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فْزعت هغالة 

 

صفحِ ؽزح رديف 

:فصلاٍل 1

خالصِ هغالعات فٌي ٍ التصادي 

1 

:فصلدٍم 2

هعزفي هحصَل عزح 

2 

:فصلسَم 3

هغالعات فٌي ٍ هٌْذعي عزح 

13 

:فصلچْارم 4

تزرعي ّاي هالي ٍ التصادي عزح 

57 

:فصلپٌجن 5

هحاعثِ ؽاخص ّاي هالي 

77 
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 شزحرديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شزحرديف

 مطخصات طشح * 1

 تي دس ػبل240عشح تَليذؿيلٌگ ّبي فـبس لَي   

 

 هاشييآالتتَليد* 6

% 100:        تخؼ داخل- 

درصذ :    - تخؼ خارجي- 

 شاخصّايعولياتي 2

 رٍس 300:         تعذاد رٍسواري

 ًَتت 1:        تعذادًَتت واري

 عاعت 8:           سهاى ّزًَتت

 صهيي ٍ ػبختوبى * 7

 هتشهشثـ 7700هؼبحت صهيي           -

 هتشهشثـ 1700ػغح صيشثٌب             -

 هتشهشثـ  550ػبلي تَليذ              -

    "  800اًجبسّب                     -

 " 350اداسي، سفبّي، تأػيؼبت  -

درصدتأهييهَاداٍليِ* 3

 درصذ 100:          هَاد داخلي

:       - هَاد خارجي

 

 سشمايٍ گزاسي * 8

 سيبل 500/262/878/10ػشهبيِ حبثت         -

 900/993/829/1دسگشدؽ         " -

   400/256/708/12      :گزاسي ول " -

 730/995/280/1ٍام وَتبُ هذت     -

 تعذاد كاسكىان * 4

 ًفش 1هذيشيت           -

 ًفش 1وبسؿٌبع         -

 ًفش  18وبسگش هبّش       -

 "   22وبسگش ػبدُ      -

 ًفش 1    تىٌيؼيي      -

 ًفش 13    وبسهٌذ       -

 ًفز 56                     

 ّشيٌِّايتَليد* 9

 ريال 520/766/644/4ّشيٌِ ّاي ثاتت تَليذ      - 

"  764/040/832/6 هتغيز                      "- 

 " 284/807/476/11:            ّشيٌِ ّاي ول- 

 تأسيسات عمًمي * 5

 هگبويلٍَات ػبفت  615  :ثشق هلشفي ػبليبًِ -

 هتشهىقت 6000  :آة هلشفي ػبليبًِ -

 ليتش 000/75               :گبصٍئيل  -

 ليتش    25550:                صييىة  -

 داسد    :تلفيِ فبضالة  -

 داسد           :اعفبء حشيك-

 ضاخص َاي التصادي طشح * 10

ِ ػشثؼش -  دسكذ 4/57: دسكذتَليذدس ًمغ

 هبُّفت ػِ ػبل ٍ   :ػبل ّبي ثبصگـت ػشهبيِ -

ِ ول وبسوٌبى -  دسكذ 3/64  :دسكذوبسوٌبى تَليذث

 %100         :دسكذ ػْن هٌبثـ داخلي - 
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 هعزفي هحصَل طزح .فصل دٍم

 هقذهِ - 1

 تعزيف، ٍيضگي ّا ٍ هشخصات فٌي هحصَل -2

 بزرسي استاًذاردّاي هلي ٍ بيي الوللي، كذ هحصَل ٍ تعزفِ گوزكي -3

 هَا رد هصزف ٍ كاربزدّاي هحصَل -4

 اّويت استزاتضيكي كاال -5

 بزرسي باسار -6
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 ممذمٍ -1

ات خبكي داسد وِ ثيؾ اص ّشگًَِ ثشسػي فٌي ٍ فخؽّش هحلَل ٍيظگي ّب ٍ م

ؿٌبخت كحيح  .هبلي عشح، الصم اػت ايي خلَكيبت ثِ دسػتي ؿٌبختِ ؿًَذ

ّبي  گيشي هـخلبت ٍاًَاؿ هختلف هحلَل ثذٍى تشديذ، ساٌّوبي هٌبػجي رْت تلوين

 .الصم دس اًتخبة سٍؽ ٍ فوليبت تَليذ ٍ هحبػجبت ثقذي هَسد ًيبص خَاّذ ثَد

دس ايي استجبط يىي اص هؤحشتشيي سٍؽ ّبي لبثل اػتفبدُ ثِ وبسگيشي اػتبًذاسدّبي 

فالٍُ ثش ايي رْت ثشسػي ثبصاس الصم  .هتَى هلي ٍ رْبًي ّش يه اص هحلَالت هي ثبؿذ

هحلَالت ًيض هـخق گشدد تب ( ًبهگزاسي ثشٍوؼل)اػت وِ ؿوبسُ تقشفِ گوشوي 

 .دسثبسُ سًٍذ ٍاسدات ٍ كبدسات هحلَل ٍ همشسات آى ؿٌبخت الصم حبكل ؿَد

 

 تعشيف، ييظگي َا ي مطخصات فىي محصًل -2

 تعاسيف محصًل -2-1

ثِ   «ؿيلٌگ» .هي ثبؿذ« ؿيلٌگ ّبي تحت فـبس»هحلَل هَسد ًؾش دس ايي عشح  

ُ اًذ دٍ اليِ الػتيىي ٍ يه اليِ اص اليبف  :هحلَالتي گفتِ هي ؿَد وِ اص ػِ اليِ تـىيل ؿذ

 .تمَيت وٌٌذُ

 

ٍ بىذي محصًل -2-2  طبم

هخالً ثشاػبع هلشف ٍ  .ثشاػبع ثقضي خَاف هتفبٍتـبى عجمِ ثٌذي هي ؿًَذ« ؿلٌگ ّب»

 .وبسثشد ثِ اًَاؿ صيش تمؼين ثٌذي هي ؿًَذ
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 هلبسف خبًگي*

 خَدسٍػبصي*

 كٌقت ٍ هقذى *

 هقبدى*

 ؿلٌگ ّبي ّيذسٍليه ٍ پٌَهبتيه *

 ؿلٌگ ّبي هلشف فوَهي كٌقت*

 :ثِ ػِ دػتِ صيش تمؼين هي ؿًَذ «ؿلٌگ ّب»ّوچٌيي ثشاػبع فـبس وبسي،  

 آتؼوفش 20فـبس ون صيش 

 اتوؼفش 20-70فـبس هتَػظ   *   

 آتوؼفش 70فـبس ثبال ثيـتش اص     * 

 اص ًَؿ فـبس ون ٍ هتَػظ ٍ ثشاي «ؿلٌگ ّبيي»هحلَل هَسد ًؾش دس ايي عشح 

 .هلبسف فوَهي كٌقتي ٍ ّيذسٍليه هي ثبؿذ

 

 مطخصات فىي محصًل - 2-3

 :اص ػِ اليِ صيش تـىيل ؿذُ اًذ« ؿلٌگ ّب»

 .اليِ الػتيىي اٍل وِ دس توبع ثب هبدُ اًتمبلي هي ثبؿذ * 

 اليبف تمَيت وٌٌذُ * 

 .اليِ هحبفؼ سٍيي وِ دس توبع ثب هحيظ اعشاف اػت * 
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هبدُ  .اليِ اٍل ثبيذ دس ثشاثش احشات فيضيىي ٍ ؿيويبيي هبدُ اًتمبلي همبٍم ثبؿذ

اًتمبلي هي تَاًذ ثبفج ػبيؾ الػتيه گشدد ٍ اص عشفي اوخش سٍغي ّبي ّيذسٍليه 

 C 200°تب  C 65°هحذٍدٓ دهبيي  ّب دس ؿلٌگ .ثبفج تَسم الػتيه ّب هي ؿًَذ

 .ؿًَذ اػتفبدُ هي

اليبف اًتخبثي ثشاي ؿلٌگ  ثيـتش اص ّوِ تبثـ فـبس وبسي ؿلٌگ هي ثبؿذ  

 اوؼيظى، اصى، ،ٍؽيفِ اليِ ثيشًٍي همبٍهت دس ثشاثش فَاهل هحيغي اص لجيل دهب

 .ػبيؾ ٍ سٍغي ّب هي ثبؿذ

 (دهب، سعَثت، اوؼيظى، اصى، سٍغي)ثشاي اليِ الػتيىي ثؼتِ ثِ ؿشايظ وبسي  

 .ٍي .اص االػتَهشّبيي هبًٌذ الػتيه عجيقي، الػتيه ولشٍپشى، الػتيه فيتشيل ٍ پي

 .ػي اػتفبدُ هي گشدد

ػي ثشاي هلبسف ػجه ٍ خبًگي، ربيي وِ ؿشايظ وبسي خيلي ػخت  .ٍي .اص پي

 .ًجبؿذ اػتفبدُ هي ؿَد

دس توبع ثب سٍغي  «ؿلٌگ»دس ربّبيي وِ دهب خيلي ثبال ًجبؿذ ٍ   NR  ٍSBRاص 

هي تَاى اػتفبدُ وشد هٌَط ثِ C120°ًجبؿذ اػتفبدُ هي ؿَد اص  ثشاي دهبّبي تب 

اهتيبص الػتيه ًيتشيل همبٍهت دس ثشاثش سٍغي ّبيي  .ايي وِ توبع ثب سٍغي ًجبؿذ

ًفتي اػت ثِ ّويي رْت اص آى دس اليِ داخلي ؿلٌگ ّبي ّيذسٍليه دس توبع ثب 

الػتيه ولشٍپشى فالٍُ ثش همبٍهت دس ثشاثش  .سٍغي ّبي ّيذسٍليه اػتفبدُ هي ؿَد

ايي الػتيه همبٍهت خَثي  .سغي ّب، فوش ثؼيبس خَثي دس ؿشايظ ػخت وبسي داسد
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اػتفبدُ « ؿلٌگ ّب»ى دس اليِ سٍيي آ اص لليددس ثشاثش اوؼيظى ٍ اصى داسد ثِ ّويي 

 .هي ؿَد

سى، اياليبف هَسد اػتفبدُ هقوَالً اص رٌغ پٌجِ، سايَى، ًبيلَى، پلي اػت 

ثشاي فـبسّبي پبييي هقوَالً اص پٌجِ ٍ سايَى اػتفبدُ  .آساهيذ ٍ فَالد هي ثبؿذ

اػتش اػتفبدُ هي ؿَد ٍ ثشاي فـبسّبي ثبال  ثشاي فـبسّبي هتَػظ اص پلي .هي ؿَد

 .اص اليبف فَالدي اػتفبدُ هي گشدد

 

 بستٍ بىذي محصًل -2-4

ثِ  .ايي ٍاحذ ثِ كَست سٍلي ثِ ثبصاس فشضِ هي گشدًذ «ؿلٌگ ّبي تَليذي» 

ايي كَست وِ ؿلٌگ ّب دس آخش خظ تَليذ ثش سٍي ٍاحذ روـ وي هي سًٍذ ٍ ثِ 

 .كَست سٍل دس هي آيٌذ ٍآهبدٓ ٍسٍد ثِ ثبصاس هي ؿًَذ

 

 بشسسي استاوذاسدملي، بيه المللي ي تعشفٍ گمشكي محصًل -3

 ضماسٌ تعشفٍ -3-1

دس دادٍػتذّبي ثيي الوللي رْت وُذثٌذي وبالّب دس اهش كبدسات ٍ ٍاسدات ٍ  

ِ ثٌذي اػتفبدُ هي ؿَد  تقييي حمَق گوشوي ٍ ػَد ثبصسگبًي، ثيـتش اص دٍ ًَؿ عجم

ِ ثٌذي ًبهگزاسي ثشٍوؼل ٍ ديگشي عجمِ ثٌذي تزبست ثيي الوللي  يىي اص ايي عجم

 .اػت
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ِ ثٌذي   سٍؽ عجمِ ثٌذي هَسد اػتفبدُ دس ثبصسگبًي خبسري ايشاى، عجم

ثشٍوؼل اػت وِ ثٌبثشًيبصّب ٍ وبسثشدّبي خبف هَرَد، ثقضبً تمؼين ثٌذي ّبي 

 .ثيـتشي دس صيش تقشفِ ّب اًزبم گشفتِ اػت

، (صيش تقشفِ)دس رذٍل صيش، ؿوبسُ تقشفِ گوشوي وِ ػيؼتن ّوبٌّگ ؿذُ 

ًَؿ وبالّب، حمَق گوشوي، ػَد ثبصسگبًي ٍ ؿشايظ ٍسٍد هحلَل دسد گشديذُ 

 .اػت

 

 

ؿوبسُ سديف 

تقشفِ 

وذػيؼتن 

ّوبٌّگ ؿذُ 

ؿشايظ ٍاسدات ػَد ثبصسگبًي حمَق گوشوي ًَؿ وبال 

لَلِ ٍ ؿيلٌگ اص وبئَچَي ٍلىبًيضُ  30/4009 09/40 1

ػفت ًـذّف هؼتحىن ؿذُ يب رَس 

ؿذُ ثِ ًحَي ديگش فمظ ثب هَاد 

ًؼبري 

ٍاسدات ايي وبال هٌَط  10 10

ثِ وؼت هزَص اص 

ٍصاست ثبصسگبيي ٍ 

كٌبيـ ٍ هقبدى 

هي ثبؿذ 

 

 

 بشسسي استاوذاسدَاي محصًل- 3 

رْت رلت افتوبد هلشف وٌٌذگبى هحلَل تَليذي ٍ ًيض سفبيت ًىبت هشثَط ثِ 

 ثِ عَس ولي دس هَسد ّش . تَرِ ثِ اػتبًذاسدّبي آى ضشٍسي اػت،وٌتشل ويفيت هحلَل
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هحلَل اػتبًذاسدّبي هختلفي ٍرَد داسد تبوٌَى دس ايشاى اػتبًذاسدي دس ايي صهيٌِ تذٍيي 

ًيبفتِ اػت ٍ دس تَليذ ايي هحلَل اص اػتبًذاسدّبي خبسري هَرَد وِ دس رذٍل ريل اسائِ 

هي ؿًَذ اػتفبدُ هي ؿَد وِ رْت كبدسات ٍ دػتيبثي ثِ ثبصاسّبي خبسد اص وـَس ٍ 

 .سػذ ايزبد اهىبى سلبثت ثب تَليذ وٌٌذگبى خبسري، سفبيت ايي اػتبًذاسدّب الضاهي ثِ  ًؾش هي

 

 

 

 

 

 سديف هَضَؿ اػتبًذاسد ًَؿ ٍ ؿوبسُ اػتبًذاسد

 1 تؼت فـبس ّيذسٍاػتبتيه Iso-1402اػتبًذاسد 

" Iso-1746 2 تؼت خـي 

"Iso-2398 ُ3 ؿلٌگ ّبي كٌقتي َّاي فـشد 

" Iso – 2928 4 ؿلٌگ ّبي اًتمبل گبص هبيـ 

" Iso- 3949 5 ؿلٌگ ّبي ّيذسٍليه 

" Iso – 3996  ؿلٌگ ّبي ّيذسٍليه ػيؼتن

 تشهض خَدسٍ

6 
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 مًاسد مصشف ي كاسبشدَاي محصًل -4

هي ثبؿذ وِ هَسد هلشف « ؿلٌگ ّبي تحت فـبس»هحلَل هَسد ًؾش دس ايي عشح  

اًتمبل گبصّب ٍ هبيقبت هخلَكبً َّاي فـشدُ ٍ سٍغي ثِ وبس سفتِ دس  ايي هحلَالت دس

 .ػيؼتن ّبي ّيذسٍليه هي ثبؿذ

 

 اَميت استشاتظيكي كاال ي بشسسي كاالَاي جايگضيه -5

 بشسسي كاالَاي جايگضيه -5-1

 .ؿلٌگ ّبي فـبس لَي رضء وبالّبي ٍاػغِ اي دس كٌبيـ هختلف هي ثبؿٌذ 

هي ؿًَذ ٍلي ثِ عَس ولي لبثليت  «ؿيلٌگ ّب»ّبي فلضي دس ثقضي هَاسد ربيگضيي ايي  لَلِ

