
بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 1 

بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 

 
 
 
 

گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي 
«  قند مايع- 2 -بسته بندي خرما- 1»

 
 

 

: تْيِ ٍ تٌظين

شزكت شْزك ّاي صٌعتي خَسستاى 

 

 

 

 

 

 

  86 دي –     اَّاس 

 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 2 

بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  86دي - اهواز        

 

 

بسته بندي خرما و قند  مايع : نام طرح

 

شركت شهرك هاي صنعتي خوزستان : كارفرما

 

 مهندس محمدرضا يوسفي: طراح

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 3 

بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 

 

 

 

 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 4 

بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

  

 

 

 

 

گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي 
 

 

: تهيه و تنظيم

شركت شهرك هاي صنعتي خوزستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

  86 دي –     اهواز 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 5 

بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

  
 

  

 

 

 

صفحِ شزح رديف 

: فصل اٍل 1

خالصِ هطالعات فٌي ٍ اقتصادي 

1 

: فصل دٍم 2

هعزفي هحصَل طزح 

2 

: فصل سَم 3

هطالعات فٌي ٍ هٌْذسي طزح 

17 

: فصل چْارم 4

بزرسي ّاي هالي ٍ اقتصادي طزح 

36 

: فصل پٌجن 5

هحاسبِ شاخص ّاي هالي 

52 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 6 

بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 

 ضزحرديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ضزحرديف

 هطخصاتطزح* 1

عشكيت تٞٓيذ ػبال٠ٛ 

 تٚ  3000ثؼت٠ ثٜذي خشٗب          - 

  تٚ  1500ً٘پٞػت               - 

 هاضييآالتتَليذ* 6

% 100تأٗيٚ اص داخْ ًـٞس       - 

 دسكذ 0:    تأٗيٚ اص خبسد اص ًـٞس- 

 ضاخصّايعولياتي 2

 سٝص 180:         تؼذاد سٝصًبسي

 ٛٞثت 2:        تؼذادٛٞثت ًبسي

 ػبػت 8:           صٗبٙ ١شٛٞثت

صٗيٚ ٝ ػبخت٘بٙ *  7

 ٗتشٗشثغ 9000ٗؼبحت صٗيٚ           -  

 ٗتشٗشثغ 3030ػغح صيشثٜب                - 

 ٗتشٗشثغ 1200ػبٓٚ تٞٓيذ                - 

 -     ٟ   ٗتشٗشثغ 1500تأػيؼبت ٝ تؼ٘يشُب

 ٗتشٗشثغ 330اٛجبس ٝ اداسي ٝ ًبسُب١ي     -

درصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسكذ 100:          ٗٞاد داخٔي

:       - ٗٞاد خبسري

 

 سزهايِگذاري* 8

 سيبّ 500/937/334/14ػشٗبي٠ حبثت        - 

 " 321/023/700/8 دسُشدؽ        "- 

   "  821/960/034/23:       ُزاسي ًْ"- 

"  324/016/090/6ٝإ ًٞتبٟ ٗذت     - 

 

 تعذادواروٌاى* 4

 ٛلش 44ثخؾ تٞٓيذ          - 

 ٛلش 9پـتيجبٛي             - 

 " 14ٗبٓي  / ٛيشٝي اداسي- 

 "  7  خذٗبت ٝ تأػيؼبت- 

 ٛلش 74                           

 ّشيٌِّايتَليذ* 9

 سيبّ ١367/246/056/6ضي٠ٜ ١بي حبثت       - 

"  569/082/742/30 ٗتـيش                 "- 

"  936/328/798/36:          ُزاسي ًْ"- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 ِٗبًئٞٝات  1313: ثشم ٗلشكي ػبٓيب٠ٛ- 

 ٗتشٌٗؼت 5400: آة ٗلشكي ػبٓيب٠ٛ- 

 ٓيتش 16200:     ُبصٝييْ- 

  ٓيتش 1080:        ثٜضيٚ- 

تللي٠ كبضالة   داسد -

"  :     اعلبء حشين-

 ضاخصّايالتصاديطزح* 10

 دسكذ 5/35:    دسكذتٞٓيذدس ٛوغ٠ ػشثؼش- 

ّ ١بي ثبصُـت ػشٗبي٠-  دٝ ػبّ ٝ يي ٗبٟ :     ػب

ٙ تٞٓيذث٠ ًْ ًبسًٜبٙ-   دسكذ 57:دسكذًبسًٜب

% 100: دسكذ ػ٢ٖ ٜٗبثغ داخٔي- 
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:همذهِ

ٙ ١ب يٌي اص ػٞاْٗ ٢ٖٗ اػتوشاس ت٘ذٙ ثـش دس ُزؿت٠ ثٞدٟ اػت ػذٟ اي اص . احذاث ٛخٔؼتب

ٙ ١ب سا ث٠   ػبّ پيؾ 500ثبػتبٙ ؿٜبػبٙ پغ اص تحويوبت ٗللْ پيشاٗٞٙ ايٚ ٗٞضٞع، احذاث ٛخٔؼتب

ايٚ ثبػتبٙ .  ػبّ پيؾ اػتٜبد ًشدٟ اٛذ5000ٛؼجت دادٟ اٛذ ثشاي احجبت ايٚ ٗذػب ث٠ ٓٞح٠ ١بي ُٔي 

ؿٜبػبٙ پغ اص ثشسػي ١بي صيبد اظ٢بس داؿتٜذ ٠ً ًـت دسخت خشٗب دس ايشاٙ اص آؿبص تـٌيْ ػٔؼ٠ٔ 

.  ١خبٜٗـي ٗؼّ٘ٞ ثٞدٟ اػت

ر١جي ٝ دػب١بي ثٞدا ٝ ًتبة ١بي ٗوذع آػ٘بٛي چٞٙ هشآٙ ٝ تٞسات، ٕرًش ٛبٕ ٛخْ دس ًتت 

ػالٟٝ ثش حجٞت هذٗت ًـت دسخت خشٗب دس هذيٖ، ا١٘يت ٝ اسصؽ ايٚ ٗحلّٞ ٗليذ سا آؿٌبس 

دس تبث١ٞٔب ٝ تضئيٜبت . ٗي ٛبٗيذٛذ” ت٠ٔ“ ٝ ػٞٗشيبٙ آٙ سا ” ًـ٘بسٝ“ ثبثٔي ١ب دسخت خشٗب سا . ٗي ػبصد

ث٠ عٞسي٠ٌ دس ٛٞؿت٠ ١بي ٗوذع آٗذٟ اػت، . آؿٞسيبٙ ٝ ٗلشيبٙ اص دسخت خشٗب اػتلبدٟ ٗي ؿذٟ اػت

ثؼذ اص اي٠ٌٜ كشصٛذاٙ اػشائيْ اص ػشصٗيٚ كشػٞٙ ٝ اص دسيبي ػشخ ُزؿتٜذ ٝاسد ٗحٔي ؿذٛذ ٠ً داساي 

 چـ٠٘ آة ٝ دٟ دسخت خشٗب ثٞد ٝ آحبس ايٚ چـ٠٘ ١ب ٝ تؼذادي اص دسختبٙ خشٗب ١ٜٞص دس آٛزب ٝرٞد 12

.  داسد

دس پبسٟ اي اص سٝايبت ديٜي اص خشٗب ث٠ ػٜٞاٙ يي ٗيٟٞ ث٢ـتي يبد ؿذٟ ٝ ٛبٕ ٛخْ دس هشآٙ 

 ٝ دس ػٞسٟ ٗشيٖ دس 68 ٝ 11اص ر٠ٔ٘ دس ػٞسٟ سح٘ٚ، آي٠ ١بي . ٗزيذ ٛيض دس چٜذيٚ ػٞسٟ آٗذٟ اػت

تٜٞع .  ث٠ ًٔ٘بت ٛخْ ٝ سعت اؿبسٟ ؿذٟ اػت24 ٝ 22دس آي٠ ١بي  (ع)ساثغ٠ ثب تٞٓذ حضشت ٗؼيح

ٛخْ دس رٜٞة ايشاٙ ثؼيبس صيبد اػت ٠ً ثؼت٠ ث٠ ػٔيو٠ ٛخٌٔبساٙ ٝ اٌٗبٛبت اهٔي٘ي دس ١ش ٜٗغو٠ 

ٙ ١ب سا ث٠ خٞد اختلبف ٗي د١ذ  تٌخيش خشٗب ػ٘ذتبَ ث٠ ٝػي٠ٔ ًـت پبرٞؽ . دسكذي اص ػغٞح ٛخٔؼتب
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 ػبِٓي اص ٛخْ اكٔي رذا ؿذٟ ٝ دس ٛخٔؼتبٙ 5-6ايٚ پبرٞؽ ١ب دس ػٚ . كٞست ٗي ُيشد

 ػبّ پغ اص ًـت 6ٗي د١ذ ٝ حذٝد  (خٞؿ٠) ثبس 6-١12ش ٛخْ دس حذٝد . رذيذ ًـت ٗي ؿٞد

 20-60 ٗبٟ ثؼذ اص ػْ٘ ٓوبح ٗي سػذ ٝ 5-6ٗيٟٞ خشٗب . پبرٞؽ، اٝٓيٚ ٗحلّٞ خشٗب ث٠ دػت ٗي آيذ

داخْ هؼ٘ت ؿيشيٚ ُٞؿتي ٗيٟٞ، ١ؼت٠ اي ث٠ سَٛ ه٢ٟٞ اي سٝؿٚ يب ه٢ٟٞ اي تيشٟ ثب . ُشٕ ٝصٙ داسد

 ًئُٞشٕ ٗي سػذ ٠ً اص ر٠ٔ٘ ٗٞاد ؿزايي ٝ 35ٝصٙ خٞؿ٠ ١بي خشٗب تب . يي ؿٌبف عٞٓي ٗي ثبؿذ

ًـبٝسصي ٗٞسد اػتلبدٟ ثـش ٝ يٌي اص ٜٗبثغ  حشٝت ًـٞس ٝ ٢ٗ٘تشيٚ ًبالي ًـبٝسصي كبدساتي 

.  ٗحؼٞة ٗي ؿٞد



:سطحسيزوطتٍهيشاىتَليذخزها-1-1

ٗؼ٘ٞالَ دس ػشاػش ٜٗغو٠ . ايٚ ٗحلّٞ دس ػغح ثؼيبس ٝػيؼي دس داخْ ًـٞس تٞٓيذ ٗي ؿٞد

رٜٞة اص ؿشم تب ؿشة ٗحلّٞ خشٗب ث٠ دػت ٗي آيذ ٠ً ٗشؿٞثتشيٚ آ٢ٛب ٗشثٞط ث٠ اػتبٙ خٞصػتبٙ، 

 ًئُٞشٕ ثٞدٟ ٠ً دس 50-60ث٠ عٞس ًٔي ثبصد١ي ١ش دسخت ث٠ عٞس ٗتٞػظ . كبسع ٝ ًشٗبٙ ٗي ثبؿذ

اكضايؾ ٗحلّٞ ثؼتِي ث٠ ؿشايظ اهٔي٘ي ٛظيش خبى، آة .  ًئُٞشٕ ٛيض ٗي سػذ140ثؼضي ٜٗبعن ث٠ 

.  ٝ ١ٞا ٝ ٛٞع ثبسٝسي ٝ ًٞد ٗلشكي داسد

.   ١ضاس تٚ دس ٛٞػبٙ ٗي ثبؿذ600 تب 550تٞٓيذ خشٗب  دس ايشاٙ ثيٚ 
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.  دس رذّٝ ريْ ػغح صيش ًـت خشٗبي ًـٞس اسائ٠ ٗي ؿٞد

 

 (تٚ)ٗيضاٙ تٞٓيذ ٢ٛبّ ثبسٝس  (١ٌتبس)ػغح ًـت ثبؿبت ٛبٕ اػتبٙ سديق 

 000/140 000/30 ١2450شٗضُبٙ  1

 000/120 000/20 1000كبسع  2

 000/110 000/22 1100ثٞؿ٢ش  3

 000/95 000/13 2338ػيؼتبٙ ٝ ثٔٞچؼتبٙ  4

 000/115 000/28 8103ًشٗبٙ  5

 000/30 000/35 773خٞصػتبٙ  6

 7000 600 100اكل٢بٙ  7

 6000 700 15خشاػبٙ  8

 1600 700 200يضد  9

 400 500 370ًشٗبٛـبٟ  10

 30 150 70ايالٕ  11

 3 50- ٢ًِئٞي٠ ٝ ثٞيش اح٘ذ  12

 033/625 150700 16519ر٘غ ًْ 
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ٗوذاس تشًيجبت ؿي٘يبيي سديق 

 دسكذ 5/22آة  1

 ًبٓشي 274اٛشطي  2

 ُشٕ 2/2پشٝتئيٚ  3

 ُشٕ 5/0چشثي  4

 ُشٕ 9/72ًشث١ٞيذاست  5

 ُشٕ 3/2كيجش  6

 ٗئي ُشٕ 59ًٔؼيٖ  7

 ٗئي ُشٕ 63كؼلش  8

 ٗئي ُشٕ 3آ١ٚ  9

 ٗئي ُشٕ 1ػذيٖ  10

 ٗئي ُشٕ 648پتبػيٖ  11

 ٗئي ُشٕ 09/0ٝيتبٗيٚ  12

 ٗئي ُشٕ 1/0سيجٞكالٝيٚ  13

 ٗئي ُشٕ A 50ٝيتبٗيٚ  14
 

 

 تشًيجبت ؿي٘يبيي ٗيٟٞ خشٗب* 
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ضخصاتفٌيهحصَلمتعزيف،ٍيضگيّاٍ-2

