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ىِـمت هغبلت 

 

ؿػيو 

 

ٍيضَ ىـس 

: فػل اّل 1

عالٍَ هغبلقبت ىٌٔ ّ 

اٍتَبػٓ 

1 

: فػل دّم 2

هقـىٔ حمَْل عـس 

2 

: فػل سْم 3

هغبلقبت ىٌٔ ّ هٌِؼمٔ 

عـس 

21 

: فػل چِاسم 4

ثـؿمٔ ُبٓ هبلٔ ّ 

اٍتَبػٓ عـس 

47 

: فػل پٌجن 5

حمبمجَ ىبعٌ ُبٓ هبلٔ 

66 
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سدٓ

ف 

ضشح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سدٓ

ف 

ضشح 

 هطخػات طشح*  1

تي 10000كوپْمت            

ػؿمبل 

 

 هاضيي آالت تْليذ*  6

 % 10:     خبو ػاعل- 

 ػؿٍؼ 90:    خبو عبؿرٔ- 

 ضاخع ُآ عولياتٔ 2

 300:         تقؼاػ ؿّفكبؿٓ

ؿّف 

 ًْثت 2:        تقؼاػًْثت كبؿٓ

 8:           فهبى ُـًْثت

مبفت 

فهيي ّ مبعتوبى *  7

 7875هنبصت فهيي         -  

هرتهـثـ 

مغش فيـثٌب            - 

 هرتهـثـ 2250

مبلي تْليؼ             - 

  هرتهـثـ 1100

اًجبؿُب                    - 

700    "     

اػاؿٓ، ؿىبُٔ، تأمينبت - 

450 " 

دسغذ تأهيي هْاد اّليَ *  3

 ػؿٍؼ 100:         هْاػ ػاعلٔ

:       - هْاػ عبؿرٔ

 

 سشهايَ گزاسٓ*  8

مـهبيَ حبثت        - 

 ؿيبل 500/497/452/16

ػؿگـػه        - " 

275/053/360/1 "

:     گؾاؿٓ كل- " 

775/350/812/17   "  

ّام كْتبٍ هؼت    - 

292/037/95 " 

 تعذاد كاسكٌاى*  4

 ًيـ 1هؼيـ فبهل      - 

 ًيـ 1هؼيـتْليؼ       - 

  ًيـ 7كبؿگـ هبُـ     - 

   " 12كبؿگـ مبػٍ     - 

 ًيـ 2تكٌينيي        - 

 ُضيٌَ ُآ تْليذ* 9

ُقيٌَ ُبٓ حبثت تْليؼ   - 

  ؿيبل 587/967/086/4

هتنيـ                    - " 

378/528/208/6 " 

:           ُقيٌَ ُبٓ كل- 
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  ًيـ6كبؿهٌؼ          - 

 ًيـ 29                    

965/495/069/10 " 

 تأسيسات عوْهٔ*  5

 2520:  ثـً هَـىٔ مبليبًَ- 

هگبكيلّْات مبفت 

 27000:  آة هَـىٔ مبليبًَ- 

هرتهكقت 

:            گبفّئيل  - 

 ليرت 000/30

:                ثٌقيي- 

  ليرت 550/25

ػاؿػ :     تَييَ ىبضالة - 

ػاؿػ :           اعيبء صـيٌ-

 

 ضاخع ُآ التػادٓ طشح*  10

:  ػؿٍؼتْليؼػؿ ًَغَ مـثنـ- 

 ػؿٍؼ 1/56

:   مبل ُبٓ ثبفگيت مـهبيَ- 

پٌذ مبل ّ ًَ هبٍ 

ػؿٍؼكبؿكٌبى تْليؼثَ كل - 

 ػؿٍؼ 2/55: كبؿكٌبى

:          ػؿٍؼ مِن هٌبثـ ػاعلٔ- 

100 %

 

 

 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  

 

 

 7 

توليدكودكمپوست:عنوانطرح  

 

هقـىٔ حمَْل عـس . ىَل ػّم

هَؼهَ - 1

تقـيو، ّيژگٔ ُب ّ هيغَبت ىٌٔ حمَْل - 2

ثـؿمٔ امتبًؼاؿػُبٓ هلٔ ّ ثيي املللٔ، كؼ حمَْل ّ - 3

تقـىَ گوـكٔ 

هْا ؿػ هَـه ّ كبؿثـػُبٓ حمَْل - 4

اشميت امرتاتژيكٔ كبال - 5

ثـؿمٔ ثبفاؿ - 6
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همذهَ - 1

تلٌجبؿ هْاػ آلٔ ػؿ يك هكبى ثَ هٌؾْؿ جتقيَ ّ 

امتيبػٍ ثقؼٓ آى ػؿ كيبّؿفٓ ٍـى ُبمت كَ تْمظ فاؿفيي 

ػؿ چيي ثيو اف ػّ ُقاؿ . ثب ىـٌُگ ُبٓ خمتلو اذمبم هٔ  گيـػ

مبل امت كَ ثَبيبٓ گيبُبى ؿا اف عـيٌ خملْط كـػى ثب 

ػؿ . ىضْالت اًنبًٔ ّ صيْأً هْؿػ امتيبػٍ ٍـاؿ هٔ ػٌُؼ

اؿّپب امتيبػٍ اف كوپْمت ضبيقبت ثَ هٌؾْؿ اىقايو 

صبٍلغيقٓ عبك ثَ فهبى ؿّهٔ ُب ثـهٔ گـػػ ّ ايي اهـ ػؿ 

. ثيي فاؿفيي ؿّاد فيبػٓ ػاىت

اًگلينٔ تاله « مـآلربت ُْاؿػ»ػؿ اّايل ٍـى ثينتن 

پل اف رٌگ . فيبػٓ ػؿ اصيبٓ ٌٍقت كوپْمت ػؿ اؿّپب سمْػ

ػّم رِبًٔ ثَ ػليل اىقايو تْليؼ كْػُبٓ ىيويبئ ّ 

كبؿثـػ مبػٍ تـ آى تْمظ فاؿفيي، كوپْمت كن كن ثَ ثْتَ 

ػؿ ژاپي ػؿ عالل رٌگ ػّم رِبًٔ ثب . ىـاهْىٔ مپـػٍ ىؼ

تْرَ ثَ ايي كَ ػمرتمٔ ثَ كْػُبٓ ىيويبئ هيكل ثْػ ّلٔ 

اف هْاػ آلٔ ثَ فٌْاى كْػ ػؿ تْليؼ حمَْالت امتيبػٍ 

ٌٍقت كوپْمت ثَ فٌْاى يكٔ اف ؿّه ُبٓ كبؿآهؼ . سمْػًؼ

ثـآ تجؼيل ضبيقبت ىٌبعتَ ىؼٍ امت، اهب ػؿ مـة تَبضب 

ثـآ آى كبُو يبىتَ امت كَ يكٔ اف ػاليل ايي اهـ رٌجَ 

تْاىٌ ًنل رؼيؼ ػؿ هبجْػ هؼيـيت . اٍتَبػٓ آى هٔ ثبىؼ
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ؿأُ  ّ هْاػ فايؼ ًَ تٌِب ثبينتٔ كبؿآهؼ، ثلكَ پبيؼاؿ

كيْؿ ايـاى ثَ حلبػ . ثَ مْٓ افتالٓ ٌٍقت كوپْمت هٔ ثبىؼ

ّاٍـ ىؼى ػؿ كوـثٌؼ عيك كـٍ فهيي اف ىَـ هْاػ آلٔ ػؿ 

مبالًَ هيليْى ُب تي ضبيقبت . عبك ُبٓ فاؿفيي ؿًذ هٔ ثـػ

خمتلو كيبّؿفٓ، ػاهٔ ّ ىِـٓ ػؿ مغش كيْؿ تْليؼ هٔ ىْػ 

كَ هٔ تْاًؼ مِؤ ػؿ تبهيي هبػٍ آلٔ عبك ػاىتَ ثبىؼ 

ّلٔ هتبميبًَ ٍنوت افؾن آى يب مْفاًؼٍ ىؼٍ ّ يب ػؿ 

گْىَ آ ؿُب گـػيؼٍ ّ هْرجبت آلْػگٔ حميظ فينت ؿا ىـاُن 

. هٔ سمبيؼ
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تعشيف، ّيژگٔ ُا ّ هطخػات حمػْل - 2

تعشيف حمػْل - 2-1

كوپْمت ىؼى ىـآيٌؼ پيْمتَ آ امت كَ ػؿ آى هْاػ آلٔ 

تْمظ هيكـّاؿگبًينن ُب ىكنتَ هٔ ىْػ ّ ثَ هبػٍ پبيؼاؿٓ 

ًبهيؼٍ هٔ ىْػ ّ ػؿ « ُْهْك يب كوپْمت»تجؼيل هٔ ىْػ كَ 

ضوي احـات مْء ًيق ثـ ؿّٓ ؿىؼ گيبٍ ّ حميظ فينت ثبٍٔ 

. ًگؾاؿػ

 

ّيژگٔ ُا ّ هطخػات فٌٔ حمػْل - 2-2

كوپْمت الفهَ اٍلٔ ثـآ هبجْػ ّضقيت عبك هٔ ثبىؼ كَ 

هٔ تْاًؼ ثَْؿت خبو ػؿ مغش عبك هْؿػ امتيبػٍ ٍـاؿ گيـػ 

ّ يب هٔ تْاًؼ ػؿ ػاعل عبك ّاؿػ گيتَ ّ يب اف عـيٌ ىغن 

عبك يك ثبك ثَ عْثٔ ثب اىقايو هْاػ . ثب آى خملْط گـػػ

آلٔ ّ يب كوپْمت اٍالس هٔ ىْػ ّ ثَ ايي تـتيت ذتْيَ، 

مبعتوبى، ؽـىيت ؽعيـٍ ؿعْثت ّ فٌبٍـ مؾائ ؿا فيبػ 

كـػٍ ّ آهنب ؿا ػؿ ثـاثـ ىنتيْ حمبىؾت هٔ كٌؼ ّ ثَ تؼؿيذ 

شمچٌيي ػؿ ثنيبؿٓ . ػؿ اعتيبؿ ؿييَ گيبٍ ٍـاؿ هٔ ػُؼ

هْاٍـ عبك ؿا اف آلْػگٔ ُبٓ ًبىٔ اف ّرْػ ثـعٔ صيـات ّ 

ثيوبؿٓ ُبٓ هقاصن ّ هضـ هَْى ًگَ  هٔ ػاؿػ ّ ثـفكل مجقيت 

هيكـّاؿگبًينن ُبٓ هييؼٓ ؿا كَ هٔ تْاًٌؼ ثـعٔ اف فْاهل 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  

 

 

 11 

توليدكودكمپوست:عنوانطرح  

 

هضـ ؿا كٌرتل سمبيؼ، ػؿ عبك اىقايو هٔ ػُؼ، ثبفج ؿىؼ 

گيبُبًٔ مبمل تـ ّ ٍْٓ تـ ىؼٍ كَ ايي گيبُبى هٔ تْاًٌؼ ػؿ 

. ثـاثـ آىبت ّ ثيوبؿٓ ُب هَبّهت ثييرتٓ ػاىتَ ثبىٌؼ

اف كوپْمت ثـآ پبىيؼى  ( مبًتٔ هرت5/2)هَؼاؿ يك ايٌچ 

الجتَ كوپْمتٔ . ػؿ مغش عبك تَـيجًب هٔ تْاًؼ كبىٔ ثبىؼ

كَ ثَ عبك اضبىَ هٔ ىْػ فالٍّ ثـ كليَ ىْايؼ ؽكـ ىؼٍ 

هٔ تْاًؼ فبهلٔ ثـآ مـيـ تـ جتقيَ ىؼى ػيگـ ثَبيبٓ آلٔ 

ثـآ تَْيت . هْرْػ ػؿ عبك ُن هْؿػ امتيبػٍ ٍـاؿ گيـػ

يك عبك ىَيـ اف هْاػ آلٔ ثب امتيبػٍ اف هْاػ آلٔ هٔ 

ثبينت اف ًتبيذ جتقيَ عبك خمًٍَْب اف هيقاى هبػٍ آلٔ 

. هْرْػ ػؿ آى آگبُٔ الفم ؿا ػاىتَ ثبىين

كوپْمت ثَ فٌْاى يك كْػ اٍالصٔ هنبئ عبك حمنْة ىؼٍ ّ 

ثب ػؿ اعتيبؿ گؾاىنت هبرتيي هْاػ ّ فٌبٍـ عْػ ثَ عبك، ثَ 

اىقايو كوپْمت ثَ . آى ربى تبفٍ آ ػاػٍ ّ فًؼگٔ هٔ خبيؼ

عبك ػؿ ّاٍـ يك مـهبيَ گؾاؿٓ عْالًٔ هؼت ثْػٍ ّ هٔ تْاًؼ 

ثَ فٌْاى يك ٍنوت رؼائ ًبپؾيـ عبك ػؿآيؼ ّ ثـآ 

گيبُبًٔ كَ ػؿ آيٌؼٍ كيت هٔ ىًْؼ، هْؿػ امتيبػٍ ٍـاؿ 

. هٔ گيـػ

: رؼّل فيـ فٌبٍـ هْرْػ ػؿ كْػ كوپْمت ؿا ًيبى هٔ ػُؼ
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 (ػؿٍــؼ)هيقاى ًبم هـــْاػ ؿػيو 

 5/2-5/3ًيرتّژى  1

 15/0-1ىنيـ  2

 25/0-5/5پتبمين  3

 45/0-25/1كلنين  4

 25/0-5/0هٌيقين  5

 2/0-75/0گْگـػ  6

 15/0-5/3ميلينين  7

 15/0-25/1مؼين  8

 5/0-75/0كلـــ  9

 04/0-5/0آلْهيٌيــــْم  10

 04/0-5/0آُــي  11

 (p.p.m) 60-2500هٌگٌق  12

 (p.p.m) 2-250هل  13

 (p.p.m) 25-750ؿّٓ  14
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بشسسٔ استاًذاسدُآ هلٔ، بيي املللٔ، كذ حمػْل - 3

ّ تعشفَ گوشكٔ 

كذ حمػْل - 3-1

ثب تْرَ ثَ ؿّاد ايي كْػ ػؿ كيْؿ ػؿ مبل ُبٓ اعيـ 

« كؼ آمييك»ثـآ ايي كْػ ػؿ ّفاؿت ٌٍبيـ ّ هقبػى 

: رؼاگبًَ آ تقـيو ىؼٍ امت كَ ثَ ٍـاؿ فيـ امت

 

كؼ آميك ًبم حمَْل ؿػيو 

كْػ آلٔ اف فثبلَ  1

 (كوپْمت)

24121440 

 

تعشفَ گوشكٔ - 3-2

ثـؿمٔ ُب ًيبى هٔ ػُؼ كَ آهبؿٓ اف ّاؿػات ّ ٍبػؿات 

ايي كْػ ػؿ گوـك حجت ًيؼٍ امت ّ لؾا ػؿ هـارـ هْرْػ 

تقـىَ رؼاگبًَ آ ثـآ كْػ كوپْمت ؽكـ ًيؼٍ امت ّ 

چٌبًچَ جتبؿت ًبچيقٓ ًيق اف ايي كْػ اذمبم ىْػ حتت 

: تقـىَ فيـ هٔ ثبىؼ

كْػ صيْأً ّ يب ) ثب هْضْؿ 310100تقـىَ مشبؿٍ 

 (ًجبتٔ
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ضشايط ّاسدات - 3-3

ثغْؿ كلٔ ثب تْرَ ثَ ايي كَ ايي حمَْل ثَْؿت حملٔ 

تْليؼ هٔ ىْػ ّ ثَ ػليل ٍيوت ثنيبؿ پبييي آى فوال 

ّاؿػات آى ميـاٍتَبػٓ هٔ  ثبىؼ ّ لؾا ىـايظ عبٍٔ ثـآ 

. ايي حمَْل هالصؾَ ًيؼٍ امت

فوْهًب ثـآ اًْاؿ كؼ ىًْ، مْػ ثبفؿگبًٔ ٍيـ ّ صًَْ 

.  ػؿٍؼ ػؿ ًؾـ گـىتَ ىؼٍ امت4پبيَ گوـكٔ 
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بشسسٔ ّ اسائَ استاًذاسد هلٔ يا بيي املللٔ - 3-4

ثب تْرَ ثَ هَْثَ ُيئت ّفيـاى ػؿ عًَْ تؼّيي 

آئيي ًبهَ هؼيـيت پنوبًؼ، هؤمنَ امتبًؼاؿػ ثبيؼ ؽـه 

يكنبل امتبًؼاؿػُبٓ كبمؾ ّ پالمتيك ثبفيبىتٔ ّ هْاؿػ 

جمبف امتيبػٍ آهنب اف رٌجَ ُبٓ ىٌٔ ّ هبؼاىتٔ، كْػ آلٔ 

ثَ عًَْ كْػ كوپْمت صبٍل اف پـػافه پنوبًؼُبٓ فبػٓ 

ّ كيبّؿفٓ، تبمينبت ّ جتِيقات هـتجظ ثب هؼيـيت 

پنوبًؼُب اف مجلَ ػمتگبُِبٓ فثبلَ مْف ّ ًْؿ 

پنوبًؼُبٓ هْؿػ پؾيـه اف رٌجَ ىٌٔ ّ هبؼاىتٔ، فالئن 

ًيبى ػٌُؼٍ ًْؿ ّ رٌل پالمتيك ُب ّ ًيق پالمتيك ُبٓ ٍبثل 

. جتقيَ ػؿ عجيقت ؿا ذتيَ كٌؼ

ىبيبى ؽكـ امت كَ تبكٌْى ايي امتبًؼاؿػ ذتيَ ًيؼٍ 

ثَ « ىبعٌ ُبئ»امت الجتَ ثـآ اؿفيبثٔ كيييت كوپْمت 

. ىـس ؽيل هيغٌ ىؼٍ امت

 يكٔ اف ؿّه ُبٓ مـيـ ثـآ : كبىت ثؾؿ تـٍ تيقك

اؿفيبثٔ كيييت كوپْمت امتيبػٍ اف كبىت ثؾؿ 

تيـٍ تيقك هٔ ثبىؼ اگـ كيييت كوپْمت ًبهغلْة ّ 

 .يب ًبثبلل ثبىؼ ثؾؿ ٍبػؿ ثَ رْاًَ فػى سمٔ ثبىؼ

 ثْٓ ًبهغجْؿ سمٔ ػُؼ. 

