.
 -25اجراي موزاييك يا سنگ فرش پياده رو اطراف واحد صنعتي كه به تاييد دفتر فني رسيده
باشد ،به عهده متقاضي است و مي بايست در زمان درخواست صدور پايان كار عمليات اجرايي
آن به پايان رسيده باشد.
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بخش دوم  :مراحل صدور پروانه و ضوابط فني
 -1معرفي اشخاص حقيقي (داراي صالحيت) و ارائه فرم ها و مدارك
الف) فرم تقاضاي صدور پروانه ساختماني
ب) فرم تعهد اخذ تاييديه آتش نشاني
ج) معرفي مهندس ناظر (داراي پروانه اشتغال معتبر از نظام مهندسي)
د) ارائه اصل پروانه اشتغال نظام مهندسي مهندس ناظر
ه) معرفي مهندس محاسب (داراي پروانه اشتغال معتبر از نظام مهندسي)
و) ارائه اصل پروانه اشتغال نظام مهندسي مهندس محاسب
ز) در صورت لزوم معرفي مهندس تاسيسات و ارائه پروانه اشتغال نظام مهندسي
 -2ارائه نقشه ها و دفترچه محاسباتي
الف) رعايت مقررات ملي ساختمان ايران و ديگر آيين نامه هاي قانوني جهت طراحي و
محاسبات و نظارت بر انجام ساخت و ساز الزامي مي باشد( .مسئوليت صحت عمليات انجام
شده و مطابقت با آيين نامه ها و ضوابط به عهده مهندس ناظر است)
ب) آلبوم نقشه هاي معماري مي بايست شامل نقشه هاي  :سايت پالن–پالن طبقات–
نما–برش–ديوار محوطه و موقعيت خروج فاضالب باشد و با امضا و ممهور به مهر نظام
مهندسي مهندس ناظر ارائه گردد.
ج) آلبوم نقشه هاي سازه با امضا و مهر نظام مهندسي مهندس ناظر و مهندس محاسب
ارائه گردد
د) دفترچه محاسباتي با امضا و مهر نظام مهندسي مهندس محاسب ارائه گردد .ضمناً
مسئوليت صحت دفترچه محاسبات به عهده مهندس محاسب مي باشد.
ه) براي كليه ساختمان هاي با اسكلت فلزي يا بتني بايستي دفترچه محاسبات ارائه گردد.
 -3تحويل زمين جهت شروع ساخت و ساز ،منوط به اخذ پروانه ساختماني از دفتر فني منطقه ويژه
اقتصادي شيراز مي باشد.
 -4هرگونه نقل و انتقال مانع اجراي تعهدات مالك و مهندس ناظر و مهندس محاسب كه در پروانه
ساختماني منعكس گرديده ،نمي باشد و شخص انتقال گيرنده نيز موظف به رعايت موارد تعهدات
مورد نظر مي باشد.

 -5متقاضي متعهد است ظرف مدت زمان مندرج در پروانه ساختماني ،عمليات اجرايي را
خاتمه دهد .درصورتي كه تاخير و يا تجديد نظري در برنامه هاي تفصيلي اجرايي
ساختمان ايجاد شود ،متقاضي بايد مراتب را همراه با ذكر داليل و گزارش توجيهي
مهندس ناظر بطور كتبي اعالم نمايد.
 -6درصورت پايان يافتن مدت زمان احداث بنا مندرج در پروانه ،تمديد آن منوط به پرداخت
حق تمديد پروانه مي باشد كه شرايط و ضوابط آن طبق تصميم هيات مديره منطقه
خواهد بود .لذا تسريع ساخت در مهلت مقرر موجب صرفه اقتصادي خواهد بود.
 -7در صورت وجود مغايرت ،به ترتيب ضوابط حاضر و مندرجات پروانه ،نقشه هاي موجود در
پرونده مالك عمل خواهد بود.
 -8مهندس ناظر موظف است گزارش بازديد مرحله اي از عمليات اجرايي به تفكيك هر بنا را
به ترتيب زير حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ بازديد و پايان عمليات به دفتر فني
منطقه ويژه ارائه نمايد.
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الف-پايان عمليات فونداسيون (مرحله اول)
ب -پايان ساخت اسكلت ساختمان ها (مرحله دوم)
ج -پايان عمليات سقف (مرحله سوم)
د -اتمام عمليات ساختماني ،ديوارگذاري ،محوطه سازي و  .....بر اساس نقشه ها
و ضوابط ،پايان كار (مرحله چهارم)
تبصره سه  :ارائه گزارش پايان كار قبل از اتمام كليه عمليات ساختماني اعم از داخلي و
خارجي و محوطه سازي و ديوارگذاري تخلف محسوب مي گردد و در صالحيت مهندس
ناظر براي نظارت در منطقه ويژه تجديد نظر خواهد شد.
 -9پس از اتمام عمليات ساخت بر اساس اعالم كتبي مهندس ناظر در فرم مربوطه و ارائه
تاييديه سازمان آتش نشاني و پس از بازديد دفتر فني منطقه ويژه از پروژه در صورت
رعايت ضوابط ،پايان كار ساختماني صادر خواهد شد.