 ٛبٗيذٟ ٗي ؿٞد ٝ داساي ؿٌْ ثيضٞي اػت ٠ً اص ٛظش Datteٗيٟٞ دسخت خشٗب ث٠ كشاٛؼ٠، 

: تـشيحي ث٠ عٞس خالك٠ اص هؼ٘ت ١بي صيش تـٌيْ يبكت٠ اػت

 ث٠ كٞست ؿـبء ٛبصى ٝ ثشحؼت ٛٞع خشٗب، ٓغيق يب ً٘ي ٗوبٕٝ، ػغح ٗيٟٞ سا :جذارخارجيياپَست

.  ٗي پٞؿبٛذ

حزٖ ٝ ٝصٙ ػ٘ذٟ خشٗب ٗشثٞط ث٠ ايٚ هؼ٘ت . داساي ضخبٗت صيبدتش اػت :جذارهياًيياگَضتهيَُ

. ثٞدٟ ٝ تٞدٟ اكٔي ٝ خٞساًي خشٗب سا تـٌيْ ٗي د١ذ

.  ؿـبء ٛبصًي اػت ٠ً ١ؼت٠ دس ٗيبٙ آٙ هشاس داسد :جذارداخلي

خشٗب ٝ كشاٝسدٟ ١بي آٙ داساي ؿيشيٜي عجيؼي ٝ ٗٞاد ٗوٞي ٗي ثبؿذ ٠ً ًبسثشد آٙ سا دس كٜبيغ ؿزايي 

ٙ پزيش ٗي ٛ٘بيذ ٙ ١بي ٗخلٞف، ؿزا١بي آٗبدٟ ٝ ديِش ٗٞاد ٗٞسد ٛيبص كٜبيغ اٌٗب .  ٛظيش تٞٓيذ ًيي، ٛب

.  خشٗب داساي كيجش ثٞدٟ ٝ ١يچ٠ِٛٞ چشثي، ًٔؼتشّٝ ٝ ػذيٖ سا دس تشًيت خٞد ٛذاسد



:تزويباتضيوياييهيَُخزها-2-1

تشًيجبت ؿي٘يبيي ٠ً دس حويوت اسصؽ ؿزايي ٗيٟٞ خشٗب سا تـٌيْ ٗي د١ذ، ثؼتِي ث٠ سهٖ، 

.  ت، ػٚ دسخت ٝ ٗشح٠ٔ سؿذ ٝ ٛ٘ٞ ٗيٟٞ داسدؽؿشايظ آة ٝ ١ٞايي، ٜٗغو٠ ًب

. دس رذّٝ ريْ تشًيت ؿي٘يبيي ٗيٟٞ خشٗب آٝسدٟ ؿذٟ اػت



ضايعاتهحصَلخزها-2-2

ػٞاٗٔي ٠ً ٗٞرت ثشٝص ايٚ . ضبيؼبت ٗحلّٞ خشٗب اص ٗشح٠ٔ تٞٓيذ تب ٗلشف ثؼيبس صيبد اػت

:  ضبيؼبت ٗي ُشدد ػجبستٜذ اص
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ثي دهتي دس چيذٙ ٗحلّٞ ٝ ٗخٔٞط ؿذٙ ٗيٟٞ ١بي ػبٖٓ ٝ ٛبػبٖٓ - 

ػذٕ اػتلبدٟ اص ٝػبيْ حْ٘ ٝ ٛوْ ٝ ظشٝف ٜٗبػت - 

ػج ثشٝص آكبتي اص هجيْ صٛزيشٟ خشٗب، ثبػذٕ اػتلبدٟ اص ٗٞاد الصٕ ر٢ت دكغ آكبت ُٞٛبُٞٙ ٠ً - 

.  ٗي ُشدد. …ؿپـي ٝ 

.  ؿشايظ ثذ اٛجبس ًشدٙ ٠ً ثبػج ٢ٓيذُي، تـييش سَٛ، ٓي صدُي ٝ تشؿيذُي ٗي ُشدد- 

ٗخٔٞط ؿذٙ ٠ُٛٞ ١بي ٗختٔق خشٗب - 

 

عَاهلهْنباسدارًذُضايعات-2-3

:  ػٞاْٗ ٢ٖٗ ٠ً ٗي تٞاٜٛذ ٗيضاٙ ضبيؼبت خشٗب سا ًب١ؾ د١ٜذ ػجبستٜذ اص

رذا ٛ٘ٞدٙ خشٗبي ػبٖٓ اص ٛبػبٖٓ - 

ر٘غ آٝسي ٝ چيذٙ ٗحلّٞ ثب ٝػبيْ ٜٗبػت - 

هشاسدادٙ ٗحلّٞ دس ظشف ٜٗبػت - 

ث٠ ًبسُيشي اكّٞ ٝ سٝؽ ١بي ث٠ صساػي ٝ دكغ آكبت - 

ؿؼتٚ ٗحلّٞ دس ٗشاحْ ٗختٔق - 

ث٠ ًبسُيشي ٗٞاد ضذػلٞٛي ًٜٜذٟ ث٠ ٜٗظٞس رُٔٞيشي اص كبػذ ؿذٙ ٝ تشؿيذُي  - 

اػتلبدٟ اص ػشدخب٠ٛ ٝ اٛجبس١بي ٗز٢ض ر٢ت اٛجبس ًشدٙ ٝ ٢ِٛذاسي خشٗب تب صٗبٙ ٜٗبػت - 

دسر٠ ثٜذي خشٗب دس ٗٞاهغ ٜٗبػت - 

اػتلبدٟ اص ٝػبيْ ٗذسٙ ر٢ت ر٢ت ثؼت٠ ثٜذي خشٗب - 
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
 

” ٌٗبٛيضٟ ٛ٘ٞدٙ ثشداؿت، ٢ِٛذاسي ٝ ثؼت٠ ثٜذي خشٗب“ اٛزبٕ ٗٞاسد كٞم ٝ ؿبيذ دس يي ر٠ٔ٘ 

.  ٗي تٞاٛذ ٗوذاس صيبدي اص ضبيؼبت خشٗب رُٔٞيشي ٛ٘بيذ



بزرسياستاًذاردّايهليٍبييالوللي-3

ث٠ عٞس ًٔي اػتبٛذاسد ًبال، ٗيضاٙ ٗشؿٞثيت ٝ ًيليت آٙ سا ٗـخق ٗي ًٜذ ٝيٌي اص اسًبٙ 

اػتبٛذاسد خشٗبي . ٢ٖٗ تزبست ١ش ًبال دس ثبصاس١بي ثيٚ آ٘ٔٔي ٝرٞد اػتبٛذاسد دس تٞٓيذ ًبال ٗي ثبؿذ

 ارجبسي ؿذٟ ٝ اص ١٘بٙ ٗٞهغ عشح ١بيي ث٠ ٜٗظٞس ث٢جٞد دس تٞٓيذ ٝ ت٢ي٠ 1343كبدساتي ايشاٙ اص ػبّ 

.  ثؼت٠ ثٜذي خشٗب تب ٗشح٠ٔ ًؼت ثبصاسيبثي خشٗبي كبدساتي ادا٠ٗ يبكت٠ اػت

ٝظيل٠ ٗٞػؼ٠ اػتبٛذاسد ثشسػي خشٗبي كبدساتي ٝ تٞر٠ ث٠ ثؼت٠ ثٜذي ٝ ضذػلٞٛي ًشدٙ 

.  آ٢ٛب ثٞدٟ اػت ٠ً دس كٞست هبثْ هجّٞ ثٞدٙ ًيليت، ث٠ ٗحلٞالت خشٗب اربصٟ كبدسات دادٟ ٗي ؿٞد

:  ٗٞاسدي ٠ً ثبػج ػذٕ دسر٠ ثٜذي ٝ ؿيش اػتبٛذاس ثٞدٙ ٗحلٞالت ثٞدٟ ؿبْٗ ٗٞاسد صيش ٗي ثبؿذ

هبسس صدُي - 

. تشؿيذُي يب تـييش عؼٖ خشٗب ٠ً دس احش تخ٘يش ٗٞاد هٜذي حبكْ ٗي ؿٞد- 

 دسكذ خشٗب 18ٗوذاس سعٞثت ثيؾ اص - 

ٝرٞد حـشات صٛذٟ - 

.  خشٗب تٔويح ؿذٟ ٠ً ثؼيبس ًٞچي ٝ خـي ثبهي ٗي ٗبٛذ- 
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
 

.  ثشاي خشٗب اػتبٛذاسد ١ب ثشاػبع ٠ُٛٞ ١ب تؼشيق ؿذٟ ٠ً دس ريْ ث٠ ثؼضي اص آ٢ٛب اؿبسٟ ٗي ؿٞد- 

ٗٞضٞع اػتبٛذاسد ؿ٘بسٟ اػتبٛذاسد ٛٞع اػتبٛذاسد سديق 

ٝيظُي ١بي خشٗبي ػبيش  285ٗٔي ايشاٙ  1

ٝيظُي ١بي خشٗب ر٢ت ٗلبسف كٜؼتي  2496ٗٔي ايشاٙ  2

ٝيظُي ١بي ثؼت٠ ثٜذي خشٗب  1343ٗٔي ايشاٙ  3

 

هصزفٍواربزدّايهحصَلهَارد-4

 ُشٕ 100دس ١ش . خشٗب دس كٜبيغ ؿزايي يي اكضٝدٛي ٛؼجتبَ اسصاٙ ٝ هبثْ دػتشع ٗي ثبؿذ

خشٗب .  ُشٕ كيجش١بي ٜٗبػت سطيٖ ؿزايي ٗٞرٞد ٗي ثبؿذ ٠ً سهٖ ثؼيبس ٜٗبػجي اػت5/7توشيجبَ 

 دسكذ ثيـتش اص ٗٞص داساي 350دس حويوت خشٗب . ١٘چٜيٚ ٜٗجغ پتبػيٖ ٝ ديِش ٗٞاد ًبٛي ٗي ثبؿذ

خشٗب ٗي تٞاٛذ دس اٛٞاع ٗختٔلي اص ٛظش اٛذاصٟ ٝ سعٞثت كشآٝسي ؿٞد ٠ً ريالَ چٜذ ٗٞسد . پتبػيٖ ٗي ثبؿذ

.  اص آ٢ٛب تـشيح ٗي ُشدد



خزهايخطهضذُ-

ؿٜبخت٠ ٗي ؿٞد ث٠ كٞست پٞدس دس اٛذاصٟ ١بي ٗتٞػظ ” ؿٌش خشٗب“ ايٚ ٗحلّٞ ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ 

ايٚ ٗحلّٞ ٗي تٞاٛذ ث٠ ػٜٞاٙ ؿيشيٚ ًٜٜذٟ ٝ .  دسكذ سعٞثت اػت5ٝ سيض ٗي ثبؿذ ٝ داساي حذاًخش 

.  ٗضٟ ٝ چبؿٜي دس ؿيشيٜي پضي ١ب ث٠ ًبس ثشدٟ ؿٞد
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
خزهابِصَرتلطعاتوَچه-

 ٗئي٘تش تٞٓيذ ؿٞٛذ داساي 5 -10هغؼبت خشٗب ٠ً ٗؼ٘ٞالَ ث٠ كٞست ٌٗؼت ١بيي دس اٛذاصٟ 

دًؼتشٝص ثشاي ًب١ؾ چؼجٜذُي ثش سٝي آ٢ٛب پبؿيذٟ  ؿٌْ يٌؼبٛي ثٞدٟ ٝ الي٠ اي اص آسد رٞ ٝ يب

.   اػتلبدٟ ُشدد…ايٚ ٛٞع خشٗب ٗي تٞاٛذ دس ؿيشيٜي ١بيي ٛظيش ًيي، ٛبٙ خشٗبيي ٝ . ٗي ؿٞد



ِاي- خزهايلَل

 ٗئي٘تش ت٢ي٠ ٗي ؿٞد ٠ً پغ اص ػجٞس اص ايٚ 10ايٚ ٗحلّٞ ثب ػجٞس خشٗب اص هبٓت ١بيي ثب ٗؾ 

 ٗئي ٗتش ثشؽ دادٟ ٗي ؿٞد ٝ دس صٗبٛي ٠ً اٛذاصٟ ٝ هغغ خشٗب ٢ٖٗ ثبؿذ ايٚ 5-12هبٓت دس اٛذاصٟ ١بي 

.  ٛٞع خشٗب اػتلبدٟ ٗي ؿٞد



خزهايبذٍىّستِ-

ايٚ ٗحلّٞ داساي دسكذ . يٌي اص ٓزيزتشيٚ ٗحلٞالت خشٗب، خشٗبي ثذٝٙ ١ؼت٠ ٗي ثبؿذ

ث٠ دٓيْ سعٞثت ثبالي ايٚ . ؿيشيٜي عجيؼي ثؼيبس ثباليي اػت ٠ً دس ٢ِٛذاسي خشٗب ٗٞحش ٗي ثبؿذ

ايٚ ٗحلّٞ ٗي تٞاٛذ دس ٗخٔٞط ثب كٜذم ُشدٝ دس . ٗحلّٞ ثبيذ آٙ سا دس ٗحْ ػشد ٢ِٛذاسي ٛ٘ٞد

١٘چٜيٚ  ٗي تٞاٙ اص آٙ خ٘يش خشٗب ت٢ي٠ ًشدٟ ٝ ث٠ ػٜٞاٙ ٗبدٟ . ؿٌالت ١ب ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ُيشد