 .ثِ اًحبء هختلف ثبفج ثشتشي آًْب ًؼجت ثِ ديگش وبالّب ؿذُ اػت« ؿيلٌگ ّب»ايي 

 

 اَميت استشاتظيكي كاال -5-2

اهشٍصُ اوخش كٌبيـ ثشاي خغَط تَليذ خَد ًيبص ثِ اػتفبدُ اص ػيؼتن ّبي  

 «ؿيلٌگ ّبي فـبس لَي»ّيذسٍليه داسًذ وِ ايي ػيؼتن ّب فوذتبم ًيبص ثِ هحلَالت 

ًمؾ ٍ اّويت »لزا ايي ًَؿ هحلَالت دس حبل حبضش ثشاي اوخش كٌبيـ داساي  .داسًذ

ثباليي هي ثبؿٌذ ٍ دس حميمت ثب اػتفبدُ اص ايي ًَؿ هحلَالت ٍاػغِ اي اػت  «اػتشاتظيىي

 .خَد سا ثِ حشوت دس آٍسًذ «چشخِ تَليذ »وِ هي تَاًٌذ
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 بشسسي باصاس -6

ثشسػي اهىبى فشٍؽ ثشاي هحلَل تَليذ ؿذُ دس ّش ٍاحذ رذيذ كٌقتي هي تَاًذ  

دس ايي  .فبهل ثؼيبس هؤحشي دس اسصيبثي هَلقيت التلبدي ٍ آيٌذُ ايي گًَِ ٍاحذّب ثبؿذ

 هيضاى هلشف ،استجبط ثب دس ًؾش گشفتي ٍيظگي ّبي خبف ّش كٌقت، ٍضقيت تَليذ داخلي

هَسد تحليل ٍ ثشسػي لشاس هي گيشد ( ثشهجٌبي اًَاؿ وبسثشدّبي هحلَل)ٍ ًيبصّبي داخلي 

ٍ ثب تقييي هيضاى ووجَد تَليذ داخلي ٍ ّوچٌيي ؿشايظ كبدسات ثبيذ ػْن لبثل وؼت ثبصاس 

اص ػَي ديگش ٍيظگي ّبي خبف ّش كٌقت، هوىي  .ثشاي ٍاحذّبي رذيذ اسصيبثي گشدد

اػت اهىبًبت ٍيظُ اي سا ثشاي فشٍؽ ٍ ثبصاسيبثي هحلَالت آى فشاّن آٍسد وِ دس ّش 

 .هَسد ثبيذ ثِ عَس رذاگبًِ هَسد ثشسػي لشاس گيشد

 

 بشسسي سيوذ مصشف -6-1

 خَسدػبصي، تَليذ ،سؿذ سٍصافضٍى كٌبيـ هختلف هبًٌذ كٌبيـ ٍػبيل خبًگي 

 كٌقت ًفت ٍ هقبدى ٍ تَرِ ٍيظُ ثِ ،هبؿيي ّبي ثب ػيؼتن ّيذسٍليه ٍ پٌَهبتيه

ؿيلٌگ ّبي هَسد اػتفبدُ دس »هحلَالت داخلي ثب ّذف خَدوفبيي ثبفج سؿذ ًشخ هلشف 

ؿذُ اػت ٍ ًيبص وـَس ثِ ايي وبال دس حبل حبضش صيبد هي ثبؿذ ٍ دس آيٌذُ ًيض  «ايي كٌبيـ

 .ثش ًشخ سؿذ آًْب اضبفِ هي گشدد
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 بشسسي سيوذ ياسدات ي صادسات -6-2

دس حبل حبضش دس داخل وـَس ٍرَد داسد ٍ  «ؿيلٌگ ّبي فـبس لَي»تىٌَلَطي  

چٌذ ٍاحذ تَليذي ّن دس ايي صهيٌِ الذاهبتي سا ًوَدُ اًذ ٍلي فوذُ ًيبص وـَس ثِ ايي 

ايي هحلَل دس وـَس ٍ ثِ ًيبص الجتِ ثب تَرِ  .هحلَل اص عشيك ٍاسدات تأهيي هي گشدد

ػقي دس استمبء ويفيت آى هي تَاى فالٍُ ثش اؿجبؿ ثبصاسّبي داخلي رْت دػتيبثي ثِ 

 .اي ٍ رْبًي ّن تالؽ وشد ثبصاسّبي هٌغمِ

 

 بشسسي ليمت فشيش -6-3

 ا دسُپبساهتشّبي هختلفي ثش ليوت هفشٍؽ هحلَل هؤحش خَاٌّذ ثَد وِ ثشخي اص آى 

 :صيش ؿشح دادُ هي ؿًَذ

ليوت هَاد اٍليِ هلشفي وِ يىي اص هْوتشيي فبهل ّضيٌِ ّبي هتغيش تَليذ هي ثبؿذ  -6-3-1

 .ٍ ًمؾ فوذُ اي سا دس تقييي ليوت توبم ؿذُ هحلَل داسد

هٌغمِ رغشافيبيي احذاث ٍاحذ ثِ خلَف اص لحبػ دػتشػي ثِ هٌبثـ تأهيي هَاد  -6-3-2

 .اٍليِ ٍ وبًَى ّبي هلشف هحلَل، ّضيٌِ ّبي هشثَعِ سا تحت تأحيش لشاس خَاّذ داد

ًَؿ تىٌَلَطي هَسد اػتفبدُ اص عشيك تأحيش ثش ػشهبيِ گزاسي، ويفيت هحلَل -6-3-3

 .ثش ليوت فشٍؽ هحلَل تأحيش خَاّذ داؿت ...تَليذي ٍ هيضاى ضبيقبت ٍ 

ّضيٌِ ّبي حبثت ٍ هتغيش تَليذ ٍ  ّضيٌِ ًيشٍي اًؼبًي هَسد ًيبص تأحيش هؼتمين دس-6-3-4

 .ليوت توبم ؿذُ هحلَل داسد
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ثِ ايي تشتيت وِ  .ؽشفيت تَليذ ٍاحذ ثش سٍي ليوت فشٍؽ هحلَل هؤحش اػت -6-3-5

افضايؾ ؽشفيت تَليذ اص عشيك ػشؿىي ًوَدى ّضيٌِ ّبي ػشثبس ثبفج وبّؾ ليوت توبم 

 .ؿذُ هحلَل هي گشدد

ثب تَرِ ثِ ًىبت فَق، ليوت فشٍؽ هحلَل تَليذ ؿذُ فالٍُ ثش ايي وِ هي ثبيؼت  

ِ ّبي تَليذ سا تأهيي ًوبيذ، ثبيذ دس حذي ثبؿذ وِ ثتَاى ػْوي اص ثبصاس سا ثذػت آٍسد  .ّضيٌ

ّوچٌيي دس كَستي وِ كبدسات هحلَل تَليذي ًيض هذ ًؾش لشاس گيشد،  

 .ليوت گزاسي ثبيذ ثِ ًحَي ثبؿذ وِ سلبثت ثب تَليذ وٌٌذگبى خبسري اهىبى پزيش ثبؿذ

 55000-75000دس حبل حبضش ليوت فشٍؽ هحلَالت داخلي ثِ اصاي ّش ويلَگشم  

سيبل ثِ اصاء ّش ويلَگشم ثغَس  60000-90000سيبل ٍ هحلَل هـبثِ خبسري دس حذٍد 

 .هتَػظ دس ثبصاسّبي داخلي هَرَد هي ثبؿذ

 

 وتيجٍ گيشي-6-4

سؿذ كٌقت دس داخل وـَس دس ػبل ّبي اخيش ثبفج ؿذُ وِ ًيبص ثِ تَليذ لغقبت  

هَسد اػتفبدُ دس كٌقت ًيض احؼبع گشدد، اص عشفي حوبيت ّبي دٍلت رْت سؿذ ّشچِ 

ثيـتش كٌبيـ ٍ تَرِ ثِ خَدوفبيي ًيض اص رولِ فَاهلي ّؼتٌذ وِ تَليذ لغقبت هَسد ًيبص 

ؿيلٌگ ّبي فـبس »يىي اص ايي هحلَالت  .كٌقت سا دس داخل وـَس تَريِ پزيش هي ػبصد

ُ اي ثشاي ثشاي ايي هحلَل ٍرَد داسد .هي ثبؿذ «لَي  .ّن اوٌَى دس داخل وـَس ثبصاس ثبلمَ

ثٌبثشايي ايزبد ٍاحذ تَليذ ؿيلٌگ ّبي فـبس لَي اص ًؾش التلبدي ثِ كشفِ پيؾ ثيٌي 

 .گشدد هي
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 هطالعات فٌي ٍ هٌْذسي طزح .فصل سَم

 بزرسي رٍش ّاي تَليذ هحصَل -1

 شزح كاهل فزآيٌذ تَليذ -2

ُ ّاي كٌتزل كيفيت -3 ُ ّا، هزاحل ٍ شيَ  بزرسي ايستگا

 بزآٍرد ظزفيت ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ -4

  .آشٌايي با هاشيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي -5

 بزآٍرد اًزصي هَردًياس طزح -6

 بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيز تَليذي -7

 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَرد ًياس -8

 بزآٍرد هَاد اٍليِ هَرد ًياس طزح -9

 بزًاهِ سهاى بٌذي اجزاي طزح -10

 پيشٌْاد هحل اجزاي طزح -11
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 بشسسي سيش َاي تًليذ محصًل- 1

 ممذمٍ -1-1

عشاحي ٍ احذاث كٌبيـ ًيبصهٌذ ؿٌبخت هجبًي تئَسي ٍ ثشخَسداسي اص ديذگبّْبي  

تزشثي ٍ فولي هتٌبػت ثب ؿشايظ التلبدي ٍ فشٌّگي حبون ٍ داًؾ فٌي هَرَد دس وـَس 

 .هب ثِ هٌؾَس ًيل ثِ ّذاف تَليذي ثبؿذ

   ِ ثشسػي اهىبى احذاث ٍاحذ اص ًؾش ًحَُ تأهيي هَاد اٍليِ، تقييي هيضاى ػشهبي

گزاسي، تغبثك تىٌَلَطي كٌقت هَسد ًؾش ثب هيضاى تخلق ّب ٍ هْبست ّبي ثبلمَُ ٍ 

هغبلقبت ّوبٌّگ ٍ چٌذ ربًجِ التلبدي، فٌي ٍ الليوي ٍ  ...ثبلفقل هَرَد دس وـَس ٍ 

 .رغشافيبي سا ايزبة هي ًوبيذ

هغبلقبت فٌي ايزبد كٌبيـ، هزوَفِ اي اص تحميمبت دس خلَف هبّيت هَاد ٍ  

تن ّب، عهحلَالت، ؿٌبخت فشآيٌذّبي هختلف تَليذ ٍ تىٌَلَطي ّبي هَرَد ٍ ثشسػي ػي

 ،ايي ثشسػي ّب دس ساػتبي ًيل ثِ ّذف تَػقِ .تزْيضات ٍ هبؿيي آالت هَسد ًيبص هي ثبؿذ

تَليذ ٍ افضايؾ ويفيت هحلَالت تَليذي كَست هي گيشد وِ ثب ثْجَد ثبفت فٌي ٍاحذّبي 

رذيذالتأػيغ دس داخل وـَس، پبػخگَيي ثِ ًيبص ثبصاس ٍ سلبثت ثب ػبيش تَليذ وٌٌذگبى 

 .رْبًي سا اهىبى پزيش هي ػبصد

دس ثشسػي ّبي فٌي اثتذا سٍؽ ّبي هختلف تَليذ هحلَل هَسد هغبلقِ لشاس  

ّبي الصم هٌبػجت تشيي تىٌَلَطي وِ ثب فشٌّگ وبسي ٍ  گيشد ٍ پغ اص ثشسػي هي

ثب اًتخبة هٌبػت تشيي  .تَاًبيي ّبي ثبلمَُ كٌقت تٌبػت داؿتِ ثبؿذ، اًتخبة هي گشدد
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سٍؽ تَليذ ّش هحلَل هي تَاى دػتگبّْب ٍ تزْيضات هَسد ًيبص سا ثشاػبع فشآيٌذ 

 . اًتخبة ًوَد،هٌتخت

 

 بشسسي سيش َاي مختلف تًليذ - 1-2

ثميِ  .هوىي اػت ثِ چٌذ سٍؽ اًزبم ؿًَذ« تَليذ ؿيلٌگ»ثقضي هشاحل فشآيٌذ  

ي هتقذدي ٍرَد داسد والً اص اُ هشاحل هقوَالً ثِ يه سٍؽ اًزبم هي گشدًذ يب اگش سٍؽ

هخالً هشحلِ اوؼتشٍطى الػتيه هوىي اػت ثِ دٍ كَست  .ًؾش فشآيٌذ ؿجيِ ثِ ّن هي ثبؿٌذ

دس تغزيِ ػشد، الػتيه ثذٍى گزس اص آػيبة غلتىي ثِ  .تغزيِ ػشد يب تغزيِ گشم اًزبم ؿَد

ػتشٍدس ٍاسد هي ؿَد دس حبلي وِ دس تغزيِ گشم، الػتيه پغ اص گزس اص ندسٍى ليف ا

اوؼتشٍطى »دس ايي عشح اص  .آػيبة غلتىي ثِ كَست يه ًَاس ٍاسد ليف اوتؼشٍدس هي گشدد

 .اػتفبُ هي ؿَد «ثب تغزيِ گشم

 ايي اليبف هوىي اػت ثِ كَست هبسپيچي يب دس ّن تٌيذُ دٍس ،دس هشحلِ اليبف پيچي 

دس هشحلِ پخت  .اًتخبة ؿذُ اػت «تٌيذُسٍؽ دسّن »دس ايي عشح  .الػتيه پيچيذُ ؿًَذ

 .ًيض چٌذيي سٍؽ هَرَد اػت

وِ ايي سٍؽ خَد ثب سٍؽ ّبي هختلفي سٍي ؿلٌگ خبم « سٍوؾ ػشثي»پخت داخل  -

افوبل هي ؿَد ٍ ػپغ ؿلٌگ ثب ايي سٍوؾ ػشثي پخت هي ؿَد ٍ پغ اص تىويل پخت ، 

 .ػشة اص ؿلٌگ رذا هي ؿَد

دس يه سٍؽ ديگش ثشاي حفؼ ؿىل دٍس آى پبسچِ پيچيذُ هي ؿَد ٍ ثقذ اص پخت، پبسچِ  -

 رذا هي ؿَد  
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يب حوبم ًوه هزاة  «فشهبيىشٍٍيَ»دس سٍؽ ديگش الػتيه ثذٍى سٍوؾ اضبفي داخل يه  -

 .اػتفبدُ هي ؿَد «حوبم ًوه»دس ايي عشح اص  .پختِ هي ؿَد

 

 ضشح كامل فشآيىذ تًليذ -2

 :ثِ كَست صيش هي ثبؿذ «ؿلٌگ ّب»هشاحل هختلف تَليذ  

 

 اختالط -2-1

 .اختالط هشحلِ اي هي ثبؿذ وِ دس آى الػتيه ثب هَاد افضٍدًي هخلَط هي گشدد 

 .اختالط دس دٍ هشحلِ صيش كَست هي گيشد

هَاد الػتيه ٍ هَاد افضٍدًي  .اًزبم هي گشدد «هبؿيي ثٌجَسي»هشحلِ اٍل اختالط دس  *

هبؿيٌي اػت وِ  «هبؿيي ثٌجَسي. »اثتذا ٍصى هي ؿًَذ ٍ دس داخل هبؿيي سيختِ هي ؿًَذ

دس ايي هشحلِ ثشاي رلَگيشي اص  .داساي دٍ غلته هي ثبؿذ ٍ وبس اختالط سا اًزبم هي دّذ

