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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

      

 

 

 

گسارش طرح تًجيهي، فىي ي اقتصادي 

 « تًليد تًليد مقًا از ضايعات كشايرزيطرح »
 
 

 

: تْيِ ٍ تٌظين

شزكت شْزك ّاي صٌعتي خَسستاى 

 

 

 

 

 

  86 بْوي –     اَّاس 
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  86بهمه - اهًاز        

 

 

تًليد مقًا از ضايعات كشايرزي : وام طرح

 

شركت شهرك هاي صىعتي خًزستان : كارفرما

 

 مهىدس محمدرضا يًسفي: طراح
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 ضايعاتكطاٍسصي

 
 

فٟشػر ٔغاِة 

 

كفحٝ ؿشح سديف 

:فصلاٍل 1

خالكٝ ٔغاِؼاذ فٙي ٚ السلادي 

1 

:فصلدٍم 2

ٔؼشفي ٔحلَٛ عشح 

2 

:فصلسَم 3

ٔغاِؼاذ فٙي ٚ ٟٔٙذػي عشح 

23 

:فصلچْاسم 4

تشسػي ٞاي ٔاِي ٚ السلادي عشح 

56 

:فصلپٌجن 5

ٔحاػثٝ ؿاخق ٞاي ٔاِي 

74 
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 ضايعاتكطاٍسصي

 

 ضشحسديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ضشحسديف

 هطخصاتطشح* 1

زٗ 1350زِٛيذٔمٛا اص ضايؼاذ وـاٚسصي  

 

 هاضييآالتتَليذ* 6

% 100:        تخؾ داخُ- 

دسكذ :    - تخؾ خاسجي- 

 ضاخصّايعولياتي 2

 سٚص 300:         زؼذاد سٚصواسي

 ٘ٛتر 2:        زؼذاد٘ٛتر واسي

 ػاػر 8:           صٔاٖ ٞش٘ٛتر

صٔيٗ ٚ ػاخسٕاٖ *  7

 ٔسشٔشتغ 10000ٔؼاحر صٔيٗ           -  

 ٔسشٔشتغ 2000ػغح صيشتٙا               - 

  ٔسشٔشتغ 500ػاِٗ زِٛيذ               - 

    "    1000ا٘ثاسٞا                    - 

"   500اداسي، سفاٞي، زأػيؼاذ  - 

دسصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسكذ 100:          ٔٛاد داخّي

:       - ٔٛاد خاسجي

 

 سشهايِگزاسي* 8

 سياَ 500/182/847/10ػشٔايٝ ثاتر        - 

 " 125/797/722/1 دسٌشدؽ        "- 

   " 625/979/569/12:      ٌزاسي وُ"- 

  ’ 988/957/205/1ٚاْ وٛزاٜ ٔذذ    - 

 تعذادكاسكٌاى* 4

  ٘فش 20واسٌش ٔاٞش        - 

 ٘فش 2واسؿٙاع           - 

  ٘فش 4زىٙيؼيٗ          - 

 "   26واسٌش ػادٜ        - 

٘فش 14واسٔٙذ            - 

   ٘فش1ٔذيشير           - 

 ٘فش 67                       

 ّضيٌِّايتَليذ* 9

 سياَ 675/549/493ٞضيٙٝ ٞاي ثاتر زِٛيذ     - 

 "705/175/729/3 ٔسغيش                      "- 

 " 380/725/666/8:            ٞضيٙٝ ٞاي وُ- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 ٍٔاويّٛٚاذ ػاػر 1074:  تشق ٔلشفي ػاِيا٘ٝ- 

 ٔسشٔىؼة 1130:  آب ٔلشفي ػاِيا٘ٝ- 

 ِيسش 465000:            ٌاصٚئيُ  - 

  ِيسش 19800:                تٙضيٗ- 

داسد :      زلفيٝ فاضالب - 

دارد :           اعفاء حشيك-

 

 ضاخصّايالتصاديطشح* 10

ٝ ػشتؼش-   دسكذ 5/65:  دسكذزِٛيذدس ٘مغ

َ ٞاي تاصٌـر ػشٔايٝ-  چٟاس ػاَ ٚ ٞـر ٔاٜ :   ػا

ٝ وُ واسوٙاٖ-  ٖ زِٛيذت  دسكذ 66:  دسكذواسوٙا

% 100:          دسكذ ػٟٓ ٔٙاتغ داخّي- 
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

      

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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 ضايعاتكطاٍسصي
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 ضايعاتكطاٍسصي
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 ضايعاتكطاٍسصي
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 ضايعاتكطاٍسصي
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 ضايعاتكطاٍسصي
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TAPPI 

CPPA-TS 

SCAN 

ASTM 

BPBIF 

APPITA 
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 ضايعاتكطاٍسصي

 
 

(mc) 

(mc) 

(gr/m ) 

mn.m /g 

kpa.m /g 

(m) 
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c 

yc=y+M-X 

M

X
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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 ايستگاّْاي 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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(opacity)

 (DRT DEOTHING)

 (Moist depthing) 

 (Wetdepthing) 
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(Bleaching)
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 ضايعاتكطاٍسصي

  
(Ultra-Depthing)
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DC
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(Washing Plant)

(Brown Stock)
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(SCREENING)

(Bleaching Plant)
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(Naom)
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آضٌاييباهاضييآالتتَليذ،تجْيضاتٍتأسيساتعوَهي-5

آضٌاييباهاضييآالتخطتَليذ-5-1

ٗ آالذ ٚ دػسٍاٟٞاي ٔٙاػة اص اػاػي زشيٗ اسواٖ عشاحي ٚاحذٞاي كٙؼسي   تٝ واس ٌيشي ٔاؿي

ٝ ػاصي . ٔي تاؿذ ٗ آالذ ٔٙاػة ٔي زٛا٘ذ دس تٟثٛد ويفير ٔحلَٛ ٚ تٟيٙ چشا وٝ ا٘سخاب ٔاؿي

ٝ ٌزاسي ٘مؾ ٔؤثشي داؿسٝ تاؿذ ٗ آالذ ٔٙاػة تا . ػشٔاي دس ايٗ تخؾ تا زٛجٝ تٝ سٚؽ زِٛيذ، ٔاؿي

. ٚيظٌي ٞاي فٙي ٔشتٛعٝ ا٘سخاب ؿذٜ اػر وٝ دس جذَٚ ريُ اسائٝ ٔي ؿٛ٘ذ

 
زؼذاد ٔـخلاذ فٙي ٘اْ دػسٍاٜ سديف 

 HP10 1اص ٘ٛع ػا٘سشيفٛطخٕح ا٘سماَ ٔٛاد اِٚيٝ  1

 1 ِيسش 8000دٚجذاسٜ تا ػايك اخٛوؼي تٝ ظشفير ٔخضٖ يه تٝ ٕٞشاٜ ٔٛزٛسٚٔيىؼش ٚ وٛسٜ حشاسزي  2

ٝ ظشفير–دٚجذاسٜ.. ٔخضٖ دٚ تٝ ٕٞشاٜ فيّسش، حشاسذ ػٙج ٚ  3  4 ِيسش 5000خٛؿؾ داخّي اخٛوؼي ت

 1 ِيسش 60000خٛؿؾ داخّي اخٛوؼي تٝ ظشفير ٔخضٖ ػٝ تٝ ٕٞشاٜ ٔيىؼشف فيسش، ٔٛزٛس ٌيشتىغ  4

 2ِيسش 4000خٛؿؾ داخّي اخٛوؼي تٝ ظشفير ٔخضٖ رخيشٜ تٝ ٕٞشاٜ ٔيىؼشف ٔٛزٛس ٌيشتىغ ٚ فيّسش  5

 4 ِيسش 4000خٛؿؾ داخّي اخٛوؼي تٝ ظشفير ٔخاصٖ رخيشٜ ٔٛاد تٝ ٕٞشاٜ ٔيىؼشف ٔٛزٛسٌيشتىغ ٚ فيّسش  6