.  اٝٓي٠ دس ت٢ي٠ ٛٞؿبث٠ اص آٙ اػتلبدٟ ًشد



خويزخزها-

خ٘يش خشٗب اص خشٗبي ثذٝٙ ١ؼت٠ ٠ً ث٠ خٞثي ٗخٔٞط ؿذٟ ٝ اص هبٓت ١بي سيض ٝ ثب كـبس ػجٞس 

ٗب ٗي تٞاٛذ ث٠ ت٢ٜبيي يب ث٠ كٞست ٗخٔٞط ثب ػبيش ٗٞاد دس تٞٓيذ خشخ٘يش . دادٟ ؿذٟ اػت تٞٓيذ ٗي ؿٞد

.  ؿيشيٜي ١ب ٝ ًيي ١ب ث٠ ًبس ثشدٟ ؿٞد
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
الىل-

.   ٗيتٞاٙ دس ت٢ي٠ آٌْ اتئيي اػتلبدٟ ٛ٘ٞد3اص خشٗب دسر٠ 



عصارًَُضابِ-

ٗؼ٘ٞالَ اص ؿيشٟ خشٗب تحت ؿشايظ خبف ٝ تـييشات ؿي٘يبيي ٗي تٞاٙ ػلبسٟ اي ت٢ي٠ ٛ٘ٞد ٠ً 

.  ػت ٛٞؿبث٠ ػبصي ًبسثشد داسدٙدس ف



آبًبات-

ات ػبصي ٝ ةاص ؿيشٟ ُيشي هؼ٘ت ُٞؿتي خشٗب ٠ً ٗلشف خٞساًي داسد ٗي تٞاٙ دس آثٚ

.  ٝدٖٛؿٌالت ػبصي اػتلبدٟ 



خَراندام-

پغ اص ت٢ي٠ ؿيشٟ، هٜذ ٗبيغ، آٌْ ٝ ػش٠ً اص خشٗب، ٗي تٞاٙ اص تلب٠ٓ ١بي ثبهي٘بٛذٟ ر٢ت 

.  خٞساى دإ ٝ عيٞس اػتلبدٟ ٛ٘ٞد ٠ً اسصؽ ؿزايي كشاٝاٛي ثشاي دإ داسد



استفادُاسّستِخزها-

١ؼت٠ خشٗب ٛيض ث٠ ػٔت داؿتٚ ٗٞاد ؿزايي داساي ا١٘يت صيبدي اػت ث٠ عٞسي ٠ً ٗيضاٙ 

ٚ ١بي اٙ   دسكذ ثٞدٟ ٠ً اص آٙ ٗي تٞاٙ سٝؿٚ پبٖٓ ٝ اص ًٜزب٠ٓ آٙ 32 دس كذ ٝ پشٝتئيٚ آٙ 5/8سٝؿ

.  ر٢ت خٞساى دإ ٝ عيٞس اػتلبدٟ ًشد
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
لٌذهايع-

ايٚ تشًيت سا ٗي تٞاٙ دس .  دسكذ كشًٝتٞص اػت50 دسكذ ًُٔٞض ٝ 50هٜذ ٗبيغ تشًيجي اص 

ٗحلّٞ داساي عؼٖ ٠ً ثب تٞر٠ ث٠ ايٚ . ٛٞؿبث٠ ١بي ؿيش آٌٔي ٝ ؿيش سِٛي ٝ ؿيشيٜي ػبصي ث٠ ًبس ثشد

.  هٜذ عجيؼي اػت ث٠ ساحتي ٗي تٞاٛذ ثب هٜذي ٠ً اص چـٜذسهٜذ ٝ ٛيـٌش ث٠ دػت ٗي آيذ سهبثت ًٜذ

 

خزهايدستچيي-

ايٚ ٗحلّٞ ٠ً كٞست عجيؼي خشٗب ٗي ثبؿذ ٗتـٌْ اص خشٗب١بي دسر٠ يي ٗي ثبؿذ ٠ً پغ 

اص ضذػلٞٛي ٝ ؿؼتـٞ ٝ دسر٠ ثٜذي دس ثؼت٠ ١بي ٜٗبػت ثؼت٠ ثٜذي ؿذٟ ٝ ٗؼتوي٘بَ ث٠ ثبصاس ٗلشف 

.  اسائ٠ ٗي ُشدد



اّويتاستزاتضيىيواال-5

خشٗب يٌي اص ٗحلٞالت ًـبٝسصي ٢ٖٗ اػت ٠ً ػ٘ذٟ تٞٓيذ ايٚ ٗحلّٞ دس اػتب٢ٛبي رٜٞثي 

اٛزبٕ ٗي ؿٞد ٝ ث٠ دٓيْ ًبسثشد١بي صيبد اٙ دس كٜبيغ ؿزايي ث٠ ػٜٞاٙ يي ٗحلّٞ اػتشاتظيي 

ايٚ ٗحلّٞ دس حبّ حبضش ثب تٞر٠ ث٠ ًبس١بيي ٠ً دس صٗي٠ٜ ٌٗبٛيضٟ . ًـبٝسصي ٗحؼٞة ٗي ؿٞد

ٟ اٛذاصي كٜبيغ ربٛجي آٙ اٛزبٕ ؿذٟ اػت  ٛ٘ٞدٙ داؿت، ثشداؿت ٝ ثؼت٠ ثٜذي ٝ ١٘چٜيٚ توٞيت ٝ سا

. اص تٞاٙ كبدساتي ثباليي ثشخٞسداس اػت



بزرسيباسار-6

اكضايؾ سٝصاكضٝٙ ر٘ؼيت دس دٛيب، ٗؼئ٠ٔ تبٗيٚ ٗٞاد ؿزايي سا ث٠ ػٜٞاٙ يٌي اص ٗـٌالت 

ًبسؿٜبػبٙ ٗٞاد ؿزايي ١٘ٞاسٟ دس پي يبكتٚ ٗحلٞالتي ثب اسصؽ ؿزايي ثبال ٝ . ثضسٍ دسآٝسدٟ اػت
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
ػغح تٞٓيذ ٜٗبػت ٗي ثبؿذ دس ثيٚ ٗحلٞالت ًـبٝسصي، خشٗب اص ر٠ٔ٘ ٗحلٞالتي اػت ٠ً اص ديشثبص 

.  داساي ا١٘يت خٞساًي ثٞدٟ ٝ ػالٟٝ ثش اسصؽ ؿزايي دس صٗشٟ ٗٞاد ؿزايي تزبسي ٗي ثبؿذ



وطَرّايتَليذوٌٌذُخزهادردًيا-6-1

دس حبّ حبضش تٞٓيذ ػبٓيب٠ٛ خشٗب دس ر٢بٙ ثيؾ اص دٝ ٗئيٞٙ تٚ ٗي ثبؿذ ٝ ٢ٗ٘تشيٚ 

.  ًـٞس١بي تٞٓيذ ًٜٜذٟ ايٚ ٗحلّٞ ػجبستٜذ اص ػشام، ايشاٙ، ػشثؼتبٙ، ٗلش، پبًؼتبٙ ٝ آزضايش 



بزرسيٍارداتهحصَل-6-2

ثب تٞر٠ ث٠ ػغح صيشًـت خشٗب دس ايشاٙ ٝ ثشداؿت ٗحلّٞ آٙ ٠ً ٗبصاد آٙ ١ٖ ث٠ خبسد 

.  ١يچ٠ِٛٞ ٝاسداتي حجت ٛـذٟ اػت” ٗيٟٞ خشٗب“ كبدس ٗي ؿٞد، ثشاي 

ٗي ٠ً هٜذٗبيغ ٗي تٞاٛذ ربيِضيٚ آ٢ٛب ُشدد آٗبس الاٗب دس ٗٞسد هٜذ ٗبيغ ٝ ث٠ خلٞف دس ٗٞسد ام- 

 . اّٝ ريْ اسائ٠ ٗي ُشدددد ٕ دسالٝاسدات ايٚ ام
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
 

آهارٍارداتالوتَس -



 (تٚ)ٗوذاس ٝاسدات ٛبٕ ًـٞس سديق 

 800آٓ٘بٙ  1

 3اِٛٔؼتبٙ  2

 ١300ٜٔذ  3

 1103ر٘غ ًْ  

 

ضىز،لٌذٍهالطّايواراهليشُضذُ -



 (تٚ)ٗوذاس ٝاسدات ٛبٕ ًـٞس سديق 

 200آٓ٘بٙ  1

 ١780ٜٔذ  2

 980ر٘غ ًْ  



سايزلٌذّا -

 (تٚ) ٝاسداتٛبٕ ًـٞس سديق 

 600آٓ٘بٙ  1

 50تبئٜذ  2

 150اِٛٔؼتبٙ  3

 ١250ٜٔذ  4

 1050ر٘غ ًْ  
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
بزرسيصادراتهحصَل-6-3

 خشٗب ث٠ ػٜٞاٙ يٌي اص ٗٞاد ؿزايي ثب اسصؽ يٌي اص اهالٕ ٢ٖٗ كبدسات ؿيش ٛلتي ٗي ثبؿذ ٠ً دس

ّ ١بي ُزؿت٠ ثب احذاث ٝاحذ١بي ثؼت٠ ثٜذي ٝ كشاٝسي خشٗب ٠ً ث٠ كٞست اكٞٓي ٝ ػٔ٘ي عشاحي  ػب

ٟ اػت ٝ ١٘چٜيٚ ثب اٛزبٕ تجٔيـبت ٜٗبػت ٝ ٝػيغ ر٢ت ؿٜبػبٛذٙ ٗحلّٞ خشٗبي تٞٓيذي ايشاٙ دؽ

ّ ١بي ُزؿت٠ حذٝد  دس ثبصاس١بي ثيٚ آ٘ٔٔي، سٝٛذ كبدسات كؼٞدي داؿت٠ اػت ث٠ عٞسي ٠ً دس ػب

 ١ضاس تٚ كبدسات خشٗب داؿت٠ ايٖ ٝ ػ٘ذٟ كبدسات ايٚ ٗحلّٞ ث٠ ًـٞس١بي آٓ٘بٙ، آٓجبٛي، 150

.  اتشيؾ، آرسثبيزبٙ، اٗبسات ٗتحذٟ ٝ اِٛٔؼتبٙ اٛزبٕ ؿذٟ اػت



ليوتفزٍشهحصَل-6-4

 سيبّ 10000دس حبّ حبضش خشٗبي داخٔي ثب تٞر٠ ث٠ ٛٞع ثؼت٠ ثٜذي ٝ ًيليت آٙ اص ًئٞيي 

 سيبّ ثب تٞر٠ ث٠ ٛٞع 8000 – 15000 سيبّ ث٠ كشٝؽ ٗي سػذ ٝ هٜذ ٗبيغ ١ٖ اص ًئٞيي 25000تب 

.  ثؼت٠ ثٜذي ٝ ًيليت اٙ ث٠ كشٝؽ ٗي سػذ

ٗغبٓؼبت ًبسؿٜبػي ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً ثب تٞر٠ ث٠ ثشٛب٠ٗ ١بي تٞػؼ٠ اي ثخؾ ًـبٝسصي ٝ 

ٟ اٛذاصي ٝاحذ١بي تٞٓيذي كٜؼتي ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ ربٛجي  اكضاثؾ ٗحلّٞ خشٗب دس عي ايٚ ثشٛب٠ٗ ١ب، سا

ّ صايي ٝ رزة اسص اص عشين كبدسات ايٚ ٗحلّٞ ًبٗالَ  خشٗب ض٘ٚ داؿتٚ تٞري٠ اهتلبدي، صٗي٠ٜ اؿتـب

.  كشا١ٖ ٗي ثبؿذ
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
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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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
بزرسيرٍشّايتَليذهحصَل-1

ِبٌذيخزها-1-1 بست

ثب تٞر٠ ث٠ اي٠ٌٜ خشٗبي . ٝؽ ١بي ثؼت٠ ثٜذي خشٗب دس ايشاٙ ث٠ كٞست ػٜتي ٝ هذي٘ي ثبؿذس

تٞٓيذي دس ايشاٙ يٌي اص ٗشؿٞثتشيٚ خشٗب١بي دٛيبػت ٝٓي ث٠ ػٔت ٝضغ ٛبٗغٔٞة ثؼت٠ ثٜذي ٝ ػذٕ 

دسكذ صيبدي . سػبيت اػتبٛذاسد١بي ثيٚ آ٘ٔٔي ٛتٞاٛؼت٠ دس ثبصاس ر٢بٛي ٗٞهؼيت ٜٗبػجي سا ًؼت ٛ٘بيذ

سػذ ٝ يب دس احش ػذٕ سػبيت ٌٛبت ث٢ذاؿتي اص ٗي اص خشٗبي تٞٓيذي دس حبّ حبضش ث٠ ٗلشف داخٔي 

ثؼت٠ ثٜذي ػٜتي ٠ً ٗؼ٘ٞالَ ثب اػتلبدٟ اص حليش١بي ثبكت٠ ؿذٟ اص ثشٍ خشٗب ٝ يب دس . ثيٚ ٗي سٝد

ٚ ١ب ٝ ٗوٞا١بيي ٠ً اكّٞ ث٢ذاؿتي سػبيت ٛ٘ي ؿٞد اٛزبٕ ٗي ُشدد ٠ً ١٘يٚ ٗٞضٞع ثؼضبَ ثبػج  ًبست

.  اكت كبدسات ايٚ ٗحلّٞ ١ٖ ؿذٟ اػت

ّ ١بي ُزؿت٠ تٞر٠ ٝيظٟ اي ث٠ ايٚ ٗحلّٞ ؿذٟ ٝ ثب اػتوشاس ٗشًض تحويوبت  خٞؿجختب٠ٛ دس ػب

