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ضشحسديف

 هطخصاتطشح* 1

تٗ دسػاَ 2300عشش تِٛيذپشٚفيُ اصضايؼات وـاٚسصي   

 

 هاضييآالتتَليذ* 6

 % 10:     تخؾ داخُ- 

 دسكذ 90:    تخؾ خاسخي- 

 ضاخصّايعولياتي 2

 سٚص 300:         تؼذاد سٚصواسي

 ٘ٛتت 2:        تؼذاد٘ٛتت واسي

 ػاػت 8:           صٔاٖ ٞش٘ٛتت

صٔيٗ ٚ ػاختٕاٖ *  7

 ٔتشٔشتغ 7000ٔؼاضت صٔيٗ         -  

 ٔتشٔشتغ 1700ػغص صيشتٙا            - 

  ٔتشٔشتغ 700ػاِٗ تِٛيذ             - 

    "     700ا٘ثاسٞا                    - 

"  300اداسي، سفاٞي، تأػيؼات - 

دسصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسكذ 100:         ٔٛاد داخّي

 :       -ٔٛاد خاسخي

 

 سشهايِگزاسي* 8

 سياَ 000/790/658/106ػشٔايٝ ثاتت        - 

 " 050/853/163/4 دسٌشدؽ        "- 

   "  050/643/822/110:      ٌزاسي وُ"- 

"  135/697/914/2ٚاْ وٛتاٜ ٔذت    - 

 تعذادماسمٌاى* 4

 ٘فش 1ٔذيش ػأُ      - 

 ٘فش 1ٔذيشتِٛيذ       - 

  ٘فش 12واسٌش ٔاٞش      - 

 "   15واسٌش ػادٜ      - 

 ٘فش 5تىٙيؼيٗ        - 

  ٘فش4واسٔٙذ           - 

 ٘فش 38                     

 ّضيٌِّايتَليذ* 9

 سياَ 539/112/591/14ٞضيٙٝ ٞاي ثاتت تِٛيذ    - 

 "376/649/395/22 ٔتغيش                      "- 

 "  915/761/986/36:           ٞضيٙٝ ٞاي وُ- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 ٍٔاويّٛٚات ػاػت 2880:  تشق ٔلشفي ػاِيا٘ٝ- 

 ٔتشٔىؼة 3500:  آب ٔلشفي ػاِيا٘ٝ- 

 ِيتش 000/150:            ٌاصٚئيُ  - 

  ِيتش 000/30:                تٙضيٗ- 

:      - تلفيٝ فاضالب - 

دارد :           اعفاء ضشيك-

 

 ضاخصّاياقتصاديطشح* 10

ٝ ػشتؼش-   دسكذ 7/49:  دسكذتِٛيذدس ٘مغ

َ ٞاي تاصٌـت ػشٔايٝ-  ٞفت ػاَ ٚپٙح ٔاٜ :   ػا

ٝ وُ واسوٙاٖ-  ٖ تِٛيذت  دسكذ 50:  دسكذواسوٙا

% 100:          دسكذ ػٟٓ ٔٙاتغ داخّي- 
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هقذهِ-1

 تشٔي ٌشدد ٚ دس ايٗ دٞٝ يه تشوية 1900زٛب تٝ اٚاتُ دٞٝ - تاسيخسٝ تشويثات تشٔٛػت

 فشٔاِذئيذ ٚ ٌشد زٛب دس ػت ؿذٜ تٛد – وٝ اص فُٙ (Bake Lite)تداسي اِٚيٝ تا ٘اْ تداسي تاوّيت 

.  ٚاسد تاصاس ؿذ

 ؿأُ پيٛ٘ذ دٚ كٙؼت اػت وٝ تٝ ِطاػ تاسيخي (WPC) زٛب –پيذايؾ كٙؼت پالػتيه 

.  اعالػات ا٘ذن ٚ تؼياس ٔتفاٚتي سا اص ٚيظٌي ٞا ٚ دٚسٕ٘اٞاي ٞش يه اص آٟ٘ا دس دػت داسيٓ

كٙؼت پالػتيه داساي دا٘ؾ تٟيٝ پالػتيه ٚ كٙؼت ٔطلٛالت زٛتي داساي تدشتيات ٚ ٔٙاتغ 

 تا تِٛيذ پٙدشٜ فؼاِيت (WPC)تيـتشي دس ػاخت ٔطلٛالت تاصاسي اػت ٚ ٘خؼتيٗ ٚاضذ تِٛيذي

.  خٛد سا آغاص ٕ٘ٛد

 زٙذيٗ دٞٝ اػت وٝ تِٛيذ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ (WPC)دس وـٛس آٔشيىا، تشويثات پالػتيه زٛب

تذيٗ ِطاػ اص لذٔت تيـتشي ٘ؼثت تٝ ػايش وـٛسٞا تشخٛسداس اػت أا ايٗ ٔطلٛالت تٟٙا دس دٞٝ 

ٞش زٙذ ػٕذٜ سؿذ ايٗ كٙؼت دس أشيىا تؼياس ٘ٛپا تٛدٜ ٚ ٔشتٛط تٝ زٙذ . اخيش دس اسٚپا تِٛيذ ؿذٜ ا٘ذ

تٝ دِيُ تٛػؼٝ كٙؼت زٛب دس أشيىا ٚ اػتفادٜ اص ٔاؿيٗ آالت پيـشفتٝ خٟت . دٞٝ اخيش ٔي تاؿذ

تثذيُ آٟ٘ا تٝ ٔطلٛالت تا اسصؽ التلادي، اػتفادٜ اص پّي پشٚپيّٗ دس داخُ دػتٍاٜ اوؼتشٚطٖ خٟت 

.   پالػتيه ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفت–تِٛيذ ٔطلٛالت زٛب 

تٝ عٛس وّي روش ايٗ ٘ىتٝ ضائض إٞيت اػت وٝ دٚسٕ٘اي تشخي اص كٙايغ پالػتيىي تٝ ٘طٛ 

ضيشت آٚسي دس دٞٝ اخيش تغييش ٕ٘ٛدٜ اػت ٚ تٛخٝ تٝ ايٗ كٙؼت تا ٔٛفميت ٞاي تٝ دػت آٔذٜ اص 

 ٚ آٌاٞي ٞا ٚ دسن تيـتش اص خٛب ٚ تٛػؼٝ تِٛيذ وٙٙذٌاٖ تدٟيضات ٚ تذاسوات WPCزٙذ ٔطلَٛ 

اكّي ٚ ؿا٘غ ضضٛس دس تاصاسٞاي خذيذ تٝ ٚيظٜ دس تخؾ ػاختاسي دس ػاختٕاٖ ٞاي تضسي تطشيه 
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آٟ٘ا ػميذٜ . كٙايغ ٔطلٛالت زٛتي، تٝ خٛتي دس ضاَ تغييش دٚسٕ٘اي خٛد ٞؼتٙذ. ؿذٜ اػت

.   تٝ ػٙٛاٖ ساٞي تشاي افضايؾ پايذاسي زٛب تا ٍٟ٘ذاسي ا٘ذن دس تخؾ ٔلشفي ٔي تاؿذ(WPC)داس٘ذ

 

تعشيفٍيظگيّاٍهطخصاتفٌيهحصَل-2

تعشيفهحصَل-2-1

 تٝ تشويثاتي (WOOD-Plastic Composites)پالػتيىي  - اكغالش تشويثات زٛتي

اعالق ٔي ؿٛد وٝ اص زٛب ٚ تشٔٛپالػتيه تـىيُ ؿذٜ ا٘ذ، ٔطلَٛ ايٗ عشش اص زٛب ٚ 

اص ايٗ تشويثات، .  ٔؼشٚف ٔي تاؿذ(Poly woud)تشٔٛپالػتيه ٔي تاؿذ وٝ اكغالضاً تٝ پّي ٚٚد 

تشٔٛػت ٞا . ٔطلٛالت تؼياس ٔتٙٛع ٚ ٔتفاٚتي خٟت ٔلشف دس كٙايغ ٔختّف تٝ دػت ٔي آيذ

ايٗ . پالػتيه ٞايي ٞؼتٙذ وٝ يىثاس تاصيافت ؿذٜ ا٘ذ ٚ ٕ٘ي تٛاٖ آٟ٘ا سا تا ٌشٔادٞي ٔدذد رٚب وشد

.  ٔٛاد وٝ ؿأُ سصيٗ ٞايي ٔا٘ٙذ اپٛوؼي ٞا ٚ فِٙٛيىغ ٞا ٔي تاؿٙذ

 

ٍيظگيّاٍهطخصاتفٌيهحصَل-2-2

 زٛب ٔٛاد تشويثي ضميمي تٛدٜ ٚ ٚيظٌي ٞاي تٕاْ ٔٛاد تشويثي سا داسا –تشويثات پالػتيه 

ٝ ا٘ذ أا تشاوٓ آٟ٘ا غاِثاً تاالتش اص . ٔي تاؿذ آٟ٘ا ػختي ٚ لذست سا اص ٚيظٌي ٞاي زٛب ٚ پالػتيه ٌشفت