ٜ ٔيىؼش،ٔٛزٛسٌيشتىغ ٚؿيشٞاي وٙسشَ  7 ٝ ٕٞشا ٖ رخيشٜ آب ت  2ِيسش 4000خٛؿؾ داخّي اخٛوؼي تٝ ظشفير ٔخض

 يىؼشئجٕٛػٝ تٝ كٛسذ جٛؿىاسي فّٙج ٞاي ازلاَ  ػذد ؿيش 110 (ٔسش 300ِِٝٛ)ػيؼسٓ ا٘سماَ ٔٛاد  8

 5 اػة 1-5 اػثف 1-20 اػة،2-10تٝ ظشفير ٞاي خٕح ٞاي ا٘سماَ ٔٛاد  9

 1 ٔسش 1/1 ٔسش ِِٛٝ ٚ ػشم 12.. ٔاؿيٗ  ٔمٛاػاص تٝ ٕٞشاٜ ٔٛزٛس ٌيشتىغ، غّغه ٚ 10

 HP5 1(دٚس ٔسغيش)ػايك ٚ ٔٛزٛسٌيشتىغ.. ٔسش٘ٛاس ٘ماِٝ ٚ 20خـه وٗ تٝ ٕٞشاٜ  11

 HP10 1ازٛي ٔمٛا  12

 1 1ليچي يا ٌيٛزيٗ تشؽ  13

 1 ويّٛ دس ػاػر 300حّضٚ٘ي تٝ ظشفير زغزيٝ وٙٙذٜ  14
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
ًمطِاستمشاسهاضييآالت-5-1-1

ٗ آالذ تشسػي   تا زٛجٝ تٝ فشآيٙذ زِٛيذ ٔحلَٛ ٚ زٛاِي ػّٕياذ ٔٛسد ٘ياص، الصْ اػر سٚاتظ ٔاؿي

. ؿٛد وٝ ٘مـٝ اػسمشاس آٟ٘ا دس ػاِٗ زِٛيذ اسائٝ ٔي ؿٛد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٘مـٝ اػسمشاس ٔاؿيٗ آالذ دس ػاِٗ زِٛيذ* 

 پخت خميز تاػىَٛ

 شستشوي خميز

 غزبال كزدن

 سيستم روگ سدايي

 ماشيه مقوا ساس

 خشك كه

 اتو

 ماشيه بزش

 بسته بىذي
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
 

 تجْيضاتٍتأسيسياتعوَهي-5-2

ٗ االذ زِٛيذ، جٟر زىٕيُ يا تٟثٛد واسايي، ٘ياص تٝ يه ػشي  ٞش ٚاحذ زِٛيذي ػالٜٚ تش ٔاؿي

ا٘سخاب . داسد... زجٟيضاذ ٚزأػيؼاذ جا٘ثي ٘ظيش زؼٕيشٌاٜ، آصٔايـٍاٜ، زأػيؼاذ تشق، آب، ػٛخر ٚ 

. ايٗ ٔٛاسد تايذ تٝ ؿشايظ ٔٙغمٝ اي، ٚيظٌي ٞاي فشآيٙذ ٚ ٔحذٚدير ٞاي صيؼر ٔحيغي ا٘جاْ ٌيشد

. زأػيؼاذ ٚ زجٟيضاذ ٔٛسد ٘ياص ايٗ عشح تشاػاع ٔٛاسد فٛق دس ايٗ لؼٕر زـشيح ٔي ٌشدد

 

:آصهايطگاُ-5-2-1

ٖ ٞاي ٔٛسد  (3 اص فلُ 3تٙذ )اص ٔٛاسدي وٝ دس تحث ايؼسٍاٟٞاي وٙسشَ ويفي  تٝ ػٙٛاٖ آصٔٛ

٘ياص ٔٛاد اِٚيٝ ٚ ٔحلٛالذ زِٛيذي روش ٌشديذ ِضْٚ داؿسٗ يه آصٔايـٍاٜ تا زجٟيضاذ ريُ ضشٚسي 

 .اػر

ًامٍسيلِآصهايطگاّيسديف

دػسٍاٜ خااليـٍش  1

 ٌشْ 001/0زشاصٚي دليك تا دلر  2

3 pH ٔسش ديجيساِي 

ازٛوالٚ  4

دػسٍاٜ آب ٔمغشٌيشي  5

ػىٛتٙذي آصٔايـٍاٜ  6

ؿيـٝ آالذ ٚ ػايش ِٛاصْ ضشٚسي آصٔايـٍاٞي  7

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صىعتي خًزستان 

 «گسارش طرح تًجيهي، فىي ي اقتصادي»

 

 

 48 

تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
تعويشگاُ-5-2-2

تٝ ٔٙظٛس ا٘جاْ زؼٕيشاذ اِٚيٝ ٚ اضغشاسي زجٟيضاذ ٚ زأػيؼاذ ٚاحذ ٚ أٛس ٔشتٛعٝ تٝ 

ػشٚيغ ٞاي فٙي ٚ ٍٟ٘ذاسي دػسٍاٟٞا، زؼٕيشٌاٞي تا أىا٘اذ ٔحذٚد ٔثُ ٔيضواس، ٌيشٜ، ٔٛزٛس جٛؽ، 

. ضٕٙاً زؼٕيشاذ اػاػي زٛػظ خيٕا٘ىاس فٙي ا٘جاْ ٔي ؿٛد. دس عشح خيؾ تيٙي ٔي ٌشدد... آچاس ٚ 

 

تأسيساتبشقٍبشقسساًي*

 اػاػي زشيٗ ٚ صيشتٙايي زشيٗ زأػيؼاذ ٞش ٚاحذ كٙؼسي، زأػيؼاذ تشق ٔي تاؿذ صيشا زمشيثاً 

اص عشفي ٘يشٚي تشق، زأٔيٗ . ٕٞٝ دػسٍاٟٞاي اكّي خظ زِٛيذ ٚ زأػيؼاذ جا٘ثي آٖ تٝ تشق ٘ياص داس٘ذ

. وٙٙذٜ ا٘شطي ٔشتٛط تٝ ػايش زأػيؼاذ ٚ ٕٞچٙيٗ سٚؿٙايي واسخا٘ٝ خٛاٞذ تٛد



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صىعتي خًزستان 

 «گسارش طرح تًجيهي، فىي ي اقتصادي»

 

 

 49 

تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
.بشقهَسدًياصخطتَليذ–(الف



 (ويّٛٚاذ)جٕغ زؼذاد دػسٍاٜ  (ويّٛٚاذ)تشق ٔلشفي٘اْ دػسٍاٜ سديف 

 5/7 1 5/7خٕح ا٘سماَ ٔٛاد اِٚيٝ  1

 15 1 15( 01ٔخضٖ  2

 56 4 14( 2)ٔخضٖ 3

 3 1 3( 2)ٔخضٖ 4

 9 2 5/4( 3)ٔخضٖ  5

 6 4 3ٔخضٖ رخيشٜ ٔٛاد  6

 3 2 5/1ٔخضٖ رخيشٜ آب  7

 41 5 2/8خٕح ٞاي ا٘سماَ ٔٛاد  8

 38 1 38ٔاؿيٗ ٔمٛا ػاص  9

 7/3 1 7/3خـه وٗ  10

 5/7 1 5/7ازٛي ٔمٛا  11

 3/4 1 3/4ٌيٛزيٗ تشؽ  12

 200   جغ وُ تشق ٔلشفي
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
بشقهَسدًياصتأسيساتٍسٍضٌاييساختواًْاٍهحَطِ(ب

 تا زٛجٝ تٝ زأػيؼاذ خيؾ تيٙي ؿذٜ ٚ تشاي سٚؿٙايي ػاخسٕاٟ٘ا ٚ ٔحٛعٝ ٞا، تشق ٔٛسد ٘ياص 

