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ضشحسديف

 هطخصاتطشح* 1

تَليذهحصَالت هفتَلي تا پَؿؾ پالػتيىي  

  تي دسػال400                                           

 هاضييآالتتَليذ* 6

% 100:        تخؾ داخل- 

:    - تخؾ خاسجي- 

 ضاخصّايعولياتي 2

 سٍص 300:         تؼذاد سٍصواسي

 ًَتت 2:        تؼذادًَتت واسي

 ػاػت 8:           صهاى ّشًَتت

صهيي ٍ ػاختواى *  7

 هتشهشتغ 2800هؼاحت صهيي          -  

 هتشهشتغ 800ػغح صيشتٌا             - 

  هتشهشتغ 400ػالي تَليذ             - 

    "     220اًثاسّا                  - 

"  1800اداسي، سفاّي، تأػيؼات - 

دسصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسصذ 100:         هَاد داخلي

 :       -هَاد خاسجي

 

 سشهايِگزاسي* 8

 سيال 000/465/644/4ػشهايِ ثاتت        - 

 " 325/511/474/1 دسگشدؽ        "- 

   " 335/976/118/6:     گزاسي ول"- 

"  928/157/032/1ٍام وَتاُ هذت    - 

 تعذادماسمٌاى* 4

 ًفش 1هذيشػاهل         - 

"  1واسؿٌاع        - 

 ًفش 10واسگش هاّش       - 

 "   11واسگش ػادُ       - 

 ًفش 3تىٌيؼيي         - 

  ًفش7واسهٌذ           - 

 ًفش 33                     

 ّضيٌِّايتَليذ* 9

 سيال 059/288/131/3ّضيٌِ ّاي ثاتت تَليذ   - 

 "792/695/063/6 هتغيش                     "- 

 "851/983/194/9:           ّضيٌِ ّاي ول- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 هگاويلٍَات ػاػت 600: تشق هصشفي ػالياًِ- 

 هتشهىؼة 600:  آب هصشفي ػالياًِ- 

 ليتش 45000:             گاصٍئيل  - 

   ليتش 21000:                تٌضيي- 

داسد :      تصفيِ فاضالب - 

دارد :           اعفاء حشيك-

 

 ضاخصّاياقتصاديطشح* 10

ِ ػشتؼش-   دسصذ 2/53:   دسصذتَليذدس ًمغ

دٍ ػال ٍ دٍ هاُ :   ػال ّاي تاصگـت ػشهايِ- 

ِ ول واسوٌاى-   دسصذ 6/60:  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

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

هَارد هصزف ٍ كاربزدّاي هحصَل - 4

اّويت استزاتضيكي كاال - 5

بزرسي باسار - 6
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

هقذهَ  -  1

حمبفؾث فلضات دس همبثل فْاهل حميغٔ ّ شْٓ يكٔ اص 

هغبئل ثغيبس هِن ّ هقوْاًل پشُضيٌَ دس فٌبيـ خمحلف اعث 

چشا كَ خْسًذگٔ عغْض فلضٓ ضوي لغوَ صدى ثَ صيجبئ 

ؽبُشٓ حمقْالت فلضٓ، كيفيث عشّيظ دُٔ ايي حمقْالت سا ثَ 

ؽذت حتث جبذيش لشاس هٔ دُذ جب شبئ كَ فواًل  اعحفبدٍ اص 

حمقْالت . لغقَ فلضٓ آعيت ديذٍ اهكب ى ًبپزيش هٔ ؽْد

هفحْلٔ شمچْى آة چكبى ّ يب لفغَ ُبٓ داخل يخچبل ّ 

فشيضس كَ حتث ؽشايظ هشعْة هْسد اعحفبدٍ لشاس هٔ گيشًذ 

اص ايي لبفذٍ هغحرٌٔ ًجْدٍ ّ ثشآ شلْگيشٓ اص ثشّص 

آعيت ُبٓ حميغٔ اص يك عْ ّ دعحيبثٔ ثَ حمقْالت ثب صيجبئ 

هقوْال پلٔ )ؽبُشٓ  اص عْٓ ديگش، پْؽؾٔ اص پالعحيك 

. ثش سّٓ آى ايصبد هٔ ؽْد (اجيلي

گشچَ ثشآ دعحيبثٔ ثَ اُذاف فْق ؽيٍْ ُبٓ ديگشٓ شمچْى 

اعحفبدٍ اص هفحْل ُبٓ گبلْاًيضٍ، سًگ صدى ّ ًؾبئش آى 

ًيض اهكبى پزيش اعث اهب ثَ داليلٔ شمچْى صيجبئ ؽبُشٓ 

ثيؾرت، همبّهث خْة دس ثشاثش فْاهل حميغٔ، هبذاؽحٔ ثْدى، 

فشفَ الحقبدٓ ّ فوش عْالًٔ اعحفبدٍ اص پْؽؼ پلٔ اجيلي 

. جششيط دادٍ هٔ ؽْد



بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 4 

تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

 

تعريف، ّيژگٔ ُا ّ هطخصات فٌٔ حمصْل - 2

تعريف حمصْل - 2-1

حمقْالت هفحْلٔ ثَ حمقْالجٔ گفحَ هٔ ؽْد كَ اص هبن شْػ 

 هيلٔ هرت جْليذ 5/1-5دادى هفحْل ُبٓ فْالدٓ ثَ لغش 

هقوْاًل اص يك هفحْل لغْس ثَ فٌْاى كالف اعحفبدٍ . ؽًْذ

هٔ ؽْد كَ ًمؼ فشين يب لبلت سا ثشآ حمقْل هْسدًؾش 

ايفبء هٔ  كٌذ ّ چِبسچْة هْسدًؾش ثشآ حمقْل سا فشاُن 

هٔ آّسد ّ عپظ هفحْل  ُبٓ ًبصك جش ثش سّٓ كالف شْػ دادٍ 

عپظ حمقْل ثذعث . هٔ ؽًْذ جب ؽكل هنبئ حمقْل ظبفل ؽْد

 هيكشّى پْؽؼ دادٍ 250آهذٍ جْعظ پلٔ اجيلي ثَ ضخبهث 

. هٔ ؽْد

هطخصات فٌٔ ّ ّيژگٔ ُآ حمصْل - 2-2

« هغْاس»هفحْل هْسد اعحفبدٍ دس ايي حمقْالت اص شٌظ 

 هيلٔ هرت ّ لغش 5 جب ظذاكرش 3ثْدٍ ّ لغش كالف اص ظذالل 

 هيلٔ هرت هحغيش 3 جب ظذاكرش 2هفحْل ُبٓ ثذًَ اص ظذالل 

ثغْس كلٔ پالعحيك ُبئ كَ ثشآ پْؽؼ دُٔ هْسد . اعث

دعحَ . اعحفبدٍ لشاس هٔ گيشًذ ثَ دّ دعحَ جمغين هٔ ؽًْذ

اّل آهنبئ ُغحٌذ كَ فشفًب ثشآ اُذاف دكْساعيْى ّ 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 هيكشّى ّ 25-75صيجبٓ ثَ كبس هٔ سًّذ ّ دس ضخبهث ُبٓ 

فوْهًب ثَ سّػ اعپشٓ الكرتّاعحبجيك پْؽؼ هٔ ؽًْذ دس 

ظبلٔ كَ ُذف اص پْؽؼ دادى عغْض فلضٓ يب پالعحيك ُبٓ 

دعحَ دّم دعحيبثٔ ثَ عغْظٔ ثب همبّهث هكبًيكٔ، 

ؽيويبئ، شْٓ ّ الكرتيكٔ هٌبعت دس كٌبس صيجبئ ؽبُشٓ 

 هيكشّى اعث ّ 1000، 250ضخبهث ايي پْؽؼ ُب ثيي . اعث

ثَ دليل ايي . ثيؾرت ثَ سّػ ثغرت عيبل افوبل هٔ ؽًْذ

حمقْالت هْسدًؾش دس ايي عشض فشفًب ثشآ ظفؼ صيجبئ ّ 

همبّهث دس ثشاثش صًگ صدگٔ پْؽؼ هٔ  ؽًْذ، اعحفبدٍ اص 

.  هيكشّى هٌبعت جشيي اًحخبة اعث250ظذالل ضخبهث 

پالعحيك ُبٓ هْسد هقشف دس فشآيٌذ پْؽؼ دُٔ اص 

ًمغَ ًؾش ديگشٓ ًيض عجمَ ثٌذٓ هٔ ؽًْذ كَ ؽبهل 

 (جشهْعث)ّ گشهبعخث  (جشهْپالعحيك)پالعحيك ُبٓ گشهب ًشم 

اًْاؿ جشهْپالعحيك ُب ثيؾرت ثَ سّػ ثغرت عيبل . هٔ ؽْد

 دسفذ ثبصاس شِبًٔ پْدسُبٓ 100فشآيٌذ هٔ ؽًْذ ّ ظذّد 

پالعحيك هْسد هقشف دس پْؽؼ دُٔ سا ثَ خْد اخحقبؿ 

پلٔ »دادٍ اًذ ّ دس ايي ثيي پشهقشف جشيي پالعحيك ُب 

 دسفذ هقشف 90ُغحٌذ كَ مجقًب ثيؼ اص « اجيلي ّ پٔ ّٓ عٔ

ايي دّ ًْؿ پالعحيك اص همبّهث خْثٔ . سا داسا هٔ ثبؽٌذ
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دس همبثل خْسدگٔ ّ ؽشايظ شْٓ ثشخْسداسًذ ّ ُش دّ 

پلٔ آهيذُب ّ دس ساط آهنب . فبيك ُبٓ خْة الكرتيكٔ ُغحٌذ

 ًيض همبّهث خْثٔ دس همبثل فْاهل 12ّ 11ًبيلْى 

ؽيويبئ ّ ظالل ُب داسًذ ّ دس همبثل عبيؼ ّ پبسگٔ ثَ 

خْثٔ همبّهث داسًذ ّ ثشآ پْؽؼ ُبٓ ضذعبيؼ ثش سّٓ 

شمچٌيي ثشآ پْؽؼ ّ ّعبيل . لغقبت فٌقحٔ ثَ كبس هٔ سًّذ

- اداسٓ ّ ختث ُبٓ ثيوبسعحبًٔ ّ جتِيضات پضؽكٔ- دفرتٓ

دسهبًٔ ديگش كَ ثبيذ هذام ؽغحَ ّ اعرتيل ؽًْذ هْسد 

پْدس پلٔ اعرت جشهْپالعحيك ّ . اعحفبدٍ لشاس هٔ گيشًذ

پالعحيك ُبٓ فلْئْسٍ ًؾيش جفلْى اص ًؾش هيضاى هقشف دس 

اص جفلْى ثيؾرت ثشآ پْؽؼ . دسشَ عْم اشميث لشاسهٔ گيشًذ

پوپ ُب، ؽيشُب، اجقبالت لْلَ ّ جتِيضات ديگشٓ كَ دس 

. ّاظذُبٓ ؽيويبئ ثَ كبس هٔ سًّذ اعحفبدٍ هٔ ؽًْذ

هقشف صيبدٓ دس « سصيي اپْكغٔ»پْدسُبٓ گشهبعخث خقْفًب 

پْؽؼ دُٔ لغقبت فٌقحٔ شمچْى جتِيضات الكرتًّيكٔ ّ 

جفبّت ايي سصيي ُب ثب هْاد گشهبًشم دس . الكرتيكٔ داسًذ

ايي اعث كَ دس فشآيٌذ آهنب فالٍّ ثش رّة ؽذى پالعحيك 

. فشآيٌذ پخث ُن فْست هٔ گيشد

ثب جْشَ ثَ ًْؿ كبسثشد حمقْالت ايي عشض، اعحفبدٍ 

اص پالعحيك ُبٓ فوْهٔ ًؾيش پلٔ اجيلي ّ پٔ ّٓ عٔ ثَ 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

خْثٔ شْاثگْٓ كيفيث هْسد اًحؾبس هٔ ثبؽٌذ كَ ثَ دليل 

دؽْاسٓ ُبٓ فشآيٌذ پٔ ّٓ عٔ، لضّم اعحفبدٍ اص 

فشهْالعيْى خبؿ ثشآ سّػ پْؽؼ دُٔ، جتِيضات الصم ثشآ 

آهبدٍ عبصٓ ايي فشهْالعيْى ّ دس ًؾش گشفنت پبساهرتُبٓ 

هبذاؽحٔ، دس اغلت هْاسد اص پْدس پلٔ اجيلي ثشآ 

پلٔ اجيلي هقشفٔ ًيض . ايي گًَْ حمقْالت اعحفبدٍ هٔ ؽْد

اص ًْؿ چگبلٔ پبييي اعث كَ ًغجث ثَ ًْؿ ديگش ثب 

عِْلث ثيؾرتٓ فشآيٌذ ؽذٍ ّ اص ليوث پبئئٌ ًيض 

ثشخْسداس اعث ضوي آى كَ خْاؿ هْسدًؾش سا ثَ خْثٔ 

. جبهيي هٔ كٌذ

 

بررسٔ استاًذاردُآ هلٔ، بيي املللٔ، كذ حمصْل ّ - 3

تعرفَ گوركٔ 

كذ آيسيك حمصْل - 3-1

كذ آيغيك »ثشسعٔ ُبٓ اذمبم ؽذٍ ًؾبى هٔ دُذ كَ 

. ثشآ ايي حمقْالت جقشيف ًؾذٍ اعث« جمضائ

مشارٍ تعرفَ گوركٔ - 3-2

ايي حمقْل دس عجمَ ثٌذٓ ّصاست ثبصسگبًٔ مشبسٍ جقشفَ 

هغحملٔ ًذاؽحَ ّ دس سديف هقٌْفبت خبًگٔ عجمَ ثٌذٓ ؽذٍ 

. اعث
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ضرايط ّاردات حمصْل - 3-3

همشسات فبدسات ّ ّاسدات ّصاست »ثب هغبلقَ 

ًحيصَ گيشٓ ؽذٍ اعث اص آذمبئ كَ حمقْالت ُن « ثبصسگبًٔ

سديف اص حمذّديث خبفٔ ثشآ ّاسدات ثشخْسداس سمٔ ثبؽٌذ 

لزا ثَ ًؾش سمٔ سعذ كَ ّاسدات ايي حمقْل اص حمذّديث خبفٔ 

. ثشخْسداس ثبؽذ

ثب جْشَ ثَ كبالُبٓ ُن سديف ثَ ًؾش هٔ سعذ ظمْق گوشكٔ 

.  دسفذ ثبؽذ20-30ايي حمقْل هقبدل 

 

