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هقذهِ

 زض ز٘ياي أطٚظ وٝ اؾتفازٜ تٟيٙٝ اظ فًاٞاي ٔٛخٛز زض ٞط قطوت ٚ ؾاظٔاٖ اظ إٞيت ٚيػٜ اي 

ٖ ٞا . تطذٛضزاض اؾت ٓ تٙسي فًا تطاؾاؼ ٘ياظٞاي ٔٛخٛز زض قطوت ٞا ٚ ؾاظٔا ٗ تٙسي ٚ تمؿي ٘مف پاضتيك

. حائع إٞيت اؾت

ٗ ٞاي تعضي تسٖٚ زيٛاض تٛؾٍ  ٓ تٙسي ؾاِ َ تطيٗ قىُ « پاضتيكٗ» أطٚظٜ تمؿي ايسٜ آ

ٖ ٞا ٔي تاقس ٍ ٞاي ازاضي قطوت ٞا ٚ ؾاظٔا ٓ تٙسي ٔحي زض نٛضتي وٝ ٘ياظ تاقس زض يه ٔحيٍ . تمؿي

ازاضي ٔي تٛاٖ تسٖٚ نطف ٚلت ٚ ذطاتي تاظؾاظي ٘اقي اظ ؾاذت ٚ ؾاظ، فًاٞاي اذتهاني ٔٛضز ٘ياظ 

تا تٛخٝ تٝ ؾطػت تاال ٚ ؾِٟٛت ٘هة ٚ ٚظٖ تٝ ٘ؿثت وٓ زض ٔمايؿٝ تا زيٛاضٞاي . ايداز وطز

ً تٙسي ٞاي ٔتٙٛع، ٕٞچٙيٗ أىاٖ تغييط چيسٔاٖ تطاؾاؼ ٘ياظٞاي  پيف ؾاذتٝ، ظيثايي ذال ٚ ض٘

واضتطاٖ ٚ تٝ قىُ زِرٛاٜ زض تيكتط قطوت ٞا تطاي خسا ؾاظي ٚ اذتهال فًاٞا اظ پاضتيكٗ اؾتفازٜ 

ٝ  ٔي قٛز . ٔي قٛز وٝ تاػث نطفٝ  خٛيي زض فًا ٚ ٞعيٙ

ٝ ٞاي پيف ؾاذتٝ ضا  ُ ٞاي پيف ؾاذتٝ ٚ ترهٛل اؾتفازٜ اظ آٟ٘ا زض ؾاذت ذا٘  اؾتفازٜ اظ پا٘

َ ٞاي لثُ اظ ا٘مالب نٙؼتي ٘ؿثت زاز ٚ زض لطٖ ٘ٛظزٞٓ زض وكٛضٞاي پيكطفتٝ ٘ظيط  ٔي تٛاٖ تٝ ؾا

فطا٘ؿٝ، اٍّ٘يؽ ٚ أطيىا وٝ تٝ ؾطػت نٙؼتي قس٘س فكاضٞاي ظياز تط ضٚي تأٔيٗ ذا٘ٝ خٟت اؾىاٖ 

ٓ ٞاي پيف ؾاذتٝ ؾٍٙيٗ،  خٕؼيت زض قٟطٞا ٚخٛز  زاقت وٝ تاػث افعايف تٕايُ اؾتفازٜ اظ ؾيؿت

. ٘يٕٝ ؾثه ٚ ؾثه ٌطزيس

 زض اياالت ٔتحسٜ أطيىا ٚ وكٛضٞاي اؾىا٘سيٙاٚي تٝ ػّت ٚفٛض چٛب ٚ ؾِٟٛت اؾتفازٜ اظ 

ٓ  پيف ؾاذتٝ چٛتي اؾتفازٜ ٔي ٌطزز ٚ زض غاپٗ تٝ ػّت وٕثٛز ٔؿىٗ ٚ  اؾىّت ٞاي چٛتي اظ ؾيؿت

ٖ ٞا اظ نٙؼت پيف ؾاذتٝ ٘يٕٝ ؾثه اؾتفازٜ ٔي ٕ٘ايٙس . ٔكىُ ظِعِٝ زضنس لاتُ تٛخٟي اظ ؾاذتٕا

ٓ ٞاي پيف ؾاذتٝ ؾٍٙيٗ اؾتفازٜ ٔي قٛز . زض وكٛضٞاي تّٛن قطق تيكتط اظ ؾيؿت
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ـ ٞاي نٙؼتي ؾاذت ٚ ؾاظ تا    زض وكٛض ٔا ايطاٖ ضٚـ ٞاي ؾٙتي وٕاواٖ ازأٝ زاضز ٚ ضٚ

تٛخٝ تٝ ظِعِٝ ذيع تٛزٖ وكٛض ٚ قطايٍ خغطافيايي ٚيػٜ آٖ وٝ تطٚظ تالياي َثيؼي زض آٖ ضيؿه تااليي 

َ ٞاي اذيط زؾت ا٘سضواضاٖ  زاضز، ٞٙٛظخايٍاٜ ٚالؼي ذٛز ضا پيسا ٘ىطزٜ اؾت، زض ايٗ ذهٛل َي ؾا

ـ ٞاي نٙؼتي وطزٖ ؾاذت ٚ ؾاظ، ٌأٟاي ٔؤثطي  نٙؼت ؾاذتٕاٖ زض خٟت قٙاذت ٚ ٔؼطفي ضٚ

ٝ ا٘س . خٟت تغيط ٍ٘طـ فٛق تطزاقت

 أطٚظ نٙؼت پيف ؾاذتٝ ؾثه تٝ زِيُ ػايك تٛزٖ، زٚاْ ٚ اؾتحىاْ، ٔماْٚ تٛزٖ زض تطاتط 

ٚ ٘يطٚي ا٘ؿا٘ي ٔاٞط زض ٔحُ پطٚغٜ ٞا ٚ  (اظ خّٕٝ تيطآٞٗ)ظِعِٝ، واٞف ٔهطف ٔهاِح ؾاذتٕا٘ي 

التهازي تٛزٖ آٖ ٚ تا تٛخٝ تٝ ؾطػت اخطاي آٖ، ظيثايي ٚ لاتّيت تؼٛيى لُؼات، خاتدايي ٚ زض ٟ٘ايت 

. زض ز٘يا ُٔطح ٌطزيسٜ اؾت« اضظا٘تطيٗ ؾاذتٕاٖ زض وٛتاٞتطيٗ ظٔاٖ»تٝ ػٙٛاٖ 

ُ ٞاي پيف ؾاذتٝ ؾثه تا لاتّيت اؾىّت تاض ٞط ؾاذتٕاٖ زض واضذا٘ٝ تٝ اتؼاز ٔرتّف،   پا٘

تِٛيس ٚ تٝ آؾا٘ي تٝ ٔحُ واضٌاٜ ٔحُ ٔي ٌطز٘س ٚ تسيٗ تطتية حدٓ ػّٕيات زض ٔحُ واضٌاٜ واٞف 

. ٔي ياتس

: ا٘ٛاع ؾاذتٕاٖ ٞاي ٔٛضز اؾتفازٜ زض ايٗ ؾيؿتٓ ػثاضتٙس اظ

ٖ ٞاي ٚياليي ٚ ٔؿىٛ٘ي *  ؾاذتٕا

. ذٛاتٍاٜ ٚ وٕپ ٞاي واضٔٙسي، واضٌطي ٚ ٔسيطيتي* 

تيٕاضؾتاٖ ٚ آؾايكٍاٜ * 

ٗ ٞاي ضؾتٛضاٖ *  ؾاِ

ٗ ٞاي ٚضظقي *  ؾاِ

زفاتط تداضي ٚ ازاضي * 
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تعشيف،ٍيظگيّاٍهطخصاتفٌيهحصَل-2

