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    گذاري در صنايع پتروشيميموضوع: شركت در فراخوان سرمايه

بر انرژی صنایع توسعه شرکت نمایندگیبه( ایمیدرو)ایران  معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان

 صنایع ملی شرکت همكاری با پارسیان برانرژی صنایع اقتصادی ویژه منطقه مدیرعنوان به جنوب پارسیان

 صنعت توسعه خصوص در اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست اجرای راستای دارد در نظر در پتروشیمی

 پتروشیمی صنعت بخش فعاالن ارزیابی و شناسایی به نسبت غیردولتی بخش مشارکت طریق از کشور پتروشیمی

پتروشیمی مطابق شیوه نامه ابالغی  هایطرح اجرای جهت مناسب اجرائی مدیریت و فنی مالی، توانمندی از که

تبدیل گاز  طرح در مشارکتی( )بصورت مستقل یا گذاریسرمایه جهت باشند،می وزیر محترم نفت برخوردار

 اقتصادی ویژه منطقه در یورومیلیون  1670 گذاری حدودبا میزان سرمایه (GTX) طبیعی به متانول و زنجیره آن

 .نماید اقدام مربوطه، مقررات و قوانین چهارچوب در بر پارسیانانرژی صنایع

وع فراخوان، مشخصات موض، از متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید پس از دریافت و مطالعه اطالعات و لذا

های مربوطه را تكمیل و به همراه مدارك ضمن اعالم آمادگی، فرم 10/11/1397شنبه حداکثر تا تاریخ چهار

بر انرژی صنایع اقتصادی ویژه عنوان مشاور عمومی منطقهه شهر ببه شرکت مهندسین مشاور ره ،خواسته شده

خیابان دکتر  -بعد از چهارراه جهان کودك -اتوبان حقانی ابتدای -میدان ونک -به نشانی: تهرانپارسیان 

 تحویل دهند. (02188883868فكس:  -02182172000)تلفن:  3پالك  -کوچه هوشیار  -شهیدی
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 كليات پروژه -1

 معرفي منطقه  

رب شهر پارسیان و کیلومتری غ 15بر پارسیان در استان هرمزگان و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی

ارگوشه منطقه مختصات چههكتار واقع شده است.  9800کیلومتری شرق منطقه عسلویه با مساحتی حدود  40در 

 باشد:میمذکور به شرح ذیل 

 وشهر ب -از شمال به روستاهای برکه دکا و عمانی در جنوب جاده کشوری بندرعباس ـ

 جنوب به ساحل خلیج فارس از ـ

ت کوشكنار بوشهر به سم -راهی از جاده کشوری بندرعباساز غرب به جاده دسترسی محلی حدفاصل سه ـ

 متری شرق بندر تبن  1500تا محدوده شرقی شهر کوشكنار و امتداد آن تا 

ی آن تا سه از شرق به روستای میلكی به سمت جنوب تا تقاطع جاده کوشكنار ـ ستلو و امتداد فرض ـ

 ل عماریهکیلومتری شرق ساح

( نشان 1قشه )شماره بر پارسیان در نمنطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی پیشنهادیکاربری اراضی  محدوده و

 .داده شده است
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 پارسیان کاربری اراضی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر -1 نقشه

 .1395شهر، برگرفته از: گروه بین المللی ره
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بر هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژيسياست -1-2

 پارسيان

گذاران توانمند بخش سیاست اصولی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توسعه صنعت پتروشیمی با جذب سرمایه

 باشد. ها میخصوصی و حمایت از آن

های گاز در منطقه عسلویه، مالحظات پدافند های پتروشیمی و پاالیشگاهالعاده زیاد مجتمعفوقدلیل تراکم به

بند وکمبود اراضی مناسب در های موجود به دلیل مجاورت با منطقه حفاظت شده خلیج نایغیرعامل، محدودیت

جیره ارزش و توسعه زنبا هدف و آن، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بمنظور توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه 

بر پارسیان در نظر انرژی ویژه اقتصادی صنایعهای پتروشیمی را در منطقه طرح، احداث فروشیجلوگیری از خام

 کند:اهداف زیر را در این منطقه دنبال می دارد و

 نظارت عالی وهای اجتماعی پتروشیمی با لحاظ نمودن کلیه شرایط زیست محیطی و مسئولیتایجاد هاب  -

 انبندی مشخصهای الزم در یک برنامه زمبر ایجاد زیرساخت

 گذاران توانمند از لحاظ فنی، مالی و مدیریت اجراییهای منطقه به سرمایهواگذاری طرح -

 گذاری خارجیجذب حداکثری سرمایه -

، وجود ارسیانپ برانرژی اقتصادی صنایع ویژه منطقهدر و بدون معارض  مناسب اراضی کثرت به توجه با

و  فارسخلیج دگاهفرونزدیكی به  ،پارسیان احداث حال در بندر جمله زمناسب و در حال توسعه ا هایزیرساخت

و  صنایع نیاز مورد آب تامین جهت آزاد هایآب با مجاورت، طبیعی گاز خوراك منابع ویژه انرژی پارس ومنطقه 

و تبدیل شدن وسعه صنایع پتروشیمی تاین منطقه از پتانسیل بسیار باالیی برای  ؛های موجوددیگر مزایا و پتانسیل

 . باشدمیبرخوردار به هاب پتروشیمی 

به شیمی و سازمان ایمیدرو )شرکت ملی صنایع پترو میاننامه همكاری براساس تفاهمسازد خاطرنشان می

میلیون  20در حال حاضر ( متولی توسعه منطقهعنوان بهبر پارسیان جنوب نمایندگی شرکت توسعه صنایع انرژی

 .متر مكعب در روز خوراك گاز طبیعی به این منطقه اختصاص داده شده است

 

 معرفي پروژه -1-3

ر دارد جهت در نظبا همكاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی  بر پارسیان جنوبشرکت توسعه صنایع انرژی

یژه اقتصادی صنایع ودر منطقه  GTXطرح پتروشیمی  ،خصوصی ن توانمند بخشاگذارسرمایهگذار/ جذب سرمایه

 ( معرفی نماید.1جدول )شماره با مشخصات مندرج در بر پارسیان را انرژی
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 بر پارسیاندر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی پیشنهادی صنعت پتروشیمیهای طرح  -1 جدول

نام 

 طرح
 محصوالت

ظرفيت 

 اسمي

)هزار تن 

 در سال(

ميزان 

قابل 

 فروش

)هزار تن 

 در سال(

ميزان 

گازطبيعي 

خوراك و 

 سوخت

 م.م.م.ر(*)

نوع 

 محصول

 ميزان آب

 م.م.م.س(**)

ميزان 

 برق

 )مگاوات(

برآورد 

 سرمايه

 

)ميليون 

 (يورو

نرخ 

بازده 

داخلي 

 سرمايه

%(IRR) 

 ميزان

 تقريبي

زمين 

 )هكتار(

GTX 

 0 650,1 متانول

7/4 

 مایع

5/11 135 1670 %17 75 

 گاز 0 375 پروپیلن

 گاز 0 270 اتیلن

 جامد 220 220 پلی پروپیلن

 جامد 200 200 پلی اتیلن

 مایع 60 60 اتوکسیالت

 مایع 200 200 پلی ال

 مایع 20 20 پروپیلن گالیكول

CUT 4C 33 33 مایع 

 مایع 36 36 بنزین پیرولیز

 مایع 14 14 گاز مایع

  783 078,3 جمع

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی -توسعه ماخذ: مدیریت برنامه ریزی و