بررسٔ استاًذاردُآ هلٔ ّ بيي املللٔ - 3-4

دس هْسد حمقْالت ايي عشض ُيچ ًْؿ اعحبًذاسد هلٔ ّ 

يب ثيي املللٔ جذّيي ًؾذٍ اعث ّ جٌِب كبسخبذمبجٔ شمچْى 

ّاظذُبٓ جْليذكٌٌذٍ يخچبلٔ ّ فشيضس اعحبًذاسدُبٓ 

داخلٔ كَ دسثشگيشًذٍ لغشهفحْل ثَ كبس سفحَ دس حمقْل، 

فبفلَ لشاس گشفث هفحْل ُب ًغجث ثَ يكذيگش ّ شٌظ پْؽؼ 

پالعحيك اعث جذّيي كشدٍ ّ ثَ فْست هؾخقبت فٌٔ كبالٓ 

هْسدجمبضب ثَ جْليذكٌٌذگبى ايي گًَْ حمقْالت اسائَ 

الجحَ . هٔ دٌُذ جب ثشاعبط ايي هؾخقبت جْليذ اذمبم ؽْد
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ثشآ هْاد اّليَ هْسد اعحفبدٍ ثشآ جْليذ حمقْالت 

هفحْلٔ اعحبًذاسدُبئ ّشْد داسد كَ دسثشگيشًذٍ خْاؿ 

هكبًيكٔ شمچْى اعحعكبم كؾؾٔ، همبّهث ضشثَ آ، - فيضيكٔ

ثَ شميي هٌؾْس دس . ًمغَ رّة، چگبلٔ ّ ًؾبيش آى هٔ ثبؽذ

ايٌصب ظذالل خْاؿ هْسداًحؾبس اص پلٔ اجيلي ّ هفحْل 

فْالدٓ هْسد هقشف دس ايي ّاظذ جْليذٓ كَ دس ٌُگبم 

. كٌرتل كيفيث ثبيذ هذًؾش لشاس گيشد، اسائَ هٔ گشدد

 هفحْل ُبٓ فْالدٓ هْسد اعحفبدٍ دس :هفتْل فْالدٓ- (الف

 داسآ ظذالل 370ASTMايي ّاظذ ثشاعبط سّػ اعحبًذاسد 

 هگبپبعكبل ثبؽٌذ ّ 515 يب PSI ُضاس 75اعحعكبم كؾؾٔ 

 هگبپبعكبل 310ظذالل اعحعكبم آى دس ًمغَ جغلين ًيض 

هيضاى فٌبفش كشثي، هٌيضين، فغفش، عْلفْس، . ثبؽذ

عيليكْى، هظ ّ ًيكل دس ايي گًَْ هفحْل ُب ًجبيذ ثَ 

 دسفذ 35/0 ّ 5/0، 03/0، 03/0، 3/0، 15/0جشجيت اص 

جتبّص كٌذ ّ هيضاى اصديبد عْل آهنب دس حتث كٌرتل دس ظذ 

.   دسفذ ثبؽذ14

 خْاؿ پلٔ اجيلي هقشفٔ دس ايي :پْدر پلٔ اتيلي سبك - (ب

. ّاظذ جْليذٓ دس شذّل صيش اسائَ هٔ ؽْد
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

همذاس ؽشض سديف 

گشم )اًذيظ ششيبى  1

 (ثش دليمَ

 2ظذالل 

ًمغَ رّة  2

 (عبًحٔ گشاد)

55/1 

 005/092/0 (gr/cm3)داًغيحَ  3

اعحعكبم هنبئ  4

(kg/cm2) 

 265ظذالل 

اعحعكبم دس ًمغَ  5

 (kg/cm2)جغلين 

 180ظذالل 

ًمغَ ًشٓ ّيكبت  6

 (عبًحٔ گشاد)

 121ظذالل 

دسفذ اصديبد عْل  7

دس ًمغَ پبسگٔ 

 350ظذاكرش 

 

هْارد هصرف ّ كاربردُآ حمصْل - 4

ايي كبال دس عجمَ ثٌذٓ يخچبل ّ فشيضس، لفغَ ُبٓ 

هشغٔ ّ ؽجكَ ُبٓ ختن گزاسٓ هشك ّ آة چكبى، عجذُبٓ شلْ 

دّچشخَ ّ هْجْسعيكلث ّ ًؾبئش آى هْسد اعحفبدٍ لشاس 



بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 11 

تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

هٔ گيشد ّ ثغحَ ثَ ًْؿ كبسثشد داسآ اؽكبل ٌُذعٔ خمحلف 

ثْدٍ ّ اص هفحْل ُبئ ثب لغش خمحلف دس آى اعحفبدٍ 

ايي حمقْالت سا هٔ جْاى اص ًمغَ ًؾش ؽكل ٌُذعٔ ّ . هٔ ؽْد

كبسثشد عجمَ ثٌذٓ كشد اهب عجمَ ثٌذٓ اص ًؾش كبسثشد ثَ 

دليل آى كَ خْد جقييي كٌٌذٍ ؽكل ٌُذعٔ، اًذاصٍ ّ ًْؿ 

.  هفحْل اعحفبدٍ ؽذٍ اعث  هغلْة جش اعث

 

امهيت اسرتاتژيكٔ كاال ّ هعرفٔ كاالُآ جايگسيي - 5

هعرفٔ كاالُآ جايگسيي - 5-1

هقوْاًل اص هْاد خمحلف ثشآ شلْگيشٓ اص خْسدگٔ ّ 

ظفؼ ؽبُش صيجب حمقْالت فلضٓ اعحفبدٍ هٔ ؽْد كَ اص مجلَ 

اعحفبدٍ اص هْاد سًگٔ هرل پلٔ اّسجبى ّ عبيش هْاد 

پليوشٓ سا هٔ جْاى ًبم ثشد ّلٔ ثَ دليل گشاى ثْدى ايي 

. هْاد اعحفبدٍ اص آهنب كورت هٔ ثبؽذ

 

امهيت اسرتاتژيكٔ كاال - 5-2

اعث ّ لزا « كبالٓ فوْهٔ»حمقْل جْليذٓ ايي عشض يك 

. ُيچگًَْ اشميث اعرتاجژيكٔ ثشآ آى سمٔ جْاى هقشفٔ كشد
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

 بررسٔ بازار- 6

كطْرُآ عوذٍ تْليذكٌٌذٍ ّ هصرف كٌٌذٍ - 6-1

حمقْل هْسد هغبلقَ يك كبالٓ فوْهٔ ّ فبدٓ حمغْة 

هٔ گشدد كَ دس ثغيبسٓ اص كؾْسُبٓ شِبى لبثل جْليذ ّ 

اص ايي سّ هٔ جْاى گفث كَ جْليذ ّ فشف آهنب . كبسثشد اعث

. دس اكرش ًمبط شِبى هٔ جْاًذ فوْهيث داؽحَ ثبؽذ

 

ضرايط صادرات - 6-2

ثشآ « همشسات فبدسات ّصاست ثبصسگبًٔ»اص ًمغَ ًؾش 

فبدسات حمقْالت جْليذٓ عشض ُيچگًَْ ؽشايظ ّ حمذّديحٔ 

ليكي اص آذمبئ كَ ايي حمقْالت شضئ اص . ّشْد ًذاسد

كبالُبٓ خبًگٔ هٔ ثبؽٌذ اص ايي سّ ثشآ ّسّد ثَ 

ثبصاسُبٓ شِبًٔ هغحلضم ثشخْسداسٓ جْليذكٌٌذٍ اص 

ؽشايغٔ هٔ ثبؽذ كَ دس شذّل صيش ثَ ؽشايظ فْق اؽبسٍ 

. ؽذٍ اعث
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

 

بررسٔ ّضعيت عرضَ ّ تقاضا - 6-3

هالظؾبت ؽشايظ الصم سديف 

ثشخْسداسٓ  1

اص هضيث 

سلبثحٔ ثَ 

حلبػ ليوث  

يكٔ اص عيبسُبٓ هِن دس فبدسات، 

ليوث ُبٓ سلبثحٔ شِبى هٔ ثبؽذ كَ ايي 

هْسد ًيض ثَ ؽشايظ الحقبد كالى كؾْس 

دس همبيغَ ثب كؾْسُبٓ همقذ فبدسات ّ 

. ليوث شِبًٔ ثبص هٔ گشدد

ثشخْسداسٓ  2

اص هضيث 

سلبثحٔ ثَ 

حلبػ كيفيث 

اعحعكبم هكبًيكٔ، همبّهث دس همبثل 

صًگ صدگٔ، ؽبُش صيجب ّ ثبصاسپغٌذ ّ 

اص هْاسد كيفيث هٌبعت حمغْة هٔ ... 

. گشدد

ثشخْسداسٓ  3

اص جْاى 

هبلٔ هٌبعت 

دّسٍ ّفْل هغبلجبت دس فبدسات فوْهًب 

ثبال اعث اص ايي سّ الصم اعث فبدسكٌٌذٍ 

. اص جْاى هبلٔ هٌبعت ثشخْسداس ثبؽذ

آؽٌبئ ثب  4

اهْس جتبست 

شِبًٔ 

فقبليث دس ثبصاسُبٓ شِبًٔ هغحلضم 

آگبُٔ كبهل فبدسكٌٌذٍ اص همشسات ّ 

. الضاهبت جتبسٓ شِبًٔ هٔ ثبؽذ
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

 3ثشاعبط ثشسعٔ ّ هغبلقبت اذمبم ؽذٍ دس ظبل ظبضش 

ّاظذ جْليذٓ ثضسگ ثٌبم ؽشكث هقٌْفبت فلضٓ پبسك، ؽشكث 

دژيبد ّ ثٌگبٍ جقبّى ّ ظشفَ آهْصٓ صًذاًيبى كؾْس 

 جي 2200هؾغْل ثَ فقبليث هٔ ثبؽٌذ كَ ؽشفيث جْليذ آهنب 

هٔ ثبؽذ ّ ؽشكث ديگشٓ ثٌبم ؽشكث پْؽؼ پالعحيك اعث كَ 

فالٍّ ثش آى .  جي جْليذ داسد1800خْد ثَ جٌِبئ عبالًَ 

جقذادٓ جْليذكٌٌذٍ كْچك ًيض دس ايي صهيٌَ فقبل ُغحٌذ 

كَ گشچَ دس هْسد جْليذ آهنب آهبس سمسٔ دس دعرتط ًيغث، 

اهب آهبس غيشسمسٔ ًؾبى هٔ دُذ كَ ؽشفيث عبالًَ ايي 

ايي حمقْالت ثَ .  جي هٔ ثبؽذ1500كبسگبُِبٓ كْچك ظذاكرش 

جٌِبئ فبدسات ّ يب ّاسدات ًذاؽحَ اًذ ّ افْاًل ثَ دليل 

ايي كَ ايي حمقْالت ثَ فٌْاى كبالٓ ّاعغَ آ ّ هكول كبالٓ 

ّ  (لفغَ ُبٓ يخچبل)ديگشٓ هْسد اعحفبدٍ لشاس هٔ گيشًذ 

يب ثَ فٌْاى كبالٓ هنبئ اص ظصن صيبدٓ ثشخْسداس ُغحٌذ 

شمگٔ اص كؾْسٓ ثَ كؾْس ديگش فبدس سمٔ ؽًْذ  (آة چكبى)

لزا ثشآ ايي حمقْالت هغئلَ فبدسات ُن هٌحفٔ هٔ ثبؽذ ّ 

. ثبيذ ثيؾرت ثش سّٓ ثبصاس هقشف داخلٔ ظغبة كشد

ثشسعٔ كل جمبضب دس كؾْس ثب جْشَ ثَ فذم ذجث خيلٔ 

اص كبسگبُِبٓ كْچك هؾكل اعث ّلٔ هغبلقبت ًؾبى هٔ دُذ 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

كَ جمبضبٓ ايي حمقْالت هقوْاًل دس دّ عجمَ صيش لشاس 

. داسًذ

 

: برآّرد تقاضا در فرّضگاٍ لْازم خاًگٔ پالستيكٔ  (الف

هغبلقبت ًؾبى هٔ دُذ كَ ًيبص ثَ ايي حمقْالت فمظ دس 

 جي دس عبل هٔ ثبؽذ ّ جقوين ايي 2000اعحبى ذتشاى ظذّد 

هْسد ثَ كل كؾْس ًؾبى هٔ دُذ كَ جمبضب ثشآ ايي حمقْل 

.  جي دس ايي صهيٌَ هٔ ثبؽذ8000دس كؾْس ظذّد 

 

: برآّرد تقاضا در كارخاجنات تْليذ يخچال ّ فريسر  (ب

هيضاى جمبضب دس ايي كبسخبذمبت جبثـ جقذاد جْليذ 

اص ايي سّ دس شذّل صيش . يخچبل ّ فشيضس دس عبل هٔ ثبؽذ

فِشعث ّاظذُبٓ جْليذٓ ثَ شمشاٍ ؽشفيث آهنب آّسدٍ ؽذٍ 

. اعث
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

 

ؽشفيث ًبم ؽشكث سديف 

 (دعحگبٍ)

 243000گشٍّ فٌقحٔ آصهبيؼ  1

 120000لْاصم خبًگٔ پبسط  2

 130000ؽشكث فٌقحٔ اسز  3

 170000ايشاى پْيب  4

 140000يخچبل عبصٓ لشعحبى  5

 14000عبيْاى  6

 45000ثْساى دليصبى  7

 90000هبوي  8

 40000ّيشپبالس  9

 60000فيلْس  10

 150000ايشاى فشيضس  11

 24000اهشعبى  12

 65000لبًيبس خضس  13

 6730آسّيي دٓ  4

 15000يخچبل عبصٓ يضد  15

 2500عشهبٓ كْيش يضد  16

 1767ثشّدت اذموبد  17

 12000فبيي الكرتيك  18
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 50000دًّبس خضس  19 

ؽشفيث ًبم ؽشكث سديف 

 (دعحگبٍ)

 12000دّسًبعْٓ جربيض  20

 20000ثشد  21

 5000ثشّدجٔ فذك  22

 90000پبسط هبؽيي  23

 10000آهشيب ؽشق  24

 30000شِبى عشاّت  25

 11220هشعبى عشهب  26

 15000ثشيي  27

 3000گل عشهب  28

 6000ًغين آرس جربيض  29

 5000كْالك عبظل  30

 347000عبيش يخچبل عبصاى  31

 1943400مجـ كل  32

 70دس فْسجٔ كَ فشك كٌين كبسخبذمبت يخچبل عبصٓ ثب 

دسفذ ؽشفيث خْد دس ظبل جْليذ ثبؽٌذ دس ايي فْست كل 

.  دعحگبٍ هٔ ثبؽذ1360000جْليذ يخچبل ّ فشيضس دس كؾْس 

ثشآ ثشآّسد هيضاى ًيبص ؽشكث ُبٓ يخچبل عبص ثَ 

هحْعظ ّصى  (عجذ فشيضس ّ عجمبت يخچبل)حمقْالت عشض ظبضش 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

