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ششحسديف

 هشخصاتطشح* 1

 هيليَى عذد دس ػال 40پاوت ػيواى           

 هاشييآالتتَليذ* 6

% 15:        تخؾ داخل- 

 دسصذ 85:    تخؾ خاسجي- 

 شاخصّايعولياتي 2

 سٍص 300:         تعذاد سٍصواسي

 ًَتت 2:        تعذادًَتت واسي

 ػاعت 8:           صهاى ّشًَتت

صهيي ٍ ػاختواى *  7

 هتشهشتع 7000هؼاحت صهيي           -  

 هتشهشتع 1755ػغح صيشتٌا             - 

  هتشهشتع 1000ػالي تَليذ              - 

    "     500اًثاسّا                    - 

"  255اداسي، سفاّي، تأػيؼات  - 

دسصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسصذ 80:          هَاد داخلي

"    20:       هَاد خاسجي

 

 سشهايِگزاسي* 8

 سيال 500/482/016/13ػشهايِ ثاتت        - 

 " 979/414/090/3 دسگشدؽ        "- 

   "  479/897/106/43:      گزاسي ول"- 

"  000/200/092/4ٍام وَتاُ هذت    - 

 تعذادكاسكٌاى* 4

 ًفش 1هذيشيت             - 

 ًفش 2واسؿٌاع           - 

 ًفش 7تىٌيؼيي           - 

  ًفش 14واسگش هاّش        - 

 "   5واسگش ػادُ        - 

  ًفش5 واسهٌذ           - 

 ًفش 34                       

 ّضيٌِّايتَليذ* 9

 سيال 719/982/914/3ّضيٌِ ّاي ثاتت تَليذ     - 

 "720/402/126/89 هتغيش                      "- 

 "  439/385/041/93:            ّضيٌِ ّاي ول- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 هگاويلٍَات ػاعت 454:  تشق هصشفي ػالياًِ- 

 هتشهىعة 2920:  آب هصشفي ػالياًِ- 

 ليتش 1642500:            گاصٍئيل  - 

  ليتش 21900:                تٌضيي- 

داسد :      تصفيِ فاضالب - 

دارد :           اعفاء حشيك-

 

 شاخصّاياقتصاديطشح* 10

ِ ػشتؼش-   دسصذ 3/12:   دسصذتَليذدس ًمغ

يه ػال ٍپٌج هاُ :   ػال ّاي تاصگـت ػشهايِ- 

ِ ول واسوٌاى-   دسصذ 7/64:  دسصذواسوٌاى تَليذت

% 40:          دسصذ ػْن هٌاتع داخلي- 

 

 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صىعتي خًزستان 

 «گسارش طرح تًجيهي، فىي ي اقتصادي»

 

 6 

 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

  

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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هطالعات فٌي ٍ هٌْذسي طزح : فصل سَم

بزرط رٍش ّاي تَليذ هحصَل  -1

 شزح كاهل فزآيٌذ تَليذ -2

ُ ّاي كٌتزل كيفيت -3  بزرسي ايستگاّْا، هزاحل ٍ شيَ

 بزآٍرد ظزفيت ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ -4

 آشٌايي با هاشيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي -5

 بزآٍرد اًزصي هَردًياس طزح -6

 بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيزتَليذي -7

 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَردًياس طزح -8

 بزآٍرد هَاد اٍليِ هَردًياس طزح -9

 بزًاهِ سهاى بٌذي اجزاي طزح -10

 پيشٌْاد هحل اجزاي طزح -11
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 تٌزين

 بستو بندي
دستگاه سازنده 

 قسمت ىاي انتيايي پاكت

 چسب

 دستگاه تٌليد قسمت جانبي پاكت

 چسب چسب
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پاركينگ 

 

 نگيباني

 محصٌل

 

 اداري

  

 سالن تٌليد 

 

 

 

 

  انبارمٌاد
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رًل
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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
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

هعشفيهحصَل-1 

تَليذ هي ؿَد وِ عولىشد ػاالًِ آى تـشح « پاوت ػيواى» دس ايي ٍاحذ تَليذي هحصَل 

: ريل هي تاؿذ

 

هيضاى ؿشح سديف 

عذد دس ػال 000/000/40پاوت ػيواى  1

سٍص 300تعذاد سٍص واس دس ػال  2

 ًَتت 2تعذاد ًَتت واس دس سٍص  3

 ػاعت 8ػاعت واسي دس ّش ًَتت  4

 

سٍشتَليذهحصَل-2


:هشاحلتَليذاييهحصَالتبِششحريلاست

تيَج وـي * 

چؼة صًي *

تشؽ *

پاًچ *

چؼة صًي *

ٍالف صًي *

چؼة صًي *

ػشٍتِ تٌذي *

تؼتِ تٌذي *
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

  
بشآٍسدهقذاسيٍسياليهَاداٍليِ-3



هيضاى هَسد ًام هَاد اٍليِ سديف 

ًياص 

تْاي ٍاحذ ٍاحذ 

 (سيال)

تْاي ول 

 (سيال)

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

 000/000/100/1 1000عدد  000/100/1گشهي 900ظشٍف يىثاسهصشف 2

 000/000/60 600عدد  100000گشهي 500ظشٍف يىثاسهصشف 3

 000/000/450 300عدد  1500000گشهي 100ظشٍف يىثاسهصشف 4

 000/000/20 000/000/4تن  5/0ّيپَولشيت ػذين  5

 000/000/40 000/000/5تن  8ػَد  6

 000/000/200/1 000/000/8تن  150ًايلَى تؼتِ تٌذي ؿيش  7

 000/000/150 30000عدد  5000ػثذ ؿيش  8

 000/000/150 30000عدد  5000ػثذ هاػت  9

 000/000/547/13جوع ول 
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

 
بشآٍسدهقذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4

 

تْاي ٍاحذ همذاس ٍاحذ ؿشح سديف 

 (سيال)

تْاي ول 

 (سيال)

 000/600/705 350 000/016/2ويلٍَات ػاعت تشق  1

 000/000/99 1500 66000هتشهىعة آب  2

 000/000/36 1000 36000ليتش تٌضيي  3

 000/000/30 250 120000ليتش گاصٍئيل  4

 000/000/30 1000 30000هتشهىعة گاص  5

 000/600/900جوع ول 
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

 
بشآٍسدًيشٍياًساًيٍّضيٌِّايآى-5

 

تعذاد ؿشح سديف 

 (ًفش)

هتَػظ حمَق 

 (سيال)هاّاًِ 

حمَق ول تشاي 

 (سيال) هاُ  14

 000/000/98 000/000/7 1هذيشيت  1

 000/000/672 000/000/4 12واسگش هاّش  2

/000/000/250 000/500/3 25واسگشػادُ  3

12 

 000/000/336 000/000/4 6تىٌيؼيي  4

 000/000/672 000/000/4 12هالي ٍ خذهاتي -واسهٌذ اداسي 5

 000/000/339/3-  60جوع ول  6

 000/970/767- - تيوِ واسفشها 23% 7

 000/970/106/4جوع ول 
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

  

بشآٍسدّضيٌِّايهاشييآالتتَليذ-6



تْاي ٍاحذ تعذاد ًام هاؿيي آالت سديف 

 (سيال)

تْاي ول ّضيٌِ ّا سيال   

 (سيال)

 000/500/301/3-  355000 1تاتَهش  1

 000/000/953/1-  000/210 1تيَتش  2

 000/500/139-  15000 1ؿىاف دٌّذُ ٍ سٍل  3

 000/000/372-  000/40 1تؼتِ تٌذي  4

 000/000/55 000/000/55-  1تي 2جشثميل صًجيشي  5

 000/000/25 000/000/25-  1ووپشػَس  6

 000/000/846/5 000/000/80- - هجوَع  7
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

  

بشآٍسدّضيٌِّايتجْيضاتٍتأسيساتعوَهي-7

 

تْاي ٍاحذ تعذاد ًام تجْيضات سديف 

 (سيال)

تْاي ول 

 (سيال)

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

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

 000/000/150 000/000/150" تأػيؼات ػشهايؾ ٍگشهايؾ  3

 000/000/25 000/000/25" ػيؼتن ػَخت سػاًي  4

 000/000/50 000/000/50" ػيؼتن اعفاء حشيك  5

 000/000/200 000/000/200يكسري اتضاسواسگاّي ٍػايل آصهايـگاّي  6

 000/000/150 000/000/150يكسري ػيؼتن تصفيِ فاضالب  7

 000/000/125/1جوع ول  
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

بشآٍسدّضيٌِّايٍسائطًقليِعوَهيٍٍسايلحولًٍقل-8 



تْاي ٍاحذ تعذاد ًام ٍػيلِ سديف 

 (سيال)

تْاي ول 

 (سيال)

 000/000/160 000/000/80 2ٍاًت ًيؼاى  1

 000/000/450 000/000/150 3 تٌي 3ليتفشان  2

 000/000/200 000/000/100 2ػَاسي  3

 000/000/800 000/000/200 4واهيَى يخچالي  4

 000/000/610/1جوع ول  

 

ِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9 بشآٍسدّضيٌ

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

 

بْايٍاحذتعذادششحسديف

(سيال)

بْايكل

(سيال)

ػشي 4خظ تلفي ٍ فاوغ  1

واهل 

000/000/15 000/000/60 

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

 000/000/32 000/800 عذد 40ووذ ٍ فايل  3

 000/000/20 000/500 عدد 40هيضٍ لَاصم التحشيش  4

 000/000/12 000/300 عدد 40صٌذلي  5

 000/000/60 000/000/15 عدد 4ساياًِ  6

 000/000/214جوع ول  
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

بشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10  

بشآٍسدّضيٌِّايصهيي–10-1



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

 000/000/700 000/100هتشهشتع  7000 1

 

بشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي–10-2



هقذاسششحسديف
(هتشهشبع)

بْايٍاحذ
(سيال)

بْاي
(سيال)كل

 000/000/500/1 00/500/1 1000ػالي تَليذ  1

 000/000/750 000/500/1 500اًثاسّا  2

 000/500/123 000/900/1 65آصهايـگاُ ٍتعويشگاُ  3

 000/000/399 000/100/2 190اداسي،سفاّي ٍخذهاتي    4

 000/500/772/2-  1755جوع ول 
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

ِّايهحَطِساصي-10-3   بشآٍسدّضيٌ



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

 000/750/117 000/50 2355خاوثشداسي، خاوشيضي ٍ تؼغيح  1

 000/000/152 000/300 760ديَاس وـي  2

 000/000/270 000/300 900خياتاى وـي ٍ پاسويٌگ  3

 000/000/380 000/200 1900فضاي ػثض  4

 000/900/12 000/300عذدتيشتشق 43سٍؿٌايي  5

 000/650/932جوع ول 



ِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصيجوعبٌذيبش-10-4 آٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

ِ ّاي ػاختواى ػاصي   1  000/500/772/2ّضيٌ

ِ ّاي هحَعِ ػاصي  2  000/650/932ّضيٌ

 000/150/705/3 2 ٍ 1جوع سديف  3

 000/000/700ّضيٌِ صهيي  4

 000/150/405/4جوع ول 
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

  

بشآٍسدّضيٌِّايقبلاصبْشُبشداسي-11



ِ ّاؿشح سديف   (سيال) ّضيٌ

 000/000/20ّضيٌِ هغالعات همذهاتي ٍ تْيِ عشح اجشايي   1

ِ ّاي تاػيغ ؿشوت ٍ اخز هجَصّا   2  000/000/30ّضيٌ

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

ِ ّاي هشتَط تِ دسيافت تؼْيالت تاًىي  4  000/000/400ّضيٌ

 000/000/200ّضيٌِ ّاي آهَصؿي ٍ تْشُ تشداسي اصهايـي  5

ِ ّا   6  000/500/29ػايش ّضيٌ

 000/500/619جوع ول 

 

بشآٍسدسشهايِثابت-12



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/846/5هاؿيي آالت  تَليذ   1

 000/000/630تجْيضات ٍ تاػيؼات عوَهي   2

 000/000/430ٍػايل ًمليِ  3

 000/000/700صهيي  4

 000/150/705/3ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  5

 000/500/135اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  6

ُ اًذاصي  7  000/000/350ًصة ٍ سا

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  8  500/832/589 ( الالم فَقدسصذ 5)ّضيٌ

ِ ّاي لثل اص تْشُ تشداسي  9  000/000/630ّضيٌ

 500/482/016/13 جوع ول
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

ٍسدسشهايِدسگشدشآبش-13  





تعذادسٍصششحسديف

كاسي

ّضيٌِّا

(دالس)

ِّا ّضيٌ

(سيال)

جوع

(سيال)

 000/750/207 207750000-  سٍص 45هَاد اٍليِ داخلي  1

 000/250/830/27-  500/992/2 100هَاد اٍليِ خاسجي  2

 200/835/530 200/835/530-  68حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى   3

 875/702/48 875/702/48-   سٍص65اًَاع اًشطي هَسد ًياص  4

ِ ّاي فشٍؽ  5  000/000/40 000/000/40 - ّضيٌ

ِ ّا 6  دسصذ 5)ػايش ّضيٌ

 (الالم فَق

 -6-25/149 404/364/41 904/876/432/1 

 979/414/090/30 479/652/868 142/3//125جوع ول 

 

بشآٍسدسشهايِگزاسيكلًٍحَُتاهييهٌابع-14

ٍسدسشهايِگزاسيكلآبش-14-1

ػشهايِ  گزاسي ول = ػشهايِ ثاتت + ػشهايِ دس گشدؽ 

ػشهايِ  گزاسي ول   = 500/482/016/13+ 979/414/090/30 =479/897/106/43سيال
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

  

ًحَُتاهييهٌابعٍاخزٍامباًكي-14-2



سشهايِگزاسيدسصذششحسديف

(سيال)

 000/593/206/5 40ػْن هتماضي ػشهايِ ثاتت   1

 500/889/809/7 60ػْن تاًه تِ صَست ٍام دساص هذت 

 000/800/753/1 30ػْن هتماضي ػشهايِ دس گشدؽ  2

 000/200/092/4 70ػْن تاًه تِ صَست ٍام وَتاُ هذت 

 000/908/572 14 (وَتاُ هذت)ػشهايِ دس گشدؽواسهضد  3

 530/384/093/1 14 ( ػال5ِ)ػشهايِ ثاتت دساص هذت
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

  

ِّاياستْالك-15 بشآٍسدّضيٌ

 

ِ ّادسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/600/584 10هاؿيي آالت تَليذ  1

 000/000/63 10تاػيؼات عوَهي  2

 000/000/43 10ٍػايل ًمليِ  3

 500/257/185 5ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  4

 000/100/27 20اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

 000/000/35 10ّضيٌِ ًصة ٍ ساُ اًذاصي  6

 250/983/58 10پيؾ تيٌي ًـذُ  7

 750/940/996- جوع اػتْالن داسايي ّاي ثاتت  8

 000/000/126 20اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  9

 750/940/122/1جوع ول اػتْالن 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صىعتي خًزستان 

 «گسارش طرح تًجيهي، فىي ي اقتصادي»

 

 67 

 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

ِّايغيشعولياتي-16   بشآٍسدّضيٌ



ِ ّاؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/126اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  1

 530/384/093/1واسهضد تؼْيالت تاًىي دساص هذت  2

 530/384/219/1جوع ول 

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّادسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/300/292 5هاؿيي آالت تَليذ  1

 000/000/63 10تاػيؼات عوَهي  2

 000/000/43 10ٍػائظ ًمليِ  3

 000/103/74 2ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  4

 000/550/13 10اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  6  650/297/24 دسصذ الالم فَق 5ّضًي

 650/250/510جوع ول 
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

  

ِّايعولياتي-18 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّاؿشح سديف   (سيال)ّضًي

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

ِ ّاي جاسي آصهايـگاُ  2  000/000/50ّضيٌ

 000/000/160ّضيٌِ ّاي فشٍؽ  3

 000/000/60ّضيٌِ ّاي حول ٍ ًمل  4

 000/000/300جوع ول 

 

ٍسدّضيٌِّايثابتتَليذآبش-19



ِ ّادسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/632/990/1 85حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  1

 500/956/44 20اًَاع اًشطي  2

 250/813/073/1 100ّضيٌِ اػتْالن  3

 065/025/51 10ّضيٌِ ًگْذاسي ٍ تعويشات  4

 939/614/110-  ( دسصذ5/3)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ 5

 754/041/271/3- جوع ّضيٌِ ّاي تَليذ   6

 000/000/45 15ّضيٌِ ّاي عولياتي  7

 965/032/26 100( 002/0)تيوِ واسخاًِ  8

 000/918/572 100واسهضد تؼْيالت تاًىي  9

 719/982/914/3جوع ول ّضيٌِ ّاي ثاتت 
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 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

  

ِّايهتغيشتَليذ-20 بشآٍسدّضيٌ

 

 (سيال)ّضيٌِ ّادسصذ ؿشح سديف 

 000/750/875/84 100هَاد اٍليِ  1

 000/288/351 15حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  2

 000/826/179 80اًَاع اًشطي  3

 585/225/459 90ّضيٌِ ّاي ًگْذاسي ٍ تعويشات  4

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ   5  135/313/005/3- ّضيٌ

 720/402/871/88- جوع ّضيٌِ ّاي هتغيش تَليذ  6

ِ ّاي عولياتي  7  000/000/255 85ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ   720/402/126/89جوع ول ّضيٌ

 

ِّايكلتَليذ-21 بشآٍسدّضيٌ

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

ِ ّاي ول تَليذ = 719/982/914/3+720/402/126/89=439/385/041/93سيال   ّضيٌ
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هحاسبِقيوتتوامشذُ-22

ليوت توام ؿذُ ّشويلَ  = ّضيٌِ ّاي ول تَليذ       

      ظشفيت اػوي تَليذ 

ليوت توام ؿذُ ّشويلَ     =     439/385/041/93    = 2326   سيال 
      000/000/40 

       
 

ٍسدقيوتفشٍشآبش-23



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

اػوي 

 439/385/041/93 2326ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ  1

 000/000/960/120 3024ليوت فشٍؽ ّش ويلَ  2

 000/000/920/27 698ػَد ّ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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:فشٍشكلهحاسبِ-1  

 فشٍؽ ول =  ّش ويلَليوت فشٍؽ ×تَليذ ظشفيت 

فشٍشكل=3024×40000000=000/000/960/120

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدكل=ظشفيتتَليذ×سَدّشكيلَ

ػَد ول = 40000000×698= 000/000/920/27     

هحاسبِّضيٌِتَليذدسًقطِسشبسش-3

ِسش=ّضيٌِثابت ًِقطِسشب ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فشٍؽ ول    

 

842/625/057/15
74/01

719/982/914/3

000/000/960/120

720/402/126/89
1

719/982/914/3







ِ  تَليذ دس ًمغِ ػشتؼش =   ّضيٌ

 

تَليذًقطِسشبسشدسصذهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًقطِسشبسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشكل–ّضيٌ

 

100 دسصذ 3/12دسصذ
720/402/126/89/000/000/960/120

719/982/914/3



 ػشتؼش دسصذتَليذدسًمغِ =



 

 

 

-1 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صىعتي خًزستان 

 «گسارش طرح تًجيهي، فىي ي اقتصادي»

 

 73 

 تَليذپاكتسيواى:عٌَاىطشح

هحاسبِصهاىبشگشتسشهايِ-5 

ًشخباصگشتسشهايِ-5-1

ًشخباصگشتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيكل سشهاي



ًشخباصگشتسشهايِ=  



 

بشگشتسشهايِدٍسُ-5-2

دٍسُ تشگـت ػشهايِ     = ػشهايِ ول         =                  
       ػَدول 

 
دٍسُ تشگـت ػشهايِ       =    479/897/106/42 =   5/1  (يه ػال ٍ پٌج  هاُ)  

           000/000/920/27 

 

حمَق ػشاًِ = ُ    ول حمَق هاّاى    هحاسبِحقَقسشاًِ-6

             تعذاد ول واسوٌاى 

 

000/740/5ريال    
34

000/160/195
 =  ًِحمَق ػشا

8/64100درصد
479/897/106/42

000/000/920/27
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هحاسبِفشٍشسشاًِ-7 

  فشٍؽ ػشاًِ   =     فشٍؽ ول                        

           تعذاد ول واسوٌاى 

 

 فشٍؽ  ػشاًِ =   000/000/960/120   = 059/647/557/3سيال     

                   34 

هحاسبِسطحصيشبٌايسشاًِ-8

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ     =  هؼاحت ول ػاختواى ّا      

            تعذاد واسوٌاى 

 

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ  =  1755  = 6/51       هتش هشتع 
               34 



هحاسبِسشهايِگزاسيسشاًِثابت-9

ِ گزاسي ثاتت ػشاًِ    = ػشهايِ گزاسي ثاتت       ػشهاي

          تعذاد ول واسوٌاى

 

ػشهايِ گزاسي ثاتت ػشاًِ     =   500/482/016/13 =     721/837/382سيال

             34 
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 ًسبتاسصشافضٍدُهاشييآالت-10 

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

 
دسصذاسصؽ هاؿيي آالت تِ ػشهايِ ثاتت   =  000/000/846/5× 100 = 45     دسصذ 

         500/482/016/13 

 

دسصذكاسكٌاىتَليذبِكلكاسكٌاى-11

دسصذكاسكٌاىتَليذبِكلكاسكٌاى=تعذادكاسكٌاىتَليذ×100
تعذادكلكاسكٌاى


دسصذ واسوٌاى تَليذ تِ ول واسوٌاى   =   22   × 100 = 7/64   دسصذ 

            34  

 

ِدسگشدشبِسشهايِثابت-12 ًسبتسشهاي

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

 

ًؼثت ػشهايِ دسگشدؽ تِ ثاتت ػشاًِ =  979/414/090/30× 100=231 دسصذ 
     500/482/016/13  
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هحاسبِشاخصّايبْشٍُسيطشح-13 

ًسبتسَدبِفشٍش-13-1

ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ ول    =          ػَد       × 100     
              فشٍؽ ول 

     
ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ     =     000/000/920/27× 100=  1/23دسصذ 

     000/000/960/120 

 

ًسبتسَدبِسشهايِثابت-13-2

ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت     =           ػَد     × 100    
     ػشهايِ ثاتت 

 
ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت   =       000/000/920/27 × 100 = 214    دسصذ 
  500/482/016/13 
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(صياى)خالصِجذٍلسَد-14 

 

13871388138913901391ششحسديف

 100 100 100 90 80دسصذاػتفادُ اصظشفيت  1

 000/000/40 000/000/40 000/000/40 000/000/36 000/000/32 (عذد)هيضاى تَليذ  2

 000/000/960/120 000/000/960/120 000/000/960/120 000/000/864/108 000/000/768/96 (سيال)فشٍؽ خالص  3

:  وؼشهي ؿَد 4

ّضيٌِ ّاي تَليذ 

351/108/433/74 895/246/737/83 439/385/041/93 439/385/041/93 439/385/041/93 

 561/614/918/27 561/614/918/27 561/614/918/27 105/753/126/25 649/891/334/22ػَدًاٍيظُ  5

: وؼشهي ؿَد 6

ِ ّاي عولياتي  ّضيٌ

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

 561/614/618/27 561/614/618/27 561/614/618/27 105/753/856/24 649/891/094/22ػَدعولياتي  7

: وؼشهي ؿَد 8

ِ ّاي غيشعولياتي  ّضيٌ

624/507/975 077/446/097/1 530/384/219/1 530/384/219/1 530/384/219/1 

 031/230/399/26 031/230/399/26 031/230/399/26 028/317/759/23 025/384/119/21ٍيظُ (صياى)ػَد 9

- - - - - هاليات ٍ ػَد ػْام  10

 031/230/399/26 031/230/399/26 031/230/399/26 028/307/759/23 025/384/119/21ػَدپغ اصهاليات ػْام  11

 115/151/677/97 084/921/277/71 053/691/878/44 025/384/119/21- ػَدٍصياى ػٌَاتي  12

 146/381/076/124 115/151/677/97 084/921/277/71 053/691/878/44 025/384/119/21ػَدًمل تِ تشاصًاهِ  13
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