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  86دي - اهواز        

 

 

پودر ماهي : نام طرح

 

شركت شهرك هاي صنعتي خوزستان : كارفرما

 

 مهندس محمدرضا يوسفي: طراح
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فٟشػت ٔغبِت 

 

كفغٝ ؿشط سد٤ف 

:فصلاٍل 1

خالكٝ ٔغبِؼبت ف٣ٙ ٚ التلبد٢ 

1 

:فصلدٍم 2

ٔؼشف٣ ٔغلَٛ عشط 

2 

:فصلسَم 3

ٔغبِؼبت ف٣ٙ ٚ ٟٔٙذػ٣ عشط 

12 

:فصلچْارم 4

ثشسػ٣ ٞب٢ ٔب٣ِ ٚ التلبد٢ عشط 

23 

:فصلپٌجن 5

ٔغبػجٝ ؿبخق ٞب٢ ٔب٣ِ 

49 
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 ضزحرديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ضزحرديف

 هطخصاتطزح* 1

 تٗ  500:                       پٛدس ٔب٣ٞ

 تٗ 70سٚغٗ ٔب٣ٞ                     - 

 هاضييآالتتَليذ* 6

% 100:        ثخؾ داخُ- 

دسكذ :    - ثخؾ خبسر٣- 

 ضاخصّايعولياتي 2

 سٚص 300:         تؼذاد سٚصوبس٢

 ٘ٛثت 1:        تؼذاد٘ٛثت وبس٢

 ػبػت 8:           صٔبٖ ٞش٘ٛثت

ص٥ٔٗ ٚ ػبختٕبٖ *  7

 ٔتشٔشثغ 4200ٔؼبعت ص٥ٔٗ           -  

 ٔتشٔشثغ 750ػغظ ص٤شثٙب               - 

  ٔتشٔشثغ 500ػبِٗ ت٥ِٛذ                 - 

                    "  100ا٘جبسٞب                      - 

"  150اداس٢، سفب٣ٞ، تأػ٥ؼبت  - 

درصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسكذ 100:          ٔٛاد داخ٣ّ

:       - ٔٛاد خبسر٣

 

 سزهايِگذاري* 8

س٤بَ 500/137/901/4ػشٔب٤ٝ حبثت        - 

 " 937/899/651 دسٌشدؽ        "- 

   " 437/037/553/5:      ٌزاس٢ وُ"- 

  ’ 956/329/456ٚاْ وٛتبٜ ٔذت    - 

 

 تعذادكاركٌاى* 4

  ٘فش 1ٔذ٤ش٤ت              - 

 ٘فش 1تى٥ٙؼ٥ٗ           - 

 "   3وبسٌش ٔبٞش         - 

 "   9وبسٌش ػبدٜ        - 

 ٘فش 6 وبسٔٙذ            - 

 ٘فش 20                       

 ّشيٌِّايتَليذ* 9

 س٤بَ 455/751/762/1ٞض٤ٙٝ ٞب٢ حبثت ت٥ِٛذ      - 

 " 166/959/028/3 ٔتغ٥ش                      "- 

 " 621/710/791/4:            ٞض٤ٙٝ ٞب٢ وُ- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 و٥ّٛٚات  100000: ثشق ٔلشف٣ ػب٥ِب٘ٝ- 

 ٔتشٔىؼت 5000: آة ٔلشف٣ ػب٥ِب٘ٝ- 

 ٥ِتش 000/50:            ٌبصٚئ٥ُ  - 

 ٥ِتش 25000:                ثٙض٤ٗ- 

داسد :      تلف٥ٝ فبضالة - 

دارد :     اعفبء عش٤ك-

 ضاخصّايالتصاديطزح* 10

ٝ ػشثؼش-   دسكذ 1/55:    دسكذت٥ِٛذدس ٘مغ

َ ٞب٢ ثبصٌـت ػشٔب٤ٝ-  ػٝ ػبَ ٚ ٘ٝ ٔبٜ :    ػب

ٝ وُ وبسوٙبٖ-  ٖ ت٥ِٛذث  دسكذ 60:  دسكذوبسوٙب

% 100:          دسكذ ػٟٓ ٔٙبثغ داخ٣ّ- 
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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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:همذهِ

ٖ ٞب٢ ٔختّف ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٣ٔ   پٛدس ٚ سٚغٗ ٔب٣ٞ ٞضاساٖ ػبَ اػت وٝ تٛػظ تٕذ

ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ دس وـٛسٞب٢ اسٚپب٢ ؿشل٣، اص سٚغٗ ٔب٣ٞ ثٝ ػٙٛاٖ ػٛخت ثشا٢ سٚؿٙب٣٤ . ٥ٌش٘ذ

 ػبَ لجُ اص ٥ٔالد ٔؼ٥ظ سٚغٗ ٔب٣ٞ ت٥ِٛذ ٣ٔ وشدٜ 800٘شٚط٢ ٞب اص عذٚد . صشاؽ ٞب اػتفبدٜ ٣ٔ ؿذ

ٝ ٞب٢ ٔختّف اػتفبدٜ ٞب٢ ٔتفبٚت٣ اص لج٥ُ اػتفبدٜ ثٝ ػٙٛاٖ وٛد ٚ ٤ب غزا٢  ا٘ذ ٚ  اص آٖ دس ثشٞ

دس طاپٗ پٛدس سٚغٗ ٔب٣ٞ تب ٔذت ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٤ه غزا٢ اك٣ّ دس ػفشٜ ا٘ؼبٖ  ٞب . ع٥ٛا٘بت ٣ٔ وشد٘ذ

.  عضٛس داؿت

دس اٚا٤ُ دٞٝ اَٚ لشٖ ث٥ؼتٓ دس أش٤ىب ٘ٛػ٣ ٔب٣ٞ سا ثب ٥٘ش٢ٚ ٚصٖ ػًٙ، سٚغٗ ٔب٣ٞ پختٝ  

دس دٞٝ پٙزٓ لشٖ ٘ٛصدٞٓ، . سا اػتخشاد ٣ٔ وشدٜ ا٘ذ ٚ اص ثبل٣ ٔب٘ذٜ اٖ ثٝ ػٙٛاٖ وٛد ثٟشٜ ٣ٔ ثشد٘ذ

. ٤ه پشع عّض٣٘ٚ ثشا٢ پشع ٔب٣ٞ پختٝ ؿذٜ ػبختٝ ؿذ وٝ ثؼذٞب ٘ٛع ٥ٞذس٥ِٚه آٖ رب٤ٍض٤ٗ ؿذ

دس ٥ٕٞٗ صٔبٖ ثٛد وٝ سٚغٗ ٔب٣ٞ ثٝ ػٙٛاٖ ٔبدٜ ؿ٥ٕ٥ب٣٤ اك٣ّ دس ت٥ٟٝ سً٘ ٞب، سٚا٘ؼبسٞب، 

ٗ ٞب٢ آسا٤ـ٣، كبثٖٛ ٚ رٛٞش ٚ  .  اػتفبدٜ ٣ٔ ؿذ... سٚغ

سٚغٗ ٔب٣ٞ رب٤ٍبٜ خٛد سا دس غزا٢ ا٘ؼبٖ ثب آٔذٖ سٚغٗ ٞب٢ ٥ٌب٣ٞ دس اٚاػظ لشٖ ث٥ؼتٓ اص 

َ ٞب٢ ثؼ٥بس دٚس ٚ لجُ اص آٖ وٝ ٔب٥ٞت غزا٣٤ . دػت داد پٛدس ٔب٣ٞ دس وـٛسٞب٢ اػىب٘ذ٤ٙب٢ٚ دس ػب

ثؼذ اص رًٙ رٟب٣٘ دْٚ، اػتفبدٜ اص پٛدس . آٖ ؿٙبختٝ ؿٛد، ثٝ ػٙٛاٖ غزا٢ داْ ٚ ع٥ٛس اػتفبدٜ ٣ٔ ؿذ

ٔب٣ٞ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ اك٣ّ پشٚتئ٥ٗ دس كٙؼت دأپشٚس٢ ؿذت ٤بفت ٚ اص ٥ٕٞٗ صٔبٖ، كٙؼت 

.  دأپشٚس٢ ٔذسٖ آغبص ؿذ
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دس ػبَ ٞب٢  اخ٥ش ثب تٛػؼٝ پشٚسؽ آثض٤بٖ، پٛدس ٚ سٚغٗ ٔب٣ٞ ثٝ ػٙٛاٖ افضٚد٣٘ ٞب٢ غزا٣٤ آثض٤بٖ 

.  ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٣ٔ ٥ٌش٘ذ

 

تعزيف،ٍيضگيّاٍهطخصاتفٌيهحصَل-2

تعزيفهحصَل-2-1

پٛدس ٔب٣ٞ ػجبست اػت اص ٔغلَٛ ربٔذ فشآٚس٢ ؿذٜ ا٢ وٝ اص آث٥ٍش٢، پختٗ، رذاػبص٢، 

.  خـه وشدٖ ٚ آػ٥بة ٔب٣ٞ ٤ب ضب٤ؼبت آٖ ثٝ دػت ٣ٔ آ٤ذ

ٝ ا٢ وٝ  پٛدس ٔب٣ٞ داسا٢ ػغظ ثبال٣٤ اص اػ٥ذٞب٢ آ٥ٔٙٝ اك٣ّ ٘ظ٥ش ٥ِؼ٥ت٥ٗ اػت وٝ دس ت٥ِٛذات دا٘

ٓ  ٤بفت ٣ٔ ؿٛد ٚ ٕٞض٥ٙٗ داسا٢ اػ٥ذٞب٢ آ٥ٔٙٝ ٥ٔت٥ٙٗ ٚ ػ٥تئ٥ٗ ثب  غزا٢ اوخش ع٥ٛا٘بت اػت و

ٗ ٞب٢ ٌشٜٚ . ٔغتٛا ٚ لبث٥ّت ٞضٓ ٚ اسصؽ  غزا٣٤ ثبال ٣ٔ ثبؿذ  ٚ 12B ٔخُ Bثٝ ػالٜٚ ؿبُٔ ٤ٚتب٥ٔ

2B ٚ و٥ِٛٗ، ت٥بػ٥ٗ، اػ٥ذ پب٘تٛت٥ه ٚ س٤جٛفال٤ٚٗ ٚ ٤ه ٔٙجغ خٛة ثشا٢ وّؼ٥ٓ، ٔغ، آٞٗ، فؼفش ،

. ٔمذاس ٘بص٥ض٢ اص ػب٤ش ٔٛاد ٔؼذ٣٘ ٣ٔ ثبؿذ

 

ٍيضگيّاٍهطخصاتفٌيهحصَل-2-2

عوزهفيذهحصَل-2-2-1

 ٤ى٣ اص ٟٕٔتش٤ٗ تشو٥جبت پٛدس ٔب٣ٞ پشٚتئ٥ٗ آٖ اػت وٝ پشٚتئ٥ٗ دس تشو٥جبت خٛد داسا٢ 

٥٘تشٚط٣٘ اػت وٝ ثٝ ٔشٚس صٔبٖ آصاد ؿذٜ ٚ ثبػج اص ث٥ٗ سفت پشٚتئ٥ٗ ٣ٔ ؿٛد ثٙبثشا٤ٗ دس ؿبخق ٞب٢ 

ٓ ثٙذ٢ پٛدس ٔب٣ٞ اص ٘ظش تبص٣ٌ،  ثٟتش اػت وٝ پٛدس . ٔؼ٥بس لشاس ٥ٌشد (اصت آصاد ؿذٜ) TNVتمؼ٥
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ٔب٣ٞ ٔذت و٣ٕ پغ اص ت٥ِٛذ ٔلشف ؿٛد ص٤شا وٝ ثب آصاد ؿذٖ اصت ثٝ ٔشٚس صٔبٖ اص وبسآ٣٤ ا٤ٗ 

. ٔغلَٛ وبػتٝ ٣ٔ ؿٛد

 صشث٣ ٞب٢ ٔٛرٛد دس پٛدس ٔب٣ٞ دس ٔزبٚست ٞٛا اوؼ٥ذ ؿذٜ ٚ ثبػج خشاث٣ پٛدس ٔب٣ٞ ٚ 

پ٥ذا٤ؾ لبسس ٞب ٚ وپه ٞب ٣ٔ ؿٛد، ِزا ثشا٢ ر٥ٌّٛش٢ اص ا٤ٗ أش وٝ ثٝ ٔشٚس صٔبٖ ٚ پغ اص ت٥ِٛذ سػ 

. ٣ٔ دٞذ، آ٘ت٣ اوؼ٥ذاٖ ثٝ پٛدس ٔب٣ٞ رٟت ثبال سفتٗ صٔبٖ ٔب٘ذٌبس٢ ٔغلَٛ اضبفٝ ٣ٔ ؿٛد

 

ٍيضگيّاٍهطخصاتفٌيپَدرهاّي-2-2-2

 پٛدس ٔب٣ٞ ثشاػبع ٔمذاس پشٚتئ٥ٗ، صشث٣، سعٛثت، خبوؼتش ٚ اصت آٖ ثٝ دسربت ٔختّف٣ اص 

ٞشصٝ ٔمذاس پشٚتئ٥ٗ ص٤بدتش ٚ ٥ٔضاٖ صشث٣، سعٛثت، خبوؼتش ٚ اصت آصاد آٖ . ٘ظش و٥ف٣ تمؼ٥ٓ  ٣ٔ ؿٛد

. وٕتش ثبؿذ، پٛدس عبكّٝ ٔغّٛة تش اػت

.  پشٚ اسائٝ ٣ٔ ؿٛدHaydukدس رذَٚ ر٤ُ ٔـخلبت ف٣ٙ پٛدس ٔب٣ٞ ؿشوت 

Flame 

Select 

Standard Prime Super Prime Qudities 

67 66 67 68 Protein 

10 10 10 10 Fat 

 10 10 10-7 10-7 moisture 

14 5/14 14 13 Ash 

3 5/3 3 3 Salt 

1 1 1 1 Sand 

120 150 120 100 TVN 
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تزرسياستاًذاردّايهلي،تييالوللي،كُذهحصَلٍتعزفِگوزكي-3

ًامتجاريهحصَل-3-1

ػٙٛاٖ تزبس٢ ا٤ٗ ٔغلَٛ دس ا٤شاٖ ٕٞبٖ پٛدس ٔب٣ٞ اػت أب دس د٥٘ب ا٤ٗ ٔغلَٛ سا ثٝ ٘بْ 

fish mealسٚغٗ ٔب٣ٞ ٥٘ض ٥ٕٞٗ ػٙٛاٖ سا دس ا٤شاٖ ٚ د٥٘ب داسد .  ٣ٔ ؿٙبػٙذ(Fish Oil) . 

