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 خَدسٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  86اسفند - اهواز        

 

 

:  نام طرح

« توليد قطعات الستيكي خودرو»
 

شركت شهرك هاي صنعتي خوزستان : كارفرما
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 خَدسٍ

 

 

فْشػت هغالة 

 

سديف 

 

صفحِ ؿشح 

:فصلاٍل 1

خالصِ هغالعات فٌي ٍ التصادي 

1 

:فصلدٍم 2

هعشفي هحصَل عشح 

2 

:فصلسَم 3

هغالعات فٌي ٍ هٌْذػي عشح 

22 

:فصلچْاسم 4

تشسػي ّاي هالي ٍ التصادي عشح 

44 

:فصلپٌجن 5

هحاػثِ ؿاخص ّاي هالي 

66 
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 خَدسٍ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولفصل 

 

 خالصه مطالعات فني و اقتصادي طرح
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 خَدسٍ

 

 ششحسديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ششحسديف

 هشخصاتطشح* 1

  تي دسػال400تَليذلغعات الػتيىي خَدسٍ    

 هاشييآالتتَليذ* 6

% 100:        تخؾ داخل- 

:    - تخؾ خاسجي- 

 شاخصّايعولياتي 2

 سٍص 300:         تعذاد سٍصواسي

 ًَتت 1:        تعذادًَتت واسي

 ػاعت 8:           صهاى ّشًَتت

صهيي ٍ ػاختواى *  7

 هتشهشتع 3500هؼاحت صهيي          -  

 هتشهشتع 1000ػغح صيشتٌا             - 

  هتشهشتع 600ػالي تَليذ              - 

    "     140اًثاسّا                   - 

"  260اداسي، سفاّي، تأػيؼات - 

دسصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسصذ 100:         هَاد داخلي

 :       -هَاد خاسجي

 

 سشهايِگزاسي* 8

 سيال 000/275/718/9ػشهايِ ثاتت        - 

 " 775/107/488/1 دسگشدؽ        "- 

   "  775/382/206/11:     گزاسي ول"- 

"  442/675/041/1ٍام وَتاُ هذت    - 

 تعذادكاسكٌاى* 4

 ًفش 1هذيشعاهل         - 

 ًفش 6واسگش هاّش        - 

 "   8واسگش ػادُ       - 

 ًفش 4تىٌيؼيي         - 

"  1واسؿٌاع        - 

  ًفش7واسهٌذ           - 

 ًفش 27                     

 ّضيٌِّايتَليذ* 9

 سيال 971/596/066/3ّضيٌِ ّاي ثاتت تَليذ   - 

 " 564/050/1287 هتغيش                     "- 

 " 535/620194/10:           ّضيٌِ ّاي ول- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 هگاويلٍَات ػاعت 576: تشق هصشفي ػالياًِ- 

 هتشهىعة 7500:  آب هصشفي ػالياًِ- 

 ليتش 315000:            گاصٍئيل  - 

  ليتش 21900:                تٌضيي- 

داسد :      تصفيِ فاضالب - 

دارد :           اعفاء حشيك-

 

 شاخصّاياقتصاديطشح* 10

ِ ػشتؼش-   دسصذ 1/50:   دسصذتَليذدس ًمغ

ػِ ػال ٍّفت هاُ :   ػال ّاي تاصگـت ػشهايِ- 

ِ ول واسوٌاى-   دسصذ 1/48:  دسصذواسوٌاى تَليذت

% 100:          دسصذ ػْن هٌاتع داخلي- 
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 خَدسٍ

 

 

هعزفي هحصَل طزح : فصل دٍم

هقذهِ - 1

تعزيف، ٍيضگي ّا ٍ هشخصات فٌي هحصَل - 2

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

هَارد هصزف ٍ كاربزدّاي هحصَل - 4

اّويت استزاتضيكي كاال - 5

بزرسي باسار - 6
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

همذهَ - 1

اهشّصٍ لغقاخ پالعريك تَ دليل تشخْسداسٓ اص 

ّيژگٔ ُآ خاؿ فيضيكٔ ّ ؽيوائ اص مجلَ خقْفياخ العريكٔ 

ّ كؾغاِتٔ، هماّهد دس حميظ ّ فْاهل ؽيويائ ّ ظْٓ 

خمرلف، همام ّيژٍ آ سا دس فٌايـ گًْاگْى اؼشاص 

ايي ّيژگٔ ُا ّ خقْفياخ ذْعظ افضّدى هْاد . سمْدٍ اًذ

هٌاعة تَ هيضاى فؽيػ تا العريك خام ّ عپظ فشآيٌذ 

. ذْليذ فؽيػ حتد ؽشايظ كٌرتل ؽذٍ ؼافل هٔ گشدًذ

دعرتعٔ سّصافضّى تَ ّعيلَ ًمليَ ؽخقٔ ّ تا فشفَ، ظِاى 

ايي هْضْؿ . سا تَ هكأً دعد يافرٌٔ ذش ذثذيل كشدٍ اعد

ضوي آى كَ تَ گغرتػ يك صيشتٌآ پيچيذٍ فٌقرٔ كوك هٔ 

. كٌذ، ظاهقَ ًْيي فٌقرٔ سا ًيض ؽكل هٔ دُذ

محل ّ ًمل يا ظاجبائ اًغاى ّ كاال اص ًمغَ آ تَ 

دس . ًمغَ ديگش اص مجلَ خقايـ راذٔ ّ كِي هاًذگاس اعد

ظْاهـ اترذائ ًيض ؼشكد ظض اعاعٔ ذشيي الضاهاخ سّصاًَ 

تشآ ذْليذ ّ يا ظاجبائ ُش حمقْل الصم . تَ مشاس هٔ سّد

اعد ؼعن هقئٌ اص حمل ذْليذ ذا هقشف ظاجبا ؽْد ذا كاالٓ 

تٌاتشايي ؼشكد ّ . هْسدًياص تَ هقشف كٌٌذٍ تشعذ
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

ظاجبائ يكٔ اص فوذٍ ذشيي الضاهاخ اًغأً اعد كَ ًرايط 

. الرقادٓ تَ دًثال داسد

 

تعريف، ّيژگٔ ُا ّ هػخصات فٌٔ حمصْل - 2

تعريف حمصْل - 2-1

دس يك خْدسّ لغقاخ العريكٔ هقشفٔ سا هٔ ذْاى تَ 

. چِاس گشٍّ فوذٍ صيش عثمَ تٌذٓ كشد
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

: الضتيك چرخ  (الف

العريك چشؾ تَ دّ ؽكل ذايش ّ ذيْپ هْسد اعرفادٍ 

لشاس هٔ گيشد كَ دس ؼال ؼاضش ذيْپ ُا دس ؼال هٌغْؾ ؽذى 

هٔ تاؽذ 

 

: لطعات الضتيكٔ حطاش ّ دليك  (ب

ايي لغقاخ فِذٍ داس اذمام اهْس ؼغاط دس جموْفَ ُآ 

خْدسّ ُغرٌذ كَ اص آى مجلَ هٔ ذْاًين تَ لغقاخ عيلٌذس 

ذشهض، اّسيٌگ ُا، كاعَ سمذُا، لغقاخ تْعرت ذشهض، 

. اؽاسٍ سمْد... پكيٌگ ُا ّ العريك ذيغَ تشف پاك كي ّ 

 

: لطعات الضتيكٔ تا حطاضيت كورت (ت

ايي لغقاخ ؽاهل آى دعرَ اص لغقاخ العريكٔ خْدسّ 

هٔ گشدًذ كَ اص ًؾش اتقاد ّ اًذاصٍ ّ ؽكل اص ؼغاعيد 

. كورتٓ ًغثد تَ عايش لغقاخ العريكٔ تشخْسداس هٔ تاؽٌذ

اص مجلَ ايي لغقاخ هٔ ذْاى تَ العريك صيش پآ ساًٌذٍ ّ 

عشًؾيي، العريك سّيَ پذال ذشهض، العريك اُشم آئيٌَ 

. تغل، العريك اُشم دًذٍ ّ هْاسد هؾاتَ اؽاسٍ كشد
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

: غيلٌگ ُآ الضتيكٔ  (پ

ايي لغقاخ تشآ اًرمال آب دس خْدسّ هْسد اعرفادٍ 

. لشاس هٔ گيشد

فشآيٌذ هاؽيي آالخ ذْليذ لغقاخ چِاس گشٍّ فْق تا 

اص ايي سّ ُش ذْليذكٌٌذٍ . شمذيگش كاهاًل هرفاّخ هٔ تاؽذ

. ذٌِا دس يكٔ اص گشُِّآ فْق فقاليد هٔ سمايٌذ

دس ايي عشغ لغقاخ گشٍّ عْم يقٌٔ لغقاخ العريكٔ تا 

فِشعد لغقاخ ذْليذٓ عشغ تَ . ؼغاعيد كورت هذًؾش هٔ تاؽذ

. فْسخ صيش خْاُذ تْد

 العريك صيشپائ ساًٌذٍ ّ عشًيؾي ُا 

 العريك سّيَ پذال ُآ گاص، ذشهض ّ كالچ 

 العريك اُشم آئيٌَ تغل 

 ٍالعريك اُشم دًذ 

 العريك ُآ گشدگيش چشؾ 

 العريك ُآ گشدگيش پلْط 

 العريك دعرَ هْذْس 

 العريك ذقادل 

 العريك ُآ گشدگيش عيثك 

 العريك صيش ّ تاالٓ سادياذْس 
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 خَدسٍ

 

 

هػخصات فٌٔ حمصْل - 2-2

لغقاخ العريكٔ خْدسّ تشؼغة ايي كَ دس هقشك چَ 

هادٍ آ ّ دس چَ ؽشايظ دهائ ايفآ ًمؼ هٔ كٌٌذ ّ اص 

العريك ُآ خمرلف ذْليذ هٔ ؽًْذ، اص پٔ ّٓ عٔ تشآ هقاسف 

عثك ّ ظائ كَ ؽشايظ كاسٓ خيلٔ عخد ًثاؽذ اعرفادٍ 

 دس ظاُآ كَ دها خيلٔ تاال ًثاؽذ NR ّ SBRهٔ ؽْد، اص 

. ّ ؽيلٌگ دس دتاط تا سّغي ًثاؽذ اعرفادٍ هٔ ؽْد

هادٍ اّليَ ذْليذ لغقاخ العريكٔ، كائْچْ تْدٍ ّ 

تغرَ تَ ًْؿ حمقْل هْسد دسخْاعد، هْاد افضّدًٔ ديگشٓ 

ذقذاد ايي هْاد ؽيويائ تغرگٔ . تَ آى  اضافَ هٔ گشدًذ

. تَ ًْؿ لغقَ داسد

هْاد افضّدًٔ دس لالة فْاهل پخد، ؽراب دٌُذٍ، آًرٔ 

اكغيذاًد ُا، فقال كٌٌذٍ ُا، پشكٌٌذٍ ُآ هقذًٔ ّ 

غيشهقذًٔ، ًشم كٌٌذٍ ُا، كوك فشآيٌذُا ّ ذاخيشدٌُذٍ ُا 

. عثمَ تٌذٓ هٔ ؽًْذ

 

تطتَ تٌذٓ حمصْل - 2-3
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 خَدسٍ

اص آذما كَ حمقْالخ ذْليذٓ ّاؼذ هرٌْؿ هٔ تاؽٌذ 

. تٌاتشايي تغرَ تٌذٓ خافٔ تشآ آهنا سمٔ ذْاى اسائَ داد

ُش لغقَ تا ذْظَ تَ ؼعن، ّصى ّ ؽشايظ ؽاُشٓ خْد دس 

كيغَ ُآ پالعريكٔ ّ دس كاسذي تغرَ تٌذٓ هٔ گشدًذ ّ تشآ 

. فشضَ تَ تاصاس آهادٍ هٔ ؽًْذ

 

تررضٔ اضتاًذاردُآ هلٔ، تيي املللٔ، كذ حمصْل ّ - 3

تعرفَ گوركٔ 

حمصْل « آيطيك»كذ - 3-1

هغاتك عثمَ تٌذٓ ّصاسخ فٌايـ ّ هقادى ،لغقاخ 

« 25191486»العريكٔ خْدسّ داسآ كذ آيغيك تَ مشاسٍ 

. هٔ تاؽذ

 

مشارٍ تعرفَ گوركٔ - 3-2

مشاسٍ ذقشفَ گوشكٔ لغقاخ خْدسّ تشاعاط عِن ذْليذ 

داخل آهنا ذقييي ؽذٍ اعد ّ اص آذمائ كَ ايي لغقاخ دس 

لغود ُآ خمرلف خْدسّ داسآ كاستشد ُغرٌذ، لزا سمٔ ذْاى 

لغقَ خاؿ سا ذقييي ّ مشاسٍ ذقشفَ دليمٔ سا تشآ آى 
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 خَدسٍ

 

اص ايي سّ دس ظذّل صيش مشاسٍ ذقشفَ تشاعاط . فٌْاى كشد

. ذمغين تٌذٓ ّصاسخ تاصسگأً آّسدٍ ؽذٍ اعد

 