الػتيه ثِ  «ثٌجَسي»پغ اص اختالط دس  .پخت صٍدسع فَاهل پخت اضبفِ ًوي ؿًَذ

 .خبسد ٍ ٍاسد آػيبة غلتىي هي ؿَد «ثٌجَسي»كَست تَدُ اص پبييي 

پغ اص آى  .هشحلِ دٍم اختالط ثب افضٍدى فَاهل پخت دس آػيبة غلتىي كَست هي گيشد *

«. ثشػذ»آهيضُ هذتي ًگْذاسي هي ؿَد تب آهيضُ ثِ اكغالح 
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 اكستشيطن اليٍ ايل 2-2

آهيضُ  .هي ثبؿذ «هشحلِ اوؼتشٍطى»يىي اص هْوتشيي هشاحل فشآيٌذ تَليذ ؿلٌگ،  

ثش سٍي آػيبة غلتىي آهيضُ  .سػيذُ ؿذُ اثتذا ثش سٍي آػيبة غلتىي لشاسدادُ هي ؿَد

ايي ًَاس تَػظ يه ًمبلِ  .دٍثبسُ گشم هي ؿَد ٍ تَػظ يه وبسد ًَاسي اص آى رذا هي ؿَد

 .ثِ لؼوت لين اوؼتشٍدس ٍاسد هي گشدد ٍاص آًزب ٍاسد لؼوت هبسپيچ اوؼتشٍدس هي ؿَد

ثبفج گشم ؿذى آهيضُ  «لوبى ّبي حشاستي»هبسپيچ دسٍى ػيلٌذسي لشاس داسد وِ ثِ دٍس آى 

 ثِ لبلت وِ دس ،ػپغ ثب فـبس .هي گشدد ٍ ثب حشوت هبسپيچ هَاد ثِ رلَ ّذايت هي ؿًَذ

 .ديگش ؿلٌگ ثِ دػت هي آيذ اًتْبي اوؼتشٍدس اػت ٍاسد هي ؿَد ٍ اص عشف

 

 پخت -2-5

ًوه هَسد  .، ايي ؿلٌگ ٍاسد حوبم ًوه هبيـ هي گشدد«ؿلٌگ تَليذ ؿذُ»ثشاي پخت  

ٍ تب عَل حذٍد c 160°ايي حوبم دس دهبي حذٍد  .اػتفبدُ اص اهالح ػذين ٍ پتبػين هي ثبؿذ

 .هتش الػتيه سا پخت هي وٌذ 15

 .دس اػتَاًِ حوبم ايزبد هي گشدد «ي ثشلياالوبى ُ »گشهبي هَسد ًيبص حوبم تَػظ 

پغ اص خشٍد ؿيلٌگ اص حوبم يه رشيبى آة ًوه سٍي ؿلٌگ داؿتِ ٍ ّوضهبى ؿلٌگ سا 

 .ػشد هي وٌذ

هي ثبؿذ وِ هتـىل اص دٍ غلته هي ثبؿذ  «وِـٌذُ»يه ٍاحذ  «خٌه وي»پغ اص ٍاحذ  

ٍاحذ  «وِـٌذُ»پغ اص ٍاحذ  .وِ ثَػيلِ يه هَتَس الىتشيىي فول وـؾ سا اًزبم هي دّذ

، ّشٍلت همذاس سٍل روـ ؿذُ ثِ اًذاصُ «ٍاحذ روـ وي»ٍرَد داسد ٍ پغ اص آى « ثشؽ»
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ؿلٌگ سا هي ثشد ٍ دس ًْبيت هحلَل تَليذي ثقذ اص  «ٍاحذ ثشؽ»وبفي ٍ هَسد ًؾش سػيذ 

 .وٌتشل ٍ ثبصسػي تحَيل اًجبس هي گشدد

 .دس ؿىل صيش اسائِ هي ؿَد «ؿيلٌگ ّبي فـبس لَي»فلَديبگشام فشآيٌذ تَليذ  

     

 

 ○اختالط هَاد دس هبؿيي ثي ثَسي     ○   اوؼتشٍد ؿلٌگ

   ○   ثبفتِ ؿذى اليِ

 ○اختالط هَاد دس آػيبة غلتىي                

 ○  خٌه ؿذى تَػظ پٌىِ

      ○                    اًجبس  ○   روـ وي

       ○        گشم ؿذى تَػظ غلته  ○  اوؼتشٍدس اليِ دٍم

 

 ○   حوبم ًوه

          ○              الػتيه هَسد ًيبص  ○  ؿؼتـَ ثب اة ػشد

          A               ○   احذ وـٌذٍُ

 ○   روـ وي

 ○    ثشؽ

      اًجبسؽ 
 

 «ؿيلٌگ ّبي فـبس لَي»فلَديبگشام فشآيٌذ تَليذ 

A  الستيكN.RوSBR 
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ٌ َاي كىتشل كيفيت -3  بشسسي ايستگاَُا، مشاحل ي ضيً

سؿذ ٍ تىبهل كٌبيـ رْبى تبحذٍد صيبدي هشَّى سلبثت ثيي ٍاحذّبي كٌقتي  

 .ثبؿذ هي

دس ايي ساػتب ّش ٍاحذ كٌقتي ثب افضايؾ ويفيت هحلَالت خَد ػقي دس وؼت  

ػْن ثيـتشي اص ثبصاس سا داسد ٍ ايي سًٍذ ثِ هشٍس صهبى ثبفج ثْجَد ويفيت هحلَالت ٍ دس 

 ،وٌتشل ويفيت رْت تقييي كحت فول تَليذ .ًتيزِ سؿذ ويفي رَاهـ كٌقتي ؿذُ اػت

ايي فوليبت ػجت هي گشدد  .هغبثك هـخلبت فٌي تقييي ؿذُ ثشاي هحلَل اًزبم هي گيشد

تب ضوي رلَگيشي اص تَليذ هحلَالت هقيَة، اص ّذس سفتي ػشهبيِ ّب رلَگيشي ثِ فول 

 .آهذُ ٍ ليوت توبم ؿذُ هحلَل وبّؾ هي يبثذ

 !ثِ عَس ولي اّذاف وٌتشل ويفيت سا هي تَاى ثِ كَست صيش خالكِ وشد

 .حفؼ اػتبًذاسدّبي تقييي ؿذُ *

 تـخيق ٍ ثْجَد اًحشافبت دس فشآيٌذ تَليذ *

 تـخيق ٍ ثْجَد هحلَالت خبسد اص اػتبًذاسد *

 اسصيبثي وبسآيي افشاد ٍ ٍاحذّب *

فجبست اػت اص اعويٌبى اص تْيِ ٍ تَليذ  «وٌتشل ويفيت»ثِ فجبست ديگش هي تَاى گفت  

وبال ٍ خذهبت ثشعجك اػتبًذاسدّبي تقييي ؿذُ ٍ ثبصسػي ثِ فٌَاى يىي اص ارضاء رذايي 

ًبپزيش وٌتشل ويفيت ثِ هٌؾَس ؿٌبخت فيَة ٍ تْيِ اعالفبت هَسد ًيبص ثشاي ػيؼتن وٌتشل 

 .ويفي دس ّوِ ٍاحذّبي كٌقتي اًزبم هي گيشد

 :هشاحل ثبصسػي ولي ثب تَرِ ثِ ٍضقيت ّش كٌقت ثِ تشتيت ريل هي ثبؿٌذ
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 دسهشحلِ تحَيل هَاد اٍليِ*

 دس هشحلِ آغض تَليذ *

 لجل اص آغبص فوليبت پش ّضيٌِ *

 لجل اص ؿشٍؿ فوليبت غيشلبثل ثبصگـت *

 .پيؾ اص آغبص فوليبتي وِ ػجت پَؿيذُ ؿذى فيَة هي گشدد *

 دس هشحلِ پبيبًي وبس  *

ى اػت دس هحل فوليبت يب آصهبيـگبُ نّش يه اص ايي هشاحل ثبصسػي هن

دس ايي ٍاحذ ثب تَرِ ثِ ٍيظگي ّبي ايي كٌقت، ّش يه اص هشاحل  .اًزبم گيشد

 .ضشٍسي وٌتشل ويفي ٍ هحل اًزبم ايي آصهبيؾ ّب تقييي خَاّذ ؿذ

 

 ايستگاٌ كىتشل كيفيت مًاد ايليٍ-3-1

هَاد اٍليِ هَسد ًيبص ٍاحذ پغ اص خشيذاسي اص ًؾش ويفيت ٍ هغبثك ثَدى ثب  

هَاد الػتيىي، هَاد افضٍدًي ٍ ػبيش هَاد هَسد  .خَاف هَسد ًؾش وٌتشل هي ؿًَذ

اص آًزب وِ آصهبيـبت ايي هَاد هؼتلضم هبؿيي آالت ٍ  .آصهبيؾ لشاس هي گيشًذ

تزْيضات آصهبيـگبّي صيبدي هي ثبؿذ اص ّش وذام اص ايي هَاد همذاسي ثِ فٌَاى 

 ٍ تأييذ ؿذُ ثشًوًَِ اًتخبة هي گشدد ٍ ثِ هشاوض آصهبيـگبّي ٍ تحميمبتي هت

 .فشػتبدُ هي ؿَد ٍ ًتبيذ حبكلِ دس اًتخبة هَاد لحبػ هي گشدد
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 ايستگاٌ كتشل كيفيت محصًل حيه تًليذ -3-2

دس هشحلِ وٌتشل ويفيت هحلَل حيي تَليذ، آًچِ ثيـتش اص ّوِ هَسد تَرِ  

ٍ  «ثٌجَسي»وبهل ثَدى اختالط هَاد دس  .لشاس هي گيشد فولىشد هبؿيي آالت هي ثبؿذ

ّوچٌيي  .آػيبة غلتىي ٍ فولىشد اوؼتشٍدسّب وبهالً هَسد ثبصسػي لشاس هي گيشًذ

فالٍُ ثش  .وٌتشل دػتگبُ پيچيذُ اليبف تمَيت وٌٌذُ دس ايي هشحلِ كَست هي گيشد

تَليذ ؿذُ اص ًؾش اًذاصُ ٍ ًذاؿتي  «ؿيلٌگ ّبي» ويفيت ،وٌتشل فولىشد هبؿيي آالت

خشاثي ٍ حفشُ ًيض هَسد وٌتشل لشاس هي گيشًذ ٍ دس كَست ٍرَد ّشگًَِ فيت ٍ 

 .دس ّش لؼوت اص فشآيٌذ، ًؼجت ثِ فيت يبثي ٍ سفـ فيت الذام هي گشدد ًملي

 

 ايستگاٌ كىتشل كيفيت محصًل تًليذ ضذٌ -3-3

يىي اص ايي  .ثش سٍي هحلَل ًيض چٌذ آصهبيؾ هْن اًزبم هي گيشد 

ص اثشاي ايي لؼوت همذاسي  .ّب تؼت ثشسػي سفتبس پخت الػتيه هي ثبؿذ آصهبيؾ

الػتيه ّوشاُ ثب هَاد افضٍدًي آى وِ ثب ّن هخلَط ؿذُ اًذ ثِ كَست تَدُ اي دس 

 .لشاس دادُ هي ؿَد ٍ سفتبس آى ثشسػي هي گشدد «سئَهتش»داخل دػتگبُ 

لشاس دادُ  «ػختي ػٌذ»ّوچٌيي همذاسي اص ايي تَدُ ٍ همذاسي اص ؿلٌگ دس دػتگبُ 

، ّوچٌيي تحت آصهًَْبي «ؿلٌگ تَليذ ؿذُ. »ؿذُ ٍ ػختي آًْب اهتحبى هيـَد

وـؾ ٍ فـبس تحت خوؾ ٍ دهبي ثبالتش لشاس هي گيشد ٍ خَاف هَسد ًؾش دس آى 

ؿبخق ّبي حبكل اص آصهبيـبت ثشاي ّش يه اص تَليذات، هٌبػت  .اهتحبى هي ؿَد
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ثب وبسثشد ٍ اًذاصُ آى ثب اػتبًذاسدّبي هشثَعِ همبيؼِ ؿذُ ٍ دس كَست تأييذ 

 .هزَص اًجبسؽ ٍ اسائِ ثِ ثبصاس تَػظ آصهبيـگبُ كبدس هي گشدد

 

 بشآيسد ظشفيت ي بشوامٍ تًليذ ساالوٍ -4

 بشآيسد ظشفيت تًليذ ساالوٍ -4-1

اًتخبة ؽشفيت ٍ ثشًبهِ تَليذ هٌبػت ثشاي ٍاحذّبي كٌقتي فالٍُ ثش ثْشُ ثشداسي  

 .ثْيٌِ اص ػشهبيِ گزاسي اًزبم ؿذُ فبهلي دس رْت وؼت ثيـتشيي ػَد هوىي خَاّذ ثَد

ًؾش ثِ ايٌىِ احذاث ٍاحذّبي كٌقتي هؼتلضم ػشهبيِ گزاسي اٍليِ اي اػت وِ دس ثقضي 

لزا اًتخبة ؽشفيت ّبي خيلي ون، ػَدآٍسي عشح سا غيشهوىي  .هَاسد تمشيجبً حبثت اػت

فالٍُ ثش آى دس كٌبيـ وَچه، اًتخبة ؽشفيت ّبي ثبال، ػشهبيِ گزاس سا هزجَس ثِ  .هي ػبصد

تأهيي ػشهبيِ صيبدي هي وٌذ وِ دس آى كَست عشح هَسد ًؾش اص چْبسچَة هغبلقبت كٌبيـ 

لزا ثب فٌبيت ثِ ثشسػي ثبصاس، وبًَى ّبي هلشف،  .وَچه ٍ احذاث آى فشاتش هي سٍد

ّبي  ًيبصّبي داخلي، هيضاى ٍاسدات ٍ كبدسات ٍ ؽشفيت عشح، ثب تَرِ ثِ ػَدآٍسي ؽشفيت

ثب دس ًؾش گشفتي  .ثبال ٍ هحذٍديت ّبي كٌبيـ وَچه ٍ ًيبصّبي هلشفي تقييي هي گشدد

 .دس ػبل ثشآٍسد هي گشدد (240) ؽشفيت ايي عشح دٍيؼت ٍ چْل تي ،هَاسد فَق

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 27 

تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

 

 بشسسي ي اسائٍ عملكشد ساالوٍ ياحذ -4-2

اوخش كٌبيـ دس ػبل ّبي اٍليِ احذاث،  داساي هـىالت فٌي داخلي، هـىالت  

ثٌبثشايي ساُ اًذاصي عشح ثب ؽشفيت اػوي دس  .ثبصاسيبثي ٍ ٍسٍد ثِ كحٌِ سلبثت هي ثبؿٌذ

ثشايي اػبع ثشًبهِ تَليذ پيـٌْبدي ثشاي پٌذ  .ػبل ّبي اٍليِ فوالً اهىبى پزيش ًوي ثبؿٌذ

ُ اًذاصي عشح دس ػبل اٍل ثب  ُ اًذاصي ثِ ايي كَست هي ثبؿذ وِ سا دسكذ  80ػبل اٍل سا

دسكذ هي سػذ ٍ اص ػبل ػَم ثِ ثقذ ثب  90 دس ػبل دٍم ثِ ؽشفيت ،ؽشفيت ؿشٍؿ ؿذُ

 .ؽشفيت اػوي ثِ تَليذ خَاّذ پشداخت

ِ ّبي هتغيش تَليذ، هـىالت ًبؿي اص هذيشيت ٍاحذّبي چٌذ ؿيفتِ ٍ   ثبال ثَدى ّضيٌ

هـىالت فشٌّگي ارتوبفي ًبؿي اص وَچه ثَدى ٍاحذّبي تَليذي، هَاسدي ّؼتٌذ وِ دس 

اص عشف ديگش توبيل ثِ اػتفبدُ ثيـتش اص ػشهبيِ  .توبيل ثِ وبّؾ ؿيفت ّبي وبسي هؤحشًذ