.  ٔـخق ؿذٜ اػت1512ا٤ٗ ٔغلَٛ ثب وُذ 

 

ضوارُتعزفِگوزكيٍضزايطٍاردات-3-2

آسد، ص٤شٜ ٚ عجٝ اص ٔب٣ٞ ٚ غ٥شٜ، » ٚ تغت ػٙٛاٖ 230120 پٛدس ٔب٣ٞ دس ا٤شاٖ ثب ؿٕبسٜ تؼشفٝ 

. لبثُ دػتشػ٣ ٣ٔ ثبؿذ« ٘بٔٙبػت ثشا٢ خٛسان ا٘ؼبٖ

.  دسكذ٢ سا دس ٘ظش ٌشفتٝ ا٘ذ4ثشا٢ ٚاسدات پٛدس ٔب٣ٞ، تؼشفٝ 

ٗ آالت ت٥ِٛذ وٙٙذٜ پٛدس  ٔب٣ٞ ثٝ ؿشط ر٤ُ اػت . تؼشفٝ ٌٕشو٣ ٔبؿ٥

 دسكذ 20تّٕجٝ، ثبالثش   - 

"    10ػب٘تش٤فٛط ٚ خـه وٗ ٞب - 

 

تزرسياستاًذاردّايهليٍتييالولليپَدرهاّي-3-3

استاًذاردّايهلي-3-3-1

 ٔؤػؼٝ اػتب٘ذاسد ٚ تغم٥مبت كٙؼت٣ ا٤شاٖ ٚظ٥فٝ تذ٤ٚٗ اػتب٘ذاسد ٔغلٛالت سا دس وـٛس ثٝ 

. اسائٝ ٣ٔ ؿٛد« پٛدس ٔب٣ٞ»دس رذَٚ ر٤ُ اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ . ػٟذٜ داسد
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 هَضَعضوارُاستاًذاردرديف

٤ٚظ٣ٌ ٞب٢ ثٟذاؿت٣ ٚ ٥ٔىشٚث٥ِٛٛط٤ى٣ ٔٛاد ا٥ِٚٝ ت٥ٟٝ  3207 1

خٛسان داْ ٚ ع٥ٛس 

ص٤بٖ، ة٤ٚظ٣ٌ ٞب ٚ سٚؽ ٞب٢ آصٖٔٛ خٛسان داْ ٚ ع٥ٛس ٚ آّ 722 2

پٛدس ٌٛؿت 

آئ٥ٗ وبس –خٛسان داْ ٚ پٛدس ٔب٣ٞ  7947 3



استاًذاردّايتييالوللي-3-3-2

 فشًٞٙ ِغبت ٔشتجظ ثب ا٤ٗ (ISO)ػبصٔبٖ اػتب٘ذاسد رٟب٣٘ « پٛدس ٔب٣ٞ»دس ساثغٝ ثب  

. سا ٔٙتـش ٕ٘ٛدٜ اػت« 70881918»ٔغلَٛ ثٝ ؿٕبسٜ 

 

هَاردهصزفٍكارتزدّايهحصَل-4

دس . پٛدس ٔب٣ٞ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ غ٣ٙ پشٚتئ٥ٗ دس تغز٤ٝ داْ، ع٥ٛس ٚ آثض٤بٖ ٘مؾ ثؼضائ٣ داسد 

 دسكذ اص ٔبدٜ 6-12عبَ عبضش ا٤ٗ ٔغلَٛ دس كٙؼت ٔشغذاس٢ ٔلشف فشاٚا٣٘ داؿتٝ ٚ عذٚد 

. تـى٥ُ دٞٙذٜ دا٘ٝ ٔشؽ سا دس ثش ٣ٔ ٥ٌشد

 سٚغٗ ٔب٣ٞ ٥٘ض ٕٞب٘ٙذ پٛدس ٔب٣ٞ دس كٙؼت پشٚسؽ داْ ثٝ ٤ٚظٜ آثض٤بٖ ٘مؾ ٣ٕٟٔ سا 

اػتفبدٜ . داساػت وٝ ثبػج افضا٤ؾ سؿذ، ضش٤ت تجذ٤ُ خٛسان ٚ ٔمبٚٔت دس ثشاثش ث٥ٕبس٢ ٣ٔ ؿٛد
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ٝ ٞب٢ ت٥ِٛذ ٚ  تشو٥ج٣ اص پٛدس ٚ سٚغٗ ٔب٣ٞ دس پشٚسؽ آثض٤بٖ ثبػج سؿذ صـ٥ٍٕش آٟ٘ب، وبٞؾ ٞض٤ٙ

. عفظ ٚ ثٟجٛد عؼٓ ٔب٥ٞبٖ خٛساو٣ ٣ٔ ؿٛد

 ثشاػبع آٔبس  اسائٝ ؿذٜ اص ؿشوت ٞب٢ پشٚسؽ آثض٤بٖ دس رٟبٖ، سط٤ٓ غزا٣٤ ٔٛسد اػتفبدٜ آٟ٘ب 

.  دسكذ سٚغٗ ٔب٣ٞ ٣ٔ ثبؿذ25-32 دسكذ پٛدس ٔب٣ٞ ٚ 25-54داسا٢ 

: ػب٤ش ٔلبسف سٚغٗ ٔب٣ٞ ػجبست اػت اص

ٔلشف خٛساو٣ ثشا٢ ا٘ؼبٖ  -

 ٔلشف داس٣٤ٚ -

 اػتفبدٜ دس كٙب٤غ ثٟذاؿت٣ ٚ آسا٤ـ٣ -

ً ػبص٢ -  كٙؼت س٘

 

اّويتاستزاتضيكيكاال-5

كاالّايجايگشييپَدرهاّي-5-1

 اص آ٘زبئ٣ وٝ پٛدس ٔب٣ٞ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ پشٚتئ٥ٗ رضء تشو٥ت ٔٛاد غزا٣٤ داْ ٚ ع٥ٛس ٣ٔ ثبؿذ، 

ٞش ٔبدٜ ا٢ وٝ ثتٛا٘ذ پشٚتئ٥ٗ ٔٛسد ٥٘بص داْ ٚ ع٥ٛس سا ثشآٚسدٜ وٙذ، ٣ٔ تٛا٘ذ رب٤ٍض٤ٗ پٛدس ٔب٣ٞ ؿٛد 

اص رّٕٝ ٣ٔ تٛاٖ ثٝ ٔٛاد ٔٙـأ پشٚتئ٥ٗ ع٥ٛا٣٘ ٔخُ پٛدس ٌٛؿت، پٛدس وـه، پٛدس خٖٛ ٚ پٛدس پش ٚ 

. ٔٛاد ثب ٔٙـأ پشٚتئ٥ٗ ٥ٌب٣ٞ ٔب٘ٙذ وٙزبِٝ ػ٤ٛب، وٙزبِٝ تخٓ پٙجٝ ٚ وٙزبِٝ اؿبسٜ وشد

ٗ ٞب٢ ع٥ٛا٣٘، وـه، ٌٛؿت، ؿ٥ش ٣ٍٕٞ ٔٛسد اػتفبدٜ ا٘ؼبٟ٘ب لشاس ٣ٔ ٥ٌش٘ذ ٚ   اص ث٥ٗ پشٚتئ٥

اػتفبدٜ آٟ٘ب ثشا٢ ت٥ِٛذ پٛدس ثٝ كشفٝ ٣ٕ٘ ثبؿذ ٚ دس ٔمب٤ؼٝ ثب د٤ٍش ٔٛاد ٞٓ، پٛدس ٔب٣ٞ اص و٥ف٥ت 

. پشٚتئ٣ٙ٥ ث٥ـتش٢ ثشخٛسداس اػت
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اّويتاستزاتضيكيپَدرهاّي-5-2

 ثب  تٛرٝ ثٝ سؿذ سٚصافضٖٚ رٕؼ٥ت، ٥٘بص ا٘ؼبٖ ثٝ غزا ٚ ٕٞض٥ٙٗ ا٥ٕٞت ٔٛاد پشٚتئ٣ٙ٥ ٚ 

ٌٛؿت٣ دس ػجذ غزا٣٤ خب٘ٛادٜ ٞب، پشٚسؽ داْ ٚ ع٥ٛس ٚ آثض٤بٖ سٚص ثٝ سٚص ا٥ٕٞت ث٥ـتش٢ پ٥ذا 

غزا داْ دس سؿذ ٚ و٥ف٥ت ٌٛؿت عبكُ اص آٖ ٘مؾ ٣ٕٟٔ سا ا٤فبء ٣ٔ وٙذ عت٣ غزا٢ داْ دس . ٣ٔ وٙذ

. عؼٓ ٌٛؿت داْ ٚ ع٥ٛس ٚ آثض٤بٖ ٘مؾ ثٝ ػضا٣٤ داسد

.   پٛدس ٔب٣ٞ ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاد پشٚتئ٣ٙ٥ آٖ، ٔٙجغ اك٣ّ ثشا٢ ت٥ٟٝ غزا٢ داْ ثٝ ؿٕبس ٣ٔ ثٛد

ٔغبِؼبت ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ پٛدس ٔب٣ٞ ثٝ سؿذ عج٥ؼ٣ داْ ٚ ع٥ٛس ػشػت ٣ٔ ثخـذ ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ د٥ُِ 

كٙؼت دأپشٚس٢ صبسٜ ا٢ رض ٥ُٔ ثٝ ػٕت ٔذسٖ ؿذٖ ٘ذاسد ٚ دس ا٤ٗ ٔؼ٥ش اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ غزا٢ 

. رذ٤ذ ٚ ٔم٢ٛ تش ث٥ؾ اص پ٥ؾ اعؼبع ٣ٔ ؿٛد

 

تزرسيتاسار-6

1385تزرسيرًٍذٍارداتهحصَلاسآغاستزًاهِسَمتاسا-6-1

 ثب تٛرٝ ثٝ ٘مؾ اػبػ٣ پٛدس ٔب٣ٞ دس كٙؼت داْ ٚ ع٥ٛس ٚ تٛػؼٝ ا٤ٗ كٙؼت دس وـٛس، ٥٘بص 

َ ٞب٢ ٌزؿتٝ ٚاسدات ا٤ٗ ٔغلَٛ ٞٓ  ثٝ ا٤ٗ ٔغلَٛ ث٥ـتش اعؼبع ٣ٔ ؿٛد ٚ ثش٥ٕٞٗ اػبع دس ػب

. حجت ؿذٜ وٝ دس رذَٚ ر٤ُ آٔبس آٖ اسائٝ ٣ٔ ؿٛد
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كطَرّايصادركٌٌذُارسشريالي(تي)هيشاىٍارداتسالرديف

پشٚ، اتش٤ؾ، ِجٙبٖ، تشوٕٙؼتبٖ،  213/121/024/72 88051 1379 1

لضالؼتبٖ 

٤ٚتٙبْ -أبسات-وشٜ-ٔشاوؾ-پشٚ 811/118/753/23 621/22 1380 2

- فشا٘ؼٝ- پشتمبَ- ثّظ٤ه- پشٚ 910/062/759/347 900/63 1381 3

-٘شٚط- دإ٘بسن- وشٜ- أبسات

تب٤ٛاٖ - ػ٤ٛغ

 –ٔشاوؾ - أبسات- ثّظ٤ه- پشٚ 749/180/436/167 901/28 1382 4

- ص٥ٗ- تب٤ٛاٖ- اتش٤ؾ- إِٓبٖ

وشٜ 

- أبسات- ثّظ٤ه- ٘شٚط- پشٚ 903/256/356/142 027/20 1383 5

- ا٘ذٚ٘ض٢- فشا٘ؼٝ- تب٤ّٙذ- إِٓبٖ

 وشٜ- ص٥ٗ-   تب٤ٛاٖ–ٔشاوؾ 

-وشٜ-أبسات-٤ٚتٙبْ- ٤ٛ٘بٖ-پشٚ 410/189/106/67 417/8 1384 6

ػٕبٖ -ص٥ٗ- اتش٤ؾ-فشا٘ؼٝ

 وٕتش٤ٗ 1384 ث٥ـتش٤ٗ ٚ دس ػبَ 1379 ٚاسدات پٛدس ٔب٣ٞ ٘ـبٖ ٣ٔ دٞذ وٝ دس ػبَ 

. ٚاسدات سا دس ساثغٝ ثب ا٤ٗ ٔغلَٛ داؿتٝ ا٤ٓ
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تزرسيٍضعيتعزضٍِتماضا-6-2

 دس ا٤ٗ لؼٕت ٚضؼ٥ت ٚاعذٞب٢ فؼبَ، عشعٟب٢ تٛػؼٝ ٚ دس دػت ارشا ٚ ثغٛس خالكٝ دس 

: رذَٚ ر٤ُ اسائٝ ٣ٔ ؿٛد

رٕغ ظشف٥ت دسكذظشف٥ت آت٣ دسكذظشف٥ت فؼبَ ٘بْ  اػتبٖ سد٤ف 

 (تٗ)فؼبَ

رٕغ ظشف٥ت 

 (تٗ)دسدػت ارشا

رٕغ ظشف٥ت 

 (تٗ)آت٣ 

 2675 1675 1000 1 1آرسثب٤زبٖ ؿشل٣  1

 3200 3200-  1- آرسثب٤زبٖ غشث٣  2

 850-  850-  1اسدث٥ُ  3

 8775 750 8025 3 9اكفٟبٖ  4

 40400 17000 23400 16 25ثٛؿٟش  5

 9010 6810 2200 4 3خٛصػتبٖ  6

 8325 7350 975 3 1تٟشاٖ  7

 4200 4200-  2- ػٕٙبٖ  8

 62740 58200 4540 25 5ػ٥ؼتبٖ ٚ ثّٛصؼتبٖ  9

 2600 100 2500 1 3فبسع   10

 6400 4900 1500 3 2لض٤ٚٗ  11

 5120 5000 120 2- وشٔبٖ  12

 225 60 165- - ٌّؼتبٖ  13

 23600 200 23400 9 ٥ٌ25الٖ  14

 47993 42807 5186 19 5ٔبص٘ذساٖ  15

 2125 125 2000 1 2اػتبٖ ٔشوض٢  16

 20100 3400 16700 8 18ٞشٔضٌبٖ  17

 5400 3600 1800 2 ٤2ضد  18

10010094361159377738/253جوعكل
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ثشا٢ ا٤ٗ أش .  دسكذ ظشف٥ت اػ٣ٕ خٛد ت٥ِٛذ داس٘ذ60 ٚاعذٞب٢ ت٥ِٛذ پٛدس ٔب٣ٞ وٕتش اص 

. ٣ٔ تٛاٖ دال٤ُ ر٤ُ سا ٔغشط ٕ٘ٛد

 

:ضعففزٌّگهصزف*

ل٥ٕت پٛدس ٔب٣ٞ ٘ؼجت ثٝ ٔغلٛالت ٔـبثٝ ث٥ـتش اػت أب ا٤ٗ تفبٚت ل٥ٕت ث٣ د٥ُِ ٥٘ؼت 

ٚ اػتفبدٜ اص ا٤ٗ ٔغلَٛ ثٝ د٥ُِ و٥ف٥ت پشٚتئ٥ٗ ثبال٢ آٖ ٣ٔ تٛا٘ذ ثٝ ثٟشٜ ٚس٢ ٚاعذٞب٢ ت٥ِٛذ٢ داْ  

. ٚ ع٥ٛس ٔٙزش ؿٛد

 

:هكاىياتيًاهٌاسةطزحّا*

 ٕٞب٘غٛس٢ وٝ دس رذَٚ فٛق آٚسدٜ ؿذٜ اػت، ثخـ٣ اص فؼبالٖ ا٤ٗ كٙؼت دس ٘مبع٣ اص وـٛس 

ٔـغَٛ ثٝ ت٥ِٛذ ٞؼتٙذ وٝ ػٕالً ثٝ ٔٛاد ا٥ِٚٝ دػتشػ٣ ٘ذاس٘ذ اص عشف د٤ٍش ثشا٢ سفغ ا٤ٗ ٔـىُ ثب٤ذ 