مشاسٍ ذقشفَ ؽشغ لغقاخ سديف 

گوشكٔ 

ؼمْق ّسّدٓ 

 

 

1 

لغقاخ هٌفقلَ تشآ 

ذْليذ خْدسُّآ اذْتْط 

ّ هئٌ تْط 

  

  تا عاخد داخل كورت

 دسفذ 14اص 

98870210 20 

  تا عاخد داخل تيؾرت

 دسفذ 14اص 

98870230 4 

  40تا عاخد داخل-

 دسفذ 14

98870220 10 

لغقاخ العريكٔ عْاسٓ  2

 دسفذ 14عاخد داخل اص 

 دسفذ تَ فْسخ 90ذا 

پلكأً 

مشاسٍ ذقشفَ 

تشؼغة دسفذ 

عاخد داخل 

 98870311اص 

 98870338ذا 

ؼمْق ّسّدٓ 

تشؼغة دسفذ 

عاخد داخل اص 

 90 ذا 27

دسفذ هرغيش 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

. اعدهٔ تاؽذ 

غرايط ّاردات - 3-3

همشساخ فادساخ ّ ّاسداخ ّصاسخ »تا ذْظَ تَ 

تشآ ّاسداخ ايي حمقْالخ حمذّديد خافٔ هغشغ « تاصسگأً

: ًؾذٍ اعد ّلٔ تايذ تَ هْاسد صيش ذْظَ سمْد

تاصاس لغقاخ خْدسّ دس كؾْس ها تَ عَ گشٍّ - (الف

(OEM -تاصاس خْدسّعاصاى) ،(OES - تاصاس خذهاخ پظ اص

تاصاس هشتْط تَ - AM)ّ  (فشّػ هرقلك تَ خْدسّعاصاى

ذمغين هٔ گشدد ّ ؽشايظ خشيذ ايي  (فشّؽگاُِآ عغػ كؾْس

: گشُّا تَ فْسخ صيش اعد

تازار خْدرّضازاى - OEMتازار * 

دس ايي تاصاس تَ عْس كاهل لغقاخ اص داخل كؾْس ذتيَ 

هٔ ؽْد ّ لزا دس فْسذٔ كَ اهكاى عاخد داخل تشآ 

لغقَ آ هْظْد ًثاؽذ، خْدسّعاص خْد سأعًا الذام تَ 

. ّاسد سمْدى لغقَ هْسدًياص هٔ سمايذ

 

تازار خذهات پص از فرّظ - OESتازار * 

 OEMؽشايظ ايي تاصاس ًيض هؾاتَ ؽشايظ تاصاس 

. هٔ تاؽذ
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

تازار هرتْط تَ فرّغگاُِآ ضطح كػْر - AMتازار * 

دس ايي تاصاس ؽشايظ سلاترٔ تشلشاس اعد لزا دس 

فْسذٔ كَ لغقاخ ّاسداذٔ لاتليد سلاتد تَ حلاػ كيفٔ ّ 

ليود تَ هْاسد هؾاتَ داخلٔ سا داؽرَ تاؽٌذ، اهكاى 

.  ّاسداخ ّظْد داسد

لغقاخ ذٌذ هقشف »لغقاخ هْسد هغالقَ دس گشٍّ - (ب

عثمَ تٌذٓ هٔ گشدًذ، لزا هقشف آى دس تاصاس « خْدسّ

خذهاخ پظ اص فشّػ تيؼ ذش اص تاصاس خْدسّعاصاى اعد 

 AMتغْسٓ كَ خبؼ لشية تَ اذفاق ايي لغقاخ دس تاصاس 

هقشف هٔ ؽْد ّ اص ايي سّ هيضاى ّاسداخ ًيض هٔ ذْاًذ 

. ّظْد داؽرَ تاؽذ

 

تررضٔ اضتاًذاردُآ هلٔ يا تيي املللٔ - 3-4

ايي . حمقْالخ ايي عشغ، لغقاخ العريكٔ خْدسّ اعد

لغقاخ خْد تَ فٌْاى يك حمقْل ّاعغَ دس ذْليذ يا 

ذقويشاخ خْدسُّا هْسد اعرفادٍ داسًذ، اص ايي سّ هاُيد 

ايي لغقاخ عْسٓ اعد كَ سمٔ ذْاى اعراًذاسد خافٔ سا 

تشآ آى ذقييي كشد ّ لزا ُيچگًَْ اعراًذاسد هلٔ يا 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 16 

تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

تيي املللٔ تشآ ايي لغقاخ ّظْد ًذاسد ّلٔ تايذ گفد كَ 

ذْليذ ايي لغقاخ حتد هؾخقاخ فٌٔ هؾخـ ؽذٍ اص عشف 

خْدسّعاصاى فْسخ هٔ گيشد كَ تَ ًْفٔ هٔ ذْاى هؾخقاخ 

اسائَ ؽذٍ سا تَ فٌْاى الضاهاخ ّ اعراًذاسدُآ 

هؾخقاخ فٌٔ لغقاخ دس . هْسدًياص دس ذْليذ ذلمٔ سمائين

لالة ًمؾَ فٌٔ، تشگ آًاليض هْاد اّليَ هقشفٔ ّ تشگ 

هؾخقاخ هكاًيكٔ ّ هرالْژيكٔ اص عشف ُش خْدسّعاص ذتيَ 

. ّ اسائَ هٔ گشدد

 

هْارد هصرف ّ كارتردُآ حمصْل - 4

حمقْالخ ايي عشغ دس فٌايـ خْدسّعاصٓ هْسد اعرفادٍ لشاس 

هی گیشًذ ّ هٔ ذْاى گفد كَ ُش خْدسّ تذّى اعرصٌاء اص 

. ايي لغقاخ اعرفادٍ هٔ كٌٌذ

. تاصاس لغقاخ خْدسّ تَ خبؼ صيش ذمغين هٔ ؽًْذ

 

 (تازار خْدرّضاى) OEMتازار - 4-1

ايي تاصاس سا خْدسّعاصاى ذؾكيل هٔ دٌُذ كَ 

ؽشكد ُآ ذاهيي كٌٌذٍ آهنا الذام تَ ذاهيي لغقاخ 

ؽشكد ُآ عاپكْ . هْسدًياص خْد اص لغقَ عاصاى هٔ سمايٌذ
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

ؽشكد عاصٍ گغرت عايپا  (ذاهيي كٌٌذٍ ؽشكد ايشاى خْدسّ)

ذاهيي كٌٌذٍ )ّ ؽشكد اپكْ  (ذاهيي كٌٌذٍ ؽشكد عايپا)

اص ؽشكد ُآ افلٔ ّ فقال دس  (ؽشكد ايشاى خْدسّ ديضل

. ايي تاصاس هٔ تاؽٌذ

 

 (تازار خذهات پص از فرّظ خْدرّضازاى) OESتازار - 4-2

ايي تاصاس خذهاخ پظ اص فشّػ خْدسُّا هٔ تاؽذ كَ 

عاصهاى خذهاخ پظ اص . ّاتغرَ تَ ؽشكد ُآ خْدسّعاص اعد

، ؽشكد عايپا يذك، ؽشكد (ايغاكْ)فشّػ ايشاى خْدسّ 

گغرتػ خذهاخ پاسط خْدسّ ّ هضدايذك اص ؽشكد ُآ فقال 

. ايي تاصاس حمغْب هٔ ؽًْذ

 (خذهات پص از فرّظ آزاد) AMتازار - 4-3

ايي تاصاس لغقاخ خْدسّ ؽاهل كليَ لْاصم يذكٔ 

فشّػ ُآ خمرلف دس عغػ كؾْس هٔ تاؽذ كَ تَ فْسخ آصاد 

. الذام تَ فشّػ لغقاخ خْدسّ هٔ سمايٌذ

 

امهيت اضرتاتژيكٔ كاال ّ تررضٔ كاالُآ جايگسيي - 5

تررضٔ كاالُآ جايگسيي - 5-1



بسمه تعالي  
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

لغقَ عاصٓ »تا ذْظَ تَ ايي كَ هْضْؿ ايي عشغ 

هٔ تاؽذ لزا دس « العريكٔ تا كاستشٓ دس فٌايـ خْدسّعاصٓ

جموْؿ هٔ ذْاى گفد كَ تشآ حمقْالخ ذْليذٓ عشغ، ُيچگًَْ 

. كاالٓ ظايگضيي ّظْد ًذاسد

 

امهيت اضرتاتژيكٔ كاال - 5-2

لغقَ عاصٓ يكٔ اص فٌايـ هادس ّ اعاعٔ دس ُش كؾْس 

ايي لغقاخ خْد تَ فٌْاى كاالٓ ّاعغَ آ . تَ مشاس هٔ آيذ

دس ذْليذ اًْاؿ خْدسّ يا تاصاس خذهاخ پظ اص فشّػ آى 

اص ايي سّ ذْعقَ فٌقد لغقَ عاصٓ . هْسد اعرفادٍ داسًذ

تَ هفِْم ذْعقَ فٌقد خْدسّعاصٓ كؾْس اعد ّ لزا جموْفَ 

لغقَ عاص سا هٔ ذْاى تَ فٌْاى يكٔ اص حمْسُآ ذْعقَ 

دس ؼال ؼاضش فذُا ّاؼذ فٌقرٔ دس . كؾْسُا ذلمٔ كشد

صهيٌَ لغقَ عاصٓ تشآ فٌقد خْدسّ هؾغْل تَ فقاليد 

هٔ تاؽٌذ ّ دس جموْؿ هٔ ذْاى گفد كَ لغقاخ ذْليذٓ تَ 

فٌْاى صيشعاخد ُآ فٌقد كؾْس تَ مشاس هٔ آيٌذ ّ اص دسظَ 

. اشميد تاالئ تشخْسداس هٔ تاؽٌذ
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

 تررضٔ تازار- 6

كػْرُآ عوذٍ تْليذكٌٌذٍ ّ هصرف كٌٌذٍ حمصْل - 6-1

. هْسد هقشف لغقاخ ذْليذٓ عشغ دس فٌقد خْدسّ هٔ تاؽذ

لزا كؾْسُآ ذشاص اّل دس ذْليذ خْدسّ سا هٔ ذْاًين تَ 

فٌْاى تضسگرتيي ذْليذكٌٌذٍ ّ شمچٌيي تضسگرتيي هقشف 

كٌٌذٍ لغقاخ هْسد هغالقَ هقشفی سمائين كَ دس ظذّل صيش 

. ذْليذ چٌذ كؾْس فوذٍ اسائَ هٔ ؽْد

 

ذقذاد خْدسّ ًام كؾْس سديف 

ذْليذٓ دس عال 

2007 

 هيليْى دعرگاٍ 12اهشيكا  1

 هيليْى دعرگاٍ 11ژاپي  2

 هيليْى دعرگاٍ 5/6چيي  3

اسّپآ غشتٔ ّ  4

ؽشلٔ 

 هيليْى دعرگاٍ 20

آعيا ّ الياًْعيَ  5

تَ ظضء ژاپي ّ چيي 

 هيليْى 5/16

دعرگاٍ 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

غرايط صادرات - 6-2

« همشساخ ّ لْاًيي ّصاسخ تاصسگأً»اص ًمغَ ًؾش 

تشآ فادساخ حمقْالخ ذْليذٓ ايي عشغ ُيچگًَْ ؽشايظ ّ 

حمذّديرٔ ّظْد ًذاسد ليكي اص آذمائ كَ ايي حمقْالخ يك 

كاالٓ فٌقرٔ ّاعغَ آ حمغْب هٔ گشدًذ، اص ايي سّ ّسّد تَ 

تاصاسُآ ظِأً هغرلضم تشخْسداسٓ ذْليذ كٌٌذٍ اص 

: ؽشايغٔ تَ ؽشغ ريل هٔ تاؽذ

 تشخْسداسٓ اص هضيد ُآ سلاترٔ تَ حلاػ كيفيد 

 تشخْسداسٓ اص هضيد سلاترٔ تَ حلاػ ليود 

 تشخْسداسٓ اص ذْاى هالٔ هٌاعة 

 ًٔآؽٌائ كاهل تا اهْس جتاسخ ظِا 

 

تررضٔ ّضعيت عرضَ ّ تماضا - 6-3

تررضٔ ظرفيت ُآ هبرٍ تردارٓ از آغاز ترًاهَ ضْم - 6-3-1

تاكٌْى 

تشسعٔ آهاس ّ اعالفاخ ّصاسخ فٌايـ ّ هقادى ًؾاى 

هٔ دُذ كَ ذقذاد صيادٓ ّاؼذ فٌقرٔ دس ؼال ذْليذ لغقاخ 

العريكٔ خْدسّ هٔ تاؽٌذ كَ فِشعد آهنا دس ظذّل ريل 

. اسائَ هٔ ؽْد
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

 

ؽشفيد ذقذاد ًام اعرـــاى سديف 

 (ذي)