 *م.م.م.ر: میلیون متر مكعب در روز
 **م.م.م.س: میلیون متر مكعب در سال

 

به می گردد. محاسوزیر محترم نفت  26/10/1394مورخ  503280نرخ گاز طبیعی طرح بر اساس مصوبه شماره  -

 (1-3)مطابق پیوست شماره 

 ویژه ر منطقههیئت محترم وزیران د 08/06/1394مورخ  73312تخفیف در قیمت خوراك مطابق مصوبه شماره  -

هد گردید. )مطابق )کمتر توسعه یافته( اعمال خوا پارسیان بعنوان منطقه محروم برانرژی اقتصادی صنایع

 (2-3پیوست شماره 

بر پارسيان براي استقرار صنايع ا و مزاياي منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژيهظرفيت -1-4

 پتروشيمي

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تالش مسئولین بر پارسیان با همكاری منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی

 پتروشیمی، این منطقه را بههای مورد نیاز صنایع منطقه با فراهم کردن شرایط الزم، امكانات مناسب و زیرساخت

ترین مناطق ویژه برای توسعه صنعت پتروشیمی تبدیل کرده است که مزایای آن به شرح ذیل یكی از مناسب

 باشد:می
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 مزاياي كلي و مكاني منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان -1-4-1

 خارجی المللی و دسترسی به بازارهای مصرف های آزاد بینمجاورت با آب ـ

 پست اسكله در حال ساخت 4وجود بندر و  ـ

 عمق مناسب دریا در منطقه پارسیان ـ

 های گازی پارس جنوبی و صنایع پتروشیمی عسلویهنزدیكی به مخازن و سایت ـ

های تابناك، شانول، میلیون متر مكعب در روز )حوزه 100وجود منابع گاز شیرین با قابلیت برداشت بیش از  ـ

سری گاز طبیعی از شمال عنوان ذخیره و پشتیبانی حوزه گاز( و عبور خط لوله انتقال هفتم سراوراوی و هما به

 سایت پارسیان

از اول توسعه( فمیلیون متر مكعب در روز )در  20مجوز تخصیص گاز طبیعی از سوی وزارت نفت به میزان  ـ

 به منطقه

 ت محیط زیستمحیطی و اخذ مجوز کلی صنایع از سازمان حفاظنبود موانع زیست ـ

 برداریتامین آب شیرین، برق وگاز سوخت دوران ساخت و بهره ـ

 کثرت اراضی مناسب و بدون معارض، فنس کشی کامل منطقه و حراست مستقر در آن ـ

سایت و همچنین  بندرعباس در شمال –های دسترسی در اطراف منطقه از جمله جاده ترانزیتی بوشهر جاده ـ

 ستلو –جاده روستایی کوشكنار 

 امین روشنایی معابرهای داخلی و تبندی و احداث خیابانانجام مطالعات ژئوتكنیک، احداث موج شكن، قطعه ـ

توزیع نیرو، احداث  انجام مقدمات اجرای دیگر امكانات زیربنایی از جمله: تامین و احداث شبكه انتقال و ـ

یع ین و احداث شبكه انتقال و توزو احداث شبكه انتقال و توزیع آب و فاضالب، تام های برق، تامینپست

 و مطالعات احداث راه آهن ITگاز، تامین و احداث شبكه مخابراتی و 

 طراف آنطرح ایجاد تسهیالت رفاهی، اجتماعی، تفریحی و ورزشی برای ساکنین منطقه و شهرهای ا ـ

 های گمرکی و مالیاتی مناطق ویژهاستقرار گمرك در منطقه و ارایه معافیت ـ

 ها و احداث نهالستاناجرای فضای سبز پیرامونی، معابر، حریم  نظرسازی کل منطقه وتهیه طرح م ـ

فصیلی( و تعیین تتهیه نقشه پایه منطقه به همراه مختصات مربوطه و تاسیسات موجود )نقشه طرح جامع و  ـ

  ها و...های فاضالب، پلها مانند: جاده اصلی، انشعابات آن، شبكهمحل زیرساخت

 رستان و... ها، پمپ بنزین، هتل، بیماها، تعمیرگاهفضاهای پشتیبانی مانند: کارگاهتعیین محل  ـ

   برداریتعیین محدوده اسكان موقت وتجهیز کارگاه در دوران ساخت وساز و بهره ـ

صاحب صالحیت توسط مشاور  (MDP)بر پارسیان انجام طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی ـ

 آب با تعیین محل استقرار صنایع پتروشیمی، واحد یوتیلیتی متمرکز )تامینشیمی متخصص در حوزه پترو
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یارد، تانک فارم، انبارها و شانتینگ برق واحدهای پتروشیمی(، آب شیرین کن، مخازن ذخیره وو شیرین 

 کریدورهای انتقال خوراك و محصول و...

 صنايع انرژي بر پارسيانتسهيالت و مزاياي قانوني منطقه ويژه اقتصادي  -1-4-2

های تولیدی ی، فعالیتهای مستقیم و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابتقانون مالیات 132بر اساس ماده  ـ

افته( منطقه ویژه و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی مناطق ویژه اقتصادی در مناطق محروم )کمتر توسعه ی

 باشند.پس از بهره برداری برخوردار میسال معافیت مالیاتی  13اقتصادی پارسیان از 

گذاری لیدی و سرمایههای توکارگیری در فعالیتکلیه کاالها و تجهیزات وارده از خارج که برای مصرف و به ـ

)حقوق گمرکی و  شود از پرداخت حقوق ورودیبه منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان وارد می

 باشند.سود بازرگانی( معاف می

ر پارسیان به همراه ببرابر مقررات ارزی بانک مرکزی، قبض انبار صادره منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی ـ

رزی در شبكه بانكی اتاییدیه سازمان منطقه، دال بر ورود و مصرف کاال در منطقه است و برای رفع تعهدات 

 کند.کفایت می

کرده باشند  خارجی که مجوز واردات را کسب هایاستفاده از نیروهای خارجی برای آن دسته از شرکت ـ

 باشد.می پذیرامكان

 بر پارسيان جنوب )متولي( تعهدات شركت توسعه صنايع انرژي -1-5

برداری از این واحدها، متولی گذاری و تسریع در استقرار واحدهای صنعتی و بهرهجهت تسهیل سرمایه

 های زیر را برعهده دارد:مسئولیت

بر پارسیان با شرایط گذاران با توجه به طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیای سرمایهتأمین زمین بر ـ

 ذیل:

 هد گرفت.قیمت گذاری زمین، براساس تعیین قیمت از طریق کارشناسان رسمی دادگستری صورت خوا 

  ،صورت نقد و بهن درصد قیمت زمی 30واگذاری زمین از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک خواهد بود

 سال پرداخت خواهد شد. 4قسط و طی  8مابقی در 

 ساخت دوران برای "طرح"تأمین آب، برق، مخابرات و احداث شبكه تا محل فنس زمین ـ

( با 2ل )شماره برداری طبق طرح جدوبرق واحدهای پتروشیمی بصورت متمرکز در دوران بهره تامین آب و  ـ

 در نظر گرفتن نكات ذیل:
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 (اولدر فاز  ،GTX )برای سه طرح های جانبی متمرکز در فاز اول منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیانسرویسطرح  -2 جدول