: ايٗ ٔٛاسد تٝ ؿشح جذَٚ ريُ اػر

 

(كيلٍَات)بشقهصشفيضشحسديف

 10زلفيٝ خؼاب  1

 5زلفيٝ آب   2

 2زأػيؼاذ ٌشٔايؾ ٚ ػشٔايؾ  3

ٝ ٞا  4  58تشق ٔٛسد ٘ياص ػاخسٕاٟ٘ا ٚ ٔحٛع

 

.بشآٍسدكليبشقهصشفيدسجذٍلريلآٍسدُضذُاست



(كيلٍَات)بشقهصشفيضشحسديف

 200تشق ٔلشفي زِٛيذ  1

 17تشق زأػيؼاذ  2

 58ػاخسٕاٟ٘ا ٚ ٔحٛعٝ ٞا  3

 41ػايش  4

316جوعكل
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
تأسيساتآبٍآبسساًي-5-2-4

آب ٔٛسد ٘ياص ٚاحذٞاي كٙؼسي ؿأُ ٔلاسف خظ زِٛيذ، زأػيؼاذ، ػاخسٕاٖ ٞا ٚ ٔحٛعٝ ٔي 

. آب ٔٛسد ٘ياص خظ زِٛيذ تٝ ٔلشف خخر خٕيش ٚ ػيؼسٓ سي صدايي خٕيش ٔي سػذ. تاؿذ

آب ٔٛسد ٘ياص ؿأُ آب خظ زِٛيذ، آب آؿأيذ٘ي ٚ تٟذاؿسي ٚ فضاي ػثض دس جذاَٚ صيش اسائٝ 

. ٔي ؿٛد

 

 (ٔسشٔىؼة)آب ٔلشفي ؿشح سديف 

 18آب ٔٛسد ٘ياص زِٛيذ  1

 10 (آؿأيذ٘ي)ػاخسٕاٖ ٞا  2

 6ٔحٛعٝ ٚ فضاي ػثض  3

 34جٕغ وُ 

 ٔسشي 30 تا زٛجٝ تٝ حجٓ آب ٔلشفي سٚصا٘ٝ ٚاحذ، آب ٔٛسد ٘ياص اص عشيك چاٜ تٝ ػٕك 

.  ٔسش ٔىؼة ٚ ِِٛٝ وـي داخّي تشآٚسد ؿذٜ اػر82ٔي ٌشدد  ٚ ٕٞچٙيٗ يه ٔخضٖ ٞٛايي تا ٌٙجايؾ 

 

ٍسايلًمليِعوَهيٍحولًٍمل-5-2-5



زؼذاد ؿشح سديف 

 1ٚا٘ر دٚ زٙي  1

 1ػٛاسي  2

 1ِيفسشان دٚ زٙي  3

 1زشاوسٛس  4
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
تأسيساتسَختسساًي-5-2-6

تٝ دِيُ إٞير ٌشٔايؾ، چٙيٗ .  يىي اص ٔٙاتغ ا٘شطي ٚاحذٞاي كٙؼسي، ػٛخر ٔي تاؿذ

ٔٛاسد ٔلشف ػٛخر دس ٚاحذٞاي ٔخسّف . زأػيؼازي دس ٕٞٝ ٚاحذٞاي كٙؼسي خيؾ تيٙي ٔي ؿٛد

.  كٙؼسي ؿأُ زأٔيٗ دٔاي ٔٛسد ٘ياص فشآيٙذ، ٌشٔايؾ ػاخسٕاٖ ٞا ٚ ػٛخر ٚػايُ زِٛيذ اػر

 ٔسشٔىؼثي ٚ ػايش زجٟيضاذ زٛصيغ ػٛخر ٔا٘ٙذ خٕح ٚ 5 تا زٛجٝ تٝ ٔٛاسد فٛق يه ٔخضٖ 

ٝ وـي دس ايٗ ٚاحذ تشآٚسد ؿذٜ اػر ِِٛ .

 

تجْيضاتاطفاءحشيك-5-2-7

 دس اوثش ٚاحذٞاي كٙؼسي وٛچه ودؼَٛ ٞاي آزؾ ٘ـا٘ي ٘ياصٞاي ايٕٙي ٚ اعفاء حشيك 

. دس ايٗ ٚاحذ ٘يض اص ودؼَٛ ٞاي آزؾ ٘ـا٘ي اػسفادٜ ٔي ؿٛد. ساتشآٚسد ٔي وٙذ

 

تأسيساتگشهايصٍسشهايص-5-2-8

 تٝ ٔٙظٛس ٌشٔايؾ ػاخسٕاٟ٘ا زِٛيذ اص تخاسي ٞاي كٙؼسي ٚ جٟر ٌشٔايؾ ػاخسٕاٖ ٞاي 

. اػسفادٜ ٔي ؿٛد (ؿٛفاط)اداسي، سفاٞي ٚ خذٔازي ٚ آصٔايـٍاٟٞا اص ػيؼسٓ ٌشٔايؾ ٔشوضي 

. جٟر ػشٔايؾ ايٗ ٚاحذ زِٛيذي ٞٓ اص وِٛشٞاي آتي ٚ ٌاصي اػسفادٜ ٔي ٌشدد

 

تصفيِپساب-5-2-9

 تٝ دِيُ حفظ ٔحيظ صيؼر ٚ جٌّٛيشي اص آِٛدٌي ٞاي كٙؼسي دس ايٗ ٚاحذ اص زأػيؼاذ 

. زلفيٝ خؼاب اػسفادٜ ٔي ؿٛد
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
تأسيساتبشقاضطشاسي-5-2-10

ٗ آالذ، يه ديضَ ط٘شازٛس   تشاي جٌّٛيشي اص ٚلفٝ دسزِٛيذ تا زٛجٝ تٝ ٔيضاٖ تشق ٔٛسد ٘ياص ٔاؿي

.  ويّٛٚازي دس عشح تشآٚسد ٔي ٌشدد200

 

تأسيساتتَليذبخاس-5-2-11

 زٗ تخاس دس ػاػر 3/1 تٝ ٔٙظٛس زِٛيذ تخاس ٔٛسد ٘ياص خظ زِٛيذ يه ديً تخاس، تازٛا٘ايي زِٛيذ 

. دس عشح خيؾ تيٙي ٔي ٌشدد

 

بشآٍسداًشطيهَسدًياصطشح-6
دس جذَٚ ريُ « تشق، آتف ٌاصٚئيّف تٙضيٗ ٚ ٌاص) تا زٛجٝ تٝ اػسفادٜ اص ا٘شطي ٞاي ٔخسّف 

. ٔيضاٖ ٔلشف ػاال٘ٝ ٔٛاسد فٛق تشآٚسد ؿذٜ اػر

 

ٔلشف ػاِيا٘ٝ ٚاحذ ؿشح سديف 

 000/074/1ويّٛٚاذ ػاػر تشق  1

 11320ٔسشٔىؼة آب  2

 000/465ِيسش ٌاصٚئيُ  3

 19800ِيسش تٙضيٗ  4
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
ليذيٍغيشتَليذيٍتبشآٍسدصهيي،ساختواى-7

ساختواىّايتَليذٍغيشتَليذيبشآٍسد–7-1

 اخسلاف فضاي ٔٙاػة ٚ وافي جٟر أٛس زِٛيذ ٚ زأػيؼاذ واسخا٘ٝ اص ٘ظش ػِٟٛر دس أش 

. زشدد واسوٙاٖ ٚ جاتجايي ٔٛاد اِٚيٝ ٚ ٔحلٛالذ حائض إٞير اػر

: ٔؼاحر ٔشتٛط تٝ ٞش يه اص لؼٕر ٞاي زِٛيذي ٚ غيشزِٛيذي تٝ ؿشح ريُ اػر



هساحتساليتَليذ*

 تا زٛجٝ تٝ زؼذاد ٔاؿيٗ آالذ ٚ اتؼاد آٟ٘ا ٚ ٕٞچٙيٗ فضاي الصْ تشاي زشدد خشػُٙ ٚ ٚػايُ 