آرستايعاى  1

ؽشلٔ 

 910 

 1700 2اففِاى  2

 50 3كشدعراى  3

 790 1مسٌاى  4

 182 2خشاعاى سضْٓ  5

 200 1گيالى  6

 1520 2لشعراى  7

 20 1هشكضٓ  8

 5372 14جموْؿ  9

ترضٔ رًّذ ظرفيت ًصة غذٍ تْليذ لطعات الضتيكٔ - 6-3-2

خْدرّ در كػْر 

سًّذ ؽشفيد ًقة ذْليذ لغقاخ العريكٔ خْدسّ دس كؾْس دس 

. ظذّل ريل اسائَ هٔ گشدد

 

ؽشفيد عال سديف 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 (ذــــي)

1 1378 3180 

2 1379 3800 

3 1380 3800 

4 1381 4570 

5 1382 4570 

6 1383 5372 

7 1384 5372 

8 1385 5372 

9 1386 5450 

 

تررضٔ رًّذ تْليذ ّالعٔ لطعات الضتيكٔ خْدرّ در - 6-3-3

كػْر 

تا ذْظَ تَ ايي كَ ّاؼذُآ ذْليذٓ تَ دليل هؾكالخ 

ًمذيٌگٔ، هْاد اّليَ ّ تاصاس فوذذًا لادس تَ ذْليذ تا 

ؽشفيد ُآ امسٔ خْد سمٔ تاؽٌذ لزا تشسعٔ اذمام ؽذٍ دس 

 90صهيٌَ ايي فٌايـ ًؾاى هٔ دُذ كَ تغْس هرْعظ تا 

دسفذ ؽشفيد امسٔ خْد تَ ذْليذ هؾغْل ُغرٌذ كَ تشايي 

: اعاط خْاُين داؽد
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تررضٔ ّضعيت طرح ُآ جذيذ - 6-4

تا هشاظقَ تَ آهاس ّ اعالفاخ هٌرؾشٍ ذْعظ ّصاسخ 

فٌايـ ّ هقادى هالؼؾَ هٔ گشدد كَ ّاؼذُآ ظذيذٓ دس ُش 

. اعراى تَ ؽشغ ظذّل صيش دس ؼال ساٍ اًذاصٓ اعد

 

هرْعظ دسفذ ذقذاد اعراى سديف 

پيؾشفد 

ؽشفيد 

 (ذي)

آرستايعاى  1

ؽشلٔ 

15 2/3 7234 

 175-  2آرستايعاى  2

ؽشفيد ّالقٔ عال سديف 

ذْليذ 

1 1378 2862 

2 1379 3420 

3 1380 3420 

4 1381 4113 

5 1382 4113 

6 1383 4835 

7 1384 4835 

8 1385 4835 

9 1386 4850 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

غشتٔ 

 200-  1اسدتيل  3

 10200 3/4 27اففِاى  4

چِاسحمال  5

خبرياسٓ 

2  -1500 

هرْعظ دسفذ ذقذاد اعراى سديف 

پيؾشفد 

ؽشفيد 

 (ذي)

 25550 6/3 31ذتشاى  6

 220 3/1 2خشاعاى ظٌْتٔ  7

 4251 4/3 21خشاعاى سضْٓ  8

 25000-  2خشاعاى مشالٔ  9

 1700 1 6خْصعراى  10

 1138 3/1 5صذماى  11

 31720 4/2 12مسٌاى  12

عيغراى ّ  13

تلْچغراى 

1  -50 

 3200 3/1 3فاسط  14

 4050 2/4 4لضّيي  15

 3650 96/1 11لــــن  16

 10-  1كشدعراى  17

 200-  1كشهاى  18
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

 220-  1كشهاًؾاٍ  19

 200-  1گيالى  20

 1300 16 2لشعراى  21

 1400 11 4هاصًذساى  22

 6438 5/6 16هشكضٓ  23

 2110 2 5شمذاى  24

 131915-  175مجـ كل  25

 

پيع تئٌ عرضَ در تازار آيٌذٍ كػْر - 6-5

تا ذْظَ تَ هيضاى ذْليذ ّالقٔ ّاؼذُآ فقال 

هْظْد ّ پيؼ تئٌ ذْليذ ذْعظ ّاؼذُآ دس ؼال ايعاد، 

پيؼ تئٌ هيضاى فشضَ ايي حمقْالخ دس تاصاس آيٌذٍ كؾْس 

. دس ظذاّل صيش اسائَ هٔ ؽْد

 

دسفذ پيؾشفد سديف 

فقلٔ 

عالٔ كَ عشغ تَ 

هبشٍ تشداسٓ خْاُذ سعيذ 

 86عال  دسفذ 99-75 1

 87عال  دسفذ 74-50 2

 88عال  دسفذ 49-25 3

 89عال  دسفذ 24-1 4

تذّى پيؾشفد  5

فيضيكٔ 

 دسفذ كل عشغ ُا دس 10

 89عال 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

پيؼ تئٌ صهاى هبشٍ تشداسٓ اص عشغ ُآ دس ؼال اظشا  *

 

سدٓ

ف 

دسفذ پيؾشفد 

عشغ 

 1389 1388 1387 1386 (ذي)ؽشفيد 

ّالـامسٔ 

 ٓ

 2988 2988 2656 2324 2988 3320 دسفذ 99-75 1

 4878 4336 3794-  4878 5430 دسفذ 74-50 2

1123 دسفذ 4-25 3

0 

1010

7 

 - -7861 8984 

1583 دسفذ 24-1 4

0 

1423

8 

 - - -1107

4 

عشغ ُآ فالذ  5

پيؾشفد 

9613

5 

8651

3 

 - - -6729 

1319مجـ كل  6

15 

1187

24 

2324 6450 1518

5 

3465

3 

 مجـ تٌذٓ كلٔ هيضاى فشضَ ايي حمقْالخ *

 

سدٓ

ف 

 (ذي)همذاس ؽشغ 

1386 1387 1388 1389 

پيؼ تئٌ هيضاى ذْليذ  1

ّاؼذُآ فقال 

4835 4835 4835 4835 

3465 15185 6450 2324پيؼ تئٌ فشضَ عشغ ُآ  2
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 3دس ؼال اظشا 

1128 7195مجـ كل  3

5 

20020 3948

8 

 

ترآّرد هيساى هصرف لطعات الضتيكٔ در صٌايع - 6-5

خْدرّضازٓ 

ايي حمقْالخ تغْس هغرمين دس فٌايـ خْدسّعاصٓ ّ 

خذهاخ پظ اص فشّػ خْدسُّا تَ كاس هٔ سّد كَ دس ظذاّل 

. ريل همذاس هقشف دس ُش دّ هْسد اسائَ هٔ ؽْد

 

هيضاى هقشف عال سديف 

 (ذــــي)

1 1379 1675 

2 1380 2094 

3 1381 3441 

4 1382 4682 

5 1383 5552 

6 1384 5507 

7 1385 5774 

تشآّسد هيضاى هقشف لغقاخ العريكٔ دس فٌايـ خْدسّعاصٓ 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

 

ذقذاد عال سديف 

خْدسُّآ 

عْاسٓ 

هيضاى هقشف عاالًَ 

 (ذي)لغقاخ 

1 1379 2170000 8680 

2 1380 2887 11548 

3 1381 3586 14344 

4 1382 4246 16894 

5 1383 4950 19800 

6 1384 5419 21676 

7 1385 5870 11740 

تشآّسد ًياص تاصاس خذهاخ پظ اص فشّػ خْدسّ تَ لغقاخ 

العريكٔ 

 

تا ذْظَ تَ ظذاّل فْق مجـ تٌذٓ هقشف لغقاخ العريكٔ 

. خْدسّ دس ظذّل ريل اسائَ هٔ ؽْد

 

هقشف عال سديف 

خْدسّعاصاى 

 (ذي)

هقشف خذهاخ 

پظ اص  

 (ذي)فشّػ 

مجـ كل 

 (ذي)

1 1379 1675 8680 10355 

2 1380 2094 11548 13642 

3 1381 3441 14344 17785 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

4 1382 4682 16984 21666 

5 1383 5552 19800 25352 

6 1384 5507 21676 27183 

7 1385 5774 11740 17514 

تررضٔ رًّذ صادرات از آغاز ترًاهَ ضْم تاكٌْى - 6-6

لغقاخ العريكٔ ظضئ اص خْدسّ هٔ تاؽٌذ كَ هقوْال 

فوذٍ فادساخ ايي حمقْالخ تَ شمشاٍ خْدسّ اذمام هٔ ؽْد كَ 

دس ظذّل ريل تا ذغِين ًغثد، هيضاى فادساخ ايي حمقْالخ 

اسائَ هٔ ؽْد 

 

سدٓ

ف 

138ّاؼذ ؽشغ 

2 

138

3 

138

4 

138

5 

هيضاى كل فادساخ  1

خْدسّ 

هيليْ

ى دالس 

192 210 300 350 

عِن لغقاخ العريكٔ  2

ذٌذهقشف 

 70 70 70 70دسفذ 

ختويي فادساخ لغقاخ  3

ذٌذ هقشف 

هيليْ

ى دالس 

4/

134 

147 210 245 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

تررضٔ ًياز تَ حمصْالت تا اّلْيت صادرات تا پاياى - 6-7

ترًاهَ تْضعَ چِارم 

دس ظذّل ريل پيؼ تئٌ هيضاى ذماضآ داخلٔ تشآ 

. ايي حمقْالخ دس عال ُآ آذٔ آّسدٍ ؽذٍ اعد

 

 (ذي)ًیاص تَ لغقاخ العریكی ؽشغ سديف 

1386 1387 1388 1389 

پیؼ تیٌی  1

ذماضای 

داخلی لغقاخ 

العريكٔ دس 

عاهلای آذی 

3170

6 

34245 36982 39941 

 

اص هْاصًَ ظذّل فشضَ ّ ذماضآ ايي حمقْل چٌيي تشهٔ آيذ 

كَ دس عال ُآ آيٌذٍ كؾْس تَ ايي حمقْالخ ًياص داسد ّ 

ؼرٔ هبشٍ تشداسٓ اص ّاؼذُآ دس ؼال اؼذاز ُن ايي كوثْد 

تٌاتشايي لاتل ًريعَ گيشٓ اعد . سا هشذفـ زمْاُذ سمْد

كَ ايعاد ّاؼذُآ ظذيذ تشآ ذْليذ ايي لغقاخ دس 

. ؽشايظ كًٌْٔ تَ حلاػ تاصاس ذْظيَ پزيش هٔ تاؽذ
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 خَدسٍ

 

 

 

 

 فصل سوم

 

مطالعات فني و مهندسي طرح 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 32 

تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

 

  هطالعات فٌي ٍ هٌْذسي طزح: فصل سَم

بزرسي رٍش ّاي تَليذ هحصَل - 1

شزح كاهل فزآيٌذ تَليذ - 2

ُ ّاي كٌتزل كيفيت - 3 بزرسي ايستگاّْا، هزاحل ٍ شيَ

بزآٍرد ظزفيت بزًاهِ تَليذ ساالًِ - 4

آشٌايي با هاشيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي - 5

بزآٍرد اًزصي هَرد ًياس طزح - 6

بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيز تَليذي - 7

بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَرد ًياس طزح - 8

بزاٍرد هَاد اٍليِ هَرد ًياس طزح - 9

بزًاهِ سهاًبٌذي اجزاي طزح - 10

 پيشٌْاد هحل اجزاي طزح- 11
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

تررضٔ رّظ ُآ تْليذ حمصْل - 1

ذكٌْلْژٓ ّ سّػ ذْليذ لغقاخ العريكٔ خْدسّ دس عايش 

كؾْسُا شماى سّؽٔ اعد كَ دس كؾْس ها اذمام هٔ گيشد ّ 

ذاكٌْى سّػ ديگشٓ تشآ ايي كاس دس ًماط ديگش ظِاى 

هقشفٔ ًؾذٍ اعد ليكي آًچَ كَ دس فشآيٌذ ذْليذ ايي 

لغقاخ داسآ اشميد اعد ّ ؼرٔ هٔ ذْاى گفد كَ ايي فْاهل 

كيفيد لغقَ ذْليذ ؽذٍ سا ذؾكيل دادٍ ّ دس كؾْسُآ 

فٌقرٔ اص دسظَ تاالذشٓ تشخْسداس هٔ تاؽذ، هْاسد ريل 

. ُغرٌذ

  ٔذْاى هٌِذعٔ ّاؼذ ذْليذٓ دس اًرخاب هْاد العريك

 ّ آهادٍ عاصٓ آى

 ٓذْاى هٌِذعٔ دس اذمام فولياخ آهيضٍ عاص 

 ذْاى هٌِذعٔ دس اذمام فولياخ پخد 

  دلد فول كٌرتل كيفيد دس ظلْگيشٓ اص ّسّد لغقاخ

 .ًاهشغْب تَ جموْفَ لغقاخ آهادٍ فشّػ

 

غرح كاهل فرآيٌذ تْليذ - 2

. فشآيٌذ ذْليذ لغقاخ العريكٔ خْدسّ تَ ؽشغ ريل هٔ تاؽذ
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