 ظرفيت اسمي محصوالت نام طرح

ميزان گازطبيعي 

خوراك و بعنوان 

 سوخت

 )م.م.م.ر(

 ميزان آب

 )م.م.م.س(

 ميزان برق

 )مگاوات(

 ميزان

تقريبي 

زمين 

 )هكتار(

جانبی های سرویس
 متمرکز در فاز اول

 مگاوات 500 برق
5 5/1 25 30 

 م.م.م.س  40 آب شیرین

 نایع پتروشیمی شرکت ملی ص-ریزی و توسعهماخذ: مدیریت برنامه       

 

 گذاران و بر نافع سرمایهمهای مورد نیاز صنایع پتروشیمی با در نظر گرفتن نحوه تولید و تامین سایر یوتیلیتی

 نتایج مطالعات مشاور تخصصی متعاقباً اعالم خواهد شد.اساس 

 کن در کنار دریا احداث خواهد گردید.واحد آب شیرین 

 های پتروشیمیاندازی طرحله در زمان راهبرداری از بندر و اسكفراهم نمودن امكان بهره ـ

های اضطراری )ایستگاهریزی جهت احداث تاسیسات مورد استفاده در پدافند غیرعامل و شرایط برنامه ـ

 .نشانی و مراکز درمانی(آتش

  «طرح»های ارتباطی خارج از ریزی جهت احداث راهبرنامه ـ

ارج از فنس )طرح( خهای صنعتی و غیرصنعتی آوری و دفع پسابریزی برای ایجاد تاسیسات شبكه جمعبرنامه ـ

 المللیمطابق با استانداردهای ملی و بین

 هاخوراك طرح همكاری در زمینه تأمین ـ

 «طرح»گذار در اخذ مجوزهای الزم نظارت و همكاری با سرمایه ـ

 نظارت و همكاری در دریافت پروانه احداث واحد صنعتی ـ

 تعیین الزامات قانونی حاکم بر منطقه ـ

 گذار منتخبتعهدات سرمايه -1-6

 است: گذارسرمایههای زیر برعهده مسئولیت

 کت ملی صنایع ریزی وزارت نفت از طریق شراز معاونت برنامه اخذ موافقت اصولی اولیه اجرای طرح

 پتروشیمی 

 المللیرعایت کلیه استانداردهای ملی و بین 

 گزارش کامل امكان سنجی فنی و اقتصادی طرح  تهیهGTX مورد قبول بانک(FSB)  Feasibility 

Study Bankable  
 پارسیان جنوببر انعقاد قرارداد زمین با شرکت توسعه صنایع انرژی 
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 انعقاد قرارداد تامین آب و برق دوران ساخت 

 شخص بر پارسیان مهای الزم در مورد پرداخت مبالغی که منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیارایه ضمانت

 مین و یوتیلیتی شامل هزینه انشعاب و دیماندزکند مانند قیمت می

 قبول و رعایت شرایط رگوالتوری منطقه 

  موافقت مورد گذار وبندی ارائه شده توسط سرمایهبراساس برنامه زمان« طرح»اجرایی شروع عملیات 

 پتروشیمی صنایع ملی شرکت

 ارائه گزارشات ماهانه پیشرفت طرح 
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 بخش دوم

 شركت در فراخوان دستورالعمل
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 فراخوانشركت در  دستورالعمل -2

 پارسیانبر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی در GTX گذاری در طرحسرمایه: گذاريسرمايه

 ع پتروشیمیشرکت ملی صنای بر پارسیان جنوب با همكاریشرکت توسعه صنایع انرژی نام دستگاه متولي:

 گذاريشرايط عمومي متقاضيان سرمايه -2-1

برداری و توانمندی فنی و تخصصی برای مدیریت پروژه، تامین دانش فنی، مهندسی و ساخت، بهره -2-1-1

تجارت محصوالت جهت انجام سرمایه گذاری به نحوی که دارای سوابق اجرایی مفید و مرتبط در خصوص 

 .موضوع طرح باشند

گذاری مورد نظر و نیز امكان ارایه الشراکه مورد نیاز در سرمایهتوانمندی مالی مناسب جهت تامین سهم-2-1-2

  هاوثائق متناسب با سهم خود نزد بانک

 تحويل اسناد تكميلي -2-2

 رخواست سرمایه گذاری می بایستی رأساً از سوی متقاضی در قالب شخصیت حقوقی به همراهدارائه -2-2-1

 ارائه مدارك موردنیاز صورت پذیرد.

 به صورت دستی یا از 10/11/1397 هر شده، حداکثر تا تاریخهای دربسته و ماسناد ارزیابی باید در پاکت-2-2-2

 اقتصادی ویژه منطقه عمومی مشاور عنوان به شهرره مشاور مهندسین شرکت طریق پست سفارشی، به

 -بعد از چهارراه جهان کودك -ابتدای اتوبان حقانی -میدان ونک -تهراننشانی:  به پارسیان برانرژی صنایع

( تحویل 02188883868فكس:  - 02182172000)تلفن:  3پالك  -کوچه هوشیار  -خیابان دکتر شهیدی

    گردند.

« بر پارسیاندر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی GTXگذاری در طرح سرمایه»ها عبارت روی پاکت-2-2-3

باید به خط خوانا نوشته شود. اسناد ارسالی متقاضی باید در دو نسخه فیزیكی و دو لوح فشره حاوی نسخه 

 ها و مدارك تهیه و تحویل شود. الكترونیكی تمامی فرم

 ها نوشته شود.نام و نشانی پستی متقاضیان باید به خط خوانا روی پاکت-2-2-4

ها را رعایت دارد که پیشنهادهای ارسالی که این ویژگیمحفوظ می دستگاه متولی این حق را برای خود -2-2-5

 اند، بپذیرد یا رد کند.نكرده

باشد، این امر شده توسط متقاضی صحیح نمیکه بر دستگاه متولی مسلم گردد اطالعات ارایه درصورتی-2-2-6

 گردد.منجر به رد صالحیت متقاضی می

 کننده ارایه دهد.عنوان یک شرکت، فقط یک پیشنهاد بهفراخوانتواند در روند برگزاری یک شرکت می-2-2-7

-2-2مندرج در بند به نشانی و ضمائمی که مستقیماً  فراخواندستگاه متولی تنها در قبال بررسی اسناد -2-2-8
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 تحویل شده باشند، مسئولیت دارد.  2

ها و شرایط مندرج در اسناد فراخوان کار را بررسی و نسبت به ارائه ها، فرمورالعملمتقاضی باید کلیه دست-2-2-9

 کلیه اطالعات یا مدارك مورد نیاز اقدام نماید.

های مربوط به آماده نمودن پیشنهاد و ارایه آن برعهده متقاضی است. صرف نظر از اجرا و کلیه هزینه -2-2-10

هایی را نخواهد ای مسئولیت پرداخت چنین هزینهنتیجه روند ارزیابی کیفی، دستگاه متولی در هیچ زمینه

 داشت.

ر دو نسخه و در یک پاکت مهر و موم اظهارنامه صحت ارسال مدارك مندرج در اسناد فراخوان باید د-2-2-11

گذاری، درج شده قرارگیرند. بر روی این پاکت، نام و نشانی متقاضی و همچنین عنوان طرح مورد سرمایه

 تحویل گردد. 1-4-2و حداکثر تا موعد مندرج در بند  2-2-2مندرج در بند شده باشد و به نشانی 

بهام در اسناد فراخوان باید به صورت کتبی با دستگاه متولی درصورت نیاز، جهت رفع هرگونه امتقاضی -2-2-12

ها برای رفع این دعوتنامه تماس حاصل نماید. دستگاه متولی به درخواست 2-2-2به نشانی مندرج در بند 

اسناد، به صورت کتبی پاسخ خواهد داد، مشروط بر آنكه، چنین درخواستی حداکثر یک هفته قبل از  ابهام

ویل پیشنهادات تسلیم شده باشد. دستگاه متولی پاسخ خود را برای همه متقاضیانی که آخرین مهلت تح

اند، همراه با شرح استعالم بدون ذکر منبع اسناد شرکت در فراخوان را مستقیماً از دستگاه متولی تهیه نموده

 کند.آن ارسال می

و  3-2ع ابهام ضروری بداند، مطابق بند درصورتی که دستگاه متولی اصالح اسناد فراخوان را برای رف-2-2-13

 نماید.همین دستورالعمل عمل می 6-2بند 

 اصالح اسناد فراخوان -2-3

تواند در هر زمانی پیش از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد متقاضیان، با صدور الحاقیه، اسناد دستگاه متولی می -2-3-1

 فراخوان را اصالح نماید.