.  ٔسشٔشتغ تشآٚسد ؿذٜ اػر500حُٕ ٚ ٘مُ، صيشتٙاي ػاِٗ زِٛيذ ٔمذاس 

 

هساحتاًباسّا*

 ػّيشغٓ حشور ٞاي اخيش كٙايغ تٝ ػٛي واٞؾ ٔٛجٛدي ا٘ثاس، ا٘ثاسٞا تٝ ػٙٛاٖ يىي اص اسواٖ 

ٟٔٓ واسخا٘جاذ ٔحؼٛب ٔي ؿٛد ٚدس اوثش لشية تٝ ازفاق ٚاحذٞا غيشلاتُ حزف ٞؼسٙذ، ِزا دس 

وـٛسٞاي دس حاَ زٛػؼٝ اص جّٕٝ ايشاٖ وٝ ٚضؼير تاصاسٞاي فشٚؽ ٔٛاد ٚ ٔحلٛالذ داساي ٘ٛػا٘اذ 

تشاي جٌّٛيشي اص ٚلفٝ ٞاي زِٛيذ، الصْ اػر وٝ ا٘ثاسٞاي ٔٙاػثي دس ٚاحذ . ٘ؼثساً صيادي ٔي تاؿذ

دس كٙايغ وٛچه ٚ ٔسٛػظ ا٘ثاسٞا زٙٛع صيادي ٘ذاس٘ذ صيشا تا زٛجٝ تٝ حجٓ ٘ؼثساً وٓ . خيؾ تيٙي ؿٛد

. ٔٛاد ٚ ٔحلٛالذ، ٔؼٕٛالً دٚ ا٘ثاس ٔٛاد اِٚيٝ ٚ ٔحلٛالذ ٘ياصٞاي ٚاحذ سا تشآٚسد ٔي ٕ٘ايذ

تا زٛجٝ » ٔسشٔشتغ ٚ تشاي ا٘ثاس ٔحلَٛ 1500 تا زٛجٝ تٝ ٔٛاسد فٛق تشاي ا٘ثاس ٔٛاد اِٚيٝ، حذد 

 ٔسشي تشاي لشاسدادٖ 3 ٔيّي ٔسش ٚ اسزفاع ٚ 6/0 ٔسشٔشتغ ٚ ضخأر 8/0×2/1تٝ اتؼاد ٔمٛاي زِٛيذي 

.  ٔسشٔشتغ تشآٚسد ؿذٜ اػر124صيشتٙاي « تؼسٝ ٞا سٚي ٞٓ
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
هساحتتأسيسات،آصهايطگاٍُساختواىّاياداسي،سفاّي*

 تا زٛجٝ تٝ زأػيؼاذ ٔٛسد ٘ياص ايٗ ٚاحذ زِٛيذي ٚ زؼذاد خشػُٙ، ٔؼاحر ٔٛسد ٘ياص ايٗ ٚاحذٞا 

. دس جذَٚ ريُ تشآٚسد ؿذٜ اػر

 

 

 

 













ساصيصهييٍهحَطِبشآٍسد–7-2

. دس جذَٚ ريُ ٔمذاس صٔيٗ ٚ ػّٕياذ ٔحٛعٝ ػاصي اسائٝ ٔي ٌشدد

 

 (ٔسشٔشتغ)ٔمذاسؿشح سديف 

 10000صٔيٗ  1

 4000خاوثشداسي ٚ زؼغيح  2

 2000خياتاٖ وـي ٚ خاسويًٙ  3

 3000فضاي ػثض  4

 860ديٛاسوـي  5

 11« زؼذاد زيش تشق»سٚؿٙايي  6

ٔمذاس ؿشح سديف 

 (ٔسشٔشتغ)

 25زأػيؼاذ تشق  1

 40زؼٕيشٌاٜ  2

 15زأػيؼاذ آب  3

 10زأػيؼاذ ػٛخر  4

 20زأػيؼاذ ٌشٔايؾ  5

 14ٔؼاحر آصٔايـٍاٜ  6

ٖ ٞاي اداسي، سفاٞي ،خذٔازي  7  ٔؼاحر ػاخسٕا

 2800جٕغ وُ 
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
 برآورد نيروي انساني مورد نياز طرح 8

 كاسآئي ٍ اثشتخشي ّش ساصهاًي تا حذٍد صيادي تِ هذيشيت صحيح ٍ تِ كاسگيشي 

تعييي تعذاد هشاغل ٍ تٌظين ششح ٍظايف ّش شغل دس طثمات . هؤثش هٌاتع اًساًي تستگي داسد

عَاهل هختلفي دس تعييي . هختلف ساصهاى، اص اصَل اساسي تشكيالت يك ٍاحذ هي تاشذ

تعذاد ٍ تخصص ًيشٍّاي اًساًي ٍاحذ تَليذي دخالت داسًذ، اص جولِ ايي عَاهل هي تَاى تِ 

سطح تكٌَلَطي هَسد استفادُ، اتَهاسيَى، اشتغال صايي، حذٍد تخصص ٍ هْاست هَسد 

تشآٍسد ًيشٍي اًساًي ايي ٍاحذتَليذي ّن تا تَجِ تِ هَاسد فَق دس جذٍل . ًياصاشاسُ كشد

. ريل آٍسدُ شذُ است

 

 (ًفش)تعذاد ششح سديف 

1  

تَليذ 

 14كاسگش هاّش 

 3تكٌيسيي 

 26كاسگش سادُ 

 1كاسشٌاس 

 1كاسشٌاس - آصهايشگاُ  2

 1تكٌيسيي - 

 2كاسگش هاّش - 

 4كاسگش هاّش اًثاسّا  3

 1هذيشيت  4

 14هالي، فشٍش ٍ خذهاتي - كاسهٌذ اداسي 5

 67جوع كل  
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
 برآورد مواد اوليه مورد نياز طرح- 9

 دس ايي لسوت تا تَجِ ب سٍش تَليذ، ششايط عولكشد ٍاحذ، هيضاى هصشف ّش يك اص 

لزا پس اص هعشفي هشخصات . هَاد اٍليِ هَسد ًياص تَليذ يك ٍاحذ هحصَل تياى خَاّذ شذ

هشحلِ تذي تا تَجِ . فٌي ّش يك اص ايي هَاد ًسثت تِ هٌاتع تأهيي آًْا تصوين گيشي هي شَد

تِ فشآيٌذ تَليذ ٍ ضايعات هَاد اٍليِ تشحسة فشآيٌذ ٍ ظشفيت طشح، همذاس هصشف سالياًِ 

. ّش يك اص الالم هصشفي هحاسة هي شَد

كاُ ٍ سالِ ضايعات كشاٍسصي، : هَاد اٍليِ تْيِ همَا اص ضايعات كشاٍسصي شاهل

ّيذسٍكسيذ سذين، ّيپَكلشيت سذين ٍ كشتٌات سذين هي تاشذ كِ توام ايي هَاد دس داخل 

. كشَس تْيِ هي گشدد

 

هيدروكسيد سديم * 

 ٍ ًام تجاسي سَد سَصآٍس اص تاصاس داخل تْيِ NaoH ّيذسٍكسيذ سذين تا فشهَل 

ُ تشيي تَليذ كٌٌذُ ايي هادُ پتشٍشيوي تٌذس اهام، شيشاص ٍ آتاداى هي تاشذ .  هي شَد ٍ عوذ

 