 ؿًگ آى ٍٍِْ آ تيـٍ ّ ميبٍ هٔ ثبىؼ. 
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 آلْػٍ ثَ فٌبٍـ مسٔ ًجبىؼ. 

 اًؼام ُبٓ گيبُٔ ػؿ آى ٍبثل تيغيٌ ًجبىؼ. 

 

هْاسد هػشف ّ كاسبشدُآ حمػْل - 4

ثغْؿ كلٔ كْػ كوپْمت ػاؿآ هَبؿه كيبّؿفٓ هٔ ثبىؼ 

. كَ ػؿ ؽيل ثَ آهنب اىبؿٍ هٔ  ىْػ
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اغالح خاك با استفادٍ اص كْد كوپْست - 4-1

امتيبػٍ اف كوپْمت تبحيـ هخجتٔ ثـ ؿّٓ عْاً 

ىيقيكٔ عبك ػاىتَ ّ ثبىت عبك ُبٓ ؿمٔ ّ يب ىٌٔ تقؼيل 

ايي اهـ . يبىتَ ّ ثَ ىٌٔ ؿمٔ يب ؿمٔ ىٌٔ تجؼيل هٔ ىْػ

يك اٍؼام مبفًؼٍ ػؿ هبجْػ كيييت ىيقيكٔ عبك ّ ػؿ ًتيزَ 

 تي 100ثب هَـه . افػيبػ حمَْل ػؿ ّاصؼ مغش عْاُؼ ىؼ

كوپْمت ػؿ ُـ ُكتبؿ اف هقاؿؿ هٔ تْاى تنييـاتٔ ػؿ عبك 

هَـه كوپْمت .  ػؿٍؼ ثْرْػ آّؿػ10ّ ىـد عبك تب هيقاى 

ثب اىقايو علل ّ ىـد عبك هْرت ايزبػ فول هبرت ذتْيَ ػؿ 

عبك ىؼٍ ّ ُْآ هْؿػًيبف هْرْػات فًؼٍ عبك ًيق تبهيي 

ثغْؿ كلٔ ػؿ اؿاضٔ كَ ثبىت آهنب مجك امت، آة . هٔ گـػػ

ثَ مـفت اف ػمرتك گيبٍ عبؿد ىؼٍ ّ ػؿ فهيي ُبٓ ثب ثبىت 

ػؿ ُـ ػّ . مٌگيي، ٍبثليت ًيْؽ پؾيـٓ آة كورت هٔ ىْػ

. ّضقيت، ثب هَـه كوپْمت تنييـات هخجتٔ ايزبػ هٔ ىْػ

هَـه كوپْمت فالٍّ ثـ اٍالس ىيقيكٔ عبك، اف ًؾـ اؿفه 

تبحيـ . هقؼًٔ آة رِت ؿىؼ گيبٍ ًيق ثنيبؿ هؤحـ امت

اىقايو كوپْمت شمـاٍ ثب اىقايو كْػُبٓ هقؼًٔ، ػؿ 

افػيبػ ؿىؼ گيبٍ ثَ هـاتت ثيو اف تبحيـ كْػُبٓ هقؼًٔ 

ثَ . كَ ثَ تٌِبئ هْؿػ امتيبػٍ ٍـاؿ هٔ گيـًؼ، هٔ ثبىؼ
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فالٍّ كوپْمت هْرت تخجيت ًنجت كـثي ثَ افت ػؿ عبك 

. هٔ گـػػ

امتيبػٍ اف كوپْمت هْرت ًگِؼاؿٓ آة ػؿ عبك كيبّؿفٓ ّ 

. تٌؾين ؿعْثت آى هٔ ىْػ

 ثـاثـ ّفى عْػ  6 تب 2ُْهْك هْرت ػؿ كوپْمت ٍبػؿ امت 

ايي اهـ ثَ عًَْ ػؿ هٌبعٌ گـهنيـٓ . آة رؾة سمبيؼ

ىـمبيو عبك ًيق ثب كبؿثـػ كوپْمت اف هٌبىـ ثٔ مشبؿ 

 تي كوپْمت 400امتيبػٍ اف . امتيبػٍ اف ايي حمَْل امت

ػؿ ُـ ُكتبؿ، ىـمبيو عبك ؿا كَ ػؿ احـ ثبػ ّ آة پؼيؼ 

.  ػؿٍؼ كبُو هٔ ػُؼ95هٔ آيؼ تب صؼّػ 
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سايش كاسبشدُآ كوپْست - 4-2

كوپْمت ختويـ ىؼٍ كبهاًل اف هْاػ فايؼ عبؿرٔ فبؿٓ 

ػؿ ٍْؿتٔ كَ كبؿثـػ كْػُبٓ صيْأً ّ گيبُٔ هْؿػ . امت

هَـه ػؿ اؿاضٔ فؿافٔ ًبعبلٌ ثْػٍ ّ صبّٓ هَبػيـ فيبػٓ 

اف مْٓ ػيگـ . ختويـ فلو ُبٓ ُـف ّ اًگل ُبٓ هضـ هٔ ثبىٌؼ

چْى اكخـ عبك ُبٓ فؿافٔ مجِْؿٓ امالهٔ ايـاى صبلت ٍليبئ 

ػاؿًؼ ّ هْاػ مؾائ ػؿ ايي ّضقيت ميـٍبثل رؾة هٔ ثبىٌؼ 

امتيبػٍ اف كوپْمت ايي ىـايظ ؿا كبُو ػاػٍ ّ ثب ايزبػ 

حميظ اميؼٓ هٌبمت ٍؼؿت رؾة هْاػ مؾائ ؿا اىقايو 

هَـه كوپْمت ًَ تٌِب هْرت اىقايو حمَْالت كيبّؿفٓ . هٔ ػُؼ

ػؿ . ثلكَ ػؿ اىقايو كيييت آهنب ًيق هؤحـ امت. هٔ گـػػ

رؼّل ؽيل هَبينَ آ ثيي كْػ كوپْمت ّ مبيـ كْػُب آّؿػٍ 

. ىؼٍ امت

 

هَؼاؿ ّ ًْؿ ؿػيو 

كْػ 

رْ ميت فهئٌ گٌؼم 

 4370 28500 7150كْػ هقؼًٔ  1

 4710 28300 4200 تي كوپْمت 35 2

 5150 26500 7500 تي كوپْمت 65 3
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هَبػيـ امتيبػٍ اف كوپْمت ّ هَبينَ آى ثب كْػ 

كيلْگـم - ىيويبئ ثـ حمَْالت فؿافٔ

 

يكٔ ػيگـ اف هقايبٓ كبؿثـػ كوپْمت ػؿ اؿاضٔ فؿافٔ 

هَـه كوپْمت اف . كبُو صبلت چنجٌؼگٔ ّ پالمتيكٔ عبك امت

هَبّهت عبك ػؿ ثـاثـ هبىيي آالت هٔ كبُؼ ّ ػؿ ًتيزَ 

. فوليبت فؿافٔ ثـؿّٓ عبك ثب اًـژٓ كورتٓ اذمبم هٔ  گيـػ

هيقاى هْاػ آلٔ ػؿ كوپْمت تَـيجًب ػّ ثـاثـ ّ ػؿٍؼ 

هيقاى . هْاػ هقؼًٔ آى ثيو اف مَ ثـاثـ كْػ صيْأً امت

افت ّ ىنيـ ػؿ كوپْمت ثيو اف كْػ صيْأً ثْػٍ ّ 

هٌيقين ّ كلنين ًيق كَ هقوْاًل ػؿ كْػ صيْأً ّرْػ 

رؼّل ؽيل هَبينَ آ ثيي . ًؼاؿػ ػؿ كوپْمت ىـاّاى امت

. فٌبٍـ هْرْػ ػؿ ايي ػّ ًْؿ كْػ ؿا ًيبى هٔ ػُؼ

 

كْػ صيْأً فٌَـ ؿػيو 

 (ػؿٍؼ)

كْػ كوپْمت 

 (ػؿٍؼ)

 87/0 58/0افت  1

 77/0 21/0ىنيـ  2

 1/4- آُك  3

 42/0 6/0پتبمين  4
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 8/30 1/9هْاػ هقؼًٔ  5

 5/32 1/16هْاػ آلٔ  6

 403/0 541/0اميؼ ُْهيك  7

 

كوپْمت ثب ؿًگ تيـٍ عْػ ػؿ رؾة صـاؿت ّ ؽعيـٍ 

اًـژٓ هؤحـ امت ّ اگـ ػؿ ثنيبؿٓ اف هٌبعٌ مـػميـ كيْؿ 

هْؿػ امتيبػٍ ٍـاؿ گيـػ، هْرجبت فؼم اف ُن پبىيؼگٔ 

. ؿييَ ّ ٍغـ آى ػؿ احـ مـهبفػگٔ ّ يغجٌؼاى هٔ ىْػ

 

هٌافع هبذاضتٔ كوپْست - 4-3

تْليؼ فلؤ ّ ىٌٔ كوپْمت يب كْػ آلٔ هْرت اف ثيي 

ؿىنت ثنيبؿٓ اف ثبكرتٓ ُب ّ فْاهل ثيوبؿٓ فا هؼىْفٔ آًتٔ 

ّيـّك ُب ّ صتٔ ختن امكبؿيل ثـ احـ ػؿرَ صـاؿت هْرْػ ػؿ 

ثَ فجبؿت ػيگـ ىـآيٌؼ ذتيَ . تْػٍ كوپْمت اف ثيي هٔ ؿًّؼ

كوپْمت ػؿ ىـايظ هٌبمت تضويي كبىٔ ؿا ػؿ ميـىقبل كـػى 

ػؿ كوپْمت ٍبؿچ ُب . كليَ فْاهل ثيوبؿٓ فا عْاُؼ ػاىت

ؿىؼ هٔ سمبيٌؼ كَ ثب تْليؼ آًتٔ ثيْتيك ُبٓ ّيژٍ، هْرت 

. ايؤٌ حمَْل هنبئ ؿا تضويي هٔ كٌؼ

يكٔ اف ىقبليت ُبٓ فلؤ ػؿ تْليؼ كوپْمت هجبؿفٍ ثب 

. هگل ّ كبُو آى امت
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فوليبتٔ هبًٌؼ عـػ كـػى، ًؾبىت، هـتت ّ ُن فػى 

هٌؾن ػؿ فوليبت كْػمبفٓ ػؿ ًبثْػٓ هگل ثنيبؿ هؤحـ 

ًبثْػٓ الؿ ّ هگل ثْميلَ عـػ كـػى ّ تنييـ . هٔ ثبىؼ

اًؼافٍ هْاػ كوپْمت اف يك مْ ّ صـاؿت صبٍلَ اف تْػٍ 

كوپْمت كَ ػؿ خبو هيبًٔ ثييرت امت اف مْٓ ػيگـ، فْاهل 

 25ثـؿمٔ ُب ًيبى هٔ ػُؼ كَ . أٍ فؼم تْليؼ هگل هٔ ثبىٌؼ

 ػؿٍؼ ثَيَ ػؿ 55ػؿٍؼ الؿُّبٓ هگل ػؿ اّليي ُن فػى، 

 ػؿٍؼ هبثَٔ ػؿ مْهيي 15ػّهيي ُن فػى ّ ثبالعـٍ صؼاٍل 

. ُن فػى اف ثيي هٔ ؿًّؼ

 

فْايذ استفادٍ اص كوپْست - 4-4

  ػؿ ايزبػ كيبّؿفٓ پبيؼاؿ هؤحـ امت ّ اف كبُو

 .هيقاى حمَْل رلْگيـٓ ّ ثبفج اىقايو آى هٔ  گـػػ

  ؽعيـٍ كٌٌؼٍ ثقؿگٔ اف فٌبٍـ ّ  آة ثْػٍ ّ ٍبثليت

 .ؽعيـٍ آة ػؿ عبك ؿا ثييرت هٔ كٌؼ

  ثبفج هبجْػٓ مبعتوبى عبك ىؼٍ ّ فوليبت ىغن ؿا

 .آمبى تـ هٔ كٌؼ

  ُْهْك ّ هْاػ آلٔ عبك ؿا اىقايو ػاػٍ ّ ثقضٔ اف

ّيتبهيي ُب، ُْؿهْى ُب ّ آًقين ُبٓ هْؿػًيبف ؿا 
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تبهيي هٔ كٌؼ كَ ايي هْاػ سمٔ تْاًٌؼ ثْميلَ كْػُبٓ 

 .ىيويبئ تبهيي گـػًؼ

  ػؿ رلْگيـٓ اف تنييـ اميؼيتَ عبك شمبًٌؼ يك ثبىـ

 .فول هٔ كٌؼ

  ٍَّتٔ كَ ػؿ ٌُگبم هـصلَ كوپْمت ىؼى ػؿرَ صـاؿت ث

 ػؿرَ يب ثييرت هٔ ؿمؼ، فْاهل ثيوبؿٓ فا، ختن 60

 .اًگل ُب ّ ثؾّؿ فلو ُبٓ ُـف ؿا اف ثيي هٔ ثـػ

  ّٓفى خمًَْ ؽبُـٓ عبك ؿا ثَ ىؼت كبُو ػاػٍ ّ ثـا

 .عبك ُبٓ مٌگيي ّ ؿمٔ ثنيبؿ هٌبمت ّ هييؼ امت

  ثنيبؿٓ اف فٌبٍـ ّ هْاػ مؾائ پـهَـه ّ كن هَـه ؿا

كَ ػؿ عْػ ػاىتَ امت ػؿ عبك آفاػ كـػٍ ّ ػؿ 

 .اعتيبؿ گيبٍ ٍـاؿ هٔ ػُؼ

  َكوپْمتٔ كَ كبهاًل آهبػٍ ىؼٍ ّ ؿميؼٍ  ثبىؼ، ث

ؿاصتٔ ثب عبك ػؿ صبل تقبػل ٍـاؿ هٔ گيـػ ّ ذتْيَ 

 .عبك ؿا هبجْػ هٔ خبيؼ

 

 امهيت اسرتاتژيكٔ كاال ّ بشسسٔ حمػْالت جايگضيي- 5

 بشسسٔ عوليات جايگضيي- 5-1

هجضج تْليؼ كوپْمت ػؿ ايـاى رؼآ اف هنبئل 

اٍتَبػٓ ّ ثبفاؿ ثب تْرَ ثَ اشميت امتيبػٍ هبيٌَ اف 
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پتبًنيل ُبٓ هْرْػ ّهنبئل فينت حميغٔ كَ ثَ شمـاٍ ػاؿػ اف 

اشميت فيبػٓ ثـعْؿػاؿ امت ّ ثَ شميي ػليل امت كَ ػؿ 

مبل ُبٓ اعيـ ّ ػؿ ؿامتبٓ ميبمت ُبٓ هؼيـيت پنوبًؼ ػؿ 

كيْؿ، ٍْاًيي ّهَـؿات فيبػٓ ّضـ ىؼٍ ّ مبفهبى هكلو ثَ 

اٍؼام ارـائ ػؿ ايي فهيٌَ ىؼٍ اًؼ تب آذمب كَ اهـّفٍ 

ثنيبؿٓ اف ىِـػاؿٓ ُبٓ كالى ىِـ اٍؼام ثَ اصؼاث چٌيي 

اف عـه ػيگـ ثب تْرَ ثَ هقايبٓ فيبػ . ّاصؼُبئ سمْػًؼ

آى كَ ػؿ هبجْػ عبك ُبٓ كيبّؿفٓ صبئق اشميت امت ثٌؾـ 

هٔ ؿمؼ كَ مبيـ حمَْالت هيبثَ هخل كْػُبٓ  ىيويبئ ٍبثل 

. ؿٍبثت ثب ايي ًْؿ حمَْل ًجبىٌؼ
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امهيت اسرتاتژيكٔ كاال - 5-2

اٍْل هبؼاىت ّ هبنبفٓ حميظ ػؿ ُـ ربهقَ ايزبة هٔ كٌؼ 

كَ فثبلَ ُب ػؿ صؼاٍل فهبى اف هٌبفل ّ حميظ فًؼگٔ اًنبى 

پيؼايو ايي ايؼٍ ػؿ . ػّؿ ىؼٍ ّ ػؿ امـؿ ٍّت ػىـ گـػًؼ

ٍـى ًْفػُن هيالػٓ ثبفج ىؼٍ كَ ثَ فٌْاى يك ػمتْؿالقول 

. هبؼاىتٔ، ىِـًّؼاى ؿا ثَ ؿفبيت آى هلقم مبفػ

اشميت ػىـ هبؼاىتٔ فثبلَ ُب هٍْقٔ ثـ شمَ ؿّىي عْاُؼ ىؼكَ 

فثبلَ ُب ًَ . عغـات ًبىٔ اف آى ُب ثَ عْثٔ ىٌبعتَ ىْػ

ىَظ ثبفج تْليؼ ثيوبؿٓ، تقيي ّ فىتٔ هٌبؽـ هٔ گـػًؼ، 

ثلكَ هٔ تْاًٌؼ ثَ ّميلَ آلْػٍ كـػى عبك، آة ّ ُْا 

ثَ شمبى اًؼافٍ كَ . عنبؿات ىـاّأً ؿا ثجبؿ آّؿػًؼ

عغـات ًبىٔ اف هْاػ تيكيل . تـكيجبت فثبلَ خمتلو امت

مجـ آّؿٓ، محل ّ . ػٌُؼٍ آى ُب ًيق هٔ تْاًٌؼ هتيبّت ثبىٌؼ

ًَل ّ آعـيي هـصلَ ػىـ ايي هْاػ ثبينتٔ ثَ عـئَ ثبىؼ 

كَ عغـات ًبىٔ اف آى ُب ػؿ مالهتٔ اًنبى ُب ثَ صؼاٍل دمكي 

. كبُو يبثؼ

ايي هْاػ ًيبى هٔ ػُؼ كَ ٌٍقت كوپْمت ُن اف ًؾـ 

ثبفيبىت ضبيقبتٔ كَ ثَ حميظ فينت ضـثَ ّاؿػ هٔ كٌٌؼ 

ػاؿآ اشميت ثبالئ امت ّ ُن اف ًؾـ ايي كَ هْاػ تْليؼٓ 
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اف فثبلَ ُب ػاؿآ اؿفه اىقّػٍ هٌبمجٔ امت ّ ػاؿآ 