گزاسي اًزبم ؿذُ، تَاًبيي افضايؾ ؽشفيت ثب ػشهبيِ گزاسي حبثت، هـىالت ًبؿي اص فولىشد 

ًبپيَػتِ خظ تَليذ، صهبى ّبي تلف ؿذُ دس ساُ اًذاصي خظ تَليذ اص رولِ هَاسدي ّؼتٌذ 

دس ايي ٍاحذ ثب دس ًؾش گشفتي چٌيي  .وِ دس افضايؾ ؿيفت ّبي وبسي دخيل هي ثبؿٌذ

 .هَاسدي، ؿشايظ فولىشد ػبالًِ ٍاحذ ثِ ؿشح ريل هي ثبؿذ
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 سٍص دس ػبل 300    :تقذا سٍص وبسي هفيذ *

 ًَثت 1   :تقذادًَثت وبسي دس ّش سٍص *

 ػبفت 8   :ػبفت وبسي ّش ًَثت *
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 آضىايي با ماضيه آالت تًليذ، تجُيضات ي تأسيسات عمًمي -5

 آضىايي با ماضيه آالت تًليذ-5-1

ثِ وبس گيشي هبؿيي آالت ٍ دػتگبّْبي هٌبػت اص اػبػي تشيي اسوبى عشاحي  

ٍاحذّبي كٌقتي هي ثبؿذ چشا وِ اًتخبة هبؿيي آالت هٌبػت هي تَاًذ دس ثْجَد ويفيت ٍ 

دس ايي لؼوت ثب  .وويت هحلَل ٍ ثْيٌِ ػبصي ػشهبيِ گزاسي ًمؾ هؤحشي داؿتِ ثبؿذ

ّوچٌيي ثب تَرِ ثِ  .تَرِ ثِ فشآيٌذ تَليذ، هبؿيي آالت هٌبػت اًتخبة خَاّذ ؿذ

ّبي كٌقتي ؿشوت ّبي هبؿيي ػبصي وـَس، دس هَسد تأهيي هبؿيي آالت ثب تَرِ ثِ  تَاًبيي

ؽشفيت تَليذ عشح ٍ ّوچٌيي ؽشفيت ّش هبؿيي تقذاد هَسد ًيبص آًْب هحبػجِ خَاّذ ؿذ ٍ 

دس خبتوِ ًيض ثشاػبع تقذاد هبؿيي آالت ٍ چگًَگي رشيبى تَليذ، عشح اػتمشاس هبؿيي 

 .آالت اسائِ هي گشدد ٍ ًمـِ رشيبى هَاد سٍي آى ًوبيؾ دادُ هي ؿَد

 

 معشفي دستگاَُا ي ماضيه آالت خط تًليذ

 .دس ايي لؼوت ثِ هقشفي هبؿيي آالت خظ تَليذ پشداختِ هي ؿَد

 گيًتيه(الف

ثشاي ثشؽ تَدُ ّبي الػتيىي ثِ ارضاي وَچىتش اص گيَتيي هخلَف ثشؽ الػتيه  

ػشفت ثشؽ ايي هبؿيي صيبد هي ثبؿذ ثٌبثشايي يه فذد اص آى ثشاي ٍاحذ  .اػتفبُ هي گشدد

 .وبفي هي ثبؿذ «تَليذ ؿلٌگ»
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 بىبًسي (ب

رْت اختالط هشحلِ اٍل الػتيه ثب هَاد افضٍدًي رضء فَاهل پخت اص هبؿيي  

 3يب  2هي ثبؿذ وِ ثش سٍي آًْب  «سٍتَس»ايي هبؿيي داساي دٍ  .اػتفبدُ هي ؿَد «ثٌجَسي»

ّوچٌيي داساي يه تَپي هي ثبؿذ وِ رْت وَثؾ ٍ افضايؾ  .تيغِ يب ثبدسهه لشاس داسد

 .توبع ّشچِ ثيـتش وبئَچَ ثب ػبيش ارضاء ثِ وبس هي سٍد

ليتش هي ثبؿذ ٍ يه فذد اص آى ثشاي وبسّبي  30ثِ وبس سفتِ  «ثٌجَسي»ؽشفيت 

 .اختالط وبفي هي ثبؿذ

 

 اكتسشيدس (ت

لغش  .اص اوؼتشٍدس اػتفبدُ هي ؿَد «ؿيلٌگ»ثشاي ايزبد اليِ ّبي داخلي ٍ ثيشًٍي  

ويلَگشم  35-40هيلي هتش هي ثبؿذ ٍ لبثليت تَليذ آًْب  45پيچ اوؼتشٍدسّبي هَسد اػتفبدُ 

اص ايي هبؿيي دٍ فذد ثشاي ٍاحذ دس ًؾش گشفتِ هيـَد وِ يىي اص لبلت ّبي  .دس ػبفت اػت

 .اص آى اػتفبدُ هي ؿَد« ؿلٌگ»آى ثِ كَست فوَد هي ثبؿذ ٍ ثشاي اليِ ثيشًٍي 

 

 ب غلتكياآسي (ث

ػبًتي هتش ٍ  45رْت هشحلِ دٍم اختالط اص يه آػيبة غلتىي ثب غلته ّبيي ثب لغش  

ّوچٌيي ثشاي گشم وشدى الػتيه لجل اص اوؼتشٍطى اص  .ػبًتي هتش اػتفبدُ هيـَد 120ل ٍط

 .ػبًتي هتش ووه گشفتِ هي ؿَد 110ػبًتي هتش ٍ عَل  40دٍ آػيبة غلتىي ثب لغش 
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دػتگبُ دس رْت هخبلف ثب يىذيگش ثب « ٍلس»عشص وبس ايي دػتگبُ ثِ ايي ؿىل هي ثبؿذ وِ 

تش هي چشخذ وِ  ثبس ػشيـ 1/1-1/5سل فمجي  .ػشفت ّبي هختلف ًؼجت ثِ ّن هي چشخٌذ

 .ايي اختالف ثبفج ايزبد ًيشٍي ثشؽ ثش سٍي الػتيه هي ؿَد

 

 (Braiding machine)ماضيه پيچىذٌ الياف تمًيت كىىذٌ (پ

ايي  .اص ايي هبؿيي اػتفبدُ هي ؿَد «ؿلٌگ»ثشاي پيچيذى اليبف ثش سٍي اليِ داخلي  

اص  .لشلشُ هي ثبؿذ وِ ايي لشلشُ ّب تَالي فول پيچيذى اليبف سا اًزبم دٌّذ 24هبؿيي داساي 

 .ايي دػتگبُ يه فذد ثشاي ايي ٍاحذ دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت

 

 تشاصي (ج

يىي اص  .رْت تَصيي الػتيه ٍ هَاد افضٍدًي اص ػِ دػتگبُ تشاصٍ اػتفبدُ هي ؿَد 

 .گشم هي ثبؿذ 1/0 ثب دلت يمسويلَگشم، يىي ثب دلت يه ويلَگشم ٍ ع1/0آًْب ثب دلت 
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 هَسد ًيبص ٍاحذ سا ًـبى هي دّذ « فْشػت هبؿيي آالت»دس رذٍل ريل

 

تقذاد هـخلبت فٌي ًبم هبؿيي آالت سديف 

 1 هخلَف ثشؽ الػتيه گيَتيي 1

 1 ليتشي30 ثٌجَسي 2

-45هيلي هتش، ثشًٍذاس45لغشپيچ  اوؼتشٍدس 3
 ويلَگشم دس ػبفت35

2 

 1 ػبًتي هتش120ٍعَل 45لغش آػيبة غلتىي 4

 2 ػبًتي هتش110ٍ عَل 40لغش آػيبة غلتىي 5

پيچٌذُ اليبف تمَيت  6
 وٌٌذُ

 1 لشلشُ اي24

 3 گشم(10،1/0،2)ٍلت ّبي) تشاصٍ 7

 3 - پٌىِ 8

 2 ؿبهل هَتَس ٍ لشلشُ روـ وي 9

 1 هتش ؿبهل الوبى ثشلي 15×4 حوبم ًوه هزاة 10

 2 ؿبهل دٍ غلته وـٌذُ 11

 2 ؿبهل ليچي ػبدُ ثشؽ 12

 1 ثبس7 ووپشػَس 13

 «ؿيلٌگ ّبي فـبسلَي»هبؿيي آالت هَسد ًيبص ٍاحذ تَليذي  *

 

 ومطٍ استمشاسا ماضيه آالت-5-2

ثب تَرِ ثِ فشآيٌذ تَليذ هحلَل ٍ تَالي فوليبت هَسد ًيبص الصم اػت سٍاثظ هبؿيي  

ثب سفبيت هَاسد  .االت ثشسػي ؿَد ٍ ثشاػبع ايي سٍاثظ، هبؿيي ّب دس وبسگبُ هؼتمش ؿًَذ

 .فَق ٍ عجك اكَل هٌْذػي،ًمـِ اػتمشاس هبؿيي آالت ثِ ؿشح ريل اسائِ هي ؿَد
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 «ؿيلٌگ ّبي فـبس لَي»ًمـِ اػتمشاس هبؿيي آالت ٍاحذ تَليذي

 ووپشػَس-11 وـٌذُ -9 40آػيبة غلتىي لغش -5  گيَتيي -1

 ؿيشآة ؿؼتـَ-14 ثشؽ-10   اوؼتشٍدس -6  تشاصٍ -2

 حوبم ًوه هزاة-12 روـ وي-11  پيچٌذُ اليبف -7  ثٌجَسي-3

     پٌىِ -8 45آػيبة غلتىي لغش  -4
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 ومطٍ جشيان مًاد-5-3 

ثب تَرِ ثِ سًٍذ تَليذ ٍ تَالي فوليبت ٍ ًمـِ اػتمشاس هبؿيي آالت، ًوَداس رشيبى  

 .گشدؽ هَاد دس ػغح وبسگبُ ثِ ؿشح ريل هـخق ؿذُ اػت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 «ؿيلٌگ ّبي فـبس لَي»ًمـِ اػتمشاس هبؿيي آالت ٍاحذ تَليذي 

 ووپشػَس-12 وـٌذُ -9  40ػيبة غلتىي لغش-5  گيَتيي -1
 ؿيشآة ؿؼتـَ -13  ثشؽ-10   اوؼتشٍدس -6   تشاصٍ -2
 حوبم ًوه هزاة-14 روـ وي -11   پيچٌذُ اليبف -7  ثٌجَسي -3

 
     پٌىِ-8 45ػيبة غلتىي لغش -4
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 يضات ي تأسيسات عمًميٌتج -5-4

 ، رْت تىويل يب ثْجَد وبسآيي،ّش ٍاحذ تَليذي فالٍُ ثش دػتگبّْبي اكلي تَليذ

ًيبص ثِ يه ػشي تزْيضات ٍ تأػيؼبت ربًجي ًؾيش تقويشگبُ، آصهبيـگبُ، تأػيؼبت آة، 

ّبي   ٍيظگي،اي  تَرِ ثِ ؿشايظ هٌغمِااًتخبة ايي هَاسد ثبيذ ة .داسد ...ثشق، ػَخت ٍ 

تأػيؼبت ٍ تزْيضات هَسد ًيبص ايي  .فشآيٌذ ٍ هحذٍديت ّبي صيؼت هحيغي اًزبم گيشد

 . دس ريل تـشيح هي گشدديٍاحذ تَليذ

 

 آصمايطگاٌ -5-4-1

ثشاي اًزبم آصهَى ّبي وٌتشل ويفي هَاد اٍليِ، هحلَل حيي تَليذ ٍ هحلَل  

 .هي ثبؿذ «آصهبيـگب»ًْبيي ًيبص ثِ اػتمشاس يه ٍاحذ 

 .دس ايي ٍاحذ تَليذي، آصهبيـگبُ داساي تزْيضاتي ثِ ؿشح ريل هي ثبؿذ 

 تؼت فـبس *    سئَهتش *

 آٍى *    ػختي ػٌذ *

 تشاص ثب دلت يه كذم هيلي گشم *    تؼت وـؾ *

 

 تعميشگاٌ -5-4-2

تْيِ ٍ تذاسن اهىبًبت ٍ هبؿيي آالت ثِ هٌؾَس تقويش دػتگبّْب ٍ تزْيضات وبسخبًِ  

دس كٌبيـ وَچه همشٍى ثِ كشفِ ًوي ثبؿذ صيشا اص عشفي هَرت افضايؾ حزن ػشهبيِ 

گزاسي هي ؿَد ٍ اص ػَي ديگش ثِ فلت ووي تمبضب ثشاي ايي ٍاحذ، اهىبًبت فَق هقوَالً 
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لزا دس ايي ٍاحذ ًيض چٌيي تزْيضات ٍ اهىبًبتي هَسد ًيبص  .ثيىبس ٍ ثالاػتفبدُ هي هبًذ

اهب ثِ هٌؾَس اًزبم تقويشات اٍليِ ٍاضغشاسي تزْيضات ٍ تأػيؼبت ٍاحذ ٍ اهَس  .ثبؿذ ًوي

 تقويشگبّي ثب اهىبًبت هحذٍد وبسگبّي ،هشثَعِ ثِ ػشٍيغ ّبي فٌي ٍ ًگْذاسي دػتگبّْب

دس عشح پيؾ ثيٌي هي گشدد ٍ دس كَستي وِ ًيبص ثِ تقويشات  ...هخل هيضوبس، گيشُ، آچبس ٍ 

ُ گيشي خَاّذ ؿذ  .اػبػي ثبؿذ اص خذهبت ٍاحذ ّبي فٌي ٍ فقبل خبسد اص ؿشوت ثْش

 

 تأسيسات بشق ي بشق سساوي -5-4-3

تشيي ٍ صيشثٌبيي تشيي تأػيؼبت ّش ٍاحذ كٌفي، تأػيؼبت ثشق هي ثبؿذ،  يعاػب 

اص عشف ديگش ًيشٍي ثشق هَسد  .سا تمشيجبً ّوِ هبؿيي آالت خظ تَليذ ًيبص ثِ ثشق داسًذيص

ٍ ثِ هٌؾَس ثشسػي تأػيؼبت  .ًيبص ٍاحذّبي تأػيؼبتي ٍ ّوچٌيي سٍؿٌبيي خَاّذ ثَد

 ،ثشق هَسد ًيبص ٍاحذ، اثتذا همذاس ثشق هلشفي ّش يه اص ثخؾ ّبي تَليذي، هحَعِ

 .ػپغ تأػيؼبت هَسد ًيبص تأهيي آى هقشفي هي گشدد .ثشآٍسد هي گشدد ...تأػيؼبت ٍ 

ثشق هلشفي خظ تَليذ، ثخؾ فوذُ اي اص ثشق هَسدًيض :بشق مًسد وياص خط تًليذ (الف

ل هيضاى ثشق ي دس رذٍل ر،وبسخبًِ هي ثبؿذ وِ ثب تَرِ ثِ ًَؿ هبؿيي آالت ٍ تقذاد آًْب

 .هلشفي خظ تَليذ ثشآٍسد هي ؿَد
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ثشق هلشفي  ًبم دػتگبُ  سديف 

(kw) 

 (kw)روـ  تقذاد

 5/11 1 5/11 گيَتيي 1

 40 1 40 ليتشي30ثٌجَسي  2

 36 2 18 اوؼتشٍدس 3

 3 3 1 آػيبة غلتىي 4

 1 1 4 پيچٌذُ اليبف تمَيت وٌٌذُ 5

 5/1 3 5/0 پٌىِ 6

 4 2 2 روـ وي 7

 15 1 15 حوبم ًوه هزاة 8

 4 2 2 وـٌذُ 9

 1 2 5/0 ثشؽ 10

 30 1 30 ثبس 7ووپشػَس  11

 150 - - روـ ول ثشق هلشفي 11



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 38 

تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

 

 