آهيسٍ ضازٓ - 2-1

يكٔ اص فولياخ هِن دس ذْليذ لغقاخ العريكٔ، 

دس ايي فشآيٌذ العريك خام تَ شمشاٍ . آهيضٍ عاصٓ اعد

ديگش افضّدًٔ ُآ ؽيوائ تغْس كاهل خملْط ّ ظِد 

. لالة  گيشٓ ّ پخد آهادٍ هٔ گشدد
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

غلتك كارٓ - 2-2

غلرك كاسٓ دس ذْليذ العريك، ّسص كشدى ّ آهادٍ عاصٓ 

. العريك تشآ لالة گيشٓ هٔ تاؽذ

 

لالة گيرٓ ّ پخت - 2-3

هْاد العريكٔ پظ اص لالة گيشٓ الصم اعد پخرَ ؽْد كَ 

. ايي اهش دس لالة ُا فْسخ هٔ گيشد

 

ترهين لطعَ - 2-4

هْاد العريكٔ پظ اص خشّض اص لالة، ذشهين ؽذٍ ّ 

. صّائذ آى دتيض هٔ گشدد

. دس صيش ايي هشاؼل تقْسخ مشاذيك ًؾاى دادٍ هٔ ؽْد

 

                 هْاد 

اّلیَ 

 

 

            هْاد 

افضّدًی العریك 

لالة گیشی ّ 

 پخد
آهیضٍ  غلرك كاسی

 عاصی

لغقَ هنایی، 

اًثاسػ ّ 

آهادٍ  تشای 

 فشّػ

آهادٍ عاصی 

 هْاد
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

 

 

تررضٔ ايطتگاُِا، هراحل ّ غيٍْ ُآ كٌرتل كيفيت - 3

سؽذ ّ ذكاهل فٌايـ ظِاى ذا ؼذّد صيادٓ هشُْى 

دس ايي ساعرا ُش . سلاتد تيي ّاؼذُآ فٌقرٔ هٔ تاؽذ

ّاؼذ فٌقرٔ تا افضايؼ كيفيد حمقْالخ خْد، عقٔ دس كغة 

عِن تيؾرتٓ اص تاصاس سا داسد ّ ايي سًّذ تَ هشّس صهاى 

تافس هبثْد كيفيد حمقْالخ ّ دس ًريعَ سؽذ كيفٔ ظْاهـ 

كٌرتل كيفيد ظِد ذقييي فؽد فول ذْليذ، . فٌقرٔ ؽذٍ اعد

. هغاتك هؾخقاخ فٌٔ ذقييي ؽذٍ تشآ حمقْل اذمام هٔ گيشد

ايي فولياخ عثة هٔ گشدد ذا ضوي ظلْگيشٓ اص ذْليذ 

حمقْالخ هقيْب اص ُذس سفنت عشهايَ ُا ظلْگيشٓ تَ فول 

. آهذٍ ّ ليود دتام ؽذٍ حمقْل كاُؼ ياتذ

تَ عْس كلٔ اُذاف كٌرتل كيفيد سا هٔ ذْاى تَ فْسخ صيش 

: خالفَ كشد

 ٍؼفؼ اعراًذاسدُآ ذقييي ؽذ 

 ذؾخيـ ّ هبثْد ارمشافاخ دس فشآيٌذ ذْليذ 

 ذؾخيـ ّ هبثْد حمقْالخ خاسض اص اعراًذاسد 

 اسصياتٔ كاسائ افشاد ّ ّاؼذُا 
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 خَدسٍ

 

كٌرتل كيفيد فثاسخ اعد »تَ فثاسخ ديگش هٔ ذْاى گفد 

اص اعويٌاى اص ذتيَ ّ ذْليذ كاال ّ خذهاخ تش عثك 

اعراًذاسدُآ ذقييي ؽذٍ ّ تاصسعٔ تَ فٌْاى يكٔ اص 

اظضاء ظذائ ًاپزيش كٌرتل كيفيد تَ هٌؾْس ؽٌاخد فيْب ّ 

ذتيَ اعالفاخ هْسدًياص تشآ عيغرن كٌرتل كيفٔ دس شمح 

«  .ّاؼذُآ فٌقرٔ اذمام هٔ گيشد

هشاؼل تاصسعٔ كلٔ تا ذْظَ تَ ّضقيد ُش فٌقد تَ ذشذية 

: ريل هٔ تاؽٌذ

 َدس هشؼلَ حتْيل هْاد اّلي 

 دس هشؼلَ آغاص ذْليذ 

 ٌَلثل اص آغاص فولياخ پشُضي 

 لثل اص ؽشّؿ فولياخ غيشلاتل تاصگؾد 

  پيؼ اص آغاص فولياذٔ كَ عثة پْؽيذٍ ؽذى فيْب

 .هٔ گشدد

 دس هشؼلَ پايأً كاس 

ُش يك اص ايي ّاؼذُا تاصسعٔ دمكي اعد دس حمل فولياخ يا 

. آصهايؾگاٍ اذمام گيشد

 

ايطتگاٍ كٌرتل كيفيت هْاد اّليَ - 3-1
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

كيفيد هْاد اّليَ ّسّدٓ اص اشميد تغياسٓ تشآ 

. ذْليذ هٌاعة تشخْسداس هٔ تاؽذ

تا ذْظَ تَ ذٌْؿ هْاد اّليَ دس ايي ّاؼذ ذْليذٓ 

هقوْاًل آصهايؼ ُآ صيش تشآ كٌرتل كيفيد ايي هْاد اذمام 

. هٔ ؽْد

 آصهْى  دسفذ هْاد فشاس 

 آصهْى دسفذ سعْتد 

 حمذّدج ًمغَ رّب هْاد ؽيويائ العريك 

 دسفذ خاكغرت تشآ هْاد ؽيويائ العريك 

  ٔذقييي داًغيرَ ّ هؾخقَ ظزب تشآ هْاد ؽيواي

 العريك

 ذقييي دسفذ اعيذيرَ گْگشد 

 ذقييي دسفذ سّغي دس گْگشد ّ داًَ تٌذٓ گْگشد 

 

ايطتگاٍ كٌرتل كيفيت حمصْل حيي فرآيٌذ - 3-2

هقوْاًل دس ايي ايغرگاٍ فولياخ ذْليذ ؽاهل رمٍْ 

ذشكية هْاد، اخرالط، دها، فؾاس ّ عايش فْاهلٔ كَ تش 

تقضٔ . كيفيد حمقْل اششگزاس ُغرٌذ اًذاصٍ گيشٓ هٔ ؽًْذ

اص آصهْى ُآ ّيژٍ ذقييي داًغيرَ، تالعريغيرَ ّ مجـ 
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 خَدسٍ

 

ؽذگٔ تقذ اص غلرك كاسٓ العريك ُن دس ايي هشؼلَ اذمام 

. هٔ ؽْد

ايطتگاٍ كٌرتل كيفيت حمصْل هنائ - 3-3

 70دس ايي ايغرگاٍ آصهْى ُآ خْاؿ فيضيكٔ كَ ؼذّد 

دسفذ سّػ ُآ كٌرتلٔ العريك ذْليذٓ سا ؽاهل هٔ ؽْد اذمام 

هٔ گشدد اص مجلَ ايي آصهْى ُا هٔ ذْاى تَ آصهْى كؾؼ، 

عخرٔ، تاصياتٔ كؾغاى، هماّهد صهاى تٌذٓ، هماّهد دس 

هماتل هايقاخ، آصهايؼ ُآ خغرگٔ، آصهايؼ ُآ هماّهد 

. پاسگٔ ّ آصهْى ُآ الكرتيكٔ اؽاسٍ سمْد

 

ترآّرد ظرفيت ّ ترًاهَ تْليذ ضالياًَ - 4

ترآّرد ظرفيت تْليذ - 4-1

اًرخاب ؽشفيد ّ تشًاهَ ذْليذ هٌاعة تشآ ّاؼذُآ 

فٌقرٔ فالٍّ تش هبشٍ تشداسٓ هبيٌَ اص عشهايَ گزاسٓ اذمام 

. ؽذٍ، فاهلٔ دس ظِد كغة تيؾرتيي عْد دمكي خْاُذ تْد

ًؾش تَ ايي كَ اؼذاز ّاؼذُآ فٌقرٔ هغرلضم 

عشهايَ گزاسٓ اّليَ آ اعد كَ دس تقضٔ هْاسد ذمشيثًا 

شاتد اعد لزا اًرخاب ؽشفيد ُآ خيلٔ كن، عْدآّسٓ عشغ 

فالٍّ تش آى دس فٌايـ كْچك اًرخاب . سا غيشدمكي هٔ عاصد
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 خَدسٍ

ؽشفيد ُآ تاال، عشهايَ گزاس سا جمثْس تَ ذاهيي عشهايَ 

صيادٓ هٔ كٌذ كَ دس آى فْسخ ّاؼذ هْسدًؾش اص چِاسچْب 

لزا دس . هغالقاخ فٌايـ كْچك ّ اؼذاز آى فشاذش هٔ سّد

ايي لغود تا ذْظَ تَ تشسعٔ تاصاس، ؽٌاخد كاًْى ُآ 

ؽشفيد عشغ ... هقشف، ًياصُآ داخلٔ، اهكاى فادساخ ّ 

تا ذْظَ تَ عْدآّسٓ ؽشفيد ُآ تاال ّ حمذّديد ُآ فٌايـ 

تا دس ًؾش گشفنت . كْچك ّ ًياصُآ هقشفٔ ذقييي هٔ گشدد

 ذي دس عال تشآّسد 400هْاسد فْق ؽشفيد ايي عشغ 

. هٔ گشدد
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 خَدسٍ

 

ترًاهَ تْليذ ضاالًَ ّ غرايط عولكرد - 4-2

اكصش فٌايـ دس عال ُآ اّليَ اؼذاز، داسآ هؾكالخ 

فٌٔ داخلٔ، هؾكالخ تاصاسياتٔ ّ ّسّد تَ فؽٌَ سلاتد 

تٌاتشايي فواًل ساٍ اًذاصٓ عشغ تا ؽشفيد امسٔ . هٔ تاؽٌذ

تش ايي اعاط تشًاهَ ذْليذ . اهكاى پزيش سمٔ تاؽذ

پيؾٌِادٓ تشآ پٌط عال اّل ساٍ اًذاصٓ تَ ايي فْسخ 

 دسفذ 80هٔ تاؽذ كَ ساٍ اًذاصٓ عشغ دس عال اّل تا 

 دسفذ ؽشفيد هٔ سعذ 90ؽشفيد ؽشّؿ ؽذٍ، دس عال دّم تَ 

ّ اص عال عْم تَ تقذ تا ؽشفيد امسٔ تَ ذْليذ خْاُذ 

. پشداخد

تاال تْدى ُضيٌَ ُآ هرغيش ذْليذ، هؾكالخ ًاؽٔ اص 

اظروافٔ - هذيشيد ّاؼذُآ چٌذ ؽيفد ّ هؾكالخ فشٌُگٔ

ًاؽٔ اص كْچك تْدى ّاؼذُآ ذْليذٓ هْاسدٓ ُغرٌذ كَ 

اص عْٓ ديگش . دس دتايل تَ كاُؼ ؽيفد ُآ كاسٓ هؤششًذ

دتايل تَ اعرفادٍ تيؾرت اص عشهايَ گزاسٓ اذمام ؽذٍ 

ذْاًائ افضايؼ ؽشفيد تا عشهايَ گزاسٓ شاتد، هؾكالخ 

ًاؽٔ اص فولكشد ًاپيْعرَ خظ ذْليذ، صهاى ُآ ذلف ؽذٍ 

دس ساٍ اًذاصٓ خظ ذْليذ اص مجلَ هْاسدٓ ُغرٌذ كَ دس 

تا ذْظَ تَ ايي . افضايؼ ؽيفد ُآ كاسٓ دخيل هٔ تاؽٌذ

. هْاسد فولكشد ايي ّاؼذ ذْليذٓ تَ ؽشغ ريل اعد

 

ذْليذ دس پٌط عال آيٌذٍ ؽشفيد ًام حمقْل سديف 
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 خَدسٍ

 

امسٔ 

 (ذــي)

 (ذي)

عال  

اّل 

عال  

دّم 

عال  

عْم 

عال  

چِا

سم 

عال  

پٌعن 

لغقاخ  1

العريكٔ 

خْدسّ 

400 320 360 400 400 400 

  ٓسّص300:  ذقذاد سّص كاس  

  ًْتد1ذقذاد ًْتد كاسٓ دس ُش سّص  

  عافد8:  عافد كاسٓ ُش ًْتد  

آغٌائ تا هاغيي آالت تْليذ، تاضيطات ّ جتِيسات - 5

عوْهٔ 

آغٌائ تا هاغيي آالت تْليذ - 5-1

تَ كاسگيشٓ هاؽيي آالخ ّ دعرگاُِآ هٌاعة اص 

اعاعٔ ذشيي اسكاى عشاؼٔ ّاؼذُآ فٌقرٔ هٔ تاؽذ چشا كَ 

اًرخاب هاؽيي آالخ هٌاعة هٔ ذْاًذ دس كيفيد حمقْل ّ 

دس ايي . هبيٌَ عاصٓ عشهايَ گزاس ًمؼ هؤششٓ داؽرَ تاؽذ

لغود تا ذْظَ تَ فشآيٌذ ذْليذ هاؽيي آالخ اًرخاب خْاُذ 

شمچٌيي تا ذْظَ تَ ؽشفيد ذْليذ عشغ ّ شمچٌيي ؽشفيد . ؽذ

ُش دعرگاٍ ذقذاد هاؽيي آالخ هْسدًياص حماعثَ خْاُذ ؽذ ّ 
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 خَدسٍ