. اشميت امرتاتژيكٔ هٔ ثبىؼ

 

بشسسٔ باصاس - 6

كطْسُآ عوذٍ تْليذ كٌٌذٍ كْد كوپْست - 6-1

تْليؼ كْػ كوپْمت ػؿ رِبى فوؼتًب ثَْؿت حملٔ هٔ ثبىؼ 

ثَ فجبؿت ػيگـ محل ّ ًَل ػؿ هنبىت ُبٓ فيبػ ايي حمَْل 

ثٌبثـايي اگـ كيْؿُبٓ رِبى . هَـّى ثَ ٍـىَ زمْاُؼ ثْػ

ثنتَ ثَ ًيبف عْػ ّ هيقاى ضبيقبت كيبّؿفٓ ّ هَبؿه 

. عبًگٔ تْليؼكٌٌؼٍ كْػ كوپْمت حمنْة هٔ ىًْؼ

 

ضشايط غادسات - 6-2

ثب تْرَ ثَ ايي كَ ايي هبػٍ ػاؿآ جتبؿت رِبًٔ 

فيبػٓ سمٔ ثبىؼ تبكٌْى ىـايظ عبٍٔ ثـآ ٍبػؿات آى حلبػ 

ػؿ ٍْؿت اىقايو تْليؼ كوپْمت ػؿ ايـاى . ًيؼٍ امت

هٔ تْاى ثَ ثبفاؿُبٓ ٍبػؿاتٔ ايي هبػٍ ًيق ثـآ 

كيْؿُبٓ شمنبيَ اف مجلَ فـاً، اىنبًنتبى ّ تـكيَ ًيق 

. چين ػّعت

بشسسٔ ّضعيت عشضَ ّ تماضا - 6-3

بشسسٔ ّادذُآ فعال ّ تْليذكٌٌذٍ - 6-3-1
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 ّاصؼ ىقبل تْليؼ كْػ كوپْمت ػؿ 8ػؿ صبل صبضـ 

كيْؿ ّرْػ ػاؿػ كَ اعالفبت هـثْط ثَ آهنب ػؿ رؼّل ؽيل 

. اؿائَ هٔ ىْػ

 

ؽـىيت امسٔ حمل ًبم ىـكت ؿػيو 

 (تي)

 3000اٍيِبى ثَ ؿاف پْػؿ  1

 500اٍيِبى كْػ آلٔ ايـاى  2

 2150اٍيِبى كْػ آلٔ  3

مبفهبى ثبفيبىت  4

ىِـػاؿٓ كـد 

 8250كـد 

مبفهبى ثبفيبىت  5

ىِـػاؿٓ ذتـاى 

 365000ذتـاى 

 50000كـهبًيبٍ كْػ آلٔ كـهبًيبٍ  6

 3600گلنتبى ىـكت كيويب  7

 100000عْفمتبى ٌٍبيـ تجؼيلٔ  8

 532000- جموْؿ  9

 

ايي ّاصؼُب ثَ ػليل ايي كَ چٌؼ مبل امت كَ 

ؿاٍ اًؼافٓ ىؼٍ اًؼ ّلٔ ثَ ػليل هيكالت ػاعلٔ ّ ثيـًّٔ 
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ًتْاًنتٌؼ ؽـىيت امسٔ عْػ ؿا تْليؼ سمبيٌؼ لؾا ػؿ صبل 

 ُقاؿ 110صبضـ تْليؼ ّاٍقٔ كْػ كوپْمت ػؿ كيْؿ صؼّػ 

. تي هٔ ثبىؼ

 

ّضعيت طشح ُآ دس دست اجشا - 6-3-2

ػؿ رؼّل  ؽيل، ًبم عـس ّ هيقاى پييـىت ىيقيكٔ آهنب 

. اؿائَ هٔ ىْػ

 

ؽـىيت حمل ًبم ىـكت  ؿػيو 

امسٔ 

 (تي)

ػؿٍؼ 

پييـىت 

 20 5000عجل ثبفيبىت لٌزبى  1

 60 5000اٍيِبى كيت ّ ٌٍقت تبًيبى  2

هؼيـيت پنوبًؼ  3

ىِـٓ 

 40 70000ذمو آثبػ 

 50 24500ايالم رليل ؿصيؤ  4

 20 150000ػهبًّؼ كوپْمت ايـاى  5

 98 91000هِـىِـ ىِـػاؿٓ كـد  6

تـثت يبؿاى عجيقت  7

صيؼؿيَ 

4500 20 

 30 2000مسٌبى ٌٍقت مسٌبى  8

مبفهبى شميبؿٓ  9

مينتبى ّ ثلْچنتبى 

 90 15000فاُؼاى 

 10 15000ٍن ىٌبّؿ مجق  10

 20 150000ٍن ىِـػاؿٓ ٍن  11

 40 7500ٍـٍّ ىِـػاؿٓ ٍـٍّ  12
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ىِـػاؿٓ امالم آثبػ  13

مـة 

امالم 

آثبػ مـة 

2100 20 

 94 2000گيالى مـة ىِـػاؿٓ گيالى مـة  14

-  543600- جموْؿ  15

 

 

بشسسٔ سًّذ ّ پيص بئٌ ّاسدات - 6-3-3

ثـؿمٔ ُب ًيبى هٔ ػُؼ كَ جتبؿت ايي كْػ ثيي هٌبعٌ ّ 

كيْؿُبٓ خمتلو رِبى ؿّاد چٌؼأً ًؼاؿػ ّ لؾا ثـآ آى 

ّاؿػاتٔ حجت ًيؼٍ امت ّ ثٌؾـ هٔ ؿمؼ كَ ػؿ مبل ُبٓ آتٔ 

. ُن ّاؿػاتٔ زمْاُين ػاىت

 

پيص بئٌ اهكاى عشضَ حمػْل - 6-3-4

ثـؿمٔ ُبٓ اذمبم ىؼٍ ػؿ هْؿػ تْليؼ كْػ كوپْمت ًيبى 

هٔ ػُؼ كَ ّاصؼُبٓ تْليؼٓ هْرْػ ثَ ػليل هيكالت ثب 

ؽـىيت پبييي تْليؼ هٔ كٌٌؼ لؾا ػؿ ٍْؿتٔ كَ ًـط ؿىؼ 

 ػؿٍؼ ػؿ مبل ُبٓ آتٔ ؿا هؼًؾـ ػاىتَ ثبىين 20مبالًَ 

هٔ تْاى پيو ثئٌ فـضَ ايي حمَْالت ؿا ثيـس ؽيل اؿائَ 

. سمْػ

 

 1390 1389 1388 1387 1386ىـس ؿػيو 
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هيقاى كل  1

 (تي)تْليؼ 

11400

0 

13700

0 

16400

0 

19700

0 

236 

پيو ثئٌ  2

ّاؿػات 

 - - - - -

هيقاى فـضَ  3

 (تي)

11400

0 

13700

0 

16400

0 

19700

0 

23600

0 

 

بشسسٔ هيضاى هػشف كْد كوپْست دس كطْس با تْجَ بَ - 6-4

سشاًَ هػشف 

ثـؿمٔ ُب ًيبى هٔ ػُؼ كَ هيقاى ًيبف ثَ كْػ كوپْمت 

 كيلْگـم ػؿ مبل هتنيـ عْاُؼ 8 تب 5ثَ افآ ُـ ًيـ اف 

 كيلْگـم 8ثَ فجبؿت ػيگـ تَبضبٓ كْػ كوپْمت تب . ثْػ

ػؿ مبل ٍبثل اىقايو امت، رؼّل ؽيل ؿاثغَ هَـه كْػ ّ 

. مجقيت ؿا ًيبى هٔ ػُؼ

 

 

 1390 1389 1388 1387 1386ىـس ؿػيو 

70470 (ًيـ)مجقيت  1

000 

71597

520 

72430

80 

73906

970 

75089

481 
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پيو ثئٌ  2

هَـه كْػ 

كوپْمت 

 (تي)

38758

5 

42958

5 

47283

0 

53213

0 

56317

1 

 

ػؿ رؼّل ؽيل هيقاى فثبلَ ٍبثل تجؼيل ثَ كْػ 

مـاًَ تْليؼ فثبلَ ػؿ كيْؿ ثـآ »كوپْمت اؿائَ هٔ ىْػ 

«  گـم ػؿ ؿّف ػؿ ًؾـ گـىتَ ىؼٍ امت800ُـ ًيـ هقبػل 

 

 14شمبًغْؿٓ كَ هالصؾَ هٔ ىْػ ػؿ صبل صبضـ صؼّػ 

هيليْى تي فثبلَ ٍبثل تجؼيل ػؿ كيْؿ ّرْػ ػاؿػ كَ ايي 

.  هيليْى تي عْاُؼ ؿميؼ15 ثَ صؼّػ 1390هَؼاؿ تب مبل 

 1390 1389 1388 1387 1386ىـس ؿػيو 

704700مجقيت  1

00 

715975

20 

7274308

0 

7390697

0 

7508948

1 

هيقاى كْػ  2

ٍبثل تجؼيل 

ثَ كْػ 

كوپْمت 

141460

00 

143730

00 

1460300

0 

1483600

0 

1507400

0 
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ثب ػؿ ًؾـ گـىنت صؼاٍل ٍيوت ُـ كيلْگـم فثبلَ هقبػل 

 ؿيبل، اؿفه فثبلَ ثبفيبىت ًيؼٍ ىقلٔ صؼّػ 200

 ؿيبل هٔ ثبىؼ كَ ايي ًيبى ػٌُؼٍ 000/000/000/800/2

. اشميت ثبفيبىت فثبلَ ُب ّ تجؼيل ثَ كوپْمت هٔ ثبىؼ
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بشسسٔ هيضاى تماضآ كْد كوپْست دس كطْس - 6-4-1

ثب تْرَ ثَ  ايي كَ تْليؼ كْػ كوپْمت ػؿ كيْؿ 

كبهاًل ثَْؿت هٌغََ آ هٔ ثبىؼ ّ فْاهل تبحيـگؾاؿ ػؿ 

هكبى يبثٔ تْليؼ كْػ كوپْمت ػؿ ػمرتك ثْػى فثبلَ ثَ صؼ 

ػؿ ايي ٍنوت ثب . الفم ّ شمچٌيي ثبفاؿ هَـه آى هٔ ثبىؼ

 كيلْگـم ثَ 5تْرَ ثَ مجقيت ُـ امتبى ّ مـاًَ هَـه 

ُـ امتبى « كْػ كوپْمت»افآ ُـ ًيـ، هيقاى ًيبف ثَ 

. اؿائَ هٔ ىْػ

 

كْػ كوپْمت  (ًيـ)مجقيت امتبى ؿػيو 

 (تي)هَـىٔ 

پتبًنيل 

كْػ هَـىٔ 

تب مبل 

 (تي) 1390

 9701 6626 1325159هـكقٓ  1

 17431 11905 2381063گيالى  2

 21168 14458 2891567هبفًؼؿاى  3

آؽؿثبيزبى  4

ىـٍٔ 

3527267 17636 25821 

آؽؿثبيزبى  5

مـثٔ 

2831779 14159 20730 

 13488 9212 1842457كـهبًيبٍ  6

 30692 20963 4192598عْفمتبى  7

 30898 21104 4220721ىبؿك  8

 18922 12924 2584834كـهبى  9

 40380 27580 5515980عـامبى ؿضْٓ  10

 32937 22497 4499327اٍيِبى  11

مينتبى ّ  12

ثلْچنتبى 

2349049 11745 17196 
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 10356 7074 1414721كـػمتبى  13

 12359 8373 1674595ذتـاى  14

چِبؿحمبل ّ  15

خبتيبؿٓ 

843784 4219 6177 

 12369 8448 1689650لـمتبى  16

 3883 2652 530464ايالم  17

كِگيلْيَ ّ  18

ثْيـ امحؼ 

621428 3107 4549 

 6343 4332 866490ثْىِـ  19

 6902 4714 942818فذمبى  20

 4179 2854 570835مسٌبى  21

 7015 4792 958323يقػ  22
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مجقيت امتبى ؿػيو 

 (ًيـ)

كْػ كوپْمت 

 (تي)هَـىٔ 

پتبًنيل كْػ 

هَـىٔ تب مبل 

 (تي) 1390

 9995 6827 1365377ُـهقگبى  23

 97165 66365 13273009ذتـاى  24

 8837 6036 1207161اؿػثيل  25

 7545 5153 1030682ٍن  26

 8356 5639 1127734ٍقّيي  27

 11662 7965 1593055گلنتبى  28

عـامبى  29

مشبلٔ 

791930 3960 5797 

عـامبى  30

رٌْثٔ 

600568 3003 4397 

 507050 346322- جموْؿ 

 

پيص بئٌ ًياص حمػْل - 6-4-2

ثب تْرَ ثَ آهبؿ فـضَ ّ تَبضبٓ اؿائَ ىؼٍ، 

. پيو ثئٌ تَبضبٓ آتٔ هٔ ثبىؼ ػؿ رؼّل فيـ آّؿػٍ هٔ ىْػ

 

 1390 1389 1388 1387 1386ىـس ؿػيو 

كل فـضَ  1

 (تي)

114000 137000 164000 197000 236000 

كل تَبضب  2

 (تي)

346000 380000 418000 460000 507000 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  

 

 

 36 

توليدكودكمپوست:عنوانطرح  

 

هبفاػ يب  3

كوجْػ فـضَ 

 (تي)

(

232000

 )

(

243000

 )

(

254000

0 )

(

263000

 )

(

271000

 )

 

 

رؼّل ىًْ ًيبى هٔ ػُؼ كَ ًيبف ثَ ايي حمَْل ػؿ اكخـ 

امتبى ُبٓ كيْؿ اصنبك هٔ ىْػ كَ ػؿ ايي ٍْؿت ّ ثب 

ؿاٍ اًؼافٓ ّاصؼُبٓ تْليؼٓ كوپْمت فالٍّ ثـ اؿفه 

اٍتَبػٓ ايزبػ ىؼٍ، اف هقايبٓ فينت حميغٔ ايي عـس ُن 

. هبـٍ هٌؼ عْاٌُؼ ىؼ
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  هطالعات فٌٔ ّ هٌِذسٔ طشح: فػل سْم

ثـؿمٔ ؿّه ُبٓ تْليؼ حمَْل - 1

ىـس كبهل ىـآيٌؼ تْليؼ - 2

ثـؿمٔ اينتگبُِب، هـاصل ّ ىيٍْ ُبٓ كٌرتل كيييت - 3

ثـآّؿػ ؽـىيت ثـًبهَ تْليؼ مبالًَ - 4

آىٌبئ ثب هبىيي آالت تْليؼ، جتِيقات ّ تبمينبت - 5

فوْهٔ 

ثـآّؿػ اًـژٓ هْؿػ ًيبف عـس - 6

ثـآّؿػ فهيي، مبعتوبى ُبٓ تْليؼٓ ّ ميـ تْليؼٓ - 7

ثـآّؿػ ًيـّٓ اًنبًٔ هْؿػ ًيبف عـس - 8

ثـاّؿػ هْاػ اّليَ هْؿػ ًيبف عـس - 9

ثـًبهَ فهبًجٌؼٓ ارـآ عـس - 10

پييٌِبػ حمل ارـآ عـس - 11
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بشسسٔ سّش ُآ تْليذ حمػْل - 1

چٌبًچَ هْاػ آلٔ ّ ىنبػپؾيـ اف فثبلَ ُبٓ ىِـٓ رؼا 

ىؼٍ ّ ػؿ هقـُ جتقيَ ثبكرتٓ ُب ٍـاؿ گيـًؼ، حمَْل 

ثبٍٔ هبًؼٍ پل اف ىقبليت ُبٓ ثبكرتٓ ُب ّ جتقيَ ّ تـكيت، 

كوپْمت يب كْػ آلٔ ًبهيؼٍ هٔ ىْػ جموْفَ ايي ىـآيٌؼ 

ىبهل رؼامبفٓ ّ تجؼيل ثبكرتيبئ هْاػ آلٔ هْرْػ ػؿ 

. فثبلَ ثَ فٌْاى كوپْمت مبفٓ ىٌبعتَ ىؼٍ امت

ىـآيٌؼ تْليؼ ّ ذتيَ كوپْمت فهبًٔ هَـّى ثَ ٍـىَ 

امت كَ ايزبػ حميظ هٌبمت ّ الفم ثـآ هيكـّاؿگبًينن ُب 

رِت جتقيَ هْاػ ػؿ هؼت فهبى كْتبٍ ّ ثب ؿاًؼهبى ثبال تب 

ػؿ ايي ىـآيٌؼ . هـصلَ تخجيت ثيْلْژيكٔ اذمبم پؾيـػ

اًْاؿ خمتلئ اف هيكـّاؿگبًينن ُبٓ الفم رِت اذمبم جتقيَ 

ثـعٔ اف ايي ُب ػؿ هـاصل اّليَ ىقبل . ّاؿػ فول هٔ ىًْؼ

ثْػٍ ّ ثب تنييـاتٔ كَ ػؿ حميظ ايزبػ هٔ كٌٌؼ فهيٌَ ؿا 

ثـآ ىقبليت اًْاؿ ػيگـ هيكـّاؿگبًينن ُب آهبػٍ 

ػؿرَ صـاؿت يكٔ اف هِورتيي ايي . هٔ سمبيٌؼ

. هيكـّاؿگبًينن ُب هٔ ثبىؼ

 5فوْهًب « تجؼيل فثبلَ ثَ كْػ»ػؿ كليَ ؿّه ُبٓ خمتلو 

. هـصلَ اٍلٔ ّرْػ ػاؿػ

 ٓآهبػٍ مبف 
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 ُضن 

 ٓفول آّؿ 

 ٔفوليبت هنبي 

 ؽعيـٍ مبفٓ يب ػىـ 

تيبّت ػؿ ثيي ؿّه ُبٓ خمتلو، فوْهًب ػؿ ؿّه ُضن ّ يب 

هيقاى آهبػٍ مبفٓ هْاػ اّليَ ّ فوليبت هنبئ ثـ ؿّٓ كْػ 

. تْليؼٓ امت

: مينتن ُبٓ خمتلو ُضن ثَ ػّ ػمتَ تَنين هٔ ىًْؼ

ذتيَ كوپْمت ثب امتيبػٍ اف اًجبؿ كـػى هْاػ ػؿ - (الو

ؿػيو ُبٓ جمقا ػؿ ىضبٓ ثبف ّ ُْاػُٔ آى ُب اف عـيٌ 

. كبًبل ُبٓ ُْاػُٔ ّ يب ربجبب كـػى آهنب

ذتيَ كوپْمت ثب امتيبػٍ اف ّمبيل هكبًيكٔ ػؿ - (ة

ُبضن ُبٓ هكبًيكٔ هيقاى فول آّؿٓ كوپْمت ػؿ هـصلَ اّل 

ػؿ فوليبت . ُضن ّ تخجيت ثَ هْؿػ هَـه آى ثنتگٔ ػاؿػ

هنبئ ًيق هقوْاًل ثب تْرَ ثَ ايي كَ كْػ تْليؼ ىؼٍ اف 

ًؾـ ػاًَ ثٌؼٓ يكٌْاعت سمٔ ثبىؼ، هقوْاًل ثبيؼ الك گـػًؼ ّ 

. ؿعْثت آى ًيق تٌؾين ىْػ

فوليبت تْليؼ كْػ آلٔ اف فثبلَ اٍْاًل ثَ ػّ ؿّه ُْافٓ 

ػؿ ؿّه ُْافٓ كَ ثب امتيبػٍ . ّ ثٔ ُْافٓ ٍْؿت هٔ گيـػ

اف اكنيژى اذمبم هٔ ىْػ ثَ ػّ ؿّه مـيـ يب ؿاكتْؿٓ ّ 
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ؿّه مـيـ . ؿّه كٌؼ يب ميـ ؿاكتْؿٓ تَنين ثٌؼٓ هٔ گـػػ