ٚيظٌي ايٗ ٔٛاد تٝ عٛس ٔؼتميٓ اص ػاختاس آٟ٘ا ٌش فتٝ ٔي ؿٛد يؼٙي آٟ٘ا تشويثي دسٚ٘ي . آٖ دٚ اػت 

پالػتيه تٝ عٛس ٔٛثش ػغص سٚي زٛب سا تٝ ػٙٛاٖ يه اليٝ ٘اصن . اص ػٙاكش زٛب ٚ پالػتيه ٞؼتٙذ

 دسكذ سعٛتت آب خزب ٔي 7/0فمظ )ٔماٚٔت تاالي ايٗ تشوية دس تشاتش سعٛتت . ٔي پٛؿا٘ذ

سعٛتت تٟٙا ٔي تٛا٘ذ دس تخؾ ٞاي سٚتاص زٛب خزب ؿذٜ ٚ . ٘تيدٝ ٔؼتميٓ ػاختاس آٖ اػت(وٙذ
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أىاٖ ا٘تماَ تٝ پٛؿؾ پالػتيىي سا ٘ذاسد ٚ دس ٘تيدٝ ايٗ تشوية ٘ؼثت تٝ سعٛتت تؼياس ٔماْٚ تٛدٜ ٚ 

 زٛب –يىي ديٍش اص ٚيظٌي ٞاي تاسص ٔطلَٛ پالػتيه . اص ٞدْٛ لاسذ ٞا ٚ ضـشات ٘يض  دس أاٖ اػت

فـاس ٔطيظ صيؼت تشاي اػتفادٜ ٚ تاصيافت ضايؼات كٙؼتي ٞش سٚصٜ . ػاصٌاسي تا ٔطيظ صيؼت اػت

تشاي . افضايؾ عَٛ ػٕش ٚ دٚاْ ٔٛاد ػاختٕا٘ي ٕٞسٖٛ زٛب اص ضشٚسيات اػت. تيـتش ٔي ؿٛد

اػتفادٜ وٙٙذٌاٖ فشآٚسدٜ ٞاي پالػتيىي واٞؾ ٚاتؼتٍي تٝ ٔٛاد پتشٚؿيٕي يه ضشٚست اػت صيشا وٝ 

ايٗ ٔٛاد تا تٛخٝ تٝ ٚاتؼتٍي آٟ٘ا تٝ ليٕت ٘فت، ليٕت ايٗ ٔٛاد ٞٓ دس ٘ٛػاٖ ٔي تاؿذ ٚ ٔلشف 

وٙٙذٌاٖ فشآٚسدٜ ٞاي زٛتي ٘يض تايذ واسآٔذي ٔٙاتغ سا افضايؾ دادٜ ٚ ضايؼات دٚتاسٜ ٔٛسد تاصيافت لشاس 

  دسكذ تش ٔيضاٖ واسايي آٖ 40ايٗ تشويثات دس ٔمايؼٝ تا فشآٚسي ػٙتي زٛتي تيؾ اص . ٌيش٘ذ

:  ايٗ ٔطلٛالت داساي فٛائذ ديٍشي ٘يض تشاي ٔطيظ صيؼت ٞؼتٙذ وٝ ػثاستٙذ اص. افضايٙذ ٔي

.  داساي ضايؼات ٘ازيضي تٛدٜ ٚ ٕٞاٖ ضايؼات ا٘ذن ٘يض لاتّيت تاصيافت ٚ اػتفادٜ ٔدذد سا داس٘ذ- 

.  ايٗ تشويثات داساي ٞيسٍٛ٘ٝ تشويثات آِي فشاسي ٕ٘ي تاؿٙذ- 

.  ايٗ ٔٛاد لاتُ تاصيافت تٛدٜ ٚ پغ اص اتٕاْ دٚسٜ واسايي ؿاٖ تاص ٞٓ ٔي تٛا٘ٙذ تٝ واس ٌش فتٝ ؿٛ٘ذ- 

.  ضايؼات ايٍٙٛ٘ٝ ٔٛاد خغش٘ان ٘ثٛدٜ ٚ ٔي تٛاٖ آٟ٘ا سا تا اػتفادٜ اص سٚؽ ٞاي اػتا٘ذاسد تخّيٝ ٕ٘ٛد- 

.  اص ػايش ٚيظٌي ٞاي ايٗ ٔطلٛالت ٔي تٛاٖ تٝ دٚاْ، ػختي ٚ ا٘ثؼاط خغي ٔٙاػة اؿاسٜ ٕ٘ٛد

 

بشسسياستاًذاسدّايهلي،بييالوللي،مذهحصَلٍتعشفِگوشمي-3

ًامٍمذهحصَل-3-1

.  سا داسا ٔي تاؿذ20211220تشسػي ٞا ٘ـاٖ ٔي دٞذ وٝ ايٗ ٔطلٛالت وذ آيؼيه تٝ ؿٕاسٜ 

.  دس ٚالغ ٔطلٛالت تِٛيذي تطت ايٗ وذ دس لاِة تختٝ ٞاي زٛتي ٔغشش ٔي تاؿٙذ
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تش ايٗ اػاع الصْ تٝ روش اػت وٝ تا تٛخٝ تٝ لاتّيت ٔاؿيٗ آالت ٚ تا تغييش دس ٘ٛع لاِة ٞا، 

ُ ٞاي زٛب  .   پالػتيه ٘يض ٔيؼش ٔي تاؿذ–أىاٖ تِٛيذ پشٚفي

 

ضواسُتعشفِگوشمي-3-2

سٚؽ عثمٝ تٙذي ٔٛسد اػتفادٜ دس تاصسٌا٘ي خاسخي ايشاٖ، عثمٝ تٙذي تشٚوؼُ اػت وٝ تٙاتش 

٘ياصٞا ٚ واستشدٞاي خاف ٔٛخٛد، ٔؼٕٛالً تمؼيٓ تٙذي ٞاي تيـتشي دس صيش تؼشفٝ ٞا ا٘داْ ٌشفتٝ 

.  اػت

تا تٛخٝ تٝ ٘ٛ تٛدٖ ايٗ ٘ٛع ٔطلٛالت، تاوٖٙٛ ٞير ٌٛ٘ٝ ٚاسدات ٚ يا كادسات سػٕي تشاي ايٗ 

.  ٔطلٛالت ثثت ٘ـذٜ اػت ٚ تٙاتشايٗ ؿٕاسٜ تؼشفٝ ٌٕشوي ٞٓ تشاي ايٗ ٔطلَٛ ٚخٛد ٘ذاسد

 

ضشايطٍاسدات-3-3

ايٗ ٔطلٛالت تاوٖٙٛ ٚاسداتي ٘ذاؿتٝ اػت ٚ ِزا تشاي ٚاسدات آٟ٘ا ٞٓ ٞيسٍٛ٘ٝ ؿشايظ خاكي 

.  ٔغشش ٘ـذٜ اػت

 

بشسسياستاًذاسدّايهليٍبييالوللي-3-4

.  تشاي ايٗ ٔطلٛالت تاوٖٙٛ اػتا٘ذاسد ّٔي تذٚيٗ ٘ـذٜ اػت

 ؿاخق ٞايي WPC (WOOD-Plastic Composites)تشاي وٙتشَ ويفيت ٔطلٛالت 

تشاي ٔثاَ ا٘دٕٗ آصٔايؾ ٚ ٔٛاد آٔشيىا . ٔثُ ٔماٚٔت، دٚاْ ٚ تشوية ٔٛاد تذٚيٗ ؿذٜ اػت

(ASTM) يه ساٞىاس دٚ لؼٕتي سا تشاي تٟثٛد اػتا٘ذاسدٞاي WPC ( پالػتيه–وأپٛصيت زٛب ) 
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ُ ٞاي ػاختٕا٘ي ايداد وشدٜ اػت  اِٛاس پالػتيىي، ؿأُ ٔطلٛالتي ASTMاػتا٘ذاسد . تشاي پشٚفي

.   دسكذ سصيٗ تاؿٙذ50اػت وٝ ؿأُ تيؾ اص 

.   اؿاسٜ ٔي ؿٛدASTM دس خذَٚ ريُ تٝ تؼذادي اص اػتا٘ذاسدٞاي

 

ؿٕاسٜ اػتا٘ذاسد سديف 

1 ASTM D256 

2 ASTM D790 

3 ASTM D955  

4 ASTM 648 

5 ASTM 1238 

6 ASTM D1413 



هَاسدهصشفٍماسبشدّايهحصَل-4

ايٗ ٔطلٛالت تٝ دِيُ خٛاف ٚ ٚيظٌي ٞايي وٝ داسد، داساي واستشدٞاي تؼياس صيادي ٔي تاؿذ 

 پالػتيه –ٔطلٛالت تِٛيذي زٛب . صيشا وٝ ايٗ ٘ٛع ٔطلٛالت اص تٙٛع تِٛيذ تشخٛسداس ٔي تاؿٙذ