ٝ ٞب ثبػج افضا٤ؾ ل٥ٕت پٛدس  ٝ ٞب٢ ثؼ٥بس٢ سا ثبثت عُٕ ٚ ٘مُ ٔٛاد ا٥ِٚٝ ثپشداص٘ذ ٚ ا٤ٗ ٞض٤ٙ ٞض٤ٙ

. ٔب٣ٞ ٚ ثبِغجغ وبٞؾ تمبضب اص ص٥ٙٗ ٚاعذٞب٢ ت٥ِٛذ٢ ٣ٔ ؿٛد

 

 :تكٌَلَصيضعيف*

 ثخؾ ػٕذٜ ت٥ِٛذ وٙٙذٌبٖ پٛدس ٔب٣ٞ ثب ػبدٜ تش٤ٗ سٚؽ ٕٔىٗ، ثذٖٚ اػتفبدٜ اص 

ا٤ٗ ٚاعذٞب٢ ت٥ِٛذ ػالٜٚ ثش ت٥ِٛذ ضب٤ؼبت ثبال، أىبٖ . دػتٍبٟٞب٢ پ٥ـشفتٝ الذاْ ثٝ ت٥ِٛذ ٣ٔ وٙٙذ

. اخز ػٟٓ ثبصاس ثبال اص آٟ٘ب ػّت ٣ٔ ؿٛد
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:كيفيتپايييپَدرهاّيهَجَددرتاسار*

 ؿشوت ٞب٢ ت٥ِٛذ غزا٢ داْ ٚ ع٥ٛس ػٕذتبً ثب ثبصاس٢ سٚثشٚ ٞؼتٙذ وٝ پٛدسٞب٢ ٔب٣ٞ ػشضٝ 

ؿذٜ دس آٖ اص و٥ف٥ت٣ پب٥٤ٗ ثشخٛسداس اػت ٚ ٔتأػفب٘ٝ ت٥ِٛذ وٙٙذٌبٖ پٛدس ٔب٣ٞ ثٝ رب٢ استمبء 

و٥ف٥ت ٚ رّت اػتٕبد ٔـتش٤بٖ خٛد ثب ادػبٞب٢ ٘بدسػت ٔغلَٛ ت٥ِٛذ٢ سا ثٝ فشٚؽ ٣ٔ سػب٘ٙذ ٚ ا٤ٗ 

ٔٛضٛع ثبػج ؿذٜ وٝ ت٥ِٛذ وٙٙذٌبٖ غزا٢ داْ ٥ُٔ وٕتش٢ ثٝ اػتفبدٜ اص پٛدس ٔب٣ٞ داخ٣ّ داؿتٝ 

. ثبؿٙذ

 

ٍضعيتتَليذهحصَلدرداخل-6-3

 تٛض٥ظ دادٜ ؿذ، دس عبَ عبضش پٛدس ٔب٣ٞ تٛػظ ت٥ِٛذ 2-6 ٕٞب٘غٛس٢ وٝ دس لؼٕت 

وٙٙذٌبٖ داخ٣ّ ثٝ ثبصاس ػشضٝ ٣ٔ ؿٛد أب ػٕٛٔبً دس ٔمب٤ؼٝ ثب ت٥ِٛذ وٙٙذٌبٖ خبسر٣ ثٟشٜ ٚس٢ وٕتش٢ 

تؼذاد٢ اص ت٥ِٛذ وٙٙذٌبٖ غزا٢ داْ، پٛدس ٔب٣ٞ ٔٛسد ٥٘بص خٛد سا اص وـٛسٞب٢ د٤ٍش خش٤ذاس٢ . داس٘ذ

٣ٔ وٙٙذ أب ٥ٔضاٖ ٚاسدات تمش٤جبً 
4

ظشف٥ت ت٥ِٛذ وٙٙذٌبٖ داخ٣ّ اػت وٝ دال٤ُ آٖ سا ٣ٔ تٛاٖ ثٝ 1

: ؿشط ص٤ش تٛض٥ظ داد

و٥ف٥ت ثبال پٛدس ٔب٣ٞ، ٌشاٖ وشدٖ آٖ سا ٥٘ض ثٝ ٕٞشاٜ داسد وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٞض٤ٙٝ  عُٕ دس ٟ٘ب٤ت ثٝ * 

. ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ثبال٢ ت٥ِٛذ وٙٙذٌبٖ غزا٢ داْ ٔٙزش خٛاٞذ ؿذ

 سٚص اػت وٝ ٔؼٕٛالً تب ٍٞٙبْ تغ٤ُٛ ا٤ٗ ٔغلَٛ افت 7عذالُ صٔبٖ خش٤ذ، تب تغ٤ُٛ پٛدس ٔب٣ٞ * 

. و٥ف٣ خٛاٞذ داؿت

 ٘ت٥زٝ آٖ وٝ، پٛدس ٔب٣ٞ وبال٣٤ اػت وٝ تٛاٖ ت٥ِٛذ آٖ دس داخُ ٥٘ض ٚرٛد داسد ٚ اٌشصٝ 

. ػبال٘ٝ ٔمبد٤ش ص٤بد٢ اص آٖ ٚاسد وـٛس ٣ٔ ؿٛد، أب فشآ٤ٙذ ٚ ٘غٜٛ ت٥ِٛذ آٖ وبٔالً ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت
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تزرسيرٍيكزدهصزفپَدرهاّي-6-4

 163 ثٙبثش آٔبس اسائٝ ؿذٜ تٛػظ ٚصاست كٙب٤غ، ظشف٥ت اػ٣ٕ ت٥ِٛذ غزا٢ داْ ٚ ع٥ٛس ٚ آثض٤بٖ 

عجك ٌضاسؽ ػبصٔبٖ رٟب٣٘ پٛدس ٔب٣ٞ، ػٟٓ پٛدس ٔب٣ٞ دس خٛسان داْ ٚ . ٥ّ٥ٖٔٛ تٗ دس ػبَ ٣ٔ ثبؿذ

 دسكذ ث٥ٟٙٝ ٚ التلبد٢ اػت ٚ دسوـٛس ٔب ٞٓ دس كٛست٣ وٝ پٛدس 4-10ع٥ٛس ثؼتٝ ثٝ ٘ٛع داْ ث٥ٗ 

ٔب٣ٞ ت٥ِٛذ٢ و٥ف٥ت ٔٙبػج٣ داؿتٝ ثبؿذ ٣ٔ تٛاٖ ا٤ٗ دسكذ سا اص وُ غزا٢ داْ وـٛس سا ثبصاس ثبِمٜٛ 

: ا٤ٗ ٔغلَٛ دس ٘ظش ٌشفت، ِزا

 ٥ّ٥ٖٔٛ تٗ 163ظشف٥ت اػ٣ٕ ٚاعذٞب٢ ت٥ِٛذ٢ غزا٢ داْ، ع٥ٛس ٚ آثض٤بٖ     - 

 ٥ّ٥ٖٔٛ تٗ 98ظشف٥ت ٚالؼ٣ ٚاعذٞب٢ ت٥ِٛذ٢ غزا٢ داْ ٚ ع٥ٛس ٚ آثض٤بٖ - 

دسكذ غزا٢ داْ،  5/0)تٗ 50000تمبضب٢ فؼ٣ّ ثشا٢ پٛدس ٔب٣ٞ تٛػظ ٚاعذٞب٢ ت٥ِٛذ٢ غزا٢ داْ - 

. (پٛدس ٔب٣ٞ اػت

 

تزرسيرٍيكزدتَليذپَدرهاّي-9-5

 تٗ 8000      84ٔزٕٛع ٚاسدات ػبَ 

 تٗ 95000   1385ٔزٕٛع ت٥ِٛذات داخ٣ّ ػبَ 

 تٗ  57000   1384ٔزٕٛع ت٥ِٛذات داخ٣ّ ػبَ 

 تٗ 2000     ٥ٔ1384ضاٖ كبدسات ػبَ 

 تٗ 63000 ٥ٔ1384ضاٖ ػشضٝ پٛدس ٔب٣ٞ ٔغبػجٝ ؿذٜ دس ػبَ
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 دس كٛست٥ىٝ و٥ف٥ت پٛدس ٔب٣ٞ ثٝ ػغظ عذالُ لبثُ لجَٛ ٚاعذٞب٢ ت٥ِٛذ٢ غزا٢ داْ، ع٥ٛس 

 ٞضاس تٗ لبثُ افضا٤ؾ 400ٚ آثض٤بٖ ثشػذ ٚ فشًٞٙ ػبص٢ ٞب٢ الصْ ا٘زبْ ؿٛد ثبصاس ٔغلَٛ تب ػغظ 

. اػت

 

تزرسيرًٍذصادراتپَدرهاّي-6-6

ًامكطَرّا(تي)همذارسالرديف

آرسثب٤زبٖ  20 1379 1

ػشاق  793 1380 2

ػشاق  6/2 1381 3

ػشاق، اسٔٙؼتبٖ، آرسثب٤زبٖ  541 1382 4

ػشاق، ِجٙبٖ، اسٔٙؼتبٖ، ثغش٤ٗ، تبر٥ىؼتبٖ  1882 1383 5

اسٔٙؼتبٖ، اصثىؼتبٖ، ٌشرؼتبٖ، ػشاق، افغب٘ؼتبٖ،  2030 1384 6

تشوٕٙؼتبٖ 



تزرسيتماضايپَدرهاّيدرصَرتتْثَدضزايط-6-7

ػٛا٣ّٔ اك٣ّ ٚ ٔؤحش ثش تمبضب ثٝ ؿشط . اثتذا ػٛأُ ٔؤحش ثش تمبضب سا ٔٛسد ثشسػ٣ لشاس ٣ٔ د٥ٞٓ

. ر٤ُ ٣ٔ ثبؿذ

سؿذ رٕؼ٥ت - 

ػ٥بػت ٞب٢ دِٚت دس ٔٛسد ك٥ذ ٚ غزا٢ داْ - 
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٥ٔضاٖ ٔٙبثغ ٔب٣ٞ - 

٥ُٔ ٚ سغجت ٔلشف وٙذٌبٖ ثٝ ٔلشف وبالٞب٢ رب٤ٍض٤ٗ - 

ل٥ٕت وبالٞب٢ رب٘ـ٥ٗ دس ٔمب٤ؼٝ ثب ل٥ٕت پٛدس ٔب٣ٞ - 

سؿذ كٙؼت دأپشٚس٢ - 

پذ٤ذٜ ٞب٢ ر٢ٛ - 

 ثشا٢ ٔغبػجٝ ٥ٔضاٖ تمبضبٞب٢ پٛدس ٔب٣ٞ ٚ دس كٛست٣ وٝ ثتٛا٥٘ٓ ػٟٓ پٛدس ٔب٣ٞ سا دس 

 ٞضاس تٗ ثشا٢ ا٤ٗ ٔغلَٛ ثٛرٛد 600 دسكذ ثشػب٥٘ٓ، ظشف٥ت٣ ٔؼبدَ 4 دسكذ ثٝ 1خٛسان داْ سا اص 

ٝ س٤ض٢ وٙٙذ . خٛاٞذ آٔذ وٝ ػشٔب٤ٝ ٌزاساٖ رذ٤ذ ٚ ٤ب ٚاسد وٙٙذٌبٖ ٣ٔ تٛا٘ٙذ ثشا٢ تلبعت آٖ ثش٘بٔ

 

كطَرّايعوذُتَليذكٌٌذُپَدرهاّيدرجْاى-6-8

 دإ٘بسن ٚ ٘شٚط – ا٤ؼّٙذ – ؿ٣ّ٥ – ثشسػ٣ ٞب٢ ا٘زبْ ؿذٜ ٘ـبٖ ٣ٔ دٞذ وٝ وـٛسٞب٢ پشٚ 

رضء ت٥ِٛذ وٙٙذٌبٖ ػٕذٜ ا٤ٗ ٔغلَٛ ٣ٔ ثبؿٙذ ٚ ػٕذٜ كبدسات پٛدس ٔب٣ٞ ٞٓ تٛػظ ا٤ٗ وـٛسٞب 

. ا٘زبْ ٣ٔ ؿٛد

 سا (IFFO) دس عبَ عبضش ت٥ِٛذ وٙٙذٌبٖ رٟب٣٘، ػبصٔبٖ رٟب٣٘ پٛدس ٔب٣ٞ ٚ سٚغٗ ٔب٣ٞ 

. وٝ ٤ه ػبصٔبٖ غ٥شدِٚت٣ اػت سا تـى٥ُ دادٜ ا٘ذ

 

تزرسيليوتپَدرهاّي-6-9

 ل٥ٕت پٛدس ٔب٣ٞ ٔؼٕٛالً رٟب٣٘ ٚ ٔـخق اػت ٚ ثؼتٝ ثٝ ػٛأُ ٔتفبٚت٣ تغ٥٥ش ٣ٔ وٙذ ٚ 

ل٥ٕت پٛدس ٔب٣ٞ فمظ ثٝ ل٥ٕت تٕبْ . ٔب٘ٙذ تٕب٣ٔ وبالٞب٢ د٤ٍش ثٝ ٥ٔضاٖ ػشضٝ ٚ تمبضب ثؼت٣ٍ داسد
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ؿذٜ ٔبدٜ ا٥ِٚٝ ثؼت٣ٍ ٘ذاسد ٚ دس ٚالغ ل٥ٕت پٛدس ٔب٣ٞ سا ٤ه ػبُٔ حبثت ٚ ٔؼتمُ دس ٘ظش ٌشفت ٚ 

ٝ  تٕبْ ؿذٜ تب ل٥ٕت سا وبٞؾ د٥ٞٓ ػٛد ٔب ث٥ـتش خٛاٞذ ثٛد . ٞشصٝ فبكّٝ ٥ٔبٖ ٞض٤ٙ

 ل٥ٕت پٛدس ٔب٣ٞ ث٥ـتش تبثؼ٣ اص ٥ٔضاٖ ػشضٝ آٖ اػت صشا وٝ ثب افضا٤ؾ سٚصافضٖٚ رٕؼ٥ت 

د٥٘ب ٚ ٥٘بص ث٥ـتش ثٝ ٔٛاد غزا٣٤ ثذػت آٔذٜ اص داْ، ع٥ٛس ٚ آثض٤بٖ، تمبضب ثب ٤ه سٚ٘ذ لبثُ پ٥ؾ ث٣ٙ٥ دس 

اِجتٝ . عبَ افضا٤ؾ اػت ٚ وبٞؾ ٤ب افضا٤ؾ ػشضٝ دس ٔمب٤ؼٝ ثب تمبضب تأح٥ش ثٝ ػضا٣٤ دس ل٥ٕت داسد

. ل٥ٕت ا٤ٗ ٘ٛع ٔغلٛالت تبثغ ػ٥بػت ٌزاس٢ دِٚت ٞب ٞٓ ٣ٔ ثبؿذ

 دالس دس ٞش تٗ 1500 ثشسػ٣ ٞب ٘ـبٖ ٣ٔ دٞذ وٝ دس عبَ عبضش ل٥ٕت رٟب٣٘ پٛدس ٔب٣ٞ، 

.  س٤بَ لبثُ ت٥ٟٝ ؿذٖ اػت٣ٔ5000 ثبؿذ ٣ِٚ دس ثبصاس داخُ پٛدس ٔب٣ٞ ثٝ اصا٢ ٞشو٥ّٛ 
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 فصل سوم

 

مطالعات فني و مهندسي طرح 
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  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