بخش سوم  :ضوابط اجرايي (کارگاهي)
 -1مسئوليت كامل حسن اجراي عمليات اجرايي و ساختماني ورعايت اصول فني و مقررات
حفاظت و ايمني و بهداشت محيط بر عهده متقاضي است.
 -2مسئوليت احداث ساختمان و ديوارهاي حريم در داخل پالك واگذارشده به عهده
متقاضي است .درصورت تجاوز به حريم پياده رو يا زمين همسايه يا حذف قسمتي يا كل
حريم آتش نشاني ،موظف به تخريب و درصورت موافقت مديريت منطقه و ذينفع ثالث
با پرداخت جريمه به مأخذ  3برابر بها (در زمان پرداخت جريمه) خواهد بود.
 -3متقاضي موظف است يك نفر را به عنوان نگهبان دائمي كارگاه به دفتر منطقه و مسئول
اجرايي سايت معرفي نمايد.
 -4نظر به اينكه آب مورد نياز واحدهاي مختلف توسط واحد آبرساني منطقه تأمين مي گردد
هيج واحدي مجاز به حفر چاه به منظور تأمين آب نمي باشد.
 -5كليه واحدهاي صنعتي در زمان احداث كارگاه ها و انبارها بايد پيش بيني الزم را از نظر
اتصال زمين (ارتينگ) بر اساس استاندارها به منظور جلوگيري از اتصال كوتاه رعد و
برق و عواقب آن به عمل آورند.
 -6چنانچه كارگاه هاي صنعتي نياز به مصرف گازهايي مانند اكسيژن و اتيلن و غيره داشته
باشند مي بايست كپسول ها و مخازن مربوط را در خارج از كارگاه ها و انبارها به فاصله
 2متري با ايجاد سايه بان (از مواد نسوز) قراردهند.
 -7براي كندن پياده رو يا روسازي خيابان به منظور كابل كشي يا لوله گذاري و يا نظاير آن
متقاضي بايد قبالً مجوز كتبي از دفتر فني و مسئول اجرايي سايت منطقه ويژه اقتصادي
شيراز دريافت كند و در صورت برخورد با كابل برق ،تلفن ،لوله آب و فاضالب و يا گاز،
فوراً مراتب را به دفتر منطقه گزارش نمايد .در صورت وارد شدن هرگونه خسارت به
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تأسيسات و مستحدثات منطقه ويژه جبران خسارت به عهده متقاضي است و تشخيص
ميزان خسارات با منطقه ويژه خواهد بود و متقاضي ازاين بابت ،حق هيچگونه ايراد و
اعتراضي را نخواهد داشت.
 -8مصالح ساختماني در حين و بعد از اتمام ساختمان و همچنين نخاله هاي پس مانده
ساختماني نبايد معابر عمومي و قطعات مجاور را اشغال نمايد.
 -9هر واحد صنعتي ملزم است زباله و نخاله هاي حاصل از كارهاي ساختماني و توليدي را
بر اساس ضوابط منطقه ويژه در محل هايي كه بدين منظور پيش بيني مي گردد حمل و
تخليه نمايد.
 -10صاحبان صنايع ملزم هستند از نگهداري بيش از حد مجاز زباله در محوطه كارگاه خودداري
نمايند .همچنين سوزاندن زباله ها در محوطه كارگاه ها و معابر و فضاهاي منطقه ويژه به هيچ وجه
مجاز نيست و در صورت مشاهده برابر مقررات برخورد خواهد شد.
 -11مواد خام و توليدي هر واحد صنعتي بايد منحصراً در محل عرضه آن واحد انبار گردد و اشغال
معابر عمومي براي اين منظور مطلقاً ممنوع است .ضمناً هر واحد صنعتي موظف است محل
بارگيري و باراندازي مواد و فضوالت آن را در محوطه داخلي پيش بيني نمايد و استفاده از سطح

خيابان ها و پياده روها براي اين منظور ممنوع است.
 -12صنعتگر متعهد مي گردد ده درصد از پرسنل مورد نياز خود را از متقاضيان كار
دشت قره باغ به ويژه كوشك بيدك و ظفر آباد تامين نمايد.
 كليه بندهاي ضوابط ومقررات ساخت وساز درمنطقه ويژه اقتصادي شيراز به رؤيت و
اطالع

رسيد .
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مقاديرمجاز آالينده هاي موجود در فاضالب واحدصنعتي
هنگام تخليه به شبكه جمع آوري فاضالب منطقه
مشخصات فاضالب واحدهاي صنعتي كه بايدهنگام تخليه به شبكه فاضالب عموومي منطقوه
ويژه اقتصادي رعايت گردد (حداكثرمقادير) به قرار زير ميباشد.
پارامتر

مقدار

واحد

 45
 º

سانتيگراد 

 6/5-8/5

ــ 

 5/5-9

ــ 

چربي وروغن

 50

ميليگرمدرليتر 

سولفات ها

 400

"

مواد معلق

 300

"

سي  -او  -دي

 2000

"

 1000

"

درجه حرارت
 PHچنانچه جنس شبكه جمع آوري فاضالب منطقه
لوله آزبست يا بتون باشد
 PHچنانچه جنس شبكه جمع آوري فاضالب منطقه
لوله پالستيكي باشد

بي _ او _ دي
كليه موارد كه باعث رسوب فاضالب درشبكه مي
شوند مثل سولفات سديم،آهك،شن ،سيمان

صفر 

"

وبطوركلي مواد دانه اي وغيره
كليه اشياء وقطعات جامد مانند شيشه ،سنگ ،كاه
،چوب وقطعات چيني و يا قوطي كنسرو و غيره
مواد سمي با منشاء آلي و فلزات سنگين

صفر 

"

صفر 

"

صنايعي كه داراي شرايط خاص بوده باتوجه به ظرفيت و موقعيت منطقه از نظر تعداد ونووع
صنايع براي آنها بصورت موردي تصميم گيري مي شود .
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مالحظات
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انتقاالت
انتقال دهنده

امضاء

انتقال گيرنده

امضاء

مجوز انتقال
شركت توسعه صنایع و صادرات فارس
شماره ثبت در
اندیكاتور

تاریخ ثبت
امضاءمدیرعامل
مالحظات :
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مالحظات
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مالحظات
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