 :بش مًسد وياص تأسيسات (ب

ثب تَرِ ثِ تأػيؼبت پيؾ ثيٌي ؿذُ دس رذٍل ريل ثشق هَسد ًيبص آًْب ثشآٍسد  

 .هي ؿَد

 هالحؾبت (Kw)ثشق هلشف  ًَؿ تأػيؼبت سديف

ؿبهل تلفيِ، پوپبط  5 تلفيِ فيضيىي آة 1

 ٍ ًگْذاسي آة

 

 بشق سيضىايي ساختمان َا ي محًطٍ (ت

ثِ هٌؾَس ثشآٍسد ثشق هَسد ًيبص ػبختوبى ّب تخويٌي اص همذاس ثشق ثشحؼت هؼبحت  

 ،ثشاي ّش هتشهشثـ صيشثٌبي ػبلي تَليذ، ػبختوبى ّبي اداسي .ػبختوبى ّب صدُ هي ؿَد

ّوچٌيي ثشاي ّش  .ٍات ثشق دس ًؾش گشفتِ هي ؿَد 20سفبّي ٍ خذهبتي ثِ عَس هتَػظ 

ثب تَرِ ثِ تقذادًَثت وبسي  .ٍات هٌؾَس هي گشدد 10هتشهشثـ هؼبحت اًجبسّب ٍ تأػيبػت 

ٍات ثشق  300ٍ ػبفت وبسوشد ّش ًَثت ثِ اصاي ّش چشاك پبيِ ثلٌذ رْت سٍؿٌبيي هحَعِ 

 .پيؾ ثيٌي هي گشدد
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 دس رذٍل ريل ثشآٍسد ولي ثشق هَسد ًيبص ايي ٍاحذ اسائِ هي ؿَد

 

ثشق  ًَؿ تأػيؼبت سديف

 (kw)هلشفي

 هالحؾبت

 - 150 فشآيٌذ تَليذ 1

 - 5 تأػيؼبت 2

 سٍؿٌبيي داخلي ػبختوبى ّب 30 ػبختوبى ّب 3

 سٍؿٌبيي فضبي ثبص وبسخبًِ 12 هحَعِ 4

ثيـتشاص حذ هَسدًيبص %15 30 ػبيش 5

 رْت هَالـ اضغشاسي

 227 روـ ول

 

ويلٍَات اص ؿجىِ ػشاػشي ثشق  230ثِ هٌؾَس تأهيي ثشق هَسد ًيبص، يه اًـقبة 

دسخَاػت هي ؿَد وِ ّضيٌِ ّبي اؿتشان، تبثلَّبي وٌتشل ٍ ػين وـي داخلي هٌؾَس ؿذُ 

 .اػت

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 40 

تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

  

 تأسيسات آب ي آبشساوي-5-4-4

 ػبختوبى ّب ٍ ،ص ٍاحذّبي كٌقتي ؿبهل هلبسف خظ تَليذ، تأػيؼبتاآة هَسد ًي

 «ؿلٌگ»آة هَسد ًيبص خظ تَليذ ثِ هلشف ؿؼتـَ ٍخٌه وشدى .هحَعِ هي ثبؿذ

 .هي سػذ

آة ثْذاؿتي ٍ آؿبهيذًي هَسد ًيبص سٍصاًِ ٍاحذ ثشاػبع هلشف ػشاًِ ّش ًفش 

ّوچٌيي رْت تأهيي آة هَسد ًيبص ثشاي آثيبسي هحَعِ ثِ اصاء  .ليتش ثشآٍسد هي گشدد 150

ثب دس ًؾش گشفتي هَاسد فَق آة  .ليتش دس سٍص هٌؾَس هي ؿَد 5/1ّش هتش هشثـ فضبي ػجض 

 .هلشفي ٍاحذ دس رذٍل ريل پيؾ ثيٌي هي گشدد

 

روـ آة  ؿشح سديف

 هلشفي

 هالحؾبت

آة فشايٌذ تَليذ ٍ  1

 تأػيؼبت

 ؿؼتـَ ٍ خٌه وشدى ؿلٌگ 5

 ثْذاؿتي ٍ آؿبهيذًي 8 ػبختوبى ّب 2

 آثيبسي فضبي ػجض 7 هحَعِ 3

 - 20 هحَعِ 4

 

ثب تَرِ ثِ حزن  رخيشُ آة هلشفي سٍصاًِ ٍاحذ، آة هَسد ًيبص اص عشيك  

سٍص ٍاحذ ٍ تَصيـ آة  2لَلِ وـي تأهيي هي گشدد ٍ ثِ هٌؾَس رخيشُ ػبصي آة هلشفي 
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دسكذ ثيـتش اص همذاس آة هَسد ًيبص، يه هخضى صهيٌي ثِ  20دس ػغح وبسخبًِ، پيؾ ثيٌي 

هتشهىقت ٍ ؿجىِ لَلِ وـي ثب اًـقبة اكلي ثِ لغش يه ايٌچ ّوشاُ ثب پوپ ّبي  48گٌزبيؾ 

 .هَسد ًيبص دس تأػيؼبت آة سػبًي هٌؾَس هي گشدد

 

 تجُيضات حمل ي ومل -5-4-5

الگَي رشيبى هَاد دس ّش ٍاحذ تَليذي تقييي وٌٌذُ ًَؿ ٍ ؽشفيت تزْيضات حول ٍ  

اص ًمبلِ ّبي غلتىي ثشاي ربثزبيي هَاد  «ؿيلٌگ  فـبس لَي»دس ٍاحذ تَليذي  .ًمل هي ثبؿذ

 .تٌي ثشاي حول ٍ ًمل ٍاحذ دس ًؾش گشفتِ هي ؿَد 2ّوچٌيي يه ليفتشان  .اػتفبدُ هي ؿَد

ثشاي تذاسوبت ٍ حول ٍ ًمل خبسد اص ٍاحذ يه ٍاًت دٍ تٌي ٍ ثشاي اػتفبدُ ٍ ايبة  

 .ٍ رّبة هذيشيت، يه خَدسٍ ػَاسي دس ًؾش گشفتِ هي ؿَد

 

 تأسيسات سًخت ي سًخت سساوي -5-4-6

ثِ دليل اّويت گشهبيؾ،  .يىي اص هٌبثـ اًشطي ٍاحذّبي كٌقتي، ػَخت هي ثبؿذ 

هَاسد هلشف ػَخت دس  .چٌيي تأػيؼبتي دس ّوِ ٍاحذّبي كٌقتي پيؾ ثيٌي هي ؿَد

ٍاحذّبي هختلف كٌقتي ؿبهل تأهيي دهبي هَسد ًيبص فشآيٌذ، گشهبيؾ ػبختوبى ّب ٍ 

دس ايي ٍاحذ ػَخت هَسد ًيبص ثِ هلشف تأػيؼبت گشهبيؾ ٍ  .ػَخت ٍػبيل ًمليِ اػت

ٍػبيل ًمليِ هي سػذ وِ پغ اص ثشآٍسد همذاس ٍ ًَؿ ػَخت هَسد ًيبص، تأػيؼبت هَسد 

 .ًيبص ػَخت سػبًي ٍاحذ پيؾ ثيٌي هي گشدد
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 سًخت مًسد وياص تأسيسات گشمايص (الف

ثشآٍسد ػَخت هَسد ًيبص گشهبيؾ ٍاحذ ثب تَرِ ثِ ػبلي ّبي تَليذ، ػبختوبى ّبي  

همذاس ػَخت هلشفي سٍصاًِ ثِ اصاي ّش يىلذ  .اداسي، سفبّي ٍ خذهبتي اًزبم هي ؿَد

ليتش  25هتشهشثـ صيشثٌبي ػبلي تَليذ، آصهبيـگبُ، ػبختوبى ّبي اداسي، سفبّي ٍ خذهبتي 

ايي سلن ثب تَرِ ثِ آة ٍ َّاي هقوَلي وـَس ٍ ثِ عَس  .گبصٍئيل تخويي صدُ هي ؿَد

ليتش  210ثٌبثشايي ػَخت هلشفي تأػيؼبت گشهبيؾ  .هتَػظ دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت

 .گبصٍئيل دس سٍص ثشآٍسد هي گشدد

 

 سًخت مًسد وياص يسايل ومليٍ (ب

 :ثشآٍسد ػَخت هَسد ًيبص ٍػبيل حول ٍ ًمل دس رذٍل ريل اسائِ هي ؿَد 

هلشف سٍصاًِ ػَخت هلشفي ؿشح سديف 

 (ليتش)

 30 ثٌضيي ٍاًت دٍ تٌي 1

 40 ثٌضيي ػَاسي 2

 40 گبصٍئيل ليفتشان دٍ تٌي 3

 

ليتش  250ثٌبثشايي ثب تَرِ ثِ هحبػجبت اًزبم ؿذُ ػَخت هلشفي سٍصاًِ ٍاحذ  

سٍص  30ثِ ّويي هٌؾَس رْت رخيشُ ػبصي ػَخت هَسد ًيبص  .گبصٍئيل ثشآٍسد هي گشدد
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هتشهىقت ٍ ػبيش تزْيضات تَصيـ ػَخت هبًٌذ پوپ ٍ  6ٍاحذ، هخضى گبصٍئيلي ثِ ؽشفيت 

 .لَلِ وـي دس عشح پيؾ ثيٌي هي گشدد

 

 تجُيضات اطفاء حشيك -5-4-7

دس اوخش ٍاحذّبي كٌقتي وَچه، وپؼَل ّبي آتؾ ًـبًي تىبفَي ًيبصّبي ايوٌي ٍ  

دس ايي ٍاحذ ًيض ثب تَرِ ثِ ايي وِ هَاد ٍ هحلَالت لبثليت  .اعفبء حشيك ٍاحذ سا هي وٌذ

تقذاد وپؼَل ّبي آتؾ ًـبًي ثِ  .احتشاق ثباليي ًذاسًذ، اص ّويي ػيؼتن اػتفبدُ هي گشدد

ثِ اصاي ّشكذ هتشهشثـ هزوَؿ ػبلي ّبي تَليذ، اًجبسّب،  .هؼبحت ػبختوبى ّب ثؼتگي داسد

  .يه فذد وپؼَل آتؾ ًـبًي دس ًؾش گشفتِ هي ؿَد ...تأػيؼبت ٍ 

 .وپؼَل آتؾ ًـبًي هَسد ًيبص هي ثبؿذ 25ثٌبثشايي دس ايي ٍاحذ 

 

 تأسيسات گشمايص ي سشمايص -5-4-8

ثِ هٌؾَس گشهبيؾ ػبختوبى ّبي تَليذ اص ثخبسي ّبي كٌقتي ثِ تقذاد يه دػتگبُ  

هتشهشثـ صيشثٌب يه دػتگبُ وَلش آثي ٍ ثشاي ػشهبيؾ ػبختوبى ّبي  270ثِ اصاي ّش 

اداسي، سفبّي ٍ خذهبتي ًيض ثِ اصاي ّش كذ هتشهشثـ صيشثٌب يه دػتگبُ وَلشگبصي دس ًؾش 

هتشهشثـ يه دػتگبُ تَْيِ  150ثِ هٌؾَس تَْيِ ػبلي تَليذ ًيض ثِ اصاي ّش  .گشفتِ هي  ؿَد

 .دس رذٍل ريل ثشآٍسد ولي ايي تأػيؼبت اسائِ هي ؿَد .دس ًؾش گشفتِ هي ؿَد
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تقذاد ؿشح سديف 

 2 ثخبسي كٌقتي 1

 1 ػيؼتن گشهبيؾ هشوضي 2

 4 وَلشآثي 3

 4 وَلشگبصي 4

 

 ديضل طوشاتًس -5-4-9

ثشاي تأهيي ثشق اضغشاسي ٍاحذ ٍ رلَگيشي اص تَلف تَليذ يه طًشاتَس ثب تَاى  

 .ٍات اػتفبدُ هي ؿَد وِ دس ايي عشح ثشآٍسد تأهيي آى ؿذُ اػت 100تَليذ 

 

 بشآيسد اوشطي مًسد وياص طشح -6

ثب تَرِ ثِ ًيبص ايي ٍاحذ كٌقتي ثشاي تَليذ هحلَالت خَد ثِ اًَاؿ اًشطي، هيضاى  

 .هلشف ػبالًِ ايي اًشطي ّب دس رذٍل ريل اسائِ هي گشدد

 

 همذاسهلشف ػبالًِ ٍاحذ ؿشح سديف

 615000 ويلٍَات ػبفت ثشق 1

 6000 هتشهىقت آة 2

 25550 ليتش ثٌضيي 3

 75000 ليتش گبصٍئيل 4
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 بشآيسد صميه، ساختمان َاي تًليذي ي غيشتًليذي -7

 بشآيسد ساختمان َاي تًليذي ي غيشتًليذي -7-1

اختلبف فضبي هٌبػت ٍ وبفي رْت اهَس تَليذ ٍ تبػيؼبت وبسخبًِ اص ًؾش 

  .ػَْلت دس اهش تشدد وبسوٌبى ٍ ربثزبيي هَاد اٍليِ ٍ هحلَالت حبئض اّويت اػت

دس ايي لؼوت هؼبحت هَسد ًيبص ٍاحذ تَليذي افن اص ػبلي تَليذ، اًجبسّب، تأػيؼبت 

ٍ تقويشگبُ، آصهبيـگبُ، ػبختوبى ّبي غيشتَليذي ٍ دس ًْبيت صهيي ٍ هحَعِ ػبصي ثشآٍسد 

 .هي گشدد

 

 مساحت ساله تًليذ 

ثشاي هحبػجِ ػبلي تَليذ، اثتذا هؼبحت خبف ّش دػتگبُ تقييي هي ؿَد، ػپغ ثب  

تَرِ ثِ خلَكيبت وبسي ّش دػتگبُ فضبي هَسد ًيبص رْت هَاد اٍليِ ٍ هحلَل 

ثشآٍسد هي گشدد ٍ ثِ هؼبحت ولي  ...خشٍري دػتگبُ، هبًَس اپشاتَس، تقويشات ٍ ًگْذاسي ٍ 

ثِ هٌؾَس تأهيي هؼبحت ساّشٍّب، گؼتشؽ آتي ٍ ػبيش هَاسد،  .دػتگبُ افضٍدُ هي ؿَد

دس رذٍل ريل ثشآٍسد ٍ هؼبحت ػبلي  .ضشة هي ؿَد 5/2هؼبحت هبؿيي آالت دس فذد 

 .تَليذ اسائِ هي ؿَد
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 هؼبحت هبؿيي ًبم هبؿيي آالت سديف

 (هتشهشثـ)

 فضبي هبًَس

 (هتشهشثـ)

روـ ول ثب تَرِ 
ثِ تقذاد 

 (هتشهشثـ)

 10 5/7 5/2 گيَتيي 1

 5 30 20 ثٌجَسي 2

 24 7 5 اوؼتشٍدس 3

 30 5/6 5/3 آػيبة غلغىي 4

 5 3-5 5/1 پيچٌذُ اليبف 5

 12 75/3 25/0 تَصيي 6

 12 75/3 25/0 پٌىِ 7

 4 3 1 ؿؼتـَ ٍ ػشدوي 8

 12 5/4 5/1 روـ وي 9

 20 14 6 حوبم  10

 12 5/4 5/1 وـٌذُ 11

 6 75/3 25/0 ثشؽ 12

 16 - - اًجبس هَوت 13

 10 7 3 ووپشػَس 14

 220 - - روـ ول 15

  ثشاثش5/2روـ ول ثب احتؼبة ضشيت هبًَس  16
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مساحت اوباسَا 

فليشغن حشوت ّبي اخيش كٌبيـ ثِ ػَي وبّؾ هَرَدي اًجبس، اًجبسّب ثِ فٌَاى يىي  

اص اسوبى هْن وبسخبًزبت هحؼَة هي ؿًَذ ٍ دس اوخش لشيت ثِ اتفبق ٍاحذّب لبثل حزف 

ػتٌذ، لزا دس وـَسّبي دس حبل تَػقِ اص رولِ ايشاى وِ ٍضقيت ثبصاسّبي فشٍؽ هَاد ٍ ًي

ِ ّبي تَليذ، الصم  هحلَالت داساي ًَػبًبت ًؼجتبً صيبدي هي ثبؿذ، ثشاي رلَگيشي اص ٍلف