صادر شود بخشی از اسناد فراخوان را تشكیل خواهد داد و باید به صورت کتبی برای ای که هر الحاقیه -2-3-2

 اند، ارسال گردد.تمام کسانی که اسناد فراخوان را از دستگاه متولی تهیه کرده

 آخرين مهلت ارايه اسناد فراخوان -2-4

اسناد فراخوان تكمیل شده را به دستگاه  10/11/97 مورخ چهارشنبه متقاضیان باید تا آخر وقت اداری روز-2-4-1

 متولی تحویل نمایند. برای پیشنهادهای دریافت شده، رسید ارائه خواهد شد.

آخرین مهلت تحویل  3-2تواند به صالحدید خود، با اصالح اسناد فراخوان مطابق بنددستگاه متولی می-2-4-2

 پیشنهادها را تمدید نماید.
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 ه با تاخيراسناد تكميلي دريافت شد-2-5

به دستگاه متولی تحویل  4-2هر پیشنهادی که پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادات بشرح مندرج در بند -2-5-1

 صورت باز نشده به متقاضی بازگردانده خواهد شد.داده شود، به

 رفع ابهام در اسناد تكميلي-2-6

تر اسناد تكمیلی از هر یک از متقاضیان، دقیقتواند به صالحدید خود، جهت ارزشیابی دستگاه متولی می-2-6-1

در مورد مدارك ارسالی و پیشنهاد آنها، در یک بازه زمانی منطقی، درخواست رفع ابهام نماید. هر نوع درخواستی 

 برای رفع ابهام و موارد ابهام باید به صورت کتبی باشد.

تاریخ و زمان مشخص شده )در نامه درخواست اگر متقاضی، اطالعات درخواست شده جهت رفع ابهام را در -2-6-2

 پیشنهاد وی مردود خواهد شد. رفع ابهام از سوی دستگاه متولی( ارایه ننماید،

بایست به کلیه سواالت و جداول ارائه شده پاسخ داده و در صورت مورد استفاده نبودن با متقاضی می-2-6-3

 نظر نماید.از آن صرف« عدم نیاز»نوشتن عبارت 

گذاری صفحات و مهر و امضای پیشنهادات متقاضی میبایست پس از تهیه و تكمیل اسناد، نسبت به شماره-2-6-4

 اقدام نماید.

 پذیرش پیشنهادات و فرم ها فقط طبق فرمت های ارائه شده انجام خواهد شد.-2-6-5

 هامشاركت-2-7

صورت مشارکت را داشته باشند باید با شرایط زیر مطابقت داشته که متقاضیان قصد حضور به در صورتی-2-7-1

 باشند.

عنوان رهبر گروه تعیین و گیرد، باید بهیكی از شرکا که مسئولیت اجرای بخش کلیدی قرارداد را برعهده می

 با امضاهای حقوقی مجاز شرکا، کهباید طی یک توافقنامه  ،معرفی شود. اجازه و اختیارات مربوط به این شریک

است، به پیوست درخواست ارسال گردد. رهبر گروه باید  گردیده مشخص شرکا از یک هر سهم نسبت آن در

 های زیر باشد:دارای ویژگی

 های الزم برای تمام و تک تک رهبر گروه باید از اختیارات الزم برای قبول تعهدات و دریافت دستورالعمل

 یندگی از مشارکت یا کنسرسیوم و اجرای کامل مفاد قرارداد برخوردار باشد.شرکا و به نما

  ًو مشترکاً در مقابل  هر درخواست باید به نحوی تنظیم و امضا شود که تمام شرکا از لحاظ قانونی، منفردا

تصریح بر نامه مشارکت با تعیین و ای از موافقتکارفرما متعهد شوند و هر پیشنهاد باید همراه با نسخه

 مسئولیت انفرادی و مشترك در قبال این قرارداد تحویل داده شود.
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  برای آنكه مشارکت یا کنسرسیومی واجد صالحیت تشخیص داده شود، هر یک از شرکا یا ترکیبی از ایشان

برای آن بخش از قرارداد که « کننده واحدحداقل معیارهای تعیین شده برای یک درخواست»باید با 

شود، مطابقت داشته باشند. عدم رعایت این شرط ممكن است به عدم پذیرش ه ایشان واگذار میاجرایش ب

 درخواست مشارکت یا کنسرسیوم منجر شود.
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 بخش سوم

 مدارك و مستندات مورد نياز
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 مدارك و مستندات موردنياز-3-1

فرآیند ارزیابی متقاضیان سرمایه  مدارك و مستندات الزم جهت ارائه به دستگاه متولی جهت شروع -3-1-1

باشد که شرح ذیل میهبر پارسیان بدر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی GTXگذاری در پروژه پتروشیمی 

ها ی تمامی فرمیكونالكترلوح فشرده حاوی نسخه  2همراه نسخه چاپی به  2 الزم است از هر یک از مدارك

 ارسال گردد. 2-2-2و مدارك تهیه و به نشانی مندرج در بند 

   (5)مطابق پیوست شماره  تكمیل فرم مشخصات عمومی متقاضی و سوابق -3-1-2

لین و آخرین روزنامه مدارك برابر اصل شده ثبتی شرکت )شامل اظهارنامه، اساسنامه، آگهی تاسیس، او -3-1-3

 لی(مآخرین  تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور، کداقتصادی و شناسه  آگهیرسمی و 

 هافهرست سهامداران و میزان سهام آن -3-1-4

 داران عمدههای مالی حسابرسی شده دو سال آخر متقاضی و سهامصورت -3-1-5

اه ارزیابی کارشناسی مره عمده بهداران مدارك و مستندات مربوط به دارایی و اموال متقاضی/ سهام -3-1-6

تی و یا خصوصی و های اشاره شده نباید در رهن هیچ یک از بانک ها، موسسات مالی دول)دارایی دادگستری

 (.یا اشخاص حقیقی/حقوقی باشد

قه اجرایی پنج سال داران عمده )سابمدارك مربوط به توانمندی فنی و سوابق اجرایی متقاضی/ سهام -3-1-7

 سن انجام کار(حشرکت متقاضی به انضمام مستندات مربوطه شامل: قراردادهای منعقده و گواهی های اخیر 

 داران عمدههای در دست اجرای متقاضی و سهامها و طرحفهرست و اطالعات پروژه -3-1-8

 اجرای طرح، بهمراه تاییدیه  ارائه تاییدیه بانک و یا موسسات مالی معتبر مبنی بر توان مالی متقاضی برای -3-1-9

 6ر مدت زمان های داخلی و خارجی و گواهی گردش مالی حساب دیا گواهی موجودی از بانک بانكیسپرده 

 ماهه اخیر

یالت، سوابق خصوص تعداد نفرات، سطح تحصتكمیل فرم منابع انسانی شرکت و یا کنسرسیوم در  -3-1-10

ظامنامه های آموزشی های تضمین کیفیت، ناجرایی و آموزشی مرتبط با پروژه بهمراه نمودار سازمانی، گواهی

 (6)مطابق پیوست شماره  و...