ايي حمقْالت دس ُش يخچبل يب فشيضس هقبدل چِبس كيلْگشم 

 5440فشك سمْدٍ ّ ثذيي ّعيلَ جمبضبٓ عبالًَ ايي حمقْالت 

. جي ثشآّسد هٔ گشدد
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

دس شذّل صيش خالفَ جمبضب ّ ًيبص ثَ ايي حمقْالت اسائَ   

. هٔ ؽْد

 

 (جـــي)همذاسؽشض سديف 

هيضاى جْليذ فقلٔ  1

 (فٌقحٔ ّ كبسگبُٔ)

4700 

دس )هيضاى ًيبص  2

 (فشّؽگبُِبٓ پالعحيك

8000 

هيضاى ًيبص دس يخچبل  3

 عبصٓ ُب

5540 

هيضاى ًيبص ّ كوجْد دس  4

 كؾْس

8840 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

 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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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

بررسٔ رّش ُآ تْليذ حمصْل - 1

جْليذ حمقْالت ايي عشض دس دّ هشظلَ جمضا فْست 

يك هشظلَ فلضكبسٓ ّ ديگشٓ پْؽؼ دُٔ ثب . هٔ گيشد

پالعحيك، هشظلَ فلضكبسٓ اص جٌْؿ ؽيٍْ ثشخْسداس ًيغث ّ 

جٌِب هشظلَ پْؽؼ دُٔ اعث كَ ثَ ؽيٍْ ُبٓ خمحلفٔ لبثل 

. اششا ُغث

يكٔ اص ؽيٍْ ُبٓ پيؾٌِبدٓ جْليذ ايي حمقْالت آى اعث كَ 

اثحذا فوليبت پْؽؼ فْست گيشد ّ عپظ هفحْل ُبٓ پْؽؼ 

ؽذٍ ثَ ؽكل حمقْل هْسدًؾش ججذيل ؽًْذ، اهب ايي ؽيٍْ 

دس فْست اعحفبدٍ اص سّػ شْؽكبسٓ ثشآ ؽكل دادى 

اهكبى پزيش ًيغث چشا كَ دس ايي فْست عجت اص ثيي سفنت 

ثٌبثشايي ظحوًب الصم اعث اثحذا حمقْل ؽكل . پْؽؼ هٔ ؽْد

. هنبئ خْد سا پيذا كٌذ ّ عپظ پْؽؼ دُٔ اذمبم ؽْد

ظبال پظ اص ؽكل گيشٓ حمقْل دس هشظلَ فلضكبسٓ ثبيذ 

ثشآ ايي هٌؾْس جٌِب . فوليبت پْؽؼ دُٔ اذمبم گيشد

هٔ جْاى اص سّػ پْؽؼ دُٔ ثب پْدس پالعحيك ُب كَ خْد 

. داسآ جٌْؿ اعث ّ ثب سّػ سًگ آهيضٓ اعحفبدٍ كشد

دس سّػ پْؽؼ دُٔ ثب پْدس پالعحيك ُب يك فشآيٌذ دّ 

دس يك هشظلَ پْدس پالعحيك ثَ . هشظلَ آ اذمبم هٔ گيشد
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ؽيٍْ ُبٓ خمحلف سّٓ عغط هْسدًؾش هٔ ًؾيٌٌذ ّ دس هشظلَ 

ثقذٓ پْدس پْؽؼ ؽذٍ دس اذش ظشاست رّة ؽذٍ دس يك عغط 

دس ظميمث دس كليَ . يكٌْاخث ّ شمْاسٍ جؾكيل هٔ دُذ

- سّػ ُبٓ پْؽؼ دُٔ ثب پْدسی پالعحيك ُب يك فشآيٌذ پْؽؼ

. رّة اذمبم هٔ گيشد

پْؽؼ دُٔ پْدٓ كَ ؽبهل سّػ ُبٓ ثغرت عيبل اعپشٓ 

الكرتّاعحبجيك، ثغرت عيبل الكرتّاعحبجيك ّ اعپشٓ پالمسب 

. رّة فْست هٔ گيشد- هٔ ؽْد يك فشآيٌذ پْؽؼ

دس ظبلٔ كَ دس سّػ سًگ آهيضٓ، سًگ هْسدًؾش ثَ 

سّػ ُبٓ خمحلف ًؾيش اعپشٓ يب غْعَ ّسٓ ثش سّٓ عغط 

هْسدًؾش ًؾغحَ ّ پظ اص خؾك ؽذى ظالل آى، يك عغط 

سّػ پْؽؼ دُٔ ثب پْدس پالعحيك . يكٌْاخث جؾكيل هٔ ؽْد

ًغجث ثَ ؽيٍْ سًگ آهيضٓ داسآ هضايبٓ صيبدٓ اعث كَ 

ثشخٔ اص آهنب كَ هشثْط ثَ كيفيث هنبئ حمقْل اعث ثيؼ اص 

. ايي گفحَ ؽذ

هِورتيي هضايبٓ جكٌْلْژيكٔ آهنب ايي اعث كَ ثشخالف 

سًگ آهيضٓ دس سّػ پالعحيك اص ُيچ ًْؿ ظاللٔ اعحفبدٍ 

سمٔ ؽْد ّ لزا آلْدگٔ صيغث حميغٔ، خغشات آجؾگيشٓ، هؾكالت 

اص عشف ديگش سّػ . ثبصيبفث ظالل ّ ًؾبئش آى هٌحفٔ اعث
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

پْدس پالعحيك ضبيقبجٔ ثَ شمشاٍ ًذاسد ّ اهكبى ثبصيبفث 

دس ظبلٔ كَ ايي اهكبى دس . پالعحيك ضبيقبجٔ ّشْد داسد

هْسد سًگ ُذس سفحَ ّشْد زمْاُذ داؽث شمچٌيي دس سّػ 

سًگ آهيضٓ ثشآ شلْگيشٓ اص خغش اًفصبس ًبؽٔ اص ّشْد 

ظالل ثبيذ آًّٔ كَ ثشآ خؾك كشدى لغقَ سًگ ؽذٍ هْسد 

اعحفبدٍ لشاس هٔ گيشد ثَ ظذ كبفٔ ظصين ثبؽذ جب غلؾث 

. ظالل دس آى اص ظذ حبشأً كورت ثبؽذ

اهكبى ذتيَ پْؽؼ ُبٓ ضخين دس سّػ پْدس پالعحيك سا 

هٔ جْاى ثَ فٌْاى هضيث ديگش ًغجث ثَ سّػ سًگ آهيضٓ 

جلمٔ كشد، الجحَ سّػ سًگ آهيضٓ ًيض داسآ هضايبئ اعث 

كَ هِورتيي آهنب فجبسجٌذ اص ًيبص ثَ عشهبيَ گزاسٓ ذبثث 

كورت ّ اهكبى جٌْؿ خبؾٔ ثَ سًگ ُبٓ هْسد اعحفبدٍ، اكٌْى 

سّػ ُبٓ خمحلف پْؽؼ دُٔ ثب پْدس پالعحيك ُب ؽشض دادٍ 

. هٔ ؽْد

 

رّش بسرت سيال - 1-1

سّػ ثغرت عيبل لذيؤ جشيي سّؽٔ اعث كَ ثشآ پْؽؼ 

دادى لغقبت ثب پالعحيك ُبٓ پْدسٓ هْسد اعحفبدٍ لشاس 

 هيالدٓ دس آملبى 1950هٔ گيشد ّ ثشآ اّليي ثبس دس دَُ 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ايي ؽيٍْ اكٌْى ثَ فٌْاى هجٌبئ ثشآ كليَ . اثذاؿ ؽذ

سّػ ُبٓ ديگشٓ كَ دس آهنب اص پْدس پالعحيك اعحفبدٍ 

دس ايي سّػ ُن هٔ جْاى اص هْاد . هٔ ؽْد ثَ كبس هٔ سّد

گشهبًشم ّ ُن گشهبعخث اعحفبدٍ سمْد ّ الصم ًيغث كَ 

اًذاصٍ رسات پالعحيك هقشفٔ خيلٔ سيض ثبؽذ چشا كَ دس 

دس . ايي سّػ ًيبصٓ ثَ اعپشٓ كشدى رسات پالعحيك سمٔ ثبؽذ

ايي سّػ پْدسپالعحيك هْسدًؾش دس داخل يك حمفؾَ ثغرت 

عيبل كَ هٌجقذ حمفؾَ خْاًذٍ هٔ ؽْد ثش سّٓ يك ففعَ 

ثب اعحفبدٍ اص يك كوپشعْس ُْا . هؾجك سيخحَ هٔ ؽْد

هٔ جْاى ششيبى كن فؾبس ُْا سا دس صيش ففعَ هؾجك 

. ثشلشاس عبخث

ُْا ثب فجْس اص ايي ففعَ پْدس پالعحيك سا ثقْست هقلك 

دس ُْا دسآّسدٍ ّ ثش سّٓ عغط لغقَ هْسدًؾش كَ دس 

دس ايي سّػ هبرتيي . حمفؾَ لشاس دادٍ هٔ ؽْد هٔ ًؾبًذ

.  هيكشّى ظبفل هٔ ؽْد200-2000كيفيث دس ضخبهث 

 

پْضص دُٔ بَ رّش اسپرٓ الكرتّاستاتيك - 1-2

دس ايي سّػ اص يك جفٌگ الكرتّاعحبجيك ثشآ پبؽيذى 

پْدس اعحفبدٍ هٔ ؽْد ّ دس همبيغَ ثب سّػ ثغرت عيبل 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

ّشْد داسد ّ  ( هيكشّى20-75)جْليذ پْؽؼ ُبٓ ؽشيف ديگش 

. لغقبت ثضسگ سا هٔ جْاى ثب عِْلث ثيؾرتٓ پْؽؼ داد

ضوي ايي كَ ًيبصٓ ثَ پيؼ ظشاست دُٔ ًجْدٍ ّ عيغحن 

. سا هٔ جْاى كبهاًل اجْهبجيضٍ كشد

دس ايي عيغحن اص يك جفٌگ الكرتّاعحبجيك عبدٍ جب 

. يك ّاظذ كبهاًل اجْهبجيك پيچيذٍ هٔ جْاى اعحفبدٍ كشد

ثَ عْسٓ كَ رسات پالعحيك جْعظ ششيبى ُْا اص دُبًة 

رسات . جفٌگ كَ داسآ يك ثبس كْسًّب اعث خبسز هٔ ؽْد

 1000ثب فجْس اص ايي هيذاى كَ هحقل ثَ ششيبى ثشق 

هقوْاًل سّٓ الكرتّدُبٓ . كيلّْات اعث ثبسداس هٔ ؽًْذ

جْليذكٌٌذٍ هيذاى فْق ثبس هٌفٔ جْليذ هٔ ؽْد چشا كَ 

پبيذاسٓ ثيؾرتٓ داسد، جشهيٌبل هرجث ايي هيذاى الكرتيكٔ 

ثَ عغط هْسدًؾش كَ ثبيذ پْؽؼ ؽْد هحقل هٔ گشدد ّ ثذيي 

جشجيت دس آة پالعحيك كَ داسآ ثبس هٌفٔ ُغحٌذ شزة ايي 

دس ايي سّػ ثب جؾكيل يك . عغط ؽذٍ ّ سّٓ آى هٔ ًؾيٌٌذ

ضخبهث خبؿ ثَ دليل خبفيث فبيك الكرتيكٔ عغط جؾكيل 

ؽذٍ، اهكبى شزة پْدس ثيؾرت ّشْد ًذاؽحَ ّ لزا حمذّديث 

حمذّديث ديگش ايي سّػ دس آى اعث كَ . ضخبهث ّشْد داسد

شمچٌيي رساجٔ كَ . اًذاصٍ رسات پْدس ثبيذ كْچك ثبؽذ
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

سّٓ عغط هْسدًؾش پْؽؼ ًؾذٍ اًذ ثبيذ جمذدًا مجـ آّسٓ ؽذٍ  

 دسفذ اص 50ظذّد . ّ ّاسد خمضى جفٌگ الكرتّاعحبجيك ؽًْذ

رسات عغط هْسدًؾش هٔ ًؾيٌذ ّ ثميَ ثبيذ ثبصيبفث ؽْد 

كَ ثشآ ايي هٌؾْس اص يك عيليكْى ثشآ شذاعبصٓ 

لغقَ پظ اص خشّز اص . ًبخبلقٔ ُبٓ اظحوبلٔ ضشّسٓ اعث

حمفؾَ اعپشٓ، ّاسد يك آّى هٔ ؽْد جب پالعحيك رّة ؽذٍ ّ 

سّٓ عغط هْسدًؾش ثٌؾيٌذ ّ ثميَ هشاظل شمچْى سّػ ثغرت 

. عيبل خْاُذ ثْد

 

پْضص دُٔ بَ رّش سيال الكرتّاستاتيك - 1-3

ايي سّػ جلفيك دّ سّػ لجل اعث، دس ايي سّػ شمچْى 

سّػ ثغرت عيبل ثب فجْس ُْا اص يك ثغرت هحخلخل كَ سّٓ 

آى پْدس سيخحَ ؽذٍ اعث، رسات پالعحيك ثَ فْست هقلك دس 

ُْا دسهٔ آيذ ثب ايي جفبّت كَ ُْا اثحذا اص يك هيذاى 

الكرتيكٔ جْليذ ؽذٍ جْعظ الكرتّدُبئ كَ ثبس هٌفٔ 

داسًذ، ثبسداس هٔ ؽْد ّ عجت ثبسداس ؽذى پْدس پالعحيك 

شغن پْؽؼ ؽًْذٍ ُن كَ داسآ ثبس هرجث اعث . هٔ ؽْد

. ّاسد ايي حمفؾَ ؽذٍ ّ دس ًحيصَ پْدس سّٓ آى هٔ ًؾيٌذ
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ايي سّػ ثشآ . ثميَ هشاظل هرل سّػ ثغرت عيبل اعث

.  هيكشّى هٌبعت اعث100-200جْليذ پْؽؼ ُبٓ 

 

