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  سازمان منطقه آزاد کیش                                                                                            
  گذاري سرمایهمعاونت اقتصادي و 
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  طرح شهرك سبز
  ها و موسسات فعال در منطقه آزاد کیش) (اسکان کارکنان شرکت

  
  :هدف از اجراي طرح

اصناف و موسسات فعال و  در حال حاضر بخش قابل توجهی از فعالین اقتصادي و نهادها      

باال بودن آزاد کیش جهت اسکان کارکنان خود با مشکل مواجه هستند و به دلیل در منطقه 

واحدهاي مسکونی براي کارکنان خود به سازمان  تأمینجهت  ،هزینه اجاره یا خرید مسکن

  نمایند.  مراجعه می

 دستگاههاي اجراییدانشگاهها،  ،سازان انبوه ،گران بیمه ،بانکها ،بازاریان، هتلداران ،صنعتگران

و سایر نهادها و فعالین اقتصادي و اجتماعی جزیره هر یک به انحاء مختلف با این مشکل 

  باشند. مواجه می

ساخت شهرك مسکونی که داراي کلیه امکانات رفاهی و  انجام شدهمطالعات  بر اساس

 در بلند جزیره کیشها و موسسات فعال در ، جهت اسکان کارکنان شرکتباشدخدماتی 

هاي  و درخواستکان فعالین منطقه را برطرف نموده تواند بسیاري از مشکالت اس مدت می

  متعدد فعالین اقتصادي در خصوص تأمین مسکن کارکنان را برآورده نماید.

  :شهرك سبز مشخصات کلی -1

به مساحت  SVC-6  زمین مورد نظر جهت اجراي طرح شهرك سبز، قطعه زمین شماره
 متراژ ،باشد که در فاز اول طرح  جنوب شرقی جزیره میمترمربع واقع در  233.880
  گیرد. مشخصات کلی طرح به شرح ذیل است:  رمربع از آن مورد استفاده قرار میمت 119.131
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  درصد  متراژ  شرح  ردیف

 45 47.076 متراژ زمین کارمندي  1

 55 56.444 متراژ زمین کارگري  2

 100 103.520 کل متراژ زمین مسکونی  3

 22 23.176 سطح اشغال  4

 28 28.895 دسترسی و پارکینگ  5

 50 51.449 محوطه  6

 74 76.840 تراکم  7

  
جهت       واحد  464واحد بوده که  1312 تعداد کل واحدهاي مسکونی پیش بینی شده

     جهت واحد  848بهره برداري کارمندان ادارات و نهادها و واحدهاي فعال در منطقه و 

و  55 ، 52واحدهاي یک خوابه  کارگران این واحدها در نظر گرفته شده است. بهره برداري

تأمین  وه خدمات ارائ مترمربع طراحی شده است. جهت 86مترمربع و واحدهاي دوخوابه  72

مترمربع در  15611مایحتاج عمومی ساکنین، دو قطعه زمین خدماتی جمعاَ به مساحت 

  شهرك مذکور پیش بینی شده است. 

  گردد. ه میبه پیوست ارائهاي طرح  کروکی زمین و نماي کلی و پالن هر یک از بلوك
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  :نحوه اجراي طرح -2
زون توسط تفکیک و همزمان هر  زونطرح به شرح تصویر زیر به سه  ،جهت تسریع در اجرا

خدماتی داراي بخش  زونگردد. هر  اجرا میو حداکثر ظرف مدت سه سال گذار  یک سرمایه
یابد و  گذار انتقال می خدماتی به سرمایه، مالکیت بخش زونبوده و پس از ساخت هر 

  گذار تقسیم  بین سازمان و سرمایه متناسب با آورده طرفینمالکیت واحدهاي مسکونی 
  گردد.می

  

 یک زون

 دو زون

 سه زون

 زون سه زون دو زون یک
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  :در سایت یکمحل جانمایی زون 

  
  
  
  

 مسکونی

 خدماتی

  :مشخصات زون یک

  واحد 444: تعداد واحد مسکونی

  مترمربع 40.662: بناي کل

  مترمربع 27.331: بناي مفید

  مترمربع 4673: متراژ زمین خدماتی

  :واقع در زون یکمسکونی بلوکهاي   

  تعداد کل واحد  تعداد تکرار   تعداد واحد  بلوك
A 20  3  60  
B 40  2  80  
C 46  4  184  
D 20  2  40  
E 40  2  80  
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  :در سایت دومحل جانمایی زون 

  
  
  

  :مشخصات زون دو

  واحد 444: واحد مسکونی تعداد 
  مترمربع 40.662: بناي کل 
  مترمربع 27.331: بناي مفید 
  مترمربع 4673: متراژ زمین خدماتی 