 كربنات سديم* 

 اص داخل كشَس تأهيي هي شَد ٍ تصَست پَدس Na2co3 كشتٌات سذين تا فشهَل 

. سفيذ سًگ است كِ دس آب هحلَل است ٍ دس پتشٍشيوي شيشاص تَليذ هي شَد
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
 هيپوكلريت سديم* 

 هي تاشذ ٍ ًام تجاسي آى آب طاٍل هي تاشذ ٍ اص Naclo ّيپَكلشيت سذين تا فشهَل 

. داخل كشَس تأهيي هي شَد

هيضاى هصشف دس هَسد هصشف ًام هادُ اٍليِ سديف 

ّش كيلَ 

هصشف سالياًِ دسصذضايعات 

كاٍُ ٍ ساتمِ ضايعات  1

كشاٍسصي 

 تي 2700 50 1هادُ اصلي 

پخت سَدسَصآٍس  2

هَاداٍليِ 

 تي 8/10-  گشم 8

پخت كشتٌات سذين  3

هَاداٍليِ 

 تي 4/5-  گشم 4

 تي 4/5-  گشم 4سًگ صدايي ّيپَكلشيت سذين  4

ِ تٌذي پالستيك ٍ تستِ تٌذي  5 هتشهشتع 44400-   هتشهشتع 3/2تست

 

برنامه زمان بندي اجراي طرح - 10

ُ ّا كِ ضام هَفميت پشٍطُ هي تاشذ ِ سيضي .  يكي اص اسكاى هْن اجشاي پشٍط تشًاه

ُ ّا طثك تشًاهِ عولياتي تذٍيي شذُ اجشايي شًَذ  دٍساى جشاي پشٍطُ است ٍ اگش پشٍط

. تشًاهِ صهاى تٌذي ايي طشح تِ ششح ريل است. داساي تَجيِ التصادي خَاٌّذ تَد
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
 

هالحظات  (هاُ)صهاى ششح فعاليت ّا سديف 

تعضي اص فعاليت ّا  2تْيِ هجَصّاي هشتَطِ اص اداسات  1

دس ايي طشح تطَس 

هَاصي اًجام هي شَد 

لزا صهاى تْشُ 

تشداسي ٍ اجشايي 

شذى آى كوتش خَاّذ 

. شذ

 1تْيِ صهيي ٍ اًعمادلشاسدادّاي آب ٍ تشق  2

 3سفاسش خشيذ هاشيي آالت ٍ تأسيسات  3

 3اجشاي عوليات ساختواى ساصي  4

 2ًصة تأسيسات ٍ هاشيي آالت  5

ِ ساصي  6  1هحَط

 2آهَصش پشسٌل ٍ تَليذ آصهايشي  7

 1تَليذ تجاسي ٍاخز پشٍاًِ تْشُ تشداسي  8

 

پيشنهاد محل اجراي طرح - 11

. تشاي اًتخاب هحل اجشاي طشح تايذ تِ عَاهل صيش تَجِ ًوَد

دستشسي تِ هٌاتع تأهيي هَاد اٍليِ  * 

... دستشسي تِ تأسيسات صيشتٌايي هثل جادُ ٍ * 

دستشسي تِ تاصاسّاي هصشف * 

اهكاى صادساتي تَدى هحصَل ٍ ًضديك تَدى تِ تٌادس * 

 تا تَجِ تِ هَاسد فَق، تشاي اجشاي ايي طشح شْشّاي شَش، شَشتش، دصفَل، 

. اَّاص، شادگاى، آتاداى ٍ خشهشْش پيشٌْاد هي شَد
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  
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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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
هعشفيهحصَلٍبشًاهِتَليذسالياًِ-1

 

ٔيضاٖ ؿشح سديف 

 زٗ 2000ؿيش  1

 زٗ 1500ٔاػر 

 زٗ 150خأٝ خاػسٛسيضٜ 

سٚص 300زؼذاد سٚص واس دس ػاَ  2

 ٘ٛتر 3زؼذاد ٘ٛتر واس دس سٚص  3

 ػاػر 8ػاػر واسي دس ٞش ٘ٛتر  4

 

سٍشتَليذهحصَل-2
:هشاحلتَليذاييهحصَالتبِضشحريلاست

خٙه ٚ رخيشٜ وشدٖ ؿيش * 

والسيفيىيؾ ؿيش * 

حشاسذ دادٖ اِٚيٝ  * 

زؼذيُ چشتي ؿيش * 

ٕٞٛط٘اػيٖٛ * 

خاػسٛسيضاػيٖٛ * 

اضافٝ وشدٖ ٔايٝ ٔاػر * 

خش وشدٖ دس ظشٚف * 

ٌشٔخا٘ٝ * 

ػشدخا٘ٝ * 

زا٘ه رخيشٜ خأٝ * 

ٝ تٙذي خأٝ *  تؼس
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  
بشآٍسدهمذاسيٍسياليهَاداٍليِ-3



ٔيضاٖ ٔٛسد ٘اْ ٔٛاد اِٚيٝ سديف 

٘ياص 

تٟاي ٚاحذ ٚاحذ 

 (سياَ)

تٟاي وُ 

 (سياَ)

 000/000/395/10 000/700/2زٗ  3850ؿيش  1

 000/000/100/1 1000عذد  000/100/1ٌشٔي 900ظشٚف يىثاسٔلشف 2

 000/000/60 600عذد  100000ٌشٔي 500ظشٚف يىثاسٔلشف 3

 000/000/450 300عذد  1500000ٌشٔي 100ظشٚف يىثاسٔلشف 4

 000/000/20 000/000/4ته  5/0ٞيدٛوّشير ػذيٓ  5

 000/000/40 000/000/5ته  8ػٛد  6

 000/000/200/1 000/000/8ته  150٘ايّٖٛ تؼسٝ تٙذي ؿيش  7

 000/000/150 30000عذد  5000ػثذ ؿيش  8

 000/000/150 30000عذد  5000ػثذ ٔاػر  9

 000/000/547/13جٕغ وُ 
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
بشآٍسدهمذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4

 

تٟاي ٚاحذ ٔمذاس ٚاحذ ؿشح سديف 

 (سياَ)

تٟاي وُ 

 (سياَ)

 000/600/705 350 000/016/2ويّٛٚاذ ػاػر تشق  1

 000/000/99 1500 66000ٔسشٔىؼة آب  2

 000/000/36 1000 36000ِيسش تٙضيٗ  3

 000/000/30 250 120000ِيسش ٌاصٚئيُ  4

 000/000/30 1000 30000ٔسشٔىؼة ٌاص  5

 000/600/900جٕغ وُ 
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
بشآٍسدًيشٍياًساًيٍّضيٌِّايآى-5

 

زؼذاد ؿشح سديف 

 (٘فش)

ٔسٛػظ حمٛق 

 (سياَ)ٔاٞا٘ٝ 

حمٛق وُ تشاي 

 (سياَ) ٔاٜ  14

 000/000/98 000/000/7 1ٔذيشير  1

 000/000/672 000/000/4 12واسٌش ٔاٞش  2

/000/000/250 000/500/3 25واسٌشػادٜ  3

12 

 000/000/336 000/000/4 6زىٙيؼيٗ  4

 000/000/672 000/000/4 12ٔاِي ٚ خذٔازي -واسٔٙذ اداسي 5

 000/000/339/3-  60جٕغ وُ  6

 000/970/767- - تيٕٝ واسفشٔا 23% 7

 000/970/106/4جٕغ وُ 
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  

بشآٍسدّضيٌِّايهاضييآالتتَليذ-6



تٟاي وُ  (سياَ)تٟاي ٚاحذ زؼذاد ٘اْ ٔاؿيٗ آالذ سديف 

 (سياَ)