بازاریابی و تجارت  گذاری، در زمینههای شرکت متقاضی سرمایهمستندات مربوط به سوابق و فعالیت -3-1-11

 و موارد مشابه پتروشیمیمحصوالت 

 (Execution Plan)ارائه برنامه زمانبندی اجرایی جهت اجرای مراحل مختلف طرح   -3-1-12

و  (Cash Flow)به همراه جریان تلفیقی نقدینگی  (Financial Plan)نحوه تامین منابع مالی طرح  -3-1-13

 (10ماره شست مطابق جدول پیو)های در دست اجرا اجرای طرح مذکور و دیگر طرح جهتجزئیات مربوطه 
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ودن( با ارائه مستندات قرارداد و یا تفاهم نامه مبنی بر داشتن شریک معتبر خارجی )در صورت دارا ب -3-1-14

 معتبر

ها به نسبت زیابی)کلیه ارارائه مشارکت نامه محضری جهت تقاضای سرمایه گذاری بصورت کنسرسیوم  -3-1-15

 (.محاسبه خواهد شد الشرکهسهم 

درصد  20 عهد تامینالعاده شرکت مبنی بر تصورتجلسه عمومی عادی به طور فوقفرم تكمیل و ارائه  -3-1-16

 .(7 شماره مطابق پیوست) دارانکل از محل آورده سهام گذاریسرمایهاز 

اخلی شرکت برای اجرای دداران از محل منابع جهت میزان آورده سهامخود اظهاری تكمیل و ارائه فرم  -3-1-17 

 .(8 شماره مطابق پیوست) ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان منطقهدر  GTXطرح 

 .(9 شماره مطابق پیوست) اظهارنامه صحت مدارك ارسالیتكمیل و ارائه فرم  -3-1-18
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 بخش چهارم

 ارزيابي و ضريب وزني معيارهامعيارهاي 
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 معيارهاي ارزيابي و ضريب وزني معيارها -4

 گذاريمعيارهاي ارزيابي متقاضيان سرمايه -4-1

 باشد:گذاری به شرح ذیل میمعیارهای ارزیابی مالی، فنی و مدیریت اجرایی متقاضیان سرمایه

 گذارماهیت سرمایه -

 داشتن شریک معتبر خارجی  -

 های مالی حسابرسی شده سال گذشته متقاضیبررسی صورت -

 محل تامین منابع مورد نظر متقاضی برای تامین نقدینگی مورد نیاز طرح -

 گذاری طرحمیزان سقف اعتبار بانكی نسبت به میزان کل سرمایه -

 میزان درصد مالكیت در محصول اصلی طرح از سهم کل تولیدات قابل فروش در کشور  -

 ی تولید طرح باالدستی یا تكمیلی طرح درخواستی ر زنجیرهقرار گرفتن د -

 داران اصلی شرکت متقاضی اعم از حقیقی و حقوقیسوابق سهام -

 های صنعت نفت )صالحیت متقاضیان(داران و مدیران در پروژهتوانمندی سهام -

 منابع انسانی  -

عیارهای ارزیابی م -(3)شماره ضروری است تا متقاضیان نسبت به ارسال مدارك و مستندات مطابق جدول 

 اقدام نماید.  -گذاریمتقاضیان سرمایه مالی و فنی
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 1گذاریمعیارهای ارزیابی مالی و فنی متقاضیان سرمایه  -3 جدول

 گيريتوضيح واحد اندازه شرح معيارها رديف
ي

نف
ز م

تيا
ام

ت 
مثب

از 
متي

ا
از 

متي
ل ا

داق
ح

از 
متي

ر ا
كث

دا
ح

 

 حقوقی ماهیت سرمایه گذار 1
 سهامی عام

 0 + 60 0 حضور در بازار بورس

 0 + 35 0 عدم حضور در بازار بورس + 60

 0 0 0 سهامی خاص سهامی خاص

 + 100 0 +2 0 درصد سهام مشارکت خارجی 1بازای هر   2داشتن شریک معتبر خارجی 2

3 
های بررسی صورت

 2مالی حسابرسی شده 
 3سال گذشته متقاضی

 0 + 1 0 درصد 20درصد باالتر از 1بازای هر  مالكانهنسبت 

100 + 
 0 + 1 0 درصد 1/0بازای هر  1بیش از  نسبت جاری

 0 +1 0 درصد 1درصد بازای هر  30بیش از  نسبت سود عملیاتی

 0 + 1 0 درصد بازای هر یک درصد4بیش از  هانسبت بازده دارایی

 + 50 0 + 1 0 میلیارد ریال 100بازای هر  میزان سود انباشته

 + 100 0 + 1 0 درصد 1بازای هر  میزان گردش مالی سالیانه/ کل سرمایه مورد نیاز طرح

 های ثابت مشهود شرکت اصلیارزش بهای تمام شده دارایی
 )اموال منقول و غیر منقول( 

 + 50 0 +1  میلیارد ریال 100بازای هر 

 4نظر متقاضی جهت تامین نقدینگی مورد نیاز طرحمحل تامین منابع مورد  4
 1ر داران از منابع داخلی بازای هآورده سهام

 درصد مورد نیاز
0 2 + 0 200 + 

 + 50 0 + 1 0 درصد مورد نیاز 2بازای هر  5گذاری طرحمیزان سقف اعتبار بانكی نسبت به میزان کل سرمایه 5

 + 60 0 + 3 0 درصد 20هر یک درصد تا  از سهم کل تولیدات قابل فروش در کشورمیزان درصد مالكیت در محصول اصلی طرح  6

 + 70 0 + 70 0 خوراك یا محصول طرح در زنجیره باشد قرار گرفتن در زنجیره تولید طرح باالدستی یا تكمیلی، طرح درخواستی 7

 6پتروشیمیداران اصلی شرکت متقاضی اعم از حقیقی و حقوقی در صنعت سوابق سهام 8

 + 10 - 40تا  در مسایل حقوقی و قراردادی

50 - 50 + 

 + 10 - 40تا  در مسایل مالی

 + 10 - 40تا  در رعایت ضوابط تولید

 + 10 - 40تا  در رعایت ضوابط ایمنی و محیط زیست

 + 10 - 40تا  در رعایت ضوابط توزیع و فروش

 های صنعت نفت )صالحیت متقاضیان(مدیران پروژهداران و توانمندی سهام 9

 0 + 30 0 اجرای پروژه

70 + 
 0 + 10 0 تامین دانش فنی

 0 + 20 0 مهندسی و ساخت

 0 + 10 0 تامین فاینانس

 منابع انسانی 10

 0 + 30 0 - وژه های ویژه و مرتبط با پرتعداد، سطح تحصیالت، سوابق و آموزش

 0 + 5  - های مرتبطبرخورداری از دپارتمان فنی مهندسی و دپارتمان + 40

 0 + 5 0 - و ... های تضمین کیفیت و تعالی سازمانینظام اموزشی کارکنان نظام

 

 :نكات
 رفت.های پیشگفته در خصوص سهامداران عمده آن صورت خواهد پذیدرصورتی که شرکت متقاضی تازه تاسیس باشد بررسی .1