ٟ اٛذاصي كٜبيغ ربٛجي  خشٗب دس اػتبٙ خٞصػتبٙ ٝ ح٘بيت ٗؼئٞٓيٚ اسؿذ ًـٞس اص تٞػؼ٠ ًـت ٝ سا

.  خشٗب، ػ٘الَ اػتلبدٟ اص سٝؽ ػٜتي ثؼت٠ ثٜذي ٗغشٝد ٝ اص سٝؽ كٜؼتي ٗذسٙ اػتلبدٟ ٗي  ؿٞد

 

هٜذ ٗبيغ ٝ ؿيشٟ خشٗب - 1-2

١ٖ اص دٝ سٝؽ ػٜتي ٝ كٜؼتي اػتلبدٟ كٞم ٗبٜٛذ ثؼت٠ ثٜذي خشٗب ثشاي تٞٓيذ ٗحلٞالت 

سٝؽ ػٜتي ٗؼ٘ٞالَ اص ٗيٟٞ اسهبٗي ٗخْ اػتؼ٘شاٙ ٠ً ثؼيبس ٛشٕ ٝ داساي ؿيشٟ صيبدي اػت  دس. ٗي ؿٞد

َ ١بي ػشثبص ٗي سيضٛذ ٝ ث٠ اٛذاصٟ  اػتلبدٟ ٗي ؿٞد، دس ايٚ سٝؽ خشٗبي ثذٝٙ ١ؼت٠ ًٝال١ي سا دس دي

ٚ ٠ً ٗخٔٞط ث٠ . ٝصٙ ٗيٟٞ ث٠ آٙ آة ٗي اكضايٜذ ٝ ٗخٔٞط سا حشاست ٗي د١ٜذ تب خٞة ثزٞؿذ ثؼذ اص اي

ا٠ٓ اضبك٠ ٗي ًٜٜذ ٝ يي تب دٝثبس ديِش ايٚ ػْ٘ سا فاٛذاصٟ ًبكي رٞؿيذ آٙ سا كبف ٝ ٗوذاسي آة ث٠ ت
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
ػلبسٟ ُشكت٠ ؿذٟ سا ٗزذداَ حشاست ٗي د١ٜذ تب خٞة ؿٔيظ ؿٞد ٝاص تشؿيذٟ ؿذٙ . تٌشاس ٗي ًٜٜذ

ايٚ سٝؽ ث٠ دٓيْ تٞٓيذ ًٖ ٝ ١٘چٜيٚ ػذٕ سػبيت دهين اٗٞس ث٢ذاؿتي ٝ . ثؼذي آٙ رُٔٞيشي ٗي ؿٞد

إ اٛزبٕ ٝثؼت٠ ثٜذي ٜٗبػت ػ٘الَ دس خبٛٞادٟ ١بي ٜٗبعن خشٗبخيض ٝ كوظ ثشاي ٗلشف خٞد ٝ ام

.  ٗي ؿٞد ٝ دس حبّ حبضش سٝؽ ٜٗبػت ٝ ثب تٞري٠ اهتلبدي ٝ ث٢ذاؿتي، سٝؽ كٜؼتي ٗي ثبؿذ



ضزحواهلفزآيٌذتَليذ-2

ِبٌذيخزها-2-1 بست

ثؼت٠ ثٜذي خشٗب ث٠ سٝؽ كٜؼتي ٗذسٙ ٠ً هبثْ سهبثت ثب ٠ٛٞ٘ٛ ١بي ٗـبث٠ خبسري ٝ 

:  ًـٞس١بي كبدسًٜٜذٟ ٗي ثبؿذ ػجبست اػت اص 

خشٗبي خشيذاسي ؿذٟ اص تٞٓيذ ًٜٜذُبٙ ث٠ ًبسخب٠ٛ اسػبّ ٗي ُشدد ٝ تٞػظ ثبػٌّٞ ٝصٙ ؿذٟ 

ر٢ت ٛظبست دهين ثش ٗحلٞالت خشٗب پيـ٢ٜبد ٗي ؿٞد ٠ً . ٝ دس ػ١ٌٞبي تخٔي٠ ثبساٛذاصي ٗي ُشدد

عي دػتٞسآؼْ٘ ٗـخلي اص صٗبٙ ثشداؿت ٗحلّٞ تب تحٞيْ ث٠ ًبسخب٠ٛ ٛظبست ٗؼتويٖ تٞٓيذ تٞػظ 

.  ٛ٘بيٜذُبٙ ًبسخب٠ٛ اٛزبٕ ؿٞد

 دسكذ ثبؿذ دس رؼج٠ ١بي 2پغ اص تخٔي٠ ٝ تحٞيْ خشٗب چٜبٛچ٠ ضبيؼبت آٙ ً٘تش اص 

ػْ٘ ضذػلٞٛي ًشدٙ ثشاي ت٘بٕ خشٗب١بي ٝاسدٟ . ٗخلٞف هشاس ُشكت٠ ٝ ر٢ت ضذػلٞٛي آٗبدٟ ٗي ؿٞد

.  ٠ٛ ٝ دس اعبم ١بي ٗخلٞف ث٠ كٞست اتٞٗبتيي ٝ ثب ُبص ٗتيْ ثشٝٗبيذ كٞست ٗي ُيشداث٠ ًبسخ

. پغ اص ايٚ ٗشح٠ٔ ث٠ اٛذاصٟ ظشكيت ٗبؿيٚ آالت تٞٓيذ، خشٗب ث٠ هؼ٘ت ؿؼتـٞ ثشدٟ ٗي ؿٞد

ْ ١بي ٗخلٞف ث٠ دػتِبٟ خـي ًٚ ٝاسد ٗي ؿٞٛذ ٝ يب تٜظيٖ دػتِبٟ  خشٗب ؿؼت٠ ؿذٟ تٞػظ سي
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
 15-20 دسكذ ث٠ حذٝد 30ػالٟٝ ثش خـي ًشدٙ آة ؿؼتـٞ، ٗيضاٙ سعٞثت ٗٞرٞد دس خشٗب اص 

.  دسكذ ٗي سػذ

دػتِبٟ خـي  ًٚ ٗؼ٘ٞالَ داساي دٝ هؼ٘ت اكٔي ٝ حبٛٞي٠ ثٞدٟ ٠ً دسر٠ حشاست هؼ٘ت اكٔي 

ٙ ١بي ٗتوبثٔي ٛ٘ٞدٟ ٠ً  آٙ ثيـتشاص هؼ٘ت حبٛٞي٠ ٗي ثبؿذ ٝ ايٚ اختالف دسر٠ حشاست ايزبد رشيب

.  ثبػج تؼشيغ دس خـي ؿذٙ عجيؼي خشٗب ؿذٟ ٝ دس ًيليت آٙ تـييشي ايزبد ٛ٘ي ٛ٘بيذ

دس ايٚ هؼ٘ت خشٗبيي ٠ً اص . پغ اص خـي ؿذٙ، ٗشح٠ٔ دسر٠ ثٜذي ٝ ثبصسػي ؿشٝع ٗي ؿٞد

ثخـي ٛذاؿت٠ ثبؿذ رذا ؿذٟ ٝ ثوي٠ ث٠ ٜٗظٞس رزة ثبصاس١بي داخٔي ٝ خبسري  ١ش ٛظش ٝضغ سضبيت

:  ٗٞادي ٠ً اص ٛظش دسر٠ ثٜذي حبئض ا١٘يت اػت ػجبستٜذ اص. ثؼت٠ ثٜذي ٗي ؿٞد

دسؿت -  سيض دسر٠ ثٜذي اص ٛظش اٛذاصٟ   - 

 تيشٟ – سٝؿٚ  دسر٠ ثٜذي اص ٛظش سَٛ    - 

 ٛشٕ يب ػخت  دسر٠ ثٜذي اص ٛظش اػتوبٗت  - 

ا٠ٓ ١بي ٗخلٞف ث٠ هؼ٘ت تٞصيٚ ٝاسد ؿذٟ ٝ دس ثؼت٠ ١بي ٛنپغ اص ٗشح٠ٔ دسر٠ ثٜذي خشٗب تٞػظ 

پغ اص ايٚ ٗشح٠ٔ ثؼت٠ ١بي خشٗب دس .  ُشٗي هشاس ُشكت٠ ٝ سًٝؾ ٗي ؿٞد1000 ٝ 500 ،250

ٚ ١بي ٜٗبػت ُزاؿت٠ ؿذٟ ٝ ثشاي ٢ِٛذاسي ث٠ ػشدخب٠ٛ اسػبّ ٗي ؿٞد كشآيٜذ ثؼت٠ ثٜذي خشٗب . ًبست

.  ث٠ كٞست ؿ٘بتيي دس ريْ آٝسدٟ ٗي ؿٞد
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
 ر٘غ آٝسي كٜذٝم ١بي خبٓي خشٗب تحٞيْ خذٗبت اص تٞٓيذًٜٜذُبٙ ر٘غ آٝسي خشٗب١بي ؿيشٗشؿٞة

 حْ٘ ث٠ خبسد ص ًبسخب٠ٛ

 ت٘يضًشدٙ اٝٓي٠ خشٗب

 ثبصسػي ٝ رذاػبصي اٝٓي٠

 ؿؼتـٞي كٜذٝم ١ب

آٗبدٟ ًشدٙ كٜذٝم ١ب ر٢ت 

 حْ٘ ٗزذد

٢ِٛذاسي خشٗبي 

 ٗبصاددسػشدخب٠ٛ

 (چشمي)ثبصديذ ٢ٛبيي 

 ؿؼتـٞ

 ُشكتٚ آة اضبكي

 خـي ًشدٙ ٝ ًٜتشّ سعٞثت

 رذاػبصي ٝ دسر٠ ثٜذي

 تٞصيٚ ٝ ثؼت٠ ثٜذي

 اسػبّ ث٠ ػشدخب٠ٛ
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لٌذهايع،ضيٍَُديگزهطتمات-2-2

 هشاس ٗي ُيشٛذ پغ اص ٝسٝد ث٠ ًبسخب٠ٛ اص 3 ٝ 2خشٗب١بيي ٠ً دس ١ِٜبٕ دسر٠ ثٜذي دس عجو٠ 

ٟ ثشداسي كٜؼتي اص خشٗب ٕ سٝف ععشين كشآيٜذ صيش تجذيْ ث٠ ٗـتوبت ٗختٔلي ٗي ُشدٛذ ٠ً ث٠ ث٢ش 

.  ٗي ثبؿذ

خشٗب پغ اص دسيبكت ٝاسد هؼ٘ت تجذيْ ؿذٟ ٝ پغ اص تضسين، ٝاسد دػتِب٢١بي ٗخلٞف 

١ؼت٠ خشٗب ٠ً دس ايٚ ٗشح٠ٔ رذا ٗي ؿٞد دس يي كشآيٜذ . ثبصًشدٙ دا٠ٛ ١ب ٝ خشدًشدٙ ٗي ُشدد

خشٗبي ثذٝٙ پٞػت٠ ٝ ١ؼت٠ ٝ ثب اكضٝدٙ آة داؽ . رذاُب٠ٛ ثشاي ت٢ي٠ خٞساى ٝ سٝؿٚ اػتلبدٟ ٗي ُشدد

ؿيشٟ خشٗب دس دٝ ٗشح٠ٔ اص كبكي ١بي . ٝ ٗبدٟ تللي٠ ًٜٜذٟ ٝ سػٞة ًٜٜذٟ، آٗبدٟ ؿيشٟ ُيشي ٗي ُشدد

دس ايٚ هؼ٘ت اص عشين ٗجبد٠ٓ . ٗخلٞف ٗي ُزسد دٝ ٝاسد هؼ٘ت ٗجبدالت ؿي٘يبيي ٗي ُشدد

ٙ ١بي ؿي٘يبيي ٝ سَٛ ٙ ١ب ٝ اٛيٞ صدايي تٞػظ اػيذ ٝ ػٞد ث٠ هؼ٘ت ديِشي ٝ ثشاي تللي٠ ٢ٛبيي  ًبتيٞ

ػتيي تٜظيٖ ؿذٟ ٝ اص ا ث٠ ً٘ي اػيذ pHدس آخشيٚ ٗشح٠ٔ اص تللي٠ ؿيشٟ، ٗوذاس . ٝاسد ٗي ؿٞد

.  كبكي ػجٞس ٛ٘ٞدٟ، تجخيش ٝ پبػتٞسيضٟ ٗي ُشدد ٝ دس ٢ٛبيت دس ظشٝف ٗخلٞف ثؼت٠ ثٜذي ٗي ُشدد

.  كشآيٜذ تٞٓيذ هٜذ ٗبيغ ٝ ؿيشٟ خشٗب ث٠ كٞست ؿ٘بتيي دس ريْ آٝسدٟ ٗي ؿٞد
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 دسيبكت ٝ ٠ِٛ داسي خشٗب 