دس كٌبيـ وَچه ٍ هتَػظ اًجبسّب تٌَؿ  .اػت وِ اًجبسّبي هٌبػجي دس ٍاحذ پيؾ ثيٌي ؿَد

صيبدي ًذاسًذ، صيشا ثب تَرِ ثِ حزن ًؼجتبً ون هَاد ٍ هحلَالت، هقوَالً دٍ اًجبس هَاد اٍليِ 

دس ثقضي ٍاحذّب ثب تَرِ ثِ حزن وبس هوىي اػت  .ٍ هحلَل تىبفَي ٍاحذ سا هي ًوبيذ

اًجبس لغقبت ّن پيؾ ثيٌي هي ؿَد ٍ يب ايٌىِ وليِ ٍؽبيف ايي ثخؾ ّب ثِ يه اًجبس ولي 

 .هحَل ؿَد

هبُ دس ًؾش گشفتِ  2ثب تَرِ ثِ ًَؿ هَاد اٍليِ، ًگْذاسي هَاد اٍليِ هَسد ًيبص تَليذ  

هي ؿَد ٍ ثشاي اًجبس هحلَل ّن تَليذ يه هبُ ايي ٍاحذ ثشاي اًجبسؽ دس ًؾش گشفتِ 

ؿَد وِ ثب تَرِ ثِ هَاسد فَق هؼبحت هَسد ًيبص ايي اًجبسّب دس رذٍل ريل آٍسدُ  هي

 :ؿَد هي

 (هتشهشثـ)هؼبحت  ًبم اًجبس سديف

 850 اًجبس هَاد اٍليِ 1

 450 اًجبس هحلَل 2

 1300 روـ ول  3
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ٌمساحت تأسيسات ، آصمايطگاٌ ي تعميشگا 

 ...ثب تَرِ ثِ تأػيؼبت هَسد ًيبص ايي ٍاحذ ؿبهل تأػيؼبت ثشق، آة، ػَخت ٍ  

   .هؼبحت هَسد ًيبص آًْب دس رذٍل صيش ثشآٍسد ؿذُ اػت

 

 هالحؾبت (هتشهشثـ)هؼبحت فٌَاى سديف

 تبثلَي ثشق طًشاتَس 15 تأػيؼبت ثشق 1

 هخضى صهيٌي 12 تأػيؼبت آة 2

 ربيگبُ هخضى 10 تأػيؼبت ػَخت 3

 هَتَسخبًِ 20 تأػيؼبت گشهبيؾ 4

 تقويشات احتوبلي 18 تقويشگبُ 5

 - 30 آصهبيـگبُ 6

 - 105 روـ ول 7

 

 مساحت ساختمان َاي اداسي، سفاَي، خذماتي 

ثب تَرِ ثِ ثخؾ ّبي هختلف هَسد ًيبص اداسي، دس رذٍل ريل هؼبحت ّش وذام 

 .ثشآٍسد ؿذُ اػت

 (هتشهشثـ)هؼبحت ًبم لؼوت سديف

 100 ػبختوبى ّبي اداسي ٍ خذهبتي 1

 40 ًگْجبًي ٍ ػشايذاسي 2

 75 ػبلي غزاخَسي 3

 30 سفبّي ٍ ثْذاؿتي 4

 245روـ ول 
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 .اسائِ ؿَد «ثشآٍسد ولي هؼبحت ػبختوبى ّب»دس رذٍل ريل 

 (هتشهشثـ)هؼبحت ًبم لؼوت سديف

 550 تَليذ 1

 1300 اًجبس 2

 245 اداسي سفبّي ٍ خذهبتي 3

 75 تأػيؼبت ٍ تقويشگبُ 4

 30 آصهبيـگبُ 5

 2200روـ ول هؼبحت ّب 

 

ٍ ساصي - 7-2  بشآيسد صميه ي محًط

ضشة  5/3ثشاي ثشآٍسد هؼبحت صهيي هَسد ًيبص ٍاحذ، روـ هؼبحت ػبختوبى ّب دس فذد 

ايي ضشيت ثش عجك اكَل ٍ اػتبًذاسدّبي عشاحي وبسخبًِ ثِ هٌؾَس تأهيي  .هي گشدد

 .تقييي گشديذُ اػت ... خيبثبى وـي، گؼتشؽ آتي ٍ ،هحَعِ ػبصي، ساّشٍّب

ِ ػبصي»ثب تَرِ ثِ ايي هَاسد  ٍ ضشايت هشثَعِ دس رذٍل ريل  «هؼبحت صهيي ٍ هحَع

 .ثشآٍسد ولي آًْب اسائِ هي ؿَد
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حت هَسد اهغ ضشيت ؿشح سديف

 (هتشهشثـ)ًيبص

  7700 ثشاثش صيشثٌب 5/3 هؼبحت صهيي 1

صيشثٌبي ػبختوبى ّب، پبسويٌگ  خبوجشداسي ٍ تؼغيح 2

 ٍ خيبثبى وـي

3700 

 1500 دسكذ هؼبحت صهيي20 خيبثبى وـي ٍ پبسويٌگ 

 3100 دسكذ هؼبحت صهيي 40 فضبي ػجض 3

 740 100×77 ديَاسوـي 5

چشاك ثشق ثشاي  6

 سٍؿٌبيي

 41 فذد 1هتشهشثـ 80ّش 
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 ومص جاومايي ساختماوُا -7-3

 ... افن اص ػبلي  تَليذ، اًجبسّب، تقويشگبُ ٍ ًمـِ پيـٌْبدي ربًوبيي ػبختوبى ّب

ِ ػبصي هؼيشّبي حول ٍ ًمل هَاد، هحلَالت ٍ پشػٌل ثِ ؿشح ريل پيـٌْبد  ثشاػبع ثْيٌ

 .هي ؿَد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ؿيليٌگ ّبي فـبس لَي»ًمـِ ربًوبيي ػبختوبى ّبي ٍاحذتَليذي *

 تأػيؼبت ػَخت -9    آصهبيـگبُ -5   ػبلي تَليذ 1

 تبػيؼبت ثشق -10  ػبختوبى اداسي -6    اًجبس 2

 تبػيؼبت آة -11 غزاخَسي ٍ ًوبصخبًِ -7   ًگْجبًي  3

 ػبيش تبػيؼبت -12 ػبختوبى سفبّي ٍثْذاؿتي -8   تقويشگبُ 4

 

 

9 
7 

 

    2         1 

  3    4 

8 

 

12 

10 
11 

5 
6 
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 بشآيسد ويشيي اوساوي مًسدوياص طشح -8

وبسائي ٍ احشثخـي ّش ػبصهبى تب حذٍد صيبدي ثِ هذيشيت كحيح ٍ ثِ وبسگيشي 

  .هؤحش هٌبثـ اًؼبًي ثؼتگي داسد

تقييي تقذاد هـبغل ٍ تٌؾين ؿشح ٍؽبيف ّش ؿغل، عجمبت هختلف ػبصهبى، اص 

هشاحل اٍليِ ّش عشح ثب ثشآٍسد ًيبص ًيشٍي  .اكَل اػبػي تـىيالت يه ٍاحذ هي ثبؿذ

فَاهل هختلفي دس تقييي تقذاد ٍ تخلق  .اًؼبًي ٍ تقييي پؼت ػبصهبًي ّوشاُ هي ثبؿذ

اص رولِ ايي فَاهل هي تَاى ثِ ػغح تىٌَلَطي  .ًيشٍّبي اًؼبًي ٍاحذ تَليذي دخبلت داسًذ

هَسد اػتفبدُ توبيل ثِ اؿتغبل صايي يب اتَهبػيَى، حذٍد تخلق ٍ هْبست هَسد ًيبص 

 .ؿَد دس رذٍل ريل ثشآٍسد ًيشٍي اًؼبًي پشػٌل تَليذي ٍ غيشتَليذي اسائِ هي .اؿبسُ وشد
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 بشآيسد مًاد ايليٍ مًسدوياص -9

 هٌتخت ٍ ؿشايظ فولىشد ٍاحذ دس عَل ػبل، هيضاى هلشف دثب تَرِ ثِ فشآيٌذ تَلي 

ثب تَرِ ثِ  .ّش يه اص هَاد اٍليِ هَسد ًيبص ثشاي تَليذ يه ٍاحذ هحلَل ثيبى خَاّذ ؿذ

فشآيٌذ تَليذ ٍ خذهبت هَاد اٍليِ، همذاس هلشف ػبليبًِ ّش يه اص ايي هَاد هحبػجِ 

 .گشدد هي

اص دٍ لؼوت الػتيه ٍ اليبف تمَيت وٌٌذُ تـىيل  «ؿيلٌگ»ّوبًغَس وِ ثيبى گشديذ  

ٍ هبثمي الػتيه ٍ هَاد  «اليبف تمَيت وٌٌذُ»حذٍد دُ دسكذ اص ول ٍصى ؿلٌگ،  .ؿذُ اػت

 .هي ثبؿذ«اليبف تمَيت وٌٌذُ»تي 24تي هحلَل،  240ثٌبثشايي اص  .افضٍدًي ثِ آى هي ثبؿذ

دسكذ هحلَل اص ؿلٌگ ّبي كٌقتي فبدي وِ ثب سايَى تمَيت  70ثب تَرِ ثِ ايي وِ 

وِ ثب پلي اػتش تمَيت هي ؿًَذ «ؿلٌگ ّبي ّيذسٍليه»دسكذ ثميِ سا  30هي ؿًَذ هي ثبؿذ ٍ 

دسكذ ثِ فٌَاى  5ثب احتؼبة  «اليبف تمَيت وٌٌذُ»همذاسًيبص ػبالًِ ثِ  .تـىيل هي دٌّذ

 .ضبيقبت ثِ كَست صيش هحبػجِ هي گشدد

 = 7/17تي 
5%1

247/0



 = همذاس هَسد ًيبص   = دسكذ هحلَل «×اليبف تمَيت وٌٌذُ»همذاس ول

      ػبالًِ ثِ سايَى 1 –    دسكذ ضبيقبت 

= 58/7       تي 
5%1

243/0



 =  همذاس هَسد ًيبص ػبالًِ ثِ پلي اػتش 

 

دسكذ ثِ  6اگش  .تي ؿبهل الػتيه ٍ هَاد افضٍدًي هي گشدد 240تي ثبليوبًذُ اص  216

تي هي ثبؿذ  220فٌَاى ضبيقبت دس ًؾش گشفتِ ؿَد همذاس الػتيه ٍ هَاد افضٍدًي حذٍد 

تي  69تي هشثَعِ ثِ ؿلٌگ ّبي كٌقتي فبدي ٍ  161دسكذ آى يقٌي  70وِ اص ايي همذاس 

 .هي ثبؿذ«ؿلٌگ ّبي ّيذسٍليه»ثبلي هبًذُ هشثَط ثِ 
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ثِ تفىيه اليِ داخلي  «ؿلٌگ ّبي كٌقتي فبدي»فشهَالػيَى آهيضُ ثِ وبس سفتِ دس  

 .ٍ اليِ سٍيي دس رذٍل ريل آهذُ اػت

 

 اليٍ سييي اليٍ داخلي وام مادٌ سديف

1 N.R 6 12 

2 SBR 24 18 

 45/30 65/49 وشثٌبت ولؼين 3

 7 14 دٍدُ 4

 1 1 اوؼيذ سٍي 5

 25/0 5/0 ضذ اوؼبيؾ 6

 25/0 3 ٍاوغ 7

 25/1 75/1 گَگشد 8

9 MBTS 1/0 4/0 

 4/29 - خبن چيٌي 10

 

، اليِ سٍيي ٍ ثميِ  «ؿلٌگ ّبي كٌقتي فبدي»دسكذ اص ٍصى الػتيه  60اگشحذٍد 

تي اص ايي ًَؿ ؿلٌگ همذاس هَسد ًيبص ّش هبدُ دس رذٍل  161ثب تَرِ ثِ ول  .اليِ داخلي ثبؿذ

 .ريل ثشآٍسد هي گشدد
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ثشاي ؿلٌگ ّبي هلبسف ّيذسٍليه ًيض دس رذٍل ريل ثشآٍسد هَاد اًزبم ؿذُ  

 اػت

 

 

 

 (ته)وياصساالوٍ دسصذ مادٌ وام مادٌ سديف

1 N.R 9/6 46/15 

2 SBR 4/20 85/32 

 4/61 13/38 وشثٌبت ولؼين 3

 78/15 8/9 دٍدُ 4

 61/1 1 اوؼيذ سٍي 5

 56/0 35/0 ضذ اوؼبيؾ 6

 18/2 35/1 ٍاوغ 7

 34/2 45/1 گَگشد 8

9 MBTS 28/0 45/0 

 38/4 64/17 خبن چيٌي 10
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 )ته(وياصساالوٍ دسصذ مادٌ اليٍ سييي اليٍ داخلي وام مادٌ سديف

 10/1 16 - 40 الػتيه ًيتشيل 1

 1/07 1/7 1/5 2 اوؼيذ سٍي 2

 0/126 0/2 - 0/5 اػيذ اػتتبسيه 3

 29 46/04 43/5 49/85 دٍدُ 4

 2/52 4 5 2/5 ًشم وٌٌذُ 5

 0/164 0/26 - 0/65 گَگشد 6

 3/6 7/5 0/75 3 فبوتيي 7

8 MBTS 0/75 - 0/3 0/19 

 0/48 0/75 0/75 0/75 ضذ اوؼبيؾ 9

 15/12 24 40 - پلي ولشٍپشى 10

 0/47 0/75 1/25 - اوؼيذ هٌيضين 11

 0/19 0/3 0/5 - ؿتبة دٌّذُ 12
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 روـ ثٌذي ًيبص ػبالًِ هَاد اٍليِ هلشفي ايي ٍاحذ تَليذي دس رذٍل ريل اسائِ 

 .ؿَد هي

 

الػتيه  ًبم هبدُ

 ًيتشيل

 اػيذ اوؼيذ سٍي

 اػتتبسيه

 ضذ Mbts فبوتيي گَگشد ًشم وٌٌذُ دٍدُ

 اوؼبيؾ

 04/1 64/0 6/3 5/2-4 52/2 78/44 126/0 07/1 1/10 همذاستي

 اوؼيذ ًبم هبدُ

 هٌيضين

ؿتبة 

 دٌّذُ

NR SBR  وشثٌبت

 ولؼين

خبن  ٍاوغ

 چيٌي

پلي  سايَى

 اػتش

 پشىپلي ولش ًوه

 12/15 40 58/7 7/17 4/28 18/2 4/16 85/42 46/15 19/0 47/0 همذاستي
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 بشوامٍ صمان بىذي اجشاي طشح -10

ِ سيضي  ُ ّب وِ ضبهي هَفميت پشٍطُ هي ثبؿذ، ثشًبه يىي اص اسوبى هْن ارشاي پشٍط

صهبى ثٌذي  .دٍساى ارشاي آى اػت، احذاث ٍاحذّبي كٌقتي ًيض اص ايي لبفذُ هؼتخٌي ًيؼت

ُ هٌذ وشدى آًْب ثبفج هذيشيت ثْتش ٍ  فقبليت ّب، ضوي ػبصهبًذّي فقبليت ّب ٍ لبفذ

ثِ ايي هٌؾَس اٍليي لذم، ؿىؼتي يه پشٍطُ ثِ فقبليت ّبي  .ًبيـ هي گشددمتخليق ثِ هَلـ 

ثٌبثشايي  .اػبػي اػت وِ اًزبم ثِ هَلـ آًْب ثبفج اتوبم هَفميت آهيض پشٍطُ هي گشدد

ضشٍسي اػت هزشي پشٍطُ ثب ديذ ربهقي حزن ّش وذام اص  فقبليت ّب اص هشحلِ تحميمبت 

ُ ثشداسي ٍاحذ كٌقتي سا ثشآٍسد ًوبيذ ٍ صهبى هٌبػت  اٍليِ ٍ اًتخبة هـبٍس تب هشحلِ ثْش