 بودن شریک خارجی برمبنای تشخیص کمیته ارزیابی خواهد بود. معتبر .2

ظرات حسابرس صورت نهای اصلی، با اعمال های مالی عملكرد سال آخر حسابرسی شده شرکتها، برمبنای صورتهای مالی شرکتبررسی .3

 ر خواهد گرفت.مالك عمل قراخواهد پذیرفت و درصورتی که شرکت سهامی خاص باشد، گزارش حسابرسی مطابق اظهارنامه مالیاتی 

الم نتیجه، مستندات کافی از امتیازدهی، براساس خوداظهاری متقاضیان انجام خواهد شد و پس از بررسی و امتیازدهی متقاضیان، قبل از اع .4

 فت. خواهد گر متقاضیان ردیف اول و دوم که حایز حداکثر امتیاز گردند، دریافت و توسط کمیته ارزیابی مورد رسیدگی قرار

 ك عمل قرار خواهد گرفت.ها مالهای مختلف، مجموع آنارایه تاییدیه از بانک مربوطه الزامی است و در صورت ارایه تاییدیه از بانک .5

 درصد و باالتر از سهام شرکت متقاضی را در اختیار دارند. 10دارانی که سهامداران اصلی شرکت متقاضی عبارتند از سهام .6
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 بخش پنجم

 نتايج ارزيابي
 

 

 

 

  



 بر پارسياناسناد فراخوان عمومي  شناسائي سرمايه گذار در منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي  

  

22 

 جدول نتايج ارزيابي -5-1

گذاری، طرح به متقاضیانی که متقاضیان سرمایهپس از ارزیابی مالی، فنی و مدیریت اجرایی اسناد و مدارك 

 ذاری است.قابل واگ -تایج ارزیابین -(4)شماره  امتیاز یا بیشتر از آن را کسب نمایند براساس جدول 300

 

 نتایج ارزیابی -4 جدول

 رديف
 حد نصاب امتيازات كسب شده 

 امتياز كل( 1000)از مجموع 
 شرح اقدام

 متقاضیواگذاری کل طرح به  800بیش از  1

2 800- 501 
 صورت سهامدار عمدهواگذاری طرح به متقاضی به

 شریک معتبر درصد طرح متناسب با درصد امتیاز کسب شده( با 80تا  50)واگذاری 

 حضور در طرح بعنوان شریک معتبر بدون در اختیار گرفتن سهام عمده 500-300 3
 
 

درصد سهام طرح از  ئه بیش از دهشریک خود را برای اراتواند متقاضی برنده سهام عمده طرح، می -5-1-1

، 3های ردیفانتخاب نماید. در صورت عدم تمایل به شراکت با شرکت( 4 جدول )شماره 3های ردیف شرکت

ماه نسبت به معرفی شریک خود اقدام نماید. سپس ارزیابی شرکت معرفی بایستی ظرف مدت حداکثر یک

شرکت مذکور به  ،امتیاز 300صورت پذیرفته و در صورت کسب حداقل ( 3جدول )شماره شده براساس 

 دار عمده طرح پذیرفته خواهد شد.عنوان شریک سهام

اولویت با متقاضی خواهد بود که طرح در دست اجرا  ±%5در شرایط کسب امتیاز مساوی با تلورانس -5-1-2

 نداشته باشد.

امكان سنجی رش کامل زاماه نسبت به تهیه و ارائه گ سرمایه گذار منتخب می بایستی ظرف مدت یک-5-1-3

ایع به شرکت ملی صن Feasibility Study Bankable  (FSB)مورد قبول بانک  GTXفنی و اقتصادی طرح 

نایع پتروشیمی پتروشیمی اقدام نموده و پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت نفت از طریق شرکت ملی ص

 بر پارسیان جنوب اقدام نماید.شرکت توسعه صنایع انرژینسبت به انعقاد قرارداد با 
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 1پيوست 

 نمودار فرآيند فراخوان
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 فرآیند فراخوان جذب سرمایه گذار پتروشیمی -1نمودار 

 پيش آگهي فراخوان عمومي شناسايي سرمايه گذار

انرژي بر پارسياندر روزنامه هاي كثيراالنتشار و وب سايت منطقه ويژه اقتصادي صنايع   

سيان  انتشار آگهي فراخوان در روزنامه هاي كثيراالنتشار و وب سايت منطقه اقتصادي صنايع انرژي بر پار

 GTX دريافت اسناد ارزيابي و احراز صالحيت عمومي متقاضيان سرمايه گذاري در طرح 

 ارزيابي متقاضيان

 موارد الزم به رعايت

 

 نياز مورد اسناد و مدارك

 هلتم آخرین از قبل هفته یک ابهام، حداکثر هرگونه رفع جهت -
 شود. درخواست آن تسلیم پیشنهادات تحویل

 مشارکت:ه صورت در صورت حضور متقاضی ب -
عهده یكی از شرکا که مسئولیت اجرای بخش کلیدی قرارداد را بر

 وگیرد باید به عنوان رهبر گروه تعیین و معرفی شود. اجازه می
ه با اختیارات مربوط به این شریک باید با ارسال یک توافقنام

 کاشر از یک هر سهم نسبت آن در امضاهای حقوقی مجاز شرکا که
 پیوست درخواست به تائید برسد. است، به گردیده مشخص

 تكمیل فرم مشخصات عمومی متقاضی و سوابق ـ
 مدارك برابر اصل شده ثبتی شرکت ـ
 هافهرست سهامداران و میزان سهام آن ـ
 هداران عمدهای مالی حسابرسی شده دو سال آخر متقاضی و سهامصورت ـ
 مده ...ع دارانمدارك و مستندات مربوط به دارایی و اموال متقاضی/ سهام ـ
 ن عمدهدارامدارك مربوط به توانمندی فنی و سوابق اجرایی متقاضی/ سهام ـ
داران امهای در دست اجرای متقاضی و سهها و طرحفهرست و اطالعات پروژه ـ

 عمده
 .... ارائه تاییدیه بانک و یا موسسات مالی معتبر مبنی بر توان مالی ـ
 تكمیل فرم منابع انسانی شرکت ... ـ
 زاریابی...های شرکت متقاضی در زمینه باربوط به سوابق و فعالیتمستندات م ـ
 ارائه برنامه زمانبندی اجرایی .... ـ
 ... (Financial Plan)نحوه تامین منابع مالی طرح  ـ
 قرارداد و یا تفاهم نامه مبنی بر داشتن شریک معتبر خارجی .... ـ
 ارائه مشارکت نامه محضری ... ـ
 العاده شرکتعمومی عادی به طور فوقتكمیل و ارائه صورتجلسه  ـ
 فرم خود اظهاری ..... ـ
 اظهارنامه صحت مدارك ارسالی ـ

 

 

1 

2 

گذاري سرمايه متقاضيان شرايط  

دانش فنی، توانمندی فنی و تخصصی برای مدیریت پروژه، تامین  ـ
مهندسی و ساخت، بهره برداری و تجارت محصوالت جهت انجام 

سرمایه گذاری به نحوی که دارای سوابق اجرایی مفید و مرتبط 
 در خصوص موضوع طرح باشند

الشراکه مورد نیاز در توانمندی مالی مناسب جهت تامین سهم ـ
م گذاری مورد نظر و نیز امكان ارایه وثائق متناسب با سهسرمایه

 ها خود نزد بانک

 گذار سرمايه ارزيابي معيارهاي

 گذارماهیت سرمایه ـ
 داشتن شریک معتبر خارجی  ـ
 های مالی حسابرسی شده سال گذشته متقاضیبررسی صورت ـ
 یاز طرحنمحل تامین منابع مورد نظر متقاضی برای تامین نقدینگی مورد  ـ
 گذاری طرحاعتبار بانكی نسبت به میزان کل سرمایهمیزان سقف  ـ
بل میزان درصد مالكیت در محصول اصلی طرح از سهم کل تولیدات قا ـ