بزًاهِ تَليذ ساالًِ ٍ بزآٍرد ظزفيت - 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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 تزرسيرٍشّايتَليذهحصَل-1

ت٥ِٛذ پٛدس ٔب٣ٞ ٥٘بصٔٙذ تىِٙٛٛط٢ پ٥ض٥ذٜ ا٢ ٥٘ؼت صشا وٝ اػبع وبس ت٥ِٛذ پٛدس ٔب٣ٞ  

. ثشٔجٙب٢ ػٝ ػُٕ اك٣ّ پختٗ ٔب٣ٞ، رذاػبص٢ ٚ خـه وشدٖ پٛدس ٣ٔ ثبؿذ

 دس وـٛسٞب٢ ػٕذٜ كٙؼت٣ رٟبٖ، صٟبس سٚؽ ػٕذٜ ثشا٢ ت٥ِٛذ پٛدس ٔب٣ٞ ٚرٛد داسد وٝ دس 

. ا٤ٗ لؼٕت ٔٛسد ثشسػ٣ لشاس ٣ٔ ٥ٌش٘ذ

 

:رٍشاٍل

 ٔٛاد ا٥ِٚٝ پغ اص ا٤ٙىٝ ٚاسد دػتٍبٜ خشدوٗ ؿذٜ تٛػظ ٘ٛاس ٘مبِٝ ثٝ دػتٍبٜ پخت ٞذا٤ت 

ٝ ا٢ ٔٙفزداس اػت پ٥ش عّض٣٘ٚ داخُ آٖ ٔٛاد ا٥ِٚٝ سا ثٝ رّٛ  ٣ٔ ٌشدد ٚ دس ا٤ٗ دػتٍبٜ وٝ اػتٛا٘

. ٣ٔ ثشد ٚ اص ٔٙفزٞب٢ اػتٛا٘ٝ، ثخبس آة ثٝ داخُ آٖ ٘فٛر وشدٜ ٚ ٔب٣ٞ سا ٣ٔ پضد

تٛػظ پ٥ش  ( دسرٝ ػب٘ت٥ٍشاد ٚ دس ٔذت صٔبٖ ٥٘ٓ ػبػت100دس دٔب٢ عذٚد ) ٔٛاد پختٝ ؿذٜ 

ٝ ا٢ ٔٙفزداس ٣ٔ ثبؿذ دٚ پ٥ش عّض٣٘ٚ  عّض٣٘ٚ ثٝ لؼٕت پشع ا٘تمبَ ٣ٔ ٤بثذ ٚ دس ا٤ٗ لؼٕت وٝ اػتٛا٘

ٝ ا٘ذ وٝ دس اثتذا لغش وٛصه ٚ دس ا٘تٟب لغش ثضسي داؿتٝ ٚ ٌبٟٔب٢ پ٥ش دس اثتذا  ٔٛاص٢ ٞٓ لشاس ٌشفت

ا٤ٗ دٚ پ٥ش عّض٣٘ٚ ثشخالف ٤ىذ٤ٍش ٣ٔ صشخٙذ ٚ ٔٛاد ا٥ِٚٝ پختٝ . ثّٙذ ٚ دس ٟ٘ب٤ت وٛتبٜ ٣ٔ ٌشد٘ذ

ؿذٜ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ تٛػظ ا٤ٗ دٚ پ٥ش ثٝ رّٛ ٞذا٤ت ٣ٔ ٌشد٘ذ ثٝ ٞٓ فـشدٜ ؿذٜ ٚ آة ٚ سٚغٗ خٛد سا 

وٝ آة ٚ سٚغٗ اص ٔٙفزٞب٢ رذاسٜ اػتٛا٘ٝ خبسد ؿذٜ ٚ تٛػظ ِِٛٝ ا٢ ثٝ ٔٙجغ . اص دػت ٣ٔ دٞٙذ

. د٤ٍش٢ ا٘تمبَ ٣ٔ ٤بثذ

ٝ ا٢ وٝ دس ا٘تٟب٢ پ٥ش  ٔٛاد پختٝ ؿذٜ پغ اص ا٤ٗ وٝ آة ٚ سٚغٗ خٛد سا اص دػت دادٜ تٛػظ دس٤ض

. عّض٣٘ٚ ٔٛاص٢ لشاس داسد ٚاسد دػتٍبٜ خـه وٗ ٣ٔ ٌشدد
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ٝ ا٢ اػت وٝ دس ٚػظ آٖ پ٥ش عّض٣٘ٚ دٚرذاسٜ ا٢ لشاس داسد، ٔٛاد پختٝ  دػتٍبٜ خـه وٗ ؿبُٔ اػتٛا٘

ؿذٜ تٛػظ پ٥ش عّض٣٘ٚ ثٝ رّٛ سا٘ذٜ ٣ٔ ؿٛد ٚ ثخبس دسٖٚ دٚ رذاس٠ پ٥ش عّض٣٘ٚ ثبػج ٌشْ وشدٖ 

. ٔٛاد ا٥ِٚٝ ٚ دس ٟ٘ب٤ت خـه وشدٖ آٖ ٣ٔ ؿٛد

ٝ ثٙذ٢  ٔٛاد خـه ؿذٜ دس ٟ٘ب٤ت ثٝ آػ٥بة ٔٙتمُ ٣ٔ ٌشدد وٝ پغ اص آٖ ٚاسد ػ٥ّىٖٛ ؿذٜ ٚ ثؼت

. ٣ٔ ؿٛد

آة ٚ سٚغٗ ٔب٣ٞ رذا ؿذٜ اص ٔٛاد ا٥ِٚٝ پغ اص ا٤ٗ وٝ ٚاسد دػتٍبٜ رذا وٙٙذٜ ػب٘تش٤فٛط٢ 

تفى٥ه ؿذٜ ٚ سٚغٗ ثشا٢ تلف٥ٝ ؿذٖ ثٝ دػتٍبٜ د٤ٍش٢ ا٘تمبَ ٣ٔ ٤بثذ ٚ آة آٖ وٝ داسا٢ پشٚتئ٥ٗ 

فشاٖٚ اػت اثتذا ٚاسد دػتٍب٣ٞ ٣ٔ ؿٛد وٝ تٛػظ عشاست ٚ خالء آٖ سا تغ٥ّظ ٣ٔ وٙٙذ ٚ آة تغ٥ّظ 

ؿذٜ داسا٢ پشٚتئ٥ٗ ٚاسد دػتٍبٜ پٛدس ٔب٣ٞ ٣ٔ ٌشدد ٚ دس لؼٕت خـه وٗ ثٝ ٔٛاد ا٥ِٚٝ ٣ٔ پ٥ٛ٘ذد 

. وٝ دس آ٘زب آة صائذ خٛد سا اص دػت دادٜ ٚ ت٥ِٛذ پٛدس ٔب٣ٞ ثب پشٚتئ٥ٗ ثبال ٣ٔ وٙذ

ٔزٕٛػ١ دػتٍبٜ فٛق ثغٛس ٔذاْٚ وبس ٣ٔ وٙذ ٚ وُ دػتٍبٜ ثٝ كٛست وٕپّىغ ثش س٢ٚ ٤ه 

. ؿبػ٣ لشاس ٣ٔ ٥ٌشد ٥ِىٗ د٤ً ثخبس، ػب٘تش٤فٛط ٚ تلف٥ٝ سٚغٗ ٔزضا ٣ٔ ثبؿذ

دس .  ٔتشٔشثغ ٣ٔ ثبؿذ ٚ ظشف٥ت آٖ عذالُ ٤ه تٗ دس ػبػت ٣ٔ ثبؿذ4×2×2عزٓ دػتٍبٜ 

ا٤ٗ سٚؽ ظشف٥ت ٔٙبػت ٚ تىِٙٛٛط٢ ٔتٛػظ ٚ لبثُ ػبخت ٚ تؼ٥ٕش دس وـٛس ثٛدٜ ٚ ٥٘ش٢ٚ ا٘ؼب٣٘ آٖ 

. ٥٘ض لبثُ تأ٥ٔٗ ٣ٔ ثبؿذ

 

:رٍشدٍم

سٚؽ رذ٤ذ٢ وٝ اخ٥شاً تٛػظ ؿشوت آِفبطاَٚ ٔؼذ٣٘ ػبختٝ ؿذٜ ٚ دس ٚالغ وٛصه ٕ٘ٛدٖ 

ٕٞبٖ سٚؽ لج٣ّ اػت ثغٛس٢ وٝ دػتٍبٜ ؿبُٔ تٕب٣ٔ لؼٕت ٞب٢ لج٣ّ اػت ٥ِىٗ لؼٕت پخت، 
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ٝ ا٢ لشاس داسد وٝ ا٤ٗ ٔغفظٝ صٙذ رذاسٜ اػت ٚ  پشع سٚغٗ ٚ خـه وٗ دس ٤ه ٔغفظٝ اػتٛا٘

پ٥ش ٞب٢ عّض٣٘ٚ داخُ آٖ وٝ ثلٛست سفت ٚ ثشٌـت ٣ٔ ثبؿذ ثٝ سٚؽ لج٣ّ ا٘زبْ ؿذٜ ٣ِٚ فمظ 

دس ا٤ٗ سٚؽ ٥٘ضدػتٍبٜ د٤ً ثخبس، تلف٥ٝ . ٔتشٔىؼت ٣ٕ٘ ثبؿذ2فضب٢ ٔٛسد ٥٘بص دػتٍبٜ ث٥ـتش اص 

. سٚغٗ ٚ خشد وٗ ٥٘ض رذا اص آٖ ٣ٔ ثبؿذ ٚ ظشف٥ت آٖ ٥٘ض ٕٞب٘ٙذ دػتٍبٜ لج٣ّ اػت

 دس ا٤ٗ سٚؽ اػتفبدٜ اص فضب٢ وٓ ٚ داسا٢ تىِٙٛٛط٢ ثبال ثشا٢ ت٥ِٛذ ثب و٥ف٥ت پٛدس ٔب٣ٞ 

. ضشٚس٢ اػت ٚ ٥٘ش٢ٚ ا٘ؼب٣٘ آٖ ثب٤ذ ٔتخلق ٚ ثب ا٤ٗ تىِٙٛٛط٢ وبٔالً آؿٙب ثبؿٙذ

 

:رٍشسَم

 دػتٍبٜ پٛدس ٔب٣ٞ وٝ دس وـٛسٞب٢ د٤ٍش رٟبٖ ػبختٝ ؿذٜ ٘ؼجت ثٝ دػتٍبٟٞب٢ د٤ٍش اص 

ٗ تش٢ لشاس داس٘ذ ٚ ثلٛست ٔٙمغغ ٚ غ٥شٔذاْٚ وبس ٣ٔ وٙٙذ دس ا٤ٗ . ٘ظش تىِٙٛٛط٢ ػبخت دس سدٜ پب٥٤

سٚؽ ٔب٣ٞ خشد ؿذٜ دس اتٛوالٚ لشاس ٣ٔ ٥ٌشد ٚ تٛػظ ثخبس آة پختٝ ٚ ػپغ ٚاسد ػجذٞب٣٤ ٣ٔ ؿٛد 

. وٝ ػجذٞب سا ثب رشحم٥ُ ػمف٣ دس داخُ ٤ه دػتٍبٜ ػب٘تش٤فٛط لشاس ٣ٔ دٞٙذ

 دٚس دس دل٥مٝ 120 و٥ّٛ ٚصٖ داسد ثب ػشػت٣ عذاوخش 200ا٤ٗ دػتٍبٜ ػجذ سا وٝ عذٚد 

ٝ ا٢ ثٝ ث٥شٖٚ اص خظ ت٥ِٛذ  صشخب٘ذٜ ٚ آة ٚ سٚغٗ ٔب٣ٞ سا رذا ٣ٔ وٙذ وٝ ا٤ٗ آة ٚ سٚغٗ تٛػظ ِِٛ

پغ اص رذا ؿذٖ آة ٚ سٚغٗ ػجذٞب تٛػظ رشحم٥ُ ػمف٣ ثشداؿتٝ ؿذٜ ٚ ثش س٢ٚ ٘ٛاس . ٞذا٤ت ٣ٔ ؿٛد

٘مبِٝ ا٢ وٝ دس تُٛ٘ عشاست٣ عشوت ٣ٔ وٙذ س٤ختٝ ٣ٔ ؿٛد ٚ عشاست تُٛ٘ ثبػج خـه وشدٖ ٔب٣ٞ 

 16دس ا٤ٗ سٚؽ اػتفبدٜ اص فضب٢ ثبال عذٚد . ؿذٜ وٝ دس ٟ٘ب٤ت آػ٥بة ٚ ثؼتٝ ثٙذ٢ ٣ٔ ؿٛد

.  و٥ّٛ دس ػبػت ٚ ٔغلَٛ ثذػت آٔذٜ ثب و٥ف٥ت پب٥٤ٗ ٣ٔ ثبؿذ500ٔتشٔىؼت ٚ ظشف٥ت پب٥٤ٗ 
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:رٍشچْارم

 دػتٍبٜ د٤ٍش٢ وٝ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٣ٔ ٥ٌشد ؿبُٔ ٔغفظٝ ا٢ اػت وٝ ٔب٣ٞ خشد ؿذٜ 

ٚاسد آٖ ٣ٔ ؿٛد ٚ ثذ٘ٝ ث٥ش٣٘ٚ ٔغفظٝ تٛػظ ٔـؼُ ٌشْ ٣ٔ ؿٛد ٚ دس ٚػظ ٔغفظٝ پ٥ش عّض٣٘ٚ ٔٛاد 

ا٥ِٚٝ سا ثٝ رّٛ ٣ٔ سا٘ذ ا٤ٗ وبس ثبػج پخت وشدٖ ٚ خـه ؿذٖ ٔب٣ٞ ثغٛس ٕٞضٔبٖ ٣ٔ ؿٛد ٚ دس ا٘تٟب 

. ٔٛاد ا٥ِٚٝ آػ٥بة ؿذٜ ٚ ثؼتٝ ثٙذ٢ ٣ٔ ٌشدد

.  و٥ّٛ دس ػبػت اػت500 ٔتشٔىؼت ٚ ظشف٥ت آٖ عذٚد 3 فضب٢ ٔٛسد ٥٘بص ا٤ٗ دػتٍبٜ عذٚد 

دس ا٤ٗ سٚؽ ثٝ خبعش ػذْ وٙتشَ دٔب دس صٔبٖ پخت پشٚتئ٥ٗ ٔغلَٛ اص ث٥ٗ ٣ٔ سٚد ٚ داسا٢ 

. تىِٙٛٛط٢ پب٥٤ٗ ٚ ٥٘بص ثٝ ٥٘ش٢ٚ ا٘ؼب٣٘ ص٤بد٢ ثشا٢ وبس دس ا٤ٗ ٚاعذ ت٥ِٛذ٢ ٣ٔ ثبؿذ

 

تزرسيهشايايٍهعايةرٍشّايهختلفتَليذ-1-1

ٚرٛد داسد وٝ دس ا٤ٗ « پٛدس ٔب٣ٞ» ٕٞب٘غٛس٢ وٝ ٌفتٝ ؿذ صٟبس سٚؽ ػٕذٜ ثشا٢ ت٥ِٛذ 

. لؼٕت ٔضا٤ب ٚ ٔؼب٤ت آٟ٘ب ٔٛسد ثشسػ٣ لشاس ٣ٔ ٥ٌشد

 