ػپغ ثب ؿٌبخت سٍاثظ پيؾ ًيبصي فقبليت ّب صهبى ؿشٍؿ  .ثشاي ّش فقبليت سا پيؾ ثيٌي وٌذ

ِ سيضي وٌذ وِ ثتَاًذ دس هذت تقييي ؿذُ پشٍطُ سا تحَيل  ٍ خبتوِ فقبليت ّب سا عَسي ثشًبه

دّذ، چشا وِ تبخيش دس ارشاي پشٍطُ دس ثشخي هَاسد ثبفج ٍاسد ًوَدى خؼبساتي خَاّذ ؿذ 

دس ايي ثشًبهِ فقبليت ّبي اػبػي ارشاي پشٍطُ ثب اخز  .وِ رجشاى آى ثؼيبس ػخت هي ثبؿذ

ُ ثشداسي ختن  ُ ّبي ريشثظ ؿشٍؿ ؿذُ ٍ ثِ اخز پشٍاًِ ثْش هزَصّبي هختلف اص اداس 

صهبى اًزبم ّش يه اص فقبليت ّب ًيض ثب تَرِ ثِ حزن فقبليت ّب ٍ هـىالت احتوبلي  .هي ؿَد

صدُ هي ؿَد ٍ اص رولِ ايي هـىالت هي تَاى ثِ ػيىل ى دس اتوبم ثِ هَلـ فقبليت تخوي

ُ اًذاصي آصهبيـي اؿبسُ وشد  .عَالًي اخز هزَصّب، ػفبسؽ خشيذ  هبؿيي آالت ٍ هـىالت سا

 .ثب تَرِ ثِ ايي هَاسد ثشًبهِ صهبى ثٌذي ايي ٍاحذ كٌقتي دس رذٍل ريل اسائِ هيگشدد
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صهبى  ؿشح فقبليت سديف

 (هــبُ)
هالحؾبت 

اخز هزَصّبي هشثَعِ اص  1

ُ ّبي ري سثظ  اداس

ثقضي اص فقبليت ّبي  1

تقشيف ؿذُ ثِ عَس 

ّوضهبى كَست هي گيشد 

لزا صهبى ارشاي عشح 

. ووتش خَاّذ ؿذ

تْيِ صهيي ٍ اًقمبد لشاسدادّبي  2

 تبػيؼبت آة ٍ ثشق

2 

 2 ػفبسؽ خشيذ هبؿيي آالت 3

 3 ارشاي فوليبت ػبختوبى ػبصي 4

 1 ًلت تبػيؼبت 5

 2 ًلت هبؿيي آالت 6

ِ ػبصي 7  1 هحَع

 1 تَليذ آصهبيـي 8

تَليذ تزبسي ٍ اخز پشٍاًِ  9

ُ ثشداسي  ثْش

1 
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 پيطىُاد محل اجشاي طشح -11

ثؼتگي داس وِ دس اداهِ ثِ روش چٌذ  اًتخبة هحل هٌبػت رْت ارشاي عشح ثِ چٌذ فبهل

 .هَسد آى اؿبسُ هي ؿَد

 دػتشػي ثِ هَاد اٍليِ -

 دػتشػي ثِ ثبصاس هلشف -

 دس هٌغمِ دػتشػي ثِ ًيشٍّبي وبس هبّش ٍ هتخلق -

هبًٌذ ًضديىي ثِ ربدُ )ٍرَد ساّْبي هشاػالتي ٍ استجبعي هٌبػت دس هحل ارشاي عشح  -

ُ آّي ٍ   (...اكلي، سا

ثب تَرِ ثِ هَاسد فَق هحل ّبي ريل ثشاي ساُ اًذاصي  ايي ٍاحذ تَليذي پيـٌْبد هي 

 .ؿَد

 دصفَل -    هٌغمِ آصاد اسًٍذ -

 اًذيوـه -     ثٌذس اهبم -

 خشهـْش -      اَّاص -

 ؿبدگبى -     هبّـْش -

 ثْجْبى -     آثبداى -
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بزرسي ّاي هالي ٍ اقتصادي طزح : فصل چْارم

هعزفي هحصَل ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ - 1

رٍش تَليذ هحصَل - 2

بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي هَاد اٍليِ - 3

بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي اًزصي هَرد ًياس - 4

ِ ّاي آى - 5 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي ٍ ّشيٌ

ِ ّاي هاشيي آالت تَليذ - 6 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي تجْيشات ٍ تأسيسات عوَهي - 7 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ٍسائط ًقليِ عوَهي ٍ ٍسايل حول ٍ ًقل - 8 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي لَاسم ٍ اثاثيِ اداري - 9 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي سهيي، ساختواى  ٍهحَطِ ساسي - 10 بزآٍرد ّشيٌ

ُ بزداري - 11 ِ ّاي قبل اس بْز بزآٍرد ّشيٌ

بزآٍرد سزهايِ ثابت - 12

بزآٍرد سزهايِ در گزدش - 13

ِ گذاري كل ٍ ًحَُ تأهيي هٌابع آى - 14 بزآٍرد سزهاي

ِ ّاي استْالك - 15 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي غيزعولياتي - 16 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ًگْذاري ٍ تعويزات - 17 بزآٍرد ّشيٌ

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي عولياتي - 18

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي ثابت تَليذ - 19

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي هتغيز تَليذ - 20

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي كل تَليذ - 21

هحاسبِ قيوت توام شذُ  - 22

بزآٍرد قيوت فزٍش هحصَل - 23
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تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

  
 

 معشفي محصًل  -1

هي ثبؿذ وِ دس كٌبيـ ٍ  «ؿيلٌگ ّبي فـبس لَي»هحلَالت تَليذي ايي ٍاحذ،  

 .ثخلَف ثشاي اًتمبل گبص ٍ هبيـ وبسثشدّبي صيبدي داسًذ

 

هيشاى ؽزح رديف 

 تي 240تَليذ ؽيلٌگ ّاي فؾارلَي  1

رٍس 300تعذاد رٍس وار در عال  2

 ًَتت 1تعذاد ًَتت وار در رٍس  3

 عاعت 8عاعت واري در ّز ًَتت  4

 

 سيش تًليذ محصًل -2

 

 :مشاحل تًليذ ايه محصًالت بٍ ضشح ريل است

 «آػيبة غلتىي»ٍ «ثٌجَسي»اختالط هَاد دس  1

 اوؼتشٍطى اليِ اٍل  2

 پيچيذى اليبف تمَيت وٌٌذُ 3

 اوؼتشٍطى اليِ دٍم 4

 پخت 5

 روـ وي، وـٌذُ ٍ ثشؽ هحلَل 6

 اًجبسؽ هحلَل 7

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 63 

تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

  

 

 بشآيسد ممذاسي ي سيالي مًاد ايليٍ -

 

هيشاى هَرد ًام هَاد اٍليِ رديف 

ًياس 

تْاي ول  (ريال)تْاي ٍاحذ ٍاحذ 

 (ريال)

 000/500/151 000/000/15 تي 1/10 الػتيه ًيتشيل 1

 000/470/22 000/000/21 تي 07/1 اوؼيذ سٍي 2

 000/890/1 000/000/15 تي 126/0 اػيذ اػتتبسيه 3

 000/070/291 000/500/6 تي 78/24 دٍدُ 4

 000/720/27 000/000/11 تي 52/2 ًشم وٌٌذُ 5

 000/750/8 000/500/3 تي 5/2 گَگشد 6

 000/800/64 000/000/18 تي 6/3 فبوتيغ 7

8 MBTS 64/0 000/200/35 000/000/55 تي 

 000/000/104 000/000/100 تي 04/1 ضذ اوؼبيؾ 9

 000/640/332 000/000/22 تي 12/15 پلي ولشٍس يشى 10

 000/500/228 000/500/5 تي 47/0 اوؼيذ هٌيضين 11

 000/800/22 000/000/120 تي 19/0 ؿتبة  دٌّذُ 12

13 N.R 46/15 000/880/272 000/000/18 تي 

14 SBR 85/32 000/500/956/2 000/000/90 تي 

 000/840/36 000/600 تي 4/61 وشثٌبت ولؼين 15

 000/990/11 000/500/5 تي 18/2 ٍاوغ 16

 000/400/28 000/000/1 تي 4/28 خبن چيٌي 17

 000/400/389 000/000/22 تي 7/17 سايَى 18

 000/660/204 000/000/27 تي 58/7 پلي اػتش 19

 000/000/40 000/000/1 تي 40 ًوه 20

 000/010/262/5- - - جوع ول 
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تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

  

 

 بشآيسد ممذاسي ي سيالي اوشطي مًسد وياص- 4

 

تْاي ٍاحذ همذار ٍاحذ ؽزح رديف 

 (ريال)

تْاي ول 

 (ريال)

 000/250/215 350 615000ويلٍَات عاعت تزق  1

 000/000/6 1000 6000هتزهىعة آب  2

 000/550/25 1000 25550ليتز تٌشيي  3

 000/750/18 250 75000ليتز گاسٍئيل  4

 - - -هتزهىعة گاس  5

 000/550/265جوع ول 
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تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

  

 

بشآيسد ويشيي اوساوي ي َضيىٍ َاي آن  -5

 

تعذاد ؽزح رديف 

 (ًفز)

هتَعظ حمَق 

 (ريال)هاّاًِ 

حمَق ول تزاي 

 (ريال) هاُ  14

 000/000/140 000/000/10 1هذيزعاهل  1

 000/000/63 000/500/4 1تىٌيغيي  2

 000/000/008/1 000/000/4 18وارگز هاّز  3

 000/000/078/1 000/500/3 22وارگز عادُ  4

 000/000/105 000/500/7 1وارؽٌاط  5

 000/000/728 000/000/4 13هالي ٍ خذهاتي -وارهٌذ اداري 6

 000/000/122/3 - 56جوع ول  6

 000/060/718 - -تيوِ وارفزها 23% 7

 000/060/840/3 - 56جوع ول 
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تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

  

 بشآيسد َضيىٍ َاي ماضيه آالت تًليذ - 6

 

تْاي ٍاحذ تعذاد ًام هاؽيي آالت رديف 

 (ريال)

تْاي ول 

 (ريال)

 000/000/80 000/000/80 1 گيَتيي 1

 000/000/420 000/000/420 1 ثٌجَسي 2

 000/000/960 000/000/480 2 اوؼتشٍدس 3

 000/000/190 000/000/190 1 35آػيبة غلتىي  4

 000/000/280 000/000/140 2 40آػيبة غلتىي  5

 000/000/160 000/000/160 1 وٌٌذُ تمَيت اليبف پيچٌذُ 6

 000/000/24 000/000/8 3 تشاصٍ 7

 000/000/6 000/000/2 3 پٌىِ 8

 000/000/130 000/000/65 2 روـ وي 9

 000/000/45 000/000/45 1 حوبم ًوه هزاة 10

 000/000/160 000/000/80 2 وـٌذُ 11

 000/000/24 000/000/12 2 ثشؽ 12

 000/000/30 000/000/15 1 ووپشػَس 13

 000/000/750 000/000/75 فذد10 ًَاؿ لبلت اوؼتشٍدس 14

 000/000/259/3- جوع ول  
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تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

  

 

 بشآيسد َضيىٍ َاي تجُيضات ي تأسيسات عمًمي -7

 

تْاي ٍاحذ تعذاد ًام تجْيشات رديف 

 (ريال)

تْاي ول 

 (ريال)

 000/000/180 000/000/180يىغزي تأعيغات تزق ٍ تزق رعاًي  1

 000/000/25 000/000/25" تأعيغات آب ٍ آب رعاًي  2

 000/000/60 000/000/60" تأعيغات عزهايؼ ٍگزهايؼ  3

 000/000/25 000/000/25" عيغتن عَخت رعاًي  4

 000/000/15 000/000/15" عيغتن اعفاء حزيك  5

 000/000/150 000/000/150" تصفيِ پغاب اًغاًي  6

 000/000/150 000/000/150يكسري اتشاروارگاّي ٍعايل آسهايؾگاّي  7

 000/000/120 000/000/120 1صًزاتَر  8

 000/000/600جوع ول  
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تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

  

 

 بشآيسد َضيىٍ َاي يسائط ومليٍ عمًمي ي يسايل حمل ي ومل -8

 

تْاي ٍاحذ تعذاد ًام ٍعيلِ رديف 

 (ريال)

تْاي ول 

 (ريال)

 000/000/200 000/000/200 1ليفتزان دٍ تٌي  1

 000/000/150 000/000/150 1عَاري  2

 000/000/80 000/000/80 1ٍاًت دٍ تٌي  3

 000/000/430-  هجوَع 
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تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

  

 

 

ٍ َاي لًاصم ي اثاثيٍ اداسي -9  بشآيسد َضيى

ِ ّبي هشثَط ثِ تزْيضات ٍ ٍػبيل اداسي ٍ خذهبتي ثِ ؿشح ريل اػت  :ّضيٌ

 

بْايٍاحدتعدادشزحرديف

(ريال)

بْايكل

(ريال)

 000/000/60 000/000/15 عزي واهل4خظ تلفي ٍ فاوظ  1

 000/000/60 000/000/15" 4هثلواى اداري  2

 000/000/25 000/000/1" 25ووذ ٍ فايل  3

 000/000/25 000/000/1 " 25هيشٍ لَاسم التحزيز  4

 000/000/20 000/400 عدد 50صٌذلي  5

ِ واهل   6  000/000/60 000/000/15 سري 4راياً

 000/000/250جوع ول  
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تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

  

 بشآيسد َضيىٍ َاي صميه، ساختمان يمحًطٍ ساصي  -10

 بشآيسد َضيىٍ َاي صميه -10-1

 

 (ريال)تْاي ول (ريال)تْاي ٍاحذٍاحذ همذار رديف 

 000/000/770 000/100هتزهزتع  7700 1

 

 

 بشآيسد َضيىٍ َاي ساختمان ساصي - 10-2

 

هقدارشزحرديف
(هتزهزبع)

بْايٍاحد
(ريال)

بْاي
(ريال)كل

 000/000/825 000/500/1 550عالي تَليذ  1

 000/000/200/1 000/500/1 850اًثارّا  2

 000/500/199 000/900/1 105آسهايؾگاُ ٍتعويزگاُ  3

 000/500/514 000/100/2 245اداري،رفاّي ٍخذهاتي    4

 000/000/739/2-  1700جوع ول 
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تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

  

ٍ َاي محًطٍ ساصي -10-3  بشآيسد َضيى

 

 (ريال)تْاي ول (ريال)تْاي ٍاحذ همذار ؽزح رديف 

 000/000/185 000/50 3700خاوثزداري، خاوزيشي ٍ تغغيح  1

 000/000/148 000/200 740ديَار وؾي  2

 000/000/450 000/300 1500خياتاى وؾي ٍ پارويٌگ  3

 000/000/620 000/200 3100فضاي عثش  4

 000/300/12 300000عذدتيزتزق 41رٍؽٌايي  5

 000/300/414/1جوع ول 

 

ٍ َاي صميه، ساختمان ي محًطٍ ساصي جمع بىذي بش -10-4  آيسد َضيى

 

ِ ّا ؽزح رديف   (ريال)ّشيٌ

ِ ّاي عاختواى عاسي   1  000/000/739/2ّشيٌ

ِ ّاي هحَعِ عاسي  2  000/300/414/1ّشيٌ

 000/300/153/4 2 ٍ 1جوع رديف  3

 000/000/770ّشيٌِ سهيي  4

 000/300/923/4جوع ول 
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تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

  

 

 بشآيسد َضيىٍ  َاي لبل اص بُشٌ بشداسي -11

 

 