 000/000/20 000/000/20 1ٔخضٖ  1

 000/000/30 000/000/15 2اِىسشٚخٕح ػا٘سشيفٛط  2

 000/000/160 000/000/80 2ٔثذَ حشاسزي اػسيُ  3

 000/000/40 000/000/40 1وٙسٛس حجٕي  4

 000/000/130 000/000/65 2ٔخضٖ ٍٟ٘ذاسي ؿيشخاْ  5

 000/000/30 000/000/10 3اِىسشٚخٕح  6

 000/000/220 000/000/220 1خاػسٛسيضازٛس كفحٝ اي  7

 000/000/250 000/000/250 1ػدشازٛسؿيش  8

 000/000/190 000/000/190 1ٕٞٛط٘ايضسؿيش، خأٝ ٚ ٔاػر  9

 000/000/175 000/000/35 5زا٘ه ػٝ جذاسٜ  10

 000/000/130 000/000/65 2ٔخضٖ رخيشٜ ؿيش  11

ٝ تٙذي ؿيش  12  000/000/170 000/000/170 1ٔاؿيٗ تؼس

 000/000/35 000/000/35 1زشي تّٙذس  13

ٝ تٙذي ٔاػر  14 ٗ تؼس  000/000/320 000/000/160 2ٔاؿي

 000/000/160 000/000/160 1ػيؼسٓ زِٛيذ آب ػشد  15

 000/000/210 000/000/210 1ػيؼسٓ ؿؼسـٛ  16

يك سزي ػشدخا٘ٝ تاالي كفش  17

كامم 

000/000/300 000/000/300 

 000/000/195 000/000/195" زجٟيضاذ ٌشٔخا٘ٝ  18

 000/000/420 000/000/420 1ػدشازٛس ٔاػر  19

 000/000/305/3جٕغ وُ  
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  

بشآٍسدّضيٌِّايتجْيضاتٍتأسيساتعوَهي-7

 

تٟاي ٚاحذ زؼذاد ٘اْ زجٟيضاذ سديف 

 (سياَ)

تٟاي وُ 

 (سياَ)

 000/000/500 000/000/500يىؼشي زأػيؼاذ تشق ٚ تشق سػا٘ي  1

 000/000/50 000/000/50" زأػيؼاذ آب ٚ آب سػا٘ي  2

 000/000/150 000/000/150" زأػيؼاذ ػشٔايؾ ٌٚشٔايؾ  3

 000/000/25 000/000/25" ػيؼسٓ ػٛخر سػا٘ي  4

 000/000/50 000/000/50" ػيؼسٓ اعفاء حشيك  5

ُ آصٔايـٍاٞي  6  000/000/200 000/000/200يكسزي اتضاسواسٌاٞي ٚػاي

 000/000/150 000/000/150يكسزي ػيؼسٓ زلفيٝ فاضالب  7

 000/000/125/1جٕغ وُ  
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
بشآٍسدّضيٌِّايٍسائطًمليِعوَهيٍٍسايلحولًٍمل-8



تٟاي ٚاحذ زؼذاد ٘اْ ٚػيّٝ سديف 

 (سياَ)

تٟاي وُ 

 (سياَ)

 000/000/160 000/000/80 2ٚا٘ر ٘يؼاٖ  1

 000/000/450 000/000/150 3 زٙي 3ِيسفشان  2

 000/000/200 000/000/100 2ػٛاسي  3

 000/000/800 000/000/200 4وأيٖٛ يخچاِي  4

 000/000/610/1جٕغ وُ  

 

ِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9 بشآٍسدّضيٌ

ٝ ٞاي ٔشتٛط تٝ زجٟيضاذ ٚ ٚػايُ اداسي ٚ خذٔازي تٝ ؿشح ريُ اػر : ٞضيٙ

 

بْايٍاحذتعذادضشحسديف

(سيال)

بْايكل

(سيال)

 000/000/60 000/000/15ػشي وأُ 4خظ زّفٗ ٚ فاوغ  1

 000/000/30 000/000/10ػشي 3ٔثّٕاٖ اداسي  2

 000/000/32 000/800 ػذد 40وٕذ ٚ فايُ  3

 000/000/20 000/500 عذد 40ٔيضٚ ِٛاصْ اِسحشيش  4

 000/000/12 000/300 عذد 40كٙذِي  5

 000/000/60 000/000/15 عذد 4سايا٘ٝ  6

 000/000/214جٕغ وُ  
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  
بشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10

بشآٍسدّضيٌِّايصهيي–10-1



 (سياَ)تٟاي وُ (سياَ)تٟاي ٚاحذٚاحذ ٔمذاس سديف 

 000/000/000/1 000/100ٔسشٔشتغ  15000 1

 

بشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي–10-2



همذاسضشحسديف
(هتشهشبع)

بْايٍاحذ
(سيال)

بْاي
(سيال)كل

 000/000/750 000/500/1 2000ػاِٗ زِٛيذ  1

 000/000/500/1 000/500/1 500ا٘ثاسٞا  2

 000/000/380 00/900/1 100آصٔايـٍاٜ ٚزؼٕيشٌاٜ  3

 000/000/630 000/100/2 200اداسي،سفاٞي ٚخذٔازي    4

 000/000/260/3-  2000جٕغ وُ 
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  

ِّايهحَطِساصي-10-3 بشآٍسدّضيٌ



 (سياَ)تٟاي وُ (سياَ)تٟاي ٚاحذ ٔمذاس ؿشح سديف 

 000/000/500 000/50 10000خاوثشداسي، خاوشيضي ٚ زؼغيح  1

 000/000/140 000/200 700ديٛاس وـي  2

 000/000/600 000/300 2000خياتاٖ وـي ٚ خاسويًٙ  3

 000/000/400 000/200 2000فضاي ػثض  4

 000/000/15ج ػذدزيشتشق 50سٚؿٙايي  5

 000/000/655/1جٕغ وُ 



ِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصيجوعبٌذيبش-10-4 آٍسدّضيٌ



ٝ ٞا ؿشح سديف   (سياَ)ٞضيٙ

ٝ ٞاي ػاخسٕاٖ ػاصي   1  000/000/260/3ٞضيٙ

ٝ ٞاي ٔحٛعٝ ػاصي  2  000/000/655/1ٞضيٙ

 000/300/835/4 2 ٚ 1جٕغ سديف  3

 000/000/000/1ٞضيٙٝ صٔيٗ  4

 000/300/835/5جٕغ وُ 
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  

بشآٍسدّضيٌِّايلبلاصبْشُبشداسي-11



ٝ ٞاؿشح سديف   (سياَ) ٞضيٙ

 000/000/20ٞضيٙٝ ٔغاِؼاذ ٔمذٔازي ٚ زٟيٝ عشح اجشايي   1

ٝ ٞاي زاػيغ ؿشور ٚ اخز ٔجٛصٞا   2  000/000/30ٞضيٙ

ٝ ٞاي جاسي دٚسٜ اجشاي عشح  3  000/000/300ٞضيٙ

ٝ ٞاي ٔشتٛط تٝ دسيافر زؼٟيالذ تا٘ىي  4  000/000/400ٞضيٙ

 000/000/200ٞضيٙٝ ٞاي آٔٛصؿي ٚ تٟشٜ تشداسي اصٔايـي  5

ٝ ٞا   6  000/500/29ػايش ٞضيٙ

 000/500/619جٕغ وُ 

 

بشآٍسدسشهايِثابت-12



ٝ ٞا ؿشح سديف   (سياَ)ٞضيٙ

 000/000/977/1ٔاؿيٗ آالذ  زِٛيذ   1

 000/000/150/1زجٟيضاذ ٚ زاػيؼاذ ػٕٛٔي   2

 000/000/480ٚػايُ ٘مّيٝ  3

 000/000/000/1صٔيٗ  4

 000/300/835/4ػاخسٕاٖ ٚ ٔحٛعٝ ػاصي  5

 000/000/142اثاثيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  6

ٜ ا٘ذاصي  7  000/350/156٘لة ٚ سا

ٝ ٞاي خيؾ تيٙي ٘ـذٜ  8  500/032/487 ( الالْ فٛقدسكذ 5)ٞضيٙ

ٝ ٞاي لثُ اص تٟشٜ تشداسي  9  000/500/619ٞضيٙ

 500/182/847/10 جٕغ وُ
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 
ٍسدسشهايِدسگشدشآبش-13