دس اًرِا تشاعاط ذقذاد هاؽيي آالخ ّ چگًْگٔ ظشياى 

هْاد، عشغ اعرمشاس هاؽيي آالخ ّ ًمؾَ ظشياى هْاد اسائَ 

. هٔ ؽْد

دس ظذّل ريل ليغد هاؽيي آالخ ايي عشغ تَ شمشاٍ هؾخقاخ 

. فٌٔ آهنا اسائَ هٔ ؽْد

 

سدٓ

ف 

ًام 

هاؽيي  آالخ 

ذقذ

اد 

هؾخقاخ فٌٔ 

گيْذيي  1

ُيذسّليك 

ؽشفيد -  كيلّْاخ5/7لذسخ هْذْس  1

 كيلْگشم دس عافد 500

خملْط كي  2

تٌيْسٓ 

 كيلّْاخ 50-  كيلْگشم50ؽشفيد  2

 70عْل -  عاًرٔ هرت30لغش غلرك  2آعياب غلركٔ  3

 كيلْگشم 16ؽشفيد - عاًرٔ هرت

هاؽيي  4

آهادٍ عاصٓ 

هْاد 

افضّدًٔ 

 (تال هيل)

2  -

پشط ذضسيمٔ  5

العريك 

 كيلّْاخ 15تشق هقشفٔ  2

 200ؽشفيد -  كيلّْاخ18تشق  1اكغرتّدس  6

كيلْگشم دس ُش ؽيفد 

 كيلّْاخ 30تشق -  تاس7 1كوپشعْس  7

 هرت 2×7/0 2ًمالَ غلركٔ  8

 كيلْگشم 15 ّ 30تا ؽشفيد ُآ  2ذشاصّ  9
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 خَدسٍ

 

 تاس فؾاس 6 هرتهكقة ّ 3ؽشفيد  2اذْكالّ  10

خباس 

 

ًمػَ اضتمرار هاغيي آالت - 5-2

تا ذْظَ تَ فشآيٌذ ذْليذ حمقْل فولياخ هْسدًياص،  

الصم اعد سّاتظ هاؽيي آالخ تشسعٔ ؽْد ّ تشاعاط ايي 

تا ذْظَ تَ . سّاتظ، هاؽيي ُا دس كاسگاٍ هغرمش ؽًْذ

ايي هْاسد، ًمؾَ اعرمشاس هاؽيي آالخ ايي ّاؼذ ذْليذٓ 

. تَ ؽشغ صيش پيؾٌِاد هٔ ؽْد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
1 

5 

5 

3 3 

4 

4 6 

7 

9 8 

10 
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 خَدسٍ

 

 

 تٌثْسٓ- 7ذشاصّ   - 4گيْذيي    -1

 كوپشعْس- 8پشط ذضسيك  - 5تال هيل    -2

آعياب غلركٔ- 9اذْكالّ  - 6اكغرتّدس   -3

 ًمالَ غلركٔ-10 

ًمػَ جرياى هْاد - 5-3

تا ذْظَ تَ سًّذ ذْليذ ّ ذْالٔ فولياخ ّ ًمؾَ 

اعرمشاس هاؽيي آالخ،  سمْداس گشدػ هْاد دس ايي ّاؼذ 

. ذْليذٓ تَ ؽشغ ريل پيؾٌِاد هٔ گشدد

 

         هْاد اّلیَ 

افلی 

         هْادافضّدًی 

العریك 

 

 

 

 

 

آهیضٍ  غلرك كاسی

 عاصی
آهادٍ 

 عاصی

لالة گیشی ّ 

 پخد
ذشهین 

 لغقَ

لغقَ ذْلیذ  

ؽذٍ، اًثاسػ ّ 

 آهادٍ تشای فشّػ
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 خَدسٍ

 

 

ًمؾَ ظشياى هْاد * 
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 خَدسٍ

 

جتِيسات ّ تاضيطات عوْهٔ - 5-4

ُش ّاؼذ ذْليذٓ فالٍّ تش دعرگاُِآ افلٔ ذْليذ 

ظِد ذكويل يا هبثْد كاسائ، ًياص تَ يك عشٓ جتِيضاخ ّ 

ذاعيغاخ ظاًثٔ ًؾيش ذقويشگاٍ، آصهايؾگاٍ، ذاعيغاخ 

ايي هْاسد تايذ تا ذْظَ . داسد... آب، تشق، عْخد ّ 

تَ ؽشايظ هٌغمَ آ، ّيژگٔ ُآ فشآيٌذ ّ حمذّديد ُآ 

ذاعيغاخ ايي ّاؼذ تا فٌايد تَ . صيغد حميغٔ اذمام گيشد

. هْاسد فْق دس ايي لغود ذؾشيػ هٔ ؽْد

 

آزهايػگاٍ - 5-4-1

ايغرگاُِآ كٌرتل » شميي فقل 3اص هْاسدٓ كَ دس تٌذ 

تَ آى اؽاسٍ ؽذ حبس اذمام آصهْى ُآ خمرلف اص « كيفٔ

هشؼلَ ذتيَ هْاد ذا ذْليذ حمقْل هٔ تاؽذ ّ ّاضػ اعد كَ 

تَ دليل ّيژگيِا ّ ؽشايظ خاؿ آصهايؼ ُا، ّظْد يك 

تٌاتشايي دس ايي ّاؼذ . آصهايؾگاٍ دس ّاؼذ ضشّسٓ اعد

تشآ اذمام آصهايؼ ُآ هزكْس پيؼ تئٌ « آصهايؾگأُ»

. هٔ گشدد كَ داسآ جتِيضاخ آصهايؾگأُ هْسدًياص تاؽذ

: ايي جتِيضاخ فثاسذٌذ اص

ّعايل كٌرتل اتقادٓ  
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 خَدسٍ

 

 دعرگاٍ عخرٔ عٌط 

 ذشاصّ 

 تٌثْسٓ آصهايؾگأُ 

 آعياب غلركٔ آصهايؾگأُ 

 ّعايل ّ اتضاس آصهايؾگأُ 

 

تعويرگاٍ - 5-4-2

ذتيَ ّ ذذاسك اهكاًاخ ّ هاؽيي آالخ تَ هٌؾْس ذقويش 

دعرگاُِا ّ جتِيضاخ كاسخاًَ دس فٌايـ كْچك همشّى تَ 

فشفَ سمٔ تاؽذ صيشا اص عشفٔ هْظة افضايؼ ؼعن 

عشهايَ گزاسٓ هٔ ؽْد ّ اص عْٓ ديگش تَ فلد كؤ ذماضا 

تشآ ايي ّاؼذ، اهكاًاخ فْق هقوْاًل تيكاس ّ تالاعرفادٍ 

لزا دس ايي ّاؼذ ًيض چٌيي جتِيضاخ ّ اهكاًاذٔ . هٔ هاًذ

هْسدًياص سمٔ تاؽذ اها تَ هٌؾْس اذمام ذقويشاخ اّليَ ّ 

اضغشاسٓ جتِيضاخ ّ ذاعيغاخ ّاؼذ ّ اهْس هشتْط تَ 

عشّيظ ُآ فٌٔ ّ ًگِذاسٓ دعرگاُِا، ذقويشگأُ تا 

... اهكاًاخ حمذّد كاسگأُ هصل هيضكاس، گيشٍ، آچاس ّ 

دس عشغ پيؼ تئٌ ؽذٍ ّ دس فْسذٔ كَ ًياص تَ ذقويشاخ 

اعاعٔ تاؽذ اص خذهاخ ّاؼذُآ خاسض اص كاسخاًَ 

. هبشٍ گيشٓ خْاُذ ؽذ
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 خَدسٍ

 

 

تاضيطات ترق - 5-4-3

اعاعٔ ذشيي ّ صيشتٌائ ذشيي ذاعيغاخ ُش ّاؼذ 

فٌقرٔ، ذاعيغاخ تشق هٔ تاؽذ، صيشا ذمشيثًا شمَ 

اص عشفٔ . دعرگاُِآ افلٔ ذْليذ تَ تشق ًياص داسًذ

ًيشّٓ تشق ذاهيي كٌٌذٍ اًشژٓ هشتْط تَ عايش ذاعيغاخ 

تا ذْظَ تَ . ّ شمچٌيي سّؽٌائ كاسخاًَ خْاُذ تْد

. هْاسد فْق دس ظذّل ريل ًياص ُش لغود تشآّسد هٔ ؽْد

 

همذاس ؽشغ سديف 

 (كيلّْاخ)

فشآيٌذ  1

ذْليذ 

200 

 11ذاعيغاخ  2

عاخرواى ُا ّ  3

حمْعَ 

50 

 39عايش  4

 300جموْؿ  5

تاضيطات آب ّ آترضأً - 5-4-4

آب هْسدًياص ّاؼذُآ فٌقرٔ ؽاهل هقاسف خظ ذْليذ، 

آب هْسدًياص خظ . ذاعيغاخ، عاخرواى ُا ّ حمْعَ هٔ تاؽذ
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 خَدسٍ

ذْليذ تَ هقشف ذاهيي خباس هٔ سعذ، آب هبذاؽرٔ ّ 

آؽاهيذًٔ هْسدًياص سّصاًَ ّاؼذ آتشعأً هقشف عشاًَ 

شمچٌيي ظِد ذاهيي آب .  ليرت تشآّسد هٔ ؽْد150ُش ًفش 

هْسدًياص تشآ آتياسٓ حمْعَ تَ اصاء ُش هرتهشتـ فضآ 

.   ليرت دس سّص هٌؾْس هٔ ؽْد5/1عثض 

تا ذْظَ تَ ايي هْاسد ًياص سّصاًَ آب دس ايي ّاؼذ دس 

: ظذّل ريل اسائَ هٔ ؽْد

 

ؼعن آب هقشفٔ ؽشغ سديف 

 (هرتهكقة)

آب فشآيٌذ  1

ذْليذ ّ 

ذاعيغاخ 

5 

 13عاخرواى ُا  2

 7حمْعَ  3

 25جموْؿ  4

 

تا ذْظَ تَ ؼعن آب هقشفٔ سّصاًَ ّاؼذ، آب 

. هْسدًياص اص عشيك لْلَ كؾٔ ذاهيي هٔ گشدد
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 خَدسٍ

 

 سّص 3دس شميي ساعرا تَ هٌؾْس رخيشٍ عاصٓ آب هقشفٔ 

 دسفذ 20ّاؼذ ّ ذْصيـ آب دس عغػ كاسخاًَ، تا پيؼ تئٌ 

تيؾرت اص همذاس آب هْسدًياص، يك خمضى صهئٌ تَ گٌعايؼ 

 هرت هكقة ّ ؽثكَ لْلَ كؾٔ تا اًؾقاب افلٔ تَ لغش يك 9

ايٌچ شمشاٍ تا پوپ ُآ هْسدًياص دس ذاعيغاخ آتشعأً 

. هٌؾْس هٔ  گشدد

 

 جتِيسات محل ّ ًمل 5-4-5

ظِد اذمام اهْس اداسٓ ّ شمچٌيي ظاجبائ هْاد ّ 

. حمقْالخ اص ّعايل صيش اعرفادٍ خْاُذ ؽذ

 

ذقذاد ًام دعرگاٍ سديف 

 1 ذي 2ليفرتاك  1

 4ظششميل عمفٔ  2

 1 ذٌٔ 2ّاًد  3

 1عْاسٓ  4

 

تاضيطات ضْخت رضأً - 5-4-6
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 خَدسٍ

 

يكٔ اص هٌاتـ ذاهيي اًشژٓ ّاؼذُآ فٌقرٔ عْخد 

هٔ تاؽذ ّ تَ دليل اشميد دس دتام ّاؼذُآ فٌقرٔ چٌيي 

هيضاى هقشف عْخد سّصاًَ . ذاعيغاذٔ سا دس ًؾش هٔ گيشًذ

. ايي ّاؼذ تَ ؽشغ ريل اعد

 

هيضاى هقشف ؽشغ سديف 

سّصاًَ 

 ليرت 1000ديگ خباس گاصّئيل  1

ّعايل محل ّ 

ًمل 

 ليرت 50

 ليرت 60تٌضيي  2

 

 

تا ذْظَ تَ هْاسد فْق ظِد رخيشٍ عاصٓ عْخد يك خمضى 

.  هرتهكقثٔ دس ايي عشغ پيؼ تئٌ ؽذٍ اعد250گاصّئیل 

 

جتِيسات اطفآ حريك - 5-4-7

دس اكصش ّاؼذُآ فٌقرٔ كْچك كپغْل ُآ آذؼ ًؾأً 

ذكافْٓ ًياصُآ ايؤٌ ّ اعفآ ؼشيك ّاؼذ سا هٔ كٌذ ّ 
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 خَدسٍ