 تٞصيٚ

 ثبصًشدٙ دا٠ٛ

 كشٝ ًشدٙ

 اػتخشاد ؿيشٟ خشٗب

 سػٞة ٗٞاد ربٗذ

ػجٞسدادٙ ؿيشٟ اصكبكي ١بي 

 ٗخلٞف 

ٙ ٗزذد ؿيشٟ خشٗب  كبف ًشد

ٙ ١ب  ٗجبد٠ٓ ًبتيٞ

 سَٛ صدايي

 ٗجبدالت آٛيٞٙ ١ب

 pHتٜظيٖ ٗوذاس 

 آخشيٚ ػجٞس اص كبكي

 تجخيش

 پبػتٞسيضٟ ؿذٙ

 ثؼت٠ ثٜذي ٝ اسػبّ ث٠ اٛجبس ٗحلّٞ

ٗشح٠ٔ تللي٠ 
 ػلبسٟ خشٗب

ٗشح٠ٔ ٗجبدالت 
 ؿي٘يبيي

 تجخيشٝ پبػتٞسيضٟ

 خشٝد ١ؼت٠ رذاًشدٙ ١ؼت٠

 آة داؽ

 ٗبدٟ  تللي٠ ًٜٜذٟ

 آة ثشاي ؿؼتـٞ كبكي ١ب
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
ُّايوٌتزلويفيت-3 ُّايهزاحلٍضيَ بزرسيايستگا

ايٚ ٝاحذ دس ػ٠ ثخؾ . دس ١ش ٝاحذ تٞٓيذي، ًٜتشّ ًيليت اص ربيِبٟ ٝااليي ثشخٞسداس ٗي ثبؿذ

ًٜتشّ ٗٞاد اٝٓي٠، ًٜتشّ ٗحلّٞ حيٚ تٞٓيذ ٝ ًٜتشّ ٗحلّٞ ٢ٛبيي، ػ٘ٔيبت ًٜتشٓي سا اٛزبٕ 

.  ٗي د١ذ



بستِبٌذيخزها-3-1

خشٗب١بي خشيذاسي ؿذٟ دس اثتذاي ٝسٝد ث٠ ًبسخب٠ٛ اص عشين ثبصسػي چـ٘ي : ًٜتشّ ٗٞاد اٝٓي٠- 

ًٜتشّ ؿذٟ ٝ ٗح٠ٓٞ٘ ١بي ثب ً٘تش اص دٝ دسكذ ضبيؼبت ٗٞسد هجّٞ هشاس ٗي ُيشد ٝ دس ايٚ ٗشح٠ٔ 

خشٗب١بي ػبٖٓ ٝ ٛبػبٖٓ ٗي ثبيذ اص يٌذيِش تلٌيي ؿذٟ ٝ دس كٞستي ٠ً خشٗب داساي ٢ٓيذُي، تـييش 

.  سَٛ ٝ تشؿيذُي ثبؿذ اص ٝسٝد آ٢ٛب ث٠ ثخؾ ١بي ثؼذي تٞٓيذ رُٔٞيشي ٗي ؿٞد



:وٌتزلفزآيٌذتَليذ-

دس ايٚ ٗشح٠ٔ ٗزذد خشٗب١ب ٗٞسد ثبصسػي چـ٘ي هشاس ُشكت٠ ٗي ؿٞٛذ ٝ دس ٗشح٠ٔ خـي ًشدٙ، 

.   دسكذ ثيـتش ثبؿذ15-20ٗيضاٙ سعٞثت خشٗب اٛذاصٟ ُيشي ٗي ؿٞد ٠ً ٛجبيذ اص 

 

 :وٌتزلهحصَالتًْايي -

ٗحلّٞ ٢ٛبيي ٠ً ١٘بٙ خشٗبي ضذػلٞٛي ؿذٟ ٝ ؿؼت٠ ؿذٟ ٗي ثبؿذ اص ٛظش اٛذاصٟ، سَٛ ٝ 

. اػتوبٗت ًٜتشّ ؿذٟ ٝ ١٘چٜيٚ ثؼت٠ ثٜذي ٗحلّٞ خشٗب سا ١ٖ ًٜتشّ ٗي ًٜٜذ
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
:ضيزٍُلٌذخزها-3-2

 ًٜتشّ ؿذٟ ٝ خشٗب١بي ضبيؼبتي سا اص ٗٞاد اٝٓي٠ حزف 2ٝ3خشٗب١بي دسر٠ :وٌتزلهَاداٍليِ-

.  ٗي ٛ٘بئيٖ

 ؿيشٟ تٞٓيذ ؿذٟ ًٜتشّ ٗي ُشدد PHدس ايٚ ٗشح٠ٔ پغ اص تللي٠ ؿيشٟ ٗوذاس :وٌتزلفزآيٌذتَليذ-



 ٢ٛبيي ٗحلّٞ PHاص ٗحلّٞ ٢ٛبيي ٛيض ٠ٛٞ٘ٛ ثشداسي ؿذٟ ٝ ٗيضاٙ هٜذ ٗٞرٞد ٝ :هحصَلًْايي-

.  ًٜتشّ ٗي  ُشدد



بزآٍردظزفيتٍبزًاهِتَليذسالياًِ-4

ٚ آالت تٞٓيذ ٝ ١٘چٜيٚ ٗيضاٙ خشٗبي تٞٓيذي، ظشكيت ٝاحذ تٞٓيذي  ثب تٞر٠ ث٠ ظشكيت ٗبؿي

ثشاي ؿجي٠ ػبصي خشٗب ثشآٝسد ؿذٟ اػت ٝ ١٘چٜيٚ هٜذ ٗبيغ ١ٖ ثب تٞر٠ ث٠ ٝرٞد خشٗب١بي دسر٠ 

.   ٝ ٗيضاٙ تٞٓيذ آ٢ٛب ثشآٝسد تٞٓيذ ؿذٟ اػت2ٝ3

 

 ٝاحذظشكيت ٛبٕ ٗحلّٞ سديق 

 (تٚ)

ثشٛب٠ٗ تٞٓيذ 

پٜزٖ چ٢بسٕ ػٕٞ دٕٝ اّٝ 

خشٗبي ثؼت٠ ثٜذي  1

ؿذٟ 

 3000 3000 3000 2700 2400تٚ  3000

 1500 1500 1500 1350 1200تٚ  1500هٜذ ٗبيغ  2
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 

آضٌاييباهاضييآالتتَليذ،تجْيشاتٍتاسيساتعوَهي-5

آضٌاييباهاضييآالتتَليذ-5-1

خظ ثؼت٠ ثٜذي خشٗب - 

حٞضچ٠ تخٔي٠ خشٗب - 

هؼ٘ت ضذػلٞٛي - 

ٛوب٠ٓ ١بي رذاػبصي - 

دػتِبٟ سعٞثت ُيش - 

هؼ٘ت ػٞستٜيَ - 

خـي ًٚ ثب رشيبٙ ١ٞاي ُشٕ  

دػتِبٟ پشًٚ - 

دػتِبٟ ثؼت٠ ثٜذي - 

تٞٓيذ هٜذ ٗبيغ - 

دػتِبٟ اػتخشاد ؿيشٟ خشٗب - 

دػتِبٟ خشدًٚ  - 

ٗجذّ حشاستي - 

دػتِبٟ كبف ًٜٜذٟ - 

ٗخبصٙ ٢ِٛذاسي - 

دػتِبٟ پبػتٞسيضاػيٞٙ - 

دػتِبٟ پشًٚ  هٜذ ٗبيغ - 

ػشدخب٠ٛ - 
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
تجْيشاتٍتاسيساتعوَهي-5-2

دس ًٜبس ٗبؿيٚ آالت تٞٓيذ ٝ ر٢ت پـتيجبٛي اص ٝاحذ تٞٓيذ، ١ش ٝاحذ تٞٓيذي تز٢يضات ٝ 

.  تبػيؼبتي سا كشا١ٖ ٗي ٛ٘بيذ ٠ً دس ريْ ث٠ عٞس ٗختلش ث٠ آٙ اؿبسٟ ٗي ؿٞد



:آسهايطگاُ-5-2-1

ثب ١ذف ًٜتشّ ًيليت ٗٞاد اٝٓي٠، ٗحلٞالت حيٚ تٞٓيذ ٝ ٗحلٞالت ٢ٛبيي ٝاحذ آصٗبيـِبٟ 

. دس ايٚ عشح پيؾ ثيٜي ؿذٟ اػت



:تاسيساتبزق-5-2-3

صيشا ١ٖ  صيشثٜبيي تشيٚ تبػيؼبت ١ش ٝاحذ كٜؼتي، تبػيؼبت ثشم ثبؿذ اػبػي تشيٚ ٝ

دػتِب٢١بي اكٔي خظ تٞٓيذ ٝ ػبيش تبػيؼبت ث٠ ثشم ٛيبص داسٛذ ٝ ٓزا ١ش ٝاحذ تٞٓيذي ثب تٞر٠ ث٠ تٞاٙ 

.  ثشم ٗلشكي ٗبؿيٚ آالت ٝ ػبيش تبػيؼبت اٛـؼبة ثشم سا اص ؿشًت تٞصيغ ثشم خشيذاسي ٗي ٛ٘بيذ



:تاسيساتآب-5-2-4

ٙ ١ب ٝ ٗحٞع٠ ٗي  آة ٗٞسد ٛيبص ٝاحذ١بي كٜؼتي ؿبْٗ ٗلبسف خظ تٞٓيذ، تبػيؼبت ػبخت٘ب

دس ايٚ عشح ١ٖ ثب تٞر٠ ث٠ آة ٗٞسد ٛيبص تبػيؼبت الصٕ اص هجيْ ٗخبصٙ رخيشٟ، چبٟ ٠ٓٞٓٝ ًـي . ثبؿذ

.  آة كشا١ٖ ٗي ؿٞد
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 

:تجْيشاتحولًٍمل-5-2-5

ثشاي اٛزبٕ حْ٘ ٝ ٛوْ داخْ ًبسخب٠ٛ  ٛيبص ث٠ يي ػذد ٓيلتشاى يي تٜي، يي ػذد ٓيلتشاى 

 20000 ػذد ُبسي دػتي ٝ 20ُبصٝئئي ػ٠ تٜي، يي ٝاٛت دٝتٜي ٝ ١٘چٜيٚ يي خٞدسٝي ػٞاسي ٝ 

.  حْ٘ خشٗب اص ٛخٔؼتبٙ ث٠ ًبسخب٠ٛ دس ٛظش ُشكت٠ ؿذٟ اػتػذد ػجذ پالػتيٌي ثشاي 



:تاسيساتسَخترساًي-5-2-6

.  يٌي اص ٜٗبثغ اٛشطي ٝاحذ١بي كٜؼتي ػٞخت ٗي ثبؿذ

ٗٞاسد ٗلشف ػٞخت دس ٝاحذ١بي ٗختٔق ؿبْٗ تبٗيٚ ُشٗبي ٗٞسد ٛيبص كشآيٜذ ُشٗبيي 

دس ايٚ عشح ٗخبصٙ رخيشٟ ػٞخت ثشاي ٢ِٛذاسي اص ػٞخت . ػبخت٘بٙ ١ب ٝ ػٞخت ٝػبيْ ٛؤي٠ اػت

.  ٗٞسد ٛيبص ٝاحذ١بي ٗختٔق دس ًبسخب٠ٛ  دس ٛظش ُشكت٠ ؿذٟ اػت



:تجْيشاتاطفاءحزيك-5-2-7

ثب تٞر٠ ث٠ ٛٞع كٜؼت، تز٢يضات اعلبي حشين ٜٗبػت ثب آٙ عشاحي ٝ ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس 

ٚ ١بي ثؼت٠. ٗي ُيشد ٛذي ٝ ظشٝف پالػتيٌي تٞر٠ ٝيظٟ ‘دس ايٚ عشح ٝ ثب تٞر٠ ث٠ اػتلبدٟ صيبد اص ًبست

 ػذد ًپؼّٞ آتؾ ٛـبٛي ثشاي ايٚ ٝاحذ ثشآٝسد 40ث٠ ايٜ٘ي دس ًبسخب٠ٛ ؿذٟ ٝ دس ايٚ ساػتب تؼذاد 

.  ؿذٟ اػت

 

:تجْيشاتگزهايصٍسزهايص-5-2-8

ث٠ ٜٗظٞس كشا١ٖ ٛ٘ٞدٙ ُشٗبٝ ػشٗبٗٞسد ٛيبص ٝاحذ١بي ٗختٔق ايٚ ٝاحذ تٞٓيذي تبػيؼبتي 

ٙ ١ب ثشاٝسد ؿذٟ اػت .  ؿبْٗ ثخبسي، ًٞٓش ٝ ت٢ٞي٠ ثب تٞر٠ ث٠ صيشثٜبي ػبخت٘ب
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
:بزآٍرداًزصيهَردًياسطزح-6

خغٞط ٗختٔق تٞٓيذ ايٚ عشح ثشاي كؼبّ ؿذٙ ٛيبص ث٠ اٛشطي ٗختٔلي داسٛذ ٠ً دس ايٚ هؼ٘ت 

.  اٛٞاع اٛشطي ٗٞسد ٛيبص عشح ثشاٝسدٟ ٗي ؿٞٛذ



بزآٍردبزقهصزفي-6-1



 

 

 

 

 

 

 

 ًئٞٝاتي اص ؿشًت تٞصيغ ثشم 570 ث٠ ٜٗظٞس تبٗيٚ ثشم ٗٞسد ٛيبص ايٚ عشح ثبيذ يي اٛـؼبة ثشم  

.  خشيذاسي ؿٞد



 (KW)ثشم ٗلشكيؿشح سديق 

 340كشآيٜذ تٞٓيذ  1

ٙ ١ب  2  90ػبخت٘ب

 30تبػيؼبت  3

 30ٗحٞع٠  4

 80ػبيش  5

 570ر٘غ ًْ  
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
بزآٍردآبهصزفي-6-2



 

 

 



 

بزآٍردسَختهصزفي-6-3



ػٞخت ٗلشكي ؿشح سديق 

ُبصٝئيْ ثٜضيٚ 

-  30ٝاٛت دٝتٜي  1

-  30خٞدسٝ ػٞاسي  2

 30- ٓيلتشاى  3

 60- ًبٗيٞٙ  4

 90 60ر٘غ ًْ 

 