ِ ّاؽزح رديف   (ريال) ّشيٌ

 000/000/30ّشيٌِ هغالعات همذهاتي ٍ تْيِ عزح اجزايي   1

ِ ّاي تاعيظ ؽزوت ٍ اخذ هجَسّا   2  000/000/25ّشيٌ

ِ ّاي جاري دٍرُ اجزاي عزح  3  000/000/350ّشيٌ

ِ ّاي هزتَط تِ دريافت تغْيالت تاًىي  4  000/000/50ّشيٌ

 000/000/250ّشيٌِ ّاي آهَسؽي ٍ تْزُ تزداري اسهايؾي  5

ِ ّا   6  000/250/35عايز ّشيٌ

 000/250/740جوع ول 
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تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

  
 بشآيسد سشمايٍ ثابت -12

 

 

ِ ّا ؽزح رديف   (ريال)ّشيٌ

 000/000/259/3هاؽيي آالت  تَليذ   1

 000/000/600تجْيشات ٍ تاعيغات عوَهي   2

 000/000/430ٍعايل ًمليِ  3

 000/000/770سهيي  4

 000/300/153/4عاختواى ٍ هحَعِ عاسي  5

 000/000/250اثاثيِ ٍ لَاسم اداري  6

ُ اًذاسي  7  000/950/192ًصة ٍ را

ِ ّاي پيؼ تيٌي ًؾذُ  8  500/762/482 ( الالم فَقدرصذ 5)ّشيٌ

ِ ّاي لثل اس تْزُ تزداري  9  000/250/740ّشيٌ

 500/262/878/10 جوع ول
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 «فشارقَي

  

 بشآيسد سشمايٍ دس گشدش -13

 

ِّاتعدادرٍسكاريشزحرديف (ريال)ّشيٌ

 500/301/789رٍس 45هَاد اٍليِ داخلي  1

- - هَاد اٍليِ خارجي  2

 000/014/896 70حمَق ٍ هشاياي واروٌاى   3

 833/535/57  رٍس65اًَاع اًزصي هَرد ًياس  4

ِ ّاي فزٍػ  5  000/000/20- ّشيٌ

ِ ّا 6  567/142/67-  ( درصذ الالم فَق5)عايز ّشيٌ

 900/993/829/1جوع ول 

 

 

 بشآيسد سشمايٍ گزاسي كل ي وحًٌ تاميه مىابع  -14

 بشآيسد سشمايٍ گزاسي كل  -14-1

عزهايِ  گذاري ول = عزهايِ ثاتت + عزهايِ در گزدػ 

عزهايِ  گذاري ول   = 500/262/878/1 +900/993/829/1=400/256/708/12ريال



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 75 

تَليدشيلٌگّاي»:عٌَاىطزح

 «فشارقَي

  

ًحَُتاهييهٌابعٍاخذٍامباًكي-14-2



سزهايِگذاريدرصدشزحرديف

(ريال)

 000/305/351/4 40عْن هتماضي عزهايِ ثاتت   1

 500/957/526/6 60عْن تاًه تِ صَرت ٍام دراس هذت 

 170/998/548 30عْن هتماضي عزهايِ در گزدػ  2

 730/995/280/1 70عْن تاًه تِ صَرت ٍام وَتاُ هذت 

 402/339/179 14 (وَتاُ هذت)عزهايِ در گزدػوارهشد  3

 040/774/913 14 ( عال5ِ)عزهايِ ثاتت دراس هذت
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 «فشارقَي

  

ِّاياستْالك-15 بزآٍردّشيٌ

 

ِ ّادرصذ ؽزح رديف   (ريال)ّشيٌ

 000/900/325 10هاؽيي آالت تَليذ  1

 000/000/60 10تاعيغات عوَهي  2

 000/000/43 10ٍعايل ًمليِ  3

 000/665/207 5عاختواى ٍ هحَعِ عاسي  4

 000/000/50 20اثاثيِ ٍ لَاسم اداري  5

 000/295/19 10ّشيٌِ ًصة ٍ راُ اًذاسي  6

 250/276/48 10پيؼ تيٌي ًؾذُ  7

 250/136/754- جوع اعتْالن دارايي ّاي ثاتت  8

 000/050/148 20اعتْالن لثل اس تْزُ تزداري  9

 250/186/902جوع ول اعتْالن 
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ِّايغيزعولياتي-16 بزآٍردّشيٌ



ِ ّاؽزح رديف   (ريال)ّشيٌ

 000/050/148اعتْالن لثل اس تْزُ تزداري  1

 040/774/913وارهشد تغْيالت تاًىي دراس هذت  2

 040/824/061/1جوع ول 

 

ِّايًگْداريٍتعويزات-17 بزآٍردّشيٌ



ِ ّادرصذ ؽزح رديف   (ريال)ّشيٌ

 000/950/162 5هاؽيي آالت تَليذ  1

 000/000/60 10تاعيغات عوَهي  2

 000/000/43 10ٍعائظ ًمليِ  3

 000/066/83 2عاختواى ٍ هحَعِ عاسي  4

 000/000/25 10اثاثيِ ٍ لَاسم اداري  5

ِ ّاي پيؼ تيٌي ًؾذُ  6  800/700/18 درصذ الالم فَق 5ّشًي

 800/716/392جوع ول 
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ِّايعولياتي-18 بزآٍردّشيٌ



 (ريال)ُ ّاىّشيؽزح رديف 

ِ ّاي غيز پزعٌلي دفتز هزوشي  1  000/000/35ّشيٌ

ِ ّاي جاري آسهايؾگاُ  2  000/000/65ّشيٌ

 000/000/80ّشيٌِ ّاي فزٍػ  3

 000/000/60ّشيٌِ ّاي حول ٍ ًمل  4

 000/000/240جوع ول 

 

ٍردّشيٌِّايثابتتَليدآبز-19



ِ ّادرصذ ؽزح رديف   (ريال)ّشيٌ

 000/051/264/3 85حمَق ٍ هشاياي واروٌاى  1

 000/110/53 20اًَاع اًزصي  2

 250/186/902 100ّشيٌِ اعتْالن  3

 680/271/39 10ّشيٌِ ًگْذاري ٍ تعويزات  4

 663/051/149-  ( درصذ5/3)ّشيٌِ ّاي پيؼ تيٌي ًؾذُ 5

 593/670/440- جوع ّشيٌِ ّاي تَليذ   6

 000/000/36 15ّشيٌِ ّاي عولياتي  7

 525/756/21 100( 002/0)تيوِ وارخاًِ  8

 402/339/179 100وارهشد تغْيالت تاًىي  9

 520/766/644/4جوع ول ّشيٌِ ّاي ثاتت 
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ِّايهتغيزتَليد-20 بزآٍردّشيٌ

 

 (ريال)ّشيٌِ ّادرصذ ؽزح رديف 

 000/010/262/5 100هَاد اٍليِ  1

 000/009/576 15حمَق ٍ هشاياي واروٌاى  2

 000/440/212 80اًَاع اًزصي  3

 120/445/353 90ّشيٌِ ّاي ًگْذاري ٍ تعويزات  4

ِ ّاي پيؼ تيٌي ًؾذُ   5  644/136/224- ّشيٌ

 764/040/628/6- جوع ّشيٌِ ّاي هتغيز تَليذ  6

ِ ّاي عولياتي  7  000/000/204 85ّشيٌ

ِ ّاي هتغيز تَليذ   764/040/832/6جوع ول ّشيٌ

 

ِّايكلتَليد-21 بزآٍردّشيٌ

ِ ّاي هتغيز تَليذ        ّشيٌِ ّاي ول تَليذ = ّشيٌِ ثاتت تَليذ + ّشيٌ

ِ ّاي ول تَليذ= 520/766/644/4+6764/040/832/6=284/807/476/11ريال   ّشيٌ
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هحاسبِقيوتتوامشدُ-22

ليوت توام ؽذُ هتزهزتع  = ّشيٌِ ّاي ول تَليذ       

     ظزفيت اعوي تَليذ 

ليوت توام ؽذُ هتزهزتع     =     284/807/476/11    = 47820  ريال 
     000/240      

 

ٍردقيوتفزٍشآبز-23



ِ ّا ؽزح رديف  ول ارسػ تَليذ تزاعاط ظزفيت  (ريال)ّشيٌ

اعوي 

 284/807/476/11 47820عذد ليوت توام ؽذُ ّز  1

 000/840/919/14 62166عذد ليوت فزٍػ ّز 2

 000/040/443/3 14346عذد عَد ّز 3
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هحاسيِ شاخص ّاي هالي - فصل پٌجن 

هحاسبِ فزٍش كل  -1

 هحاسبِ سَد ساالًِ  -2

 هحاسبِ ّشيٌِ ًقطِ سزبسز  -3

 درصذ تَليذ در ًقطِ سزبسز  -4

 هحاسبِ سهاى بزگشت سزهايِ  -5

ًزخ بزگشت سزهايِ - 5-1

سال ّاي  بزگشت سزهايِ - 5-2

هحاسبِ حقَق سزاًِ  - 6

هحاسبِ فزٍش سزاًِ -7

هحاسبِ سطح سيزبٌاي سزاًِ -8

ِ گذاري ثابت سزاًِ - 9 هحاسبِ سزهاي

ًسبت ارسش افشٍدُ هاشيي آالت تَليذي - 10

درصذكاركٌاى تَليذ بِ كل كاركٌاى - 11

ًسبت سزهايِ در گزدش بِ سزهايِ ثابت  - 12

ُ ٍري طزح - 13 هحاسبِ شاخص ّاي بْز

ًسبت سَد بِ فزٍش - 13-1

ًسبت سَد بِ سزهايِ ثابت - 13-2
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 (سياى)خالصِ جذٍل سَد - 14

:فزٍشكلهحاسبِ-1

 فزٍػ ول =  ّز ويلَليوت فزٍػ ×تَليذ ظزفيت 

فزٍشكل=62166×240000=000/840/919/14

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدكل=ظزفيتتَليد×سَدّزكيلَ

عَد ول = 240000×14346=000/040/443/3  ريال 

هحاسبِّشيٌِتَليددرًقطِسزبسز-3

ِسز=ّشيٌِثابت ًِقطِسزب ّشيٌ
 ّشيٌِ هتغيز 

 فزٍػ ول    

 







46/01

520/766/644/4

000/840/919/14

764/040/832/6
1

ِ  تَليذ در ًمغِ عزتغز  = 520/766/644/4 ّشيٌ

 

-1  

481/419/601/8ريال
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تَليدًقطِسزبسزدرصدهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًقطِسزبسزدر درصدتَليد=ّشيٌ

ِهتغيز فزٍشكل–ّشيٌ



4/5716
236/799/087/8

520/766/644/4
100

764/040/832/6000/840/919/14

520/766/644/4



 عزتغز ٍليذدرًمغِتدرصذ=

 

 

هحاسبِسهاىبزگشتسزهايِ-5

ًزخباسگشتسزهايِ-5-1

ًزخباسگشتسزهايِ=سَدساالًِ×100
ِ گذاري ول                    عزهاي



درصدًزخباسگشتسزهايِ 



 

بزگشتسزهايِدٍرُ-5-2

دٍرُ تزگؾت عزهايِ     = عزهايِ ول         =                  
       عَدول 

 

دٍرُ تزگؾت عزهايِ       =   400/256/708/12=  7/3(عِ عال ٍّفت هاُ )                     

       000/040/443/3 

1/27100
400/256/708/12

000/040/443/3
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حمَق عزاًِ = ُ    ول حمَق هاّاى    هحاسبِحقَقسزاًِ-6
               تعذاد ول واروٌاى 

 

375/714/5ريال   
56

000/005/320
 =  ًِحمَق عزا



هحاسبِفزٍشسزاًِ-7
     فزٍػ عزاًِ   =     فزٍػ ول                        

                   تعذاد ول واروٌاى 

 

 فزٍػ  عزاًِ =  000/840/919/14 = 714/425/266ريال     

                   56 

هحاسبِسطحسيزبٌايسزاًِ-8

عغح سيزتٌاي عزاًِ     =  هغاحت ول عاختواى ّا      

            تعذاد واروٌاى 

 

عغح سيزتٌاي عزاًِ  =  1700 = 4/30       هتز هزتع 
              56 
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هحاسبِسزهايِگذاريسزاًِثابت-9

ِ گذاري ثاتت عزاًِ    = عزهايِ گذاري ثاتت       عزهاي

          تعذاد ول واروٌاى

 

عزهايِ گذاري ثاتت عزاًِ     =  500/262/878/10 =     688/254/194ريال

             56 

 

 ًسبتارسشافشٍدُهاشييآالت-10

درصذ ارسػ هاؽيي آالت تِ عزهايِ ثاتت    = ارسػ هاؽيي آالت تَليذ × 100         

ِ گذاري ثاتت            عزهاي

 

درصذارسػ هاؽيي آالت تِ عزهايِ ثاتت   =   000/000/259/3×   100= 30     درصذ 

          500/262/878/10 

 

درصدكاركٌاىتَليدبِكلكاركٌاى-11

درصدكاركٌاىتَليدبِكلكاركٌاى=تعدادكاركٌاىتَليد×100

تعدادكلكاركٌاى



درصذ واروٌاى تَليذ تِ ول واروٌاى   =  36  ×  100= 3/64   درصذ 
             56 
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ِدرگزدشبِسزهايِثابت-12 ًسبتسزهاي

ًغثت عزهايِ در گزدػ تِ ثاتت عزاًِ    = عزهايِ در گزدػ  ×  100      

         عزهايِ ثاتت 

 

ًغثت عزهايِ درگزدػ تِ ثاتت عزاًِ   =  900/993/829/1 ×100=8/16درصذ 
 500/262/878/10 

 

هحاسبِشاخصّايبْزٍُريطزح-13

ًسبتسَدبِفزٍش-13-1

ًغثت عَد تِ فزٍػ ول    =          عَد       × 100     
              فزٍػ ول 

     

ًغثت عَد تِ فزٍػ     =     000/040/443/3× 100=  1/23درصذ 

     000/840/919/14 

 

ًسبتسَدبِسزهايِثابت-13-2

ًغثت عَد تِ عزهايِ ثاتت     =           عَد     × 100    
     عزهايِ ثاتت 

 

ًغثت عَد تِ عزهايِ ثاتت   =     000/040/443/3 ×  100= 7/31    درصذ 
         500/262/878/10 
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(سياى)خالصِجدٍلسَد-14 

 

13871388138913901391شزحرديف

 100 100 100 90 80درصذاعتفادُ اسظزفيت  1

 240 240 240 216 192 (تي)هيشاى تَليذ  2

 000/840/919/14 000/840/919/14 000/840/919/14 000/856/427/13 000/872/935/11 (ريال)فزٍػ خالص  3

:  وغزهي ؽَد 4

ّشيٌِ ّاي تَليذ 

827/445/181/9 556/126/329/10 284/807/476/11 284/807/476/11 284/807/476/11 

 716/033/443/3 716/033/443/3 716/033/443/3 444/729/098/30 173/426/754/2عَدًاٍيضُ  5

: وغزهي ؽَد 6

ِ ّاي عولياتي  ّشيٌ

00/000/192 000/000/216 000/000/240 000/000/240 000/000/240 

 716/033/443/3 716/033/443/3 716/033/443/3 444/729/314/3 173/426/562/2عَدعولياتي  7

: وغزهي ؽَد 8

ِ ّاي غيزعولياتي  ّشيٌ

232/459/849 646/641/955 040/824/061/1 040/824/061/1 040/824/061/1 

 676/208/572/23 676/208/572/23 676/208/572/23 808/087/359/2 941/966/712/1ٍيضُ (سياى)عَد 9

- - - - - هاليات ٍ عَد عْام  10

 676/208/357/2 676/208/357/2 676/208/357/2 808/087/359/2 941/966/712/1عَدپظ اسهاليات عْام  11

 101/472/786/8 425/263/429/6 749/054/720/4 941/966/712/1- عَدٍسياى عٌَاتي  12

 777/680/143/11 101/472/786/8 425/263/429/6 749/054/072/4 941/966/712/1عَدًمل تِ تزاسًاهِ  13
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