  :بلوکهاي مسکونی واقع در زون دو  

  تعداد کل واحد  تعداد تکرار   تعداد واحد  بلوك
A 20  3  60  
B 40  2  80  
C 46  4  184  
D 20  2  40  
E 40  2  80  

 

 مسکونی

 خدماتی
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  :در سایت سهمحل جانمایی زون 

  
  
  

  

  :مشخصات زون سه

  واحد 424: تعداد واحد مسکونی

  مترمربع 33.624: بناي کل

  مترمربع 22.180: بناي مفید

  مترمربع 6265: متراژ زمین خدماتی

  بلوکهاي مسکونی واقع در زون سه :

  تعداد کل واحد  تعداد تکرار   تعداد واحد  بلوك
C 46  4  184  
D 20  4  80  
E 40  4  160  

 

 مسکونی

 خدماتی
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 :می باشدبه شرح زیر  زونمشخصات هر 

   3 زون  2 زون  1 زون  شرح  ردیف

  424  444  444  تعداد واحد  1

  33.624  40.662  40.662  بناي کل  2

  22.180  27.331  27.331  بناي مفید  3

  6265  4673  4673  متراژ زمین خدماتی  4

  

  : مدارك مورد نیاز -3
   تواند یکی از زونها را انتخاب و بر اساس آن فرم درخواست میسرمایه گذار هر         
 گذاري سرمایه مدیریتبه دفتر همراه مدارك زیر  به تکمیل ورا  پیوستگذاري   سرمایه

  سازمان تحویل نماید. 

 مدارك مورد نیاز براي اشخاص حقیقی: -1- 3

گردش حساب بانکی متقاضی به همراه معدل مانده حساب، طی یک سال اخیر ممهور به  -
 مهر بانک

ها و مؤسسات، اوراق بهادار،  اصل و تصویر اسناد مالکیت امالك، سهام در سایر شرکت -
 هاي بانکی و غیره به نام شخص متقاضی  سپرده

اصل و تصویر  قراردادهاي کاري و اجرایی، پروانه ساخت، پایان کار و سایر مستندات  -
 و سوابق متقاضی  ها فعالیت
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 هاي اجرا شده یا در دست اجرا الشرکه متقاضی در پروژه  مستندات مربوط به میزان سهم -

 گذاري   وضوع سرمایههاي فنی و تخصصی مرتبط با م نامه  گواهی -

 )Cash Flowبرنامه تأمین مالی پروژه و جریان وجوه نقد ( -

  مدارك مورد نیاز براي اشخاص حقوقی: - 2- 3
گردش حساب بانکی متعلق به شرکت یا سهامداران به همراه معدل مانده حساب، طی  -

 یک سال اخیر ممهور به مهر بانک

ها و مؤسسات، اوراق بهادار،  یر شرکتاصل و تصویر اسناد مالکیت امالك، سهام در سا -
 هاي بانکی و غیره به نام شرکت یا سهامداران سپرده

 هاي اجرا شده یا در دست اجرا الشرکه متقاضی در پروژه  مستندات مربوط به میزان سهم -

 آخرین صورتهاي مالی حسابرسی شده متعلق به شرکت  -

 اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی -

هاي ساخت، پایان کارها و سایر  کاري و اجرایی، پروانهاصل و تصویر قراردادهاي  -
 ها و سوابق شرکت مستندات فعالیت

بندي شرکت، پذیرش در بورس و سایر مدارك در صورت دارا   اصل و تصویر مدرك رتبه -
 بودن

 )Cash Flowبرنامه تأمین مالی پروژه و جریان وجوه نقد ( -

  د.دگر پس از مطابقت با تصویر آن مسترد می بدیهی است اصل اسناد

  : ات قابل توجهنک
ه و اجراي طرح استفاده نمایند، هاي نوین در ارائ وريهایی که از فنا شرکت .1

 در صورت دارا بودن سایر شرایط در اولویت خواهند بود. 

سال در نظر گرفته شده است و  3حداکثر مدت زمان ساخت هر زون  .2
مدت زمان کمتري قادر به اتمام ساخت کل بناي هر  سرمایه گذارانی که در

  زون باشند، در صورت دارا بودن سایر شرایط در اولویت خواهند بود. 



 پیوست یک

 كروكي زمیه و وماي كلي و پالن هر یک از بلوكها





















 پیوست دو

 فزم درخواست سزمايه گذاري

 



   گذاري و سرمایه صاديمعاونت اقت                              
  سبز شهركو مشارکت در اجراي طرح  گذاري سرمایه درخواستفرم    

  حقوقی  5         حقیقی    5)مشخصات متقاضی:                                                 1

قی
حقی

ص 
خا

 اش
ات

خص
مش

  
  

  :نام خانوادگی  :نام

  تحصیالت:  کد ملی:  شماره شناسنامه:

  :شغل فعلی  شماره تلفن همراه:  شماره تلفن ثابت:
  آدرس کیش:

  آدرس سایر:
  

  :کدپستی                                                                                                                    
  نشانی پست الکترونیک:

قی
حقو

ص 
خا

 اش
ات

خص
مش

  

  نام شرکت:
  سایر (نام ببرید) 5تعاونی               5سهامی عام                    5سهامی خاص                   5نوع شرکت:      

  آدرس دفتر مرکزي:      
  

  کد پستی:                                                                                                  
  شماره تلفن ثابت/ همراه:  نام مدیرعامل:

  پست الکترونیک:  آدرس سایت: 
  مشخصات مسئول پیگیري: 

  نام و نام خانوادگی:                                                                       شماره تلفن همراه:  

  :سهامداران شرکت، سمت و درصد سهام اسامی
 
 
 
 
 
 

  
  

   :) سوابق فعالیتی مرتبط با موضوع طرح (لطفا مدارك مربوطه ضمیمه شود)2
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.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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



  
  ) مشخصات ساختمان:       3

  متراژ  شرح زیربنا  ردیف
  (مترمربع)

   هزینه هر مترمربع
  ریال)میلیون (

  هزینه کل 
  ریال)میلیون (

     1               
2          
         سازي محوطه  3    

    جمع کل

  سیسات عمومی:تأهزینه ) 4
  (میلیون ریال) هزینه  شرح  ردیف

    تأسیسات آب  1
    تأسیسات برق  2
    سیسات سوخت و ایمنی و ...تأ  3

    لجمع ک
  
    فهرست تجهیزات و دستگاههاي مورد نیاز: )5

  قیمت واحد  تعداد  شرح  ردیف
  (میلیون ریال)

  کل قیمت
  (میلیون ریال)

     1             
    2          
    3          

     4               
        جمع کل

  
  طرح:  مورد نیازسرمایه گذاري  )6

  جمع   شرح  ردیف
  (میلیون ریال)

    سازي ساختمان و محوطه  1
    سیساتتأ  2
    دستگاهها و تجهیزات  3
    مصالح ساختمانی  4
    نیروي انسانی  5
    انرژي  6
    نشده بینی هاي پیش هزینه  7

    طرحگذاري   جمع کل سرمایه
  
  



  تسهیالت بانکی............... درصد    5    ............... درصد ارزي 5    .............. درصد ریالی 5      : مین منابع مالینحوه تأ )7
  

  مین منابع مالینحوه تأ  میزان سهام (درصد)  نام سهامدار  ردیف

        
        
        
        

 
 ) پیش بینی مدت ساخت و زمان بهره برداري: 8

 

  زمان مورد نیاز (ماه)  شرح  ردیف
    پایان فونداسیون  1
    پایان اسکلت  2
    کاريپایان سفت  3
    کاري پایان نازك  4
    اتمام ساخت و اخذ گواهی پایان کار  5

    جمع (ماه)
 

  ) توضیحات تکمیلی:9
........................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

 آن اجرائی هاي دستورالعمل و نامه آئین و اسالمی شوراي مجلس 12/11/1386 مصوب شویی پول با مبارزه قانون به توجه با )10
  :شوم می ملزم و متعهد

  .نمایم خودداري گردد شویی پول به منجر که اقدامی گونه هر از مربوطه، مقررات و شده یاد قانون مواد رعایت ضمن - 10- 1
  .ندهم را خود الکترونیکی بانکداري ابزارهاي و بانکی خدمات و ها حساب از استفاده اجازه ثالث اشخاص به - 2-10
  .باشد می تغییرات آخرین اساس بر شده ارائه اطالعات که دارم می اظهار -10- 3
 ذیربط قانونی مراجع به ممکن زمان ترین کوتاه در را تغییرات سایر و ثبتی/  پستی نشانی و کد در تغییر گونه هر - 10- 4
  .نمایم ارائه مربوطه نهاد به را مستندات و داده اطالع...)  و امالك و اسناد ثبت احوال، ثبت کیش، آزاد منطقه سازمان(

 جمله از ربط، ذي مراجع از لزوم صورت در تا شود می داده اجازه کیش آزاد منطقه سازمان شوییپول با مبارزه واحد به - 5-10
  .نماید استعالم را شویی پول وضعیت اعتباري، و مالی موسسات و ها بانک سایر و مرکزي بانک

  
ارائه این فرم صرفاً جهت دریافت اطالعات طرح بوده و تکمیل آن هیچگونه حق قانونی براي متقاضی و توجه: 

   نماید. تعهدي براي سازمان منطقه آزاد کیش ایجاد نمی
  تاریخ:                                                     مهر و امضا                              نام متقاضی:                              

  
  

  تماس حاصل فرمایید. 07644422141- 2هاي در صورت نیاز جهت اطالعات تکمیلی با شماره تلفن