ساير رّش ُآ پْضص دُٔ - 1-4

سّػ ُبٓ ديگشٓ ًيض كَ كورت هقوْل ُغحٌذ ثشآ پْؽؼ دُٔ 

ّشْد داسًذ كَ اُن آهنب، سّػ هئٌ كْت ّ سّػ پالمسب 

سّػ پالمسب فبلذ اسصػ فٌقحٔ اعث ّ دس سّػ . ُغحٌذ

هئٌ كْت كَ هِورتٓ اعث شغن هْسدًؾش جب ظذ ثيؼ اص ًمغَ 

رّة پالعحيك گشم ؽذٍ ّ دس صيش يك ففعَ هؾجك لشصًذٍ 

ايي ففعَ كَ ظبّٓ پْدس پالعحيك اعث . لشاس هٔ گيشد

هٔ لشصد ّ پْدس سا سّٓ عغط گشم هٔ سيضد ّ پْدس رّة ؽذٍ 

ايي سّػ فمظ ثشآ عغْض كْچك هٌبعت . سّٓ عغط هٔ چغجذ

ضوي ايي كَ كيفيث پبيئٌ ُن ظبفل هٔ ؽْد ّ افال . اعث

. ثشآ حمقْالت ايي عشض هٌبعت ًيغث

  همبيغَ سّػ ُبٓ خمحلف پْؽؼ دُٔ ثب پْدس پالعحيك

اص ثيي سّػ ُبٓ گفحَ ؽذٍ جٌِب سّػ ُبٓ ثغرت عيبل ّ 

اعپشٓ الكرتّاعحبجيك دس فٌقث هقوْل ُغحٌذ چشا كَ ثميَ 

سّػ ُب داسآ حمذّديث ُبئ شمچْى كيفيث ًبهغلْة عغط پْؽؼ 

ؽذٍ، ُضيٌَ عٌگيي جتِيضات جْليذ، كٌرتل دؽْاس فشآيٌذ 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

پْؽؼ دُٔ، ظصن ّ اًذاصٍ لغقَ لبثل پْؽؼ ؽذى ّ دس هنبيث 

. حمذّديث ضخبهث پْؽؼ هٔ ثبؽٌذ

. دس ايٌصب ثَ همبيغَ شميي دّ سّػ پشداخحَ هٔ ؽْد

سّػ اعپشٓ الكرتّاعحبجيك ثشآ حمقْالت ايي عشض 

. حمذّديث ُبٓ ريل سا داسد

 هيكشّى ثبؽذ ظبل 75ضخبهث پْؽؼ سمٔ جْاًذ ثيؼ اص - (الف

آى كَ پْؽؼ پالعحيك دس ايي عشض ًَ جٌِب ثب ُذف جؾكيل 

يك عغط صيجب ّ دكْسٓ اذمبم هٔ گيشد ثلكَ ايي پْؽؼ ثبيذ 

عغط سا اص آعيبة ُبٓ حميغٔ خقْفًب سعْثث هقْى ثذاسد دس 

 هيكشّى ظحٔ ثشآ ُذف اّل ُن هٌبعت 75ظبلٔ كَ ضخبهث 

ًيغث چْى لبدس ثَ پْؽبًذى حمل ُبٓ شْؽكبسٓ ؽذٍ سمٔ ثبؽذ 

هگش آى كَ اص پالعحيك ُبٓ خبؿ شمچْى جفلْى اعحفبدٍ 

. گشدد

حمقْالت ايي عشض هفحْلٔ ّ ؽجكَ آ ُغحٌذ ّ لزا - (ة

هغبظث هفيذ عغط آهنب كن اعث دس ظبلٔ كَ اعحفبدٍ اص 

اعپشٓ الكرتّاعحبجيك ايصبد هٔ كٌذ كَ عغط هْسدًؾش هغغط 

ثبؽذ ّ اص هغبظث صيبدٓ ثشخْسداس ثبؽٌذ جب ساًذهبى 

. شزة پْدس ثش سّٓ عغط افضايؼ يبثذ
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

آى كَ ضوي ثبالجش ثْدى هيضاى عشهبيَ گزاسٓ ذبثث - (ت

سّػ الكرتّاعحبجيك، اعحفبدٍ اص ثشخٔ جتِيضات اسص ثش 

شمچْى عيغحن جْليذكٌٌذٍ ثبس الكرتيكٔ ّ جفٌگ 

ثب جْشَ ثَ ايي . الكرتّاعحبجيك اشحٌبة ًبپزيش اعث

هْاسد الصم اعث كَ اص سّػ ثغرت عيبل ثشآ جْليذ حمقْالت 

سّػ ثغرت عيبل ثب سّػ هقوْل دس . ايي عشض اعحفبدٍ ؽْد

. چٌذ ّاظذ فٌقحٔ جفبّت داسد

دس سّػ هقوْل دس كؾْس ثَ دليل اعحفبدٍ اص گشاًْل پلٔ 

اجيلي الصم اعث كَ اثحذا پالعحيك ثَ اًذاصٍ الصم خشد 

ؽْد ّ لزا ثشآ ايي هٌؾْس اص آعيبة ُبٓ جيغَ آ 

دس ايي آعيبة ُب گشاًْل پلٔ اجيلي ثَ . اعحفبدٍ هٔ ؽْد

رسات سيض خشد هٔ ؽًْذ كَ الجحَ خيلٔ دسؽث جش اصاًذاصٍ 

الصم ثشآ سّػ ثغرت عيبل اعث ّ هقوْاًل ثشآ ظل هؾكل ركش 

ؽذٍ جشفٌذُبئ ثَ كبس هٔ ثشًذ كَ ثبفد ختشيت اُذاف 

. هٔ ؽْد« پْؽؼ دُٔ»ديگش 

 

ضرح كاهل فرآيٌذ تْليذ - 2
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

سّػ ثغرت عيبل ؽبهل دّ هشظلَ فلضكبسٓ ّ پْؽؼ كبسٓ 

هٔ ثبؽذ كَ دس ايي لغوث ُش كذام اص ايي هشاظل جْضيط 

. دادٍ هٔ ؽْد

 

هرحلَ فلسكارٓ - 2-1

دس ايي هشظلَ ثَ دليل آًكَ حمقْالت : ثشػ هفحْل ُب (الف

ثب اثقبد خمحلف جْليذ هٔ ؽْد ّ دس ُش حمقْل خبؿ ًيض 

عْل هفحْل ُب يكغبى ًيغث الصم اعث كَ هفحْ ل ُبٓ خشّشٔ 

ثشآ ايي . اص اًجبس ثَ اًذاصٍ ُبٓ هْسدًؾش ثشيذٍ ؽًْذ

هٌؾْس اص يك ليچٔ دعحٔ يب ثشلٔ اعحفبدٍ هٔ ؽْد كَ 

ثشآ كغت دلث اثقبدٓ هبرت ّ عشفث جْليذ ثيؾرت اعحفبدٍ 

. اص ليچٔ ثشلٔ ضشّسٓ اعث

ثقذ اص ثشػ هفحْل ُب ّ ثب جْشَ ثَ ًْؿ حمقْل فوليبت  (ة

. عشاظٔ ؽجكَ ّ شْؽكبسٓ ثب دلث صيبدٓ اذمبم هٔ ؽْد

پظ اص شْؽكبسٓ ايي : پشداخث هنبئ حمقْالت فلضٓ (ت

اظحوبل ّشْد داسد كَ دس اذش ثٔ اظحيبعٔ كبسگشاى ّ يب 

اؽكبل دس شْؽكبسٓ دس ثشخٔ لغوث ُبٓ حمقْل فلضٓ صّائذ 

يب ثششغحگٔ ُبئ ّشْد داؽحَ ثبؽذ كَ دس ايي فْست ثب 

ايي صّائذ اظحوبلٔ گشفحَ « فشص دعحٔ»اعحفبدٍ اص 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

اكٌْى . هٔ ؽْد جب ثش كيفيث ّ صيجبئ حمقْل افضّدٍ ؽْد

. ايي حمقْل ثشآ پْؽؼ كبسٓ آهبدٍ اعث

 

هرحلَ پْضص دُٔ يا پالستيك - 2-2

 حمقْالت ذتيَ ؽذٍ دس هشظلَ :عوليات پيص گرم كردى (الف

 هرت ّ عْل  2فلضكبسٓ دس داخل آًّٔ ثَ فشك ّ اسجفبؿ 

 c300هرت لشاس هٔ گيشًذ كَ داسآ دسشَ ظشاست ثيؼ اص 

فوليبت اًحمبل حمقْالت اص ايي هشظلَ ثَ ثقذ جْعظ . اعث

كَ هحؾكل اص يك الكرتّهْجْس دّس هحغيش ّ « كبًْايش»يك 

عشفث اًحمبل ثبيذ . جغوَ ًمبلَ فلضٓ اعث فْست هٔ گيشد

 دليمَ دس ايي 5ثَ گًَْ آ ثبؽذ كَ ُش لغقَ ثَ هذت 

هٌجـ جبهيي ظشاست آّى ًيشّٓ ثشق اعث كَ . ظشاست مببًذ

جْعظ املٌث ُبٓ الكرتيكٔ كَ دس دّ عشف ّ ثبال ّ پبييي 

. ثذًَ آّى لشاس گشفحَ اًذ ثَ ظشاست ججذيل هٔ ؽْد

الجحَ اص آّى ُبئ كَ ظشاست الصم دس آهنب اص عْخنت 

. عْخث ُبٓ فغيلٔ جبهيي هٔ ؽْد ًيض هٔ جْاى اعحفبدٍ سمْد

 لغقَ گشم ؽذى پظ اص خشّز اص آى :عوليات بسرت سيال (ب

ايي حمفؾَ اص شٌظ اعحيل . ّاسد حمفؾَ ثغرت عيبل هٔ ؽْد

 هيلٔ هرت ّ ثَ اثقبد 5/1اعث ّ اص ّسلَ ُبٓ ثَ لغش 



بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 33 

تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

 عبًحٔ هرت اص كف 20دس اسجفبؿ .  هرت عبخحَ هٔ ؽْد2×2×2

جْعظ يك ففعَ هؾجك كَ اص شٌظ پبسچَ ثذّى ثبفث لشاس 

دس . گشفحَ  دس يك فشين فلضٓ اعث ثَ دّ خبؼ جمغين هٔ ؽْد

لغوث صيشيي حمل ّسّدٓ ُْا جقجيَ هٔ ؽْد كَ ثَ يك 

ُْآ كن فؾبس خشّشٔ اص كوپشعْس . كوپشعْس هحقل هٔ گشدد

اص ختلخل ُبٓ ففعَ هؾجك فجْس كشدٍ ّ پْدس پلٔ اجيلي سا 

ثشاعبط اثقبد حمفؾَ ّ . دس ُْآ ثبالٓ ففعَ هقلك هٔ كٌذ

چگبلٔ پالعحيك، ششيبى خشّشٔ اص كوپشعْس ثَ گًَْ آ 

جٌؾين هٔ ؽْد كَ پْدس پالعحيك اص حمفؾَ ثيشّى ًشيضد ّ 

. ششيبى هحالعن جْليذ ًؾْد

 ثغحَ ثَ ؽشفيث ظشاسجٔ فلض :عوليات حرارت دُٔ جمذد (ت

پْؽؼ ؽًْذٍ، دسشَ ظشاست آّى، صهبى غْعَ ّس ؽذى دس 

حمفؾَ ّ ًْؿ پالعحيك فوليبت ظشاست دُٔ جمذد هٔ جْاًذ 

يقٌٔ پظ اص خشّز لغقَ پْؽؼ ؽذٍ اص . ضشّست پيذا كٌذ

حمفؾَ ثالفبفلَ ّاسد آّى ديگشٓ هٔ ؽْد ّ هذت كْجبُٔ سا 

دس آى عٔ هٔ كٌذ جب ثذيي جشجيت عغط حمقْل كبهاًل فيملٔ ّ 

آّى ذبًْيَ اص اثقبد اّليَ ثشخْسداس اعث . شمْاس ؽْد

 هرت هٔ ثبؽذ ّ اص كليَ 3ثب ايي جفبّت كَ عْل آى 

ّيژگٔ ُبٓ آّى اّليَ ثشخْسداس اعث ّ دسشَ ظشاست آى 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 دسشَ عبًحٔ گشاد جٌؾين هٔ ؽْد 200ثشآ پلٔ اجيلي سّٓ 

.  ذبًيَ دس ايي آّى جْلف هٔ كٌذ45ّ لغقَ هذت 

 پظ اص خشّز حمقْل جكويل ؽذٍ اص آّى :عوليات خٌك كارٓ (ث

ذبًْيَ الصم اعث كَ لجل اص اسعبل ثَ اًجبس ثشآ 

اشحٌبة اص فذهَ ديذى پالعحيك جب ظذ الصم خٌك ؽْد ثشآ 

فجْس هٔ كٌذ ّ جب ظذ « في»ايي هٌؾْس لغقَ اص شلْٓ يك 

الصم خٌك هٔ ؽْد ّ عپظ اص عيغحن اًحمبل شذا ؽذٍ ّ ثَ 

. اًجبس اًحمبل هٔ يبثذ

 

عوليات ضستطْٓ اسيذٓ * 

هفحْل ُبٓ فلضٓ ثَ فلث آى كَ جب لجل اص هشظلَ 

. پْؽؼ دُٔ حتث ؽشايظ حميغٔ  ّ شْٓ هحٌْفٔ لشاس هٔ گيشًذ

فالٍّ ثش آى كَ دمكي اعث دچبس صًگ صدگٔ ّ اكغيذاعيْى 

عغعٔ ؽًْذ، ايي اظحوبل ًيض ّشْد داسد كَ ثَ هْاد 

خبسشٔ شمچْى سّغي ّ گشيظ آغؾحَ ؽًْذ كَ ايي اليَ ُبٓ 

عغعٔ عجت كبُؼ چغجٌذگٔ پالعحيك ثَ فلض ّ افث كيفيث 

الجحَ جتشثَ ًؾبى هٔ دُذ كَ . حمقْل هنبئ هٔ ؽْد

اكغيذاعيْى شضئٔ عغعٔ ثَ فلث ايصبد گشُِّبٓ لغجٔ ثش 

ثَ گًَْ آ كَ ثشآ . سّٓ عغط چغجٌذگٔ سا افضايؼ هٔ دُذ
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 باپَضصپالستيل

 