:هشاياٍهعايةرٍشاٍل1-1-1

هشايايرٍشاٍل

 تىِٙٛٛط٢ ٔٙبػت، ظشف٥ت لبثُ تغ٥٥ش، ت٥ِٛذ پٛدس ٔب٣ٞ ثب و٥ف٥ت ثبال، اػتفبدٜ اص پشٚتئ٥ٗ آة 

ٚ دس ٘ت٥زٝ اص ث٥ٗ ٘شفتٗ پشٚتئ٥ٗ پٛدس  ( دسرٝ ػب٘ت٥ٍشاد100عذاوخش )ٔب٣ٞ، دٔب٢ پخت لبثُ وٙتشَ 

. ٔب٣ٞ
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:هعايةرٍشاٍل

اػتفبدٜ اص فضب٢ ص٤بد - 

ٔلشف ثبال٢ عشاست ٚ دس ٘ت٥زٝ ٔلشف ثبال٢ ػٛخت - 

 

هشاياٍهعايةرٍشدٍم-1-1-2

 

هشايايرٍشدٍم*

 اػتفبدٜ اص فضب٢ وٓ، ت٥ِٛذ پٛدس ٔب٣ٞ ثب و٥ف٥ت ثبال، دٔب٢ پخت لبثُ وٙتشَ، كشفٝ ر٣٤ٛ دس 

ا٘شط٢ ٔلشف٣، اػتفبدٜ اص پشٚتئ٥ٗ آة ٔب٣ٞ 

 

هعايةرٍشدٍم*

اػتفبدٜ اص تىِٙٛٛط٢ پ٥ـشفتٝ وٝ ٥٘بص ثٝ پـت٥جب٣٘ اص عشف كبدس وٙٙذٌبٖ ا٤ٗ تىِٙٛٛط٢ ٟٚ٘ب٤تبً - 

. ٚاثؼت٣ٍ ثٝ آٟ٘ب سا دسثشخٛاٞذ داؿت

٥٘بص ثٝ آٔٛصؽ پشػُٙ ف٣ٙ رٟت تؼ٥ٕش ٚ ػش٤ٚغ ا٤ٗ ٔبؿ٥ٗ آالت اػت ٚ ٕٞض٥ٙٗ خش٤ذ - 

. تىِٙٛٛط٢ ثبالػت

 

هشاياٍهعايةرٍشسَم-1-11-3

هشايايرٍشسَم*

تىِٙٛٛط٢ ػبدٜ - 
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:هعايةرٍشسَم*

ظشف٥ت وٓ، سا٘ذٔبٖ پب٥٤ٗ ٔب ل٥ٕت ثبال٢ دػتٍبٜ، ػذْ اػتفبدٜ اص آة ٔب٣ٞ رذا ؿذٜ، ت٥ِٛذ 

پٛدس ٔب٣ٞ ثب پشٚتئ٥ٗ وٓ، اػتفبدٜ اص تُٛ٘ ٞب٢ پخت ثب ٔـؼُ ٚ ػذْ وٙتشَ وبُٔ دٔب٢ تُٛ٘ ٚ اص ث٥ٗ 

سفتٗ پشٚتئ٥ٗ پٛدس ٔب٣ٞ، فضب٢ ص٤بد 

 

هعايةرٍشچْارم-1-1-4

هشايايرٍشچْارم*

ٗ آالت ت٥ِٛذ -  اػتفبدٜ اص فضب٢ وٓ، تىِٙٛٛط٢ ػبدٜ، اسصاٖ ثٛدٖ ٔبؿ٥

 

هعايةرٍشچْارم*

 ػذْ رذاػبص٢ سٚغٗ ٔب٣ٞ، ت٥ِٛذ پٛدس ٔب٣ٞ ثب صشث٣ ثبال ٚ ٔؼتؼذ ثٛدٖ ٔغلَٛ ثشا٢ 

ُ ٞب، اػتفبدٜ اص ٔـؼُ دس پخت ٔب٣ٞ ٚ ػذْ وٙتشَ ثش س٢ٚ دٔب٢ ٔـؼُ، اص  پز٤شؽ ٥ٔىشٚة ٞب ٚ اٍ٘

. ث٥ٗ سفتٗ پشٚتئ٥ٗ پٛدس ٔب٣ٞ دس احش عشاست ص٤بد

 

اًتخابتْتزييرٍشتَليذ-2

 ثب تٛرٝ ثٝ تٛض٥غبت٣ وٝ دسثبسٜ ٔضا٤ب ٚ ٔؼب٤ت صٟبس سٚؽ ت٥ِٛذ پٛدس ٔب٣ٞ دادٜ ؿذ ػٕالً 

سٚؽ ٞب٢ ػْٛ ٚ صٟبسْ ٔٛسد اػتفبدٜ دس ٔم٥بع كٙؼت٣ ثبال لشاس ٣ٕ٘ ٥ٌش٘ذ ٚ ٔؼٕٛالً اص دٚ سٚؽ اَٚ 

ٚ دْٚ اػتفبدٜ ٣ٔ ؿٛد وٝ ثٝ خبعش ا٤ٗ وٝ سٚؽ اَٚ تىِٙٛٛط٢ ػبدٜ تش٢ داسد ٚ اص ٘ظش ػبخت ٚ 
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تؼ٥ٕشات دس داخُ وـٛس ٥ٔؼش ٣ٔ ثبؿذ ٚ ت٥ِٛذ پٛدس ٔب٣ٞ آٖ ثب و٥ف٥ت ثبال وٝ ٣ٔ تٛا٘ذ ثب ت٥ِٛذات 

. خبسر٣ سلبثت ٕ٘ب٤ذ ا٘تخبة ٣ٔ و٥ٙٓ

 

ُّايكٌتزلكيفيت-3 تزرسيايستگاّْا،هزاحلٍضيَ

 ٕٞب٘غٛس٢ وٝ دس لؼٕت ٞب٢ لج٣ّ تٛض٥ظ دادٜ ؿذ ثبال ثشدٖ و٥ف٥ت پٛدس ٔب٣ٞ داخُ 

٣ٔ تٛا٘ذ ػٟٓ فشٚؽ ا٤ٗ ٔغلَٛ دس كٙؼت داْ، ع٥ٛس ٚ آثض٤بٖ سا ثبال ثجشد ٚ ِزا ثشا٢ ٥ُ٘ ثٝ ٞذف 

. فٛق ثب٤ذ ثٝ ٚاعذ آصٔب٤ـٍبٜ ٚ وٙتشَ و٥ف٣ تٛرٝ ٤ٚظٜ ا٢ ٕ٘ٛد

.  دس ا٤ٗ ٚاعذ ا٤ؼتٍبٟٞب٢ ر٤ُ ثشا٢ وٙتشَ و٥ف٣ فشآ٤ٙذ ت٥ِٛذ پ٥ؾ ث٣ٙ٥ ؿذٜ اػت

 

:ايستگاُكٌتزلكيفيهَاداٍليِ

 دس ا٤ٗ ا٤ؼتٍبٜ وٝ ػٕذتبً ثلٛست صـ٣ٕ ػ٥ّٕبت وٙتشَ ا٘زبْ ٣ٔ ؿٛد ٔٛاد ا٥ِٚٝ ٔٛسد ثشسػ٣ 

لشاس ٣ٔ ٥ٌش٘ذ ٚ ٔب٣ٞ ٞب٢ ػ٣ٕ ٔخُ ػمشة ٔب٣ٞ وٝ ثبػج تّف ؿذٖ ع٥ٛس ٣ٔ ؿٛ٘ذ سا اص ػب٤ش 

. ٔب٣ٞ ٞب رذا ٣ٔ وٙٙذ

 

:ايستگاُكٌتزلكيفيهحصَلحييتَليذ*

دٔب٢ پخت ثب ثخبس ٘جب٤ذ اص .  فبوتٛسٞب٢ ٟٔٓ دس ت٥ِٛذ دٔب٢ پخت ٚ ٔذت صٔبٖ پخت ٣ٔ ثبؿذ

 دسرٝ ػب٘ت٥ٍشاد ثبالتش سٚد وٝ ا٤ٗ وبس لبثُ دػتشع اػت ٚ صٔبٖ عشوت ٔب٣ٞ دس عَٛ پ٥ش 100

عّض٣٘ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ػشػت دٚسا٣٘ پ٥ش عّض٣٘ٚ ثب٤ذ ٔغبػجٝ ٚ وٙتشَ ؿٛد ٚ دس ٍٞٙبْ ػبخت ثب٤ذ 
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عشاع٣ ٞب عٛس٢ ثبؿذ وٝ ٥ٕٞـٝ ٔٛاد ا٥ِٚٝ صٔب٣٘ عذٚد ٥٘ٓ ػبػت سا رٟت ا٘تمبَ ٤بفتٗ دس ٔؼ٥ش 

. پخت سا ع٣ ٕ٘ب٤ٙذ

 

:ايستگاُكٌتزلكيفيهحصَلتَليذي*

 پٛدس ٔب٣ٞ ثب٤ذ داسا٢ سً٘ لٟٜٛ ا٢ ثب ػٕش ٔف٥ذ دٚ ػبِٝ ثٝ كٛست پٛدس س٤ض ٚ ٔغت٢ٛ ٔٛاد ص٤ش 

. ثبؿذ وٝ ثب٤ذ دس ا٤ٗ ا٤ؼتٍبٜ ا٤ٗ ػٛأُ ٔٛسد ا٘ذاصٜ ٥ٌش٢ ٚ ثب ؿبخق ٞب٢ اػتب٘ذاسد ٔمب٤ؼٝ ؿٛ٘ذ
ٔالعظبت ٔمذاس ؿشط سد٤ف 

دادٜ ٞب عجك اػتب٘ذاسد  دسكذ 10عذاوخش ٥ٔضاٖ صشث٣  1

 دسكذ 10عذاوخش ٥ٔضاٖ سعٛثت  2 ٣ٔ ثبؿذ 722ؿٕبسٜ 

 دسكذ 60عذالُ ٥ٔضاٖ پشٚتئ٥ٗ  3

 دسكذ 6عذاوخش ٥ٔضاٖ وّؼ٥ٓ  4

دسكذ 3عذاوخش ٥ٔضاٖ فؼفش  5

 دسكذ 2عذاوخش ٥ٔضاٖ ٔٛاد غ٥شٔغَّٛ دس اػ٥ذ  6

 دسكذ 2عذاوخش ٥ٔضاٖ ٕ٘ه  7

 

 

تزآٍردظزفيتٍتزًاهِتَليذسالياًِ-4

 ٞش ٚاعذ ت٥ِٛذ٢ ثشا٢ ػٛدآٚس٢ ٚ التلبد٢ ثٛدٖ ػٛأُ ٔختّف٣ سا ثشسػ٣ ٣ٔ ٕ٘ب٤ذ وٝ 

ٔؼٕٛالً ظشف٥ت التلبد٢ ثب تٛرٝ ثٝ . ثشآٚسد ظشف٥ت ت٥ِٛذ ػبال٘ٝ اص رّٕٝ ٟٕٔتش٤ٗ ػٛأُ ٣ٔ ثبؿذ

٥ٔضاٖ ت٥ِٛذ فؼ٣ّ ٔغلَٛ ٚ ٥٘بصٞب٢ فؼ٣ّ ثبصاس ثٝ آٖ تؼ٥٥ٗ ٣ٔ ؿٛد وٝ ثشا٤ٗ اػبع ظشف٥ت ت٥ِٛذ 

 تٗ سٚغٗ 70 تٗ پٛدس ٔب٣ٞ ٚ 500 سٚص وبس٢ دس ػبَ ثٝ ٥ٔضاٖ 300 ػبػت وبس دس سٚص ٚ 8ثشٔجٙب٢ 

. ٔب٣ٞ دس ػبَ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت
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آضٌاييتاهاضييآالتتَليذ،تجْيشاتٍتأسيساتعوَهي-5

آضٌاييتاهاضييآالتتَليذي-5-1

 ثب تٛرٝ ثٝ ظشف٥ت اػ٣ٕ ٚاعذ ت٥ِٛذ٢ ٚ ا٘تخبة سٚؽ ت٥ِٛذ، ٔبؿ٥ٗ آالت ٚ تز٥ٟضات رب٘ج٣ 

. ٔبؿ٥ٗ آالت ر٤ُ ثشآٚسد ؿذٜ اػت« پٛدس ٔب٣ٞ»آٖ ت٥ٟٝ ٣ٔ ؿٛ٘ذ وٝ دس ساثغٝ ٚاعذ ت٥ِٛذ٢ 

 
 

 

  

ٗ آالت  سد٤ف  ٔـخلبت ف٣ٙ ٘بْ ٔبؿ٥

 و٥ّٛٚات 5ثشق -ت1ٗدػتٍبٜ خشدوٗ  1

و٥ّٛٚات 10ثشق– تٗ 1دػتٍبٜ پخت  2

 و٥ّٛٚات 150ثشق دػتٍبٜ پشع  3

 و٥ّٛٚات 20ثشق دػتٍبٜ ػب٘تش٤فٛط  4

 و٥ّٛٚات 15ثشق تغ٥ّظ وٙٙذٜ آة ٔب٣ٞ  5

 و٥ّٛٚات 10ثشق دػتٍبٜ خـه وٗ  6

 و٥ّٛٚات 5ثشق آػ٥بة  7

 و٥ّٛٚٚات 5ثشق ػ٥ّىٖٛ  8

- ٔخضٖ آة ٚ سٚغٗ  9
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 آضٌاييتاتجْيشاتٍتأسيسياتعوَهي-5-2

 ثشا٢ پـت٥جب٣٘ اص ٚاعذ ت٥ِٛذ ٚ ت٥ِٛذ ظشف٥ت تؼش٤ف ؿذٜ آٖ ٥٘بص ثٝ تز٥ٟضات ٚ تأػ٥ؼبت 

. ػ٣ٕٔٛ داسد وٝ دس ا٤ٗ لؼٕت ٔٛسد ثشسػ٣ لشاس ٣ٔ ٥ٌش٘ذ

 

 آسهايطگاٍُكٌتزلكيفي*

پٛدس ٔب٣ٞ اص ػٛأُ اك٣ّ رزة ػٟٓ ثبصاس ا٤ٗ ٔغلَٛ ٣ٔ ثبؿذ ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ ٔٙظٛس كيفيت 

دس ا٤ٗ ٚاعذ ت٥ِٛذ٢، ٚاعذ آصٔب٤ـٍبٜ ٚ وٙتشَ و٥ف٣ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت وٝ دس ػٝ ٔشعّٝ 

« وٙتشَ و٥ف٣ ٔٛاد ا٥ِٚٝ، وٙتشَ ٔغلَٛ ع٥ٗ فشآ٤ٙذ ٚ وٙتشَ و٥ف٣ ٔغلَٛ ٟ٘ب٣٤ ت٥ِٛذ ؿذٜ»

ٚظ٥فٝ خٛد سا ا٘زبْ ٣ٔ دٞذ ٚ ثٝ ا٤ٗ ٔٙظٛس ٚػب٤ُ آصٔب٤ـٍب٣ٞ ٔخُ سعٛثت ػٙذ، ػٛوؼّٝ، ٚػب٤ُ 

ٝ ا٢ ٚ  . دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت... ؿ٥ـ



 تعويزگاُ*

ٗ آالت ت٥ِٛذ٢ پٛدس ٔب٣ٞ ثشا٢ ا٘زبْ ثٝ ٔٛلغ ت٥ِٛذ ٔغلٛالت ٥٘بص ثٝ تؼ٥ٕشٌبٜ دس دسٖٚ   ٔبؿ٥