 

 فذد كپغْل آذؼ ًؾأً تَ ايي 30دس ايي ّاؼذ ُن ذقذاد 

. هْسد اخرقاؿ دادٍ ؽذٍ اعد

تاضيطات گرهايع ّ ضرهايع - 5-4-8

تشآ ايعاد گشهايؼ ّ عشهايؼ دس ايي ّاؼذ ذْليذٓ اص 

. ّعايل ظذّل ريل اعرفادٍ هٔ ؽْد

 

ذقذاد ؽشغ سديف 

 4خباسٓ فٌقرٔ  1

 8كْلش گاصٓ  2

 6ذتْيَ  3

 

ديگ خبار - 5-4-9

تشآ ذاهيي خباس هْسدًياص ّاؼذ اص يك ديگ خباس تا 

.  ذي دس عافد اعرفادٍ هٔ گشدد2خشّظٔ 

 

ترج خٌك كي - 5-4-10
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

ظِد خٌك  كشدى آب تشگؾرٔ اص هاؽيي اكغرتّدس اص تشض 

 ليرت دس عافد آب 20خٌك كي تا ذْاًائ خٌك كشدى 

. اعرفادٍ هٔ ؽْد

 

ضختٔ  گير آب - 5-4-11

تشآ عخرٔ گيشٓ آب ظِد اعرفادٍ ديگ خباس اص دعرگاٍ 

 ليرت دس عافد اعرفادٍ 210عخرٔ گيش آب تا ؽشفيد 

. هٔ گشدد

 

ترآّرد اًرژٓ هْردًياز طرح - 6

تا ذْظَ تَ ًياص ايي ّاؼذ ذْليذٓ تَ اًْاؿ 

اًشژٓ، دس ظذّل ريل تشآّسد اًشژٓ هقشفٔ عاالًَ ايي 

. ّاؼذ آّسدٍ هٔ ؽْد

 

ًْؿ سديف 

اًشژٓ 

همذاس 

 كيلّْاخ عافد 576000تشق  1

 هرتهكقة 7500آب  2

 ليرت 315000گاصّئيل  3
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 خَدسٍ

 ليرت 21900تٌضيي  4
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

ترآّرد زهيي، ضاختواى ُآ تْليذٓ ّ غيرتْليذٓ - 7

ترآّرد ضاختواى ُآ تْليذٓ ّ غيرتْليذٓ - 7-1

اخرقاؿ فضآ هٌاعة ّ كافٔ ظِد اهْس ذْليذ ّ 

ذاعيغاخ  كاسخاًَ اص ًؾش عِْلد دس اهش ذشدد ّ 

. كاسكٌاى ّ ظاجبائ هْاد اّليَ ّ حمقْالخ ؼائض اشميد اعد

دس ايي لغود هغاؼد عاخرواى ُآ ذْليذٓ ّ غيشذْليذٓ تا 

ذْظَ تَ هيضاى هْاد اّليَ، حمقْالخ ذْليذٓ ّ شمچٌيي 

اتقاد هاؽيي آالخ ّ فضآ الصم تشآ ذشدد پشعٌل ّ ّعايل 

. محل ًّمل كاسگأُ تشآّسد ؽذٍ اعد

 

هغاؼد هْسدًياص ؽشغ سديف 

 (هرتهشتـ)

 600عالي ذْليذ  1

 140اًثاس  2

ذقويشگاٍ ّ  3

آصهايؾگاٍ 

100 

اداسٓ، سفأُ ّ  4

خذهاذٔ 

160 

 1000مجـ كل  5
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

ترآّرد زهيي ّ حمْطَ ضازٓ - 7-2

دس ظذّل ريل ذقذاد صهيي هْسدًياص ّ فولياخ 

. حمْعَ عاصٓ اسائَ هٔ ؽْد
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 خَدسٍ

 

 

همذاس ؽشغ سديف 

 هرتهشتـ 3500صهيي  1

 هرتهشتـ 1700خاكربداسٓ ّ ذغغيػ  2

خياتاى كؾٔ ّ  3

پاسكيٌگ 

 هرتهشتـ 700

 هرتهشتـ 1400فضآ عثض  4

 هرتهشتـ 480ديْاسكؾٔ  5

چشاك تشق تشآ  6

سّؽٌائ  

 فذد 30

 

ًمػَ جامنائ ضاختواى ُا - 7-3

ًمؾَ پيؾٌِادٓ ظاسمائ عاخرواى ُا افن اص عالي 

تشاعاط هبيٌَ عاصٓ .... ذْليذ، اًثاسُا، ذقويشگاٍ ّ 

هغيشُآ محل ّ ًمل هْاد، حمقْالخ ّ پشعٌل ّ تشاعاط افْل 

. هٌِذعٔ فٌايـ تَ ؽشغ ريل هٔ تاؽذ

ًمؾَ ظاسمائ عاخروأً 

اًثاس هْاد اّليَ  -1

 عالي ذْليذ -2
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

 اًثاس حمقْل -3

 ذقويشگاٍ -4

 آصهايؾگاٍ -5

 غزاخْسٓ ّ سماصخاًَ -6

 عشّيظ ُآ هبذاؽرٔ -7

 عاخرواى ُآ اداسٓ -8

 ذاعيغاخ تشق -9

 ًگِثأً -10

 ذاعيغاخ آب -11

 ذاعيغاخ خٌك كٌٌذٍ -12

 ّعايل ايؤٌ ّ هبذاؽد -13

 

ترآّرد ًيرّٓ اًطأً هْردًياز طرح - 8

كاسائ ّ اششخبؾٔ ُش  عاصهأً ذا ؼذّد صيادٓ تَ 

رمٍْ ظزب ًيشّٓ اًغأً آى هشتْط هٔ ؽْد صيشا ًيشّٓ 

اًغأً هاُش ّ هرخقـ اعد كَ هٔ ذْاًذ پْيائ ّ ًْآّسٓ 

فْاهل خمرلفٔ دس ذقييي . دس عاصهاى سا فشاُن سمايذ

ذقذاد ّ ختقـ ًيشّٓ اًغأً ُش ّاؼذ ذْليذٓ دخالد 

داسًذ اص مجلَ ايي فْاهل هٔ ذْاى تَ عغػ ذكٌْلْژٓ هْسد 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

اعرفادٍ دتايل تَ اؽرغال صائ يا اذْهاعيْى،  ؼذّد ّ 

.  ختقـ ّ هِاسخ هْسدًياص اؽاسٍ كشد

تا ذْظَ تَ هْاسد فْق دس ظذّل ريل ًيشّٓ اًغأً ايي 

 :ّاؼذ ذْليذٓ تشآّسد هٔ ؽْد
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

 

 

ذقذاد ؽشغ سديف 

 (ًفش)

 

1 

 

 

ذْليذ 

 4كاسگش هاُش 

 6كاسگش عادٍ 

 2ذكٌغيي 

 1كاسؽٌاط 

 

2 

آصهايؾگاٍ 

 ّ

ذقويشگاٍ 

 1كاسگش هاُش 

 2ذكٌغيي 

 1هذيشيد  3

 1كاسگش هاُش اًثاسُا  4

 2كاسگش عادٍ 

فشّػ ّ - هالٔ- كاسهٌذ اداسٓ 5

ذاعيغاذٔ 

7 

 27 مجـ كل  6

 

ترآّرد هْاد اّليَ هْردًياز طرح - 9
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

دس ايي ّاؼذ ذْليذٓ تا ذْظَ تَ ذٌْؿ لغقاخ العريكٔ 

ذقشيف ؽذٍ دس عشغ اص هْاد اّليَ صيادٓ اعرفادٍ هٔ ؽْد 

. كَ دس ظذّل ريل همذاس ّ هؾخقاخ فٌٔ آهنا اسائَ هٔ  ؽْد



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 63 
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 خَدسٍ

 

 

همذاس هقشف هؾخقاخ فٌٔ ًام هادٍ اّليَ سديف 

عالياًَ 

 SBR-NR-CN ّ NBRالعريك  1

پلٔ تْذاديي 

تْذيل 

 ذـــي 231

 ذـــي TBBS-MBT-TMTD 8/2ذغشيـ كٌٌذٍ ُا  2

 ذـــي 6 دسفذ 95تا خلْؿ اعذٓ اعرٌاسيك  3

 ذـــي 9- اكغيذ سّٓ  4

- ضذ اكغيژىآًرٔ اكغيذاى  5

BLE25 

 ذـــي 25/0

 ذـــي DPPD 5/3- ضذ اصىآًرٔ اكغيذاًد  6

 ذـــي 6/4- سصيي كواسّى  7

 ذـــي N550 120دّدٍ  8

 ذـــي D.O.P 23سّغي  9

 ذـــي 6/4- گْگشد  10

 ذـــي 6/1- اكغيذ هٌيضين  11

 ذـــي 2- پْدس ذالك  12

 ذـــي 15يك اليَ  ظقثَ همْائ  13
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

 ذـــي 8پلٔ اذيلي كيغَ پالعريكٔ  14

 

 

ترًاهَ زهاى تٌذٓ اجرآ طرح - 10

يكٔ اص اسكاى هِن اظشآ پشّژٍ ُا كَ ضاهي هْفميد 

. پشّژٍ هٔ تاؽذ، تشًاهَ سيضٓ دّساى اظشآ پشّژٍ اعد

. اؼذاز ّاؼذُآ فٌقرٔ ًيض اص ايي لافذٍ هغرصٌٔ ًيغد

صهاى تٌذٓ فقاليد ُا ضوي عاصهاًذُٔ فقاليد ُا ّ 

لافذٍ هٌذ كشدى آهنا تافس هذيشيد هبرت ّ ختقيـ تَ هْلـ 

تَ ايي هٌؾْس اّليي لذم، ؽكغنت پشّژٍ . هٌاتـ هٔ گشدد

تَ فقاليد ُآ اعاعٔ اعد كَ اذمام تَ هْلـ آهنا تافس 

تٌاتشايي ضشّسخ داسد . خادتَ هْفميد آهيض پشّژٍ هٔ گشدد

جمشٓ پشّژٍ تا ديذ ظاهقٔ ؼعن ُش كذام اص فقاليد ُا اص 

هشؼلَ حتميماخ اّليَ ّ اًرخاب هؾاّس ذا هشؼلَ 

هبشٍ تشداسٓ ّاؼذ فٌقرٔ سا تشآّسد سمايذ ّ صهاى هٌاعة 

عپظ تا ؽٌاخد سّاتظ . تشآ ُش فقاليد سا پيؼ تئٌ كٌذ

پيؼ ًياص فقاليد ُا صهاى ؽشّؿ ّ خادتَ آهنا سا عْسٓ 

تشًاهَ سيضٓ كٌذ كَ ترْاًذ دس هذخ ذقييي ؽذٍ پشّژٍ سا 

چشا كَ ذاخيش دس اظشآ پشّژٍ دس تشخٔ . حتْيل دُذ
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

هْاسد تافس ّاسد سمْدى خغاساذٔ خْاُذ ؽذ كَ ظرباى آى 

دس ايي تشًاهَ فقاليد ُآ اعاعٔ . تغياس عخد هٔ تاؽذ

اظشآ پشّژٍ تا اخز جمْصُآ خمرلف اص اداساخ رٓ ستظ 

صهاى . ؽشّؿ ؽذٍ ّ تَ اخز پشّاًَ هبشٍ تشداسٓ خرن هٔ ؽْ

اذمام ُش يك اص فقاليد ُا ًيض تا ذْظَ تَ ؼعن فقاليرِا 

ّ هؾكالخ اؼروالٔ ادتام تَ هْلـ فقاليد ختويي صدٍ 

اص مجلَ ايي هؾكالخ هٔ ذْاى تَ همشساخ اداسٓ . هٔ ؽْد

جمْص، هؾكالخ عفاسػ هاؽيي آالخ ّ هؾكالخ ساٍ اًذاصٓ 

لزا تا ذْظَ تَ ّيژگٔ ُآ . اؽاسٍ كشد... آصهايؾٔ ّ 

ايي فٌقد، تشًاهَ سيضٓ صهاى تٌذٓ اظشآ ايي عشغ دس 

. ظذّل صيش اسائَ هٔ ؽْد
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 خَدسٍ

 

 

صهاى ؽشغ فقاليد ُا سديف 

 (هاٍ)

هالؼؾاخ 

اخز جمْصُآ هشتْعَ اص  1

اداساخ رٓ ستظ 

2  

تقضٔ اص 

فقاليد ُآ 

اظشائ ايي عشغ 

تقْسخ شمضهاى 

اذمام هٔ ؽْد لزا 

هٔ ذْاى تا 

هذيشيد فؽيػ 

صهاى ساٍ اًذاصٓ 

سا تَ ؼذالل 

. صهاى دمكي سعاًذ

ذتيَ صهيي ّ اًقماد  2

لشاسدادُآ آب ّ تشق 

2 

 2عفاسػ خشيذ هاؽيي آالخ  3

اظشآ فولياخ  4

عاخرواى عاصٓ 

3 

 1ًقة ذاعيغاخ  5

 1ًقة هاؽيي آالخ  6

 1حمْعَ عاصٓ  7

 1ذْليذ سمًَْ آصهايؾٔ  8

ذْليذ جتاسٓ ّ اخز  9

پشّاًَ هبشٍ تشداسٓ 

1 

 