، (ٚػايُ تضئيٙي داخّي)ٔٛسد ٔلشف تخؾ ٞاي ٔختّفي اص لثيُ ػاختٕاٖ ػاصي، خٛدسٚ ػاصي 

.  ٔي تاؿذ... دوٛساػيٖٛ، ساٜ آٞٗ، وـتي ػاصي ٚ 

واستشد ػٕذٜ ايٗ وأپٛصيت ٞا تيـتش تٝ ٔٛاسدي ٕٞسٖٛ تضئيٗ وشدٖ، سٚوؾ واسي ٚ 

 (WPC) پالػتيه–زٟاسزٛب ٞا ٚ لاِة ٞاي پٙدشٜ تاص ٔي ٌشدد ٚ اص آ٘دائيىٝ وأپٛصيت زٛب 
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تشويثي اص فيثشٞا ٚ ٔٛاد پالػتيىي ٚ ٔٛاد افضٚد٘ي ٞؼتٙذ ِزا ٔي تٛاٖ تؼتٝ تٝ ٘ٛع واستشد ٔطلَٛ، 

خٛاف ٔذ ٘ظش ٔلشف وٙٙذٜ اص لثيُ ٔماٚٔت دس تشاتش آتؾ، اكغىان، ػايك كٛت تٛدٖ ، اػتطىاْ ٚ 

سا دس آٖ ِطاػ ٕ٘ٛد وٝ ايٗ أش خٛد اص  تشتشي ٞا ٚ ٚيظٌي ٞاي خٛب ايٗ ٔطلَٛ ... ػختي ٔٙاػة ٚ 

 پالػتيه تٝ سٚؽ اوؼتشٚطٖ ٚ تا لاِة ٞاي ٔتفاٚت تٝ ؿىُ –وأپٛصيت ٞاي زٛب . تٝ ؿٕاس ٔي آيذ

ايٗ وأپٛصيت ٞا ٔطلٛالت زٛتي ٞؼتٙذ وٝ ٘ياصي تٝ فشاٚس ي تؼذي ٘ذاس٘ذ ٚ . ٟ٘ايي تثذيُ ٔي ؿٛد

اص ايٗ سٚ تشاي اػتفادٜ دس فضاي تاص وٝ ػايش . دس تشاتش ؿشايظ خٛي، سعٛتت ٚ لاسذ ٞا ٔماْٚ ٞؼتٙذ

.  اِٛاس واسايي ٘ذاؿتٝ، تؼياس ٔٙاػة ٞؼتٙذ

 پالػتيه ٕٞسٙيٗ تشاي اػتؼٕاَ دس داخُ ٚ خاسج ػاختٕاٖ –اص وأپٛصيت ٞاي فيثش زٛب 

ٔٛاسد ٔلشف ايٗ وأپٛصيت ٞا دس وـٛسٞاي كٙؼتي پيـشفتٝ تٝ ٌٛ٘ٝ اي اػت وٝ  . ٘يض تٟشٜ ٔي ٌيش٘ذ

تٝ عٛس ٔثاَ اص ايٗ وأپٛصيت ٞا دس ػاخت ػفاَ ٞاي ػمفي، اػىّٝ . دس اوثش كٙايغ واستشد داس٘ذ

.  دسيايي، ّٔضٚٔات اداسي، اتضاس آالت لاِة ٞا، اِٛاسٞاي ػمفي ٚ ػايش ٔطلٛالت اػتفادٜ ٔي وٙٙذ

ٝ ٞاي وف اِٛاس، ٔثّٕاٖ اداسي، زٟاسزٛب ٞا، پشٚفيُ  ٚ اخضاء،  واستشد تاسص ايٗ ٔطلَٛ دس تخت

دس ٚ پٙدشٜ، لش٘يضٞا، ٘شدٜ ٞا، لفؼٝ تٙذي، ػشؿٝ وـتي ٞا، تاسا٘ذاصي  تٙذس، سٚوؾ واسي ػٕٛدي ٚ 

. ٔي تاؿذ... افمي خاسخي، تشاٚسع سيُ ساٜ آٞٗ، واتيٙت ٚ 

 

اّويتاستشاتظينيماالٍبشسسيماالّايجايگضيي-5

بشسسيماالّايجايگضيي-5-1

 پالػتيه تٝ –تؼياسي اص تِٛيذ وٙٙذٌاٖ دس ٚ پٙدشٜ تٝ عٛس خذي تٝ وأپٛصيت ٞاي زٛب 

لغغ دسختاٖ تٝ ػٙٛاٖ ٔادٜ سايح تشاي ػاخت دس ٚ . ػٙٛاٖ يه خايٍضيٗ تشاي زٛب ٔي ٍ٘ش٘ذ
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زشا وٝ لغغ ايٗ دسختاٖ ، خٟت تشيذٖ زٛب . پٙدشٜ ٞاي زٛتي تٝ عٛس فضايٙذٜ ٍ٘شاٖ وٙٙذٜ ٔي تاؿذ

ػپغ ٔٛاد تٝ ٞٓ زؼثيذٜ خشد ؿذٜ ٚ تٝ لغؼات كطيطي تىٝ . ٚ زؼثا٘ذٖ اٖ وٙاس ٞٓ ٔي تاؿذ

ايٗ ٔشاضُ ٞضيٙٝ ٞا ٚ ضايؼات زٛب . ٔي ؿٛ٘ذ تا دس ػش ٞٓ وشدٖ دس ٚ  پٙدشٜ ٔٛسد اػتفادٜ لشا ٌيش٘ذ

.  تٝ عٛس وّي ٔطلٛالت فّضي خايٍضيٗ ايٗ ٘ٛع ٔطلٛالت ٔي تاؿٙذ. سا افضايؾ ٔي دٞٙذ

 

اّويتاستشاتظينيماال-5-2

زٛب يه واالي ػٕٛٔي ٚ پش ٔلشف دس خٟاٖ اػت وٝ ٕٞا٘ٙذ ػايش واالٞا تِٛيذ ٚ ٔلشف 

ِيىٗ دس كٛستيىٝ ٍ٘اٜ دليك تٝ ص٘ديشٜ تِٛيذ ٚ ٔلشف ايٗ واال تـٛد، ٘تيدٝ ٌيشي خٛاٞذ . ٔي ٌشدد

: ؿذ وٝ ايٗ واال اص إٞيت تؼياس تاال دس خٛأغ تشخٛسداس اػت وٝ ٔي تٛاٖ داليُ ريُ سا ٔغشش ٕ٘ٛد



.پالستيلبِسالهتهحيطصيستمولهيًوايذ–تَليذهحصَالتچَب-

، ا٘ٛاع فيثش ٚ ٚ اِياف ٌياٞي ٚ پّيٕشٞاي ٔي تاؿٙذ وٝ «  پالػتيه–زٛب » ٔادٜ اِٚيٝ تِٛيذ 

اٚالً تخؾ ػٕذٜ ايٗ ٔٛاد سا اِياف ٌياٞي تـىيُ ٔي دٞذ ٚ ثا٘ياً ايٗ اِياف ٔي تٛا٘ذ ٞش ٘ٛع ٔادٜ 

تٙاتشايٗ تا ايٗ واس ٔيضاٖ . تاؿذ... وـاٚسصي اػٓ اص تاٌاع، خان اسٜ، ػثٛع ٌٙذْ، پٛػتٝ تش٘ح  ٚ 

.  ٔلشف پالػتيه ٞا وٝ دس ٔطيظ تدضيٝ ٘اپزيش ٔي تاؿٙذ وٕتش ٔي ٌشدد

 

ايجادماالييبااسصشافضٍُباالاصهَادمطاٍسصيبااسصشموتش-

تاصيافت ٚ تثذيُ اِياف عثيؼي تا اسصؽ وٕتش، يىي ديٍش اص ٔضيت ٞاي ايٗ عشش اػت وٝ دس 

.  ػغص ّٔي ٔي تٛاٖ اص آٖ تٝ ػٙٛاٖ يه عشش ٔفيذ ياد وشد
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ماّصضشٍستقطعدسختاى-

زٛب تٝ عٛس ٔؼتميٓ اص دسخت ضاكُ ٔي ؿٛد ِزا تا تٛػؼٝ خٕؼيت وـٛسٞا، ٘ياص تاصاس تٝ 

زٛب تيـتش ؿذٜ ٚ تشاي تأيٗ آٖ، الصْ اػت دسختاٖ تيـتشي لغغ ٌشدد ٚ ايٗ ٔٛضٛع تا تٛخٝ تٝ 

 پالػتيه ػثة واٞؾ –تِٛيذ ٔطلٛالت زٛب . ٔطذٚديت خٍُٙ دس وـٛس تؼياس ضائض إٞيت اػت

.  ٘ياص تاصاس تٝ زٛب عثيؼي ؿذٜ ٚ دس ٟ٘ايت ضشٚست لغغ دسختاٖ واٞؾ پيذا ٔي ٕ٘ايذ

 