 (ٗتشٌٗؼت)آة ٗلشكيؿشح سديق 

 15آة كشآيٜذ تٞٓيذ ٝ تبػيؼبت  1

ٙ ١ب  2  13ػبخت٘ب

 12ٗحٞع٠  3

 30ر٘غ ًْ  
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
بزآٍردسهييٍساختواىّايتَليذيٍغيزتَليذي-7

بزآٍردهساحتساختواىّايتَليذيٍغيزتَليذي-7-1



 (ٗتش ٗشثغ)صيشثٜبؿشح سديق 

ٚ ١بي تٞٓيذ  1  2200ػبٓ

 2000اٛجبس  2

 300اداسي، سكب١ي ٝ خذٗبتي  3

 140تبػيؼبت ٝ تؼ٘يشُبٟ  4

 50آصٗبيـِبٟ  5

 4690ر٘غ ًْ  

ٙ ١بي پيؾ ثيٜي ؿذٟ دس ايٚ عشح ثب تٞر٠ ث٠ ظشكيت تٞٓيذ، اثؼبد ٗبؿيٚ آالت ٝ  صيشثٜبي ػبخت٘ب

 . تؼذاد ٛيشٝي اٛؼبٛي ٗٞرٞد دس عشح ثشآٝسد ؿذٟ اػت

 

بزآٍردهمذارسهييٍهحَطِساسي-7-2



 (ٗتش ٗشثغ)ٗؼبحت ؿشح سديق 

 9000ٗؼبحت صٗيٚ  1

 4690خبًجشداسي ٝ تؼغيح  2

 1800خيبثبٙ ًـي ٝپبسًيَٜ  3

 3600كضبي ػجض  4

 1000ديٞاسًـي  5
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 

 

بزآٍردًيزٍياًساًيهَردًياسطزح-8

اٗشٝصٟ ٝ ثب تٞػؼ٠ كٜؼتي دس دٛيب، ٛيشٝي اٛؼبٛي ث٠ ػٜٞاٙ ػشٗبي٠ ٝ داسايي اكٔي ١ش ػبصٗبٛي 

ٗحؼٞة ٗي ؿٞد ٝ ٛيشٝي اٛؼبٛي كؼبّ ٝ داساي خالهيت ٝ ايذٟ ١بي ٛٞآٝس اص ربيِبٟ ثبالتشي ثشخٞسداس 

.  ٗيجبؿذ

 ظشكيت ،ثشاي تؼييٚ ٛيشٝي اٛؼبٛي ٗٞسد ٛيبص ١ش ٝاحذ كٜؼتي ثبيذ ث٠ ػٞاٗٔي ٗخْ سٝؽ تٞٓيذ

ّ صايي ٝ ١٘چٜيٚ ٗيضاٙ تخلق ٝ ٢ٗبست ٗٞسد ٛيبص ١ش عشح تٞر٠ ٝيظٟ اي ٛ٘ٞد،آالت ٗبؿيٚ .  اؿتـب

 . ثشاػبع ٗٞاسد كٞم، ٛيشٝي اٛؼبٛي ٗٞسد ٛيبص عشح دس رذّٝ ريْ اسائ٠ ٗي ؿٞد

 

(ًفز)تعذادضزحرديف

 ٢ٗ2ٜذع ثخؾ تٞٓيذ  1

 2تٌٜؼيٚ 

 2ًبسُش ٗب١ش 

 42ًبسُش ػبدٟ 

آصٗبيـِبٟ، اٛجبس ٗٞاد )ثخؾ پـتيجبٛي  2

 (ٝ ٗحلّٞ

 ٢ٗ1ٜذع 

 1تٌٜؼيٚ 

 5ًبسُش ٗب١ش 

 2ًبسُش ػبدٟ 

 1ٗذيشيت ثخؾ ؿيش تٞٓيذي  3

 5اداسي ٝ ٗبٓي 

تؼ٘يشُبٟ ٝ 

تبػيؼبت 

4 

 7خذٗبت 

 74 ر٘غ ًْ 
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 



بزآٍردهَاداٍليِهَردًياسطزح-9

ثشاي ثؼت٠ ثٜذي . ٗبدٟ اٝٓي٠ اكٔي ثشاي تٞٓيذ هٜذ ٗبيغ ٝ ١٘چٜيٚ ثؼت٠ ثٜذي خشٗب ٗي ثبؿذ 

 ًئُٞشٕ 5/3 ٝ ثشاي تٞٓيذ هٜذ ٗبيغ ثب تٞر٠ ث٠ اي٠ٌٜ اص١ش 1 تٚ خشٗبي دسر٠ 3000خشٗب، ٛيبص ث٠ 

 ٛيبص 3ٝ 2تٚ خشٗب اص ٛٞع دسر٠  5500 يي ًئُٞشٕ هٜذ ٗبيغ ث٠ دػت ٗي آيذ ث٠ 2ٝ3خشٗبي دسر٠ 

 . س ٗٞاد اٝٓي٠ ٗٞسد ٛيبص ر٢ت تٞٓيذ ٝ ثؼت٠ ثٜذي آٝسدٟ ٗي ؿٞديدس رذّٝ ريْ ػب. اػت

 

ٜٗجغ تبٗيٚ ٝاحذ ٗوذاس ًبسثشد ؿشح سديق 

داخٔي تٚ  3000ثؼت٠ ثٜذي  1خشٗبي دسر٠  1

داخٔي تٚ  5500هٜذ ٗبيغ  2ٝ3خشٗبي دسر٠  2

داخٔي تٚ  200هٜذ ٗبيغ پشٓيت  3

داخٔي تٚ  25هٜذ ٗبيغ پٞدس خضٟ  4

داخٔي تٚ  35هٜذ ٗبيغ آ١ي  5

داخٔي ٗتش  4000هٜذ ٗبيغ ٝص ٛغٟ ٛتح 6

داخٔي تٚ  10هٜذ ٗبيغ اػيذ اػتيي  7

داخٔي تٚ  550هٜذ ٗبيغ ػٞد % 40ٗحّٔٞ هٔيبئي  8

داخٔي تٚ  650هٜذ ٗبيغ اػيذًٔشيذسيي  9

داخٔي ػذد  000/600ثؼت٠ ثٜذي ًبستٚ ٗوٞايي  10

داخٔي تٚ  6ثؼت٠ ثٜذي ٛبئٞٙ پالػتيٌي  11

داخٔي تٚ  18ثؼت٠ ثٜذي ػٔلٞٙ  12

داخٔي ػذد  10000ثؼت٠ ثٜذي ًيؼ٠ اػتشيْ  13
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
بزًاهِسهاىبٌذياجزايطزح-10

ثشٛب٠ٗ صٗبٙ ثٜذي ارشاي ١ش عشح ٝ پشٝطٟ اي اص ا١٘يت ثشخٞسداس اػت صيشا ٠ً دس كٞست اٛزبٕ 

ػ٘ٔيبت ارشايي عجن ثشٛب٠ٗ  دس صٗبٙ تؼييٚ ؿذٟ اػت ٠ً ٗي تٞاٙ عشح سا داساي تٞري٠ اهتلبدي 

: ث٠ ؿشح ريْ ٗي ثبؿذ« تٞٓيذ هٜذ ٗبيغ ٝ ثؼت٠ ثٜذي خشٗب» ثشٛب٠ٗ ارشايي عشح . داٛؼت

 

ٗالحظبت  (ٗبٟ)صٗبٙؿشح سديق 

هزحلِاٍل 1

ٗغبٓؼبت كٜي ٝ اهتلبدي عشح 

ثب تٞر٠ ث٠ اي٠ٌٜ اٌٗبٙ داسد ثؼضي اص  3

 ٝ ايٚ ٗشاحْ ث٠ كٞست ٗٞاصي

١٘ضٗبٙ اٛزبٕ ؿٞٛذ دس ػْ٘ ساٟ 

اٛذاصي ايٚ عشح صٗبٙ ً٘تشي ٛيبص 

.  خٞا١ذ داؿت

هزحلِدٍم 2

تؼييٚ ٛٞع ٗبؿيٚ آالت ربٛ٘بيي ٝ 

اٛتخبة تبػيؼبت ٜٗبة ٝ اخز ٗزٞص١ب 

4 

هزحلِسَم 3

ػوذ هشاسداد آة ٝ ثشم، هشاسداد ػبخت٘بٙ 

......... ػبصي ٝ 

5 

هزحلِچْارم 4

ٛلت تز٢يضات تٞٓيذ ٝ تبػيؼبت 

2 

هزحلِپٌجن 5

تٞٓيذ اصٗبيـي ٝ تزبسي 

2 
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
پيطٌْادهحلاجزايطزح-11

دس اٛتخبة ٗحْ ارشاي عشح ثبيذ ث٠ ػٞاٗٔي ٗخْ ٛضديي ثٞدٙ ث٠ ثبصاس ٗلشف، دػتشػي ث٠ 

.  تٞر٠ ٛ٘ٞد... ٗٞاد اٝٓي٠ كشا١ٖ ثٞدٙ اٌٗبٛبت صيشثٜبيي، ٛيشٝي اٛؼبٛي ٗب١ش ٝ ثٞٗي ٝ 

ثشاي ارشاي ايٚ عشح ٜٗبعوي ٠ً دس اػتبٙ خشٗبخيض ٗي ثبؿٜذ ٗخْ آثبداٙ، خشٗـ٢ش، 

.  ؿبدُبٙ، ا١ٞاص ٝ ث٢ج٢بٙ اص اٝٓٞيت اّٝ ثشخٞسداس ٗي ثبؿٜذ
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
بزرسي ّاي هالي ٍ اقتصادي طزح . فصل چْارم 

هعزفي هحصَل ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ - 1

رٍش تَليذ هحصَل - 2

بزاٍرد هقذاري ريالي هَاد اٍليِ - 3

بزاٍرد هقذاري ٍ ريالي اًزصي هَرد ًياس - 4

بزاٍرد ًيزٍي اًساًي ٍ ّشيٌِ ّاي آى  - 5

ِ ّاي هاشيي االت تَليذ - 6 بزآٍرد ّشيٌ

بزاٍرد ّشيٌِ ّاي تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي - 7

ِ ّاي ٍسائط ًقليِ عوَهي ٍ ٍسايل حول ٍ ًقل - 8 بزاٍرد ّشيٌ

بزاٍرد ّشيٌِ ّاي لَاسم ٍ اثاثيِ اداري - 9

بزاٍرد ّشيٌِ ّاي سهيي ساختواى ٍ هحَطِ ساسي - 10

ِ ّاي قبل اس بْزُ بزداري - 11 بزاٍرد ّشيٌ

بزاٍرد سزهايِ ثابت - 12

بزاٍرد سزهايِ در گزدش - 13

بزاٍرد سزهايِ گذاري كل ٍ ًحَُ تاهيي هٌابع اى - 14

بزٍرد ّشًيِ استْالك - 15

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي ًكْذاري ٍ تعويزات - 16

ِ ّاي عولياتي - 18 بزآٍرد ّشيٌ

بزاٍرد ّشيٌِ ّاي ثابت تَليذ - 19

بزاٍرد ّشيٌِ ّاي هتغيز تَليذ - 20

بزاٍرد ّشيٌِ ّاي كل تَليذ - 21

هحاسبِ قيوت توام شذُ - 22

بزاٍرد قيوت فزٍش هحصَل - 23
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
هعزفيهحصَلٍبزًاهِتَليذسالياًِ-1

ثٜذي خشٗب ٠ً ثشٛب٠ٗ تٞٓيذ  ايٚ ٗحلّٞ ث٠  ٗحلٞالت ايٚ عشح ػجبستٜذ اص هٜذ ٗبيغ ٝ ثؼت٠

. ؿشح رذّٝ ريْ ٗي ثبؿذ

 

تؼذاد سٝص ًبسي  (تٚ)ظشكيت ؿشح سديق 

دس ػبّ 

ػبػت ًبس ١ش تؼذاد ٛٞثت ًبس 

ٛٞثت 

 8 2 180 3000ثؼت٠ ثٜذي خشٗب  1

 8 2 180 1500هٜذ ٗبيغ  2

 

رٍشتَليذهحصَل-2

ثشاي تٞٓيذ هٜذ ٗبيغ ٝ ثؼت٠ ثٜذي خشٗب اص سٝؽ كٜؼتي ٗذسٙ اػتلبدٟ ٗي ؿٞد ٠ً ٗشاحْ 

. ػ٘ذٟ تٞٓيذ ايٚ ٗحلٞالت ث٠ ؿشح ريْ اػت



:هزحلِاٍل-

تبٗيٚ ٗٞاد اٝٓي٠ ٜٗبػت، دسر٠ ثٜذي ٝ ػٞستيَٜ ٗٞاد، ؿؼتـٞ ٝ ًٜتشّ دهين ًيليت ايٚ 

ٗٞاد  



:هزحلِدٍم-

تٞٓيذ ٗحلٞالت ٠ً دس ايٚ ٗشح٠ٔ ػ٘ٔيبت ضذػلٞٛي ، تـٔيظ ٝ پبػتٞسيضاػيٞٙ ث٠ ١٘شاٟ 

.  ًٜتشّ ًيليت ٗحلٞالت  تٞٓيذي اٛزبٕ ٗي ؿٞد
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
:هزحلِسَم-