(پاستيطي)اًَاعپاًلّايپيصساختِ-2-1

ٝ تٙسي ٔي قٛز– تُٛض وّي ٔي تٛاٖ ٌفت وٝ پاضتيكٗ تٝ زٚ ٘ٛع چٛتي ٚ فّعي  .  تتٙي َثم

 

 تتٌي–پاًلّايپيصساختِفلضي(الف

ُ ٞاي زٚ پُ ٚ پاُ٘ ٞاي ؾمف ٔي تاقٙس ُ ٞاي ته، پا٘ ُ ٞا ذٛز قأُ پا٘ .  ايٗ پا٘

 

 پاًلّايتل*

يرأت حسالُ ايٗ .  اظ ايٗ ترف ػٕستاً خٟت پاضتيكٗ ٞاي زاذّي اؾتفازٜ ٔي ٌطزز

ٗ ٞا  ٓ ٞاي ٌاِٛا٘يعٜ تا 5پاضتيك  ؾا٘تي ٔتط تٛزٜ ٚ قأُ يه اليٝ اظ خٙؽ پّي ضؾتايطٖ، ٔف اظ ؾي

ٓ ٞاي   ؾا٘تي ٔتط زض ٞط َطف 5/3 ؾا٘تي ٔتط ٔي تاقس ٚ يه پٛقف تتٙي 5/6 ٔيّي ٔتط زض ٞط 5/2ؾي

ضٚي پٛقف تتٙي ٔي تٛاٖ .  ويٌّٛطْ تط ؾا٘تي ٔتط ٔطتغ ضٚي آٖ لطاض ٔي ٌيطز250تا تتٗ تٝ ٔماٚٔت 

. ػّٕيات ٘اظن واضي ضا ا٘داْ زاز

 

پاًلّايدٍتل

ُ ٞاي زيٛاض تاضتط ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٔي ٌيط٘س، اظ زٚ اليٝ اظ  ُ ٞا وٝ ػٕستاً تٝ ػٙٛاٖ پا٘  ايٗ پا٘

خٙؽ پّي اؾتايطٖ تا فانّٝ ٔكرم اظ يىسيٍط تكىيُ قسٜ ا٘س وٝ ؾُح ذاضخي ايٗ نفحات ٔا٘ٙس 

ُ ٞاي ته تٛزٜ ٚ ؾُح زاذّي آٖ ٞا وٝ زض ٚالغ حصف فانّٝ زٚ اليٝ ٔي تاقس، تٛؾٍ ٔيد ٞاي فّعي  پا٘
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تٝ يىسيٍط ٔتهُ ٔي ٌطز٘س ٚ فًاي زاذّي تٛؾٍ تتٗ تا ٔماٚٔت ٔٙاؾة تا ؾاظٜ ٚ وافي پط ٔي قٛز،  

. فانّٝ زاذّي تيٗ زٚ پاُ٘ تا تٛخٝ تٝ تاضي وٝ لطاض اؾت تحُٕ وٙٙس تؼييٗ ٔي ٌطزز

 

پاًلّايسقف*

ُ ٞا ٘يع ٔا٘ٙس پاُ٘ ٞاي ته زاضاي  ْ  اؾتفازٜ ٕ٘ٛز، ايٗ پا٘ ُ ٞا ٔي تٛاٖ زض ؾمف ٞا ٚ تا  اظ ايٗ پا٘

يه ٞؿتٝ پّي اؾتايطٖ تٛزٜ وٝ زض پاييٗ ٚ تاالي آٖ ٔف  ٞاي ٌاِٛا٘يعٜ لطاض زاضز ٚ زض ضٚي ايٗ ٔف ٞا، 

زض ؾمف ٞا تٝ فٛانُ ٔكرم تيطن ٞايي تؼثيٝ ٔي قٛز ٚ زض زضٖٚ تيطن ٞا . تتٗ تعضيك ٔي قٛز

ٗ ضيعي ٔي قٛز اؾتفازٜ اظ ايٗ تيطن ٞاي تتٗ آضٔٝ خٟت . آضٔاتٛض لطاضزازٜ ٔي قٛز وٝ ٕٞطاٜ ؾمف تت

.  زاَ تثسيُ ٔي ٕ٘ايس–اؾتحىاْ تيكتط ؾمف ٔي تاقس وٝ ؾيؿتٓ تاضٚضي ؾمف ضا تٝ نٛضت ؾيؿتٓ تيط 

 

پاستيطيّايچَتي(ب

ٗ ٞاي چٛتي تٝ زِيُ ظيثايي، زٚاْ ٔٙاؾة، لاتّيت خاتدايي ٚ ٘هة آؾاٖ خايٍاٜ ٚيػٜ اي   پاضتيك

. زض تاظاض تٝ ذٛز اذتهال زازٜ ا٘س

 

ٍيظگيّايفٌيهحصَل-2-2

تتٌي–هطخصاتٍٍيظگيّايپاًلّايپيصساختِفلضي-2-2-1

ٍصىمن*

تؿياض ؾثه ٞؿتٙس وٝ زض ٘تيدٝ حُٕ ٚ اتهاَ آٟ٘ا زض ٔحُ اخطا ضا « پيف ؾاذتٝ» پاُ٘ ٞاي 

. ٚظٖ وٓ ايٗ پاُ٘ ٞا، تاػث لاتّيت اؾتفازٜ اظ آٖ زض ٞط قطايُي ٔي ٌطزز. ؾازٜ ٔي ٕ٘ايس
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

ٚظٖ ٞط . پؽ اظ ٘هة پاُ٘ ٞا، تتٗ ضٚي پاُ٘ ٞا پاقيسٜ ٔي قٛز وٝ تاػث نّة قسٌي آٖ ٔي ٌطزز 

ُ  ضا 3 ويٌّٛطْ اؾت ٚ ٞط واضٌط ٔي تٛا٘س تٝ ضاحتي 5/3ٔتطٔطتغ اظ ايٗ پاُ٘ حسٚز   ٔتطٔطتغ اظ ايٗ پا٘

. تّٙس وٙس

 

ًصةسشيع*

 تدطتيات تسؾت آٔسٜ اظ قطايٍ واضي ٔرتّف زض چٙس وكٛض ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ ظٔاٖ اخطاي 

. ؾاذتٕاٖ تاايٗ ضٚـ ٘ؿثت تٝ ضٚـ ؾٙتي ؾاذتٕاٖ ؾاظي واٞف چكٍٕيطي پيسا ٔي وٙس

 

ماّصّضيٌِ*

 اخطاي ؾاذتٕاٖ تا ايٗ ضٚـ واٞف ٞعيٙٝ لاتُ تٛخٟي ضا ٞٓ تطاي ٔهطف وٙٙسٜ ٟ٘ايي ٚ ٞٓ 

ٔمايؿٝ التهازي ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ زض نٛضت اؾتفازٜ اظ . تطاي واضذا٘ٝ ؾاظ٘سٜ پاُ٘ تٝ ٕٞطاٜ زاضز

ُ ٞاي زٚتُ  ُ ٞاي ته 20پا٘  زضنس اظ ٞعيٙٝ ٞا ٘ؿثت تٝ ضٚـ 40 زضنس ٚ زض نٛضت اؾتفازٜ اظ پا٘

. ؾٙتي ؾاذتٕاٖ ؾاظي واٞف ٔي ياتس

 

هقاٍم

 آظٔايف ٞاي ا٘داْ قسٜ ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ ٔماٚٔت ؾاذتٕاٖ ٞاي ؾاذتٝ قسٜ تا ايٗ ضٚـ 

تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ آظٔايف ا٘داْ قسٜ تط ضٚي يه پاُ٘ تا . تُٛض لاتُ تٛخٟي اظ ضٚـ ؾٙتي تيكتط اؾت

 270ٚ اضتفاع  ( ؾا٘تي ٔتط آٖ ضا تتٗ پط وطز6ٜوٝ ) ؾا٘تي ٔتط 15 ؾا٘تي ٔتط ٚ يرأت 112ػطو 

 ويّٛ ٘يٛتٗ ٘يطٚي فكاضي ٔماْٚ ٔي تاقس ايٗ تسيٗ ٔؼٙي اؾت وٝ ٔماٚٔت 1700ؾا٘تي ٔتط، زض تطاتط 

. ؾاذتٕاٖ ؾاذتٝ قسٜ تا ايٗ ضٚـ تيكتط اظ ضٚـ ؾٙتي اؾت
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 (پاستيطي)

  

ماّصهصشفاًشطي*

 ويٌّٛطْ تط 15تا ٚظٖ ٔرهٛل ) ؾا٘تي ٔتطي پّي اؾتايطٖ 4 يه زيٛاض ٔتكىُ اظ يه اليٝ 

زض نٛضتي وٝ زض ايٗ زيٛاض يرأت .  ٔي تاقسm2k/w78/0=Kزاضاي ٔماٚٔت حطاضتي  (ؾا٘تي ٔتط

تسيٗ تطتية ٔكرم اؾت وٝ ايٗ .  ٔي ٌطزز49/0 ؾا٘تي ٔتط ٌطزز ايٗ ػسز تطاتط 8اليٝ پّي اؾتايط٘ي 

ٖ ٞا تثازَ حطاضتي تؿياض وٕتطي ٘ؿثت تٝ ضٚـ ؾٙتي زاض٘س آظٔايف ٞا ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ ٞٓ . ؾاذتٕا

ٖ ٞا ٘ؿثت تٝ ضٚـ ؾٙتي  .  زضنس وٕتط ٔي تاقس40تثازَ ٌطٔايكي ٚ ٞٓ ؾطٔايكي ايٗ ؾاذتٕا

 

 عايقعاليدستشاتشصذا*

ُ ٞا ٔي تاقس ٘تايح ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ  :  ػايك تٛزٖ زض تطاتط نسا يىي اظ ٔعاياي ايٗ ٘ٛع پا٘

ُ  تا يرأت  - .  زؾي ت38ُ:  ؾا٘تي ٔتط پّي اؾتايط4ٖپا٘

 . زؾي ت45ُ:  ؾا٘تي ٔتط پّي اؾتايط8ٖپاُ٘ تا يرأت  -

. ايٗ ٘تايح ٘كاٖ زٞٙس وٝ ٔي تٛاٖ اظ ايٗ پاُ٘ ٞا حتي زض تستطيٗ قطايٍ ٘يع اؾتفازٜ وطز

 

 هقاٍهتدستشاتشآتص*

ُ ٞا تٝ واض ٔي ضٚز، َثك آئيٗ ٘أٝ   ويفيت پّي اؾتايطٖ ٔٙثؿٍ قسٜ وٝ خٟت ؾاذت ايٗ پا٘

Din4102 اظ ٘ٛع F ٜذٛزذأٛـ قٛ٘س ،(self extinguishable)آظٔايف ٞاي ا٘داْ .  ٔي تاقس

ُ ٞا حاوي اظ ٔماٚٔت تاالتط اظ  .  ٔي تاقس120قسٜ ضٚي پا٘
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

هقاٍهتدستشاتشصلضلِ* 

 آظٔايف ا٘داْ قسٜ تط ضٚي يه ؾاذتٕاٖ زٚ َثمٝ زض ٔمياؼ ٚالؼي ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ ايٗ 

ايٗ ٘تايح تأييس . ، تسٖٚ ايداز ٞطٌٛ٘ٝ آؾيثي ٔماْٚ ٔي تاقس1ؾاذتٕاٖ زض تطاتط ٘يطٚي تيف اظ ظِعِٝ ٘ٛع 

زض حميمت تؼسازي اظ ؾاذتٕاٖ ٞاي . ػّٕي آٖ چيعي اؾت وٝ زض َثيؼت لاتُ ٔكاٞسٜ ٔي تاقس

. ؾاذتٝ قسٜ تا ايٗ ؾيؿتٓ زض وكٛضٞاي ٔرتّف زض تطاتط تعضٌتطيٗ ظِعِٝ ٞا ٔماْٚ تٛزٜ ا٘س

 

هقاٍهتدستشاتشطَفاى*

 ؾاذتٕاٖ ٞاي ؾاذتٝ قسٜ تا ايٗ ؾيؿتٓ زض ٔٙاَمي وٝ احتٕاَ ٚلٛع َٛفاٖ قسيس زض آٖ 

ظياز اؾت، زض ََٛ چٙس ؾاَ زض تطاتط َٛفاٖ ٞاي ٚيطاٖ وٙٙسٜ ٔماٚٔت وطزٜ اؾت ٚ ايٗ تأييس تدطتي 

ايٗ تٝ ٔؼٙي ٔماٚٔت ؾاذتٕاٖ ٞاي ؾاذتٝ قسٜ تا ايٗ ؾيؿتٓ زض . ٔحاؾثات اظ لثُ ا٘داْ قسٜ اؾت

. تطاتط ٘يطٚٞا ٚ فكاضٞاي پيچيسٜ حانُ اظ َٛفاٖ ٔي تاقس

 

پاستيطيّايچَتي-2-2-2

ٗ ٞاي چٛتي تٝ زِيُ ظيثايي، زٚاْ ٔٙاؾة، لاتّيت خاتدايي ٚ ٘هة آؾاٖ خايٍاٜ ٚيػٜ اي   پاضتيك

. زض تاظاض تٝ ذٛز اذتهال زازٜ ا٘س

ٗ  چٛتي، ٘ٝ تٟٙا تٝ ٔحيٍ ازاضي قىٜٛ ٚ ظيثايي ٔي تركس، تّىٝ  ٝ ٞاي ٔرتّف پاضتيك  ٔدٕٛػ

تاػث تاالضفتٗ اٍ٘يعٜ زض واضتطاٖ ٔي قٛ٘س، ٕٞچٙيٗ ٘ٛع زيٍط اظ پاضتيكٗ ٞاي چٛتي، پاضتيكٗ زٚخساضٜ 

ٔي تاقس وٝ يه ؾيؿتٓ وأُ، يه پاضچٝ ٚ ا٘ؼُاف پصيط تٝ قٕاض ٔي آيس ٚ تطاؾاؼ ٘ياظٞاي واضتطاٖ 

چطا وٝ ؾِٟٛت زض ٔٛ٘تاغ يىياظ قاذم تطيٗ ٚيػٌي ٞاي فٙي آٖ ٔحؿٛب ٔي قٛز . لاتُ تغييط ٔي تاقس

ٓ وكي ٞاي تطق ٚ تّفٗ زض تيٗ زٚ خساضٜ لطاض  ٚ ٕٞچٙيٗ ايٗ أىاٖ ضا تٛخٛز ٔي آٚضز وٝ وّيٝ ؾي

. ٌيط٘س
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

 

تشسسياستاًذاسدّايهلي،تييالوللي،مُذهحصَلٍتعشفِگوشمي-3

مُذهحصَل-3-1

. ٔي تاقٙس« 20221136» ٔتؼّك تٝ ايٗ ٘ٛع ٔحهٛالت ISic وُس 

 

ضواسُگوشمي-3-2

 تا تٛخٝ تٝ ايٗ ٔٛيٛع وٝ ايٗ ٔحهَٛ اظ ٚاضزات ٚ نازضات ضؾٕي تطذٛضزاض ٘ثٛزٜ ٚ آٔاضٞاي 

قٕاضٜ تؼطفٝ ٌٕطوي . تاظضٌا٘ي آٖ زض ؾاِٙأٝ ٞاي تاظضٌا٘ي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ زضج ٘كسٜ اؾت

. ٔرتم ايٗ ٔحهَٛ ٔٛخٛز ٕ٘ي تاقس

 

ضشايطٍاسدات-3-3

 زض ٔٛضز ٚاضزات پاضتيكٗ ٔي تٛاٖ ايٗ ٌٛ٘ٝ تياٖ وطز وٝ وُس تؼطفٝ ٌٕطوي ذاني تطاي ايٗ 

ٔحهَٛ ِحاِ ٘كسٜ اؾت ٚ ٚاضزات ايٗ ٔحهَٛ تٝ ٔمساض تؿياض وٓ ٚ تٝ نٛضت غيطضؾٕي نٛضت 

.  ٔي ٌيطز

 

تشسسيٍاسائِاستاًذاسدهليياتييالوللي-3-4

ِٚي . ِحاِ ٘كسٜ اؾت« پاضتيكٗ» تا تطضؾي ٞاي ا٘داْ قسٜ قٕاضٜ اؾتا٘ساضز ٔكرهي تطاي 

آ٘چٝ زض ايٗ ٔٛضز ٔي تٛاٖ شوطوطز ٔحهٛالت ٚ لُؼات خا٘ثي آٖ اؾت وٝ ٚيػٌي ٞاي آٖ زض خسَٚ 

. ظيط اضائٝ ٔي قٛز
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 (پاستيطي)
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

 

 

  

  

  

  

MDF
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 (پاستيطي)

 



بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صىعتي خًزستان 

 «گسارش طرح تًجيهي، فىي ي اقتصادي»

 

 18 

تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)
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 (پاستيطي)
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 (پاستيطي)
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 (پاستيطي)

 

* 
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 (پاستيطي)

 

*  

C = Y + M – X

MCXY
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 (پاستيطي)

  

 

 

 

 

 

 

 

*
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

  

VITAPPREBENA
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 (پاستيطي)

 

 فصل سًم

 

مطالعات فىي ي مهىدسي طرح 
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 (پاستيطي)

 
 

  هطالعات فٌي ٍ هٌْذسي طزح: فصل سَم

بزرسي رٍش ّاي تَليذ هحصَل - 1

شزح كاهل فزآيٌذ تَليذ - 2

ُ ّاي كٌتزل كيفيت - 3 بزرسي ايستگاّْا، هزاحل ٍ شيَ

بزآٍرد ظزفيت بزًاهِ تَليذ ساالًِ - 4

آشٌايي با هاشيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي - 5

بزآٍرد اًزصي هَرد ًياس طزح - 6

بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيز تَليذي - 7

بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَرد ًياس طزح - 8

بزاٍرد هَاد اٍليِ هَرد ًياس طزح - 9

بزًاهِ سهاًبٌذي اجزاي طزح - 10

پيشٌْاد هحل اجزاي طزح - 11
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

 

  

  

  

  

  

  

  

  

MDF
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 (پاستيطي)

 (EDBE 

BANDING)(P.V.C)
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 (پاستيطي)

 

*

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

 

* 

 MDF       ورق هاي 

    برشكاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              پايه 

 

              يراق آالت 

 برشكاري

 كنترل و بازرسي

 برش بوسيهه پانم بر

 كنترل و بازرسي

 چسباندن نبه

 مونتاژ

 انبار
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 (پاستيطي)
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 (پاستيطي)

 

  

  

 

  

 

 

* 

*
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

  

MDF
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

 

. اؾىٙط، وٕس ٚ فايُ ٘ياظ زاضز وٝ پيف تيٙي الظْ تطاي تأٔيٗ آٟ٘ا ا٘داْ قسٜ اؾت

 

تشآٍسداًشطيهَسدًياصطشح-6

 تا تٛخٝ تٝ ا٘ٛاع ا٘طغي ٔٛضز ٘ياظ ايٗ َطح، زض خسَٚ شيُ ٔيعاٖ ٘ياظ ؾاال٘ٝ ايٗ ٚاحس تِٛيسي تٝ 

 .ا٘ٛاع ا٘طغي آٚضزٜ قسٜ اؾت
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

  

 

ٔمساض ٚاحس قطح ضزيف 

 403200ويّٛٚات ؾاػت تطق  1

 2100ٔتطٔىؼة آب  2

 10950ِيتط ٌاظٚئيُ  3

 18250ِيتط تٙعيٗ  4

 

تشآٍسدصهيي،ساختواىّايتَليذيٍغيشتَليذي-7

تشآٍسدساختواىّايتَليذيٍغيشتَليذي-7-1

 اذتهال فًاي ٔٙاؾة ٚ وافي خٟت أٛض تِٛيس ٚ تأؾيؿات واضذا٘ٝ اظ ٘ظط ؾِٟٛت زض أط 

. تطزز واضوٙاٖ ٚ خاتدايي ٔٛاز اِٚيٝ ٚ ٔحهٛالت حائع إٞيت اؾت

 ٔؿاحت ٔطتَٛٝ تٝ ٞط يه اظ لؿٕت ٞاي ٚاحس تِٛيسي اػٓ اظ ؾاِٗ تِٛيس، ا٘ثاضٞا، تأؾيؿات ٚ 

تؼٕيطٌاٜ، آظٔايكٍاٜ، ؾاذتٕاٟ٘اي غيطتِٛيسي ٚ زض ٟ٘ايت ظٔيٗ ٚ ٔحَٛٝ ؾاظي زض ايٗ ترف تطآٚضز 

 .ٔي ٌطزز



بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صىعتي خًزستان 

 «گسارش طرح تًجيهي، فىي ي اقتصادي»

 

 44 

تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

  

 

ٔالحظات  (ٔتطٔطتغ)ٔؿاحتقطح ضزيف 

ٗ آالت ٚ  400ؾاِٗ تِٛيس  1 تاتٛخٝ تٝ اتؼاز ٔاقي

ٕٞچٙيٗ فًاي الظْ تطاي تطزز 

واضوٙاٖ ٚٚؾايُ حُٕ ٚ ٘مُ ايٗ 

. ٔمساض تطآٚضز قسٜ اؾت

ٔؿاحت ا٘ثاضٞا تا تٛخٝ تٝ ا٘ثاضـ  600ا٘ثاضٞا  2

 ضٚظ 15حسالُ يه ٔاٜ ٔٛاز اِٚيٝ ٚ 

. ٔحهٛالت تِٛيسي تطآٚضز قسٜ اؾت

تؼٕيطٌاٜ ٚ  3

آظٔايكٍاٜ 

70  -

ٖ ٞاي  4 ؾاذتٕا

ازاضي، ضفاٞي ٚ 

ذسٔاتي 

ٔؿاحت ايٗ ؾاذتٕاٖ ٞا تا تٛخٝ تٝ  150

تؼساز واضوٙاٖ ٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ 

. حسالُ فًاي تطزز تطآٚضز قسٜ اؾت

  1220خٕغ وُ  5
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

 
 

تشآٍسدصهييٍهحَطِساصي-7-2

 . تطاي تطآٚضز ظٔيٗ ٚ ٔحَٛٝ ؾاظي َثك خسَٚ شيُ ػُٕ ذٛاٞيٓ ٕ٘ٛز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔمساض يطية قطح ضزيف 

 ٔتطٔطتغ 3660تطاتط ٔؿاحت ؾاذتٕاٖ ٞا 3ظٔيٗ  1

ٖ ٞا ذاوثطزاضي ٚ تؿُيح  2  ٔتطٔطتغ 1220ٔؼازَ ٔؿاحت ؾاذتٕا

ٔتطٔطتغ 1464 زضنس ظٔيٗ 40فًاي ؾثع  3

 ٔتطٔطتغ 915 زضنس ظٔيٗ 25ذياتاٖ وكي ٚ پاضويًٙ  4

 ٔتطٔطتغ 480ٚ اضتفاع زٚ ٔتط 60×60تٝ اتؼاززيٛاض وكي  5

 ٔتطٔطتغ يه 80تٝ اظاي ٞط چطاؽ تطق تطاي ضٚقٙايي  6

چطاؽ تطق 

 ػسز 20
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

  

ًقصجاًواييساختواىّا-7-3

ٖ ٞا اػٓ اظ ؾاِٗ تِٛيس، ا٘ثاضٞا، تؼٕيطٌاٜ ٚ  تطاؾاؼ تٟيٙٝ ...  ٘مكٝ پيكٟٙازي خإ٘ايي ؾاذتٕا

. ؾاظي ٔؿيطٞاي حُٕ ٚ ٘مُ ٔٛاز، ٔحهٛالت ٚ پطؾُٙ تٝ قطح شيُ ٔي تاقس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٘مكٝ خإ٘ايي ؾاذتٕاٖ ٞاي ٚاحس * 

ؾطٚيؽ ٞاي تٟساقتي - 9آظٔايكٍاٜ   - 5ؾاِٗ تِٛيس   - 1

تأؾيؿات تطق - 10ؾاذتٕاٖ ازاضي  - 6ا٘ثاض ٔٛاز اِٚيٝ  - 2

تأؾيؿات آب - 11ؾطايساضي ٚ ٍٟ٘ثا٘ي  - 7ا٘ثاض ٔحهَٛ   - 3

ؾايط تأؾيؿات - 12غصاذٛضي ٚ ٕ٘اظذا٘ٝ  - 8تؼٕيطٌاٜ   - 4

 10 7   8 

 
11 

   

    

   2 

 

 

 

 

   1 

 

 

   3 

 

 

 

  6 
 
 
8
  

 9  

 

    8 

12 

 

 

4 

 

5 
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

تشآٍسدًيشٍياًساًيهَسدًياص-8 

 واضآيي ٚ اثطتركي ٞط ؾاظٔاٖ تا حسٚز ظيازي تٝ ٔسيطيت نحيح ٚ تٝ واضٌيطي ٔؤثط ٔٙاتغ 

ا٘ؿا٘ي تؿتٍي زاضز، تؼييٗ تؼساز ٔكاغُ ٚ تٙظيٓ قطح ٚظايف ٞط قغُ زض َثمات ٔرتّف ؾاظٔاٖ اظ 

انَٛ اؾاؾي تكىيالت يه ٚاحس ٔي تاقس ٔطاحُ اِٚيٝ ٞط َطح تا تطآٚضز ٘يطٚي ا٘ؿا٘ي ٚ تؼييٗ پؿت 

ػٛأُ ظيازي زض تؼييٗ تؼساز ٚ ترهم ٘يطٚٞاي ا٘ؿا٘ي ٚاحس تِٛيسي زذاِت . ؾاظٔا٘ي ٕٞطاٜ ٔي تاقس

زاض٘س اظ خّٕٝ ايٗ ػٛأُ ٔي تٛاٖ تٝ ؾُح تىِٙٛٛغي ٔٛضز اؾتفازٜ، تٕايُ تٝ اقتغاَ ظايي يا 

تا تٛخٝ تٝ ٔٛاضز فٛق تطآٚضز ٘يطٚي ا٘ؿا٘ي . اتٛٔاؾيٖٛ، حسٚز ترهم ٚ ٟٔاضت ٔٛضز ٘ياظ اقاضٜ وطز

. ٔٛضز ٘ياظ ايٗ َطح تٝ قطح خسَٚ شيُ ا٘داْ قسٜ اؾت
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

 

MDF

MDF

MDF

 

MDF
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

  

MDF
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

 

MDF
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

 

 (ُٔٙمٝ آظاز اضٚ٘س) قٟطؾتاٖ ذطٔكٟط ٚ آتازاٖ *

 قٟطؾتاٖ قٛـ ٚ قٛقتط *

 قٟطؾتاٖ تٟثٟاٖ *

 قٟطؾتاٖ ضأٟطٔع *

 قٟطؾتاٖ اٞٛاظ *

 قٟطؾتاٖ ٔاٞكٟط *
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

  

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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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

 

هعشفيهحصَل-1

ُ ٞاي پيف ؾاذتٝ » زض ايٗ ٚاحس تِٛيسي ٔحهَٛ  تِٛيس ٔي قٛز وٝ « پاضتيكٗ چٛتي)پا٘

: ػّٕىطز ؾاال٘ٝ آٖ تكطح شيُ ٔي تاقس

 

ٔيعاٖ قطح ضزيف 

 ٔتطٔطتغ زض ؾاَ 20000 (پاضتيكٗ خٛتي)پاُ٘ ٞاي پيف ؾاذتٝ  1

ضٚظ 300تؼساز ضٚظ واض زض ؾاَ  2

 ٘ٛتت 2تؼساز ٘ٛتت واض زض ضٚظ  3

 ؾاػت 16ؾاػت واضي زض ٞط ٘ٛتت  4

 

سٍشتَليذهحصَل-2


:هشاحلتَليذاييهحصَالتتِضشحريلاست

تٟيٝ، وٙتطَ ٚ تاظضؾي ٔٛاز اِٚيٝ * 

تطقىاضي ٚ وٙتطَ ػّٕيات تطـ *

ُ تط»ٚضٚز ٔٛاز تطـ زازٜ قسٜ تٝ ٔاقيٗ * « پا٘

ؾٛضاذىاضي ٚ چؿثا٘سٖ ِثٝ ٚ وٙتطَ ٚ تاظضؾي *

ٔٛ٘تاغ لُؼات *

ا٘ثاضـ ٔحهٛالت تِٛيسي *
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

تشآٍسدهقذاسيٍسياليهَاداٍليِ-3  



ٔيعاٖ ٔٛضز ٘اْ ٔٛاز اِٚيٝ ضزيف 

٘ياظ 

تٟاي ٚاحس ٚاحس 

 (ضياَ)

تٟاي وُ 

 (ضياَ)

 000/000/420 35000ٔتطٔطتغ  MDF 12000ٚضق  1

 000/000/260 65000شاخه  4000پطٚفيُ  2

 000/000/256 64000مترمربع  4000قيكٝ ٚ آيٙٝ  3

 000/000/660 55000متر  12000چاضچٛب آِٛٔيٙيٛٔي  4

 000/000/40 5000سري  8000يطاق آالت  5

 000/000/020/2خٕغ وُ 
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

تشآٍسدهقذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4 

 

تٟاي ٚاحس ٔمساض ٚاحس قطح ضزيف 

 (ضياَ)

تٟاي وُ 

 (ضياَ)

 000/120/141 350 403200ويّٛٚات ؾاػت تطق  1

 000/100/2 1000 2100ٔتطٔىؼة آب  2

 000/950/10 1000 10950ِيتط تٙعيٗ  3

 500/562/4 250 18250ِيتط ٌاظٚئيُ  4

- - - ٔتطٔىؼة ٌاظ  5

 500/732/158خٕغ وُ 
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

تشآٍسدًيشٍياًساًيٍّضيٌِّايآى-5 

 

تؼساز قطح ضزيف 

 (٘فط)

ٔتٛؾٍ حمٛق 

 (ضياَ)ٔاٞا٘ٝ 

حمٛق وُ تطاي 

 (ضياَ) ٔاٜ  14

 000/000/140 000/000/10 1ٔسيطيت  1

 000/000/504 000/000/4 9واضٌط ٔاٞط  2

 000/000/294 000/500/3 6واضٌطؾازٜ  3

 000/000/168 000/000/4 3تىٙيؿيٗ  4

 000/000/168 000/000/4 3ٔاِي ٚ ذسٔاتي -واضٔٙس ازاضي 5

 000/000/147 000/500/3 3٘يطٚٞاي ذسٔاتي  6

 000/000/421/1-  25ٔدٕٛع  7

 000/830/326- - تيٕٝ واضفطٔا 23% 8

 000/830/747/1  25خٕغ وُ 
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

تشآٍسدّضيٌِّايهاضييآالتتَليذ-6  



تٟاي وُ  (ضياَ)تٟاي ٚاحس تؼساز ٘اْ ٔاقيٗ آالت ضزيف 

 (ضياَ)

 000/000/250 000/000/250 1 380پاُ٘ تط  1

 000/000/230 000/000/230 1 320پاُ٘ تط  2

 000/000/700 000/000/700 1 ٔتٝ 62ؾٛضاخ وٗ  3

 000/000/100 000/000/100 1فاضؾي تط زٚ وّٝ  4

 000/000/100/1 000/000/100/1 1ِثٝ چؿثاٖ  5

 000/000/34 000/000/12 2ٔىٙسٜ پٛقاَ  6

 000/000/55 000/000/55يك سري كامم تدٟيعات ٔٛ٘تاغ  7

 000/000/55 000/000/55 2 750وٕپطؾٛض  8

 000/000/569/2خٕغ وُ  
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

تشآٍسدّضيٌِّايتجْيضاتٍتأسيساتعوَهي-7  

 

تٟاي ٚاحس تؼساز ٘اْ تدٟيعات ضزيف 

 (ضياَ)

تٟاي وُ 

 (ضياَ)

 000/000/150 000/000/150يىؿطي تأؾيؿات تطق ٚ تطق ضؾا٘ي  1

 000/000/40 000/000/40" تأؾيؿات آب ٚ آب ضؾا٘ي  2

 000/000/80 000/000/80" تأؾيؿات ؾطٔايف ٌٚطٔايف  3

 000/000/30 000/000/30" ؾيؿتٓ ؾٛذت ضؾا٘ي  4

 000/000/60 000/000/60" ؾيؿتٓ اَفاء حطيك  5

 000/000/100 000/000/100 1غ٘طاتٛض تطق  6

ُ آظٔايكٍاٞي  7  000/000/120 000/000/120يكسري اتعاضواضٌاٞي ٚؾاي

 000/000/580خٕغ وُ  
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

 

تشآٍسدّضيٌِّايٍسائطًقليِعوَهيٍٍسايلحولًٍقل-8



تٟاي ٚاحس تؼساز ٘اْ ٚؾيّٝ ضزيف 

 (ضياَ)

تٟاي وُ 

 (ضياَ)

 000/000/80 000/000/80 1ٚا٘ت زٚ تٙي  1

 000/000/100 000/000/100 1ؾٛاضي  2

 000/000/250 000/000/250 1ِيفتطان زٚ تٙي  3

 000/000/430خٕغ وُ  

 

ِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9 تشآٍسدّضيٌ

ٝ ٞاي ٔطتٌٛ تٝ تدٟيعات ٚ ٚؾايُ ازاضي ٚ ذسٔاتي تٝ قطح شيُ اؾت : ٞعيٙ

 

تْايٍاحذتعذادضشحسديف

(سيال)

تْايمل

(سيال)

 000/000/10 000/000/5ؾطي وأُ 2ذٍ تّفٗ ٚ فاوؽ  1

 000/000/45 000/000/15ؾطي 3ٔثّٕاٖ ازاضي  2

 000/000/8 000/800 ػسز 10وٕس ٚ فايُ  3

 000/000/10 000/000/1 عدد 10ٔيعٚ ِٛاظْ اِتحطيط  4

 000/500/7 000/300 عدد 25نٙسِي  5

ُ خا٘ثي  6 ُ تاٚؾاي ٝ وأ  000/000/45 000/000/15 عدد 3ضايا٘

 000/500/125خٕغ وُ  
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

تشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10  

تشآٍسدّضيٌِّايصهيي–10-1



 (ضياَ)تٟاي وُ (ضياَ)تٟاي ٚاحسٚاحس ٔمساض ضزيف 

 000/000/366 000/100ٔتطٔطتغ  3660 1

 

تشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي–10-2



هقذاسضشحسديف
(هتشهشتع)

تْايٍاحذ
(سيال)

تْاي
(سيال)مل

 000/000/600 000/500/1 400ؾاِٗ تِٛيس  1

 000/000/900 000/500/1 600ا٘ثاضٞا  2

 000/000/133 000/900/1 70آظٔايكٍاٜ ٚتؼٕيطٌاٜ  3

 000/000/285 000/900/1 150ازاضي،ضفاٞي ٚذسٔاتي    4

 000/000/918/1-  1220خٕغ وُ 
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

ِّايهحَطِساصي-10-3   تشآٍسدّضيٌ



 (ضياَ)تٟاي وُ (ضياَ)تٟاي ٚاحس ٔمساض قطح ضزيف 

 000/000/61 000/50 ٔتطٔطتغ1220ذاوثطزاضي، ذاوطيعي ٚ تؿُيح  1

 000/000/96 000/300 " 480زيٛاض وكي  2

 000/500/274 000/300"  915ذياتاٖ وكي ٚ پاضويًٙ  3

 000/800/292 000/200"  1464فًاي ؾثع  4

 000/000/6 300000ػسزتيطتطق 20ضٚقٙايي  5

 000/300/730خٕغ وُ 



ِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصيجوعتٌذيتش-10-4 آٍسدّضيٌ



ٝ ٞا قطح ضزيف   (ضياَ)ٞعيٙ

ٝ ٞاي ؾاذتٕاٖ ؾاظي   1  000/000/918/1ٞعيٙ

ٝ ٞاي ٔحَٛٝ ؾاظي  2  000/300/730ٞعيٙ

 000/300/648/2 2 ٚ 1خٕغ ضزيف  3

 000/000/366ٞعيٙٝ ظٔيٗ  4

 000/300/014/3خٕغ وُ 
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

تشآٍسدّضيٌِّايقثلاصتْشُتشداسي-11  



ٝ ٞاقطح ضزيف   (ضياَ) ٞعيٙ

 000/000/30ٞعيٙٝ ُٔاِؼات ٔمسٔاتي ٚ تٟيٝ َطح اخطايي   1

ٝ ٞاي تاؾيؽ قطوت ٚ اذص ٔدٛظٞا   2  000/000/25ٞعيٙ

ٝ ٞاي خاضي زٚضٜ اخطاي َطح  3  000/000/350ٞعيٙ

ٝ ٞاي ٔطتٌٛ تٝ زضيافت تؿٟيالت تا٘ىي  4  000/000/40ٞعيٙ

 000/000/250ٞعيٙٝ ٞاي آٔٛظقي ٚ تٟطٜ تطزاضي اظٔايكي  5

ٝ ٞا   6  000/750/34ؾايط ٞعيٙ

 000/750/729خٕغ وُ 

 

تشآٍسدسشهايِثاتت-12



ٝ ٞا قطح ضزيف   (ضياَ)ٞعيٙ

 000/000/569/2ٔاقيٗ آالت  تِٛيس   1

 000/000/580تدٟيعات ٚ تاؾيؿات ػٕٛٔي   2

 000/000/430ٚؾايُ ٘مّيٝ  3

 000/000/366ظٔيٗ  4

 000/300/648/2ؾاذتٕاٖ ٚ ٔحَٛٝ ؾاظي  5

 000/500/125اثاثيٝ ٚ ِٛاظْ ازاضي  6

ٜ ا٘ساظي  7  000/450/157٘هة ٚ ضا

ٝ ٞاي پيف تيٙي ٘كسٜ  8  500/812/343 ( الالْ فٛقزضنس 5)ٞعيٙ

ٝ ٞاي لثُ اظ تٟطٜ تطزاضي  9  000/750/729ٞعيٙ

 500/812/949/7 خٕغ وُ
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

ٍسدسشهايِدسگشدشآتش-13 



ِّاتعذادسٍصماسيضشحسديف (سيال)ّضيٌ

 000/000/303 ضٚظ 45ٔٛاز اِٚيٝ زاذّي  1

- - ٔٛاز اِٚيٝ ذاضخي  2

 123/623/325 68حمٛق ٚ ٔعاياي واضوٙاٖ   3

 432/267/28  ضٚظ65ا٘ٛاع ا٘طغي ٔٛضز ٘ياظ  4

ٝ ٞاي فطٚـ  5  000/000/40- ٞعيٙ

ٝ ٞا 6  528/844/34-  ( زضنس الالْ فٛق5)ؾايط ٞعيٙ

 083/735/731خٕغ وُ 

 

تشآٍسدسشهايِگزاسيملًٍحَُتاهييهٌاتع-14

ٍسدسشهايِگزاسيملآتش-14-1

ؾطٔايٝ  ٌصاضي وُ = ؾطٔايٝ ثاتت + ؾطٔايٝ زض ٌطزـ 

ؾطٔايٝ  ٌصاضي وُ   = 500/812/949/7  +083/735/731=583/547/681/8ضياَ   
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

ًحَُتاهييهٌاتعٍاخزٍامتاًني-14-2  



سشهايِگزاسيدسصذضشحسديف

(سيال)

 000/885/179/3 40ؾٟٓ ٔتمايي ؾطٔايٝ ثاتت   1

 500/827/769/4 60ؾٟٓ تا٘ه تٝ نٛضت ٚاْ زضاظ ٔست 

 525/520/219 30ؾٟٓ ٔتمايي ؾطٔايٝ زض ٌطزـ  2

 558/214/512 70ؾٟٓ تا٘ه تٝ نٛضت ٚاْ وٛتاٜ ٔست 

 038/710/71 14 (وٛتاٜ ٔست)ؾطٔايٝ زض ٌطزـواضٔعز  3

 850/775/667 14 ( ؾا5ِٝ)ؾطٔايٝ ثاتت زضاظ ٔست
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

ِّاياستْالك-15   تشآٍسدّضيٌ

 

ٝ ٞازضنس قطح ضزيف   (ضياَ)ٞعيٙ

 000/900/256 10ٔاقيٗ آالت تِٛيس  1

 000/000/58 10تاؾيؿات ػٕٛٔي  2

 000/000/43 10ٚؾايُ ٘مّيٝ  3

 000/415/132 5ؾاذتٕاٖ ٚ ٔحَٛٝ ؾاظي  4

 000/100/25 20اثاثيٝ ٚ ِٛاظْ ازاضي  5

 000/745/15 10ٞعيٙٝ ٘هة ٚ ضاٜ ا٘ساظي  6

 250/381/34 10پيف تيٙي ٘كسٜ  7

 250/541/565- خٕغ اؾتٟالن زاضايي ٞاي ثاتت  8

 000/950/145 20اؾتٟالن لثُ اظ تٟطٜ تطزاضي  9

 250/491/711خٕغ وُ اؾتٟالن 
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

ِّايغيشعولياتي-16   تشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞاقطح ضزيف   (ضياَ)ٞعيٙ

 000/950/145اؾتٟالن لثُ اظ تٟطٜ تطزاضي  1

 850/775/667واضٔعز تؿٟيالت تا٘ىي زضاظ ٔست  2

 850/725/813خٕغ وُ 

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 تشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞازضنس قطح ضزيف   (ضياَ)ٞعيٙ

 000/450/128 5ٔاقيٗ آالت تِٛيس  1

 000/000/58 10تاؾيؿات ػٕٛٔي  2

 000/000/43 10ٚؾائٍ ٘مّيٝ  3

 000/966/52 2ؾاذتٕاٖ ٚ ٔحَٛٝ ؾاظي  4

 000/550/12 10اثاثيٝ ٚ ِٛاظْ ازاضي  5

ٝ ٞاي پيف تيٙي ٘كسٜ يٞع 6  300/748/14 زضنس الالْ فٛق 5٘

 300/714/309خٕغ وُ 
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

ِّايعولياتي-18   تشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞاقطح ضزيف   (ضياَ)ٞع٘ي

ٝ ٞاي غيط پطؾّٙي زفتط ٔطوعي  1  000/000/20ٞعيٙ

ٝ ٞاي خاضي آظٔايكٍاٜ  2  000/000/45ٞعيٙ

 000/000/200ٞعيٙٝ ٞاي فطٚـ  3

 000/000/35ٞعيٙٝ ٞاي حُٕ ٚ ٘مُ  4

 000/000/300خٕغ وُ 

 

ٍسدّضيٌِّايثاتتتَليذآتش-19



ٝ ٞازضنس قطح ضزيف   (ضياَ)ٞعيٙ

 500/655/485/1 85حمٛق ٚ ٔعاياي واضوٙاٖ  1

 500/746/31 20ا٘ٛاع ا٘طغي  2

 250/491/711 100ٞعيٙٝ اؾتٟالن  3

 430/971/30 10ٞعيٙٝ ٍٟ٘ساضي ٚ تؼٕيطات  4

 264/095/79-  ( زضنس5/3)ٞعيٙٝ ٞاي پيف تيٙي ٘كسٜ 5

 944/959/338/2- خٕغ ٞعيٙٝ ٞاي تِٛيس   6

 000/000/45 15ٞعيٙٝ ٞاي ػّٕياتي  7

 425/899/15 100( 002/0)تيٕٝ واضذا٘ٝ  8

 038/710/71 100واضٔعز تؿٟيالت تا٘ىي  9

 407/569/471/2خٕغ وُ ٞعيٙٝ ٞاي ثاتت 
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

  

ِّايهتغيشتَليذ-20 تشآٍسدّضيٌ

 

 (ضياَ)ٞعيٙٝ ٞازضنس قطح ضزيف 

 000/000/020/2 100ٔٛاز اِٚيٝ  1

 500/174/262 15حمٛق ٚ ٔعاياي واضوٙاٖ  2

 000/986/126 80ا٘ٛاع ا٘طغي  3

 870/742/278 90ٞعيٙٝ ٞاي ٍٟ٘ساضي ٚ تؼٕيطات  4

ٝ ٞاي پيف تيٙي ٘كسٜ   5  618/076/94- ٞعيٙ

 988/979/781/2- خٕغ ٞعيٙٝ ٞاي ٔتغيط تِٛيس  6

ٝ ٞاي ػّٕياتي  7  000/000/255 85ٞعيٙ

ٝ ٞاي ٔتغيط تِٛيس   988/979/036/3خٕغ وُ ٞعيٙ

 

ِّايملتَليذ-21 تشآٍسدّضيٌ

ٝ ٞاي ٔتغيط تِٛيس          ٞعيٙٝ ٞاي وُ تِٛيس = ٞعيٙٝ ثاتت تِٛيس + ٞعيٙ

ٝ ٞاي وُ تِٛيس = 407/569/477/2+988/979/036/3=395/549/508/5ضياَ   ٞعيٙ
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

هحاسثِقيوتتوامضذُ-22  

ليٕت تٕاْ قسٜ ٔتطٔطتغ  = ٞعيٙٝ ٞاي وُ تِٛيس        

      ظطفيت اؾٕي تِٛيس 

ليٕت تٕاْ قسٜ ٔتطٔطتغ     =     395/549/508/5    = 275427   ضياَ 
      000/20       

 

ٍسدقيوتفشٍشآتش-23



ٝ ٞا قطح ضزيف  وُ اضظـ تِٛيس تطاؾاؼ ظطفيت  (ضياَ)ٞعيٙ

اؾٕي 

 395/549/508/5 275427ٔتطٔطتغ ليٕت تٕاْ قسٜ ٞط  1

 000/100/161/7 358055ٔتطٔطتغ ليٕت فطٚـ ٞط  2

 000/560/652/1 82628ٔتطٔطتغ ؾٛز ٞط  3
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

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



بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صىعتي خًزستان 

 «گسارش طرح تًجيهي، فىي ي اقتصادي»

 

 72 

تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

   

:فشٍشملهحاسثِ-1

 فطٚـ وُ =  ٞط ويّٛليٕت فطٚـ ×تِٛيس ظطفيت 

فشٍشمل=358055×20000=000/100/161/7

 

 :هحاسثِسَدسالياًِ-2

سَدمل=ظشفيتتَليذ×سَدّشميلَ

ؾٛز وُ = 20000×82628= 000/560/652/1     

هحاسثِّضيٌِتَليذدسًقطِسشتسش-3

ِسش=ّضيٌِثاتت ًِقطِسشت ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فطٚـ وُ    

 

564/326/261/4
42/01

407/569/471/2

000/100/161/7

988/979/036/3
1

407/569/471/2







ٝ  تِٛيس زض ٘مُٝ ؾطتؿط  =  ٞعيٙ

 

تَليذًقطِسشتسشدسصذهحاسثِ  -4

ِثاتت×100 ًقطِسشتسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشمل–ّضيٌ

 

9/59100درصد
988/979/036/3000/100/161/7

407/569/471/2



 ؾطتؿط زضنستِٛيسزض٘مُٝ =

 
 



-1 
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

  

هحاسثِصهاىتشگطتسشهايِ-5

ًشختاصگطتسشهايِ-5-1

ًشختاصگطتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيمل سشهاي



ًشختاصگطتسشهايِ=  



 

تشگطتسشهايِدٍسُ-5-2

زٚضٜ تطٌكت ؾطٔايٝ     = ؾطٔايٝ وُ         =                  
       ؾٛزوُ 

 
زٚضٜ تطٌكت ؾطٔايٝ       =    583/547/681/8 =   7/4    (پٙح ؾاَ ٚ ؾٝ  ٔاٜ)  

               000/560/652/1 

 

حمٛق ؾطا٘ٝ = ٜ    وُ حمٛق ٔاٞاٖ    هحاسثِحقَقسشاًِ-6

               تؼساز وُ واضوٙاٖ 

 

100/826/5ريال    
25

500/652/145
 =  ٝ٘حمٛق ؾطا

19100درصد
583/547/681/8

000/560/652/1
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

هحاسثِفشٍشسشاًِ-7 

      فطٚـ ؾطا٘ٝ   =     فطٚـ وُ                        

                 تؼساز وُ واضوٙاٖ 

 

 فطٚـ  ؾطا٘ٝ =   000/100/161/7   = 000/444/286ضياَ      

                    25 

هحاسثِسطحصيشتٌايسشاًِ-8

ٖ ٞا       ؾُح ظيطتٙاي ؾطا٘ٝ     =  ٔؿاحت وُ ؾاذتٕا

            تؼساز واضوٙاٖ 

 

ؾُح ظيطتٙاي ؾطا٘ٝ  =  1220  = 8/48       ٔتط ٔطتغ 
                25 



هحاسثِسشهايِگزاسيسشاًِثاتت-9

ٝ ٌصاضي ثاتت ؾطا٘ٝ    = ؾطٔايٝ ٌصاضي ثاتت       ؾطٔاي

          تؼساز وُ واضوٙاٖ

 

ؾطٔايٝ ٌصاضي ثاتت ؾطا٘ٝ     =   500/812/949/7 =   500/992/317ضياَ

             25 
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

 ًسثتاسصشافضٍدُهاضييآالت-10 

ٗ آالت تِٛيس × 100          ٗ آالت تٝ ؾطٔايٝ ثاتت    = اضظـ ٔاقي زضنس اضظـ ٔاقي
ٝ ٌصاضي ثاتت            ؾطٔاي

 
ٗ آالت تٝ ؾطٔايٝ ثاتت   =  000/000/569/2× 100 = 3/32     زضنس زضنساضظـ ٔاقي
          500/812/949/7 

 

دسصذماسمٌاىتَليذتِملماسمٌاى-11

دسصذماسمٌاىتَليذتِملماسمٌاى=تعذادماسمٌاىتَليذ×100
تعذادملماسمٌاى


زضنس واضوٙاٖ تِٛيس تٝ وُ واضوٙاٖ   =   13   × 100 = 52   زضنس 
          25  

 

ِدسگشدشتِسشهايِثاتت-12 ًسثتسشهاي

٘ؿثت ؾطٔايٝ زض ٌطزـ تٝ ثاتت ؾطا٘ٝ    = ؾطٔايٝ زض ٌطزـ  ×  100      
         ؾطٔايٝ ثاتت 

 

٘ؿثت ؾطٔايٝ زضٌطزـ تٝ ثاتت ؾطا٘ٝ   =      083/735/731 ×  100=2/9 زضنس 
      500/812/949/7  
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

هحاسثِضاخصّايتْشٍُسيطشح-13 

ًسثتسَدتِفشٍش-13-1

٘ؿثت ؾٛز تٝ فطٚـ وُ    =          ؾٛز       × 100     
              فطٚـ وُ 

     
٘ؿثت ؾٛز تٝ فطٚـ     =     000/560/652/1× 100=  1/23زضنس 

     000/100/161/7 

 

ًسثتسَدتِسشهايِثاتت-13-2

٘ؿثت ؾٛز تٝ ؾطٔايٝ ثاتت     =           ؾٛز     × 100    
     ؾطٔايٝ ثاتت 

 
٘ؿثت ؾٛز تٝ ؾطٔايٝ ثاتت   =       000/560/652/1 × 100 = 8/20    زضنس 

   500/812/949/7 
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تَليذپاًلّايپيصساختِ:عٌَاىطشح

 (پاستيطي)

(صياى)خالصِجذٍلسَد-14 

 

13871388138913901391ضشحسديف

 100 100 100 90 80زضنساؾتفازٜ اظظطفيت  1

 20000 20000 20000 18000 16000 (تٗ)ٔيعاٖ تِٛيس  2

 000/100/161/7 000/100/161/7 000/100/161/7 000/990/444/6 000/880/728/5 (ضياَ)فطٚـ ذاِم  3

:  وؿطٔي قٛز 4

ٞعيٙٝ ٞاي تِٛيس 

516/839/406/4 456/694/957/4 395/549/085/55 395/549/085/55 395/549/085/55 

 605/550/652/1 605/550/652/1 605/550/652/1 544/295/487/1 484/040/322/1ؾٛز٘اٚيػٜ  5

: وؿطٔي قٛز 6

ٝ ٞاي ػّٕياتي  ٞعيٙ

000/000/240 000/000/270 000/000/300 000/000/300 000/000/300 

 605/550/352/1 605/550/352/1 605/550/352/1 544/295/217/1 484/040/082/1ؾٛزػّٕياتي  7

: وؿطٔي قٛز 8

ٝ ٞاي غيطػّٕياتي  ٞعيٙ

680/980/650 265/353/732 850/725/813 850/725/813 850/725/813 

 755/824/538 755/824/538 755/824/538 279/942/484 804/059/431ٚيػٜ (ظياٖ)ؾٛز 9

- - - - - ٔاِيات ٚ ؾٛز ؾٟاْ  10

 755/824/538 755/824/538 755/824/538 279/942/484 804/059/431ؾٛزپؽ اظٔاِيات ؾٟاْ  11

 593/651/993/1 838/826/454/1 083/002/916 804/059/431- ؾٛزٚظياٖ ؾٙٛاتي  12

 348/476/532/2 593/651/993/1 838/826/454/1 083/002/916 804/059/431ؾٛز٘مُ تٝ تطاظ٘أٝ  13
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 (پاستيطي)

       

 