بشسسيباصاس-6

مطَسّايعوذُتَليذمٌٌذٍُهصشفمٌٌذُ-6-1

َ ٞاي ٌزؿتٝ  –ػٕذٜ تِٛيذ وٙٙذٜ ٔطلٛالت زٛب   پالػتيه دس د٘يا آٔشيىا ٔي تاؿذ ٚ دس ػا

.  وـٛسٞاي اسٚپايي ٞٓ تٝ تِٛيذ ايٗ ٔطلَٛ سٚي آٚسدٜ ا٘ذ

 

ضشايطصادسات-6-2

اص آ٘دائيىٝ ٔطلَٛ ٔٛسد تشسػي دس ايٗ عشش، ٔطلِٛي خذيذ ٚ تاصٜ تِٛيذ ؿذٜ اػت ٚ 

تشاػاع آٔاس ٚ اعالػات كادسات ٚ ٚاسدات ٚصاست تاصسٌا٘ي ايٗ ٔطلٛالت كادساتي ٘ذاؿتٝ اػت ٚ ِزا 

.  ؿشايغي ٞٓ تشاي آٟ٘ا ٔٙظٛس ٘ـذٜ اػت 
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بشسسيظشفيتبْشُبشداسيٍسًٍذتَليذاصآغاصبشًاهِسَمتامٌَى-6-3

.   زٛب دس وـٛس تٝ ؿشش ريُ ٔي تاؿذ–ٚاضذٞاي فؼاَ دس صٔيٙٝ ٔطلٛالت پالػتيه 

 (ٔتش ٔىؼة)ظشفيت اػٕئطُ اخشاي عشش اػتاٖ ٘اْ ٚاضذ سديف 

 5000ٌتٛ٘ذ خٛصػتاٖ ؿشوت زٛب دص  1

 5000ٌشٌاٖ ٌّؼتاٖ ؿشوت كٙايغ زٛب ّٔر ٌشٌاٖ  2

 دسكذ 60تا تٛخٝ تٝ ٔـىالتي وٝ ٚاضذٞاي تِٛيذي دس اتتذاي فؼاِيت خٛد داس٘ذ ٔؼٕٛالً دس آغاص تا 

.   ٔتش ٔىؼة تياٖ ٕ٘ٛد6000ظشفيت خٛد، واس ٔي وٙٙذ وٝ ٔي تٛاٖ ظشفيت ٚالؼي ايٗ ٔطلٛالت سا 

 

بشسسيٍضعيتطشحّايجذيذٍطشحّايتَسعِدسدستاجشا-6-4

 پالػتيه سا اخز – ٚاضذ كٙؼتي، ٔدٛص ػاخت واسخا٘ٝ تِٛيذ پشٚفيُ زٛب 38دس ضاَ ضاضش 

 تٗ ٔي تاؿذ ٞير ٌٛ٘ٝ 143514 ٚاضذ وٝ ظشفيت تِٛيذ آٟ٘ا تشاتش 18ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ وٝ دس ايٗ تيٗ 

 . دس خذَٚ ريُ ِيؼت ايٗ ٚاضذٞا آٚسدٜ ؿذٜ اػت . پيـشفتي دس آٟ٘ا تٝ زـٓ ٕ٘ي خٛسد
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دس كذ پيـشفت  (تٗ)ظشفيت ٘اْ اػتاٖ  ٘اْ ٚاضذ سديف 

 10 2800آرس تايداٖ غشتي ؿشوت سٚياي ٟٔاتاد  1

 20 40اكفٟاٖ ؿشوت پاست پّيٕش  2

-  2000 اكفٟاٖافتخاسي  3

-  3000 اكفٟاٖؿادٔٙذ  4

-  170 اكفٟاٖػغٛفي  5

 4 2400 اكفٟاٖوياٖ اسثي  6

-  2000 اكفٟأٖظاٞشي  7

-  1600 اكفٟأٖيش اتٛاِماػٕي  8

 15 5000 اكفٟاٖ٘ٛا٘ذيـاٖ كٙؼت  9

-  1000 اكفٟاٖيادٌاسي  10

 1 5000ايالْ  ؿشوت ػپٟش پالػتيه ػضب  11

 8 20000تٟشاٖ كٙؼت آسيا  12

-  5000زٟاسٔطاَ ٚ تختياسي خؼشٚ ٔطٕذي  13

-  700زٟاسٔطاَ ٚ تختياسي تٛرس خٕٟش ػّغا٘ي  14

-  5600خشاػاٖ زٛب صيؼت ػتاتاد  15

-  800 خشاػاٖسفاٜ ٌؼتش ٟٔشآٚساٖ  16

-  800 خشاػأٖدتٕغ تِٛيذي كٙايغ پالػتيه  17

-  3200 خشاػأٖطٕذ تمي خٛاس ؿىياٖ  18

 17 10000 ص٘داٖاػالْ پّيٕش  19

-  3200 ص٘داٖػثاع سضايي   20

-  40000 ص٘دأٖلغفي خؼشٚؿاٞي  21

-  88 ػٕٙاٖكادلپٛس  22

-  2000 ػٕٙاٖلَٛ خشد  23

-  16000 لضٚيٗتٛػؼٝ كٙايغ خاٚسٔيا٘ٝ  24
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دس كذ پيـشفت  (تٗ)ظشفيت ٘اْ اػتاٖ  ٘اْ ٚاضذ سديف 

-  12400 لضٚيٗخٕؼٝ ٔطٕذ پٛس  25

-  24 لضٚيٗفّه فشػايي  26

-  1920 لٓضاخي ٔطٕذي  27

-  12 لٓاٞشاْ پّيٕش  28

-  10000 لٓاٞشاْ كٙؼتي پّيٕش  29

-  3600 ٌّؼتاٖؿشوت تؼاٚ٘ي تؼتٝ تٙذي  30

-  900 ٌّؼتاٖؿشيفي  31

 10 3000 لٓٔديذ ا٘ٛسي  32

-  100 ٌّؼتاٖكٙايغ زٛب پّيٕش  33

-  1000 ٔاص٘ذساٖپاسع تٛػٗ  34

 10 3000 ٕٞذاٖزٛب تالػت  35

-  8000 ٕٞذاٖاسدال٘ي  36

-  4000 يضدافشاٌؼتش وٛيش  37

-  194754 -خٕغ وُ  38
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پيصبيٌيعشضِ-6-5

.   دس ػاَ ٞاي آتي ؿشوت ٞاي تا پيـشفت فيضيىي ريُ تٝ تٟشٜ  تشداسي خٛاٞٙذ سػيذ 

 

دس كذ پيـشفت ػاَ تٟشٜ تشداسي سديف 

 70-99 87. ػاَ اَٚ 1

 45-69 88. ػاَ دْٚ 2

 1-45 89. ػاَ ػْٛ 3

-  90. ػاَ زٟاسْ 4

تشاي ا٘داْ ٔطاػثات ٔشتٛط تٝ پيؾ تيٙي ؿاياٖ روش اػت وٝ تا تٛخٝ تٝ ٔغاِة لثّي وٝ 

 70 دس كذ ظشفيت اػٕي، دس ػاَ دْٚ تا 60ٚاضذٞاي تِٛيذي دس ػاَ اَٚ تٟشٜ تشداسي ضذاوثش تا 

 دس كذ ظشفيت اػٕي خٛد تِٛيذ ٔي 80دسكذ ظشفيت اػٕي ٚ اص ػاَ ػْٛ تٟشٜ تشداسي تٝ تؼذ تا 

.  ٕ٘ايٙذ تش ايٗ اػاع پيؾ تيٙي ظشفيت تِٛيذ عشش ٞاي دس دػت اضذاث تٝ ؿشش ريُ اسائٝ ٔي ؿٛد

 

 90ػاَ  89ػاَ  88ػاَ  87ػاَ دسكذ پيـشفت سديف 

1 0  - -86108 10046 

2 45-1  -18744 201868 24992 

3 79-45  - - - -

4 99-70 2600 16000 16000 16000 

 51038 464788 34744 2600خٕغ 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

تا تٛخٝ تٝ ٚضؼيت ٚاضذٞاي فؼاَ، پيؾ تيٙي ػشضٝ داخّي ايٗ ٔطلٛالت تٝ ؿشش ريُ ٔي 

: تاؿذ

 90 89 88 87ػاَ سديف 

 1600 1600 1600 3000ظشفيت ٚاضذ فؼاَ ٔٛخٛد  1

 51038 464788 34744 2600ٔدٕٛع  ظشفيت ٚاضذٞاي دس دػت اضذاث  2

 52638 466388 36344 5600پيؾ تيٙي ػشضٝ داخّي  3

 (تٗ) پالػتيه –پيؾ تيٙي ػشضٝ ٔطلٛالت زٛب 

 