تْمظ ميلٌؼؿ يب ؿاكتْؿُبٓ ثنتَ ثَ عْؿ اىَٔ يب فوْػٓ 

ؿّه ُبٓ ّيٌؼؿّ، صْضچَ آ، . عـاصٔ ىؼٍ ّ كبؿثـػ ػاؿػ

تْػٍ ُبٓ مغش يب ُْاػُٔ عجيقٔ ثؼّى ثـگيت ُْا ّ يب 

ُْاػُٔ هٌَْفٔ ثؼّى ثـگيت ُْا سمًَْ ُبئ اف ؿّه ُْافٓ 

ػؿ ىكل فيـ ؿّه ُبٓ ُْافٓ ّ . كٌؼ يب ميـؿاكتْؿٓ ُنتٌؼ

. ثٔ ُْافٓ ًيبى ػاػٍ هٔ ىْػ

 

 

 

 

 

 

 

« مشبٓ كلٔ فوليبت ذتيَ كْػ آلٔ ػؿ ؿّه ُبٓ خمتلو»

 

ضشح كاهل فشآيٌذ تْليذ - 2

. ػؿ چِبؿ هـصلَ ؽيل اذمبم هٔ ىْػ« كوپْمت»ىـآيٌؼ تْليؼ 

 

هشدلَ فيضيكٔ ّ هكاًيكٔ - 2-1

 رَش ٌا

 ٌُازي
 بيٍُازي

 كىدياغيرراكتُري سريع ياراكتُري

راكتُرٌاي 

 بستً افقي

راكتُرٌاي 

 بستً عمُدي

تُدي ٌاي 

 سطحي

 حُضچً
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ػؿ ايي هـصلَ ٍـىًب فوليبت هكبًيكٔ ًؾيـ تْفيي، 

اذمبم ... اًتَبل، كبُو اًؼافٍ ػاًَ ُب، تيكيك ّ 

: هٔ پؾيـػ كَ هٔ تْاى آهنب ؿا ثَ ٍنوت ُبٓ فيـ تَنين سمْػ

 

دسيافت ّ آهادٍ ساصٓ هْاد اّليَ - (الف

ػؿ ايي هـصلَ اثتؼا كبهيْى ُبٓ صبهل فثبلَ، تْفيي 

ػؿ حمل مبلي . ّ مپل ثَ مست مبلي ػؿيبىت ُؼايت هٔ گـػًؼ

ػؿيبىت، فثبلَ پل اف ختليَ تْمظ لْػؿ ثَ تنؾيَ كٌٌؼٍ 

. ىـآيٌؼ هٌتَل هٔ ىْػ

 تي فثبلَ ػؿ يك ىييت كبؿٓ 250ايي مبلي گٌزبيو ػؿيبىت 

. ؿا عْاُؼ ػاىت

دتِيؼات الفم ثَ هٌؾْؿ مجـ آّؿٓ ّ ُؼايت ىيـاثَ ُبٓ 

اصتوبلٔ ّ شمچٌيي آهببٓ ًبىٔ اف ىنتيْٓ حمْعَ ػؿ ًؾـ 

. گـىتَ ىؼٍ امت

ثَ هٌؾْؿ مجـ آّؿٓ ىيـاثَ ًبىٔ اف فثبلَ ُبٓ ػپْ ىؼٍ 

ػؿ مبلي ػؿيبىت ّ ًيق آهببٓ صبٍل اف ىنتيْٓ حمْعَ ّ 

مبلي ػؿيبىت، دتِيؼاتٔ ػؿ كو مبلي ػؿ ًؾـ گـىتَ ىؼٍ 

امت كَ دتبهٔ ايي رـيبًبت ػؿ امـؿ ٍّت مجـ آّؿٓ گـػيؼٍ ّ 

اف تقـىَ مغش مبلي ّ شمچٌيي اف ايزبػ ثْٓ تقيي دمبًقت 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  

 

 

 42 

توليدكودكمپوست:عنوانطرح  

 

ىيـاثَ ّ آهببٓ مجـ آّؿٓ ىؼٍ ثَ ّاصؼ تَييَ . ثَ فول آيؼ

. هَؼهبتٔ ىيـاثَ پوپبژ هٔ گـػًؼ

شمچٌيي ثَ هٌؾْؿ كٌرتل هبؼاىتٔ مبلي ػؿيبىت، پل اف پبيبى 

ُـ ىييت كبؿٓ حمْعَ مبلي ثب امتيبػٍ اف حملْل ُبٓ عبً 

. ىنتيْ ػاػٍ عْاُؼ ىؼ

فول تنؾيَ ىيؼؿ تْمظ يك ػمتگبٍ لْػؿ ّ ثَ ٍْؿت 

. يكٌْاعت ٍْؿت هٔ گيـػ

عول آّسٓ ّ هتيَ كوپْست خام - (ب

پل اف اًتَبل هْاػ تْمظ مينتن تنؾيَ كٌٌؼٍ 

يكٌْاعت ثَ هٌؾْؿ رلْگيـٓ اف آميت ؿميؼى اصتوبلٔ ثَ 

ػمتگبُِبٓ ثقؼٓ ىـآيٌؼ، جمؼػًا هْاػ ّؿّػٓ ثَ حلبػ هْاػ 

ايي كبؿ تْمظ ًيـّٓ اًنبًٔ . مغت ّ صزين كٌرتل هٔ گـػًؼ

كَ ػؿ عـىيي يك ًْاؿ ًَبلَ تنوَ آ هنتَـ ىؼٍ اًؼ، ٍْؿت 

. هٔ گيـػ

 

عوليات تفكيك ّ كاُص سايض - (ج

ػؿ ايي هـصلَ فوليبت تيكيك فثبلَ ُبٓ ػؿىت ػاًَ ّ 

هْاػٓ كَ ٍبثل تجؼيل ثَ كوپْمت . ؿيقػاًَ اذمبم هٔ پؾيـػ

ُنتٌؼ رؼا ّ هبثَٔ هْاػ رِت تكويل فوليبت رؼامبفٓ، ثَ 

مبلي رؼامبفٓ ػمتٔ اؿمبل هٔ گـػًؼ، ػؿ ايي هـصلَ 
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رؼامبفٓ ارنبم ّ هْاػ ٍبثل ثبفيبىت اف ٍجيل كبمؾ، 

كبؿتي ّ هَْا، پالمتيك ُبٓ مٌگيي، ىييَ، چْة ّ ُـ ًْؿ 

هبػٍ ػيگـٓ كَ اؿفه اٍتَبػٓ ثبفيبىت ؿا ػاؿا ثبىؼ، 

تْمظ ًيـّٓ اًنبًٔ اذمبم ّ اف عـيٌ ٍيو ُبٓ خمًَْ ثَ 

اتبٍك ُبٓ مجـ آّؿٓ هـثْعَ كَ ػؿفيـ مبلي تقجيَ ىؼٍ اًؼ 

. اًتَبل هٔ يبثٌؼ

ػؿ اًتِبٓ ًْاؿ ًَبلَ رؼامبفٓ ػمتٔ، اف يك ػمتگبٍ 

الكرتّهگٌت ثبال تنوَ آ رِت ىٌبمبئ ّ تيكيك ٍغقبت ىلقٓ 

ايي هْاػ ًيق اف عـيٌ يك ٍيو ثَ حمل . امتيبػٍ هٔ ىْػ

پل اف ايي هـصلَ، ًيبف ثَ . مجـ آّؿٓ عْػ ُؼايت هٔ گـػًؼ

كبُو اًؼافٍ هْاػ ٍبثل تجؼيل ثَ كْػ ّ ًيق رؼامبفٓ 

ثبيؼ تْرَ ػاىت كَ . ًبيلكل هْرْػ ػؿ هْاػ هٔ ثبىؼ

فوليبت كبُو اًؼافٍ ًجبيؼ هْرت عبؿد ىؼى آة ثيي 

اف ايي ؿّ ػؿ ايي هـصلَ ثبيؼ اف . پيًْؼٓ هْاػ آلٔ گـػػ

ػمتگبُٔ امتيبػٍ سمْػ كَ ايي عٍَْيبت ؿا ثَ رمْ ثبؿفٓ 

. اف عْػ ًيبى ػُؼ

« اتـييي ػؿام»هٌبمت تـيي مينتن هْؿػ كبؿثـػ، ػمتگبٍ 

هٔ ثبىؼ كَ ثَ رمْ هغلْثٔ ضوي عـػ كـػى هْاػ اف ربؿٓ 

ىؼى آة ثيي پيًْؼٓ آهنب ًيق رلْگيـٓ سمْػٍ ّ ػؿ فيي صبل 
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هْرت عـػ ىؼى هْاػ ًبهغلْثٔ اف ٍجيل ًبيلكل ًيق 

. سمٔ ىْػ

پل اف عـػ كـػى ّ كبُو اًؼافٍ هْاػ، ًْثت ثَ 

تيكيك جمؼػ هْاػ ميـٍبثل تجؼيل ثَ كوپْمت تْمظ يك 

حمَْالت عـّرٔ اف ايي ػمتگبٍ . ػمتگبٍ مـًؼ ػّاؿ هٔ ؿمؼ

ىبهل هْاػ آلٔ ٍبثل تجؼيل ثَ كْػ كوپْمت ّ هْاػ 

رِت كبُو صزن هْاػ ػّؿؿيق، هٔ تْاى اف يك . ػّؿؿيق امت

ػؿ اػاهَ ايي ٍنوت . ػمتگبٍ پـك ّ فؼل ثٌؼ امتيبػٍ سمْػ

هْاػ ؿيقػاًَ مـًؼ حبًْيَ ثَ شمـاٍ هْاػ فيـگؾؿ مـًؼ 

اّليَ پل اف فجْؿ اف جمبّؿت يك ػمتگبٍ الكرتّهگٌت ّ 

رؼامبفٓ ٍغقبت ىلقٓ هْرْػ ػؿ آى، تْمظ يك مـٓ ًْاؿ 

. ًَبلَ ثَ هـصلَ ثقؼٓ ىـآيٌؼ اًتَبل هٔ يبثٌؼ

 

هشدلَ بيْلْژيكٔ - 2-2

هْاػ آلٔ عـّرٔ اف ّاصؼ فول آّؿٓ ّ ذتيَ كوپْمت عبم 

هٌتَل « ٍنوت ثيْلْژيكٔ»تْمظ يك مـٓ ًْاؿ ًَبلَ ثَ 

ػؿ ّاصؼ ختويـ پل اف ىـهْلَ كـػى كوپْمت عبم . هٔ گـػًؼ

 ّ C/Nىبهل تٌؾين )ثَ حلبػ هبيٌَ كـػى ىـايظ اّليَ ختويـ 

هْاػ ثَ ٍْؿت پيتَ آ ػؿ ؿامتبٓ يك مبلي عْيل  (ؿعْثت

پل اف تيكيل ايي پيتَ ُب مبيـ فوليبت . تيكيل هٔ گـػًؼ
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اف ٍجيل ربجببئ ّ اًتَبل ثَ ؿػيو جمبّؿ، ُْاػُٔ، هكو، 

ػؿ رِت ُـچَ هبرت اذمبم ... كٌرتل ػؿرَ صـاؿت، ؿعْثت ّ 

. ىؼى ختويـ ٍْؿت هٔ پؾيـػ

عٔ ؿّفُبٓ زمنت هـصلَ ختويـ، هكو  گبفُبٓ تْليؼٓ ػؿ 

شمچٌيي . پيتَ ُب ّ ُؼايت آهنب ثَ ثيْىيلرت اذمبم هٔ گيـػ

تْمظ هكٌؼٍ ُبٓ تقجيَ ىؼٍ ػؿ ػيْاؿُبٓ مبلي، گبفُبٓ 

ػؿ . هْرْػ ػؿ ىضبٓ مبلي هكو ّ ثيْىيلرت هٌتِٔ هٔ گـػػ

عٔ هـاصل خمتلو ختويـ، چـثيِب، پـّتئيي ُب ّ 

كـثُْيؼاؿت ُب ثب ىقبليت ثبكرتٓ ُب ّ ػيگـ هيكـّاؿگبًيقم 

ًتيزَ ايي فول اىقايو ػهب ّ ػؿ . ُب ىكنتَ هٔ ىًْؼ

. ًتيزَ كٌرتل پبتْژى ُب هٔ ثبىؼ

فوليبت ُْاػُٔ پيتَ ُب ثَ ٍْؿت هتٌبّة ثْميلَ يك 

ىيـاثَ . مينتن ُْآ ىيـػٍ اتْهبتيك اذمبم هٔ پؾيـػ

اصتوبلٔ تْليؼ ىؼٍ، اف عـيٌ كبًبل ُبٓ هـثْعَ مجـ آّؿٓ ّ 

اف ايي . ػؿ يك خمقى ًگِؼاؿٓ هـكقٓ هٌتَل هٔ گـػًؼ

ىيـاثَ هٔ تْاى رِت تٌؾين ؿعْثت تْػٍ ػؿ هْاٍـ 

. هْؿػًيبف امتيبػٍ سمْػ

 

هشدلَ هشغْب ساصٓ - 4-3

: ػؿ ايي ّ اصؼ تْليؼٓ، ػّ ًْؿ كوپْمت تْليؼ عْاُؼ ىؼ
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 ًَكوپْمت ػؿىت ػا 

  (ؿيقػاًَ)كوپْمت هـمْة 

 (Maturation)كوپْمت عـّرٔ اف حمْعَ ختويـ كَ ىبف ؿميؼى 

عْػ ؿا ثَ ٍْؿت كبهل عٔ كـػٍ امت، كوپْمت ػؿىت ػاًَ 

(Course Compost)هٔ ًبهٌؼ  .

ثَ هٌؾْؿ ذتيَ كوپْمتٔ ثب ػاًَ ثٌؼٓ ؿيقتـ ّ ػؿٍؼ 

ػؿ ايي . علًْ ثييرت ًيبف ثَ اذمبم ىـآيٌؼ ػيگـٓ هٔ ثبىؼ

يب ًْاؿ ًَبلَ )تْمظ لْػؿ « كوپْمت ػؿىت ػاًَ»ىـآيٌؼ 

اًتَبل ( هـمْة)عظ ًـم ( تنؾيَ كٌٌؼٍ)ثَ ىيؼؿ  (تنوَ آ

ػاػٍ هٔ ىْػ ػؿ ايي هـصلَ پل اف عـػ ىؼى كلْعَ ُبٓ 

اصتوبلٔ هْرْػ ػؿ كْػ ػؿىت ػاًَ، ثَ هٌؾْؿ تيكيك ؽؿات 

.  هيلٔ هرت اف يك مـًؼ ػّاؿ امتيبػٍ هٔ ىْػ15ثيو اف 

پل اف آى ثَ هٌؾْؿ اىقايو ػؿٍؼ علًْ هـصلَ هنبئ اف 

ػؿ ايي . يك مـًؼ ّيربٍ ثَ شمـاٍ ُْاػُٔ امتيبػٍ هٔ ىْػ

ػمتگبٍ ؽؿات ًبعبلَٔ كَ فوؼتًب ىييَ ّ مٌگ ؿيقٓ هٔ 

. ثبىٌؼ تيكيك ّ حمَْل هنبئ ثب علًْ ثبالئ صبٍل هٔ گـػػ

ّ ػؿ هنبيت ػؿ ٍْؿت ًيبف ّ ػؿعْامت ثبفاؿ هَـه، ثب 

امتيبػٍ اف يك ػمتگبٍ ثنتَ ثٌؼٓ ًنجت ثَ ثنتَ ثٌؼٓ حمَْل 

. اٍؼام عْاُؼ ىؼ

بشسسٔ ايستگاُِا، هشادل ّ ضيٍْ ُآ كٌرتل كيفيت - 3
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ؿىؼ ّ تكبهل ٌٍبيـ تب صؼّػ فيبػٓ هـُْى ؿٍبثت ثيي 

ػؿ ايي ؿامتب ُـ ّاصؼ تْليؼٓ . ّاصؼُبٓ تْليؼ هٔ ثبىؼ

ثب اىقايو ّ ثبال ثـػى مغش كيئ حمَْالت عْػ مقٔ ػؿ كنت 

مِن ثييرتٓ اف ثبفاؿ ؿا ػاؿًؼ ّ ايي ؿًّؼ ثَ هـّؿ فهبى 

ثبفج هبجْػ كيييت حمَْالت ّ ػؿ ًتيزَ ؿىؼ كيئ رْاهـ 

. ٌٍقتٔ ىؼٍ امت

كٌرتل كيييت رِت تقييي ٍضت فول تْليؼ، هغبثٌ هيغَبت 

ايي فوليبت مجت هٔ . تقييي ىؼٍ ثـآ حمَْل اذمبم هٔ گيـػ

گـػػ تب ضوي رلْگيـٓ اف تْليؼ حمَْالت ًبهٌغجٌ، اف ُؼؿ 

ؿىنت مـهبيَ ُب رلْگيـٓ ثَ فول آهؼٍ ّ ٍيوت دتبم ىؼٍ 

. حمَْل كبُو يبثؼ

ثغْؿ كلٔ اُؼاه كٌرتل كيييت ػؿ ُـ ّاصؼ تْليؼٓ ؿا 

: هٔ تْاى ثَ ٍْؿت فيـ عالٍَ كـػ

 ٍصيؼ امتبًؼاؿػُبٓ تقييي ىؼ 

 تيغيٌ ّ هبجْػ ارمـاىبت ػؿ ىـآيٌؼ تْليؼ 

 تيغيٌ ّ هبجْػ حمَْالت عبؿد اف امتبًؼاؿػ 

 اؿفيبثٔ كبؿائٔ اىـاػ ّ ّاصؼُب 

فجبؿت « كٌرتل كيييت»ثَ فجبؿت ػيگـ هٔ تْاى گيت كَ 

امت اف اعويٌبى اف ذتيَ ّ تْليؼ حمَْل ّ عؼهبت ثـ عجٌ 

امتبًؼاؿػُبٓ تقييي ىؼٍ ّ ثبفؿمٔ ثَ فٌْاى يكٔ اف 
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ارقاء رؼائ ًبپؾيـ كٌرتل كيييت، ثَ هٌؾْؿ ىٌبعت فيْة ّ 

ؿا « ّاصؼ كٌرتل كيئ»ذتيَ اعالفبت هْؿػًيبف ثـآ مينتن، 

هـاصل ثبفؿمٔ . ػؿ ُـ ّاصؼ ٌٍقتٔ هؼًؾـ ٍـاؿ هٔ ػٌُؼ

: كلٔ ثب تْرَ ثَ ّضقيت ُـ ٌٍقت ثَ تـتيت ؽيل هٔ ثبىٌؼ

 َػؿ هـصلَ حتْيل هْاػ اّلي 

 ػؿ هـصلَ آمبف تْليؼ 

 ٌٍَجل اف فوليبت پـُقي 

 ٍجل اف ىـّؿ فوليبت ميـٍبثل ثبفگيت 

  پيو اف آمبف فوليبتٔ كَ مجت پْىيؼٍ ىؼى فيْة

 .هٔ گـػػ

 ػؿ هـاصل هنبئ كبؿ 

ثب تْرَ ثَ هْاؿػ ىًْ، ػؿ ايي ّاصؼ تْليؼٓ اينتگبُِبٓ 

. كٌرتلٔ ؽيل هؼًؾـ ٍـاؿ گـىتَ امت

 

ايستگاٍ كٌرتل كيفٔ هْاد اّليَ - 3-1

فثبلَ ّ »هْاػ اّليَ اٍلٔ ايي ّاصؼ تْليؼٓ 

هٔ ثبىٌؼ كَ ثبيؼ ػؿ هـصلَ آهبػٍ مبفٓ كبهال « پنوبًؼُب

هٔ ثبىٌؼ « كوپْمت»تيكيك ّ هْاػٓ كَ ٍبثل تجؼيل ثَ 

. اًتغبة ّ ثَ هـاصل ثقؼٓ تْليؼ ّاؿػ ىًْؼ
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ايستگاٍ كٌرتل كيفٔ حمػْل ديي فشآيٌذ - 3-2

ثـآ آى كَ فول كوپْمت ىؼى ثَ رمْ اصني اذمبم 

پؾيـػ، ثبينتٔ ثقضٔ فْاهل ًؾيـ ؿعْثت، ػهب، اكنيژى ّ 

PH ٓكٌرتل ىًْؼ ثـآ ايي كبؿ اف ػمتگبُِبٓ اًؼافٍ گيـ 

. ٍبثل محل كَ ػٍت ثبالئ  ًيق ػاؿًؼ هٔ تْاى امتيبػٍ سمْػ

اگـ چٌيي ػمتگبُٔ ػؿ ػمرتك ًجبىٌؼ هٔ تْاى اف عـيٌ جتـثٔ 

. ّ يب آفهبييگبُٔ ثَ اًؼافٍ گيـٓ فْاهل ىًْ اٍؼام سمْػ

ػهبٓ هٌبمت رِت ىقبليت هيكـّاؿگبًينن ُب ػؿ صؼّػ 

 ػؿرَ مبًتٔ گـاػ هٔ ثبىؼ، اىقايو ػهبٓ كوپْمت ؿا 35-18

. هٔ تْاى اف عـيٌ پبىو آة كٌرتل سمْػ

ىقبليت هيكـّاؿگبًينن ُبٓ ؽعيـٍ كٌٌؼٍ هْاػ آلٔ 

5/7-5/6 = PHػؿ هـاصل اّليَ تْليؼ .  صؼاكخـ هٔ ثبىؼ

 تْػٍ  كوپْمت PHكوپْمت، جتوـ اميؼُبٓ آلٔ هْرت كبُو 

اىقايو آُك ثَ تْػٍ هْاػ آلٔ، مـفت جتقيَ ؿا . هٔ ىْػ

مـيـ تـ هٔ سمبيؼ ّلٔ مجت اف ػمت ؿىنت افت ثَ ىكل آهًْيبك 

 تْػٍ كوپْمت ثبلل ػؿ صؼّػ PHثؼّى اىقايو آُك، . هٔ ىْػ

.  هٔ ثبىؼ7

ايستگاٍ كٌرتل كيفيت حمػْل هنائ - 3-3

كوپْمت تْليؼٓ ػؿ ايي اينتگبٍ جمؼػًا هْؿػ كٌرتل ٍـاؿ 

: ايي كٌرتل ُب ىبهل هْاؿػ فيـ امت. هٔ گيـػ



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  

 

 

 50 

توليدكودكمپوست:عنوانطرح  

 ٓىكل ؽبُـ 

 آفهْى كبىت ثؾؿ تيـٍ تيقك 

 فؼم ثْٓ ًبهغجْؿ 

 ٔفؼم آلْػگٔ ثَ فٌبٍـ مس 

 آفهْى ؿًگ حمَْل 

 

بشآّسد ظشفيت ّ بشًاهَ تْليذ ساالًَ - 4

بشآّسد ظشفيت تْليذ - 4-1

اًتغبة ؽـىيت ّ ثـًبهَ تْليؼ هٌبمت ثـآ ّاصؼُبٓ 

ٌٍقتٔ فالٍّ ثـ هبـٍ ثـػاؿٓ هبيٌَ اف مـهبيَ گؾاؿٓ اذمبم 

ًؾـ . ىؼٍ فبهلٔ ػؿ رِت كنت ثييرتيي مْػ دمكي عْاُؼ ثْػ

ثَ ايي كَ اصؼاث ّاصؼُبٓ تْليؼٓ هنتلقم مـهبيَ گؾاؿٓ 

لؾا . اّليَ آ امت كَ ػؿ ثقضٔ هْاؿػ تَـيجًب حبثت امت

اًتغبة ؽـىيت ُبٓ عيلٔ كن، مْػآّؿٓ عـس ؿا ميـدمكي 

فالٍّ ثـ آى ػؿ ٌٍبيـ كْچك اًتغبة ؽـىيت ُبٓ . هٔ مبفػ

ثبال، مـهبيَ گؾاؿ ؿا جمجْؿ ثَ تبهيي مـهبيَ  فيبػٓ هٔ 

كٌؼ كَ ػؿ آى ٍْؿت عـس هْؿػًؾـ اف چِبؿچْة هغبلقبت 

لؾا ػؿ ايي ٍنوت . ٌٍبيـ كْچك ّ اصؼاث آى ىـاتـ هٔ ؿّػ

ثب تْرَ ثَ ثـؿمٔ ثبفاؿ، ىٌبعت كبًْى ُبٓ هَـه، 

ؽـىيت عـس ثب ػؿ ... ًيبفُبٓ ػاعلٔ، اهكبى ٍبػؿات ّ 
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ًؾـ گـىنت مْػآّؿٓ ػؿ ؽـىيت ُبٓ ثبال ّ حمؼّػيت ُبٓ ٌٍبيـ 

ثب ػؿ ًؾـ گـىنت . كْچك ّ ًيبفُبٓ هَـىٔ تقييي هٔ گـػػ

 تي ػؿ 10000هْاؿػ ىًْ ؽـىيت تْليؼ ايي عـس ثَ هيقاى 

. مبل پيو ثئٌ ىؼٍ امت
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بشسسٔ بشًاهَ تْليذ ساالًَ ّ ضشايط عولكشد ّادذ - 4-2

اكخـ ٌٍبيـ ػؿ مبل ُبٓ اّليَ اصؼاث، ػاؿآ هيكالت 

ىٌٔ ػاعلٔ، هيكالت ثبفاؿيبثٔ ّ ّؿّػ ثَ ٍضٌَ ؿٍبثت 

ًيبفُبٓ ؿاٍ اًؼافٓ عـس ثب ؽـىيت امسٔ ػؿ . هٔ ثبىٌؼ

مبل ُبٓ اّليَ اهكبى پؾيـ سمٔ ثبىؼ ّ ثـ ايي امبك ػؿ مبل 

 ػؿٍؼ ؽـىيت امسٔ 90 ػؿٍؼ ؽـىيت امسٔ، ػؿ مبل ػّم 80اّل 

ّ اف مبل مْم ثَ ثقؼ ايي ّاصؼ تْليؼٓ ثب ؽـىيت امسٔ 

. عْػ تْليؼ عْاُؼ سمْػ

ثبال ثْػى ُقيٌَ  ُبٓ هتنيـ تْليؼ، هيكالت ًبىٔ اف 

ارتوبفٔ - هؼيـيت ّاصؼُبٓ چٌؼ ىييتَ ّ هيكالت ىـٌُگٔ

ًبىٔ اف كْچك ثْػى ّاصؼُبٓ تْليؼٓ هْاؿػٓ ُنتٌؼ كَ ػؿ 

اف مْٓ ػيگـ دتبيل . دتبيل يب كبُو ىييت ُبٓ كبؿٓ هْحـًؼ

ثَ امتيبػٍ ثييرت اف مـهبيَ گؾاؿٓ اذمبم ىؼٍ، تْاًبئ 

اىقايو ؽـىيت ثب مـهبيَ گؾاؿٓ حبثت، هيكالت ًبىٔ اف 

فولكـػ ًبپيْمتَ عظ تْليؼ ّ فهبى ُبٓ تلو ىؼٍ ػؿ 

ؿاٍ اًؼافٓ عظ تْليؼ اف مجلَ هْاؿػٓ ُنتٌؼ كَ ػؿ اىقايو 

ثب تْرَ ثَ ايي هْاؿػ، . ىييت ُبٓ كبؿٓ ػعيل هٔ ثبىؼ

ىـايظ فولكـػ ايي ّاصؼ  ػؿ عْل مبل ثَ ىـس ؽيل 

. هٔ ثبىؼ
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ًبم ؿػيو 

حمَْل 

ؽـىيت 

امسٔ 

ػمتگبٍ 

 (ػمتگبٍ)تْليؼ ػؿ پٌذ مبل آتٔ

مبل پٌزن مبل چِبؿم مبل مْم مبل ػّم مبل اّل 

 10000 10000 10000 9000 8000 10000كوپْمت  1

 

 ؿّف300: تقؼاػ ؿّف كبؿٓ ػؿ مبل  

 ًْثت3: تقؼاػ ًْثت كبؿ ػؿ ؿّف  

 مبفت8: مبفت كبؿ ُـ ًْثت  
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آضٌائ با هاضيي آالت تْليذ، جتِيضات ّ تاسيسات - 5

عوْهٔ 

آضٌائ با هاضيي آالت تْليذ - 5-1

يكٔ اف هـاصل اٍلٔ ػؿ اصؼاث ُـ ّاصؼ تْليؼٓ، 

ايي اًتغبة ثبيؼ . اًتغبة هبىيي آالت هٌبمت هٔ ثبىؼ

ثـامبك هيغَبت ىٌٔ هيقاى ؽـىيت تْليؼ هبىيي آالت ّ 

ػؿ ُـ . شمچٌيي چگًْگٔ كبؿ ثب ايي هبىيي آالت اذمبم ىْػ

ّاصؼ تْليؼٓ كويت ّ كيييت ثبيؼ هْؿػ فٌبيت ّيژٍ ٍـاؿ 

گيـًؼ ّ ًْؿ هبىيي آالت ًَو امبمٔ ؿا ػؿ ايي هْؿػ اييب 

. هٔ كٌؼ

ػؿ رؼّل ؽيل « هبىيي آالت تْليؼٓ كوپْمت»ػؿ ايي ٍنوت 

. اؿائَ هٔ ىْػ

    

ًبم هبىيي ؿػيو 

آالت 

تقؼاػ هيغَبت ىٌٔ 

 1هرت 16×3تٌٔ ّثَ اثقبػ60ثبمكْل  1

ًَبلَ ٍيضَ  2

آ 

هرتعْل 9كيلّْات 10هرتٍّؼؿت9×6/1

ًَبلَ تنوَ  3

آ 

هرتعْل 250كيلّْات 35ٍّؼؿت250×2/1

هرتعْل 50كيلّْات 20هرتٍّؼؿت50×4/0 ًَبٍ فذميـٓ 4

مـًؼامتْاًَ  5

آ هيجك 

 1كيلّْات 30هرتٍّؼؿت12×72

 1كيلّْات 60هرتٍّؼؿت14×7/2اتـييي ػؿام  6

 3هرتهكقت 10ؽـىيت ربجببئهبىيي  7
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ثـمبفت ثـگـػاى كْػ 

پغو كٌٌؼٍ  8

كْػ 

 1كيلّْات 5هرتٍّؼؿت4×5/1

ىي ُبٓ  9

ُْاػُٔ چكو 

هرتهكقت ثـمبفت 4000ؽـىيت

كيلّْات 36ٍّؼؿت

12 

 1كيلّْات 12هرتٍّؼؿت10×2مـًؼ حبًْيَ  10

رؼاكٌٌؼٍ  11

هنٌبعينٔ 

 2كيلّْات 12ٍؼؿت

 1كيلّْات 25ٍؼؿت ػٓ امتًْـ  12

ػمتگبٍ ثنتَ  13

ثٌؼٓ 

 2 تي ثـمبفت 10ؽـىيت 

 1- پـك ضبيقبت  14

كبًبهلب ّ  15

ٍيو ُب 

يكنـٓ - 

 1كيلّْات 10هرتٍّؼؿت 2×5كلْعَ عـػكي  16
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ًمطَ استمشاس هاضيي آالت - 5-2

ثب تْرَ ثَ ؿًّؼ تْليؼ ّ تْالٔ فوليبت ّ چگًْگٔ 

ؿّاثظ هبىيي آالت ػؿ كبؿگبٍ، ًَيَ امتَـاؿ هبىيي آالت ايي 

. ّاصؼ تْليؼٓ ثَ ىـس ؽيل پييٌِبػ هٔ  ىْػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًَيَ امتَـاؿ هبىيي آالت 

ًَبلَ - 3ًَبلَ ٍيضَ آ  - 2ثبمكْل    -1

 تنوَ آ

اتـيو - 6مـًؼ اّليَ  - 5ًَبلَ فذميـٓ   -4

 ػؿام

         

1 

4 3  2  

5 16 

9 6 
14 

8 7 

12 11 10 

13 15 
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ىي ُبٓ - 9پغو كٌٌؼٍ كْػ - 8هبىيي ثـگـػاى كْػ  -7

 ُْاػُٔ ّ هكو

- 12رؼاكٌٌؼٍ هنٌبعينٔ - 11مـًؼ حبًْيَ   -10

 ػٓ امتًْـ

-15پـك ضبيقبت - 14ػمتگبٍ ثنتَ ثٌؼٓ   -13

 كبًبل ُب ّ ٍيو ُب

 كلْعَ عـػكي -16

منْداس فشآيٌذ عوليات ّ گشدش هْاد - 5-3

ثب تْرَ ثَ ًَيَ امتَـاؿ هبىيي آالت ػؿ كبؿگبٍ، 

سمْػاؿ ىـآيٌؼ فوليبت تْليؼ ػؿ ؽيل اؿائَ هٔ ىْػ 

 

 

 

 

 

 تفكيك َ جداسازي

 تعييه اودازي داوً ٌا

 خردكردن

 مرحلً بيُلُژيكي

 مرحلً مرغُب سازي
 بستً بىدي َاوبارش محصُل

 آمادي سازي مُاد اَليً
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جتِيضات ّ تاسيسات عوْهٔ - 5-4

ُـ ّاصؼ ٌٍقتٔ ثـآ پيتيجبًٔ اف عغْط تْليؼ عْػ 

ًيبف ثَ ىـاُن سمْػى يك مـٓ جتِيقات ّ تبمينبت ػاؿػ كَ 

اف مجلَ .  ًجْػ ثقضٔ اف آهنب ثبفج تٍْو تْليؼ عْاُؼ ىؼ

ايي تبمينبت هٔ تْاى ثَ تبمينبت آة، ثـً، مْعت، اعيبٓ 

. اىبؿٍ سمْػ... صـيٌ، آفهبييگبٍ، تقويـگبٍ ّ 

 

آصهايطگاٍ - 5-4-1

ػؿ ُـ ّاصؼ تْليؼٓ ثَ هٌؾْؿ كٌرتل كيييت هـاصل 

« ّاصؼ آفهبييگبٍ ّ كٌرتل كيئ»تْليؼ ضـّؿت ػاؿػ كَ 

هقوْاًل ػؿ ٌٍبيـ كْچك، اثقاؿ ّ جتِيقات . پيو ثئٌ ىْػ

اّليَ آفهبييگبٍ ثَ شمـاٍ جتِيقات ختََٔ ارجبؿٓ عـيؼاؿٓ 

ػؿ ّاصؼ آفهبييگبٍ هقوْاًل اينتگبُِبٓ كٌرتل كيئ . هٔ ىْػ

هْاػ اّليَ، حمَْل صيي ىـآيٌؼ ّ حمَْل هنبئ ػؿ ًؾـ 

. گـىتَ هٔ  ىْػ

 

تعويشگاٍ - 5-4-2

هبىيي آالت ّ تبمينبت ربًجٔ عغْط تْليؼ ػؿ ٌُگبم 

كبؿ ّ ثَ هٌؾْؿ آهبػٍ مبفٓ ّ مـّيل آهنب ًيبف ثَ 

ػؿ ٌٍبيـ كْچك، هقوْال . ًگِؼاؿٓ ّ تقويـات ػاؿػ
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تقويـگبٍ حمؼّػ ثب اهكبًبت حمؼّػ كبؿگبُٔ ىبهل اثقاؿ 

ؿا ػؿ ... كبؿگبُٔ، آچبؿ، گيـٍ، اًربػمت، هْتْؿرْه ّ 

ًؾـ هٔ گيـًؼ ّ تقويـات امبمٔ ّاصؼ ؿا ثَ پيوبًكبؿاى 

. ّاگؾاؿ هٔ كٌٌؼ
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تاسيسات بشق ّ بشق سسأً - 5-4-3

تَـيجًب دتبم هبىيي آالت ّ جتِيقات ربًجٔ ُـ ّاصؼ 

لؾا ثـآ ُـ ّاصؼ . تْليؼٓ ثَ اًـژٓ ثـً ًيبف ػاؿًؼ

. تْليؼٓ تبمينبت ثـً ّ ثـً ؿمبًٔ پيو ثئٌ هٔ ىْػ

هقوْاًل ثـً ّاصؼُبٓ تْليؼٓ ػؿ مَ خبو تْليؼ، تأمينبت ّ 

ؿّىٌبئ كبؿعبًَ ثَ كبؿ هٔ ؿّػ كَ ػؿ رؼّل ؽيل هَؼاؿ 

. هْؿػ ًيبف ُـ ٍنوت اؿائَ هٔ گـػػ

 

 

 

 

 

 

 

 

ثـآ تأهيي ايي هَؼاؿ ثـً ثبيؼ ضوي ًَت تبثلُْبٓ 

 كيلْ 750ثـً ّ مين كئ ػاعلٔ، يك اًيقبة ثَ هيقاى 

. ّات اف ىجكَ مـامـٓ ثـً عـيؼاؿٓ ىْػ

 

هَؼاؿ ىـس ؿػيو 

 650ثـً هبىيي آالت تْليؼ  1

 30ثـً تبمينبت  2

ثـً ؿّىٌبئ  3

مبعتوبهنب 

20 

 50مبيـ  4

 750مجـ كل 
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تاسيسات آب ّ آب سسأً - 5-4-4

آة هْؿػ ًيبف ّاصؼُبٓ ٌٍقتٔ ىبهل هَبؿه عظ تْليؼ، 

فوؼٍ هَـه آة . تأمينبت، مبعتوبى ُب ّ حمْعَ  هٔ ثبىؼ

ايي ّاصؼ تْليؼٓ ػؿ ٍنوت آة آىبهيؼًٔ ّ هبؼاىتٔ آثيبؿٓ 

ػؿ رؼّل ؽيل ثـآّؿػ هَـه . ىضبٓ مجق ّ تأمينبت هٔ ثبىؼ

. ؿّفاًَ آة هْؿػ ًيبف ايي ّاصؼ تْليؼٓ آّؿػٍ هٔ ىْػ

 

هَؼاؿ ىـس ؿػيو 

 (هرتهكقت)

 15مبعتوبى ُب  1

آثيبؿٓ ىضبٓ مجق ّ  2

حمْعَ ّػمتگبُِب 

45 

 15تأمينبت  3

 15مبيـ  4

 90مجـ كل 

 

 لْلَ كئ ػاعل كبؿعبًَ ّ ػاىنت يك خمقى ؽعيـٍ 

. هرتهكقجٔ آة ػؿ ايي ّاصؼ پيو ثئٌ  ىؼٍ امت50

 

تاسيسات سْخت ّ سْخت سسأً - 5-4-5
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مْعت يكٔ اف هٌبثـ تبهيي اًـژٓ ػؿ ُـ ّاصؼُبٓ 

ػؿ ايي ّاصؼ تْليؼٓ ثَ گبف ّ . مْعت هٔ ثبىؼ. ٌٍقتٔ امت

گبفّئيل هـثْعَ هٔ ثبىؼ كَ گبف ػؿ ىـآيٌؼ تْليؼ ّ 

ثـآ ؽعيـٍ . گبفّئيل ُن ػؿ ّمبيل ًَليَ كبؿثـٓ ػاؿػ

مْعت ػؿ ايي ّاصؼ تْليؼٓ يك خمقى ثَ گٌزبيو پٌذ هرتهكقت 

. پيو ثئٌ ىؼٍ امت
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ّسايل ًمليَ ّ جتِيضات محل ّ ًمل - 5-5-6

ثـآ اذمبم اهْؿ اػاؿٓ ّ تؼاؿكبتٔ ّ شمچٌيي ربجببئ هْاػ 

اّليَ ػؿ مبلي ُب، ّمبيل ًَليَ فيـ ػؿ ايي عـس 

. پيو ثئٌ ىؼٍ امت

 

 

تقؼاػ ىـس ؿػيو 

 2مْاؿٓ  1

 1ّاًت ػّ تٌٔ  2

لييرتاك ػّ  3

تٌٔ 

1 

 1لْػؿ  4

 1 تي 5رـحَيل  5

 

سيستن گشهايص ّ سشهايص -5-4-7

ثب امتيبػٍ اف خببؿٓ ُبٓ ٌٍقتٔ ّ ثـٍٔ، گـهبٓ هْؿػ 

شمچٌيي . ًيبف مبعتوبى ُب ّ مبلي ُبٓ تْليؼ تأهيي هٔ ىْػ

ثـآ مـهبيو هْؿػ ًيبف اف كْلـُبٓ آثٔ ّ گبفٓ امتيبػٍ 

. هٔ ىْػ
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ّسايل اطفآ دشيك - 5-4-8

ػؿ ايي ّاصؼ تْليؼٓ ثَ ػليل امتيبػٍ اف هْاػ 

اّليَ آتو فا، فالٍّ ثـ امتيبػٍ اف كپنْل ُبٓ آتو ًيبًٔ 

 هرتهكقجٔ ثَ شمـاٍ جتِيقات ربًجٔ 5اف يك خمقى ؽعيـٍ آة 

. آى امتيبػٍ عْاُؼ ىؼ
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بشآّسد اًشژٓ هْسدًياس طشح - 6

ػؿ ايي ّاصؼ تْليؼٓ ثـً، آة، گبفّئيل ّ ثٌقيي ثَ 

فٌْاى هٌبثـ تأهيي اًـژٓ ثَ كبؿ ثـػٍ هٔ ؿًّؼ كَ 

 .ثـآّؿػ مبالًَ ايي هْاؿػ ػؿ رؼّل ؽيل اؿائَ هٔ ىْػ

 

هَؼاؿ ّاصؼ ىـس ؿػيو 

كيلّْات ثـً  1

مبفت 

2520000 

 27000هرتهكقت آة  2

 35000ليرت گبفّئيل  3

 25550ليرت ثٌقيي  4

 

بشآّسد صهيي، ساختواى ُآ تْليذٓ ّ غيشتْليذٓ - 7

بشآّسد ساختواى ُآ تْليذٓ ّ غيشتْليذٓ - 7-1

اعتَبً ىضبٓ هٌبمت ّ كبىٔ رِت اهْؿ تْليؼ ّ 

تبمينبت كبؿعبًَ اف ًؾـ مِْلت ػؿ اهـ تـػػ كبؿكٌبى ّ 

. ربجببئ هْاػ اّليَ ّ حمَْالت صبئق اشميت امت

ػؿ ايي ٍونت ثب تْرَ ثَ اثقبػ هبىيي آالت، صزن هْاػ 

 هبلٔ ّ ىـّه ّ اّليَ، ىضبٓ هْؿػ ًيبف پـمٌل اػاؿٓ 

ىضبٓ هْؿػ ًيبف تأمينبت هْؿػ ًيبف ايي ّاصؼ تْليؼٓ، 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  

 

 

 66 

توليدكودكمپوست:عنوانطرح  

هنبصت هْؿػ ًيبف ُـ خبو حمبمجَ كَ ػؿ رؼّل ؽيل آّؿػٍ 

. ىؼٍ امت
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هنبصت ىـس ؿػيو 

 (هرتهـثـ)

 1100مبلي تْليؼ  1

اًجبؿحمَْل ّ هْاػ  2

اّليَ 

700 

مبعتوبى ُبٓ اػاؿٓ،  3

ؿىبُٔ ّ عؼهبتٔ 

300 

 30ًگِجبًٔ  4

آفهبييگبٍ ّ  5

تقويـگبٍ 

120 

 2250مجـ كل 

 

 

بشآّسد صهيي ّ حمْطَ ساصٓ - 7-2

ثـآّؿػ فهيي، حمْعَ مبفٓ ّ ضـايت هـثْعَ ثـآ حمبمجَ ػؿ 

 .رؼّل ؽيل آّؿػٍ هٔ ىْػ

 

هَؼاؿ ضـيت ىـس ؿػيو 

هرتهـثـ 7875 ثـاثـ هنبصت 38فهيي  1
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مبعتوبى ُب 

عبكربػاؿٓ ّ  2

تنغيش 

هقبػل هنبصت 

مبعتوبى ُب 

3825 " 

عيبثبى كئ ّ  3

پبؿكيٌگ 

 " 1575هنبصت فهيي % 20

 ػؿٍؼ هنبصت 40ىضبٓ مجق  4

فهيي 

3150 " 

  85×52ثَ اثقبػ ػيْاؿكئ  5

ثَ اؿتيبؿ ػّ هرت 

88 " 

چـاك ثـً ثـآ  6

ؿّىٌبئ 

هرتهـثـ يك 50ُـ 

فؼػ 

 فؼػ 100

ًمطَ جامنائ ساختواهنا - 7-3

ًَيَ ربسمبئ مبعتوبى ُب افن اف مبلي  تْليؼ، 

ثـامبك هبيٌَ مبفٓ هنيـُبٓ محل ... اًجبؿُب، تقويـگبٍ ّ 

. ّ ًَل هْاػ، حمَْالت ّ پـمٌل ثَ ىـس ؽيل پييٌِبػ هٔ ىْػ
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12 
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« كوپْمت»ًَيَ ربسمبئ مبعتوبى ُبٓ ّاصؼ تْليؼٓ *

- 9آفهبييگبٍ   - 5مبلي تْليؼ    -1

مـّيل هبؼاىتٔ  

مبعتوبى اػاؿٓ - 6اًجبؿ هْاػ اّليَ    -2

 تبمينبت ثـً- 10 

مـايؼاؿٓ ّ ًگِجبًٔ - 7اًجبؿ حمَْل    -3

 تبمينبت ػىـ پنبة- 11 

مؾاعْؿٓ ّ سمبفعبًَ - 8تقويـگبٍ     -4

 مبيـ تبمينبت- 12 
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بشآّسد ًيشّٓ اًسأً هْسدًياص طشح - 8

ثب ّرْػ پييـىت ُبٓ فيبػ ػؿ فهيٌَ اتْهبميْى 

هبىيي آالت، ػؿ دتبم ّاصؼُبٓ ٌٍقتٔ ًيـّٓ اًنبًٔ ثَ 

مبفهبى حمنْة هٔ ىْػ ّ « ػاؿائ ّ مـهبيَ اٍلٔ»فٌْاى 

ايي ًيـّٓ اًنبًٔ امت كَ ػؿ كويت ّ كيييت عؼهبت ّ 

حمَْالت يك مبفهبى ًَو امبمٔ ثبفٓ هٔ كٌؼ ّ ػؿ ُـ عـس 

تْليؼٓ اًتغبة ًيـّٓ اًنبًٔ جمـة، هبُـ ّ هتغٌَ ػؿ 

هقوْال . هـاصل اّليَ ؿاٍ اًؼافٓ هْؿػ تْرَ ٍـاؿ هٔ گيـػ

ًيـُّبٓ اًنبًٔ ػؿ مَ خبو تْليؼ، پيتيجبًٔ ّ عؼهبتٔ هؼ 

ًيـُّبٓ اًنبًٔ هْؿػ ًيبف ايي عـس . ًؾـ ٍـاؿ هٔ گيـًؼ

 :ػؿ رؼّل ؽيل اؿائَ هٔ ىْػ

 

تقؼاػ ىـس ؿػيو 

 (ًيـ)

هؼيـ - تْليؼ  1

تْليؼ 

1 

كبؿگـ - 

هبُـ 

5 

كبؿگـ - 

مبػٍ 

10 

 1مـپـمت - آفهبييگبٍ  2

 1تكٌينيي - 
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 1مـپـمت - آفهبييگبٍ  3

 1تكٌنيي 

 1تكٌينيي تقويـات  4

 1كبؿگـ هبُـ  

كبؿهٌؼاػاؿٓ، هبلٔ،  5

ىـّه 

6 

 2ًيـّٓ عؼهبتٔ  6

 29 مجـ كل 

 

 

بشآّسد هْاد اّليَ هْسدًياص - 9

هْاػ اّليَ ايي عـس خبئ اف فثبلَ  ىِـٓ امت كَ 

ثَ شميي عبعـ تـكيت ػؿٍؼ فثبلَ . ٍبثل كوپْمت ىؼى ػاؿًؼ

رؼّل . ًَو تقييي كٌٌؼٍ آ ػؿ كيييت كْػ كوپْمت ػاؿػ

ؽيل تـكيت ػؿٍؼ فثبلَ ػؿ چٌؼ ىِـ ثقؿگ كيْؿ ؿا ًيبى 

ثب تْرَ ثَ ايي كَ هيقاى هْاػ ٍبثل كوپْمت ػؿ . هٔ ػُؼ

 ػؿٍؼ كل 6هٌبعٌ ىِـٓ كيْؿ فيبػ ثْػٍ ّ فوْهًب كورت اف 

فثبلَ سمٔ ثبىؼ، هبـٍ ثـػاؿٓ اف ؿّه كوپْمت ػاؿآ تْريَ 

. اٍتَبػٓ امت

ًْؿ ؿػيو 

هْاػ 

ؿىت ىيـاف اُْاف اٍيِبى مسٌبى شمؼاى هيِؼ ذتـاى 
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هْاػ  1

ٍبثل 

كوپْمت 

72/70 92/63 67/77 96/67 28/71 96/70 86/65 36/80 

كبمؾ،  2

كبؿتي 

ّ هَْا 

32/10 92/9 17/6 77/8 6/4 88/8 8/24 74/7 

 28/5 29/4 33/8 91/3 65/3 32/3 22/4 72/5پالمتيك  3

 28/5 96/4 53/1 35/3 36/4 14/2 97/3 43/1ىلقات  4

 33/1 5/3 77/2 9/4 6/3 47/2 84/2 83/8ىييَ  5

 24/5 6/13 54/7 3/13 3/12 23/9 13/15 96/8مبيـ  6

 تـكيجبت تيكيل ػٌُؼٍ هْاػ فايؼ ربهؼ ىِـٓ ػؿ تقؼاػٓ *

 (ػؿٍؼّفًٔ)اف ىِـُبٓ ثقؿگ كيْؿ 
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هْاػ اّليَ هْؿػ ًيبف ايي عـس ثب تْرَ ثَ ؽـىيت امسٔ 

. آى ػؿ رؼّل ؽيل اؿائَ هٔ ىًْؼ

 

هيقاى هَـه ىـس ؿػيو 

مبالًَ 

 تي 140فثبلَ ىِـٓ  1

 فؼػ 000/400كينَ چٌؼ اليَ  2

 تي 20ًظ  3

 

 بشًاهَ صهاى بٌذٓ اجشآ طشح  10

 اف ًؾـ مقت ّ صزن اهْؿ، فهبى ثٌؼٓ عـس ُبٓ ٌٍقتٔ 

اف هـصلَ حتَيٌ ىكـ اّليَ ّ اًتغبة هيبّؿ تب هـصلَ هبـٍ 

ثـػاؿٓ ػائن اف ّاصؼ ٌٍقتٔ ؿا ىـا هٔ گيـػ كَ ػؿ ايي 

هـاصل اؿكبى ارـائ هتقؼػ افن اف ُيئت هؤمل، هيبّؿ، 

جمـٓ، ىـّىٌؼٍ ّ پيوبًكبؿاى ػؿ هَبعـ خمتلو ًَو عْػ ؿا 

هغبثٌ ؿّه ُبٓ . ػؿ پييـىت كبؿ اييبء عْاٌُؼ سمْػ

هتؼاّل ػؿ ٌٍقت هقوْاًل هٔ تْاى هـاصل ارـائ كبؿ ؿا ثَ 

. ىو هـصلَ تَنين سمْػ

 

  هشدلَ اّل*
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 هغبلقبت ىٌٔ، اٍتَبػٓ ّ اهكبى مٌزٔ، ذتيَ پيو ًْيل 

. ٍـاؿػاػُبٓ هـثْعَ، اًتغبة جمـٓ عـس ّ هيبّؿ

 

هشدلَ دّم *

 اًتغبة ؿّه تْليؼ، ذتيَ هيغَبت فوْهٔ هبىيي آالت، 

 .اًتغبة هبىيي آالت ّ جتِيقات اٍلٔ

 

 هشدلَ سْم *

 تقـيو هـاصل ارـائ كبؿ ىبهل تؼاؿكبت هَبحل ّ 

لْافم، اًتغبة پيوبًكبؿ ميْيل ّ ًَت، فوليبت ميْيل 

. كبؿعبًَ ّ ًؾبؿت ثـ آى ّ ذتيَ ػمتْؿالقول ُبٓ هـثْعَ

 

هشدلَ چِاسم *

ذتيَ مينتن ُبٓ فوليبتٔ كبؿعبًَ ىبهل   آهْفه پـمٌل،

ثـًبهَ ؿيقٓ، تقويـ ّ ًگِؼاؿٓ، عـيؼ ّ ىـّه، اػاؿٓ ّ 

. هبلٔ، آهبػٍ مبفٓ ّاصؼ رِت ًَت جتِيقات

 

 هشدلَ پٌجن*

 ايي هـصلَ ثب ًَت ّ ًؾبؿت ثـ فوليبت ًَت جتِيقات، 

ؿاٍ اًؼافٓ ػمتگبُِب ّ عغْط تْليؼ ّ آفهبيو ُبٓ 

. هبـٍ ثـػاؿٓ ػؿگيـ عْاُؼ ثْػ
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 هشدلَ ضطن *

 ايي هـصلَ كَ ثَ فٌْاى هـصلَ هنبئ ُـ ثـًبهَ هٔ 

. هقـّه امت« هبـٍ ثـػاؿٓ جتبؿٓ ّ ػائن»ثبىؼ ثَ هـصلَ 
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ػؿ رؼّل ؽيل ثـًبهَ فهبى ثٌؼٓ ؿاٍ اًؼافٓ ايي ّصؼ 

. تْليؼٓ اؿائَ هٔ ىْػ

 

هؼت فهبى هـاصل ىقبليت ؿػيو 

 (هــبٍ)

هالصؾبت 

ثقضٔ اف  3هـصلَ اّل  1

ىقبليت ُبٓ 

تقـيو ىؼٍ 

ثَْؿت شمقهبى 

اذمبم هييْػ 

لؾا فهبى 

ارـآ عـس 

كورت اف فهبى 

 2هـصلَ ػّم  2

 3هـصلَ مْم  3

 2هـصلَ چِبؿم  4

 1هـصلَ پٌزن  5

 1هـصلَ ىين  6
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پيطٌِاد حمل اجشآ طشح - 11

 ػؿ هْؿػ هنئلَ هكبى يبثٔ اصؼاث ّاصؼُبٓ 

تْليؼٓ، هؼل ُب ّ ؿّه ُبٓ هتقؼػٓ ّرْػ ػاؿػ كَ 

فْاهل ثنيبؿ هِن، امبمٔ ّ هؤحـ ػؿ ػمتيبثٔ ثَ حمل 

اف هِورتيي فْاهل . هٌبمت ارـآ عـس ػعبلت هٔ كٌٌؼ

هْرْػ ػؿ ايي ؿاثغَ هٔ تْاى ثَ هْاؿػ ؽيل اىبؿٍ 

. سمْػ

  ًًٔيـّٓ هبُـ ّ هتغٌَ هْؿػ ًيبف )ًيـّٓ اًنب

  9رِت ايزبػ اىتنبل

 اؿفأً ّ ػمتيبثٔ ثَ اهكبى تأهيي ) ٍيوت فهيي

 (هَؼاؿ فيبػ آى

  ٔ(رِت اىقايو مْػػُٔ عـس)هقبىيت هبليبت 

 َػمرتمٔ آمبى ثَ هٌبثـ تأهيي هْاػ اّلي 

 ٓاهكبى پؾيـ ثْػى ٍبػؿات حمَْل تْليؼ 

 ٔمبفگبؿ ثْػى ثب حميظ فينت ّ كبُو آلْػگ 

  ،اهكبى تأهيي تأمينبت هْؿػ ًيبف هخل ثـً، آة

 ...گبف ّ

  ٍػمرتمٔ ثَ اهكبًبت فيـثٌبئ هخل ىـّػگبٍ، ؿا

 .آُي ّ ؿاُِبٓ فهئٌ

ثـآّؿػٍ 

ىؼٍ، عْاُؼ 

. ىؼ
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ثب تْرَ ثَ هْاؿػ ىًْ، ؿاٍ اًؼافٓ ايي ّاصؼ 

تْليؼٓ ػؿ كليَ ىِـمتبهنبٓ امتبى ٍبثل تْريَ 

. هٔ ثبىؼ

بشسسٔ ُآ هالٔ ّ التػادٓ طشح : فػل چِاسم

هقـىٔ حمَْل ّ ثـًبهَ تْليؼ مبليبًَ - 1

ؿّه تْليؼ حمَْل - 2

ثـآّؿػ هَؼاؿٓ ّ ؿيبلٔ هْاػ اّليَ - 3

ثـآّؿػ هَؼاؿٓ ّ ؿيبلٔ اًـژٓ هْؿػ ًيبف - 4

ثـآّؿػ ًيـّٓ اًنبًٔ ّ ُقيٌَ ُبٓ آى - 5

ثـآّؿػ ُقيٌَ ُبٓ هبىيي آالت تْليؼ - 6

ثـآّؿػ ُقيٌَ ُبٓ جتِيقات ّ تأمينبت فوْهٔ - 7

ثـآّؿػ ُقيٌَ ُبٓ ّمبئظ ًَليَ فوْهٔ ّ ّمبيل محل ّ - 8

ًَل 

ثـآّؿػ ُقيٌَ ُبٓ لْافم ّ احبحيَ اػاؿٓ - 9

ثـآّؿػ ُقيٌَ ُبٓ فهيي، مبعتوبى  ّحمْعَ مبفٓ - 10

ثـآّؿػ ُقيٌَ ُبٓ ٍجل اف هبـٍ ثـػاؿٓ - 11

ثـآّؿػ مـهبيَ حبثت - 12

ثـآّؿػ مـهبيَ ػؿ گـػه - 13

ثـآّؿػ مـهبيَ گؾاؿٓ كل ّ رمٍْ تأهيي هٌبثـ آى - 14

ثـآّؿػ ُقيٌَ ُبٓ امتِالك - 15

ثـآّؿػ ُقيٌَ ُبٓ ميـفوليبتٔ - 16

ثـآّؿػ ُقيٌَ ُبٓ ًگِؼاؿٓ ّ تقويـات - 17

ثـآّؿػ ُقيٌَ ُبٓ فوليبتٔ - 18

ثـآّؿػ ُقيٌَ ُبٓ حبثت تْليؼ - 19

ثـآّؿػ ُقيٌَ ُبٓ هتنيـ تْليؼ - 20
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ثـآّؿػ ُقيٌَ ُبٓ كل تْليؼ - 21

حمبمجَ ٍيوت دتبم ىؼٍ  - 22

ثـآّؿػ ٍيوت ىـّه حمَْل - 23
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هعشفٔ حمػْل  - 1

 (WPC) حمَْالت تْليؼٓ ايي ّاصؼ، حمَْالت چْة پالمتيك 

هٔ ثبىٌؼ كَ هَـه فوؼٍ آى ػؿ ٌٍقت مبعتوبى مبفٓ هٔ ثبىؼ 

. ّفولكـػ كلٔ آى ثَ ىـس ؽيل امت

 

هيقاى ىـس ؿػيو 

تي ػؿ مبل 10000كوپْمت  1

تقؼاػ ؿّف كبؿ ػؿ  2

مبل 

ؿّف 300

تقؼاػ ًْثت كبؿ ػؿ  3

ؿّف 

 ًْثت 2

مبفت كبؿٓ ػؿ ُـ  4

ًْثت 

 مبفت 8

 

سّش تْليذ حمػْل - 2

 

: هشادل تْليذ ايي حمػْالت بَ ضشح ريل است

آهبػٍ مبفٓ هْاػ اّليَ -1

تيكيك ّ رؼامبفٓ ّ ػاًَ ثٌؼٓ هْاػ  -2

ختويـ هْاػ - 3

هـمْة مبفٓ حمَْل - 4

فوليبت هنبئ، ثنتَ ثٌؼٓ ّ اًجبؿه حمَْل - 5
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بشآّسد همذاسٓ ّ سيالٔ هْاد اّليَ - 3

 

ؿػٓ

ه 

هيقاى ًبم هْاػ اّليَ 

هْؿػ 

ًيبف 

هببٓ ّاصؼ 

ّاصؼ 

 (ؿيبل)

هببٓ كل 

 (ؿيبل)

/000تي  14000فثبلَ  1

200 

000/000/800

/2 

كينَ پلٔ  2

پـّپليي 

000/

400 

 000/000/800 2000فؼػ 

/000تي  20ًظ  3

000/5 

000/000/100 

000/000/700- - - مجـ كل  4

/3 
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بشآّسد همذاسٓ ّ سيالٔ اًشژٓ هْسد ًياص - 4

 

هببٓ هَؼاؿ ّاصؼ ىـس ؿػيو 

ّاصؼ 

 (ؿيبل)

هببٓ كل 

 (ؿيبل)

كيلّْات ثـً  1

مبفت 

2520000 350 000/000/882 

 000/000/27 1000 27000هرتهكقت آة  2

 000/550/25 1000 25550ليرت ثٌقيي  3

 000/500/7 250 30000ليرت گبفّئيل  4

- - - هرتهكقت گبف  5

 000/050/942مجـ كل 
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بشآّسد ًيشّٓ اًسأً ّ ُضيٌَ ُآ آى - 5

 

ؿػٓ

ه 

تقؼاىـس 

ػ 

ًيـ)

 )

هتْمظ 

صًَْ 

هبُبًَ 

 (ؿيبل)

صًَْ كل 

 14ثـآ 

هبٍ  

 (ؿيبل)

/000/000 1هؼيـفبهل  1

10 

000/000/

140 

/000/000 1هؼيـتْليؼ  2

8 

000/000/

112 

/000/000 7كبؿگـ هبُـ  3

4 

000/000/

392 

/000/500 2تكٌينيي  4

4 

000/000/

126 

/000/500 12كبؿگـمبػٍ  5

3 

000/000/

588 

-كبؿهٌؼ اػاؿٓ 6

هبلٔ ّ عؼهبتٔ 

6 000/000/

4 

000/000/

336 

/000/000-  29جموْؿ  7

694/1 
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/000/620- - ثيوَ كبؿىـهب 23% 8

389 

/000/620  29جموْؿ 

083/2 

 



بسمه تعالي  
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بشآّسد ُضيٌَ ُآ هاضيي آالت تْليذ - 6

 

ؿػٓ

ه 

هببٓ ّاصؼ تقؼاػ ًبم هبىيي آالت 

 (ؿيبل)

هببٓ كل 

 (ؿيبل)

/000/000 1تٌٔ 60ثبمكْل  1

180 

000/000/

180 

/000/000هرتعْل 9ًَبلَ ٍيضَ آ  2

25 

000/000/

225 

هرتع250ًَْبلَ تنوَ ٓ  3

ل 

000/000/

2 

000/000/

500 

/000/000هرتعْل 50ًَبلَ فذميـٓ  4

1 

000/000/50 

/000/000 1مـًؼ اّليَ  5

550 

000/000/

550 

/000/000 1اًرتييي ػؿام  6

600 

000/000/

600 

هبىيي ثـگـاى  7

كْػ 

2 000/000/

550 

000/000/

110 

/000/000 1پغو كٌٌؼٍ كْػ  8

100 

000/000/

100 

ىي ُب ُْاػُٔ ّ  9

هكو 

12 000/000/

6 

000/000/72 

/000/000 1مـًؼ حبًْيَ  10

650 

000/000/

650 

رؼاكٌٌؼٍ  11

هنٌبعينٔ 

2 000/000/

85 

000/000/

170 

/000/000 1ػٓ امتْحـ  12

500 

000/000/

500 
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ػمتگبٍ ثنتَ  13

ثٌؼٓ 

2 000/000/

150 

000/000/

300 

/000/000 1پـك ضبيقبت  14

85 

000/000/85 

/000/000يكنـٓ كبالُب ّ ٍيو ُب  15

50 

000/000/50 

/000/000 1كلْعَ عـػ كي  16

125 

000/000/

125 

/000/000- - مجـ كل 

257/5 
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بشآّسد ُضيٌَ ُآ جتِيضات ّ تأسيسات عوْهٔ - 7

 

هببٓ ّاصؼ تقؼاػ ًبم جتِيقات ؿػيو 

 (ؿيبل)

هببٓ كل 

 (ؿيبل)

 000/000/300 000/000/300يكنـٓ تأمينبت ثـً ّ ثـً ؿمبًٔ  1

 000/000/50 000/000/50" تأمينبت آة ّ آة ؿمبًٔ  2

 000/000/90 000/000/90" تأمينبت مـهبيو ّگـهبيو  3

 000/000/50 000/000/50" مينتن مْعت ؿمبًٔ  4

 000/000/35 000/000/35" مينتن اعيبء صـيٌ  5

 000/000/350 000/000/350يكنـٓ اثقاؿكبؿگبُٔ ّمبيل آفهبييگبُٔ  6

 000/000/50 000/000/50 1مغتٔ گيـ  7

 000/000/300 000/000/300 1ژًـاتْؿ  8

 000/000/225/1مجـ كل  
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بشآّسد ُضيٌَ ُآ ّسائط ًمليَ عوْهٔ ّ ّسايل - 8

محل ّ ًمل 

 

ًبم ؿػيو 

ّميلَ 

هببٓ ّاصؼ تقؼاػ 

 (ؿيبل)

هببٓ كل 

 (ؿيبل)

 000/000/300 000/000/150 2مْاؿٓ  1

ّاًت ػّ  2

تٌٔ 

1 000/000/80 000/000/80 

لييرتاك  3

ػّ تٌٔ 

1 000/000/250 000/000/250 

 000/000/800 000/000/800 1لْػؿ  4

رـحَيل  5

مَئ 

1 000/000/300 000/000/300 

 000/000/730/1مجـ كل  

 

بشآّسد ُضيٌَ ُآ لْاصم ّ اثاثيَ اداسٓ - 9

ُقيٌَ ُبٓ هـثْط ثَ جتِيقات ّ ّمبيل اػاؿٓ ّ 

: عؼهبتٔ ثَ ىـس ؽيل امت

 

هبآ ّادذ تعذاد ضشح سديف 

 (سيال)

هبآ كل 

 (سيال)



بسمه تعالي  
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عظ تليي ّ  1

ىبكل 

مـٓ 4

كبهل 

000/000/15 000/000/60 

هجلوبى  2

اػاؿٓ 

 000/000/60 000/000/15مـٓ 4

 25كوؼ ّ ىبيل  3

فؼػ 

000/000/1 000/000/25 

هيقّ لْافم  4

التضـيـ 

25 

فؼػ 

000/000/1 000/000/25 

 30ٌٍؼلٔ  5

فؼػ 

000/500 000/000/15 

 000/000/60 000/000/15 فؼػ 4ؿايبًَ كبهل   6

 000/000/245مجـ كل  

بشآّسد ُضيٌَ ُآ صهيي، ساختواى ّحمْطَ ساصٓ  - 10

 بشآّسد ُضيٌَ ُآ صهيي – 10-1

 

هَؼاؿػيو 

ؿ 

هببٓ ّاصؼ 

 (ؿيبل)ّاصؼ

هببٓ 

 (ؿيبل)كل

هرتهـة 7875 1

ؿ 

000/100 000/500/

787 

 

 بشآّسد ُضيٌَ ُآ ساختواى ساصٓ – 10-2

 

سدٓ

ف 

همذاس ضشح 

هرتهش)

 (بع

هبآ 

 ّادذ

 (سيال)

هبآ 

 (سيال)كل
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/000 1100مبلي تْليؼ  1

500/1 

000/000/

650/1 

/000 700اًجبؿُب  2

500/1 

000/000/

050/1 

آفهبييگبٍ  3

ّتقويـگبٍ 

150 000/

900/1 

000/000/

285 

اػاؿٓ،ؿىبُٔ   4

ّعؼهبتٔ  

200 000/

100/2 

000/000/

630 

/000/000-  2250مجـ كل 

615/3 
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 بشآّسد ُضيٌَ ُآ حمْطَ ساصٓ- 10-3

 

ؿػٓ

 ه

هببٓ ّاصؼ هَؼاؿ ىـس 

 (ؿيبل)

هببٓ 

 (ؿيبل)كل

عبكربػاؿٓ،  1

عبكـيقٓ ّ تنغيش 

2825 000/50 000/250/

141 

/000/600 000/300 808ػيْاؿ كئ  2

161 

عيبثبى كئ ّ  3

پبؿكيٌگ 

1575 000/300 000/500/

472 

/000/000 000/200 3150ىضبٓ مجق  4

630 

 000/000/30 300000 100ؿّىٌبئ  5

/000/350مجـ كل 

435/1 

 

آّسد ُضيٌَ ُآ صهيي، ساختواى ّ حمْطَ  مجع بٌذٓ بش- 10-4

 ساصٓ

 

ُقيٌَ ُب ىـس ؿػيو 
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 (ؿيبل)

/000/000ُقيٌَ ُبٓ مبعتوبى مبفٓ   1

615/3 

/000/350ُقيٌَ ُبٓ حمْعَ مبفٓ  2

435/1 

/000/350 2 ّ 1مجـ ؿػيو  3

050/5 

/000/500ُقيٌَ فهيي  4

787 

/000/850مجـ كل 

837/5 

 

 

 

 بشآّسد ُضيٌَ  ُآ لبل اص هبشٍ بشداسٓ- 11

 

ؿػٓ

ه 

 ُقيٌَ ُبىـس 

 (ؿيبل)

ُقيٌَ هغبلقبت هَؼهبتٔ ّ ذتيَ  1

عـس ارـائ  

000/000/50 
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ُقيٌَ ُبٓ تبميل ىـكت ّ اعؾ  2

جمْفُب  

000/000/50 

 000/000/600ُقيٌَ ُبٓ ربؿٓ ػّؿٍ ارـآ عـس  3

ُقيٌَ ُبٓ هـثْط ثَ ػؿيبىت  4

تنِيالت ثبًكٔ 

000/000/100 

ُقيٌَ ُبٓ آهْفىٔ ّ هبـٍ  5

ثـػاؿٓ افهبيئ 

000/000/250 

 000/500/52مبيـ ُقيٌَ ُب   6

/000/500/102مجـ كل 

1 
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 بشآّسد سشهايَ ثابت- 12

 

ُقيٌَ ُب ىـس  ؿػيو

 (ؿيبل)

/000/000هبىيي آالت  تْليؼ   1

257/5 

/000/000جتِيقات ّ تبمينبت فوْهٔ   2

225/1 

/000/000ّمبيل ًَليَ  3

740/1 

/000/500فهيي  4

787 

/000/350مبعتوبى ّ حمْعَ مبفٓ  5

050/5 

/000/000احبحيَ ّ لْافم اػاؿٓ  6

245 

/000/100ًَت ّ ؿاٍ اًؼافٓ  7

324 

ُقيٌَ ُبٓ پيو ثئٌ ًيؼٍ  8

 ( اٍالم ىًْػؿٍؼ 5)

500/475/

309/7 
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ُقيٌَ ُبٓ ٍجل اف هبـٍ  9

ثـػاؿٓ 

000/500/

102/1 

/500/397 مجـ كل

452/16 
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 ّسد سشهايَ دس گشدشآبش- 13

 

سدٓ

 ف

تعذاد سّص ضشح 

كاسٓ 

ُضيٌَ ُا 

 (سيال)

 000/000/555 ؿّف 45هْاػ اّليَ ػاعلٔ  1

- - هْاػ اّليَ عبؿرٔ  2

صًَْ ّ هقايبٓ  3

كبؿكٌبى  

 000/178/486 ؿّف 70

اًْاؿ اًـژٓ هْؿػ  4

ًيبف 

 833/110/204  ؿّف65

 000/000/50- ُقيٌَ ُبٓ ىـّه  5

 5)مبيـ ُقيٌَ ُب 6

 (ػؿٍؼ اٍالم ىًْ

 -442/764/64 

275/053/360مجـ كل 

/1 

 

بشآّسد سشهايَ گزاسٓ كل ّ حنٍْ تاهيي هٌابع  - 14

ّسد سشهايَ گزاسٓ كل  آبش- 14-1

مـهبيَ حبثت + مـهبيَ ػؿ گـػه 

مـهبيَ  گؾاؿٓ كل = 
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  500/397/452/16+275/053/360/1=775/450/812/17ؿيبل

مـهبيَ  گؾاؿٓ كل = 
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 حنٍْ تاهيي هٌابع ّ اخز ّام باًكٔ - 14-2

 

سدٓ

 ف

دسظضشح 

د 

سشهايَ 

گزاسٓ 

 (سيال)

مـهبيَ  1

حبثت  

/000/959 40مِن هتَبضٔ 

580/6 

مِن ثبًك ثَ ٍْؿت 

ّام ػؿاف هؼت 

60 500/438/

871/9 

مـهبيَ ػؿ  2

گـػه 

/983/015 30مِن هتَبضٔ 

408 

مِن ثبًك ثَ ٍْؿت 

ّام كْتبٍ هؼت 

70 292/037/

952 

مـهبيَ ػؿ كبؿهقػ  3

 (كْتبٍ هؼت)گـػه

14 221/285/

133 

مـهبيَ حبثت ػؿاف 

 ( مبل5َ)هؼت

14 390/001/

382/1 
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 بشآّسد ُضيٌَ ُآ استِالك- 15

 

ؿػٓ

ه 

ؿيب)ُقيٌَ ُبػؿٍؼ ىـس 

 (ل

 000/700/525 10هبىيي آالت تْليؼ  1

 000/500/122 10تبمينبت فوْهٔ  2

 000/000/173 10ّمبيل ًَليَ  3

مبعتوبى ّ حمْعَ  4

مبفٓ 

5 500/517/252 

احبحيَ ّ لْافم  5

اػاؿٓ 

20 000/000/49 

ُقيٌَ ًَت ّ ؿاٍ  6

اًؼافٓ 

10 000/410/32 

 750/094/73 10پيو ثئٌ ًيؼٍ  7

مجـ امتِالك  8

ػاؿائ ُبٓ حبثت 

 -250/222/228

/1 

امتِالك ٍجل اف هبـٍ  9

ثـػاؿٓ 

20 000/500/220 

250/722/448مجـ كل امتِالك 

/1 
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بسمه تعالي  
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 بشآّسد ُضيٌَ ُآ غيش عولياتٔ- 16

 

ؿيبل)ُقيٌَ ُبىـس ؿػيو 

 )

امتِالك ٍجل اف هبـٍ  1

ثـػاؿٓ 

000/500/220 

كبؿهقػ تنِيالت ثبًكٔ  2

ػؿاف هؼت 

390/001/382/

1 

/390/501/602مجـ كل 

1 

 

 بشآّسد ُضيٌَ ُآ ًگِذاسٓ ّ تعويشات - 17

 

ؿيب)ُقيٌَ ُبػؿٍؼ ىـس ؿػيو 

 (ل

 000/850/262 5هبىيي آالت تْليؼ  1

 000/500/122 10تبمينبت فوْهٔ  2

 000/000/173 10ّمبئظ ًَليَ  3

مبعتوبى ّ حمْعَ  4

مبفٓ 

2 000/007/101 



بسمه تعالي  
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احبحيَ ّ لْافم  5

اػاؿٓ 

10 000/500/24 

ًَ ُبٓ پيو ثئٌ ُٓق 6

ًيؼٍ 

 ػؿٍؼ اٍالم 5

ىًْ 

850/217/45 

 850/574/949مجـ كل 

 



بسمه تعالي  
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 بشآّسد ُضيٌَ ُآ عولياتٔ - 18

 

ؿيب)ُقًيَ ُبىـس ؿػيو 

 (ل

ُقيٌَ ُبٓ ميـ پـمٌلٔ  1

ػىرت هـكقٓ 

000/000/80 

ُقيٌَ ُبٓ ربؿٓ  2

آفهبييگبٍ 

000/000/100 

 000/000/200ُقيٌَ ُبٓ ىـّه  3

 000/000/80ُقيٌَ ُبٓ محل ّ ًَل  4

 000/000/460مجـ كل 

 

 ّسد ُضيٌَ ُآ ثابت تْليذآبش- 19

 

ؿػٓ

ه 

ؿيبل)ُقيٌَ ُبػؿٍؼ ىـس 

 )

/000/077/711 85صًَْ ّ هقايبٓ كبؿكٌبى  1

1 

 000/410/188 20اًْاؿ اًـژٓ  2

/250/722/448 100ُقيٌَ امتِالك  3

1 

ُقيٌَ ًگِؼاؿٓ ّ  4

تقويـات 

10 485/957/94 

ُقيٌَ ُبٓ پيو ثئٌ  5

 ( ػؿٍؼ5/3)ًيؼٍ

 -836/610/122 



بسمه تعالي  
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/571/777/625- مجـ ُقيٌَ ُبٓ تْليؼ   6

3 

 000/000/69 15ُقيٌَ ُبٓ فوليبتٔ  7

 795/904/32 100( 002/0)ثيوَ كبؿعبًَ  8

 221/285/133 100كبؿهقػ تنِيالت ثبًكٔ  9

/587/967/860مجـ كل ُقيٌَ ُبٓ حبثت 

3 

 

 

 

 بشآّسد ُضيٌَ ُآ هتغيش تْليذ- 20

 

ُقيٌَ ػؿٍؼ ىـس ؿػيو 

 (ؿيبل)ُب

000/000/700 100هْاػ اّليَ  1

/3 

صًَْ ّ هقايبٓ  2

كبؿكٌبى 

15 000/543/312 

 000/640/753 80اًْاؿ اًـژٓ  3

ُقيٌَ ُبٓ ًگِؼاؿٓ ّ  4

تقويـات 

90 365/617/854 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان
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ُقيٌَ ُبٓ پيو ثئٌ  5

ًيؼٍ  

 -013/728/196 

مجـ ُقيٌَ ُبٓ هتنيـ  6

تْليؼ 

 -378/528/817

/5 

 000/000/391 85ُقيٌَ ُبٓ فوليبتٔ  7

378/528/208مجـ كل ُقيٌَ ُبٓ هتنيـ تْليؼ 

/6 

 

بشآّسد ُضيٌَ ُآ كل تْليذ - 21

ُقيٌَ + ُقيٌَ ُبٓ هتنيـ تْليؼ         

ُقيٌَ ُبٓ كل تْليؼ = حبثت تْليؼ 

 

= 587/967/860/3+378/528/208/6=965/495/069/10ؿيبل

 ُقيٌَ ُبٓ كل تْليؼ

 



بسمه تعالي  
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حماسبَ ليوت متام ضذٍ  - 22

 = ُقيٌَ ُبٓ كل تْليؼ        

ٍيوت دتبم ىؼٍ ُـكيلْ 

      ؽـىيت امسٔ تْليؼ 

    =      965/495/069/10   = 1007   ؿيبل 

ٍيوت دتبم ىؼٍ ُـكيلْ 

      000/000/10    
  
 

 ّسد ليوت فشّشآبش- 23

 

ؿػٓ

ه 

ُقيٌَ ُب ىـس 

 (ؿيبل)

كل اؿفه تْليؼ 

ثـامبك ؽـىيت امسٔ 

ٍيوت دتبم ىؼٍ  1

كيلْ ُـ 

1007 965/495/069/10 

ٍيوت ىـّه ُـ  2

كيلْ 

1309 000/000/090/13 

 000/000/020/3 302كيلْ مْػ ُـ  3

 

 

  

 



بسمه تعالي  
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حمبميَ ىبعٌ ُبٓ هبلٔ - ىَل پٌزن 

حمبمجَ ىـّه كل  -1

 حمبمجَ مْػ مبالًَ  -2

 حمبمجَ ُقيٌَ ًَغَ مـثنـ  -3

 ػؿٍؼ تْليؼ ػؿ ًَغَ مـثنـ  -4

 حمبمجَ فهبى ثـگيت مـهبيَ  -5

ًـط ثـگيت مـهبيَ - 5-1

مبل ُبٓ  ثـگيت مـهبيَ - 5-2

حمبمجَ صًَْ مـاًَ  - 6

حمبمجَ ىـّه مـاًَ -7

حمبمجَ مغش فيـثٌبٓ مـاًَ -8

حمبمجَ مـهبيَ گؾاؿٓ حبثت مـاًَ - 9

ًنجت اؿفه اىقّػٍ هبىيي آالت تْليؼٓ - 10

ػؿٍؼكبؿكٌبى تْليؼ ثَ كل كبؿكٌبى - 11

ًنجت مـهبيَ ػؿ گـػه ثَ مـهبيَ حبثت  - 12

حمبمجَ ىبعٌ ُبٓ هبـٍ ّؿٓ عـس - 13

ًنجت مْػ ثَ ىـّه - 13-1



بسمه تعالي  
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ًنجت مْػ ثَ مـهبيَ حبثت - 13-2

 (فيبى)عالٍَ رؼّل مْػ - 14



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان
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 : فشّش كل حماسبَ -1

 ٍيوت ىـّه ×تْليؼ ؽـىيت 

 ىـّه كل = ُـ كيلْ

965/495/069/10=000/000/10×

فشّش كل =1007

 

 :حماسبَ سْد سالياًَ- 2

ظشفيت تْليذ × سْد ُش كيلْ 

سْد كل = 

     

مْػ = 000/00/10×302=000/000/020/3

كل 

حماسبَ ُضيٌَ تْليذ دس ًمطَ سشبسش - 3

ُضيٌَ  ًمطَ  = ُضيٌَ ثابت 

سشبَ سش 

 ُضيٌَ هتغيش 

 ىـّه كل    

 

504/844/284/7
47/01

587/967/860/3

000/000/090/13

378/528/208/6
1

587/967/860/3







ُقيٌَ  تْليؼ ػؿ  = 

ًَغَ مـثنـ 

-1  



بسمه تعالي  
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بسمه تعالي  
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تْليذ ًمطَ سشبسش  دسغذ حماسبَ  -4

       ُضيٌَ  ثابت                 × 100

 ًمطَ سشبسش دس  دسغذ تْليذ =

  فشّش كل–         ُضيٌَ  هتغيش 

 

1/56100
622/471/881/6

587/967/860/3
100

378/528/208/6000/000/090/13

587/967/860/3



  ّليؼت ػؿٍؼ =

 ػؿًَغَ

 مـثنـ

 

 

حماسبَ صهاى بشگطت سشهايَ - 5

ًشخ باصگطت سشهايَ - 5-1

          سْد ساالًَ      ×100      

ًشخ باصگطت سشهايَ = 

سشهايَ گزاسٓ كل                   

 

دسغذ ًشخ باصگطت             

سشهايَ  

 

17100
775/450/812/17

000/000/020/3
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بشگطت سشهايَ دّسٍ - 5-2

    مـهبيَ كل         =                  

ػّؿٍ ثـگيت مـهبيَ = 

       مْػكل 

 

       775/450/812/17=   9/5 (پٌذ مبل ّ ًَ هبٍ)  

ػّؿٍ ثـگيت مـهبيَ =  

            000/000/020/3 

 

= ٍ    كل صًَْ هبُبى    حماسبَ دمْق سشاًَ- 6

صًَْ مـاًَ 

               تقؼاػ كل كبؿكٌبى 

 

414/987/5ريال    
29

000/635/173
 =  ًَصًَْ مـا

 

حماسبَ فشّش سشاًَ - 7

       ىـّه كل                        

                                   ىـّه مـاًَ= 

تقؼاػ كل كبؿكٌبى 

 

   000/000/090/13  = 310/379/451ؿيبل      

 ىـّه  مـاًَ= 

                    29 



بسمه تعالي  
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 حماسبَ سطخ صيشبٌآ سشاًَ- 8

مغش     =  هنبصت كل مبعتوبى ُب      

فيـثٌبٓ مـاًَ 

            تقؼاػ كبؿكٌبى 

مغش  =  2250  = 6/77       هرت هـثـ 

فيـثٌبٓ مـاًَ 

               29 

حماسبَ سشهايَ گزاسٓ سشاًَ ثابت - 9

مـهبيَ گؾاؿٓ    = مـهبيَ گؾاؿٓ حبثت      

حبثت مـاًَ 

          تقؼاػ كل كبؿكٌبى

 

    =   500/397/452/16= 052/324/567ؿيبل

مـهبيَ گؾاؿٓ حبثت مـاًَ 

      29 

 

 ًسبت اسصش افضّدٍ هاضيي آالت - 10

ػؿٍؼ    = اؿفه هبىيي آالت تْليؼ × 100         

اؿفه هبىيي آالت ثَ مـهبيَ حبثت 

          مـهبيَ گؾاؿٓ حبثت 

 



بسمه تعالي  
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ػؿٍؼاؿفه   =   000/000/257/5× 100 = 32     ػؿٍؼ

هبىيي آالت ثَ مـهبيَ حبثت 

       500/397/523/164 

 

دسغذ كاسكٌاى تْليذ بَ كل كاسكٌاى - 11

دسغذ    = تعذاد كاسكٌاى تْليذ  × 100  

كاسكٌاى تْليذ بَ كل كاسكٌاى 

   تعذاد كل كاسكٌاى 

 

ػؿٍؼ   =   16   ×100 = 2/55   ػؿٍؼ 

كبؿكٌبى تْليؼ ثَ كل كبؿكٌبى 

            29  

 

 

 

ًسبت سشهايَ  دس گشدش بَ سشهايَ ثابت - 12

ًنجت    = مـهبيَ ػؿ گـػه  ×  100      

مـهبيَ ػؿ گـػه ثَ حبثت مـاًَ 

         مـهبيَ حبثت 

 

ًنجت   =    275/053/360/1  ×  100=3/8 ػؿٍؼ 

مـهبيَ ػؿگـػه ثَ حبثت مـاًَ 
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    500/397/452/16  

 

حماسبَ ضاخع ُآ هبشٍ ّسٓ طشح - 13

ًسبت سْد بَ فشّش  - 13-1

   =          مْػ       × 100     

ًنجت مْػ ثَ ىـّه كل 

              ىـّه كل 

     

   =     000/000/020/3× 100=  1/23ػؿٍؼ 

ًنجت مْػ ثَ ىـّه  

     000/000/090/13 

 

ًسبت سْد بَ سشهايَ ثابت - 13-2

ًنجت     =           مْػ     × 100    

مْػ ثَ مـهبيَ حبثت 

     مـهبيَ حبثت 

 

  =       000/000/020/3 ×  100= 4/18    ػؿٍؼ

ًنجت مْػ ثَ مـهبيَ حبثت 

  500/397/452/16 

 

 

 (صياى)خالغَ جذّل سْد - 14



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  

 

 

 117 

توليدكودكمپوست:عنوانطرح  

 

 1391 1390 1389 1388 1387ضشح سديف 

 100 100 100 90 80ػؿٍؼامتيبػٍ افؽـىيت  1

 2300 2300 2300 2070 1840 (تي)هيقاى تْليؼ  2

 000/000/090/13 000/000/090/13 000/000/090/13 000/000/781/11 000/000/472/10 (ؿيبل)ىـّه عبلٌ  3

:  كنـهٔ ىْػ 4

ُقيٌَ ُبٓ تْليؼ 

677/559/805 368/546/062/90 565/495/069/1 565/495/069/1 565/495/069/1 

 035/504/020/3 035/504/020/3 035/504/020/3 632/453/718/2 228/403/416/2مْػًبّيژٍ  5

: كنـهٔ ىْػ 6

ُقيٌَ ُبٓ فوليبتٔ 

000/000/368 000/000/414 000/000/460 000/000/460 000/000/460 

 035/504/974/2 035/504/974/2 035/504/974/2 632/453/304/2 228/403/048/2مْػفوليبتٔ  7

: كنـهٔ ىْػ 8

ُقيٌَ ُبٓ ميـفوليبتٔ 

112/001/282/1 251/251/442/1 390/501/602/1 390/501/602/1 390/501/602/1 

 645/002/372/1 645/002/372/1 645/002/372/1 381/202/862 116/402/766ّيژٍ (فيبى)مْػ 9

- - - - - هبليبت ّ مْػ مِبم  10

 645/002/372/1 645/002/372/1 645/002/372/1 381/202/862 116/402/766مْػپل افهبليبت مِبم  11

 787/609/372/4 142/607/000/3 497/604/628/1 116/402/764- مْػّفيبى مٌْاتٔ  12

 432/612/744/5 787/609/372/6 142/607/000/3 497/604/628/7 116/402/764مْػًَل ثَ تـافًبهَ  13
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