 فروش در کشور 
 ی تولید طرح باالدستی یا تكمیلی، طرح درخواستی قرار گرفتن در زنجیره ـ
 داران اصلی شرکت متقاضی اعم از حقیقی و حقوقیسوابق سهام ـ
یت های صنعت نفت )صالحداران و مدیران در پروژهتوانمندی سهام ـ

 متقاضیان(
 منابع انسانی  ـ

 

4 

5 

هاآن به امتيازدهي و ارزيابي معيارهاي اعمال  

 نتايج ارزيابي

 روز( 30بررسي مدارك و مستندات )

روز( 30تحويل مدارك و مستندات )  

روز بعد از انتشار پيش آگهي30  

 

امتياز 500-300  

 هام عمدهسحضور در طرح به عنوان شریک معتبر بدون در اختیار گرفتن 

امتياز 501 -800  

 واگذاری طرح به متقاضی بصورت سهامدار عمده
یاز طرح متناسب با درصد امت ددرص 80تا  50)واگذاری 

 کسب شده( با شریک معتبر

امتياز  800بيش از   

 6 ورود به مرحله واگذاري

 واگذاری کل طرح به متقاضی

ها و ارائه مدارك و مستندات مربوطه تكميل فرم

  گذارانتوسط سرمايه

برگزاري جلسه شفاف سازي پروژه 

 توسط كارفرما
3 

روز بعد از دريافت اسناد ارزيابي 5  
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 2پيوست 

 (Site Conditions) شرايط محيطي سايت
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Site Conditions: 

-Climatic Conditions/ Meteorological Data 

 Temperature 

a) Maximum recorded temperature: 50 °C 

b) Minimum recorded temperature: 5.2 °C 

c) Design winterizing temperature: Based on local standards 

d) Wet bulb temperature (for Design of air cooler, fans, compressors): Based on local standards 

e) Dry bulb temperature for design of air cooler, fans, compressors: Based on local standards 

f) Maximum ambient temperature for mechanical, civil and structural design: Based on local 

standards 

g) Design temperature for electrical equipment Max. Outdoor: Based on local standards Max. 

Indoor: Based on local & int. standards 

h) Maximum design temperature for equipment exposed to sunlight: Based on local & int. 

standards 

i) Minimum design temperature: Based on local & int. standards 

 Humidity 

a) Maximum relative in summer: 82% 

b) Minimum relative in summer: 30% 

c) Average relative humidity in winter: 56.7% 

 Barometric Pressure (mbar) 

Min: 989.6 (QNH PRESSURE) 

Max: 1028 (QNH PRESSURE) 

 Wind 

a) Shape Factor: Based on local & int. standards 

b) Design wind velocity: Based on local .standards 

c) Prevailing wind direction: 315°, NW 

d) Flare thermal radiation: Based on local & Int’standards 

 Rainfall & Snow Precipitation 

a) Maximum rainfall in one hour: 56 mm (Return period 100 year) 

b) Design snow load: Based on local & int. standards °C 

c) Design rainfall: Based on local standards mm/hr 

 Design Data for Aid Conditioning 

The fallowing data shall be considered for design of air conditioned areas. 

Design temp. Of outdoor for HVAC: °C 

a) Summer 

I. Indoor required temperature: Based on local & int. standards 

II. Relative humidity: Based on local standards 
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b) Winter 

I. Indoor required temperature: Based on local & int. standards Relative humidity: Based 

on local standard 

 Other Data ـ

 Transportation 

I. Max. Weight = 40 ton 

II. Max. Height = 4.1m 

III .Max. Width = 2.6 m 

IV. Max. Length = 34.8m 

V. Max. Load per axle:…ton 

Note: For equipment with dimensions and weights higher than the road capacity specified 

above, that may require to be split into pieces, owner should be informed on which special 

permission can be obtained. 

 Pollution 

I. Surface and underground fresh water pollution shall be avoided. 

II. Any undue air pollution due to proximity of site to a major city shall be avoided. 

 Miscellaneous 

I. Number of days with Dust Storm (annually average) = 87 
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 3پيوست 

 خوراك و شيوه نامه()ابالغ نرخ خوراك، تخفيف  مصوبات
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 هاي پتروشيميمصوبه ابالغ نرخ خوراك گاز طبيعي واحد -1-3پيوست 
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 تهمصوبه تخفيف خوراك به مناطق كمتر توسعه ياف -2-3پيوست 
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 جوز وتخصيص خوراكشيوه نامه نحوه بررسي تقاضا، صدور م -3-3 پيوست
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 4پيوست 

 چك ليست مدارك و اسناد تحويلي توسط متقاضيان
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  مورد نياز متقاضيانمدارك و اسناد 

 2ه چاپی به همراه نسخ 2باشد الزم است از هر یک از مدارك لیست مدارك و اسناد مورد نیاز بشرح ذیل می

چک لیست عالمت  ها و مدارك تهیه و ارسال گردد و در اینتمامی فرم ونیكیلوح فشرده حاوی نسخه الكتر

 زده شود.

 (5مطابق پیوست شماره ) تكمیل فرم مشخصات عمومی متقاضی و سوابق  

 آخرین روزنامه  مدارك برابر اصل شده ثبتی شرکت )شامل اظهارنامه، اساسنامه، آگهی تاسیس، اولین و

 ه ملی(رسمی و آگهی آخرین  تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور، کداقتصادی و شناس

 هافهرست سهامداران و میزان سهام آن 

 داران عمدهدو سال آخر متقاضی و سهام های مالی حسابرسی شدهصورت 

 داران عمده بهمراه ارزیابی کارشناسی مدارك و مستندات مربوط به دارایی و اموال متقاضی/ سهام

)دارایی های اشاره شده نباید در رهن هیچ یک از بانک ها، موسسات مالی دولتی و یا خصوصی دادگستری

 و یا اشخاص حقیقی/حقوقی باشد(

 داران عمده )سابقه اجرایی پنج سال اخیر به توانمندی فنی و سوابق اجرایی متقاضی/ سهام مدارك مربوط

 های حسن انجام کار(شرکت متقاضی به انضمام مستندات مربوطه شامل: قراردادهای منعقده و گواهی

 داران عمدههای در دست اجرای متقاضی و سهامها و طرحفهرست و اطالعات پروژه 

  تاییدیه بانک و یا موسسات مالی معتبر مبنی بر توان مالی متقاضی برای اجرای طرح، بهمراه تاییدیه  ارائه

های داخلی و خارجی و گواهی گردش مالی حساب در مدت زمان سپرده بانكی یا گواهی موجودی از بانک

 ماهه اخیر 6

 ،سطح تحصیالت، سوابق اجرایی  تكمیل فرم منابع انسانی شرکت و یا کنسرسیوم در خصوص تعداد نفرات

 های آموزشی و...های تضمین کیفیت، نظامنامهو آموزشی مرتبط با پروژه بهمراه نمودار سازمانی، گواهی

 (6)مطابق پیوست شماره 

 گذاری، در زمینه بازاریابی و تجارت های شرکت متقاضی سرمایهمستندات مربوط به سوابق و فعالیت

 موارد مشابهمحصوالت پتروشیمی و 

  ارائه برنامه زمانبندی اجرایی جهت اجرای مراحل مختلف طرح(Execution Plan) 