86بشسسيسًٍذٍاسداتهحصَالتاصآغاصبشًاهِسَمتاًيوِاٍلسال-6-6

تا تٛخٝ تٝ ٘ٛع ٔطلٛالت ٚ ٕٞسٙيٗ ٘ٛ تٛدٖ تِٛيذ آٟ٘ا تاوٖٙٛ ٚاسداتي تٛػظ ٌٕشن ثثت 

.  ٘ـذٜ اػت 

 

بشسسيسًٍذهصشفاصآغاصبشًاهِسَم-6-7

ٚ عثك فشَٔٛ صيش « ٔلشف ظاٞشي» تشاي تشسػي سٚ٘ذ ٔلشف ايٗ ٔطلٛالت اص ٔطاػثٝ 

: اػتفادٜ ٔي ؿٛد

ٔلشف ظاٞشي = تِٛيذ داخّي+  ٚاسدات –كادسات 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

ايٗ ٘ٛع ٔطلٛالت ٚاسدات ٚ كادساتي ٘ذاؿتٝ اػت ٚ ِزا ٔلشف ايٗ ٔطلَٛ ٕٞاٖ تِٛيذ 

.  داخّي اػت وٝ دس خذَٚ ريُ اسائٝ ٔي ؿٛد

 

 (تٗ)ٔيضاٖ ٔلشفػاَ سديف 

1 79  -

2 80  -

3 81  -

4 82  -

5 83  -

6 84  -

7 85 1080 

 

86بشسسيسًٍذصادساتهحصَلاصآغاصبشًاهِسَمتاًيوِاٍلسال-6-8

اص آ٘دائيىٝ تشاي ٔطلَٛ ٔٛسد تشسػي، تؼشفٝ ٌٕشوي خاكي دس وتاب ٔمشسات كادسات ٚ 

اص ايٗ سٚ  آٔاسي تشاي كادسات سػٕي ايٗ ٘ٛع ٔطلٛالت . ٚاسدات ٚصاست تاصسٌا٘ي ٔـخق ٘ـذٜ اػت

.  ثثت ٘ـذٜ اػت

 

بشسسيًياصبِهحصَلبااٍلَيتصادساتتاپاياىبشًاهِچْاسم-6-9

 تٝ دِيُ تٙٛع ٚ ٌؼتشدٌي ٔطلٛالت تِٛيذي (WPC) پالػتيه –ٔطلٛالت تِٛيذي زٛب 

ػٕذٜ تشيٗ ٔلشف ايٗ ٔطلٛالت دس ػاختٕاٖ ػاصي اػت ٚ تماضاي . آٖ دس كٙايغ ٔختّف ٔي تاؿذ

ُ ٞاي دسب ٚ  ايٗ ٔطلٛالت ٘يض دس ساتغٝ ٔؼتميٓ  تا ػاخت ٚ ػاص ٔي تاؿذ ِزا تختٝ ٞاي وف ٚ پشٚفي



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

تٝ خاي ػًٙ ٔشٔش ٚ ٌشا٘يت  ٚ )پٙدشٜ دس ٌٛ٘ٝ ٞاي ٔختّف خٟت فشؽ وشدٖ وف ػاختٕاٖ ٞا 

اص ايٗ سٚ خٟت تشآٚسد تماضا . ٚ اػتفادٜ دس دسب ٚ پٙدشٜ ٞاي ػاختٕا٘ي اػتفادٜ ٔي ؿٛد (ٔٛصائيه

ٔؼاضت صيشتٙاي ػاخت ٚ ػاص وـٛس سا تٝ دػت آٚسد وٝ ٘تايح ضاكّٝ دس خذَٚ ريُ آٚسدٜ  ٔي تايؼت

:  ٔي ؿٛد

 

 85 84 83 82 81 80 79ػاَ  سديف 

ػغص صيشتٙاي ػاختٝ ؿذٜ  1

 (ٞضاس ٔتش ٔشتغ)ؿٟشي 

44869 50825 53823 54665 53226 54552 65954 

 

تا تٛخٝ تٝ سٚ٘ذ ػاخت ٚ ػاص دس وـٛس دس زٙذ ػاَ ٌزؿتٝ، پيؾ تيٙي ػغص صيشتٙاي ؿٟشي 

.  دس ػاَ ٞاي آتي دس خذَٚ ريُ آٚسدٜ ٔي ؿٛد

 

 90 89 88 87 86ػاَ سديف 

پيؾ تيٙي ػغص صيشتٙاي ؿٟشي  1

 (ٞضاس ٔتش ٔشتغ)

64004 65819 68491 72826 75354 

 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان
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 22 

تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

 ويٌّٛشْ دسب ٚ پٙدشٜ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس 3تشسػي ٞا ٘ـاٖ ٔي دٞذ وٝ تٝ اصاي ٞش ٔتش ٔشتغ 

 پالػتيه عي ػاَ ٞاي آتي تٝ ؿشش –ٔي ٌيشد وٝ تش ايٗ اػاع تماضاي داخّي ٔطلٛالت زٛب 

:  خذَٚ ريُ اػت 

 

 90 89 88 87 86ػاَ سديف 

 75354 72826 68491 65818 64004 (ٞضاس ٔتش ٔشتغ)پيؾ تيٙي ػغص صيشتٙاي ؿٟشي 1

ٞضاس ٔتش )پيؾ تيٙي ٔلاسف وف ػاختٕا٘ي  2

 (ٔشتغ

640 3/987 8/1369 18206 6/2260 

 9/18084 1/14565 6/10958 3/7898 3/5120 (تٗ)پيؾ تيٙي ٔلاسف وف ػاختٕا٘ي 3

پيؾ تيٙي ٔلاسف دس ب ٚ پٙدشٜ ػاختٕا٘ي  4

 (ٞضاس ٔتش ٔشتغ)

1/1920 9/2961 41095 9/5461 8/6781 

پيؾ تيٙي ٔلاسف دسب ٚ پٙدشٜ  5

 (تٗ)ػاختٕا٘ي

9/15360 9/23694 8/35875 3/43695 7/54254 

 7/72339 4/58260 4/43834 2/31593 2/20481پيؾ تيٙي تماضاي داخّي  6

دس تدضيٝ ٚ تطّيُ تاصاس آتي ٔطلَٛ دٚ لؼٕت ػٕذٜ تاصاس يؼٙي ػشضٝ ٚ تماضا ٔٛسد تٛخٝ 

 پالػتيه، تا تٛخٝ تٝ ٚضؼيت ٚاضذٞاي فؼاَ ٚ –دس تخؾ ػشضٝ ٔطلٛالت زٛب . لشاس  ٔي ٌيش٘ذ

.  ٔيضاٖ تماضا، تاص ٞٓ ٘ياص تٝ ايٗ ٔطلَٛ ٚخٛد داسد

 پالػتيه، ٕٞا٘غٛسي وٝ ٌفتٝ ؿذ تٝ دِيُ ٌؼتشدٌي ٚ –دس تخؾ  تماضاي ٔطلٛالت زٛب 

تٙٛع ٔلشف دس كٙايغ ٔختّف تاصاس آتي ٔطلَٛ ٔٙاػة ٚ ٔغّٛب تٝ ٘ظش ٔي سػذ ِٚي ػالٜٚ تش 

ٝ ٞاي وف ٚ ديٛاسٞاي پيؾ ػاختٝ ٚ تشاٚسع ٞاي ساٜ آٞٗ ٘يض اص خّٕٝ تٝ ػٙٛاٖ تاصاس آتي ايٗ  تخت

اص عشفي اص خّٕٝ ٔطلٛالتي وٝ دس ضاَ ضاضش دس ضيغٝ . ٔطلَٛ دس ػايش وـٛسٞا ٔطؼٛب ٔي ٌشدد

 : آصٔايؾ لشاس داس٘ذ ػثاستٙذ اص



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

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



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

PPPVCPE

PPPVCPE



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

(Crusher)Flower will

(Dryer)



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

  

 

 

(Laminate)

pvc



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

(Shirink)

  

  

  



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 
  

  

  

  

  

  

  



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 
P.P

 

  

  

  

  



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

(WPC)

 



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

(WPC) 

*   * 

* 

 

 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

 

 

*WPC

 

  

  

  

  

  

  

 

1 

2 

3 

4 

5 6 7 
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

   
 فشآٚسي زٛب ٔٛاد اِٚيٝ

 كنترل وبازرسي

 خـه وشدٖ پٛدس

 كنترل وبازرسي

 اكسترودر

ٝ تٙذي كنترل و بازرسي ً ٚتؼت  ؿيشيٙ



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

 

 

 

 



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

 

 

PWC
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

(P.V.C)(P.P)(P.E)

PEPVC

PVC

U.VWPC
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

 

(MPa) 

 

(PMa) 

C

C
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

(P.P) 
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  
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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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 


هعشفيهحصَل-1

 ٔي تاؿٙذ وٝ ٔلشف ػٕذٜ (WPC) ٔطلٛالت تِٛيذي ايٗ ٚاضذ، ٔطلٛالت زٛب پالػتيه 

. آٖ دس كٙؼت ػاختٕاٖ ػاصي ٔي تاؿذ ٚػّٕىشد وّي آٖ تٝ ؿشش ريُ اػت

 

ٔيضاٖ ؿشش سديف 

تِٛيذ پشٚفيُ ٚ اِٛاس اص ضايؼات  1

وـاٚسصي 

 تٗ 2300

سٚص 300تؼذاد سٚص واس دس ػاَ  2

 ٘ٛتت 2تؼذاد ٘ٛتت واس دس سٚص  3

 ػاػت 8ػاػت واسي دس ٞش ٘ٛتت  4

 

سٍشتَليذهحصَل-2


:هشاحلتَليذاييهحصَالتبِضشحريلاست

فشآٚسي زٛب ؿأُ خشد وشدٖ ٚ آػياب وشدٖ - 1

خـه وشدٖ ٔٛاد پٛدس ؿذٜ - 2

ٔيىغ ٕ٘ٛدٖ ٔٛاد د ساوؼتشٚدس - 3

وٙتشَ ٚب اصسػي دليك ٔطلَٛ دس ايٗ ٔشضّٝ اص تِٛيذ - 4

ؿيش٘يه ٚ تؼتٝ تٙذي ٔطلَٛ ٚ ا٘ثاسؽ آٖ - 5

 





بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  

بشآٍسدهقذاسيٍسياليهَاداٍليِ-3



ٔيضاٖ ٔٛسد ٘اْ ٔٛاد اِٚيٝ سديف 

٘ياص 

تٟاي ٚاضذ ٚاضذ 

 (سياَ)

تٟاي وُ 

 (سياَ)

 000/500/481 000/300تٗ  1605تاٌاع  1

 000/000/724/10 000/000/14تن  766پّي پشٚپيّٗ  2

 000/000/600/3 000/000/50تن  72ٔٛاد افضٚد٘ي  3

 000/000/600 000/000/20تن  30تؼتٝ تٙذي  4

 000/500/405/15خٕغ وُ 

 



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

بشآٍسدهقذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4

 

تٟاي ٚاضذ ٔمذاس ٚاضذ ؿشش سديف 

 (سياَ)

تٟاي وُ 

 (سياَ)

 000/000/008/1 350 2880000ويّٛٚات ػاػت تشق  1

 000/500/3 1000 3500ٔتشٔىؼة آب  2

 000/000/30 1000 000/30ِيتش تٙضيٗ  3

 000/500/37 250 150000ِيتش ٌاصٚئيُ  4

- - - ٔتشٔىؼة ٌاص  5

 000/000/079/1خٕغ وُ 

 



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

بشآٍسدًيشٍياًساًيٍّضيٌِّايآى-5

 

تؼذاد ؿشش سديف 

 (٘فش)

ٔتٛػظ ضمٛق 

 (سياَ)ٔاٞا٘ٝ 

ضمٛق وُ تشاي 

 (سياَ) ٔاٜ  14

 000/000/140 000/000/10 1ٔذيشػأُ  1

 000/000/112 000/000/8 1ٔذيشتِٛيذ  2

 000/000/672 000/000/4 12واسٌش ٔاٞش  3

 000/000/630 000/000/3 15واسٌشػادٜ  4

 000/000/315 000/500/4 5تىٙيؼيٗ  5

 000/000/224 000/000/4 4ٔاِي ٚ خذٔاتي -واسٔٙذ اداسي 6

 000/000/093/2-  38ٔدٕٛع  7

 000/390/481- - تيٕٝ واسفشٔا 23% 8

 000/390/574/2  38ٔدٕٛع 

 



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  

بشآٍسدّضيٌِّايهاضييآالتتَليذ-6



تٟاي ٚاضذ  تؼذاد ٘اْ ٔاؿيٗ آالت سديف 

 (يٛسٚ)

تٟاي ٚاضذ 

 (سياَ)

تٟاي وُ 

 (سياَ)

 000/000/290/10-  000/735 1اوؼتشٚدس دٚپير  1

 000/000/936/75-  000/424/5 1اوؼتشٚدس تاپير ٔضاػف  2

 000/800/856-  61200 1اتضاساوؼتشٚدسزٛتي والف  3

اتضاساوؼتشٚدسزٛتي  4

ٝ اي  كفط

1 87400  -000/600/223/1 

اتضاساوؼتشٚدسپشٚفيُ  5

 75دأٙٝ ته سؿتٝ 

ٔيّي ٔتش 

1 73600  -000/400/030/1 

 000/000/200/1 000/000/200/1-  1خـه وٗ  6

 000/000/500 000/000/500-  1خشدوٗ  7

 000/000/800 000/000/800-  1آػياب  8

 000/000/000/1 000/000/000/1- - يكسريلاِة ٞا  9

 000/800/836/92 000/000/500/3 200/381/6خٕغ وُ  





بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  

بشآٍسدّضيٌِّايتجْيضاتٍتأسيساتعوَهي-7

 

تٟاي ٚاضذ تؼذاد ٘اْ تدٟيضات سديف 

 (سياَ)

تٟاي وُ 

 (سياَ)

 000/000/400 000/000/400يىؼشي تأػيؼات تشق ٚ تشق سػا٘ي  1

 000/000/50 000/000/50" تأػيؼات آب ٚ آب سػا٘ي  2

 000/000/150 000/000/150" تأػيؼات ػشٔايؾ ٌٚشٔايؾ  3

 000/000/50 000/000/50" ػيؼتٓ ػٛخت سػا٘ي  4

 000/000/70 000/000/70" ػيؼتٓ اعفاء ضشيك  5

ُ آصٔايـٍاٞي  6  000/000/200 000/000/200يكسري اتضاسواسٌاٞي ٚػاي

 000/000/300 000/000/300 1ديضَ ط٘شاتٛستشق  7

 000/000/35 000/000/35 1خشثميُ ػمفي  8

 000/000/10 000/000/10 1تاػىَٛ  9

 000/000/265/1خٕغ وُ  

 



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 



بشآٍسدّضيٌِّايٍسائطًقليِعوَهيٍٍسايلحولًٍقل-8



تٟاي ٚاضذ تؼذاد ٘اْ ٚػيّٝ سديف 

 (سياَ)

تٟاي وُ 

 (سياَ)

 000/000/150 000/000/150 1ػٛاسي  1

 000/000/85 000/000/85 1ٚا٘ت دٚ تٙي  2

 000/000/250 000/000/250 1ِيفتشان دٚ تٙي  3

 000/000/485خٕغ وُ  

 

ِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9 بشآٍسدّضيٌ

ٝ ٞاي ٔشتٛط تٝ تدٟيضات ٚ ٚػايُ اداسي ٚ خذٔاتي تٝ ؿشش ريُ اػت : ٞضيٙ

 

بْايٍاحذتعذادضشحسديف

(سيال)

بْايمل

(سيال)

 000/000/30 000/000/10ػشي وأُ 3خظ تّفٗ ٚ فاوغ  1

 000/000/45 000/000/15ػشي 3ٔثّٕاٖ اداسي  2

 000/000/20 000/000/1 ػذد 20وٕذ ٚ فايُ  3

 000/000/20 000/000/1 عدد 20ٔيضٚ ِٛاصْ اِتطشيش  4

 000/000/16 000/400 عدد 40كٙذِي  5

6   ُ ٝ وأ  000/000/45 000/000/15 عدد 3سايا٘

 000/000/176خٕغ وُ  



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  

بشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10

بشآٍسدّضيٌِّايصهيي–10-1



 (سياَ)تٟاي وُ (سياَ)تٟاي ٚاضذٚاضذ ٔمذاس سديف 

 000/000/700 000/100ٔتشٔشتغ  7000 1

 

بشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي–10-2



هقذاسضشحسديف
(هتشهشبع)

بْايٍاحذ
(سيال)

بْاي
(سيال)مل

 000/000/050/1 000/500/1 700ػاِٗ تِٛيذ  1

 000/000/050/1 000/500/1 700ا٘ثاسٞا  2

 000/000/190 000/900/1 100آصٔايـٍاٜ ٚتؼٕيشٌاٜ  3

 000/000/420 000/100/2 200اداسي،سفاٞي ٚخذٔاتي    4

 000/000/710/2-  1700خٕغ وُ 

 



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  

ِّايهحَطِساصي-10-3 بشآٍسدّضيٌ



 (سياَ)تٟاي وُ (سياَ)تٟاي ٚاضذ ٔمذاس ؿشش سديف 

 000/500/77 000/50 ٔتشٔشتغ1550خاوثشداسي، خاوشيضي ٚ تؼغيص  1

 000/000/160 000/300 "800ديٛاس وـي  2

 000/500/562 000/300" 1875خياتاٖ وـي ٚ پاسويًٙ  3

 000/000/600 000/200" 3000فضاي ػثض  4

 000/000/27 300000ػذدتيشتشق 90سٚؿٙايي  5

 000/000/427/1خٕغ وُ 



ِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصيجوعبٌذيبش-10-4 آٍسدّضيٌ



ٝ ٞا ؿشش سديف   (سياَ)ٞضيٙ

ٝ ٞاي ػاختٕاٖ ػاصي   1  000/000/710/2ٞضيٙ

ٝ ٞاي ٔطٛعٝ ػاصي  2  000/000/427/1ٞضيٙ

 000/000/137/4 2 ٚ 1خٕغ سديف  3

 000/000/700ٞضيٙٝ صٔيٗ  4

 000/000/837/4خٕغ وُ 

 