ِّاتعذادسٍصكاسيضشحسديف (سيال)ّضيٌ

 000/128/286 سٚص 45ٔٛاد اِٚيٝ داخّي  1

- - ٔٛاد اِٚيٝ خاسجي  2

 000/476/190/1 سٚص 85حمٛق ٚ ٔضاياي واسوٙاٖ   3

 167/155/114  سٚص65ا٘ٛاع ا٘شطي ٔٛسد ٘ياص  4

ٝ ٞاي فشٚؽ  5  958/037/82- ٞضيٙ

ٝ ٞا 6  958/037/82-  ( دسكذ الالْ فٛق5)ػايش ٞضيٙ

 125/797/722/1جٕغ وُ 

 

بشآٍسدسشهايِگزاسيكلًٍحَُتاهييهٌابع-14

ٍسدسشهايِگزاسيكلآبش-14-1

ػشٔايٝ  ٌزاسي وُ = ػشٔايٝ ثاتر + ػشٔايٝ دس ٌشدؽ 

ػشٔايٝ  ٌزاسي وُ   = 500/182/847/10 + 125/797/722/1 =625/979/569/12سياَ     
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  

ًحَُتاهييهٌابعٍاخزٍامباًكي-14-2



سشهايِگزاسيدسصذضشحسديف

(سيال)

 000/873/338/4 40ػٟٓ ٔسماضي ػشٔايٝ ثاتر   1

 500/309/508/6 60ػٟٓ تا٘ه تٝ كٛسذ ٚاْ دساص ٔذذ 

 138/839/516 30ػٟٓ ٔسماضي ػشٔايٝ دس ٌشدؽ  2

 988/957/205/1 70ػٟٓ تا٘ه تٝ كٛسذ ٚاْ وٛزاٜ ٔذذ 

 118/834/168 14 (وٛزاٜ ٔذذ)ػشٔايٝ دس ٌشدؽواسٔضد  3

 330/163/911 14 ( ػا5ِٝ)ػشٔايٝ ثاتر دساص ٔذذ
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  

ِّاياستْالن-15 بشآٍسدّضيٌ

 

ٝ ٞادسكذ ؿشح سديف   (سياَ)ٞضيٙ

 000/700/197 10ٔاؿيٗ آالذ زِٛيذ  1

 000/000/115 10زاػيؼاذ ػٕٛٔي  2

 000/000/48 10ٚػايُ ٘مّيٝ  3

 000/765/241 5ػاخسٕاٖ ٚ ٔحٛعٝ ػاصي  4

 000/400/28 20اثاثيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  5

 000/635/15 10ٞضيٙٝ ٘لة ٚ ساٜ ا٘ذاصي  6

 250/703/48 10خيؾ تيٙي ٘ـذٜ  7

 250/203/695- جٕغ اػسٟالن داسايي ٞاي ثاتر  8

 000/900/123 20اػسٟالن لثُ اص تٟشٜ تشداسي  9

  250/103/819جٕغ وُ اػسٟالن 
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  
ِّايغيشعولياتي-16 بشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞاؿشح سديف   (سياَ)ٞضيٙ

 000/900/123اػسٟالن لثُ اص تٟشٜ تشداسي  1

 330/163/911واسٔضد زؼٟيالذ تا٘ىي دساص ٔذذ  2

 330/063/035/1جٕغ وُ 

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 بشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞادسكذ ؿشح سديف   (سياَ)ٞضيٙ

 000/850/98 5ٔاؿيٗ آالذ زِٛيذ  1

 000/000/115 10زاػيؼاذ ػٕٛٔي  2

 000/000/48 10ٚػائظ ٘مّيٝ  3

 000/706/96 2ػاخسٕاٖ ٚ ٔحٛعٝ ػاصي  4

 000/200/14 10اثاثيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  5

ٝ ٞاي خيؾ تيٙي ٘ـذٜ  6  800/637/18 دسكذ الالْ فٛق 5ٞض٘ي

 800/393/391جٕغ وُ 
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  

ِّايعولياتي-18 بشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞاؿشح سديف   (سياَ)ٞض٘ي

ٝ ٞاي غيش خشػّٙي دفسش ٔشوضي  1  000/000/25ٞضيٙ

ٝ ٞاي جاسي آصٔايـٍاٜ  2  000/000/50ٞضيٙ

 000/000/200ٞضيٙٝ ٞاي فشٚؽ  3

 000/000/80ٞضيٙٝ ٞاي حُٕ ٚ ٘مُ  4

 000/000/355جٕغ وُ 

 

ٍسدّضيٌِّايثابتتَليذآبش-19



ٝ ٞادسكذ ؿشح سديف   (سياَ)ٞضيٙ

 000/428/571/3 85حمٛق ٚ ٔضاياي واسوٙاٖ  1

 000/374/105 20ا٘ٛاع ا٘شطي  2

 250/103/819 100ٞضيٙٝ اػسٟالن  3

 380/139/39 10ٞضيٙٝ ٍٟ٘ذاسي ٚ زؼٕيشاذ  4

 562/726/158-  ( دسكذ5/3)ٞضيٙٝ ٞاي خيؾ تيٙي ٘ـذٜ 5

 192/771/693/4- جٕغ ٞضيٙٝ ٞاي زِٛيذ   6

 000/250/53 15ٞضيٙٝ ٞاي ػّٕيازي  7

 365/694/21 100( 002/0)تيٕٝ واسخا٘ٝ  8

 118/834/168 100واسٔضد زؼٟيالذ تا٘ىي  9

 675/549/937/4جٕغ وُ ٞضيٙٝ ٞاي ثاتر 
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  

ِّايهتغيشتَليذ-20 بشآٍسدّضيٌ

 

 (سياَ)ٞضيٙٝ ٞادسكذ ؿشح سديف 

 000/520/907/1 100ٔٛاد اِٚيٝ  1

 000/252/630 15حمٛق ٚ ٔضاياي واسوٙاٖ  2

 000/496/421 80ا٘ٛاع ا٘شطي  3

 420/254/352 90ٞضيٙٝ ٞاي ٍٟ٘ذاسي ٚ زؼٕيشاذ  4

ٝ ٞاي خيؾ تيٙي ٘ـذٜ   5  285/903/115- ٞضيٙ

 705/425/427/3- جٕغ ٞضيٙٝ ٞاي ٔسغيش زِٛيذ  6

ٝ ٞاي ػّٕيازي  7  000/750/301 85ٞضيٙ

ٝ ٞاي ٔسغيش زِٛيذ   705/175/729/3جٕغ وُ ٞضيٙ

 

ِّايكلتَليذ-21 بشآٍسدّضيٌ

ٝ ٞاي ٔسغيش زِٛيذ          ٞضيٙٝ ٞاي وُ زِٛيذ = ٞضيٙٝ ثاتر زِٛيذ + ٞضيٙ

ٝ ٞاي وُ زِٛيذ= 675/549/937/4+705/175/729/3=380/725/666/8سياَ         ٞضيٙ
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  

هحاسبِليوتتوامضذُ-22

ليٕر زٕاْ ؿذٜ ٞشويّٛ  = ٞضيٙٝ ٞاي وُ زِٛيذ        

      ظشفير اػٕي زِٛيذ 

ليٕر زٕاْ ؿذٜ ٞشويّٛ     =      380/725/666/8  = 6420   سياَ 
          000/350/1 

   
 
 