پْؽؼ دُٔ ًْاسُبٓ آلْهيٌيْم يب پلٔ اجيلي ثشآ 

اعحفبدٍ دس فٌبيـ كبثل عبصٓ ايي اكغيذاعيْى شضئ دس 

هشاظلٔ اص فشآيٌذ جْليذ حتويل هٔ ؽْد،  اهب ًجبيذ دس 

ظذٓ ثبؽذ كَ اص آى ثَ فٌْاى صًگ صدگٔ يبد ؽْد، ثَ شميي 

هٌؾْس الصم اعث كَ لجل اص هشظلَ پْؽؼ دُٔ حمقْالت هفحْلٔ 

. ثب پالعحيك هشظلَ افالض عغعٔ فْست گيشد

سّػ اعيذؽْئ ثَ فٌْاى يكٔ اص سّػ ُبٓ هقوْل ّ 

هحذاّل ثشآ افالض عغعٔ فلضات هغشض اعث كَ ثَ خْثٔ 

ثشآ ايي هٌؾْس اص . ثشآ حمقْالت هفحْلٔ لبثل اششا اعث

دس ايي سّػ، حمقْالت . سّػ غْعَ ّسعبصٓ اعحفبدٍ هٔ ؽْد

هفحْلٔ پظ اص هشظلَ پشداخث هنبئ، ّاسد يك حمفؾَ 

دّ جكَ اص شٌظ پلٔ اعرت غيشاؽجبؿ جمْيث ؽذٍ ثب  (جبًك)

 هرت هٔ ؽْد كَ جكَ 2 ّ 5اليبف ثلٌذ ؽيؾَ ثَ عْل ّ فشك 

 هرت ظبّٓ حملْل سليك اعيذ عْلفْسيك دس آة 4اّل ثَ عْل 

اعث صهبى ًگِذاسٓ دس ايي حمفؾَ ثب جْشَ ثَ عشفث  (7%)

.   دليمَ اعث5/2خظ جْليذ ّ عْل حمفؾَ 

حمقْالت  پظ اص خشّز اص ايي حمفؾَ كَ عجت صًگ صدائ 

هٔ ؽْد ّاسد جكَ دّم ثَ عْل يك هرت هٔ ؽًْذ كَ ظبّٓ آة 

دس ايي حمفؾَ عغط فلض اص اعيذ ؽغحَ هٔ ؽْد . خبلـ اعث
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 باپَضصپالستيل

دس ُش . جب دس هشاظل ثقذٓ، اعيذ دس حميظ پشاكٌذٍ ًؾْد

دّ حمفؾَ اص پوپ ُبئ ثشآ ايصبد ششيبى دائؤ دس داخل 

پظ اص خشّز حمقْالت اص حمفؾَ دّم . حمفؾَ ُب اعحفبدٍ هٔ ؽْد

ّاسد آّى پيؼ گشم كي هٔ ؽًْذ ّ فشآيٌذ اداهَ پيذا 

. هٔ كٌذ
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح
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بررسٔ ايستگاُِا، هراحل ّ ضيٍْ ُآ كٌرتل كيفيت - 3

دس ايي ّاظذ جْليذٓ ُن ثشآ سعيذى ثَ حمقْل هشغْة 

ّ ثب كيفيث، ايغحگبُِبٓ كٌرتل كيفيث صيش دس عَ هشظلَ 

. فوليبت كٌرتلٔ سا اذمبم هٔ دٌُذ

 

كٌرتل كيفيت هْاد اّليَ  (الف

هْاد اّليَ هْسد اعحفبدٍ دس ايي ّاظذ ؽبهل هفحْل 

فْالدٓ ّ پْدس پلٔ اجيلي ثب داًغيحَ پبييي ّ اعيذ 

. هٔ ثبؽذ (%78)عْلفْسيك فٌقحٔ 

دس هْسد پلٔ اجيلي جٌِب ًمغَ رّة، خْاؿ كؾؾٔ ّ 

ًمغَ ًشهٔ ّيكبت كَ ًمؼ جقييي كٌٌذٍ داسًذ 

اًذاصٍ گيشٓ هٔ ؽْد ّ عقٔ هٔ ؽْد فْاهلٔ كَ ًيبص ثَ 

دعحگبُِبٓ پيؾشفحَ ّ گشاى ليوث داسًذ جْعظ 

دس هْسد هفحْل ُب . آصهبيؾگبُٔ هْسد افحوبد اذمبم ؽْد

فالٍّ ثش لغش آهنب كَ جْعظ يك كْليظ اًذاصٍ گيشٓ هٔ ؽْد، 

اًذاصٍ گيشٓ خْاؿ كؾؾٔ ًيض ظبئض اشميث صيبدٓ اعث كَ 

. عقٔ هٔ ؽْد اص خذهبت آصهبيؾگبُٔ ديگش اعحفبدٍ ؽْد

ثشآ كٌرتل دسفذ حملْل اعيذ عْلفْسيك ًيض اص سّػ 

. جيرتاعيْى ثب لْاصم عبدٍ آصهبيؾگبُٔ اعحفبدٍ هٔ ؽْد
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

 

: كٌرتل كيفيت در حيي تْليذ (ب

هْاسد صيش ثبيذ دس ظيي جْليذ هذًؾش لشاس گيشًذ كَ 

. كٌرتل دس ايي هشظلَ فشفًب ثَ سّػ چؾؤ خْاُذ ثْد

 ٍيكٌْاخث ثْدى ارمٌبٓ هفحْل ُبٓ خن كبسٓ ؽذ. 

  ٓفذم ّشْد اضبفبت ّ صّايذ ثش سّٓ حمقْالت شْؽكبس

 .ؽذٍ

 ٍيكٌْاخث ثْدى عغط پالعحيك پْؽؼ ؽذ. 

 ٍفذم ّشْد خْسدگٔ دس پْؽؼ ّ يب ًمبط پْؽؼ ًؾذ. 

 

: كٌرتل كيفيت حمصْل هنائ  (ت

حمقْل جْليذٓ لجل اص اًجبسػ الصم اعث اص ًؾش ؽكل  

ؽبُشٓ ّ شمچٌيي دس فْست ًيبص ًْؿ ثغحَ ثٌذٓ دليمًب هْسد 

. ثشسعٔ لشاس گيشد

 

برآّرد ظرفيت ّ برًاهَ تْليذ سالياًَ - 4

برآّرد ظرفيت - 4-1

هؾخـ سمْدى ؽشفيث ّ ثشًبهَ جْليذ هٌبعت ثشآ 

ّاظذُبٓ فٌقحٔ فالٍّ ثش هبشٍ ثشداسٓ هبيٌَ اص 
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عشهبيَ گزاسٓ اذمبم ؽذٍ فبهلٔ دس شِث كغت ثيؾرتيي عْد 

ًؾش ثَ ايي كَ اظذاخ ّ ساٍ اًذاصٓ . دمكي خْاُذ ثْد

ّاظذُبٓ جْليذٓ هغحلضم عشهبيَ گزاسٓ اّليَ آ اعث كَ 

دس ثقضٔ هْاسد جمشيجًب ذبثث اعث لزا اًحخبة ؽشفيث ُبٓ 

خيلٔ كن، عْدآّسٓ ّ الحقبدٓ ثْدى عشض سا غيشدمكي هٔ 

فالٍّ ثش آى دس فٌبيـ كْچك اًحخبة ؽشفيث ُبٓ . عبصد

ثبال، عشهبيَ گزاس سا جمجْس ثَ جبهيي عشهبيَ گزاسٓ ثبالئ 

هٔ كٌذ كَ دس آى فْست عشض هْسدًؾش اص چِبسچْة هغبلقبت 

لزا دس ايي خبؼ . فٌبيـ كْچك ّ اظذاخ آى فشاجش هٔ سّد

ثب جْشَ ثَ ثشسعٔ ثبصاس، ؽٌبخث كبًْى ُبٓ هقشف، 

ؽشفيث عشض ثب ... ًيبصُبٓ داخلٔ، اهكبى فبدسات ّ 

جْشَ ثَ عْدآّسٓ ؽشفيث ُبٓ ثبال ّ حمذّديث ُبٓ فٌبيـ 

ثب دس ًؾش گشفنت . كْچك ّ ًيبصُبٓ هقشفٔ جقييي هٔ گشدد

هْاسد فْق ّ شمچٌيي ظذالل جْليذ هبؽيي آالت، ؽشفيث ايي 

.  جي دس عبل ثشآّسد هٔ گشدد400عشض 

 

برًاهَ تْليذ سالياًَ ّ ضرايط عولكرد ّاحذ - 4-2

اكرش فٌبيـ دس عبل ُبٓ اّليَ اظذاخ داسآ هؾكالت 

فٌٔ، داخلٔ، ثبصاسيبثٔ ّ ّسّد ثَ فعٌَ سلبثث 

 80ثٌبثشايي ايي عشض ُب هقوْاًل دس عبل اّل ثب . هٔ ثبؽٌذ
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 دسفذ ّ اص عبل عْم ثَ 90دسفذ ؽشفيث امسٔ، عبل دّم ثب 

.  دسفذ ثَ جْليذ خْاٌُذ پشداخث100ثقذ ثب ؽشفيث 

ثبال ثْدى ُضيٌَ ُبٓ هحغيش جْليذ، هؾكالت ًبؽٔ اص 

اشحوبفٔ - هذيشيث ّاظذُبٓ چٌذ ؽيفحٔ ّ هؾكالت فشٌُگٔ

ًبؽٔ اص كْچك ثْدى ّاظذُبٓ جْليذٓ هْاسدٓ ُغحٌذ كَ 

اص عْٓ ديگش . دس دتبيل ثَ كبُؼ ؽيفث ُبٓ كبسٓ هؤذشًذ

دتبيل ثَ اعحفبدٍ ثيؾرت اص عشهبيَ گزاسٓ اذمبم ؽذٍ، 

جْاًبئ افضايؼ ؽشفيث ثب عشهبيَ گزاسٓ ذبثث، هؾكالت 

ًبؽٔ اص فولكشد ًبپيْعحَ خظ جْليذ صهبى ُبٓ جلف ؽذٍ 

دس ساٍ اًذاصٓ خظ جْليذ اص مجلَ هْاسدٓ ُغحٌذ كَ دس 

ثب دس ًؾش گشفنت . افضايؼ ؽيفث ُبٓ كبسٓ دخيل هٔ ثبؽٌذ

هْاسد فْق، فولكشد ّ ثشًبهَ جْليذ عبليبًَ ّ عبل ُبٓ 

: آجٔ ايي ّاظذ ثَ ؽشض ريل اعث

 

سدٓ

ف 

ؽشفيث ًبم حمقْل 

امسٔ 

 (جــي)

جْليذ دس عٔ پٌس عبل 

آيٌذٍ 

چِبسعْم دّم اّل 

م 

پٌصن 

حمقْالت   1

هفحْلٔ ثب 

 320 360 400 400 400 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

پْؽؼ 

 (wpc)العحيك

 ًْٓثث2:  جقذاد ؽيفث كبس  

 عبفث8:  صهبى ُش ؽيفث  

 سّص300: جقذاد سّص كبس دس عبل  
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

آضٌائ با هاضيي آالت تْليذ، جتِيسات ّ تاسيسات - 5 

عوْهٔ 

آضٌائ با هاضيي آالت تْليذ - 5-1

يكٔ اص هشاظل اعبعٔ ثشآ ساٍ اًذاصٓ ُش ّاظذ 

جْليذٓ، اًحخبة هبؽيي آالت خظ جْليذ هٔ ثبؽذ چشا كَ ثب 

اًحخبة ًْؿ هبؽيي آالت هٌبعت ّ ثب كيفيث اعث كَ هٔ جْاى 

دس شذّل ريل، هبؽيي آالت . حمقْالت هشغْة سا جْليذ سمْد

. جْليذ ايي ّاظذ اسائَ هٔ ؽْد

 

هؾخقبت فٌٔ جقذاد ًبم دعحگبٍ سديف 

 كيلْ دس عبفث 200 2ليچٔ ثشلٔ  1

 كيلْ دس عبفث 250 1خن كي ثشلٔ  2

-  1هيض خن كبسٓ  3

 50 شْػ شمضهبى، 10 4دعحگبٍ ًمغَ شْػ  4

ًمغَ دس دليمَ 

-  1فشصدعحٔ  5

 جكَ 200فبيربگالط،  2جبًك اعيذؽْئ  6

 هرت ثب پوپ 2×2×5

، كٌرتل c400 هرتٓ 8 2آّاى اّليَ  7
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ديصيحبل 

 هرت 2ثَ عْل  2آّاى ذبًْيَ  8

اثقبد - 5/1ّسق اعحيل  2حمفؾَ ثغرت عيبل  9

 ثب كوپشعْس 2×2×2

-  2في  10

دّس هحغيش - گيشثكغٔ 2كبًْايذ  11

ثب ًمبلَ فلضٓ 

 

ًقطَ استقرار هاضيي آالت - 5-2

ثب جْشَ ثَ فشآيٌذ جْليذ حمقْل ّ جْالٔ فوليبت 

هْسدًيبص الصم اعث سّاثظ هبؽيي آالت ثشعٔ ّ ثشاعبط ايي 

سّاثظ، هبؽيي آالت دس كبسگبٍ هغحمش ؽًْذ، ثب سفبيث ايي 

هْاسد ّ عجك افْل هٌِذعٔ فٌبيـ ًمؾَ اعحمشاس هبؽيي 

: آالت ايي عشض ثَ ؽشض صيش اعث

 

 

 

 

 

 

1 1 

3 2 

4 

4 4 
4 



بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 44 

تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

 

 

 

 

 

 

حمقْالت هفحْلٔ ثب )ًمؾَ اعحمشاس هبؽيي آالت ّاظذ جْليذٓ 

 (پْؽؼ پالعحيكٔ

هيض - 9خن كي ثشلٔ   - 5ليچٔ ثشلٔ   -1

 خن كبسٓ

آّى - 10آّى اّليَ   - 6دعحگبُِبٓ شْػ  -2

 ذبًْيَ

- 11في    - 7حمفؾَ ثغرت عيبل   -3

 فشص دعحٔ

جبًك اعيذؽْئ    - 8هشكض عيغحن اًحمبل  -4

11 
11 

5 

10 10 

7 7 6 6 

9 9 8 8 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ًقطَ جرياى هْاد - 5-2-3

ثب جْشَ ثَ سًّذ جْليذ ّ ًمؾَ اعحمشاس هبؽيي آالت، 

سمْداس ششيبى گشدػ هْاد دس عغط كبسگبٍ ثَ ؽشض صيش 

. هؾخـ ؽذٍ اعث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًمؾَ ششيبى هْاد 

 

خن 

 كبسی

اًجبسهْ ثشػ هفحْل

 اداّلیَ

پشداخث  شْؽكبسی

 هنبیی

ؽغؾحْی 

 اعیذی

حمفؾَ 

 ثغرتعیبل
پیؼ گشم 

 كي

آّى 

 ذبًْیَ
خٌك 

 كبسی

اًجبسم

 ظقْل
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

  