پيػٌِاد حمل اجرآ طرح - 11
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 خَدسٍ

 

اًرخاب حمل اظشآ يك عشغ ذْليذٓ فوْهًا تشاعاط 

. هقياسُآ صيش فْسخ هٔ  گيشد

 تاصاسُآ فشّػ حمقْالخ 

 َتاصاسُآ ذاهيي هْاد اّلي 

 اؼرياظاخ ّ ًياصهٌذيِآ ديگش عشغ 

 اهكاًاخ صيشتٌائ هْسدًياص عشغ 

 ٔمحايد ُآ خاؿ دّلر 

دس اداهَ تا ذؾشيػ ُش كذام اص هقياسُآ فْق، 

. هكاى ياتٔ اظشآ عشغ اسائَ خْاُذ ؽذ

 

تازارُآ فرّظ حمصْل - 11-1

يكٔ اص هقياسُآ هكاى ياتٔ ُش عشغ ذْليذٓ، اًرخاب 

حملٔ اعد كَ داسآ ًضديك ذشيي فافلَ تا تاصاسُآ حمقْالخ 

تاصاس لغقاخ العريكٔ خْدسّ، تاصاس . عشغ تاؽذ

. خْدسّعاصاى ّ تاصاس خذهاخ پظ اص فشّػ آى اعد

 دسفذ خْدسُّآ كؾْس دس اعراى خْصعراى 5ؼذّد 

مشاسٍ گزاسٓ ؽذٍ اًذ كَ ايي هٔ ذْاًذ ذْظيَ خْتٔ تشآ 

. تاصاس حمقْالخ ذْليذٓ عشغ تاؽذ
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 خَدسٍ

تازار تاهيي هْاد اّليَ - 11-2

هْاد اّليَ هقشفٔ عشغ اص كليَ اعراى ُا لاتل 

ذاهيي اعد ّ تَ خقْؿ دس اعراى خْصعراى ّ تا ّظْد 

. ساٍ اًذاصٓ ّاؼذُآ پرتّؽيؤ ايي هْسد تاسصذش اعد

 

احتياجات ّ ًيازهٌذٓ ُآ ديگر طرح - 11-3

ُش عشغ ذْليذٓ ًياصهٌذ هْاسدٓ هاًٌذ تشق، آب، 

دس هْسد عشغ . هٔ تاؽذ... اسذثاعاخ، ًيشّٓ اًغأً ّ 

ؼاضش اص آذمائ كَ كليَ ًياصهٌذٓ ُآ فْق دس عغػ ًياص 

عشغ دس ًماط خمرلف اعراى لاتل ذاهيي اعد لزا حمذّديرٔ 

. دس ايي صهيٌَ ّظْد ًذاسد
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

اهكاًات زيرتٌائ هْردًياز طرح - 11-4

اص مجلَ اهكاًاخ صيشتٌائ هٔ ذْاى تَ ساُِآ 

اسذثاعٔ ؽثكَ تشق عشاعشٓ، گاص، فاضالب ّ غيشٍ اؽاسٍ 

كشد كَ دس عشغ ؼاضش دس عغػ ًياص، هٔ ذْاى گفد كَ 

حمذّديد ّ ؼغاعيد خافٔ دس اًرخاب حمل اظشآ عشغ ّظْد 

. ًذاسد

 

محايت ُآ خاؼ دّلتٔ - 11-5

عشغ ؼاضش يك عشغ فوْهٔ فٌقرٔ اعد ّ لزا تَ ًؾش 

سمٔ سعذ كَ محايد ُآ خاؿ دّلرٔ تشآ آى ّظْد  داؽرَ 

تاؽذ الثرَ اظشآ عشغ دس هٌاعك حمشّم هٔ ذْاًذ هؾوْل 

. تشخٔ محايد ُآ فوْهٔ دّلرٔ ؽْد

تا ذْظَ تَ هْاسد فْق، حمل ُآ صيش تشآ اظشآ ايي عشغ 

. پيؾٌِاد هٔ گشدد

« خشهؾِش ّ آتاداى»هٌغمَ آصاد اسًّذ  

 تٌذس اهام 

 اُْاص 

هبثِاى  

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 70 

تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

 

 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 71 

تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

  

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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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

هعشفيهحصَل-1

. هي تا ؿذ وِ دس صٌايع هختلف واستشد داسد« ػين ٍ واتل تشق» هحصَل تَليذي ايي ٍاحذ 

 

هيضاى ؿشح سديف 

 تي دس ػال 400لغعات الػتيىي خَدسٍ  1

سٍص 300تعذاد سٍص واس دس ػال  2

 ًَتت 1تعذاد ًَتت واس دس سٍص  3

 ػاعت 8ػاعت واسي دس ّش ًَتت  4

 

سٍشتَليذهحصَل-2


:هشاحلتَليذاييهحصَلبششحريلهيگشدد

آهادُ ػاصي هَاد ؿاهل الػتيه ٍ هَاد افضٍدًي ؿيويايي تِ آى * 

آهيضُ ػاصي *

غلغه واسي *

لالة گيشي ٍ پخت *

تَليذ لغعِ، اًثاسؽ ٍ اسائِ تِ تاصاس *
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

بشآٍسدهقذاسيسياليهَاداٍليِ-3



 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذٍاحذ هيضاى هَسد ًياص هَاد اٍليِ  سديف 

 000/000/947/3 000/000/17تي  231الػتيه  1

 000/200/81 000/000/29تي  8/2تؼشيع وٌٌذُ ّا  2

 000/000/75 000/500/12تي  6 اػيذاػتتاسيه 3

 000/000/99 000/000/11تي  9اوؼيذسٍي  4

 000/250/1 000/000/5تي  25/0 آًتي اوؼيذاًت ضذاوؼيظى 5

 000/25019 000/500/5"  5/3آًتي اوؼيذاًت ضذاصى  6

 000/100/62 000/50013"  6/4سصيي وواسٍى  7

 000/000/900 000/500/7"  120دٍدُ  8

 D.O.P 23  "000/000/11 000/000/253سٍغي 9

 000/200/9 000/000/2"  64گَگشد  10

 000/800/36 000/000/23"  6/1اوؼيذهٌيضين  11

 000/000/3 000/500/1"  2پَدستاله  12

 000/000/135 000/000/9"  15جعثِ همَايي  13

 000/000/80 000/000/1"  8ويؼِ پالػتيىي  14

 000/300/560- - - جوع ول 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

بشآٍسدهقذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4



 (سيال)تْاي ول  (سيال)تْاي ٍاحذ همذاس ٍاحذ ؿشح سديف 

 000/600/201 350 000/576ويلَ ٍات ػاعت تشق  1

 000/500/7 1000 7500هتش هىعة آب  2

 000/900/21 1000 21900ليتش تٌضيي  3

 000/750/78 250 315000ليتش گاصٍئيل  4

- - - هتشهىعة گاص  5

 000/750/309   جوع ول 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

 بشآٍسدًيشٍياًساًيهَسدًياص-5

 

هتَػظ حمَق  (ًفش)تعذاد ؿشح سديف 

 (سيال)هاّاًِ 

حمَق ول تشاي 

 (سيال) هاُ 14

 000/000/140 10000000 1هذيشعاهل  1

 000/000/336 4000000 6واسگش هاّش  2

 000/000/392 3500000 8واسگش ػادُ  3

 000/000/252 000/500/4 4تىٌيؼيي  4

 000/000/112 8000000 1واسؿٌاع  5

 000/000/392 000/000/4 7واسهٌذ  6

 000/000/624/1-  27جوع   7

 000/520/373- -  دسصذ تيوِ حك واسفشها 23 8

 000/520/997/1- - جوع ول  
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

ِّايهاشييآالتتَليذ-6  بشآٍسدّضيٌ



 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذ تعذاد ًام هاؿيي آالت سديف 

 000/000/100 000/000/100 1گيَتيي  1

 000/000/560 000/000/280 2دػتگاُ وـؾ هتَػظ  2

 000/000/300 000/000/150 2آػياب غلتىي  3

 000/000/350 000/000/175 2تال هيل  4

 000/000/600 000/000/300 2پشع تضسيك الػتيه  5

 000/000/350 000/000/350 1اوؼتشٍدس  6

 000/000/45 000/000/45 1ووپشػَس  7

 000/000/150 000/000/750 2ًمالِ غلتىي  8

 000/000/20 000/000/10 2تشاصٍ  9

 000/000/240 000/000/120 2اتَوالٍ  10

 000/000/580/2- - جوع ول 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

ِّايتجْيضاتٍتاسيساتعوَهي-7  بشآٍسدّضيٌ

 

 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذتعذاد ًام تجْيضات سديف 

 000/000/300 000/000/30يه ػشي تاػيؼات تشق ٍ تشق سػاًي  1

 000/000/50 000/000/50يه ػشي تاػيؼات آب ٍ آب سػاًي  2

 000/000/85 000/000/85يه ػشي تاػيؼات ػشهايـي ٍ گشهايـي  3

 000/000/60 000/000/60يه ػشي ػيؼتن ػَخت سػاًي  4

 000/000/35 000/000/35يه ػشي ػيؼتن اعفاي حشيك  5

 000/000/100 000/000/100 1ديگ تخاس  6

 000/000/55 000/000/55 1تشج خٌه وي  7

 000/000/15 000/000/15 1ػختي گيشآب  8

 000/000/10 000/000/10 1تاػىَل  9

 000/000/300 000/000/300يه ػشي ٍػايل اصهايـگاّي ٍواسگاّي  10

 000/000/100 000/000/250چْاسػشي لالة ّا  11

 000/000/010/2- - هجوَع 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

ِّايٍسائطًقليِعوَهيٍٍسايلحولًٍقل-8  بشآٍسدّضيٌ



 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذتعذاد ًام ٍػيلِ  سديف 

 250000000 250000000 1 تي  2ليفتشان  1

 000/000/195 000/000/65 3جشثميل ػمفي  2

 000/000/150 000/000/150 1ػَاسي  3

 000/000/80 000/000/80 1 تي 2ٍاًت  4

 000/000/675  هجوَع 

 

بشآٍسدّضيٌِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9

 : ّضيٌِ ّاي هشتَط تِ تجْيضات  ٍ ٍػايل اداسي ٍ خذهاتي تِ ؿشح ريل اػت

 

 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذتعذاد ؿشح سديف 

 000/000/60 000/000/15چْاس ػشي خظ تلفي ٍ فاوغ  1

 000/000/60 000/000/15چْاسػشي هثلواى اداسي  2

 000/000/25 000/000/1ػشي 25ووذ ٍ فايل   3

 000/000/25 000/000/1ػشي 25هيض ٍ لَاصم التحشيش  4

 000/000/15 000/500عذد 35صٌذلي  5

 000/000/60 000/000/15 ػشي واهل4ساياًِ  6

 000/000/245- - جوع ول  7



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 79 

تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

ِّايصهيي،س-10 ختواىٍهحَطِساصيابشآٍسدّضيٌ

بشآٍسدّضيٌِّايصهيي-10-1



 (سيال)تْاي ول  (سيال)تْاي ٍاحذٍاحذ همذاس سديف 

 000/000/350 000/000/100هتش هشتع   3500 1

 

بشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي-10-2



 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذ (هتشهشتع)همذاسؿشح سديف 

 000/000/900 000/500/1 600ػالي تَليذ   1

 000/000/210 000/500/1 140اًثاسّا  2

 000/000/190 000/900/1 100آصهايـگاُ ٍ تعويشگاُ ٍ ػايش  3

 000/000/36 000/100/2 160اداسي، سفاّي ٍ خذهاتي  4

 000/000/36-  1000جوع ول 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

ِّايهحَطِساصي-10-3 بشآٍسدّضيٌ

 

 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذهمذاس ؿشح سديف 

 000/000/85 50000هتشهشتع 1700خاوثشداسي، خاوشيضي ٍ تؼغيح  1

 000/000/96 200000"  480ديَاسوـي  2

 000/000/210 300000"  700خياتاى وـي ٍ پاسويٌگ  3

 000/000/280 200000"  1400فضاي ػثض  4

 000/000/9 300000عذدچشاغ تشق 30سٍؿٌايي  5

 000/000/680  جوع ول 

 

جوعبٌذيبشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10-4



 (سيال)ّضيٌِ ّاؿشح سديف 

ِ ّاي ػاختواى ػاصي  1  000/000/636/1ّضيٌ

 000/000/680ّضيٌِ ّاي هحَعِ ػاصي  2

 000/000/316/2 1ٍ2جوع ّضيٌِ ّاي سديف  3

 000/000/350ّضيٌِ صهيي  4

 000/000/666/2جوع ول 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

ُبشداسي-11 ِّايقبلاصبْش بشآٍسدّضيٌ



 (سيال)ّضيٌِ ّا ؿشح سديف 

 000/000/50ّضيٌِ هغالعات همذهاتي ٍ تْيِ عشح اجشايي  1

ِ ّاي تاػيغ ؿشوت ٍ اخز هجَصّا  2  000/000/40ّضيٌ

ِ ّاي جاسي دٍسُ اجشاي عشح  3  000/000/450ّضيٌ

ِ ّاي هشتَط تِ دسيافت تؼْيالت تاًىي  4  000/000/60ّضيٌ

ِ ّاي آهَصؿي پشػٌل ٍ تْشُ تشداسي آصهايـي   5  000/000/250ّضيٌ

ِ ّا  6  000/500/42ػايش ّضيٌ

 000/500/892جوع ول 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

بشآٍسدسشهايِثابت-12



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/580/2هاؿيي آالت تَليذ   1

 000/000/010/2تجْيضات ٍ تاػيؼات عوَهي  2

 000/000/675ٍػائظ ًمليِ  3

 000/000/350صهيي  4

 000/000/316/2ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  5

 000/000/245اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  6

 000/500/229ًصة ٍ ساُ اًذاصي  7

 000/275/420 ( دسصذ الالم فَق5)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  8

 000/500/892ّضيٌِ ّاي لثل اص تْشُ تشداسي  9

 000/275/718/9جوع ول  
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

بشاٍسدسشهايِدسگشدش-13



ِ ّاتعذاد سٍص واسي ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/045/834 سٍص 45هَاد اٍليِ داخلي  1

- - هَاد اٍليِ خاسجي  2

 000/088/466سٍص 70حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  3

 500/112/67 سٍص 65اًَاع اًشطي هَسد ًياص  4

ِ ّاي فشٍؽ  5  000/000/50- ّضيٌ

 275/862/70-  ( دسصذ الالم فَق5)ػايش ّضيٌِ ّا  6

 775/107/488/1- جوع ول  

 

بشآٍسدسشهايِگزاسيكلًٍحَُتاهييهٌابع-14

بشآٍسدسشهايِگزاسيكل-14-1

ػشهايِ گزاسي ول = ػشهايِ ثاتت +    ػشهايِ دس گشدؽ 

ػشهايِ گزاسي ول =775/107488/1+000/275/718/9=775/382/206/11
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

ًحَُتاهييهٌابعٍاخزٍامباًكي-14-2



ػشهايِ گزاسي دسصذ  ؿشح سديف 

 (سيال)

 000/310/887/3 40ػْن هتماضي ػشهايِ ثاتت   1

 050/650/309/58 60 ػْن تاًه تِ صَست ٍام دساص هذت

 333/432/446 30ػْن هتماضي ػشهايِ دس گشدؽ  2

 442/675/041/1 70 ػْن تاًه تِ صَست ٍام وَتاُ هذت

وَتاُ  )ػشهايِ دس گشدؽ واسهضد  3

 (هذت

14 562/834/145 

پٌج )ػشهايِ ثاتت دساص هذت 

 (ػالِ

14 100/335/816 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

بشآٍسدّضيٌِّاياستْالك-15



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/258 10هاؿيي آالت تَليذ  1

 000/000/201 10تاػيؼات عوَهي   2

 000/500/67 10ٍػائظ ًمليِ  3

 000/800/115 5ػاختواى ٍ هحَ عِ ػاصي  4

 000/000/49 20اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

 000/950/22 10ّضيٌِ ًصة ٍ ساُ اًذاصي  6

 500/027/42 10پيؾ تيٌي ًـذُ  7

 500/277/756- جوع اػتْالن داسايي ّاي ثاتت  8

 000/500/178 20اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  9

 500/777/934- جوع ول اػتْالن 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

ِّايغيشعولياتي-16 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/500/178اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  1

 100/335/816واسهضد تؼْيالت تاًىي دساص هذت  2

 100/835/994جوع ول 

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/129 5هاؿيي آالت تَليذ   1

 000/000/201 10تاػيؼات عوَهي  2

 000/500/67 10ٍػائظ ًمليِ  3

 000/320/46 2ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  4

 000/500/24 10اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  6  000/416/23 دسصذ الالم فَق 5ّضيٌ

 000/736/491جوع ول 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

ِّايعولياتي-18 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/65ّضيٌِ ّاي غيش پشػٌلي دفتش هشوضي  1

ِ ّاي جاسي آصهايـگاُ  2  000/000/80ّضيٌ

ِ ّاي فشٍؽ  3  000/000/200ّضيٌ

 000/000/65ّضيٌِ ّاي حول ٍ ًمل  4

 000/000/410جوع ول 

 

بشآٍسدّضيٌِّايثابتتَليذ-19



 (سيال)ّضيٌِ ّا دسصذ ؿشح سديف 

 000/892/697/1 85حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  1

 000/950/61 20اًَاع اًشطي  2

 500/777/934 100ّضيٌِ اػتْالن  3

 600/173/49 10ّضيٌِ ّاي ًگْذاسي ٍ تعويشات  4

 759/032/96-  ( دسصذ5/3)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  5

 859/825/839/2- جوع ّضيٌِ ّاي تَليذ  6

 000/500/61 15ّضيٌِ ّاي عولياتي   7

 550/436/19 100( 002/0)تيوِ واسخاًِ  8

 562/834/145 100واسهضد تؼْيالت تاًىي  9

 971/596/066/3جوع ول ّضيٌِ ّاي ثاتت تَليذ  
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

 

ِّايهتغيشتَليذ-20 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/300/560/5 100هَاد اٍليِ   1

 000/628/299 15حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  2

 000/800/247 80اًَاع اًشطي  3

ِ ّاي ًگْذاسي ٍ تعويشات  4  400/562/442 90ّضيٌ

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  5  164/260/229- ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ   6  564/550/779/6 جوع ّضيٌ

ِ ّاي عولياتي  7  000/500/348 85ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ    564/050/128/7 جوع ول ّضيٌ

 

بشآٍسدّضيٌِّايكلتَليذ-21

ّضيٌِ ّاي ول تَليذ  = ّضيٌِ ثاتت تَليذ + ّضيٌِ هتغيش تَليذ 

ّضيٌِ ّاي ول تَليذ   = 564/050/128/7+971/596/066/3=535/620/194/10
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 خَدسٍ

 

هحاسبِقيوتتوامشذُ-22

ِ ّاي ول تَليذ  ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ  = ظشفيت اػوي تَليذ / ّضيٌ

ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ  =   535/620/194/10= 25487سيال 

000/400


بشآٍسدقيوتفشٍش-23



ِ ّا ؿشح سديف  ول اسصؽ تَليذ  (سيال)ّضيٌ

تشاػاع ظشفيت اػوي  

 535/620/194/10 25487ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ   1

 000/200/253/13 33133ليوت فشٍؽ ّش ويلَ   2

 000/400/058/3 7646ػَد ّش ويلَ   3
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 خَدسٍ

  

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

 (سياى)خالصِ جذٍل سَد - 14
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 خَدسٍ

   

:فشٍشكلهحاسبِ-1

 فشٍؽ ول =  ّش ويلَليوت فشٍؽ ×تَليذ ظشفيت 

فشٍشكل=33133×000/400=000/200/253/13

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدكل=ظشفيتتَليذ×سَدّشكيلَ

 ػَدول=000/400×7646=000/400/058/3  

هحاسبِّضيٌِتَليذدسًقطِسشبسش-3

ِسش=ّضيٌِثابت ًِقطِسشب ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فشٍؽ ول    

 

154/515/666/6
54/01

971/596/066/3

000/200/253/13

564/050/128/7
1

971/596/066/3







ِ  تَليذ دس ًمغِ ػشتؼش  =  ّضيٌ

 

تَليذًقطِسشبسشدسصذهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًقطِسشبسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشكل–ّضيٌ

 

1/50100رصد
149436/125/6

971/596/3066
100

564/050/128/7000/200/13253

971/066596/3



 ػشتؼش دسصذتَليذدسًمغِ=

 
 

-1 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 92 

تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

هحاسبِصهاىبشگشتسشهايِ-5

ًشخباصگشتسشهايِ-5-1

ًشخباصگشتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيكل سشهاي



ًشخباصگشتسشهايِ=  



 

بشگشتسشهايِدٍسُ-5-2

دٍسُ تشگـت ػشهايِ     = ػشهايِ ول         =                  
       ػَدول 

 
دٍسُ تشگـت ػشهايِ       =     775/382/206/11 =   7/3  (ػِ ػال ٍ ّفت  هاُ)  

             000/400/058/3 

 

حمَق ػشاًِ = ُ    ول حمَق هاّاى    هحاسبِحقَقسشاًِ-6

               تعذاد ول واسوٌاى 

 

185/165/6ريال    
27

000/460/166
 =  ًِحمَق ػشا

3/27100درصد
775/382/11206

000/400/058/3
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

هحاسبِفشٍشسشاًِ-7

     فشٍؽ ػشاًِ   =     فشٍؽ ول                        

                 تعذاد ول واسوٌاى 

 

 فشٍؽ  ػشاًِ =  000/200/253/13   = 286/314/893/1سيال      

                         27 

هحاسبِسطحصيشبٌايسشاًِ-8

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ     =  هؼاحت ول ػاختواى ّا      

            تعذاد واسوٌاى 

 

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ  =  1000 = 37       هتش هشتع 
             27 



هحاسبِسشهايِگزاسيسشاًِثابت-9

ِ گزاسي ثاتت ػشاًِ    = ػشهايِ گزاسي ثاتت       ػشهاي

          تعذاد ول واسوٌاى

 

ػشهايِ گزاسي ثاتت ػشاًِ =       000/275/718/9=  111/936/359سيال

            27 
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تَليذقطعاتالستيكي»:عٌَاىطشح

 خَدسٍ

 

 ًسبتاسصشافضٍدُهاشييآالت-10

دسصذ اسصؽ هاؿيي آالت تِ ػشهايِ ثاتت    = اسصؽ هاؿيي آالت تَليذ × 100         
ِ گزاسي ثاتت            ػشهاي

 
دسصذاسصؽ هاؿيي آالت تِ ػشهايِ ثاتت =   000/000/580/2   ×100= 5/26     دسصذ 
            000/275/7189 

 

دسصذكاسكٌاىتَليذبِكلكاسكٌاى-11

دسصذكاسكٌاىتَليذبِكلكاسكٌاى=تعذادكاسكٌاىتَليذ×100
تعذادكلكاسكٌاى


دسصذ واسوٌاى تَليذ تِ ول واسوٌاى   =    13   × 100 = 1/48   دسصذ 

              27  

 

ِدسگشدشبِسشهايِثابت-12 ًسبتسشهاي

ًؼثت ػشهايِ دس گشدؽ تِ ثاتت ػشاًِ    = ػشهايِ دس گشدؽ  ×  100      
         ػشهايِ ثاتت 

 

ًؼثت ػشهايِ دسگشدؽ تِ ثاتت ػشاًِ   =   775/107/488/1 ×100=3/15 دسصذ 
     000/275/718/9 
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 خَدسٍ

 

هحاسبِشاخصّايبْشٍُسيطشح-13

ًسبتسَدبِفشٍش-13-1

ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ ول    =          ػَد       × 100     
              فشٍؽ ول 

     
ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ     =    000/400/058/3× 100=  1/23دسصذ

     000/200/253/13 

 

ًسبتسَدبِسشهايِثابت-13-2

ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت     =           ػَد     × 100    
     ػشهايِ ثاتت 

 
ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت   =      000/400/058/3 × 100= 5/31    دسصذ 
  000/275/718/9 
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(صياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ششحسديف

 100 100 100 90 80دسصذاػتفادُ اصظشفيت  1

 100 100 100 90 80 (تي)هيضاى تَليذ  2

 000/200/253/13 000/200/253/13 000/200/253/13 000/880/927/11 000/560/602/10 (سيال)فشٍؽ خالص  3

: وؼشهي ؿَد 4

ّضيٌِ ّاي تَليذ 

428/696/155/8 482158/175/9 535/620/194/10 535/620/194/10 535/620/194/10 

 465/579/058/3 465/579/058/3 465/579/058/3 518/242/275 572/863/446/2ػَدًاٍيظُ  5

: وؼشهي ؿَد 6

ِ ّاي عولياتي  ّضيٌ

000/000/328 000/000/369 000/000/410 000/000/410 000/000/410 

 465/579/648/2 465/579/648/2 465/579/648/2 518/421/383/2 572/863/118/2ػَدعولياتي  7

: وؼشهي ؿَد 8

ِ ّاي غيشعولياتي  ّضيٌ

080/868/795 590/351895 100/835/994 100/835/994 100/835/994 

 365/744/653/1 365/744/653/1 365/744/653/1 928/069/488/1 492/995/322/1ٍيظُ (صياى)ػَد 9

- - - - - هاليات ٍ ػَد ػْام  10

 365/744/653/1 365/744/653/1 365/744/653/1 928/069/488/1 492995/322/1ػَدپغ اصهاليات ػْام  11

 150/554/1186 785/809/648/44 420/065/811/2 492/995/322/1- ػَدٍصياى ػٌَاتي  12

 515/298/772/7 150/554/118/6 785/809/464/4 420/065/811/2 492/995/3221ػَدًمل تِ تشاصًاهِ  13
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