ٍسدليوتفشٍشآبش-23



ٝ ٞا ؿشح سديف  وُ اسصؽ زِٛيذ تشاػاع ظشفير  (سياَ)ٞضيٙ

اػٕي 

 380/725/666/8 6420ليٕر زٕاْ ؿذٜ ٞش ويّٛ  1

 000/100/267/11 8346ليٕر فشٚؽ ٞش ويّٛ  2

 000/100/600/2 1926ػٛد ٞش ويّٛ   3
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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  

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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تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

  

:فشٍشكلهحاسبِ-1

 فشٚؽ وُ =  ٞش ويّٛليٕر فشٚؽ ×زِٛيذ ظشفير 

فشٍشكل=8346×1350000=000/100/267/11

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدكل=ظشفيتتَليذ×سَدّشكيلَ

ػٛد وُ = 1500000×1926= 000/100/600/2     

هحاسبِّضيٌِتَليذدسًمطِسشبسش-3

ِسش=ّضيٌِثابت ًِمطِسشب ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فشٚؽ وُ    

 

  127/477/369/7
33/01

675/549/937/4

000/100/267/11

705/175/729/3
1

675/549/937/4







ٝ  زِٛيذ دس ٘مغٝ ػشتؼش  =  ٞضيٙ

 

تَليذًمطِسشبسشدسصذهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًمطِسشبسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشكل–ّضيٌ

 

5/65100درصذ
705/175/729/3000/100/267/11

675/549/937/4



 ػشتؼش دسكذزِٛيذدس٘مغٝ =



 

-1  



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صىعتي خًزستان 

 «گسارش طرح تًجيهي، فىي ي اقتصادي»

 

 

 80 

تَليذهمَااص:عٌَاىطشح

 ضايعاتكطاٍسصي

 

هحاسبِصهاىبشگطتسشهايِ-5

ًشخباصگطتسشهايِ-5-1

ًشخباصگطتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيكل سشهاي



ًشخباصگطتسشهايِ=  

 

بشگطتسشهايِدٍسُ-5-2

دٚسٜ تشٌـر ػشٔايٝ     = ػشٔايٝ وُ         =                  
       ػٛدوُ 

 
دٚسٜ تشٌـر ػشٔايٝ       =    625/979/569/12 =   8/4   ( ػاَ ٚ ٞـر ٔاٜچٟاس  )

                   000/100/600/2 

 

حمٛق ػشا٘ٝ = ٜ    وُ حمٛق ٔاٞاٖ    هحاسبِحمَقسشاًِ-6

             زؼذاد وُ واسوٙاٖ 

 

970/225/5ريال    
67

000/350140
 =  ٝ٘حمٛق ػشا

7/20100درصذ
625/979/569/12

000/100/600/2
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هحاسبِفشٍشسشاًِ-7

      فشٚؽ ػشا٘ٝ   =     فشٚؽ وُ                        

       زؼذاد وُ واسوٙاٖ 

 

 فشٚؽ  ػشا٘ٝ =   000/100/267/11   = 672/165/168سياَ      

                  67 

هحاسبِسطحصيشبٌايسشاًِ-8

ٖ ٞا       ػغح صيشتٙاي ػشا٘ٝ     =  ٔؼاحر وُ ػاخسٕا

            زؼذاد واسوٙاٖ 

 

ػغح صيشتٙاي ػشا٘ٝ  =  2000  = 9/29       ٔسش ٔشتغ 
               67 



هحاسبِسشهايِگزاسيسشاًِثابت-9

ٝ ٌزاسي ثاتر ػشا٘ٝ    = ػشٔايٝ ٌزاسي ثاتر       ػشٔاي

          زؼذاد وُ واسوٙاٖ

 

ػشٔايٝ ٌزاسي ثاتر ػشا٘ٝ     = 500/182/847/10 = 246/898/161سياَ

                  67 
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 ًسبتاسصشافضٍدُهاضييآالت-10

ٗ آالذ زِٛيذ × 100    ٗ آالذ تٝ ػشٔايٝ ثاتر    = اسصؽ ٔاؿي دسكذ اسصؽ ٔاؿي
ٝ ٌزاسي ثاتر      ػشٔاي

 
ٗ آالذ تٝ ػشٔايٝ ثاتر   =  000/000/977/1× 100 = 2/18      دسكذ  دسكذاسصؽ ٔاؿي

                      500/182/847/10 

 

دسصذكاسكٌاىتَليذبِكلكاسكٌاى-11

دسصذكاسكٌاىتَليذبِكلكاسكٌاى=تعذادكاسكٌاىتَليذ×100
تعذادكلكاسكٌاى


دسكذ واسوٙاٖ زِٛيذ تٝ وُ واسوٙاٖ   =   44   × 100 = 66    دسكذ 
           67  

 

ِدسگشدشبِسشهايِثابت-12 ًسبتسشهاي

٘ؼثر ػشٔايٝ دس ٌشدؽ تٝ ثاتر ػشا٘ٝ    = ػشٔايٝ دس ٌشدؽ  ×  100           
     ػشٔايٝ ثاتر 

 

٘ؼثر ػشٔايٝ دسٌشدؽ تٝ ثاتر ػشا٘ٝ   = 725/797/722/1× 100=9/15      دسكذ 
        500/182/847/10 
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هحاسبِضاخصّايبْشٍُسيطشح-13

ًسبتسَدبِفشٍش-13-1

٘ؼثر ػٛد تٝ فشٚؽ وُ    =          ػٛد       × 100     
              فشٚؽ وُ 

     
٘ؼثر ػٛد تٝ فشٚؽ     =     000/100/600/2× 100=  1/23دسكذ 

     000/100/267/11 

 

ًسبتسَدبِسشهايِثابت-13-2

٘ؼثر ػٛد تٝ ػشٔايٝ ثاتر     =           ػٛد     × 100     
               ػشٔايٝ ثاتر 

 
٘ؼثر ػٛد تٝ ػشٔايٝ ثاتر   =       000/100/600/2 × 100 = 24دسكذ 
       500/182/847/10 
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(صياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ضشحسديف

 100 100 100 90 80دسكذاػسفادٜ اصظشفير  1

 1350 1350 1350 1215 1080 (زٗ)ٔيضاٖ زِٛيذ  2

 000/100/267/11 000/100/267/11 000/100/267/11 000/390/140/10 000/680/013/9 (سياَ)فشٚؽ خاِق  3

:  وؼشٔي ؿٛد 4

ٞضيٙٝ ٞاي زِٛيذ 

696/299/080/2 158/337/340/2 620/374/600/2 620/374/600/2 620/374/600/2 

 620/374/600/2 620/374/600/2 620/374/600/2 158/337/340/2 696/299/080/2ػٛد٘اٚيظٜ  5

: وؼشٔي ؿٛد 6

ٝ ٞاي ػّٕيازي  ٞضيٙ

000/000/284 000/500/319 000/000/355 000/000/355 000/000/355 

 620/374/245/2 620/374/245/2 620/374/245/2 158/837/020/2 696/299/796/1ػٛدػّٕيازي  7

: وؼشٔي ؿٛد 8

ٝ ٞاي غيشػّٕيازي  ٞضيٙ

664/050/828 997/556/931 330/063/035/1 330/063/035/1 330/063/035/1 

 290/311/210/1 290/311/210/1 290/311/210/1 161/280/089/1 032/249/968ٚيظٜ (صياٖ)ػٛد 9

- - - - - ٔاِياذ ٚ ػٛد ػٟاْ  10

ػٛدخغ  11

اصٔاِياذ ػٟاْ 

032/249/968 161/280/089/1 290/311/210/1 290/311/210/1 290/311/210/1 

 773/151/478/4 483/840/267/3 193/529/057/2 032/249/968- ػٛدٚصياٖ ػٙٛازي  12

 063/463/688/5 773/151/478/4 483/840/267/3 193/529/575/20 032/249/968ػٛد٘مُ تٝ زشاص٘أٝ  13
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