آضٌائ با تاسيسات ّ جتِيسات جاًبٔ - 5-4

دس دتبم فٌبيـ جبعيغبت فوْهٔ ثَ فٌْاى يكٔ اص 

هِورتيي اسكبى ثشپبئ ُش كبسخبًَ ّ ّاظذ فٌقحٔ 

ايي جبعيغبت ثب جْشَ ثَ پبساهرتُبئ اص لجيل . هٔ ثبؽذ

جقذاد ًيشّٓ اًغبًٔ، هبؽيي آالت جْليذٓ، هيضاى فضبٓ 

عبلي ُبٓ جْليذ ّ عبخحوبى ُبٓ اداسٓ ّ عبيش جموْفَ ُبٓ 

. كبسخبًَ پيؼ ثئٌ هٔ گشدًذ

 

آزهايطگاٍ - 5-4-1

ثشآ كٌرتل هْاد اّليَ، حمقْل ظيي فشآيٌذ ّ حمقْل 

آصهبيؾگبٍ ّ كٌرتل »هنبئ دس ايي ّاظذ جْليذٓ يك ّاظذ 

ثب اهكبًبت ّ جتِيضات هْسدًيبص ثشآ اذمبم « كيفٔ

. آصهْى ُبٓ هشثْط ثَ ايي فٌقث پيؼ ثئٌ ؽذٍ اعث

 

تعويرگاٍ - 5-4-2

ذتيَ ّ آهبدٍ عبصٓ اهكبًبت ّ هبؽيي آالت ثَ هٌؾْس 

جقويش دعحگبُِب ّ جتِيضات كبسخبًَ دس فٌبيـ كْچك 

همشّى ثَ فشفَ سمٔ ثبؽذ صيشا اص عشفٔ هْشت افضايؼ ظصن 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

عشهبيَ گزاسٓ هٔ ؽْد ّ اص عْٓ ديگش ثَ فلث كؤ جمبضب 

ثشآ ايي ّاظذ اهكبًبت فْق هقوْاًل ثيكبس ّ ثالاعحفبدٍ 

لزا دس ايي ّاظذ ُن جقويشگبٍ ثَ هٌؾْس اذمبم . هٔ هبًذ

جقويشات اّليَ ّ اضغشاسٓ جتِيضات ّ جبعيغبت ّاظذ ّ 

اهْس هشثْط ثَ عشّيظ ُبٓ فٌٔ ّ ًگِذاسٓ دعحگبُِب ثب 

اهكبًبت حمذّد جقويشگبُٔ هرل هيض كبس، گيشٍ، 

پيؼ ثئٌ ؽذٍ اعث ّ .... هْجْسشْػ، اثضاس كبسگبُٔ ّ 

دس فْسجٔ كَ ًيبص ثَ جقويشات اعبعٔ ثبؽذ اص خذهبت 

. پيوبًكبساى اعحفبدٍ خْاُذ ؽذ

 

تاسيسات برق ّ برق رسأً - 5-4-3

اعبعٔ جشيي ّ صيشثٌبئ جشيي جبعيغبت ُش ّاظذ 

فٌقحٔ، جبعيغبت ثشق هٔ ثبؽذ صيش جمشيجًب شمَ هبؽيي آالت 

جْليذ ّ جبعيغبت شبًجٔ آى ًيبص ثَ ثشق داسًذ ّ اص 

عشف ديگش سّؽٌبئ حمْعَ ّ عبخحوبى ُب ّ عبيش جبعيغبت 

. ؽشكث ثش اشميث ايي ًْؿ جبعيغبت هٔ افضايذ

ثشاعبط هْاسد فْق جتِيضات ريل دس ايي عشض پيؼ ثئٌ ؽذٍ 

. اعث

 



بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 48 

تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

همذاس ؽشض سديف 

ثشق هْسدًيبص هبؽيي  1

آالت جْليذ 

175 

كيلّْات 

 كيلّْات 25ثشق هْسدًيبص جبعيغبت  2

ثشق هْسدًيبص ثشآ  3

 سّؽٌبئ

 كيلّْات 15

 215 مجـ كل 4

كيلّْات 

 

 كيلّْات ثبيذ اص ؽشكث جْصيـ ثشق جبهيي 215جْاى ثشق 

ؽْد ّ فالٍّ ثش آى ثبيذ ضوي جبثلُْبٓ ثشق، كٌحْس ّ 

عين كؾٔ داخلٔ كبسخبًَ ُن عجك اعحبًذاسدُبٓ ... 

. هشثْعَ اذمبم ؽْد

 

تاسيسات آب ّ آب رسأً - 5-4-4

دس ايي ّاظذ جْليذٓ فوذٍ آة هقشفٔ فشف ًيبصُبٓ 

جْليذ، هبذاؽحٔ ّ آؽبهيذًٔ كبسكٌبى آى ّ شمچٌيي ثشآ 

ؽغحؾْٓ ّعبيل ّ آثيبسٓ فضبٓ عجض هْسدًيبص خْاُذ ثْد 

كَ ثشآ ايي هٌؾْس ثبيذ آة هْسدًيبص اص عشيك ؽجكَ 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

لْلَ كؾٔ جبهيي ؽْد ّ دس داخل كبسخبًَ ُن ثشآ رخيشٍ  

آة ّ شمچٌيي جْصيـ آى جتِيضات هْسدًيبص پيؼ ثئٌ ؽذٍ 

. اعث

 ليرت 300 هرتهكقت دس خظ جْليذ ّ ثشآ ُش ًفش 5سّصاًَ 

 هرتهكقت آة هْسدًيبص 15آة ثشآّسد ؽذٍ كَ مجقًب ظذّد 

. هٔ ثبؽذ

 

تاسيسات سْخت  رسأً - 5-4-5

يكٔ اص هٌبثـ جبهيي اًشژٓ ّاظذُبٓ فٌقحٔ، عْخث 

ثَ دليل اشميث گشهبيؼ، چٌيي جبعيغبجٔ دس شمَ . هٔ ثبؽذ

هْاسد هقشف عْخث دس . ّاظذُبٓ فٌقحٔ پيؼ ثئٌ هٔ ؽْد

ّاظذُبٓ خمحلف فٌقحٔ ؽبهل جبهيي دهبٓ هْسدًيبص 

. فشآيٌذ، گشهبيؼ  عبخحوبى ُب ّ عْخث ّعبيل ًمليَ اعث

دس ايي عشض جْليذٓ عْخث ُبٓ گبصّئيل ّ ثٌضيي ثشآ 

ّعبيل ًمليَ ّ عيغحن گشهبيؼ پيؼ ثئٌ ؽذٍ اعث ّ ثَ 

 ُضاس 15شميي هٌؾْس ّ ثشآ رخيشٍ عبصٓ گبصّئيل خمضى 

. ليرتٓ ثَ شمشاٍ عبيش جتِيضات شبًجٔ آى ثشآّسد ؽذٍ اعث

 

ّسايل ًقليَ ّ جتِيسات محل ّ ًقل - 5-2-6
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

دس ايي عشض جتِيضات محل ّ ًمل ريل پيؼ ثئٌ ؽذٍ 

. اعث

 

جقــــذاد ؽشض سديف 

 1ّاًث دّجٌٔ  1

 1ليفرتاك دّجٌٔ  2

 1 عْاسٓ 3

جتِيسات اطفآ حريك - 5-4-7

ثب جْشَ ثَ ًْؿ حمقْالت جْليذٓ ّ هْاد اّليَ ثَ 

كبس سفحَ دس ايي ّاظذ جْليذٓ ّ ثشآ پيؾگيشٓ اص ظشيك 

 ُضاس 5ضوي اعحفبدٍ اص كپغْل ُبٓ آجؼ ًؾبًٔ، اص يك خمضى 

ليرتٓ آجؼ ًؾبًٔ ثَ شمشاٍ پوپ ّ ّعبيل شبًجٔ آى پيؼ ثئٌ 

. ؽذٍ اعث

 

تاسيسات گرهايص ّ سرهايص - 5-4-8

ثب جْشَ ثَ صيشثٌبٓ عبلي ُبٓ جْليذٓ ّ عبيش 

عبخحوبى ُب ّ ثشآ جقبدل ظشاسجٔ دس فقْل خمحلف اص 

خببسٓ ُبٓ فٌقحٔ ّ ثشلٔ ثشآ گشهبيؼ ّ اص كْلشُبٓ گبصٓ 

ضوًٌب . ّ آثٔ شِث عشهبيؼ ّاظذ جْليذٓ اعحفبدٍ هٔ ؽْد
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

شِث ذتْيَ عبلي ُبٓ جْليذ اص ذتْيَ ُبٓ فٌقحٔ اعحفبدٍ 

. هٔ گشدد

 

برق اضطرارٓ - 5-4-9

ثشآ شلْگيشٓ اص ّلفَ دس جْليذ، ثب جْشَ ثَ 

هيضاى ثشق هْسدًيبص هبؽيي آالت يك ديضل ژًشاجْس ثَ 

.  كيلّْات عبفث پيؼ ثئٌ ؽذٍ اعث80لذست 

 

اثاثيَ ّ جتِيسات ادارٓ - 5-2-10

ثب جْشَ ثَ جقذاد ًيشّٓ اًغبًٔ ّ فوليبت عحبدٓ 

ايي عشض جْليذ ثَ جتِيضات اداسٓ هرل هيض، فٌذلٔ، 

لْاصم اداسٓ، هجلوبى اداسٓ، سايبًَ، فبكظ، پشيٌرت 

. ًيبص داسد
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

برآّرد اًرژٓ هْردًياز طرح - 6

ثب جْشَ ثَ اعحفبدٍ ايي ّاظذ جْليذٓ اص اًْاؿ 

اًشژٓ، دس شذّل ريل ثشآّسد هقشف عبالًَ ايي اًشژٓ ُب 

. اسائَ هٔ ؽْد

 

ّاظـــذ همـــذاس ؽشض سديف 

كيلّْات  600000ثشق  1

عبفث 

هرتهكقت  6000آة  2

ليرت  45000گبصّئيل  3

ليرت  21000ثٌضيي  4

 

برآّرد زهيي، ساختواى ُآ تْليذٓ ّ غيرتْليذٓ - 7

برآّرد ساختواى ُآ تْليذ ّ غيرتْليذٓ - 7-1

اخحقبؿ فضبٓ هٌبعت ّ كبفٔ شِث اهْس جْليذ ّ 

جبعيغبت كبسخبًَ اص ًؾش عِْلث دس اهش جشدد كبسكٌبى ّ 

دس ايي خبؼ . شبجببئ هْاد اّليَ ّ حمقْالت ظبئض اشميث اعث

هغبظث عبخحوبى ُبٓ جْليذٓ ّ غيشجْليذٓ ايي عشض ثشآّسد 

. هٔ ؽْد
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

 

هغبظث ؽشض سديف 

 (هرتهشثـ)

 400عبلي جْليذ  1

اًجبس هْاد اّليَ ّ  2

حمقْل 

220 

 80 آصهبيؾگبٍ ّ جقويشگبٍ 3

عبخحوبى ُبٓ اداسٓ،  4

 سفبُٔ ّ خذهبجٔ

100 

 800مجـ كل  5

 

برآّرد زهيي ّ حمْطَ سازٓ - 7-2

ثب جْشَ ثَ ثشآّسد ّ عغط صيشثٌبٓ عبخحوبى ُب، دس 

ايي خبؼ ثشآّسد صهيي ّ حمْعَ عبصٓ هشثْط ثَ ايي عشض 

. اسائَ هٔ گشدد

 

هيضاى ضشيت ؽشض سديف 

 2800 ثشاثش صيشثٌبٓ  5/3صهيي  1

هرتهشثـ 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

خبكربداسٓ ّ  2

جغغيط 

هقبدل صيشثٌب ّ 

خيبثبى كؾٔ 

1360 

هرتهشثـ 

خيبثبى كؾٔ ّ  3

پبسكيٌگ 

 560 دسفذ هغبظث صهيي 20

هرتهشثـ 

 1120 دسفذ هغبظث صهيي 40فضبٓ عجض  4

هرتهشثـ 

 424 56×50 هرت 2ّ اسجفبؿ ديْاسكؾٔ  5

هرتهشثـ 

 80ثَ اصآ ُش جيش چشاك ثشق  6

هرتهشثـ يك چشاك پبيَ 

30 

فــذد 

ًقطَ جامنائ ساختواى ُا - 7-3

ًمؾَ پيؾٌِبدٓ شبسمبئ عبخحوبى ُب افن اص عبلي 

ثشاعبط هبيٌَ عبصٓ ... جْليذ، جقويشگبٍ، آصهبيؾگبٍ ّ 

هغيشُبٓ محل ّ ًمل هْاد، حمقْالت ّ كبسكٌبى ثَ ؽشض ريل 

. هٔ ثبؽذ

 

 

 

 

11 

 

 

 

                     

11 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

7 
6 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًمؾَ شبسمبئ عبخحوبى ُب 

اًجبس هْاد اّليَ - 5عبلي جْليذ    -1

 اًجبس حمقْل- 9  

آصهبيؾگبٍ ّ جقويشگبٍ- 6عشّيظ ُبٓ هبذاؽحٔ   -2

 جبعيغبت آة-10  

- 11عبخحوبى اداسٓ  - 7جبعيغبت ثشق    -3

 ًگِجبًٔ

 فضبٓ عجض  - 8پبسكيٌگ    -4

برآّرد ًيرّٓ اًسأً هْردًياز طرح - 8

9 

10 8 

            2 

 

4        5            

1   

 

       3 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

كبسائ ّ اذشخبؾٔ ُش عبصهبًٔ ثَ رمٍْ شزة ًيشُّبٓ 

اًغبًٔ آى ثشهٔ گشدد ّ ُشچَ دس ٌُگبم شزة ايي ًيشُّب 

دلث ثيؾرتٓ ثَ فول آيذ دس فول عبصهبى ثب هؾكل كورتٓ 

سّثشّ خْاُذ ؽذ ّ ايي هيغش سمٔ ؽْد هگش آى كَ عبصهبى 

داسآ يك هذيشيث اداسٓ لْٓ ّ اُذاف هؾخـ عبصهبًٔ 

دس ايي عشض ثب جْشَ ثَ هْاسد فْق، ًيشّٓ . ثبؽذ

. اًغبًٔ هْسدًيبص آى ثشآّسد ؽذٍ اعث

جقذاد ؽشض سديف 

 (ًفش)

 

1 

 

 

