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ششحسديف

 ٔشخظبتطشح* 1

س٠ زض ؾبٗ 2000قٮطدبؾش٤ض٭ع٥      

"  1500ٝبؾز               

 " 150خامه                

ٗآالتتِٛيذ* 6  ٔبشي

% 100:        ثرف زاذ٘- 

زضنس :    - ثرف ذبضػ٬- 

 شبخضٞبيعّٕيبتي 2

 ض٣ظ 300:         سقساز ض٣ظّبض٫

 ٤١ثز 3:        سقساز٤١ثز ّبض٫

 ؾبفز 8:           ظٝبٟ ٧ط٤١ثز

ظٝٮ٠ ٣ ؾبذشٞبٟ *  7

 ٝشطٝطثـ 15000ٝؿبحز ظٝٮ٠           -  

 ٝشطٝطثـ 3800ؾغح ظ٭طث٢ب               - 

  ٝشطٝطثـ 2000ؾب٠ٙ س٤ٙٮس               - 

    "    500ا١جبض٧ب                     - 

"   300ازاض٫، ضىب٬٧، سأؾٮؿبر  - 

دسطذتأٔيٗٔٛاداِٚيٝ* 3

 زضنس 100:          ٤ٝاز زاذ٬ٚ

:       - ٤ٝاز ذبضػ٬

 

 سشٔبيٌٝزاسي* 8

ض٭بٗ 000/950/706/15ؾطٝب٭٦ طبثز        - 

 " 149/217/517/2 زضٕطزـ        "- 

   "  149/167/224/18:      ٕصاض٫ ّ٘"- 

  ’ ٣004/052/762/1اٛ ٤ّسب٥ ٝسر    - 

 تعذادوبسوٙبٖ* 4

  ١يط 1ٝس٭ط٭ز              - 

 "   12ّبضٕط ٝب٧ط         - 

 "   25ّبضٕط ؾبز٥        - 

 ١يط 6س٢ْٮؿٮ٠          - 

 ١يط 4ّبضق٢بؼ          - 

١يط 12 ّبض٢ٝس            - 

 ١يط 60                       

 ٞضيٙٝٞبيتِٛيذ* 9

 ض٭بٗ ٧647/526/550/5ع٭٦٢ ٧ب٫ طبثز س٤ٙٮس    - 

 "526/172/465/16 ٝشنٮط                     "- 

 "  173/699/015/22:           ٧ع٭٦٢ ٧ب٫ ّ٘- 

 تأسيسبتعٕٛٔي* 5

 ٖٝبّٮ٣٤ٚار ؾبفز 2016:  ثطً ٝهطى٬ ؾبٙٮب٦١- 

 ٝشطْٝقت 66000:  آة ٝهطى٬ ؾبٙٮب٦١- 

 ٙٮشط 120000:            ٕبظ٣ئٮ٘  - 

  ٙٮشط 36000:                ث٢ع٭٠- 

زاضز :      سهيٮ٦ ىبضالة - 

دارد :           اعيبء حط٭ٌ-

 شبخضٞبيالتظبديطشح* 10

 زضنس 2/50:  زضنسس٤ٙٮسزض ١َغ٦ ؾطثؿط- 

ٗ ٧ب٫ ثبظٕكز ؾطٝب٭٦-  ؾ٦ ؾبٗ ٣ ؾ٦ ٝب٥ :    ؾب

ٟ س٤ٙٮسث٦ ّ٘ ّبض٢ّبٟ-   زضنس 68:  زضنسّبض٢ّب

% 100:          زضنس ؾ٨ٜ ٢ٝبثـ زاذ٬ٚ- 
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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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:ٔمذٔٝ

 ٝٮٚٮبضز ١يط ضؾٮس٥ ٦ّ زض َٝب٭ؿ٦ ثب ا٣ا٭٘ ٍطٟ ثٮؿشٜ 7 ػٞقٮز ػ٨بٟ زض حبٗ حبضط ث٦ حس٣ز 

 ا٭٠ ضٍٜ اظ ٝطظ ٧كز ٝٮٚٮبضز ١يط 2020ثٮف اظ ز٣ ثطاثط قس٥ اؾز ٣ دٮف ثٮ٬٢ ٬ٝ ق٤ز ٦ّ سب ؾبٗ 

. فج٤ض ٢ّس

 ١ٮبظ ض٣ظاىع٣ٟ ا٭٠ ػٞقٮز ض٣ث٦ ضقس ث٦ ٤ٝاز مصا٭٬، ضقس٫ ػ٨ك٬ ضا زض ن٢ب٭ـ مصا٭٬ سٞبٛ 

ٜ سط٭٠ ٤ٝاز ذ٤ضا٬ّ ٤ٝضز اؾشيبز٥ ثكط اؾز. ٝٚ٘ ا٭ؼبة ٬ٝ ١ٞب٭س قٮط ثب زاضا ث٤زٟ . قٮط، ٭٬ْ اظ ٨ٝ

 ّٮ٤ٚ ّبٙط٫ ا١طغ٫ زض ٧ط 750َٝساض ظ٭بز٫ دط٣سئٮ٠، ٣٭شبٝٮ٠ ّٚؿٮٜ ٣ ؾب٭ط ٤ٝاز ٝقس٬١ ٣ ١ٮع حس٣ز 

. ٙٮشط ٬ٝ س٤ا١س ؾ٨ٜ فٞس٥ ا٫ زض ؾالٝز ٣ ؾجس مصا٭٬ اىطاز ػبٝق٦ زاقش٦ ثبقس

زض ا٭٠ ٝٮبٟ، ١ْش٦ ٍبث٘ سأٝ٘، حيؼ ث٨ساقز ٣ ؾالٝز قٮط اظ ٝح٘ س٤ٙٮس سب ٝهطه ٨١ب٭٬ آٟ اؾز ث٦ 

ع٤ض٫ ٦ّ ض٠ٞ ػ٤ٕٚٮط٫ اظ ىؿبز قٮط، اظ ؾطا٭ز احشٞب٬ٙ ثٮٞبض٫ ٧ب٫ ٝكشطُ ا١ؿبٟ ٣ زاٛ ١ٮع ث٦ 

فال٥٣ ثط آٟ سجس٭٘ قٮط ث٦ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٭٬ ٝظ٘ ٝبؾز ٣ ذب٦ٝ اظ ا٧ساه . ٝهطه ٢٢ّس٥ دٮكٖٮط٫ ق٤ز

 .ز٭ٖط سقط٭و ا٭٠ عطح ٬ٝ ثبقس

 

تعشيف،ٚيظٌيٞبٚٔشخظبتفٙئحظَٛ-2

. ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ ٙج٬٢ ث٦ آٟ زؾش٦ اظ ٤ٝاز مصا٭٬ اعالً ٬ٝ ق٤ز ٦ّ ٬ٖٞ٧ اظ قٮط س٤ٙٮس ٬ٝ ق١٤س

اٝب ٕب٬٧ اظ قٮط ؾب٭ط دؿشب١ساضاٟ ٧ٞچ٤ٟ . ٝق٤ٞالً ٝبز٥ ا٣ٙٮ٦ س٤ٙٮس ا٤١اؿ ٙج٢ٮبر، قٮط ٕب٣ اؾز

ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٠ ٦ّ ٝحه٤ٗ ا٭٠ عطح قبٝ٘ . ثع، ٤ٕؾي٢س، ٕب٣ٝٮف ٣ اؾت ٧ٜ اؾشيبز٥ ٬ٝ ق٤ز
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قٮط، ٝبؾز ٣ ذب٦ٝ ٬ٝ ثبقس زض ش٭٘ سقبض٭و ٧ط ّساٛ اظ ٝحه٤الر ث٦ ٧ٞطا٥ ٣٭ػ٬ٕ ٧ب، ّبضثطز 

. ٣ سبض٭رچ٦ ٧ط ٭ِ س٤ضٮح زاز٥ ٬ٝ ق٤ز

 

شيش-2-1

تعشيفشيش(اِف

 ٝٮالز٫ زض ق٨ط غ٤١ سكْٮ٘ قس 1908 عجٌ ا٣ٙٮ٠ ٢ّٖط٥ ٤ٝاز مصا٭٬ ٦ّ زض ؾبٗ 

: ث٦ قطح ظ٭ط ٬ٝ ثبقس« قٮط»سقط٭و 

قٮط، فجبضر اؾز اظ ٝؼ٤ٞؿ س٤ٙٮس قٮطز٣ق٬ ّبٝ٘ ٣ ٝسا٣ٛ ٭ِ حٮ٤اٟ ٝبز٥ قٮط ز٥ ؾبٜٙ ٣ »

قٮط ثب٭س ثب ضفب٭ز ان٤ٗ ث٨ساقش٬ . ثس٣ٟ ذؿش٬ٖ ٝيطط ٦ّ ث٦ ذ٤ث٬ سنص٭٦ قس٥ ثبقس

ـ آ٣ض٫ قس٥ ٣ ىبٍس آم٤ظ ثبقس . ػٞ

 

 تبسيخچٝشيش(ة

.  قٮط اظ ز٭طثبظ زض ثط١ب٦ٝ مصا٭٬ ٝطزٛ ٝٚ٘ ٝرشٚو ػ٨بٟ ػب٭ٖب٥ ٣٭ػ٥ ا٫ زاقش٦ اؾز

ن٢قز زاٝذط٣ض٫ اثشسا زض ٤١اح٬ .  ٧عاض ؾبٗ دٮف ا٬ٚ٧ قس٥ اؾز6ٕب٣ قٮط٫ زض حس٣ز 

ضقس . ػ٤٢ة مطث٬ آؾٮب ٝشسا٣ٗ ٕكز ٣ دؽ اظ آٟ ا٭٠ فبزر ث٦ ؾب٭ط ّك٤ض٧ب ١ٮع ؾطا٭ز ٤ٞ١ز

زاٝساض٫ ث٦ ٢ٝؾ٤ض سأٝٮ٠ قٮط ٣ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ ٙج٬٢، زض ٝطاح٘ اثشسا٭٬ زض ٢ٝبع٬َ ٦ّ ف٤ٚى٦ 

. ؾجع ث٦ ٝٮعاٟ ّبى٬ ٣ػ٤ز زاقز ضقس ٭بىز
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 اظ ىطا١ؿ٦ ذط٭ساض٫ قس ٣ ز٥ ؾبٗ 1319 ا٣ٙٮ٠ ١ػاز زاٛ ٧ب٫ قٮط٫ زض ا٭طاٟ زض ؾبٗ 

زض ا٭طاٟ ا٣ٙٮ٠ ّبضٕب٥ ٙج٢ٮبر . ثقس ثطا٫ احساص ا٣ٙٮ٠ زاٝساض٫ ن٢قش٬ اٍساٝبس٬ ا١ؼبٛ قس

.  ثب ١بٛ آؾشبضا زض ذٮبثبٟ ىطز٣ؾ٬ س٨طاٟ ٕكب٭ف ٭بىز1336ؾبظ٫ زض ؾبٗ 

 س٠ قٮطذبٛ زض ض٣ظ سأؾٮؽ قس ٣ دؽ اظ آٟ 10ثب ؽطىٮز « آٙيب» ّبضذب٦١ 1337زض ؾبