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  86اسفند - اهواز        

 

 

« توليد قوطي كنسرو»: نام طرح
 

 

شركت شهرك هاي صنعتي خوزستان : كارفرما

 

 مهندس محمدرضا يوسفي: طراح
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فْشػت هغالة 

 

سديف 

 

صفحِ ؿشح 

:فصلاٍل 1

خالصِ هغالؼات فٌي ٍ التصادي 

1 

:فصلدٍم 2

هؼشفي هحصَل عشح 

2 

:فصلسَم 3

هغالؼات فٌي ٍ هٌْذػي عشح 

23 

:فصلچْاسم 4

تشسػي ّاي هالي ٍ التصادي عشح 

50 

 

:فصلپٌجن 5

هحاػثِ ؿاخص ّاي هالي 

69 
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 ششحسديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ششحسديف

 هشخصاتطشح* 1

  هيليَى ػذد9لَعي وٌؼشٍ        

 هاشييآالتتَليذ* 6

 % 100:     تخؾ داخل- 

:    - تخؾ خاسجي- 

 شاخصّايعولياتي 2

 سٍص 300:         تؼذاد سٍصواسي

 ًَتت 3:        تؼذادًَتت واسي

 ػاػت 8:           صهاى ّشًَتت

صهيي ٍ ػاختواى *  7

 هتشهشتغ 4550هؼاحت صهيي         -  

 هتشهشتغ 1000ػغح صيشتٌا            - 

 هتشهشتغ 500ػالي تَليذ             - 

    "     300اًثاسّا                    - 

"  200اداسي، سفاّي، تأػيؼات - 

دسصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسصذ 100:         هَاد داخلي

 :       -هَاد خاسجي

 

 سشهايِگزاسي* 8

 سيال 000/485/024/7ػشهايِ ثاتت        - 

 " 415/399/667/4 دسگشدؽ        "- 

   "  415/884/691/11:      گزاسي ول"- 

"  591/179/267/3ٍام وَتاُ هذت    - 

 تعذادكاسكٌاى* 4

 ًفش 1هذيش ػاهل      - 

  ًفش 19واسگش هاّش      - 

 "   21واسگش ػادُ      - 

 ًفش 5تىٌيؼيي        - 

  ًفش8واسهٌذ           - 

 ًفش 54                    

 ّضيٌِّايتَليذ* 9

 سيال 390/079/496/4ّضيٌِ ّاي ثاتت تَليذ   - 

 " 041/768/580/25 هتغيش                    "- 

 " 431/847/076/30:           ّضيٌِ ّاي ول- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 هگاويلٍَات ػاػت 454:  تشق هصشفي ػالياًِ- 

 هتشهىؼة 3000:   آب هصشفي ػالياًِ- 

  ليتش 6000:              گاصٍئيل  - 

  ليتش 18250:                تٌضيي- 

:      - تصفيِ فاضالب - 

دارد :           اعفاء حشيك-

 

 شاخصّاياقتصاديطشح* 10

ِ ػشتؼش-   دسصذ 8/42:   دسصذتَليذدس ًمغ

يه ػال ٍ ًِ هاُ :   ػال ّاي تاصگـت ػشهايِ- 

ِ ول واسوٌاى-   دسصذ 2/72:  دسصذواسوٌاى تَليذت

% 100:          دسصذ ػْن هٌاتغ داخلي- 
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هعزفي هحصَل طزح . فصل دٍم

هقذهِ - 1

تعزيف، ٍيضگي ّا ٍ هشخصات فٌي هحصَل - 2

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

هَا رد هصزف ٍ كاربزدّاي هحصَل - 4

اّويت استزاتضيكي كاال - 5

بزرسي باسار - 6
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هطالعات فٌي ٍ هٌْذسي طزح : فصل سَم

بزرط رٍش ّاي تَليذ هحصَل  -1

 شزح كاهل فزآيٌذ تَليذ -2

ُ ّاي كٌتزل كيفيت -3  بزرسي ايستگاّْا، هزاحل ٍ شيَ

 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 ٍ غيزتَليذي -7

 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَردًياس طزح -8

 بزآٍرد هَاد اٍليِ هَردًياس طزح -9

 بزًاهِ سهاى بٌذي اجزاي طزح -10

 پيشٌْاد هحل اجزاي طزح -11
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هطالعات فٌي ٍ هٌْذسي طزح : فصل سَم

بزرط رٍش ّاي تَليذ هحصَل  -12

 شزح كاهل فزآيٌذ تَليذ -13

ُ ّاي كٌتزل كيفيت -14  بزرسي ايستگاّْا، هزاحل ٍ شيَ

 بزآٍرد ظزفيت ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ -15

 آشٌايي با هاشيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي -16

 بزآٍرد اًزصي هَردًياس طزح -17

 بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيزتَليذي -18

 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَردًياس طزح -19

 بزآٍرد هَاد اٍليِ هَردًياس طزح -20

 بزًاهِ سهاى بٌذي اجزاي طزح -21

 پيشٌْاد هحل اجزاي طزح -22
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kw

Bar
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(Tin Plate)

(Tin Free Steel) TFS

(Chemical Passivated Steel)
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(Tin coating)
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(Lauer)



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 50 

تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 51 

تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 52 

تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

 

 

  

  

 

 

  

 

  

  

  



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 53 

تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

 پالػتيه، تا تَجِ تِ ٍضؼيت ٍاحذّاي –دس تخؾ ػشضِ هحصَالت چَب . لشاس هي گيشًذ

.  فؼال ٍ هيضاى تماضا، تاص ّن ًياص تِ ايي هحصَل ٍجَد داسد

 پالػتيه، ّواًغَسي وِ گفتِ ؿذ تِ دليل –دس تخؾ تماضاي هحصَالت چَب 

گؼتشدگي ٍ تٌَع هصشف دس صٌايغ هختلف تاصاس  آتي هحصَل هٌاػة ٍ هغلَب تِ ًظش هي سػذ 

ِ ّاي وف ٍ ديَاسّاي پيؾ ػاختِ ٍ تشاٍسع ّاي ساُ آّي ًيض اص جولِ تِ ػٌَاى  ٍلي ػالٍُ تش تخت

اص عشفي اص جولِ هحصَالتي وِ دس . تاصاس آتي ايي هحصَل دس ػايش وـَسّا هحؼَب هي گشدد

:  حال حاضش دس حيغِ آصهايؾ لشاس داسًذ ػثاستٌذ اص
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تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

  
بزرسي ّاي هالي ٍ اقتصادي طزح : فصل چْارم

هعزفي هحصَل ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ - 1

رٍش تَليذ هحصَل - 2

بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي هَاد اٍليِ - 3

بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي اًزصي هَرد ًياس - 4

ِ ّاي آى - 5 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي ٍ ّشيٌ

ِ ّاي هاشيي آالت تَليذ - 6 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي تجْيشات ٍ تأسيسات عوَهي - 7 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ٍسائط ًقليِ عوَهي ٍ ٍسايل حول ٍ ًقل - 8 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي لَاسم ٍ اثاثيِ اداري - 9 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي سهيي، ساختواى  ٍهحَطِ ساسي - 10 بزآٍرد ّشيٌ

ُ بزداري - 11 ِ ّاي قبل اس بْز بزآٍرد ّشيٌ

بزآٍرد سزهايِ ثابت - 12

بزآٍرد سزهايِ در گزدش - 13

ِ گذاري كل ٍ ًحَُ تأهيي هٌابع آى - 14 بزآٍرد سزهاي

ِ ّاي استْالك - 15 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي غيزعولياتي - 16 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ًگْذاري ٍ تعويزات - 17 بزآٍرد ّشيٌ

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي عولياتي - 18

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي ثابت تَليذ - 19

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي هتغيز تَليذ - 20

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي كل تَليذ - 21

هحاسبِ قيوت توام شذُ  - 22

بزآٍرد قيوت فزٍش هحصَل - 23
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تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

 


هعشفيهحصَل-1

ػولىشد . هي تاؿذ وِ دس صٌايغ غزايي واستشد داسد« لَعي وٌؼشٍ» هحصَالت ايي ٍاحذ، 

. ػاالًِ آى تِ ؿشح ريل اػت

 

هيضاى ؿشح سديف 

 هيليَى ػذد 9لَعي وٌؼشٍ  1

سٍص 300تؼذاد سٍص واس دس ػال  2

ًَتت 3تؼذاد ًَتت واس دس سٍص  3

 ػاػت 8ػاػت واسي دس ّش ًَتت  4

 

سٍشتَليذهحصَل-2


:هشاحلاصليتَليذاييهحصَالتبِششحريلاست

آهادُ ػاصي ٍ وٌتشل هَاد اٍليِ  

 آهادُ ًوَدى تذًِ لَعي تا تشؽ ٍسق ّا 

 دٍخت تذًِ لَعي 

 اػتفادُ اص هايغ الػتيه تشاي جلَگيشي اص ًـت هحتَي لَعي 

ِ تٌذي، وٌتشل ًْايي ٍ اًثاسؽ   تؼت
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تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

  

بشآٍسدهقذاسيٍسياليهَاداٍليِ-3



هيضاى هَسد ًام هَاد اٍليِ سديف 

ًياص 

تْاي ٍاحذ ٍاحذ 

 (سيال)

تْاي ول 

 (سيال)

 000/000/800/14 000/000/20تي  740ٍسق للغ اًذٍد الن خَسدُ  1

 000/000/000/6 000/000/20تن  300ٍسق للغ اًذٍد  2

 000/000/270 000/000/18تن  15هايغ الػتيه  3

ِ تٌذي  4  000/000/400/2 6000عدد  000/400واستي تؼت

 000/000/470/23هجوَع 
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تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

 

بشآٍسدهقذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4

 

تْاي ٍاحذ همذاس ٍاحذ ؿشح سديف 

 (سيال)

تْاي ول 

 (سيال)

 000/900/158 350 454000ويلٍَات ػاػت تشق  1

 000/000/3 1000 3000هتشهىؼة آب  2

 000/250/18 1000 18250ليتش تٌضيي  3

 000/500/1 250 6000ليتش گاصٍئيل  4

- - - هتشهىؼة گاص  5

 000/650/181جوغ ول 
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تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

 

بشآٍسدًيشٍياًساًيٍّضيٌِّايآى-5

 

تؼذاد ؿشح سديف 

 (ًفش)

هتَػظ حمَق 

 (سيال)هاّاًِ 

حمَق ول تشاي 

 (سيال) هاُ  14

 000/000/140 000/000/10 1هذيشػاهل  1

 000/000/064/1 000/000/4 19واسگش هاّش  2

 000/000/029/1 000/500/3 21واسگشػادُ  3

 000/000/315 000/500/4 5تىٌيؼيي  4

 000/000/448 000/000/4 8هالي ٍ خذهاتي -واسهٌذ اداسي 5

 000/000/996/2-  54هجوَع  6

 000/080/689- - تيوِ واسفشها 23% 7

 000/080/685/3  54هجوَع 
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تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

  

بشآٍسدّضيٌِّايهاشييآالتتَليذ-6



تْاي ٍاحذ تؼذاد ًام هاؿيي آالت سديف 

 (سيال)

تْاي ول 

 (سيال)

 000/000/85 000/000/85 1ليچي ٍسق تش  1

 000/000/250 000/000/55 1هاؿيي ػاخت تذًِ  2

 000/000/250 000/000/250 1پشع  3

 000/000/30 000/000/30 1ٍاى لحين  4

 000/000/7 000/000/7 1لة تشگشداى  5

 000/000/115 000/000/115 1دػتگاُ دستٌذ  6

 000/000/195 000/000/195 1الػتيه صى  7

 000/000/135 000/000/135 1وَسُ خـه وي  8

 000/000/35 000/000/35 1ووپشػَس َّا  9

 000/000/60 000/000/60 1دػتگاُ تؼت ًـتي  10

 000/000/50 000/000/50 1لة تشگشداى ػش ٍوف  11

 000/000/270 000/000/270 1دهٌذُ َّاي خـه  12

 000/000/175 000/000/175- ًَاس ًمالِ  13

 000/000/17 000/000/17 1هيض تؼتِ تٌذي  14

ِ اي  15  000/000/10 000/000/100 1 تي 25پشع ضشت

 000/000/579/1- جوغ ول  
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تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

  

بشآٍسدّضيٌِّايتجْيضاتٍتأسيساتعوَهي-7

 

تْاي ٍاحذ تؼذاد ًام تجْيضات سديف 

 (سيال)

تْاي ول 

 (سيال)

 000/000/500 000/000/500يىؼشي تأػيؼات تشق ٍ تشق سػاًي  1

 000/000/50 000/000/50" تأػيؼات آب ٍ آب سػاًي  2

 000/000/60 000/000/60" تأػيؼات ػشهايؾ ٍگشهايؾ  3

 000/000/35 000/000/35" ػيؼتن ػَخت سػاًي  4

 000/000/30 000/000/30" ػيؼتن اعفاء حشيك  5

 000/000/150 000/000/150يكسري اتضاسواسگاّي ٍػايل آصهايـگاّي  6

 000/000/825جوغ ول  
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تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

 



بشآٍسدّضيٌِّايٍسائطًقليِعوَهيٍٍسايلحولًٍقل-8



تْاي ٍاحذ تؼذاد ًام ٍػيلِ سديف 

 (سيال)

تْاي ول 

 (سيال)

 000/000/250 000/000/250 1ليفتشان دٍ تٌي  1

 000/000/150 000/000/150 1ػَاسي  2

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

 000/000/480جوغ ول  

 

ِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9 بشآٍسدّضيٌ

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

 

بْايٍاحذتعذادششحسديف

(سيال)

بْايكل

(سيال)

 000/000/40 000/000/10 ػشي واهل4خظ تلفي ٍ فاوغ  1

 000/000/60 000/000/15ػشي 4هثلواى اداسي  2

 000/000/20 000/000/1 ػذد 20ووذ ٍ فايل  3

 000/000/20 000/000/1 عدد 20هيضٍ لَاصم التحشيش  4

 000/000/16 000/400 عدد 40صٌذلي  5

ِ واهل   6  000/000/45 000/000/15 عدد 3ساياً

 000/000/201جوغ ول  
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تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

  

بشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10

بشآٍسدّضيٌِّايصهيي–10-1



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

 000/000/455 000/100هتشهشتغ  4550 1

 

بشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي–10-2



هقذاسششحسديف
(هتشهشبع)

بْايٍاحذ
(سيال)

بْاي
(سيال)كل

 000/000/750 000/500/1 500ػالي تَليذ  1

 000/000/450 000/500/1 300اًثاسّا  2

 000/000/190 000/900/1 100آصهايـگاُ ٍتؼويشگاُ  3

 000/000/210 000/100/2 100اداسي،سفاّي ٍخذهاتي    4

 000/000/600/1-  1000جوغ ول 
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تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

  

ِّايهحَطِساصي-10-3 بشآٍسدّضيٌ



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

 000/500/110 000/50 2210خاوثشداسي، خاوشيضي ٍ تؼغيح  1

 000/000/112 000/300 560ديَاس وـي  2

 000/000/273 000/300 910خياتاى وـي ٍ پاسويٌگ  3

 000/000/182 000/200 910فضاي ػثض  4

 000/000/12 300000ػذدتيشتشق 40سٍؿٌايي  5

 000/500/895/6جوغ ول 





ِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصيجوعبٌذيبش-10-4 آٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

ِ ّاي ػاختواى ػاصي   1  000/000/600/1ّضيٌ

ِ ّاي هحَعِ ػاصي  2  000/500/689ّضيٌ

 000/500/289/2 2 ٍ 1جوغ سديف  3

 000/000/455ّضيٌِ صهيي  4

 000/500/744/2جوغ ول 
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تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

  

 

بشآٍسدّضيٌِّايقبلاصبْشُبشداسي-11



ِ ّاؿشح سديف   (سيال) ّضيٌ

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

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

ِ ّاي جاسي دٍسُ اجشاي عشح  3  000/000/350ّضيٌ

ِ ّاي هشتَط تِ دسيافت تؼْيالت تاًىي  4  000/000/50ّضيٌ

 000/000/250ّضيٌِ ّاي آهَصؿي ٍ تْشُ تشداسي اصهايـي  5

ِ ّا   6  000/000/37ػايش ّضيٌ

 000/000/777جوغ ول 
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تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

  

بشآٍسدسشهايِثابت-12



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/579/1هاؿيي آالت  تَليذ   1

 000/000/825تجْيضات ٍ تاػيؼات ػوَهي   2

 000/000/480ٍػايل ًمليِ  3

 000/000/455صهيي  4

 000/500/289/2ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  5

 000/000/201اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  6

ُ اًذاصي  7  000/200/120ًصة ٍ سا

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  8  000/485/297 ( الالم فَقدسصذ 5)ّضيٌ

ِ ّاي لثل اص تْشُ تشداسي  9  000/000/777ّضيٌ

 000/485/024/7 جوغ ول
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تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

  

ٍسدسشهايِدسگشدشآبش-13



ِّاتعذادسٍصكاسيششحسديف (سيال)ّضيٌ

 000/500/352سٍص 45هَاد اٍليِ داخلي  1

- - هَاد اٍليِ خاسجي  2

 800/284/835 68حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى   3

 500/357/39  سٍص65اًَاع اًشطي هَسد ًياص  4

ِ ّاي فشٍؽ  5  000/000/50- ّضيٌ

ِ ّا 6  115/257/222-  ( دسصذ الالم فَق5)ػايش ّضيٌ

 415/399/667/4جوغ ول 

 

بشآٍسدسشهايِگزاسيكلًٍحَُتاهييهٌابع-14

ٍسدسشهايِگزاسيكلآبش-14-1

ػشهايِ  گزاسي ول = ػشهايِ ثاتت + ػشهايِ دس گشدؽ 

ػشهايِ  گزاسي ول  = 000/485/024/7 +415/399/667/4=415/884/691/11سيال
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ًحَُتاهييهٌابعٍاخزٍامباًكي-14-2



سشهايِگزاسيدسصذششحسديف

(سيال)

 000/794/809/2 40ػْن هتماضي ػشهايِ ثاتت   1

 000/691/214/4 60ػْن تاًه تِ صَست ٍام دساص هذت 

 825/219/400/1 30ػْن هتماضي ػشهايِ دس گشدؽ  2

 591/179/267/3 70ػْن تاًه تِ صَست ٍام وَتاُ هذت 

 143/405/457 14 (وَتاُ هذت)ػشهايِ دس گشدؽواسهضد  3

 740/056/590 14 ( ػال5ِ)ػشهايِ ثاتت دساص هذت
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تَليذقَطيكٌسشٍ:عٌَاىطشح

  

ِّاياستْالك-15 بشآٍسدّضيٌ

 

ِ ّادسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/900/157 10هاؿيي آالت تَليذ  1

 000/500/82 10تاػيؼات ػوَهي  2

 000/000/48 10ٍػايل ًمليِ  3

 000/475/114 5ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  4

 000/200/40 20اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

 000/020/12 10ّضيٌِ ًصة ٍ ساُ اًذاصي  6

 500/748/29 10پيؾ تيٌي ًـذُ  7

 500/843/484- جوغ اػتْالن داسايي ّاي ثاتت  8

 000/400/155 20اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  9

 500/243/640جوغ ول اػتْالن 
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ِّايغيشعولياتي-16 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّاؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/400/155اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  1

 740/056/590واسهضد تؼْيالت تاًىي دساص هذت  2

 740/456/745جوغ ول 

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّادسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/950/78 5هاؿيي آالت تَليذ  1

 000/500/82 10تاػيؼات ػوَهي  2

 000/000/48 10ٍػائظ ًمليِ  3

 000/790/45 2ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  4

 000/100/20 10اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ يّض 6  000/767/13 دسصذ الالم فَق 5ً

 000/107/289جوغ ول 
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ِّايعولياتي-18 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّاؿشح سديف   (سيال)ّضًي

ِ ّاي غيش پشػٌلي دفتش هشوضي  1  000/000/30ّضيٌ

ِ ّاي جاسي آصهايـگاُ  2  000/000/60ّضيٌ

 000/000/200ّضيٌِ ّاي فشٍؽ  3

 000/000/60ّضيٌِ ّاي حول ٍ ًمل  4

 000/000/350جوغ ول 

 

ٍسدّضيٌِّايثابتتَليذآبش-19



ِ ّادسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/318/132/3 85حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  1

 000/330/36 20اًَاع اًشطي  2

 500/243/640 100ّضيٌِ اػتْالن  3

 700/910/28 10ّضيٌِ ًگْذاسي ٍ تؼويشات  4

 077/323/134-  ( دسصذ5/3)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ 5

 277/125/972/3- جوغ ّضيٌِ ّاي تَليذ   6

 000/500/52 15ّضيٌِ ّاي ػولياتي  7

 970/048/14 100( 002/0)تيوِ واسخاًِ  8

 143/405/457 100واسهضد تؼْيالت تاًىي  9

 390/079/496/4جوغ ول ّضيٌِ ّاي ثاتت 
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ِّايهتغيشتَليذ-20 بشآٍسدّضيٌ

 

 (سيال)ّضيٌِ ّادسصذ ؿشح سديف 

 23/470/000/000 100هَاد اٍليِ  1

 552/762/000 15حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  2

 145/320/000 80اًَاع اًشطي  3

 300/196/260 90ّضيٌِ ّاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات  4

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ   5  741/989/854- ّضيٌ

 041/268/283/25- جوغ ّضيٌِ ّاي هتغيش تَليذ  6

ِ ّاي ػولياتي  7  297/500/000 85ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ   041/768/580/25جوغ ول ّضيٌ

 

ِّايكلتَليذ-21 بشآٍسدّضيٌ

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

ِ ّاي ول تَليذ= 390/079/496/4+041/768/580/25=431/847/076/30سيال   ّضيٌ
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هحاسبِقيوتتوامشذُ-22

ليوت توام ؿذُ ّش ػذد  = ّضيٌِ ّاي ول تَليذ       

     ظشفيت اػوي تَليذ 

ليوت توام ؿذُ ّش ػذد     =    431/847/076/30   = 3342  سيال 
          000/000/9      

 

ٍسدقيوتفشٍشآبش-23



ِ ّا ؿشح سديف  ول اسصؽ تَليذ تشاػاع ظشفيت  (سيال)ّضيٌ

اػوي 

 431/847/076/30 3342ػذد ليوت توام ؿذُ ّش  1

 000/000/090/36 4010ػذد ليوت فشٍؽ ّش 2

 000/000/012/6 668ػذد ػَد ّش 3
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هحاسيِ شاخص ّاي هالي - فصل پٌجن 

هحاسبِ فزٍش كل  -1

 هحاسبِ سَد ساالًِ  -2

 هحاسبِ ّشيٌِ ًقطِ سزبسز  -3

 درصذ تَليذ در ًقطِ سزبسز  -4

 هحاسبِ سهاى بزگشت سزهايِ  -5

ًزخ بزگشت سزهايِ - 5-1

سال ّاي  بزگشت سزهايِ - 5-2

هحاسبِ حقَق سزاًِ  - 6

هحاسبِ فزٍش سزاًِ -7

هحاسبِ سطح سيزبٌاي سزاًِ -8

ِ گذاري ثابت سزاًِ - 9 هحاسبِ سزهاي

ًسبت ارسش افشٍدُ هاشيي آالت تَليذي - 10

درصذكاركٌاى تَليذ بِ كل كاركٌاى - 11

ًسبت سزهايِ در گزدش بِ سزهايِ ثابت  - 12

ُ ٍري طزح - 13 هحاسبِ شاخص ّاي بْز

ًسبت سَد بِ فزٍش - 13-1

ًسبت سَد بِ سزهايِ ثابت - 13-2

 (سياى)خالصِ جذٍل سَد - 14
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:فشٍشكلهحاسبِ-1

 فشٍؽ ول =  ّش ويلَليوت فشٍؽ ×تَليذ ظشفيت 

فشٍشكل=4010×000/000/9=000/000/090/36

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدكل=ظشفيتتَليذ×سَدّشكيلَ

ػَد ول = 9/000/000×668=000/000/012/6     

هحاسبِّضيٌِتَليذدسًقطِسشبسش-3

ِسش=ّضيٌِثابت ًِقطِسشب ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فشٍؽ ول    

 

034/722/503/15
71/01

390/079/496/4

000/000/090/36

041/768/580/25
1

390/079/496/4







ِ  تَليذ دس ًمغِ ػشتؼش  =  ّضيٌ

 

-1 
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تَليذًقطِسشبسشدسصذهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًقطِسشبسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشكل–ّضيٌ

8/42100
959/231/509/10

390/079/496/4
100

041/768/580/25000/000/090/36

390/079/496/4



  ٍليذت دسصذ =

 ػشتؼش دسًمغِ

 

 

هحاسبِصهاىبشگشتسشهايِ-5

ًشخباصگشتسشهايِ-5-1

ًشخباصگشتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيكل سشهاي



دسصذًشخباصگشتسشهايِ 



 

بشگشتسشهايِدٍسُ-5-2

دٍسُ تشگـت ػشهايِ     = ػشهايِ ول         =                  
       ػَدول 

 

دٍسُ تشگـت ػشهايِ       =    415/884/691/11=   9/1(يه ػال ٍ ًِ هاُ)  

     000/000/012/6 

 

4/51100
415/884/691/11

000/000/012/6
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حمَق ػشاًِ = ُ    ول حمَق هاّاى    هحاسبِحقَقسشاًِ-6
               تؼذاد ول واسوٌاى 

 

852/686/5ريال    
54

000/090/307
 =  ًِحمَق ػشا



هحاسبِفشٍشسشاًِ-7
     فشٍؽ ػشاًِ   =     فشٍؽ ول                        

                   تؼذاد ول واسوٌاى 

 

 فشٍؽ  ػشاًِ =  000/000/090/36  = 333/333/668سيال    

                   54 

هحاسبِسطحصيشبٌايسشاًِ-8

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ     =  هؼاحت ول ػاختواى ّا      

            تؼذاد واسوٌاى 

 

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ  =  1000 = 5/18       هتش هشتغ 
               54 
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هحاسبِسشهايِگزاسيسشاًِثابت-9

ِ گزاسي ثاتت ػشاًِ    = ػشهايِ گزاسي ثاتت       ػشهاي

          تؼذاد ول واسوٌاى

 

ػشهايِ گزاسي ثاتت ػشاًِ     =   000/485/024/7 =     056/083/130سيال

             54 

 

 ًسبتاسصشافضٍدُهاشييآالت-10

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

ِ گزاسي ثاتت            ػشهاي

 

دسصذاسصؽ هاؿيي آالت تِ ػشهايِ ثاتت   =    000/000/579/1× 100 = 5/22     دسصذ 

          000/485/024/7 

 

دسصذكاسكٌاىتَليذبِكلكاسكٌاى-11

دسصذكاسكٌاىتَليذبِكلكاسكٌاى=تعذادكاسكٌاىتَليذ×100

تعذادكلكاسكٌاى



دسصذ واسوٌاى تَليذ تِ ول واسوٌاى   =   39  ×  100= 2/72   دسصذ 
           54 
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ِدسگشدشبِسشهايِثابت-12 ًسبتسشهاي

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

         ػشهايِ ثاتت 

 

ًؼثت ػشهايِ دسگشدؽ تِ ثاتت ػشاًِ   =  415/399/667/4 ×100=4/66دسصذ 
 000/485/024/7 

 

هحاسبِشاخصّايبْشٍُسيطشح-13

ًسبتسَدبِفشٍش-13-1

ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ ول    =          ػَد       × 100     
              فشٍؽ ول 

     

ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ     =    000/000/012/6× 100=  7/16دسصذ 

     000/000/090/36 

 

ًسبتسَدبِسشهايِثابت-13-2

ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت     =           ػَد     × 100    
     ػشهايِ ثاتت 

 

ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت   =     000/000/012/6 ×  100= 6/85    دسصذ 
         000/485/024/7 
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(صياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ششحسديف

 100 100 100 90 80دسصذاػتفادُ اصظشفيت  1

 000/000/9 000/000/9 000/000/9 000/100/8 000/200/7 (ػذد)هيضاى تَليذ  2

 000/000/090/36 000/000/090/36 000/000/090/36 000/000/481/32 000/000/772/28 (سيال)فشٍؽ خالص  3

:  وؼشهي ؿَد 4

ّضيٌِ ّاي تَليذ 

945/477/061/24 688/162/069/27 431/847/076/30 431/847/076/30 431/847/076/30 

 569/152/131/60 569/152/131/60 569/152/131/60 312/837/411/5 055/522/710/4ػَدًاٍيظُ  5

: وؼشهي ؿَد 6

ِ ّاي ػولياتي  ّضيٌ

00/000/280 000/000/315 000/000/350 000/000/350 000/000/350 

 569/152/663/5 569/152/663/5 569/152/663/5 312/837/096/5 055/522/430/4ػَدػولياتي  7

: وؼشهي ؿَد 8

ِ ّاي غيشػولياتي  ّضيٌ

392/365/596 066/911/670 740/456/745 740/456/745 740/456/745 

 829/695/917/4 829/695/917/4 829/695/917/4 286/926/425/4 663/156/834/3ٍيظُ (صياى)ػَد 9

- - - - - هاليات ٍ ػَد ػْام  10

 829/695/917/4 829/695/917/4 829/695/917/4 286/926/425/4 663/156/834/3ػَدپغ اصهاليات ػْام  11

 607/474/095/18 778/778/177/13 949/082/260/8 693/156/834/3- ػَدٍصياى ػٌَاتي  12

 436/170/013/23 607/474/095/18 788/778/177/13 949/082/260/8 663/156/834/3ػَدًمل تِ تشاصًاهِ  13
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