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  

 

بشآٍسدّضيٌِّايقبلاصبْشُبشداسي-11



ٝ ٞاؿشش سديف   (سياَ) ٞضيٙ

 000/000/50ٞضيٙٝ ٔغاِؼات ٔمذٔاتي ٚ تٟيٝ عشش اخشايي   1

ٝ ٞاي تاػيغ ؿشوت ٚ اخز ٔدٛصٞا   2  000/000/30ٞضيٙ

ٝ ٞاي خاسي دٚسٜ اخشاي عشش  3  000/000/500ٞضيٙ

ٝ ٞاي ٔشتٛط تٝ دسيافت تؼٟيالت تا٘ىي  4  000/000/100ٞضيٙ

 000/000/300ٞضيٙٝ ٞاي آٔٛصؿي ٚ تٟشٜ تشداسي اصٔايـي  5

ٝ ٞا   6  000/000/49ػايش ٞضيٙ

 000/000/029/1خٕغ وُ 

 



بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  

بشآٍسدسشهايِثابت-12



ٝ ٞا ؿشش سديف   (سياَ)ٞضيٙ

 000/800/836/92ٔاؿيٗ آالت  تِٛيذ   1

 000/000/265/1تدٟيضات ٚ تاػيؼات ػٕٛٔي   2

 000/000/485ٚػايُ ٘مّيٝ  3

 000/000/700صٔيٗ  4

 000/000/137/2ػاختٕاٖ ٚ ٔطٛعٝ ػاصي  5

 000/000/176اثاثيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  6

ٜ ا٘ذاصي  7  000/000/000/1٘لة ٚ سا

ٝ ٞاي پيؾ تيٙي ٘ـذٜ  8  000/990/029/5 ( الالْ فٛقدسكذ 5)ٞضيٙ

ٝ ٞاي لثُ اص تٟشٜ تشداسي  9  000/000/029/1ٞضيٙ

 000/790/658/106 خٕغ وُ





بسمه تعالي  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  

ٍسدسشهايِدسگشدشآبش-13



ِّاتعذادسٍصماسيضشحسديف (سيال)ّضيٌ

 000/000/081/3 سٚص 60ٔٛاد اِٚيٝ داخّي  1

- - ٔٛاد اِٚيٝ خاسخي  2

 000/691/600 سٚص 70ضمٛق ٚ ٔضاياي واسوٙاٖ   3

 33/783/233  سٚص65ا٘ٛاع ا٘شطي ٔٛسد ٘ياص  4

ٝ ٞاي فشٚؽ  5  000/000/50- ٞضيٙ

ٝ ٞا 6  717/278/198-  ( دسكذ الالْ فٛق5)ػايش ٞضيٙ

 050/853/163/4خٕغ وُ 

 

بشآٍسدسشهايِگزاسيملًٍحَُتاهييهٌابع-14

ٍسدسشهايِگزاسيملآبش-14-1

ػشٔايٝ  ٌزاسي وُ = ػشٔايٝ ثاتت + ػشٔايٝ دس ٌشدؽ 

ػشٔايٝ  ٌزاسي وُ   = 000/790/658/106 +050/853/163/4=050/643/822/110سياَ   



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  

ًحَُتاهييهٌابعٍاخزٍامباًني-14-2



سشهايِگزاسيدسصذضشحسديف

(سيال)

 000/516/663/42 40ػٟٓ ٔتماضي ػشٔايٝ ثاتت   1

 000/274/995/63 60ػٟٓ تا٘ه تٝ كٛست ٚاْ دساص ٔذت 

 915/155/249/1 30ػٟٓ ٔتماضي ػشٔايٝ دس ٌشدؽ  2

 135/697/914/2 70ػٟٓ تا٘ه تٝ كٛست ٚاْ وٛتاٜ ٔذت 

 599/057/408 14 (وٛتاٜ ٔذت)ػشٔايٝ دس ٌشدؽواسٔضد  3

 360/338/959/8 14 ( ػا5ِٝ)ػشٔايٝ ثاتت دساص ٔذت

 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  

ِّاياستْالك-15 بشآٍسدّضيٌ

 

ٝ ٞادسكذ ؿشش سديف   (سياَ)ٞضيٙ

 000/680/283/9 10ٔاؿيٗ آالت تِٛيذ  1

 000/500/126 10تاػيؼات ػٕٛٔي  2

 000/500/48 10ٚػايُ ٘مّيٝ  3

 000/850/206 5ػاختٕاٖ ٚ ٔطٛعٝ ػاصي  4

 000/200/35 20اثاثيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  5

 000/000/100 10ٞضيٙٝ ٘لة ٚ ساٜ ا٘ذاصي  6

 000/999/502 10پيؾ تيٙي ٘ـذٜ  7

 000/729/303/10- خٕغ اػتٟالن داسايي ٞاي ثاتت  8

 000/800/205 20اػتٟالن لثُ اص تٟشٜ تشداسي  9

 000/529/509/10خٕغ وُ اػتٟالن 

 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  

ِّايغيشعولياتي-16 بشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞاؿشش سديف   (سياَ)ٞضيٙ

 000/800/205اػتٟالن لثُ اص تٟشٜ تشداسي  1

 360/338/959/8واسٔضد تؼٟيالت تا٘ىي دساص ٔذت  2

 360/138/165/9خٕغ وُ 

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 بشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞادسكذ ؿشش سديف   (سياَ)ٞضيٙ

 000/840/641/4 5ٔاؿيٗ آالت تِٛيذ  1

 000/500/126 10تاػيؼات ػٕٛٔي  2

 000/500/48 10ٚػائظ ٘مّيٝ  3

 000/740/82 2ػاختٕاٖ ٚ ٔطٛعٝ ػاصي  4

 000/600/17 10اثاثيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  5

ٝ ٞاي پيؾ تيٙي ٘ـذٜ  6  000/859/245 دسكذ الالْ فٛق 5ٞض٘ي

 000/039/163/5خٕغ وُ 

 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  

 

 

 68 

تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  

ِّايعولياتي-18 بشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞاؿشش سديف   (سياَ)ٞض٘ي

ٝ ٞاي غيش پشػّٙي دفتش ٔشوضي  1  000/000/30ٞضيٙ

ٝ ٞاي خاسي آصٔايـٍاٜ  2  000/000/80ٞضيٙ

 000/000/200ٞضيٙٝ ٞاي فشٚؽ  3

 000/000/80ٞضيٙٝ ٞاي ضُٕ ٚ ٘مُ  4

 000/000/410خٕغ وُ 

 

ٍسدّضيٌِّايثابتتَليذآبش-19



ٝ ٞادسكذ ؿشش سديف   (سياَ)ٞضيٙ

 500/231/188/2 85ضمٛق ٚ ٔضاياي واسوٙاٖ  1

 000/800/215 20ا٘ٛاع ا٘شطي  2

 000/529/509/10 100ٞضيٙٝ اػتٟالن  3

 900/303/516 10ٞضيٙٝ ٍٟ٘ذاسي ٚ تؼٕيشات  4

 254/045/470-  ( دسكذ5/3)ٞضيٙٝ ٞاي پيؾ تيٙي ٘ـذٜ 5

 654/909/899/13- خٕغ ٞضيٙٝ ٞاي تِٛيذ   6

 000/500/61 15ٞضيٙٝ ٞاي ػّٕياتي  7

 286/645/221 100( 002/0)تيٕٝ واسخا٘ٝ  8

 599/057/408 100واسٔضد تؼٟيالت تا٘ىي  9

 539/112/591/14خٕغ وُ ٞضيٙٝ ٞاي ثاتت 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  



ِّايهتغيشتَليذ-20 بشآٍسدّضيٌ

 

 (سياَ)ٞضيٙٝ ٞادسكذ ؿشش سديف 

 15/405/500/000 100ٔٛاد اِٚيٝ  1

 386/158/500 15ضمٛق ٚ ٔضاياي واسوٙاٖ  2

 863/200/000 80ا٘ٛاع ا٘شطي  3

 100/745/646/4 90ٞضيٙٝ ٞاي ٍٟ٘ذاسي ٚ تؼٕيشات  4

ٝ ٞاي پيؾ تيٙي ٘ـذٜ   5  776/555/745- ٞضيٙ

 376/149/047/22- خٕغ ٞضيٙٝ ٞاي ٔتغيش تِٛيذ  6

ٝ ٞاي ػّٕياتي  7  348/500/000 85ٞضيٙ

ٝ ٞاي ٔتغيش تِٛيذ   376/649/395/22خٕغ وُ ٞضيٙ

 