.  ثؼت٠ ثٜذي ٗحلٞالت ٝ اٛجبسؽ ا٢ٛب دس ٗحْ ١بي تؼييٚ ؿذٟ



بزآٍردرياليٍهمذاريهَاداٍليِهَردًياسطزح-3



ٗلشف ٛبٕ ٗٞاد سديق 

ػبٓيب٠ٛ 

ث٢بي ٝاحذ 

 (سيبّ)ٝاحذ

 (سيبّ)ث٢بي ًْ 

 000/000/000/15 000/000/5تٚ   3000 1خشٗبي دسر٠  1

 000/000/900/9 000/800/1 تٚ  5500 2ٝ3خشٗبي دسر٠  2

 000/000/240 000/200/1 تٚ  200پشٓيت  3

 000/000/75 000/150 تٚ  25پٞدس خضٟ  4

 000/250/5 8000. تٚ  35آ١ي  5

 000/000/32 000/000/9ٗتش  4000پي٠ٜ ٛؼٞص   6

 000/000/90 000/500/1تٚ  10اػيذ اػتيي  7

 000/000/825 000/500تٚ  550ٗحّٔٞ هٔيبئي  8

 000/000/325 000/000/1تٚ  650اػيذ ًٔشيذسيي  9

 000/000/600 000/000/10ػذد  000/600ًبستٚ ٗوٞايي  10

 000/000/60 000/000/10تٚ  6ٛبئٞٙ پالػتيٌي  11

 000/000/180 000/60تٚ  18ػٔلٞٙ  12

 000/000/600 ػذد  000/10ًيؼ٠ اػتشيْ  13

 000/250/932/27 ر٘غ ًْ ٗٞسد ٛيبص  
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
بزآٍردهمذاريٍريالياًزصيهَردًياسطزح-4



 (سيبّ)ث٢بي ًْ  (سيبّ)ث٢بي ٝاحذٗلشف ػبٓيب٠ٛ ٝاحذ ؿشح سديق 

 000/648/459 350 280/313/1ًئٞ ٝات ػبػت ثشم  1

 000/100/8 1500 400/5ٗتش ٌٗؼت آة   2

 000/050/4 250 200/16ٓيتش ُبصٝئيْ  3

 000/800/10 1000 800/10ٓيتش ثٜضيٚ  4

 000/598/482 ر٘غ ًْ 



ِّايآى-5 بزآٍردًيزٍياًساًيٍّشيٌ



هتَسطحمَقهاّياًِتعذادضزحرديف

(ريال)

ولحمَقسالياًِ

(ها14ُ)

 112000000 8000000 1ٗذيشيت  1

 168000000 4000000 3تٌٜؼيٚ  2

 343000000 3500000 7ًبسُش ٗب١ش  3

 1848000000 3000000 44 (ػبدٟ)ًبسُش ؿيش ٗب١ش  4

 273000000 6500000 ٢ٗ3ٜذع  5

 224000000 4000000 4تٌٜؼيٚ كٜي  6

 245000000 3500000 5ًبسٜٗذاٙ اداسي ٝ ٗبٓي  7

 294000000 3000000 ٢ِٛ7جبٙ ٝ ًبسُش خذٗبت  8

 3507000000ر٘غ ًْ   9

 806610000ثي٠٘ ًبسكشٗب % 23 10

 4313610000ر٘غ ًْ  11
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
ِّايهاضييآالتتَليذ-6 بزآٍردّشيٌ



ث٢بي ٝاحذ ٝاحذ تؼذاد ؿشح سديق 

 (سيبّ)

 (سيبّ)ث٢بي ًْ 

خظ ثؼت٠ ثٜذي خشٗب ؿبْٗ  1

سعٞثت ػٜذ ٝ دػتِبٟ ثؼت٠ 

ثٜذي ٗبؿيٚ تٞصيٚ ٝ ػٞستش 

 1500000000 1500000000ػشي ًبْٗ  1

خظ تٞٓيذ هٜذ ٗبيغ ؿبْٗ  2

ٗخٔٞط ًٚ، پشع، كئتش، ديَ 

تٔـيظ، ٛٞاس ٛوب٠ٓ، خـي ًٚ، 

پشًٚ، پبػتٞسيضاػيٞٙ 

 1600000000 1600000000 ػشي ًبْٗ 1

 1000000000 1000000000 ػذد 1ػشدخب٠ٛ  3

4100000000جوعول
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
بزآٍردّشيٌِّايتجْيشاتٍتاسيساتعوَهي-7



 (سيبّ)ث٢بي ًْ  (سيبّ)ث٢بي ٝاحذ ٝاحذ تؼذاد ؿشح سديق 

 300000000 300000000ػشي  1تبػيؼبت ثشم ٝ ثشم سػبٛي  1

 200000000 200000000 ػشي 1تبػيؼبت اة ٝ آة سػبٛي  2

 30000000 30000000 ػشي 1ػيؼتٖ اعلبي حشين  3

 90000000 90000000 ػشي 1ٝػشٗبيؾ  ُشٗبيؾ ػيؼتٖ 4

 45000000 45000000 ػشي 1ػيؼتٖ ػٞخت سػبٛي  5

 150000000 150000000ػذد  1ديَ ثخبس  6

 50000000 50000000ػشي  1ً٘پشػٞس ١ٞا  7

 15000000 15000000ػشي  1ػيؼتٖ استجبعي  8

 40000000 40000000ػشي  1تللي٠ كبضالة  9

 5000000 5000000ػذد  1ثبػٌّٞ  10

تز٢يضات ًبسُب١ي ٝ  11

آصٗبيـِب١ي 

 200000000 200000000ػشي  1

 1125000000ر٘غ ًْ  
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
ِّايٍسايطًمليٍٍِسايلحولًٍمل-8  بزآٍردّشيٌ

 (سيبّ)ث٢بي ًْ (سيبّ)ث٢بي ٝاحذتؼذاد ؿشح سديق 

 000/000/80 000/000/80 1تٜي 2ٝاٛت  1

 000/000/100 000/000/100 1اتٞٗجيْ ػٞاسي  2

 000/000/85 000/000/85 1تٜي 1ٓيلتشاى ثشهي  3

 000/000/140 000/000/140 1تٜي 3ٓيلتشاى ُبصٝئئي  4

 000/000/6 000/300 20ُبسي دػتي  5

 000/000/170 000/000/170 1تٜي 4ًبٗيٞٙ  6

 000/000/581 ر٘غ ًْ 

 

 بزآٍردّشيٌِّايلَاسماداري-9

 ٗئيٞٙ سيبّ ث٠ ػٜٞاٙ 120ثب تٞر٠ ث٠ ظشكيت تٞٓيذ ٝ تؼذاد ٛيشٝي اٛؼبٛي ٗٞسد ٛيبص آٙ، ٗجٔؾ 

. ١ضي٠ٜ ١بي ٓٞاصٕ اداسي ثشآٝسد ؿذٟ اػت

 

ِّايسهيي،ساختواىٍهحَطِساسي-10 بزآٍردّشيٌ

بزآٍردّشيٌِّايسهيي-10-1

بْايٍاحذهمذاررديف

(ريال)ٍاحذ

(ريال)بْايول

 000/000/900 000/100ٗتشٗشثغ  9000 1



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 48 

بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
بزآٍردّشيٌِّايساختواىساسي-10-2



(ريال)بْايول(ريال)بْايٍاحذ(هتزهزبع)همذارضزحرديف

ٚ ١بي تٞٓيذ  1  000/800/1 000/500/1 1200ػبٓ

 000/000/250/2 000/500/1 1500اٛجبس١ب  2

 000/000/420 000/100/2 200اداسي، سكب١ي ٝ خذٗبتي  3

 000/000/152 000/900/1 80تأػيؼبت ٝ تؼ٘يشُبٟ  4

 000/000/95 000/900/1 50آصٗبيـِبٟ  5

 000/000/717/4ر٘غ ًْ 



بزآٍردّشيٌِّايهحَطِساسي-10-3

(ريال)بْايول(ريال)بْايٍاحذ(هتزهزبع)همذارضزحرديف

 000/500/234 000/50 4690خبًجشداسي ٝ تؼغيح  1

 000/000/360 000/200 1800خيبثبٙ ًـي ٝ پبسًيَٜ  2

 000/000/216 000/60 3600كضبي ػجض  3

 000/000/300 000/300 1000ديٞاسًـي  4

 000/000/18 000/300ػذدتيشثشم 60سٝؿٜبيي  5

 000/500/128/1ر٘غ ًْ 
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
جوعبٌذيّشيٌِّايسهيي،ساختواىٍهحَطِساسي-11-4



 (سيبّ)١ضي٠ٜ ١ب ؿشح سديق 

 000/000/717/4ػبخت٘بٙ ػبصي  1

 000/500/128/1ٗحٞع٠ ػبصي  2

 000/500/845/5 2 ٝ 1ر٘غ ١ضي٠ٜ ١بي ثٜذ  3

 ١000/000/900ضي٠ٜ ١بي صٗيٚ  4

 000/500/745/6ر٘غ ًْ 

 

بزآٍردّشيٌِّايلبلاسبْزُبزداري-11



 (سيبّ)١ضي٠ٜ ١ب ؿشح سديق 

 ١30000000ضي٠ٜ ٗغبٓؼبت ٝ ت٢ي٠ عشح  1

 ١80000000ضي٠ٜ تبػيغ ؿشًت ٝ اخز ٗزٞص١ب  2

 ١100000000ضي٠ٜ ١بي ربسي دس دٝسٟ ارشاي عشح  3

 ١120000000ضي٠ٜ ١بي ٗشثٞط ث٠ دسيبكت تؼ٢يالت ثبٌٛي   4

 ١400000000ضي٠ٜ ١بي اٗٞصؿي ساٟ اٛذاصي ٝ ث٢شٟ ثشداسي آصٗبيـي  5

 25550000ػبيش ١ضي٠ٜ ١ب  6

 755550000ر٘غ ًْ  7
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
بزآٍردسزهايِثابت-12



 (سيبّ)١ضي٠ٜ ١ب ؿشح سديق 

 4100000000ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات تٞٓيذ  1

 1125000000تز٢يضات ٝ تبػيؼبت ػ٘ٞٗي  2

 581000000ٝػبئظ ٛؤي٠  3

 000/000/900صٗيٚ  4

 000/500/845/5ػبخت٘بٙ ٝ ٗحٞع٠ ػبصي  5

 261250000ٛلت ٝ ساٟ اٛذاصي  6

 120000000احبحي٠ ٝ ٓٞاصٕ اداسي  7

 ١500/637/646ضي٠ٜ ١بي پيؾ ثيٜي ٛـذٟ  8

 ١755550000ضي٠ٜ ١بي هجْ اص ث٢شٟ ثشداسي  9

 500/937/334/14ر٘غ ًْ 

 بزآٍردسزهايِدرگزدش-13



 (سيبّ)١ضي٠ٜ ١ب تؼذاد سٝصًبسي ؿشح سديق 

 6983062497 45ٗٞاد اٝٓي٠   1

 1078402500 45حوٞم ٝ ٗضايبي ًبسًٜبٙ  2

 174271500 65اٛٞاع اٛشطي ٗٞسد ٛيبص  3

 50000000- ١ضي٠ٜ ١بي كشٝؽ  4

 414286825 دسكذ اهالٕ كٞم 5ػبيش ١ضي٠ٜ ١ب  5

 8700023321 ر٘غ ًْ  
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
 

بزآٍردسزهايِگذاريولًٍحَُتاهييهٌابع-14

بزآٍردسزهايِگذاريول-14-1

ػشٗبي٠ ُزاسي ًْ = ػشٗبي٠ حبثت + ػشٗبي٠ دس ُشدؽ 

ػشٗبي٠ ُزاسي ًْ = 8700023321+500/937/334/14= 821/960/034/23  

 

 ًحَُتاهييهٌابع-14-2



ػ٢ٖ ٗتوبضي  ؿشح سديق 

 (سيبّ)

 (سيبّ)ػ٢ٖ ثبٛي 

 5ٝإ دساص ٗذت )ػشٗبي٠ حبثت  1

 (ػب٠ٓ

ٗتوبضي ٝ % 40

ثبٛي  % 60

000/975/733/5 500/962/600/8 

 500/347/041/12-  دسكذ 14ًبسٗضد 

ٝإ ًٞتبٟ » ػشٗبي٠ دس ُشدؽ  2

«  ٗذت

ٗتوبضي ٝ % 30

 ٝإ ثبٌٛي 70%

2610006996 6090016324 

 852602285-  دسكذ 14ًبسٗضد 
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
ِاستْالنسالياًِ-15  بزآٍردّشيٌ

 

 (سيبّ)١ضي٠ٜ ١ب دسكذ ؿشح سديق 

 410000000 10ٗبؿيٚ آالت تٞٓيذ  1

 112500000 10تبػيؼبت  2

 58100000 10ٝػبيْ ٛؤي٠  3

 000/275/292 5ػبخت٘بٙ ٝ ٗحٞع٠ ػبصي  4

 24000000 20احبحي٠ ٝ ٓٞاصٕ اداسي  5

 26125000 10ٛلت ٝ ساٟ اٛذاصي  6

 750/663/64 ١10ضي٠ٜ ١بي پيؾ ثيٜي ٛـذٟ  7

 750/663/987- ر٘غ اػت٢الى داسائي ١بي حبثت  8

 000/110/151 20اػت٢الى هجْ اص ث٢شٟ ثشداسي  9

 750/773/138/1 ر٘غ ًْ  



 بزآٍردّشيٌِّايغيزعولياتي-16



١ضي٠ٜ ١ب ؿشح سديق 

 000/110/151اػت٢الى هجْ اص ث٢شٟ ثشداسي  1

 ١750/134/204/1ضي٠ٜ تؼ٢يالت ٗبٓي ثٜٔذ ٗذت  2

 750/244/355/1ر٘غ ًْ 
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
ثشآٝسد ١ضي٠ٜ ١بي ٢ِٛذاسي ٝ تؼ٘يشات - 17