وبسخب٘ٝ داسد وٝ دس ا٤ٗ ساثغٝ ٚاعذ تؼ٥ٕشٌبٜ ثب أىب٘بت ا٥ِٚٝ ٚ اثضاس وبسٌب٣ٞ پ٥ؾ ث٣ٙ٥ ؿذٜ اػت ٚ دس 

ٗ آالت اص خذٔبت پ٥ٕب٘ىبساٖ اػتفبدٜ خٛاٞذ ٕ٘ٛد . ساثغٝ ثب ػش٤ٚغ ٞب ٚ تؼ٥ٕشات اػبػ٣ ٔبؿ٥
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تأسيساتتزقٍتزقرساًي*

ٗ االت ت٥ِٛذ٢ ٚ تز٥ٟضات ٚ ػب٤ش تأػ٥ؼبت ػ٣ٕٔٛ ا٤ٗ ٚاعذ ت٥ِٛذ٢ ثٝ ا٘شط٢ ثشق ٥٘بص   ٔبؿ٥

داس٘ذ وٝ ثٝ ا٤ٗ ٔٙظٛس ثب٤ذ ضٕٗ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ أىب٘بت داخ٣ّ ثشا٢ ا٤ٗ تأػ٥ؼبت، ا٘ـؼبة ثشق اص 

. ؿشوت تٛص٤غ ثشق خش٤ذاس٢ ؿٛد

 

تأسيساتآبٍآبرساًي*

 ثشا٢ تأ٥ٔٗ آة ٔٛسد ٥٘بص خظ ت٥ِٛذ، فضب٢ ػجض، ػبختٕبٖ ٞب ٚ آة آؿب٥ٔذ٣٘ وبسٌشاٖ ٥٘بص ثٝ 

. تأ٥ٔٗ ٔخضٖ رخ٥شٜ آة، ِِٛٝ وـ٣ آة ٚ خش٤ذ عك ا٘ـؼبة آة دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت

 

تأسيساتسَختٍسَخترساًي*

 ثشا٢ رخ٥شٜ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ ػٛخت ٔٛسد ٥٘بص ا٤ٗ ٚاعذ ت٥ِٛذ٢ ٥٘بص ثٝ ٤ه ػذد ٔخضٖ پٙذ ٞضاس 

. ٥ِتش٢ ٣ٔ ثبؿذ وٝ دس ا٤ٗ عشط پ٥ؾ ث٣ٙ٥ ؿذٜ اػت
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سيستنگزهايصٍسزهايص*

 ثشا٢ تأ٥ٔٗ ٌشٔب٤ؾ ٚ ػشٔب٤ؾ ا٤ٗ ٚاعذ ت٥ِٛذ٢، وِٛشٌبص٢ ٚ ت٤ٟٛٝ ٚ ثخبس٢ پ٥ؾ ث٣ٙ٥ ؿذٜ 

. اػت

 

سيستناطفاءحزيك*

 ثٝ ٔٙظٛس ر٥ٌّٛش٢ اص خغشات آتؾ ػٛص٢ الصْ اػت اعت٥بط ٚ پ٥ـ٥ٍش٢ ٞب٢ الصْ ثٝ خلٛف 

َ ٞب٢ آتؾ ٘ـب٣٘ ثشا٢ وٙتشَ ٚ سػب٤ت  دس لؼٕت ا٘جبس ٔغلَٛ ثٝ ػُٕ آ٤ذ ٚ دس ا٤ٗ ساثغٝ وپؼٛ

. ا٣ٕٙ٤ ٚاعذ پ٥ؾ ث٣ٙ٥ ؿذٜ اػت

 

تزآٍرداًزصيهَردًياسطزح-6

 ثب تٛرٝ ثٝ تأػ٥ؼبت ٚ ٚػب٤ُ عُٕ ٚ ٘مُ ٔٛسد ٥٘بص ٚاعذ ت٥ِٛذ٢ دس رذَٚ ر٤ُ ا٘شط٢ ٔٛسد 

. ٥٘بص ا٤ٗ عشط اسائٝ ٣ٔ ؿٛد
 

ٔالعظبت ٔمذاس ٘ٛع ا٘شط٢ سد٤ف 

 و٥ّٛٚات 70تٛاٖ ثشق ٔلشف٣ و٥ّٛٚات 000/100ثشق  1

- ٔتشٔىؼت 5000آة  2

- ٥ِتش 50000ٌبصٚئ٥ُ  3

-  ٥ِتش 000/25ثٙض٤ٗ  4

 
 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 36 

 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

  ٥ِذ٢ ٚ غ٥شت٥ِٛذ٢ٚتثشآٚسد ص٥ٔٗ، ػبختٕبٖ - 7

ػبختٕبٖ ت٥ِٛذ٢ ٚ غ٥شت٥ِٛذ٢ ثشآٚسد  – 7-1

 

 (ٔتشٔشثغ)ٔمذاسؿشط سد٤ف 

 500ػبِٗ ت٥ِٛذ  1

 100ا٘جبسٞب  2

 50آصٔب٤ـٍبٜ ٚ تؼ٥ٕشٌبٜ  3

 100اداس٢، سفب٣ٞ ٚ خذٔبت٣  4

 750رٕغ وُ 

 

  ػبص٢ ص٥ٔٗ ٚ ٔغٛعٝثشآٚسد  – 7-2

 

ٔمذاس ؿشط سد٤ف 

 ٔتشٔشثغ 4200ص٥ٔٗ  1

 ٔتشٔشثغ 3200خبوجشداس٢ ٚ تؼغ٥ظ  2

ٔتشٔشثغ 260د٤ٛاسوـ٣  3

ٔتشٔشثغ 500پ٥بدٜ سٚػبص٢ ٚ پبسو٥ًٙ  4

ٔتشٔشثغ 400ا٤زبد فضب٢ ػجض  5

ػذد 30ت٥شثشق ثشا٢ سٚؿٙب٣٤  6
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تزآٍردًيزٍياًساًيهَردًياسطزح-8
٥٘ش٢ٚ ا٘ؼب٣٘ ٔبٞش ٚ ٔتخلق ٔٛسد ٥٘بص ٞش ٚاعذ ت٥ِٛذ٢ اػت ٚ ثب٤ذ ثشا٢ اػتخذاْ 

ا٤ٗ ٥٘شٚٞب، دلت ٤ٚظٜ ا٢ ٕ٘ٛد ٚ عتٕبً لجُ اص ؿشٚع ثٝ وبس ثشا٢ آٟ٘ب آٔٛصؽ ٞب٢ الصْ تؼش٤ف ٚ ثٝ 

. ٥٘ش٢ٚ ا٘ؼب٣٘ ٔٛسد ٥٘بص ا٤ٗ ٚاعذ ت٥ِٛذ٢ دس رذَٚ ر٤ُ اسائٝ ٣ٔ ؿٛد. ٔشعّٝ ارشا دسآٚسدٜ ؿٛد

 

 (٘فش)تؼذادؿشط سد٤ف 

 1تى٥ٙؼ٥ٗ ت٥ِٛذ  1

 2وبسٌشٔبٞش 

 9وبسٌش ػبدٜ 

 1ػشپشػت آصٔب٤ـٍبٜ  2

 6 فشٚؽ –اداس٢، خذٔبت٣ ٔب٣ِ وبسٔٙذ  3

 1ٔذ٤ش٤ت  4

 20رٕغ وُ 

 

تزآٍردهَاداٍليِهَردًياسطزح-9

ػٕالً ثشا٢ ت٥ِٛذ پٛدس خٛساو٣ ثشا٢ داْ ٚ ع٥ٛس ٣ٔ تٛاٖ اص تٕبْ آثض٤بٖ اػتفبدٜ وشد أب ثؼ٥بس٢  

اص آثض٤بٖ ٔلشف خٛساو٣ داس٘ذ ٚ ثبِغجغ اػتفبدٜ اص آٟ٘ب ثشا٢ پٛدس ٔب٣ٞ ٚ ػپغ خٛسان داْ ٚ ع٥ٛس 

ٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ ٣ٕ٘ ثبؿذ ثٙبثشا٤ٗ دس فشآ٤ٙذ ت٥ِٛذ پٛدس ٔب٣ٞ ٣ٔ ثب٤ؼت٣ اص ٔٙبثؼ٣ ثٟشٜ ثشد وٝ 

دس عبَ عبضش دس ثشخ٣ اص وبسخب٘ٝ ٞب٢ ت٥ِٛذ وٙؼشٚ ٔب٣ٞ،  اص ضب٤ؼبت خظ ت٥ِٛذ . غ٥شخٛساو٣ ثبؿٙذ

ثٝ ٞش عبَ دس ٔم٥بع كٙؼت٣ ثٝ . وٙؼشٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔبدٜ ا٥ِٚٝ ثشا٢ خظ پٛدس ٔب٣ٞ اػتفبدٜ ٣ٔ ؿٛد

 ثشاثش ٥ٔضاٖ ت٥ِٛذ، ٔٛاد 4دس ٘ت٥زٝ عذٚد .  تٗ ٔب٣ٞ، ٤ه تٗ پٛدس ٔب٣ٞ عبكُ ٣ٔ ؿٛد4اصا٢ ٞش 

. ا٥ِٚٝ ٔٛسد ٥٘بص اػت
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 دس ت٥ِٛذ ا٘جٜٛ پٛدس ٔب٣ٞ ثٝ ػٙٛاٖ ٔغلَٛ اك٣ّ دس اوخش د٥٘ب اص ٔب٥ٞبٖ ثؼ٥بس وٛصه 

َ ٞب٢ ٌزؿتٝ ٔٛسد تٛرٝ « فب٘ٛع ٔب٥ٞبٖ»ك٥ذ ٔب٣ٞ ٞب٢ س٤ض ٤ب . غ٥شخٛساو٣ اػتفبدٜ ٣ٔ ؿٛد دس ػب

. ثشا٢ ت٥ِٛذ پٛدس ٔب٣ٞ لشاس ٌشفتٝ وٝ دسا٤ٗ لؼٕت ثغٛس خالكٝ ثٝ آٟ٘ب اؿبسٜ ٣ٔ ؿٛد

داسا٢ سً٘ ٔتٕب٤ُ ثٝ لٟٜٛ ا٢، خبوؼتش٢ ٤ب ٘مشٜ ا٢ ثب صـٕب٣٘ دسؿت « فب٘ٛع ٔب٥ٞبٖ »

. ثٛدٜ ٚ ثٝ ػّت ٚرٛد ا٘ذأه ٞب٢ ٘ٛس٢ ثش س٢ٚ ثذ٘ـبٖ ثٝ ا٤ٗ ٘بْ ٘ب٥ٔذٜ ٣ٔ ؿٛ٘ذ

 ثٙتٛػٕبتشٚتْٛ ٘ٛع خبك٣ اص ا٤ٗ ٘ٛع ٔب٣ٞ اػت وٝ دس دس٤ب٢ رٙٛة ثشا٢ ت٥ِٛذ پٛدس ٔب٣ٞ 

.  ٌشْ ٣ٔ ثبؿذ6 تب 2 ػب٘ت٣ ٔتش اػت ٚ داسا٢ ٚص٣٘ عذٚد 5 تب 3ا٤ٗ ٔب٣ٞ عذٚد . ك٥ذ ٣ٔ ؿٛد

رخبئش ػظ٥ٓ ٚ دػت ٘خٛسدٜ ا٢ اص ٤ه ٘ٛع فب٘ٛع  (FAO) ثٙبثشا تغم٥مبت ػبصٔبٖ رٟب٣٘ فبئٛ 

اص خب٘ٛادٜ ٥ٔىتٛف٥ذٜ ٚ اص ت٥شٜ ٔضٚپالط٤ه ٞب دس دس٤ب٢ ػٕبٖ ٔٛرٛد « ثٙتٛػٕبتشٚتْٛ»ٔب٣ٞ س٤ض ثٝ ٘بْ 

اِجتٝ ا٤ٗ ٘ٛع ٔب٣ٞ دس ٕٞٝ آثٟب ٚرٛد  ٘ذاسد ٚ ثشا٢ ك٥ذ آٖ ٞٓ ٥٘بص ثٝ تىِٙٛٛط٢ ك٥ذ كٙؼت٣ . اػت

. ٣ٔ ثبؿذ

ثب تٛرٝ ثٝ ...  ٥ٔضاٖ ٔٛاد ا٥ِٚٝ ثؼت٣ٍ ثٝ صٙذ ػبُٔ داسد ٔب٘ٙذ ظشف٥ت اػ٣ٕ ٚاعذ ت٥ِٛذ٢ ٚ 

 تٗ ٔب٣ٞ فمظ ٤ه تٗ پٛدس ٔب٣ٞ ت٥ِٛذ ٣ٔ ؿٛد ٚ ثب اعتؼبة ضب٤ؼبت، 4ا٤ٗ ٔٛاسد ٚ ا٤ٗ وٝ اص ٞش 

 ػذد و٥ؼٝ 6250ٕٞض٥ٙٗ رٟت ثؼتٝ ثٙذ٢ ثٝ تؼذاد .  تٗ ٔب٣ٞ دس ػبَ ٣ٔ ثبؿذ٥٘2200بص ثٝ 

.  و٣٤ّٛ٥ ٔٛسد ٥٘بص اػت80پالػت٥ى٣ 

 
ٔلشف ػبال٘ٝ ٘بْ ٔٛاد ا٥ِٚٝ سد٤ف 

 تٗ 2200ٔب٣ٞ  1

 ػذد 6250و٥ؼٝ  2
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تزًاهِسهاًثٌذياجزايطزح-10

ٖ ثٙذ٢ اػت وٝ دس ا٤ٗ لؼٕت   ٜ ا٘ذاص٢ ثٝ ٔٛلغ ٞش ٚاعذ ت٥ِٛذ٢ ٥٘بص ثٝ اسائٝ ثش٘بٔٝ صٔب ثشا٢ سا

ٖ ثٙذ٢ پٛدس ٔب٣ٞ اسائٝ ٣ٔ ؿٛد . ثش٘بٔٝ صٔب

 

ٔذت صٔبٖ ؿشط سد٤ف 

 (ٔبٜ)

ٔالعظبت 

: ٔشعّٝ اَٚ 1

اخز ٔزٛصٞب 

ثؼض٣ اص فؼب٥ِت ٞب  2

 :هزحلِدٍم 2

ػمذلشاسداد ثشا٢ خش٤ذ آة ٚ ثشق، ص٥ٔٗ ٚ ػبختٕبٖ ٞب 

ثٝ كٛست ٔٛاص٢ ا٘زبْ  2

٣ٔ ؿٛد 

 :هزحلِسَم 3

ػفبسؽ خش٤ذ ٔبؿ٥ٗ آالت ٚ تأػ٥ؼبت 

ٚ دس ٘ت٥زٝ صٔبٖ ثٟشٜ  3

ثشداس٢ اص ا٤ٗ عشط ٞب 

. وٕتش ٣ٔ ؿٛد  :هزحلِچْارم 4

ٖ ػبص٢ ٚ ٘لت ٔبؿ٥ٗ آالت ٚ  ػ٥ّٕبت ػبختٕب

تأػ٥ؼبت 

4 

 :هزحلِپٌجن 5

آٔٛصؽ پشػُٙ ٚ ت٥ِٛذ آصٔب٤ـ٣ 

2 

 :هزحلِضطن 6

ت٥ِٛذ تزبس٢ 

1 
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پيطٌْادهحلاجزايطزح-11

ثشا٢ آ٘ىٝ پٛدس ٔب٣ٞ تبصٜ ٚ ٔشغٛث٣ ت٥ِٛذ ؿٛد ٣ٔ ثب٤ؼت٣ فبكّٝ ٔٙبثغ ك٥ذ سا ثب خظ ت٥ِٛذ ثٝ  