ِّايملتَليذ-21 بشآٍسدّضيٌ

ٝ ٞاي ٔتغيش تِٛيذ          ٞضيٙٝ ٞاي وُ تِٛيذ = ٞضيٙٝ ثاتت تِٛيذ + ٞضيٙ

ٝ ٞاي وُ تِٛيذ= 539/112/591/14+376/649/395/22=915/761/986/36سياَ   ٞضيٙ

 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  

هحاسبِقيوتتوامضذُ-22

ليٕت تٕاْ ؿذٜ ٔتشٔشتغ  = ٞضيٙٝ ٞاي وُ تِٛيذ        

      ظشفيت اػٕي تِٛيذ 

ليٕت تٕاْ ؿذٜ ٔتشٔشتغ     =     915/761/986/36    = 16081   سياَ 
      000/2/300    

  
 

ٍسدقيوتفشٍشآبش-23



ٝ ٞا ؿشش سديف  وُ اسصؽ تِٛيذ تشاػاع ظشفيت  (سياَ)ٞضيٙ

اػٕي 

 915/761/986/36 16081ٔتشٔشتغ ليٕت تٕاْ ؿذٜ ٞش  1

 000/900/779/51 22513ٔتشٔشتغ ليٕت فشٚؽ ٞش  2

 000/600/793/14 6432ٔتشٔشتغ ػٛد ٞش  3

 

 

  

 

 

 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

  

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  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

   

:فشٍشملهحاسبِ-1

 فشٚؽ وُ =  ٞش ويّٛليٕت فشٚؽ ×تِٛيذ ظشفيت 

فشٍشمل=22513×000/300/2=000/900/779/51

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدمل=ظشفيتتَليذ×سَدّشميلَ

ػٛد وُ = 2/300/000×6432=000/600/793/14     

هحاسبِّضيٌِتَليذدسًقطِسشبسش-3

ِسش=ّضيٌِثابت ًِقطِسشب ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فشٚؽ وُ    

 

051/443/598/25
43/01

539/112/591/14

000/900/779/51

376/649/395/22
1

539/112/591/14







ٝ  تِٛيذ دس ٘مغٝ ػشتؼش  =  ٞضيٙ

 

-1  



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

تَليذًقطِسشبسشدسصذهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًقطِسشبسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشمل–ّضيٌ



7/49100
624/250/384/29

539/112/591/14
100

376/649/395/22000/900/779/51

539/112/591/14



  ِٚيذت دسكذ =

 ػشتؼش دس٘مغٝ

 

 

هحاسبِصهاىبشگطتسشهايِ-5

ًشخباصگطتسشهايِ-5-1

ًشخباصگطتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيمل سشهاي



دسصذًشخباصگطتسشهايِ 



 

3/13100
050/643/822/110

000/600/793/14




بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

بشگطتسشهايِدٍسُ-5-2

دٚسٜ تشٌـت ػشٔايٝ     = ػشٔايٝ وُ         =                  
       ػٛدوُ 

 

دٚسٜ تشٌـت ػشٔايٝ       =    050/643/822/110=   9/9 (ٞفت ػاَ ٚ پٙح ٔاٜ)  

                 000/600/793/14 

 

ضمٛق ػشا٘ٝ = ٜ    وُ ضمٛق ٔاٞاٖ    هحاسبِحقَقسشاًِ-6
               تؼذاد وُ واسوٙاٖ 

 

592/645/5ريال    
38

500/532/214
 =  ٝ٘ضمٛق ػشا



هحاسبِفشٍشسشاًِ-7
     فشٚؽ ػشا٘ٝ   =     فشٚؽ وُ                        

                   تؼذاد وُ واسوٙاٖ 

 

 فشٚؽ  ػشا٘ٝ =   000/900/779/51   = 947/628/362/1سياَ      

                    38 

هحاسبِسطحصيشبٌايسشاًِ-8

ٖ ٞا       ػغص صيشتٙاي ػشا٘ٝ     =  ٔؼاضت وُ ػاختٕا

            تؼذاد واسوٙاٖ 

ػغص صيشتٙاي ػشا٘ٝ  =  1700  = 8/44       ٔتش ٔشتغ 
                38 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  

 

 

 75 

تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

هحاسبِسشهايِگزاسيسشاًِثابت-9

ٝ ٌزاسي ثاتت ػشا٘ٝ    = ػشٔايٝ ٌزاسي ثاتت       ػشٔاي

          تؼذاد وُ واسوٙاٖ

 

ػشٔايٝ ٌزاسي ثاتت ػشا٘ٝ     =   000/790/658/106 =     263/810/806/2سياَ

               38 

 

 ًسبتاسصشافضٍدُهاضييآالت-10

ٗ آالت تِٛيذ × 100          ٗ آالت تٝ ػشٔايٝ ثاتت    = اسصؽ ٔاؿي دسكذ اسصؽ ٔاؿي

ٝ ٌزاسي ثاتت            ػشٔاي

 

ٗ آالت تٝ ػشٔايٝ ثاتت   =  000/800/836/92× 100 = 87     دسكذ دسكذاسصؽ ٔاؿي

       000/790/658/106 

 

دسصذماسمٌاىتَليذبِملماسمٌاى-11

دسصذماسمٌاىتَليذبِملماسمٌاى=تعذادماسمٌاىتَليذ×100

تعذادملماسمٌاى



دسكذ واسوٙاٖ تِٛيذ تٝ وُ واسوٙاٖ   =   19  ×  100 = 50   دسكذ 
           38  

 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

ِدسگشدشبِسشهايِثابت-12 ًسبتسشهاي

٘ؼثت ػشٔايٝ دس ٌشدؽ تٝ ثاتت ػشا٘ٝ    = ػشٔايٝ دس ٌشدؽ  ×  100      

         ػشٔايٝ ثاتت 

 

٘ؼثت ػشٔايٝ دسٌشدؽ تٝ ثاتت ػشا٘ٝ   =    050/853/163/4   ×  100=9/3 دسكذ 
      000/790/658/106  

 

هحاسبِضاخصّايبْشٍُسيطشح-13

ًسبتسَدبِفشٍش-13-1

٘ؼثت ػٛد تٝ فشٚؽ وُ    =          ػٛد       × 100     
              فشٚؽ وُ 

     

٘ؼثت ػٛد تٝ فشٚؽ     =     000/600/793/14× 100=  6/28دسكذ 

     000/900/779/51 

 

ًسبتسَدبِسشهايِثابت-13-2

٘ؼثت ػٛد تٝ ػشٔايٝ ثاتت     =           ػٛد     × 100    
     ػشٔايٝ ثاتت 

 

٘ؼثت ػٛد تٝ ػشٔايٝ ثاتت   =       000/600/793/14 ×  100 = 9/13    دسكذ
   000/790/658/106 

 
 



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  
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تَليذپشٍفيلٍالَاساص:عٌَاىطشح

 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 

 

(صياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ضشحسديف

 100 100 100 90 80دسكذاػتفادٜ اصظشفيت  1

 2300 2300 2300 2070 1840 (تٗ)ٔيضاٖ تِٛيذ  2

000/900/779/51 000/910/601/46 000/920/423/41 (سياَ)فشٚؽ خاِق  3

  

000/900/779/51 000/900/779/51 

:  وؼشٔي ؿٛد 4

ٞضيٙٝ ٞاي تِٛيذ 

532/409/589/29 724/085/288/33 915/761/986/36 915/761/986/36 915/761/986/36 

 085/138/793/14 085/138/793/14 085/138/793/14 276/824/313/13 468/510/834/11ػٛد٘اٚيظٜ  5

: وؼشٔي ؿٛد 6

ٝ ٞاي ػّٕياتي  ٞضيٙ

000/000/328 000/000/369 000/000/410 000/000/410 000/000/410 

 085/138/793/14 085/138/793/14 085/138/793/14 276/824/944/12 468/510/506/11ػٛدػّٕياتي  7

: وؼشٔي ؿٛد 8

ٝ ٞاي غيشػّٕياتي  ٞضيٙ

688/110/332/7 524/624/248/8 360/138/165/9 360/138/165/9 360/138/165/9 

 725/999/217/5 725/999/217/5 725/999/217/5 752/199/696/4 780/399/174/4ٚيظٜ (صياٖ)ػٛد 9

- - - - - ٔاِيات ٚ ػٛد ػٟاْ  10

 725/999/217/5 725/999/217/5 725/999/217/5 752/199/696/4 780/399/174/4ػٛدپغ اصٔاِيات ػٟاْ  11

 982/598/299/19 257/599/088/14 532/599/870/8 780/399/174/4- ػٛدٚصياٖ ػٙٛاتي  12

 707/598/517/24 982/598/299/19 257/599/088/14 532/599/870/8 780/399/174/4ػٛد٘مُ تٝ تشاص٘أٝ  13



بسمه تعالي  

 شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان

«گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»  
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 ضايعاتمطاٍسصيٍپالستيني

 