جْليذ 

 10كبسگش هبُش 

 7كبسگش عبدٍ 

 1كبسؽٌبط 

 2جكٌغيي 

 1جكٌغيي آصهبيؾگبٍ  2

 2كبسگش عبدٍ 

 2كبسگش عبدٍ اًجبسُب  3

 1هذيشيث  4

فشّػ ّ - هبلٔ- كبسهٌذ اداسٓ 5

خذهبجٔ 

7 

 33مجـ كل  6
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

برآّرد هْاد اّليَ هْردًياز طرح - 9

دس ايي عشض اص عَ ًْؿ هبدٍ اّليَ ثَ ؽشض ريل اعحفبدٍ 

. هٔ ؽْد

  هيلٔ هرت5 جب 5/1هفحْل فْالدٓ هغْاس اص لغش  

  (عجك)پْدس پلٔ اجيلي ثب چگبلٔ كن 

  دسفذ78اعيذ عْلفْسيك فٌقحٔ ثب غلؾث  

 دسفذ هفحْل هقشفٔ ايي ّاظذ جْليذٓ سا 90ظذّد - 

 هيلٔ  هرت جؾكيل هٔ دُذ لزا ثشآ ثشآّسد هقشف 2هفحْل ُبٓ 

 هيكشّى ثش سّٓ 250پلٔ اجيلي ايي ّاظذ كَ ثَ ضخبهث 

حمبعجبت ثب . هفحْل ُب پْؽؼ هٔ ؽًْذ ثبيذ دلث خبفٔ سمْد

جْشَ ثَ ظصن عغط ّ عْل هفحْل هقشفٔ ّ عغط پْؽؼ آى 

 دسفذ 5/2اذمبم ؽذٍ لزا هيضاى هقشف هفحْل ثب جْشَ ثَ 

.  جي دس عبل ثشآّسد هٔ ؽْد410ضبيقبت 

پلٔ اجيلي »ثب جْشَ ثَ هيضاى هفحْل هقشفٔ همذاس - 

.  جي ثشآّسد هٔ ؽْد25دسعبل ظذّد « هقشفٔ

ثب جْشَ ثَ ايي كَ حمقْالت هفحْلٔ پظ اص خشّز اص - 

سّٓ عغط خْد همذاسٓ % 7حمفؾَ حملْل اعيذ عْلفْسيك 

اعيذ محل هٔ كٌٌذ ّ ثب جْشَ ثَ «  دسفذ سّصا5ًَظذّد »
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 جي اعيذ عْلفْسيك هْسدًيبص 9000ظصن حمفؾَ عبالًَ ظذّد 

. ايي عشض هٔ ثبؽذ
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

دس شذّل ريل مجـ ثٌذٓ كلٔ هْاد اّليَ هْسدًيبص ايي عشض  

. اسائَ هٔ ؽْد

 

همذاس ًبم هْاد اّليَ سديف 

 جي 9000اعيذ عْلفْسيك  1

 جي 25پلٔ اجيلي پْدسٓ عجك  2

 جي 410 هفحْل هغْاس 3

 

برًاهَ زهاى بٌذٓ اجرآ طرح - 10

ثشآ ساٍ اًذاصٓ ُش ّاظذ فٌقحٔ ذتيَ ثشًبهَ صهبى ثٌذٓ 

اص اعبعٔ جشيي كبسُب هٔ ثبؽذ چشا كَ ثب جقييي فقبليث ُب 

ّ هؾخـ سمْدى هغئْليث اششائ ّ صهبى ادتبم آهنب هٔ جْاى 

هقوْاًل هشاظل اششائ . الحقبدٓ ثْدى عشض سا جضويي سمْد

: ساٍ اًذاصٓ ُش ّاظذ فٌقحٔ ؽبهل هْاسد صيش اعث

 

هرحلَ اّل * 

دس هشظلَ اّل پبسٍ آ اص فقبليث ُب اص لجيل هغبلقبت 

فٌٔ، الحقبدٓ ّ اهكبى عٌصٔ جب هشظلَ اًحخبة حمل، 

اًحخبة جكٌْلْژٓ، فشآيٌذ جْليذ، شبسمبئ هْلث، جمشٓ 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

عشض، هٌِذط هؾبّس ّ هذيشيث اششا سا ثَ اًضوبم ذتيَ ّ 

جذّيي پيؼ ًْيظ لشاسدادُبٓ هشثْعَ ّ ُذايث هزاكشات ثَ 

. شمشاٍ خْاُذ داؽث
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

هرحلَ دّم * 

ايي هشظلَ اص ديذگبٍ ختققٔ جشٓ ثشخْسداس ثْدٍ ّ 

دسثشداسًذٍ فقبليث ُبئ شمچْى هٌِذعٔ اعبعٔ ّ عشاظٔ 

فشآيٌذ، ذتيَ هؾخقبت فٌٔ هبؽيي آالت، شبسمبئ جتِيضات 

افلٔ، اًحخبة هبؽيي آالت ّ جتِيضات افلٔ ّ هْاسد هؾبثَ 

. خْاُذ ثْد

 

هرحلَ سْم * 

دس ايي هشظلَ فوذجًب هشاظل اششائ كبس ثَ فٌْاى حمْس 

افلٔ پٔ گيشٓ هٔ ؽْد كَ هٔ جْاى اص فقبليث ُبئ شمچْى 

جذاسك هقبحل ّ لْاصم فوليبت اششائ، اًحخبة پيوبًكبس 

عيْيل ّ ًقت،  فوليبت عيْيل كبسخبًَ ّ ًؾبست ثش آى، 

جتِيضات افلٔ ّ فشفٔ ثَ شمشاٍ دعحْسالقول ُبٓ ًقت ّ 

. ساٍ اًذاصٓ آصهبيؾٔ آهنب سا ًبم ثشد

 

هرحلَ چِارم * 

ايي هشظلَ سا هٔ جْاى هشظلَ آهبدٍ عبصٓ ّاظذ شِث ًقت 

جتِيضات للوذاد سمْد، آهْصػ ُبٓ هبشٍ ثشداسٓ، عشاظٔ ّ 

جذّيي عيغحن ُبٓ فوليبجٔ كبسخبًَ، ثشًبهَ سيضٓ ّ كٌرتل 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

جْليذ، جقويشات ّ ًگِذاسٓ، خشيذ ّ هذيشيث هْاد، فشّػ 

ّ محل، هذيشيث پشعٌلٔ ّ هبلٔ، ذتيَ ّ جذّيي 

دعحْسالقول ُبٓ فولكشد جتِيضات ّ هبؽيي آالت خغْط جْليذ 

. ّ جقويش آهنب فْست خْاُذ گشفث
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

هرحلَ پٌجن * 

ايي هشظلَ ثب ًقت ّ ًؾبست ثش فوليبت ًقت جتِيضات، 

ساٍ اًذاصٓ دعحگبُِب ّ خغْط جْليذ ّ آصهبيؼ ُبٓ 

. هبشٍ ثشداسٓ دسگيش خْاُذ ثْد

 

هرحلَ ضطن * 

ايي هشظلَ كَ ثَ فٌْاى هشظلَ هنبئ ُش ثشًبهَ 

. هقشّف اعث« هبشٍ ثشداسٓ جتبسٓ ّ دائن»هٔ ثبؽذ ثَ هشظلَ 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

دس شذّل ريل ثشًبهَ صهبى ثٌذٓ ساٍ اًذاصٓ ايي ّاظذ  

. جْليذٓ اسائَ هٔ  ؽْد

 

هشاظل سديف 

فقبليث 

هذت صهبى 

 (هبٍ)

هالظؾبت 

ثقضٔ اص  3هشظلَ اّل  1

فقبليث ُبٓ 

اششائ ايي عشض 

ثقْست شمضهبى 

اذمبم هٔ ؽْد لزا 

صهبى اششائ عشض 

كورت اص صهبى پيؼ 

ثئٌ ؽذٍ خْاُذ 

. ثْد

 2هشظلَ دّم  2

 2هشظلَ عْم  3

 2هشظلَ چِبسم  4

 1هشظلَ پٌصن  5

 1هشظلَ ؽؾن  6
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

پيطٌِاد حمل اجرآ طرح - 11

دس هْسد هغئلَ هكبى يبثٔ اظذاخ ّاظذُبٓ جْليذٓ، 

هذل ُب ّ سّػ ُبٓ هحقذدٓ ّشْد داسد كَ فْاهل ثغيبس 

هِن، اعبعٔ ّ هؤذش دس دعحيبثٔ ثَ حمل هٌبعت اششآ عشض 

اص هِورتيي فْاهل هْشْد دس ايي هشظلَ . دخبلث هٔ كٌٌذ

. هٔ جْاى ثَ هْاسد صيش اؽبسٍ سمْد

 ًيشّٓ اًغبًٔ هبُش ّ هحخقـ 

 صهيي هٌبعت ّ لبثل دعرتعٔ ثب ليوث هٌبعت 

 هقبفيث هبليبجٔ شِث افضايؼ عْددُٔ حمقْل 

  َدعرتعٔ آعبى ثَ هٌبثـ جبهيي هْاد اّلي

  ٓاهكبى پزيش ثْدى فبدسات حمقْل جْليذ

دعرتعٔ ثَ اهكبًبت صيشثٌبئ هرل فشّدگبٍ، ساٍ آُي ّ 

جبعيغبت آة، ثشق ّ گبص ثب جْشَ ثَ هْاسد فْق ّ اهكبى 

جْليذ آعبى ّ عبدٍ ايي حمقْل ؽِشُبٓ صيش ثشآ اظذاخ ّ 

. ساٍ اًذاصٓ ايي ّاظذ جْليذٓ پيؾٌِبد هٔ گشدد

هٌغمَ آصاد اسًّذ  

 دصفْل 

 ثٌذس اهبم 

 هبُؾِش 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

اُْاص  
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

  

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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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

هعشفيهحصَل-1

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

 

هيضاى ؿشح سديف 

 تي دس ػال 400هحصَالت هفتَلي تا پَؿؾ پالػتيه  1

سٍص 300تؼذاد سٍص واس دس ػال  2

 ًَتت 2تؼذاد ًَتت واس دس سٍص  3

 ػاػت 8ػاػت واسي دس ّش ًَتت  4

 

سٍشتَليذهحصَل-2


:هشاحلتَليذاييهحصَلبطشحريلهيگشدد

تْيِ ٍ وٌتشل هَاد اٍليِ * 

تشؽ، خن واسي، جَؿىاسي ٍ پشداخت هفتَل ّا *

ؿؼتـَي اػيذي ٍٍسٍد تِ پيؾ گشم *

ٍسٍد هَاد تِ هحفظِ تؼتش ػيال تشاي پَؿؾ ٍ اًتمال تِ آٍى ثاًَيِ *

خٌه واسي هحصَل تَليذي *

اًباسشهحصَل*
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

بشآٍسدهقذاسيسياليهَاداٍليِ-3



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

 000/500/13 1500ليتش  9000اػيذػَلفَسيه  1

 000/000/450 000/000/18تي  25پلي اتيلي پَدس ػثه  2

 000/000/510/4 000/000/11تي  410 هفتَل ػَاس 3

 000/500/973/4- - - جوغ ول 



بشآٍسدهقذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4



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

 000/000/210 350 000/600ويلَ ٍات ػاػت تشق  1

 000/000/6 1000 6000هتش هىؼة آب  2

 000/000/21 1000 21000ليتش تٌضيي  3

 000/250/11 250 45000ليتش گاصٍئيل  4

- - - هتشهىؼة گاص  5

 000/250/248   جوغ ول 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

 بشآٍسدًيشٍياًساًيهَسدًياص-5

 

هتَػظ حمَق  (ًفش)تؼذاد ؿشح سديف 

 (سيال)هاّاًِ 

حمَق ول تشاي 

 (سيال) هاُ 14

 000/000/140 10000000 1هذيشػاهل  1

 000/000/112 8000000 1واسؿٌاع  2

 000/000/560 4000000 10واسگش هاّش  3

 000/000/539 3500000 11واسگش ػادُ  4

 000/000/189 000/500/4 3تىٌيؼيي  5

 000/000/392 000/000/4 7واسهٌذ  6

 000/000/932/1-  33جوغ   7

 000/360/444- -  دسصذ تيوِ حك واسفشها 23 8

 000/360/376/2- - جوغ ول  
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ِّايهاضييآالتتَليذ-6  بشآٍسدّضيٌ



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

 000/000/70 000/000/35 2ليچي تشلي  1

 000/000/15 000/000/15 1خن وي تشلي  2

 000/000/5 000/000/5 1هيضخن واسي  3

 000/000/180 000/000/45 4دػتگاُ ًمغِ جَؽ  4

 000/500/3 000/500/3 1فشص دػتي  5

 000/000/30 000/000/15 2تاًه اػيذؿَيي  6

 000/000/30 000/000/15 2تاًه اػيذؿَيي  7

 000/000/100 000/000/50 2آٍى ثاًَيِ  8

 000/000/90 000/000/45 2هحفظِ تؼتش ػيال  9

 000/000/6 000/000/3 2في  10

 000/000/110 000/000/55 2واًَايش  11

 000/500/739- - جوغ ول 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ِّايتجْيضاتٍتاسيساتعوَهي-7  بشآٍسدّضيٌ

 

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

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

 000/000/40 000/000/40يه ػشي تاػيؼات آب ٍ آب سػاًي  2

 000/000/80 000/000/80يه ػشي تاػيؼات ػشهايـي ٍ گشهايـي  3

 000/000/35 000/000/35يه ػشي ػيؼتن ػَخت سػاًي  4

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

 000/000/150 000/000/150يه ػشي ٍػايل اصهايـگاّي ٍواسگاّي  6

 000/000/8 000/000/8 1تاػىَل  7

 000/000/200 000/000/200 1طًشاتَس  8

 000/000/838- - هجوَع 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ِّايٍسائطًقليِعوَهيٍٍسايلحولًٍقل-8  بشآٍسدّضيٌ



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

 250000000 250000000 1 تي  2ليفتشان  1

 000/000/150 000/000/150 1ػَاسي  2

 000/000/80 000/000/80 1 تي 2ٍاًت  3

 000/000/838  هجوَع 

 

بشآٍسدّضيٌِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9

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

 

 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذتؼذاد ؿشح سديف 

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

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

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

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

 000/000/15 000/500ػذد 30صٌذلي  5

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

 000/000/245- - جوغ ول  7
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ِّايصهيي،س-10 ختواىٍهحَطِساصيابشآٍسدّضيٌ

بشآٍسدّضيٌِّايصهيي-10-1



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

 000/000/280 000/100هتش هشتغ   2800 1

 

بشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي-10-2



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

 000/000/600 000/500/1 400ػالي تَليذ   1

 000/000/330 000/500/1 220اًثاسّا  2

 000/000/152 000/900/1 80آصهايـگاُ ٍ تؼويشگاُ ٍ ػايش  3

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

 000/000/292/1- - جوغ ول 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ِّايهحَطِساصي-10-3 بشآٍسدّضيٌ

 

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

 000/000/68 50000 1360خاوثشداسي، خاوشيضي ٍ تؼغيح  1

 000/800/84 200000 424ديَاسوـي  2

 000/000/168 300000 560خياتاى وـي ٍ پاسويٌگ  3

 000/000/224 200000 1120فضاي ػثض  4

 000/000/9 300000ػذدچشاؽ تشق 30سٍؿٌايي  5

 000/800/553  جوغ ول 

 

جوعبٌذيبشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10-4



 (سيال)ّضيٌِ ّاؿشح سديف 

ِ ّاي ػاختواى ػاصي  1  000/000/292/1ّضيٌ

 000/800/553ّضيٌِ ّاي هحَعِ ػاصي  2

 000/800/845/1 1ٍ2جوغ ّضيٌِ ّاي سديف  3

 000/000/280ّضيٌِ صهيي  4

 000800/125/2جوغ ول 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ُبشداسي-11 ِّايقبلاصبْش بشآٍسدّضيٌ



 (سيال)ّضيٌِ ّا ؿشح سديف 

 000/000/40ّضيٌِ هغالؼات همذهاتي ٍ تْيِ عشح اجشايي  1

ِ ّاي تاػيغ ؿشوت ٍ اخز هجَصّا  2  000/000/35ّضيٌ

ِ ّاي جاسي دٍسُ اجشاي عشح  3  000/000/300ّضيٌ

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

ِ ّاي آهَصؿي پشػٌل ٍ تْشُ تشداسي آصهايـي   5  000/000/150ّضيٌ

ِ ّا  6  000/750/28ػايش ّضيٌ

 000/750/603جوغ ول 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

بشآٍسدسشهايِثابت-12



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/500/739هاؿيي آالت تَليذ   1

 000/000/838تجْيضات ٍ تاػيؼات ػوَهي  2

 000/000/480ٍػائظ ًمليِ  3

 000/000/280صهيي  4

 000/800/845/1ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  5

 000/000/245اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  6

 000/000/80ًصة ٍ ساُ اًذاصي  7

 000/415/192 ( دسصذ الالم فَق5)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  8

 000/750/603ّضيٌِ ّاي لثل اص تْشُ تشداسي  9

 000/465/644/4جوغ ول  
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

بشاٍسدسشهايِدسگشدش-13



ِ ّاتؼذاد سٍص واسي ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/025/746 سٍص 45هَاد اٍليِ داخلي  1

- - هَاد اٍليِ خاسجي  2

 000/484/554سٍص 70حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  3

 500/787/53 سٍص 65اًَاع اًشطي هَسد ًياص  4

ِ ّاي فشٍؽ  5  000/000/50- ّضيٌ

 825/214/70-  ( دسصذ الالم فَق5)ػايش ّضيٌِ ّا  6

 325/511/474/1- جوغ ول  

 

بشآٍسدسشهايِگزاسيملًٍحَُتاهييهٌابع-14

بشآٍسدسشهايِگزاسيمل-14-1

ػشهايِ گزاسي ول = ػشهايِ ثاتت +    ػشهايِ دس گشدؽ 

ػشهايِ گزاسي ول  =325/511/474/1+000/465/644/4=325/976/118/6
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ًحَُتاهييهٌابعٍاخزٍامباًني-14-2



ػشهايِ گزاسي دسصذ  ؿشح سديف 

 (سيال)

 000/786/857/1 40ػْن هتماضي ػشهايِ ثاتت   1

 000/679/786/2 60 ػْن تاًه تِ صَست ٍام دساص هذت

 398/353/442 30ػْن هتماضي ػشهايِ دس گشدؽ  2

 928/157/032/1 70 ػْن تاًه تِ صَست ٍام وَتاُ هذت

وَتاُ  )ػشهايِ دس گشدؽ واسهضد  3

 (هذت

14 110/502/144 

پٌج )ػشهايِ ثاتت دساص هذت 

 (ػالِ

14 060/135/390 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

بشآٍسدّضيٌِّاياستْالك-15



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/950/73 10هاؿيي آالت تَليذ  1

 000/800/83 10تاػيؼات ػوَهي   2

 000/000/48 10ٍػائظ ًمليِ  3

 000/000/92 5ػاختواى ٍ هحَ عِ ػاصي  4

 000/000/49 20اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

 000/000/8 10ّضيٌِ ًصة ٍ ساُ اًذاصي  6

 500/241/19 10پيؾ تيٌي ًـذُ  7

 500/281/374- جوغ اػتْالن داسايي ّاي ثاتت  8

 000/750/120 20اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  9

 500/031/495- جوغ ول اػتْالن 
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تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

ِّايغيشعولياتي-16 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/750/120اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  1

 060/135/390واسهضد تؼْيالت تاًىي دساص هذت  2

 060/885/510جوغ ول 

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/975/36 5هاؿيي آالت تَليذ   1

 000/800/83 10تاػيؼات ػوَهي  2

 000/000/48 10ٍػائظ ًمليِ  3

 000/916/36 2ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  4

 000/500/24 10اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  6  550/509/11 دسصذ الالم فَق 5ّضيٌ

 550/700/241جوغ ول 
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 باپَضصپالستيل

 

ِّايعولياتي-18 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/60ّضيٌِ ّاي غيش پشػٌلي دفتش هشوضي  1

ِ ّاي جاسي آصهايـگاُ  2  000/000/40ّضيٌ

ِ ّاي فشٍؽ  3  000/000/200ّضيٌ

 000/000/50ّضيٌِ ّاي حول ٍ ًمل  4

 000/000/350جوغ ول 

 

بشآٍسدّضيٌِّايثابتتَليذ-19



 (سيال)ّضيٌِ ّا دسصذ ؿشح سديف 

 000/906/019/2 85حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  1

 000/650/49 20اًَاع اًشطي  2

 500/031/495 100ّضيٌِ اػتْالن  3

 055/170/24 10ّضيٌِ ّاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات  4

 514/606/90-  ( دسصذ5/3)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  5

 069/364/679/2- جوغ ّضيٌِ ّاي تَليذ  6

 000/500/52 15ّضيٌِ ّاي ػولياتي   7

 930/288/9 100( 002/0)تيوِ واسخاًِ  8

 060/135/390 100واسهضد تؼْيالت تاًىي  9

 059/288/131/3جوغ ول ّضيٌِ ّاي ثاتت تَليذ  
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 باپَضصپالستيل

 

 

ِّايهتغيشتَليذ-20 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا دسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/500/973/4 100هَاد اٍليِ   1

 000/454/356 15حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  2

 000/600/198 80اًَاع اًشطي  3

ِ ّاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات  4  495/530/217 90ّضيٌ

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  5  957/112/201- ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ   6  792/195/766/5 جوغ ّضيٌ

ِ ّاي ػولياتي  7  000/500/297 85ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ    792/695/063/6 جوغ ول ّضيٌ

 

بشآٍسدّضيٌِّايملتَليذ-21

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

ّضيٌِ ّاي ول تَليذ   = 792/695/063/6+059/288/131/3=851/983/194/9
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 باپَضصپالستيل

 

هحاسبِقيوتتوامضذُ-22

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

ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ  =  851/983/194/9= 22987سيال 

000/400


بشآٍسدقيوتفشٍش-23



ِ ّا ؿشح سديف  ول اسصؽ تَليذ  (سيال)ّضيٌ

تشاػاع ظشفيت اػوي  

 851/983/194/9 22987ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ   1

 000/200/953/11 29883ليوت فشٍؽ ّش ويلَ   2

 000/400/758/2 6896ػَد ّش ويلَ   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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 باپَضصپالستيل

   

:فشٍشملهحاسبِ-1

 فشٍؽ ول =  ّش ويلَليوت فشٍؽ ×تَليذ ظشفيت 

فشٍشمل=29883×000/400=000/200/953/11

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدمل=ظشفيتتَليذ×سَدّشميلَ

 ػَدول=000/400×6896=000/400/758/2  

هحاسبِّضيٌِتَليذدسًقطِسشبسش-3

ِسش=ّضيٌِثابت ًِقطِسشب ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فشٍؽ ول    

 

794/383/390/6
51/01

059/288/131/3

000/200/953/11

792/695/063/6
1

059/288/131/3







ِ  تَليذ دس ًمغِ ػشتؼش  =  ّضيٌ

 

تَليذًقطِسشبسشدسصذهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًقطِسشبسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشمل–ّضيٌ

 

2/53100رصد
208/504/889/5

059/288/131/3
100

792/695/063/6000/200/953/11

059/288/131/3



 ػشتؼش دسصذتَليذدسًمغِ=

 
 

-1 
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 باپَضصپالستيل

 

هحاسبِصهاىبشگطتسشهايِ-5

ًشخباصگطتسشهايِ-5-1

ًشخباصگطتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيمل سشهاي



ًشخباصگطتسشهايِ=  



 

بشگطتسشهايِدٍسُ-5-2

دٍسُ تشگـت ػشهايِ     = ػشهايِ ول         =                  
       ػَدول 

 
دٍسُ تشگـت ػشهايِ       =    325/976/118/6 =   2/2  (دٍ ػال ٍ دٍ  هاُ)  

         000/400/758/2 

 

حمَق ػشاًِ = ُ    ول حمَق هاّاى    هحاسبِحقَقسشاًِ-6

               تؼذاد ول واسوٌاى 

 

909/000/6ريال    
33

000/030/198
 =  ًِحمَق ػشا

1/45100درصد
325/976/118/6

000/400/758/2
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 باپَضصپالستيل

 

هحاسبِفشٍشسشاًِ-7

     فشٍؽ ػشاًِ   =     فشٍؽ ول                        

                 تؼذاد ول واسوٌاى 

 

 فشٍؽ  ػشاًِ =  000/200/953/11  = 182/218/362سيال      

                    33 

هحاسبِسطحصيشبٌايسشاًِ-8

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ     =  هؼاحت ول ػاختواى ّا      

            تؼذاد واسوٌاى 

 

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ  =  800 = 2/24       هتش هشتغ 
              33  



هحاسبِسشهايِگزاسيسشاًِثابت-9

ِ گزاسي ثاتت ػشاًِ    = ػشهايِ گزاسي ثاتت       ػشهاي

          تؼذاد ول واسوٌاى

 

ػشهايِ گزاسي ثاتت ػشاًِ =      000/465/644/4=  364/741/140سيال

            33 
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 باپَضصپالستيل

 

 ًسبتاسصشافضٍدُهاضييآالت-10

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

 
دسصذاسصؽ هاؿيي آالت تِ ػشهايِ ثاتت =   000/500/739   ×100= 9/15     دسصذ 
            000/465/644/4 

 

دسصذماسمٌاىتَليذبِملماسمٌاى-11

دسصذماسمٌاىتَليذبِملماسمٌاى=تعذادماسمٌاىتَليذ×100
تعذادملماسمٌاى


دسصذ واسوٌاى تَليذ تِ ول واسوٌاى   =    20   × 100  = 6/60   دسصذ 

                33  

 

ِدسگشدشبِسشهايِثابت-12 ًسبتسشهاي

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

 

ًؼثت ػشهايِ دسگشدؽ تِ ثاتت ػشاًِ   =   325/511/474/1 ×100=7/31 دسصذ 
     000/465/644/4 



بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 91 

تَليذهحصَالتهفتَلي»:عٌَاىطشح

 باپَضصپالستيل

 

هحاسبِضاخصّايبْشٍُسيطشح-13

ًسبتسَدبِفشٍش-13-1

ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ ول    =          ػَد       × 100     
              فشٍؽ ول 

     
ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ     =    000/400/758/2× 100=  1/23دسصذ

     000/200/953/11 

 

ًسبتسَدبِسشهايِثابت-13-2

ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت     =           ػَد     × 100    
     ػشهايِ ثاتت 

 
ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت   =      000/400/758/2 × 100= 4/59    دسصذ 
  000/465/644/4 
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(صياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ضشحسديف

 100 100 100 90 80دسصذاػتفادُ اصظشفيت  1

 100 100 100 90 80 (تي)هيضاى تَليذ  2

 000/200/953/11 000/200/953/11 000/200/953/11 000/880/757/10 000/560/562/9 (سيال)فشٍؽ خالص  3

: وؼشهي ؿَد 4

ّضيٌِ ّاي تَليذ 

081/987/355/7 466/485/275/8 851/983/194/9 851/983/194/9 851/983/194/9 

 149/216/758/2 149/216/758/2 149/216/758/2 534/394/482/2 919/572/206/2ػَدًاٍيظُ  5

: وؼشهي ؿَد 6

ِ ّاي ػولياتي  ّضيٌ

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

 149/216/408/2 149/216/408/2 149/216/408/2 534/394/167/2 919/572/926/1ػَدػولياتي  7

: وؼشهي ؿَد 8

ِ ّاي غيشػولياتي  ّضيٌ

048/708/408 554/796/459 060/885/510 060/885/510 060/885/510 

 089/331/897/1 089/331/897/1 089/331/897/1 980/597/707/1 871/864/517/1ٍيظُ (صياى)ػَد 9

- - - - - هاليات ٍ ػَد ػْام  10

 089/331/897/1 089/331/897/1 089/331/897/1 980/597/707/1 871/864/517/1ػَدپغ اصهاليات ػْام  11

 029/125/020/7 940/793/122/5 851/462/225/3 871/864/517/1- ػَدٍصياى ػٌَاتي  12

 118/456/917/8 029/125/020/7 940/793/122/5 851/462/225/3 871/864/517/1ػَدًمل تِ تشاصًاهِ  13
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گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي 

« توليد محصوالت مفتولي با پوضص پالستيكطرح »
 
 

 

: تْيِ ٍ تٌظين

شزكت شْزك ّاي صٌعتي خَسستاى 

 

 

 

 

 

  86 اسفٌذ –     اَّاس 
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  86اسفند - اهواز        

 

 

:  نام طرح

« توليد محصوالت مفتولي با پوضص پالستيك»
 

ضركت ضهرك 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 

22 

:فصلچْاسم 4

تشسػي ّاي هالي ٍ التصادي عشح 

50 

:فصلپٌجن 5

هحاػثِ ؿاخص ّاي هالي 

68 
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 اولفصل 

 

خالصه مطالعات فني و اقتصادي طرح 
 

 

 

 