وٙذ  صشا وٝ پشٚتئ٥ٗ ٔٛرٛد دس ٔب٣ٞ پغ اص ٔشي آٖ، ؿشٚع ثٝ آصاد وشدٖ ٥٘تشٚطٖ ٣ٔ. عذالُ سػب٘ذ

 ث٥ـتش ثبؿذ اص ٔشغٛث٥ت پٛدس ٔب٣ٞ وبػتٝ (TVN)وٝ دس ٟ٘ب٤ت ٞش صٝ ٥ٔضٖ ٥٘تشٚطٖ آصاد ؿذٜ 

٣ٔ ؿٛد ِزا ٣ٔ ثب٤ؼت٣ صٔبٖ ٍٟ٘ذاس٢ ٔب٣ٞ سا ثٝ عذالُ سػب٘ذ، ٞشصٙذ وٝ ٍٟ٘ذاس٢ ٔب٣ٞ دس ٔخبصٖ 

.  دسرٝ ػب٘ت٣ ٌشاد اص ػشػت آصاد ؿذٖ اصت آٖ ٣ٔ وبٞذ4ػشد ٚ دس عذٚد دٔب٢ 

 ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِت ػٙٛاٖ ؿذٜ فٛق ثٟتش٤ٗ ٔغُ ثشا٢ اعذاث ٚاعذ ت٥ِٛذ پٛدس ٔب٣ٞ، ؿٟشٞب٢ 

. آثبداٖ، خشٔـٟش، ٔبٞـٟش ٚ ؿبدٌبٖ ٣ٔ ثبؿذ
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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

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي كل تَليذ - 21

هحاسبِ قيوت توام شذُ  - 22

بزآٍرد قيوت فزٍش هحصَل - 23
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 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

  

هعزفيهحصَلٍتزًاهِتَليذسالياًِ-1

 

٥ٔضاٖ ؿشط سد٤ف 

 تٗ 500پٛدس ٔب٣ٞ  1

 تٗ 75سٚغٗ ٔب٣ٞ 

سٚص 300تؼذاد سٚص وبس دس ػبَ  2

 ٘ٛثت 1تؼذاد ٘ٛثت وبس دس سٚص  3

 ػبػت 8ػبػت وبس٢ دس ٞش ٘ٛثت  4

 

رٍشتَليذهحصَل-2

:  سٚؽ ت٥ِٛذ ٔغلَٛ پٛدس ٔب٣ٞ عجك فّٛد٤بٌشاْ ثٝ ؿشط ر٤ُ ارشا ٣ٔ ؿٛد

 د٤ً ثخبس سٚغٗ ٔب٣ٞ

ديگ  دستگاىپرس ٔٙجغ آة ٚ سٚغٗ ػب٘تش٤فٛط

 بخار

 ماىي خردكن

 تفكيك كننذه آب ماىي

 سيلكون آسياب دستگاه خشك كن
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 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

  
تزآٍردهمذاريٍرياليهَاداٍليِ-3



٥ٔضاٖ ٘بْ ٔٛاد ا٥ِٚٝ سد٤ف 

ٔٛسد ٥٘بص 

ثٟب٢ ٚاعذ ٚاعذ 

 (س٤بَ)

ثٟب٢ وُ 

 (س٤بَ)

 000/000/200/2 000/000/1تٗ  2200ٔب٣ٞ   1

 000/125/3 500عذد  6250و٥ؼٝ  2

 000/125/203/2رٕغ وُ 

 

تزآٍردهمذاريٍريالياًزصيهَردًياس-4

 

ثٟب٢ ٚاعذ ٔمذاس ٚاعذ ؿشط سد٤ف 

 (س٤بَ)

ثٟب٢ وُ 

 (س٤بَ)

 000/000/30 300 000/100و٥ّٛٚات ػبػت ثشق  1

 000/000/5 1000 000/5ٔتشٔىؼت آة  2

 000/000/25 1000 ٥ِ25000تش ثٙض٤ٗ  3

 000/500/12 250 ٥ِ000/50تش ٌبصٚئ٥ُ  4

- - - ٔتشٔىؼت ٌبص  4

 000/000/50رٕغ وُ 
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 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

  

تزآٍردًيزٍياًساًيٍّشيٌِّايآى-5

 

تؼذاد ؿشط سد٤ف 

 (٘فش)

ٔتٛػظ عمٛق 

 (س٤بَ)ٔبٞب٘ٝ 

 14عمٛق وُ ثشا٢ 

 (س٤بَ)ٔبٜ  

 000/000/98 000/000/7 1ٔذ٤ش٤ت  1

 000/000/70 000/000/5 1تى٥ٙؼ٥ٗ  2

 000/000/168 000/000/4 3وبسٌش ٔبٞش  3

 000/000/441 000/500/3 9وبسٌشػبدٜ  4

 000/000/294 000/500/3 6ٔب٣ِ ٚ خذٔبت٣ -وبسٔٙذ اداس٢ 5

 000/000/071/1-  20رٕغ وُ  6

 000/330/246- - ث٥ٕٝ وبسفشٔب 23% 7

 000/330/317/1رٕغ وُ ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ٥٘ش٢ٚ ا٘ؼب٣٘ 
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 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

  

تزآٍردّشيٌِّايهاضييآالتتَليذ-6



ثٟب٢ ٚاعذ تؼذاد ٘بْ ٔبؿ٥ٗ آالت سد٤ف 

 (س٤بَ)

ثٟب٢ وُ 

 (س٤بَ)

 000/000/50 000/000/50 1دػتٍبٜ خشدوٗ  1

 000/000/40 000/000/40 1دػتٍبٜ پخت  2

 000/000/500 000/000/500 1دػتٍبٜ ػب٘تش٤فٛط  3

 000/000/120 000/000/120 1تغ٥ّظ وٙٙذٜ  4

 000/000/100 000/000/100 1دػتٍبٜ خـه وٗ  5

 000/000/30 000/000/30 1آػ٥بة  6

 000/000/45 000/000/45 1دػتٍبٜ پشع  7

 000/000/25 000/000/25 1ػ٥ّ٥ىٖٛ  8

 000/000/10 000/000/10 1ٔخضٖ آة ٚ سٚغٗ  9

 000/000/920رٕغ وُ  
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 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

  

تزآٍردّشيٌِّايتجْيشاتٍتأسيساتعوَهي-7

 

ثٟب٢ ٚاعذ تؼذاد ٘بْ تز٥ٟضات سد٤ف 
 (س٤بَ)

ثٟب٢ وُ 
 (س٤بَ)

 000/000/120 ٤000/000/120ىؼش٢ تأػ٥ؼبت ثشق ٚ ثشق سػب٣٘  1
 000/000/30 000/000/30" تأػ٥ؼبت آة ٚ آة سػب٣٘  2
 000/000/80 000/000/80" تأػ٥ؼبت ػشٔب٤ؾ ٌٚشٔب٤ؾ  3
 000/000/30 000/000/30" ػ٥ؼتٓ ػٛخت سػب٣٘  4
 000/000/50 000/000/50" ػ٥ؼتٓ اعفبء عش٤ك  5
 000/000/150 000/000/150 1د٤ً ثخبس  6
 000/000/10 000/000/10 1وٕپشػٛس ٞٛا  7
 000/000/100 000/000/100" اثضاس وبسٌب٣ٞ ٚ  آصٔب٤ـٍب٣ٞ   8
 000/000/85 000/000/85" تأػ٥ؼبت فبضالة  9

 000/000/655رٕغ وُ  
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 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

 
تزآٍردّشيٌِّايٍسائطًمليِعوَهيٍٍسايلحولًٍمل-8



ثٟب٢ ٚاعذ تؼذاد ٘بْ ٚػ٥ّٝ سد٤ف 

 (س٤بَ)

ثٟب٢ وُ 

 (س٤بَ)

 000/000/150 000/000/150 1 تٗ 5وب٥ٖٔٛ  1

 000/000/140 000/000/70 1تٗ ٥ِ2فتشان  2

 000/000/80 000/000/80 1 تٗ 2ٚا٘ت  3

 000/000/300رٕغ وُ  

 

ِّايلَاسمٍاثاثيِاداري-9 تزآٍردّشيٌ

ٝ ٞب٢ ٔشثٛط ثٝ تز٥ٟضات ٚ ٚػب٤ُ اداس٢ ٚ خذٔبت٣ ثٝ ؿشط ر٤ُ اػت : ٞض٤ٙ

 

تْايٍاحذتعذادضزحرديف

(ريال)

تْايكل

(ريال)

 000/000/20 000/000/20ػش٢ وبُٔ 2خظ تّفٗ ٚ فبوغ  1

 000/000/35 000/000/35ػش٢ 1ٔجّٕبٖ اداس٢  2

 000/000/4 000/500ػش٢ 8وٕذ ٚ فب٤ُ  3

 000/000/4 000/500سري ٥ٔ8ضٚ ِٛاصْ اِتغش٤ش  4

 000/000/4 000/200 عذد 20كٙذ٣ِ  5

 000/000/20 000/000/10عذد 2سا٤ب٘ٝ  6

 000/000/87رٕغ وُ  
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 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

  
تزآٍردّشيٌِّايسهيي،ساختواىٍهحَطِساسي-10

تزآٍردّشيٌِّايسهيي–10-1



 (س٤بَ)ثٟب٢ وُ (س٤بَ)ثٟب٢ ٚاعذٚاعذ ٔمذاس سد٤ف 

 000/000/420 000/100ٔتشٔشثغ  4200 1

 

تزآٍردّشيٌِّايساختواىساسي–10-2



همذارضزحرديف
(هتزهزتع)

تْايٍاحذ
(ريال)

تْاي
(ريال)كل

 000/000/750 000/500/1 500ػبِٗ ت٥ِٛذ  1

 000/000/150 000/500/1 100ا٘جبسٞب  2

 000/000/95 000/900/1 50آصٔب٤ـٍبٜ ٚتؼ٥ٕشٌبٜ  3

 000/000/210 000/100/2 100اداس٢،سفب٣ٞ ٚخذٔبت٣    4

 000/000/205/1-  750رٕغ وُ 
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 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

  

ِّايهحَطِساسي-10-3 تزآٍردّشيٌ



 (س٤بَ)ثٟب٢ وُ (س٤بَ)ثٟب٢ ٚاعذ ٔمذاس ؿشط سد٤ف 

 000/000/160 000/50 ٔتش ٔشثغ 3200خبوجشداس٢، خبوش٤ض٢ ٚ تؼغ٥ظ  1

 000/000/78 000/300 ٔتش ٔشثغ 260د٤ٛاس وـ٣  2

 000/000/90 000/300 ٔتش ٔشثغ 300خ٥بثبٖ وـ٣ ٚ پبسو٥ًٙ  3

 000/000/100 000/200 ٔتش ٔشثغ 500فضب٢ ػجض  4

 000/9000 000/300 ػذد ت٥ش ثشق 30سٚؿٙب٣٤  5

 000/000/447رٕغ وُ 



ِّايسهيي،ساختواىٍهحَطِساسيجوعتٌذيتز-10-4 آٍردّشيٌ



ٝ ٞب ؿشط سد٤ف   (س٤بَ)ٞض٤ٙ

ٝ ٞب٢ ػبختٕبٖ ػبص٢   1  000/000/205/1ٞض٤ٙ

ٝ ٞب٢ ٔغٛعٝ ػبص٢  2  000/000/477ٞض٤ٙ

 000/000/682/1 2 ٚ 1رٕغ سد٤ف  3

 000/000/420ٞض٤ٙٝ ص٥ٔٗ  4

 000/000/934/1رٕغ وُ 
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 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

  

تزآٍردّشيٌِّايلثلاستْزُتزداري-11



ٝ ٞبؿشط سد٤ف   (س٤بَ)ٞض٤ٙ

 000/000/15ٞض٤ٙٝ ٔغبِؼبت ٔمذٔبت٣ ٚ ت٥ٟٝ عشط ارشا٣٤   1

ٝ ٞب٢ تبػ٥غ ؿشوت ٚ اخز ٔزٛصٞب   2  000/000/10ٞض٤ٙ

ٝ ٞب٢ ربس٢ دٚسٜ ارشا٢ عشط  3  000/000/300ٞض٤ٙ

ٝ ٞب٢ ٔشثٛط ثٝ دس٤بفت تؼ٥ٟالت ثب٘ى٣  4  000/000/50ٞض٤ٙ

 000/000/150ٞض٤ٙٝ ٞب٢ آٔٛصؿ٣ ٚ ثٟشٜ ثشداس٢ اصٔب٤ـ٣  5

ٝ ٞب   6  000/250/26ػب٤ش ٞض٤ٙ

 000/250/551رٕغ وُ 

 

تزآٍردسزهايِثاتت-12



ٝ ٞب ؿشط سد٤ف   (س٤بَ)ٞض٤ٙ

 000/000/920ٔبؿ٥ٗ آالت  ت٥ِٛذ   1

 000/000/655تز٥ٟضات ٚ تبػ٥ؼبت ػ٣ٕٔٛ   2

 000/000/300ٚػب٤ُ ٘م٥ّٝ  3

 000/000/420ص٥ٔٗ  4

 000/000/682/1ػبختٕبٖ ٚ ٔغٛعٝ ػبص٢  5

 000/000/87احبح٥ٝ ٚ ِٛاصْ اداس٢  6

ٜ ا٘ذاص٢  7  000/750/78٘لت ٚ سا

ٝ ٞب٢ پ٥ؾ ث٣ٙ٥ ٘ـذٜ  8  500/137/207 ( الالْ فٛقدسكذ 5)ٞض٤ٙ

ٝ ٞب٢ لجُ اص ثٟشٜ ثشداس٢  9  000/250/551ٞض٤ٙ

 500/137/901/4 رٕغ وُ
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 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

 
تزاٍردسزهايِدرگزدش-13



ٝ ٞب تؼذاد سٚص وبس٢ ؿشط سد٤ف   (س٤بَ)ٞض٤ٙ

 750/468/330 45ٔٛاد ا٥ِٚٝ داخ٣ّ  1

- - ٔٛاد ا٥ِٚٝ خبسر٣  2

 500/555/219سٚص 50عمٛق ٚ ٔضا٤ب٢ وبسوٙبٖ   3

 333/833/10سٚص 65ا٘ٛاع ا٘شط٢ ٔٛسد ٥٘بص  4

ٝ ٞب٢ فشٚؽ  5  000/000/60- ٞض٤ٙ

ٝ ٞب 6  854/042/31-  ( دسكذ الالْ فٛق5)ػب٤ش ٞض٤ٙ

 937/899/651رٕغ وُ 

 

تزآٍردسزهايِگذاريكلًٍحَُتاهييهٌاتع-14

ٍردسزهايِگذاريكلآتز-14-1

ػشٔب٤ٝ  ٌزاس٢ وُ = ػشٔب٤ٝ حبثت + ػشٔب٤ٝ دس ٌشدؽ 

ػشٔب٤ٝ  ٌزاس٢ وُ  = 500/137/901/4 +937/899/651 = 437/037/553/5س٤بَ      
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 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