 

 (سيبّ)١ضي٠ٜ ١ب دسكذ ؿشح سديق 

 218062500 5ٗبؿيٚ آالت تٞٓيذ ٝ ٛلت ٝ ساٟ اٛذاصي  1

 112500000 10تبػيؼبت ػ٘ٞٗي  2

 58100000 10ٝػبئظ ٛؤي٠  3

 000/910/116 2ػبخت٘بٙ ٝ ٗحٞع٠ ػبصي  4

 12000000 10احبحي٠ ٝ ٓٞاصٕ اداسي  5

 625/878/25 دسكذ اهالٕ كٞم ١5ضي٠ٜ ١بي پيؾ ثيٜي ٛـذٟ  6

 125/451/543ر٘غ ًْ 

 

بزآٍردّشيٌِّايعولياتي-18



 (سيبّ)١ضي٠ٜ ١ب ؿشح سديق 

 ١12000000ضي٠ٜ ١بي ؿيش پشػٜٔي دًتش ٗشًضي  1

 ١200000000ضي٠ٜ ١بي كشٝؽ  2

 90000000  ١ضي٠ٜ ١بي حْ٘ ٝٛوْ  3

 302000000ر٘غ ًْ 
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
بزآٍردّشيٌِّايثابتتَليذ-19



 (سيبّ)١ضي٠ٜ ١ب دسكذ ؿشح سديق 

 3666568500 85حوٞم ٝ ٗضايبي ًبسًٜبٙ  1

 96519600 20اٛٞاع اٛشطي   2

 750/773/138/1 ١100ضي٠ٜ اػت٢الى  3

 113/345/54 ١10ضي٠ٜ ٢ِٛذاسي ٝ تؼ٘يشات   4

 244/467/173 دسكذ اهذإ كٞم ١5/3ضي٠ٜ پيؾ ثيٜي ٛـذٟ تٞٓيذ  5

 6895062821- ر٘غ ١ضي٠ٜ ١بي تٞٓيذ   6

 45300000 ١15ضي٠ٜ ١بي ػ٘ٔيبتي  7

 875/669/28دسكذ 002/0ثي٠٘ ًبسخب٠ٛ  8

 852602285 100ًبسٗضد تؼ٢يالت دسيبكتي  9

 367/246/056/6 ر٘غ ًْ   10
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
بزآٍردّشيٌِّايهتغيزتَليذ-20



 (سيبّ)١ضي٠ٜ ١ب دسكذ ؿشح سديق 

 27932250000 100ٗٞاد اٝٓي٠  1

 647041500 15حوٞم ٝ ٗضايبي ًبسًٜبٙ  2

 386078400 80اٛٞاع اٛشطي  3

 012/106/489 ١90ضي٠ٜ ٢ِٛذاسي ٝ تؼ٘يشات  4

اهالٕ % ١5/3ضي٠ٜ پيؾ ثيٜي ٛـذٟ  5

كٞم 

657/906/030/1 

 569/382/485/30- ر٘غ ١ضي٠ٜ اي تٞٓيذ  6

 256700000 ١85ضي٠ٜ ١بي ػ٘ٔيبتي  7

 569/082/742/30- ر٘غ ًْ 

 

ِّايولتَليذ-21 بزآٍردّشيٌ

 ١ضي٠ٜ ١بي ًْ تٞٓيذ = ١ضي٠ٜ حبثت تٞٓيذ+ ١ضي٠ٜ ٗتـيش تٞٓيذ

936/328/798/36=569/082/742/30+367/246/056/6 
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
هحاسبِليوتتوامضذُ-22

هي٘ت ت٘بٕ ؿذٟ ١شًئٞ  = ١ضي٠ٜ ١بي ًْ تٞٓيذ       

         ظشكيت تٞٓيذ   



هي٘ت ت٘بٕ ؿذٟ ١شًئٞ ٗحلّٞ ثغٞسٗتٞػظ   =    936/328/798/36 = 8174سيبّ

 (ثؼت٠ ثٜذي خشٗب ٝ هٜذ خشٗب)           000/500/4



بزآٍردفزٍشهحصَل-23



هٜذ ٗبيغ ثؼت٠ ثٜذي خشٗب ؿشح سديق 

 10626 10626 (سيبّ)هي٘ت كشٝؽ ١ش ًئٞ  1

 2452 2452 (سيبّ)ػٞد ١ش ًئٞ  2

 000/000/678/3 000/000/356/7ػٞد ًْ  3

 000/000/817/47- كشٝؽ ًْ هٜذ ٗبيغ ٝ ثؼت٠ ثٜذي خشٗب  4

 000/000/034/11- ػٞد ًْ هٜذ ٗبيغ ٝ ثؼت٠ ثٜذي خشٗب  5
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
 هحاسبِ شاخص ّاي هالي –فصل پٌجن 

هحاسبِ فزٍش كلي - 1

هحاسبِ سَد سالياًِ - 2

هحاسبِ ًقطِ سزبسز - 3

درصذ تَليذ در ًقطِ سزبسز - 4

هحاسبِ سهاى بزگشت سزهايِ - 5

ًزخ باسگشت سزهايِ - 5-1

سال ّاي بزگشت سزهايِ - 2 -5

هحاسبِ حقَق سزاًِ - 6

هحاسبِ فزٍش سزاًِ - 7

هحاسبِ سطح سيزبٌاي سزاًِ - 8

هحاسبِ سزهايِ گذاري ثابت سزاًِ - 9

ًسبت ارسش افشٍدُ هاشيي آالت تَليذي - 10

درصذ كاركٌاى تَليذ بِ كل كاركٌاى - 11

ًسبت سزهايِ در گزدش بِ سزهايِ ثابت  - 12

هحاسبِ شاخص ّاي بْزُ ٍري طزح - 13

ًسبت سَد بِ فزٍش - 13-1

ًسبت سَد بِ سزهايِ ثابت  - 13-2

 (سياى)خالصِ جذٍل سَد - 14
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 
 هحاسبِفزٍشول- 1

فزٍشول=ليوتفزٍشول×ظزفيتتَليذ

كشٝؽ ًْ   = 10626 ×000/500/4 =000/000/817/47سيبّ   



هحاسبِسَدسالياًِ-2

ػٞد ػبٓيب٠ٛ  =  ػٞد ١ش ًئٞ×تٞٓيذ ظشكيت 

ػٞد ػبٓيب٠ٛ  =2452× 4500000= 000/000/034/11

 

هحاسبِّشيًٌِمطِسزبسز-3

ِسز=ّشيٌِثابت ًِمطِسزب ّشيٌ

ّشيٌِهتغيز
 كشٝؽ ًْ    

 
 

 ػشثؼش ٛوغ٠ ١ضي٠ٜ =

                               





درصذتَليذدرًمطِسزبِسز-4

١ضي٠ٜ   ٛوغ٠ ػشث٠ ػش  =        ١ضي٠ٜ حبثت        × 100

 كشٝؽ ًْ –١ضي٠ٜ ٗتـيش                   
 

   

  

-1  

5/35100درصد
569/082/742/30000/000/817/47

367/246/056/6




 ١ضي٠ٜ ٛوغ٠ ػشثؼش= 

575/906/822/16ريال
64/0

367/246/056/6

000/000/817/47

569/082/742/30
1

367/246/056/6
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

  

هحاسبِسهاىبزگطتسزهايِ-5

ًزخباسگطتسزهايِ-5-1



ًزخباسگطتسزهايِ=سَدساالًِ×100

ِگذاريول سزهاي



ًزخباسگطتسزهايِ= 
 

 

سالّايبزگطتسزهايِ-5-2
 

ػبّ ١بي ثشُـت ػشٗبي٠  = ػشٗبي٠ حبثت عشح                           = 

      ػٞد ػبال٠ٛ 

 

1/2   (دٝػبّ ٝ يي ٗبٟ)
000/000/034/11

821/960/034/23
  

     

هحاسبِحمَقسزاًِ-6
حمَقسزاًِ=ولحمَقسزاًِ

تعذادولواروٌاى


 
 

9/47100
821/960/034/23

000/000/034/11


716/163/4
74

000/115/308
 =حوٞم ػشا٠ٛ 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 60 

بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

 

هحاسبِفزٍشسزاًِ-7

       كشٝؽ ػشا٠ٛ =     كشٝؽ ًْ                      

     تؼذاد ًْ ًبسًٜبٙ 

 

 كشٝؽ  ػشا٠ٛ =  000/000/817/47 = 676/175/646سيبّ      

              74 

 

 

هحاسبِسطحسيزبٌايسزاًِ-8
ٙ ١ب      ػغح صيشثٜبي ػشا٠ٛ   =  ٗؼبحت ًْ ػبخت٘ب

           تؼذاد ًبسًٜبٙ 
 

ػغح صيشثٜبي ػشا٠ٛ  =  3030 = 9/40  ٗتش ٗشثغ 
           74 


هحاسبِسزهايِگذاريثابتسزاًِ-9


ػشٗبي٠ ُزاسي ػشا٠ٛ  = ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت       
           تؼذاد ًبسًٜبٙ

 
ػشٗبي٠ ُزاسي ػشا٠ٛ  = 500/937/334/14= 372/715/193=سيبّ 

          74 
 
 ًسبتارسشهاضييآالتتَليذي-10


ٚ آالت تٞٓيذي × 100    ٚ آالت تٞٓيذي  = اسصؽ ٗبؿي ٛؼجت اسصؽ ٗبؿي

    ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت 
 

ٚ آالت تٞٓيذي  =  000/000/100/4× 100 = 7/30   دسكذ  ٛؼجت اسصؽ ٗبؿي
                    500/937/334/14 
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بستِبٌذي:عٌَاىطزح

 خزهاٍتَليذلٌذهايع

درصذواروٌاىتَليذبِولواروٌاى-11 


دسكذًبسًٜبٙ تٞٓيذ ث٠ ًْ ًبسًٜبٙ  =    تؼذاد ًبسًٜبٙ تٞٓيذ     × 100    
     تؼذاد ًْ ًبسًٜبٙ 

 
 دسكذ ًبسًٜبٙ تٞٓيذ ث٠ ًْ ًبسًٜبٙ    42   × 100=57     دسكذ 

       74 


ِدرگزدشبِسزهايِثابت-12 ًسبتسزهاي


حبثت ػشا٠ٛ  = ػشٗبي٠ دس ُشدؽ  ×  100       
        ػشٗبي٠ حبثت 

 
حبثت ػشا٠ٛ  =   321/023/700/8× 100 = 7/60دسكذ 
       500/937/334/14 

 
 

هحاسبِضاخِّايبْزٍُريطزح-13
ًسبتسَدبِفزٍش-13-1

ٛؼجت ػٞد ث٠ كشٝؽ ًْ  =  ػٞد ًْ× 100     
                      كشٝؽ ًْ 

     
ٛؼجت ػٞد ث٠ كشٝؽ ًْ  =   1/23 100 ×000/000/034/11دسكذ 

    000/000/817/47 
 


ًسبتسَدولبِسزهايِثابت-13-2

ٛؼجت ػٞد ًْ ث٠ ػشٗبي٠ حبثت  =  ػٞد ػبال٠ٛ  × 100     
               ػشٗبي٠ حبثت 

 
ٛؼجت ػٞد ًْ ث٠ ػشٗبي٠ حبثت  =    000/000/034/11 × 100 = 77دسكذ 

     500/937/334/14 
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(سياى)خالصِجذٍلسَد -1
 

سالْايبْزُرديف

بزداري

13871388138913901391

 100 100 100 90 80دسكذاػتلبدٟ اصظشكيت  1

 4500 4500 4500 4050 3600 (تٚ)ٗيضاٙ تٞٓيذ  2

 000/000/817/47 000/000/817/47 000/000/817/47 000/300/035/43 000/600/253/38كشٝؽ ًْ  3

:  ًؼشٗي ؿٞد 4

١ضي٠ٜ ١بي تٞٓيذ 

149/663/438/29 042/493/118/33 936/328/798/36 936/328/798/36 936/328/798/36 

 064/671/018/11 064/671/018/11 064/671/018/11 958/803/916/9 851/936/149/88ػٞدٛبٝيظٟ  5

: ًؼشٗي ؿٞد 6

١ضي٠ٜ ١بي ػ٘ٔيبتي 

000/600/241 000/800/271 000/000/302 000/000/302 000/000/302 

 064/671/716/10 064/671/716/10 064/671/716/10 958/003/645/9 851/336/573/8ػٞدػ٘ٔيبتي  7

: ًؼشٗي ؿٞد 8

١ضي٠ٜ ١بي ؿيشػ٘ٔيبتي 

800/195/084/1 275/720/219/1 750/244/355/1 750/244/355/1 750/244/355/1 

 314/426/361/9 314/426/361/9 314/426/361/9 683/283/425/8 051/141/489/7ٝيظٟ (صيبٙ)ػٞد 9

- - - - - ٗبٓيبت ٝ ػٞد١بٕ  10

ػٞدپغ اص ٗبٓيبت ٝ  10

ػ٢بٕ 

015/141/489/7 683/283/425/8 314/426/361/9 314/426/361/9 314/426/361/9 

 365/277/637/34 051/851/275/25 737/424/914/15 051/141/489/7- ػٞدٝصيبٙ ػٜٞاتي  12

 679/703/998/43 365/277/637/34 051/851/275/25 737/424/914/15 051/141/489/7ػٞدٛوْ ث٠ تشاصٛب٠ٗ  12
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