  نحوه تامین منابع مالی طرح(Financial Plan)  به همراه جریان تلفیقی نقدینگی(Cash Flow)  و

وست شماره )مطابق جدول پیهای در دست اجرا جزئیات مربوطه جهت اجرای طرح مذکور و دیگر طرح

10) 
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  )ا ارائه مستندات معتبربقرارداد و یا تفاهم نامه مبنی بر داشتن شریک معتبر خارجی )در صورت دارا بودن 

 ی ها به نسبت ارائه مشارکت نامه محضری جهت تقاضای سرمایه گذاری بصورت کنسرسیوم )کلیه ارزیاب

 سهم الشرکه محاسبه خواهد شد(

  درصد از 20العاده شرکت مبنی بر تعهد تامینبه طور فوقصورتجلسه عمومی عادی فرم تكمیل و ارائه

 (7 )مطابق پیوست شمارهداران گذاری کل از محل آورده سهامسرمایه

  داران از محل منابع داخلی شرکت برای اجرای فرم خود اظهاری جهت میزان آورده سهامتكمیل و ارائه

 (8 )مطابق پیوست شمارهدر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان  GTXطرح 

  (9 )مطابق پیوست شمارهاظهارنامه صحت مدارك ارسالی تكمیل و ارائه فرم 
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 5پيوست 

 فرم مشخصات عمومي متقاضي و سوابق
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 بسمه تعالي

 تاريخ:

 شماره:

 فرم مشخصات عمومي متقاضي و سوابق

 

 شرکت متقاضی:نام -1

 شماره ثبت و تاریخ تاسیس:-2

 شناسه ملی:-3

 سرمایه ثبت شده:-4

 نوع فعالیت:-5

 آدرس:-6

 تلفن و نمابر:-7

 شرکت و مدیر عامل: نشانی الكترونیكی-8

 آدرس وب سایت:-9

 ها:نام سایر شعب و نمایندگی-10

 ام اعضا و سهم متقاضیان مشترك )کنسرسیوم(:ن-11

 

 میزان سهم هریک از متقاضیان مشترك                     نام شرکت های عضو 

1- .......................         ...                .............................. 

2-........................          ..                .............................. 

3-.................    ........                      ............................... 

 

 

 

 های عضو الزامی است.بدیهی است در صورت وجود کنسرسیوم تكمیل اطالعات فوق برای کلیه شرکت تبصره: 
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 اسامی سهامداران/شرکاء-12

 درصد سهام                     نام                   

1- ..............................                         .......................... 

2-.........................           .                 ............................. 

3-.........................                           ............................. 

 

 )و...   J.V. ,BOT ,BOO ,BO .EPCFفاینانسبیع متقابل، (روش سرمایه گذاری و نوع تامین مالی -13

 گذاری متقاضی در زمینه مورد نظرلی / سرمایهمیزان تخمینی تامین ما-14

 آورده / تسهیالت( و منابع تامین )داخلی و خارجی(گذاری )میزان تخمینی ترکیب سرمایه-15

 ص گردد:مالی )فاینانس( موارد ذیل در حد امكان مشخدر صورت تامین -16

 نبع تامین مالی مورد نظرم-16-1

 های تامین مالی طرحها و هزینهرخنمدت اعتبار، -16-2

 تامین مالی )فاینانس( روش و فرآیند-16-3

 تاییدیه بانک عامل یا موسسه اعتباری دارای مجوز-16-4
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 6پيوست 

 مديران فرم اطالعات 
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 7پيوست 

 عادي عموميمجمع  صورتجلسهفرم 
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 8پيوست 

 خوداظهاريفرم 
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 داران از محل منابع داخلي شركت براي اجراي طرح فرم خود اظهاري جهت ميزان آورده سهامGTX  در

 منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان

املی/ .. با مدیر ع.................................................................شود شرکت/ مشارکت وسیله گواهی میبدین

نجام طرح ا....... جهت ....................................نمایندگی مجاز مشارکت ..................................کد اقتصادی...............

از محل منابع  ....... ریال............ع انرژی بر پارسیان مبلغ.......................گفته در منطقه ویژه اقتصادی صنایپیش

 داخلی شرکت تامین خواهد نمود.

کت/ مشارکت ارایه درضمن برای اثبات اظهارات باال مدارك و مستندات ذیل دال بر توانمندی مالی این شر

 خواهد شد. 

 

 

 مديرعامل:

 شركت/ مشاركت:

 مشاركت : نماينده مجاز

 امضا:

 تاريخ:
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 9پيوست 

 اظهارنامه صحت مدارك ارساليفرم 
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  ارسالي مداركصحت 

رکت توسعه صنایع ش طریق از( ایمیدرو)ایران  معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان پیرو فراخوان

 GTXوژه در مورد پر 20/08/97بر پارسیان جنوب با همكاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورخ انرژی

...... .................................................... اینجانب ..........................................................................................

نمایم، اطالعات ارایه شده .. تأیید می.............مدیرعامل/ نماینده مجاز مشارکت ................................................

 باشد. در این اظهارنامه و مدارك منضم به آن، صحیح می

تواند در هر بر پارسیان جنوب میرسد، شرکت توسعه صنایع انرژیشده به اثبات بهرگاه خالف موارد اعالم

اقدام کند و با  رگونه جریمه یا محرومیتای کار را متوقف و نسبت به گزارش به مراجع ذیربط جهت همرحله

 نمایم.امضای این تعهدنامه، حق هرگونه اعتراض را در این باره از خود سلب می

 

 

 مديرعامل:

 شركت/ مشاركت:

 نماينده مجاز مشاركت :

 امضا:

 تاريخ:
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 10پيوست 

هاي در دست اجرا و مورد طرح (Cash Flow) نقدينگيتلفيقي جدول جريان 

 تقاضا
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 رديف
شرح 

 طرح

وضعيت 

 طرح

ميزان سرمايه گذاري 

كل طرح )ميليون دالر 

 يا ميليارد ريال(

 سهامداران

درصد 

سهامداري در 

 طرح

ميزان و محل تامين 

 نقدينگي طرح 

 )ميليون دالر يا ميليارد ريال(

 هزينه هاي انجام شده تا كنون

 )ميليون دالر يا ميليارد ريال(

 دوران اجرا

13..سال. 13..سال. 13سال...  13سال..  13سال..   امnسال  

 آورده سهامداران

1 
 طرح الف

 طرح های
 در حال اجرا 

 

  Aسهامدار
        Aمیزان آورده سهامدار

        منبع و محل تامین

  Bسهامدار
        Bمیزان آورده سهامدار

        منبع و محل تامین

  Cسهامدار
        Cسهامدارمیزان آورده 

        منبع و محل تامین

  Dسهامدار
        Dمیزان آورده سهامدار

        منبع و محل تامین

       میزان فاینانس/تسهیالت

        میزان فاینانس/تسهیالت  

        منبع و محل تامین  

        جمع کل )طرح الف(

2 
 طرح ب

 طرح
 مورد تقاضا 

 

  Aسهامدار
        Aمیزان آورده سهامدار

        منبع و محل تامین

  Bسهامدار
        Bمیزان آورده سهامدار

        منبع و محل تامین

  Cسهامدار
        Cمیزان آورده سهامدار

        منبع و محل تامین

  Dسهامدار
        Dمیزان آورده سهامدار

        منبع و محل تامین

       میزان فاینانس/تسهیالت

        میزان فاینانس/تسهیالت  

        منبع و محل تامین  

        جمع کل )طرح ب(

        کل طرح ها

        آورده سهامداران

        فاینانس/تسهیالت

        جمع کل
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