  

ًحَُتاهييهٌاتعٍاخذٍامتاًكي-14-2



سزهايِگذاريدرصذضزحرديف

(ريال)

 000/455/960/1 40ػٟٓ ٔتمبض٣ ػشٔب٤ٝ حبثت   1

 500/682/940/2 60ػٟٓ ثب٘ه ثٝ كٛست ٚاْ دساص ٔذت 

 981/569/195 30ػٟٓ ٔتمبض٣ ػشٔب٤ٝ دس ٌشدؽ  2

 956/329/456 70ػٟٓ ثب٘ه ثٝ كٛست ٚاْ وٛتبٜ ٔذت 

 194/886/63 14 (وٛتبٜ ٔذت)ػشٔب٤ٝ دس ٌشدؽوبسٔضد  3

 550/695/411 14 ( ػب5ِٝ)ػشٔب٤ٝ حبثت دساص ٔذت
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 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

  

ِّاياستْالن-15 تزآٍردّشيٌ

 

ٝ ٞبدسكذ ؿشط سد٤ف   (س٤بَ)ٞض٤ٙ

 000/000/92 10ٔبؿ٥ٗ آالت ت٥ِٛذ  1

 000/500/65 10تبػ٥ؼبت ػ٣ٕٔٛ  2

 000/000/30 10ٚػب٤ُ ٘م٥ّٝ  3

 000/100/84 5ػبختٕبٖ ٚ ٔغٛعٝ ػبص٢  4

 000/400/17 20احبح٥ٝ ٚ ِٛاصْ اداس٢  5

 000/875/7 10ٞض٤ٙٝ ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاص٢  6

 750/713/20 10پ٥ؾ ث٣ٙ٥ ٘ـذٜ  7

 750/588/317- رٕغ اػتٟالن داسا٣٤ ٞب٢ حبثت  8

 000/250/110 20اػتٟالن لجُ اص ثٟشٜ ثشداس٢  9

 750/838/427رٕغ وُ اػتٟالن 
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 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

  
ِّايغيزعولياتي-16 تزآٍردّشيٌ



ٝ ٞبؿشط سد٤ف   (س٤بَ)ٞض٤ٙ

 000/250/110اػتٟالن لجُ اص ثٟشٜ ثشداس٢  1

 550/695/411وبسٔضد تؼ٥ٟالت ثب٘ى٣ دساص ٔذت  2

 550/945/521رٕغ وُ 

 

ِّايًگْذاريٍتعويزات-17 تزآٍردّشيٌ



ٝ ٞبدسكذ ؿشط سد٤ف   (س٤بَ)ٞض٤ٙ

 000/000/46 5ٔبؿ٥ٗ آالت ت٥ِٛذ  1

 000/500/65 10تبػ٥ؼبت ػ٣ٕٔٛ  2

 000/000/30 10ٚػبئظ ٘م٥ّٝ  3

 000/640/33 2ػبختٕبٖ ٚ ٔغٛعٝ ػبص٢  4

 000/700/8 10احبح٥ٝ ٚ ِٛاصْ اداس٢  5

ٝ ٞب٢ پ٥ؾ ث٣ٙ٥ ٘ـذٜ ٢ٞض 6  000/192/9 دسكذ الالْ فٛق 5٘

 000/032/193رٕغ وُ 
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 پَدركزدىهاّي:عٌَاىطزح

  

ِّايعولياتي-18 تزآٍردّشيٌ



ٝ ٞبؿشط سد٤ف   (س٤بَ)ٞض٥٘

ٝ ٞب٢ غ٥ش پشػ٣ّٙ دفتش ٔشوض٢  1  000/000/20ٞض٤ٙ

ٝ ٞب٢ ربس٢ آصٔب٤ـٍبٜ  2  000/000/60ٞض٤ٙ

 000/000/240ٞض٤ٙٝ ٞب٢ فشٚؽ  3

 000/000/60ٞض٤ٙٝ ٞب٢ عُٕ ٚ ٘مُ  4

 000/000/380رٕغ وُ 

 

ٍردّشيٌِّايثاتتتَليذآتز-19



ٝ ٞبدسكذ ؿشط سد٤ف   (س٤بَ)ٞض٤ٙ

 500/730/119/1 85عمٛق ٚ ٔضا٤ب٢ وبسوٙبٖ  1

 000/000/10 20ا٘ٛاع ا٘شط٢  2

 750/838/427 100ٞض٤ٙٝ اػتٟالن  3

 200/303/19 10ٞض٤ٙٝ ٍٟ٘ذاس٢ ٚ تؼ٥ٕشات  4

 536/190/55-  ( دسكذ5/3)ٞض٤ٙٝ ٞب٢ پ٥ؾ ث٣ٙ٥ ٘ـذٜ 5

 986/062/632/1- رٕغ ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ت٥ِٛذ   6

 000/000/57 15ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ػ٥ّٕبت٣  7

 275/802/9 100( 002/0)ث٥ٕٝ وبسخب٘ٝ  8

 194/886/63 100وبسٔضد تؼ٥ٟالت ثب٘ى٣  9

 455/751/762/1رٕغ وُ ٞض٤ٙٝ ٞب٢ حبثت 
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ِّايهتغيزتَليذ-20 تزآٍردّشيٌ

 

 (س٤بَ)ٞض٤ٙٝ ٞبدسكذ ؿشط سد٤ف 

 000/125/203/2 100ٔٛاد ا٥ِٚٝ  1

 500/599/197 15عمٛق ٚ ٔضا٤ب٢ وبسوٙبٖ  2

 000/000/40 80ا٘ٛاع ا٘شط٢  3

 800/728/173 90ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ٍٟ٘ذاس٢ ٚ تؼ٥ٕشات  4

ٝ ٞب٢ پ٥ؾ ث٣ٙ٥ ٘ـذٜ  5  866/505/91-  دسكذ 5/3ٞض٤ٙ

 166/959/705/2- رٕغ ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ٔتغ٥ش ت٥ِٛذ  6

ٝ ٞب٢ ػ٥ّٕبت٣  7  000/000/323 85ٞض٤ٙ

ٝ ٞب٢ ٔتغ٥ش ت٥ِٛذ   166/959/028/3رٕغ وُ ٞض٤ٙ

 

ِّايكلتَليذ-21 تزآٍردّشيٌ

ٝ ٞب٢ ٔتغ٥ش ت٥ِٛذ          ٞض٤ٙٝ ٞب٢ وُ ت٥ِٛذ = ٞض٤ٙٝ حبثت ت٥ِٛذ + ٞض٤ٙ

ٝ ٞب٢ وُ ت٥ِٛذ  = 455/751/762/1+166/959/028/3=621/710/791/4س٤بَ         ٞض٤ٙ
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هحاسثِليوتتوامضذُ-22

ل٥ٕت تٕبْ ؿذٜ ٞشو٥ّٛ  = ٞض٤ٙٝ ٞب٢ وُ ت٥ِٛذ        

      ظشف٥ت اػ٣ٕ ت٥ِٛذ 

ل٥ٕت تٕبْ ؿذٜ ٞشو٥ّٛ     =      621/710/791/4    = 9583    
      000/500 



ٍردليوتفزٍشآتز-23



ٝ ٞب ؿشط سد٤ف  وُ اسصؽ ت٥ِٛذ ثشاػبع  (س٤بَ)ٞض٤ٙ

ظشف٥ت اػ٣ٕ 

 621/710/791/4 9583ل٥ٕت تٕبْ ؿذٜ ٞش و٥ّٛ  1

 000/000/290/62 12458ل٥ٕت فشٚؽ ٞش و٥ّٛ  2

 000/500/437/1 2875ػٛد ٞش و٥ّٛ   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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:فزٍشكلهحاسثِ-1

 فشٚؽ وُ =  ٞش و٥ّٛل٥ٕت فشٚؽ ×ت٥ِٛذ ظشف٥ت 

فزٍشكل=12232×500000=000/000/229/6

 

 :هحاسثِسَدسالياًِ-2

سَدكل=ظزفيتتَليذ×سَدّزكيلَ

سَدكل=000/500×2875=000/500/437/1

هحاسثِّشيٌِتَليذدرًمطِسزتسز-3

ِسز=ّشيٌِثاتت ًِمطِسزت ّشيٌ

ّشيٌِهتغيز

 فشٚؽ وُ    

 

  402/375/456/3
491

455/751/762/1

000/000/229/6

166/959/28/3
1

455/751/762/1







ٝ  ت٥ِٛذ دس ٘مغٝ ػشثؼش  =  ٞض٤ٙ

 

تَليذًمطِسزتسزدرصذهحاسثِ  -4

ِثاتت×100 ًمطِسزتسزدر درصذتَليذ=ّشيٌ

ِهتغيز فزٍشكل–ّشيٌ



 درصذ توليذ در نقطو سربسر=          455/751/762/1           ×100=1/55درصذ

         166/959/028/3-000/000/229/6 

-1  
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هحاسثِسهاىتزگطتسزهايِ-5



ًزختاسگطتسزهايِ-5-1

ًزختاسگطتسزهايِ=سَدساالًِ×100

ِگذاريكل سزهاي



ًزختاسگطتسزهايِ= 

 

تزگطتسزهايِدٍرُ-5-2

دٚسٜ ثشٌـت ػشٔب٤ٝ     = ػشٔب٤ٝ وُ         =                  
       ػٛدوُ 

 
دٚسٜ ثشٌـت ػشٔب٤ٝ       =    437/037/553/5 =   9/3 (ػٝ ػبَ ٚ ٘ٝ ٔبٜ)  

        000/500/437/1 

 

عمٛق ػشا٘ٝ = ٜ    وُ عمٛق ٔبٞبٖ    هحاسثِحمَقسزاًِ-6

             تؼذاد وُ وبسوٙبٖ 

 

875/488/5ريال    
20

500/777/109
 =  ٝ٘عمٛق ػشا

9/25100درصذ
437/037/553/5

000/500/437/1
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هحاسثِفزٍشسزاًِ-7

       فشٚؽ ػشا٘ٝ   =     فشٚؽ وُ                      

     تؼذاد وُ وبسوٙبٖ 

 

 فشٚؽ  ػشا٘ٝ =   000/000/229/6   = 000/450/311س٤بَ      

               20  

هحاسثِسطحسيزتٌايسزاًِ-8

ٖ ٞب      ػغظ ص٤شثٙب٢ ػشا٘ٝ     =  ٔؼبعت وُ ػبختٕب

           تؼذاد وبسوٙبٖ 

 

ػغظ ص٤شثٙب٢ ػشا٘ٝ  =  750 = 5/37       ٔتش ٔشثغ  
             25 



هحاسثِسزهايِگذاريسزاًِثاتت-9

ٝ ٌزاس٢ حبثت ػشا٘ٝ    = ػشٔب٤ٝ ٌزاس٢ حبثت       ػشٔب٤

          تؼذاد وُ وبسوٙبٖ

 

ػشٔب٤ٝ ٌزاس٢ حبثت ػشا٘ٝ     =  500/137/901/4 = 875/056/245=س٤بَ 

           20 
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 ًسثتارسشافشٍدُهاضييآالت-10

ٗ آالت ت٥ِٛذ × 100    ٗ آالت ثٝ ػشٔب٤ٝ حبثت    = اسصؽ ٔبؿ٥ دسكذ اسصؽ ٔبؿ٥
ٝ ٌزاس٢ حبثت      ػشٔب٤

 
ٗ آالت ثٝ ػشٔب٤ٝ حبثت    =   000/000/920× 100=8/18       دسكذ دسكذ اسصؽ ٔبؿ٥

                   500/137/901/4 

 

درصذكاركٌاىتَليذتِكلكاركٌاى-11

درصذكاركٌاىتَليذتِكلكاركٌاى=تعذادكاركٌاىتَليذ×100
تعذادكلكاركٌاى


دسكذ وبسوٙبٖ ت٥ِٛذ ثٝ وُ وبسوٙبٖ   =   12   × 100 = 60    دسكذ 
            20  

 

ِدرگزدشتِسزهايِثاتت-12 ًسثتسزهاي

٘ؼجت ػشٔب٤ٝ دس ٌشدؽ ثٝ حبثت ػشا٘ٝ    = ػشٔب٤ٝ دس ٌشدؽ  ×  100           
     ػشٔب٤ٝ حبثت 

 

٘ؼجت ػشٔب٤ٝ دسٌشدؽ ثٝ حبثت ػشا٘ٝ   =  937/899/651× 100 = 3/13      دسكذ 
        500/137/901/4 
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هحاسثِضاخصّايتْزٍُريطزح-13

ًسثتسَدتِفزٍش-13-1

٘ؼجت ػٛد ثٝ فشٚؽ وُ    =          ػٛد       × 100     
              فشٚؽ وُ 

     
٘ؼجت ػٛد ثٝ فشٚؽ     =     000/500/437/1× 100 =  1/23دسكذ 

       000/000/229/6 

 

ًسثتسَدتِسزهايِثاتت-13-2

٘ؼجت ػٛد ثٝ ػشٔب٤ٝ حبثت     =           ػٛد     × 100     
               ػشٔب٤ٝ حبثت 

 
٘ؼجت ػٛد ثٝ ػشٔب٤ٝ حبثت   =       000/500/437/1 × 100 = 3/29دسكذ 

         500/137/901/4 
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(سياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ضزحرديف

 100 100 100 90 80دسكذاػتفبدٜ اصظشف٥ت  1

 500 500 500 450 400 (تٗ)٥ٔضاٖ ت٥ِٛذ  2

 000/000/229/6 000/000/229/6 000/000/229/6 000/100/606/5 000/200/983/4 (س٤بَ)فشٚؽ خبِق  3

:  وؼش٣ٔ ؿٛد 4

ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ت٥ِٛذ 

497/368/833/3 559/539/312/4 621/710/791/4 621/710/791/4 621/710/791/4 

 379/289/437/1 379/289/437/1 379/289/437/1 441/560/293/1 503/831/149/1ػٛد٘ب٤ٚظٜ  5

: وؼش٣ٔ ؿٛد 6

ٝ ٞب٢ ػ٥ّٕبت٣  ٞض٤ٙ

000/000/304 000/000/342 000/000/380 000/000/380 000/000/380 

 379/289/057/1 379/289/057/1 379/289/057/1/ 441/560/951 503/831/845ػٛدػ٥ّٕبت٣  7

: وؼش٣ٔ ؿٛد 8

ٝ ٞب٢ غ٥شػ٥ّٕبت٣  ٞض٤ٙ

440/556/417 995/750/469 550/945/521 550/945/521 550/945/521 

 829/343/535 829/343/535 829/343/535 446/809/481 ٤ٚ063/275/428ظٜ (ص٤بٖ)ػٛد 9

- - - - - ٔب٥ِبت ٚ ػٛد ػٟبْ  10

 829/343/535 829/343/535 829/343/535 446/809/481 063/275/428ػٛدپغ اصٔب٥ِبت ػٟبْ  11

 167/772/980/1 338/428/445/1 509/084/910 063/275/428- ػٛدٚص٤بٖ ػٙٛات٣  12

 996/115/516/2 167/772/980/1 338/428/445/1 509/084/910 063/275/428ػٛد٘مُ ثٝ تشاص٘بٔٝ  13
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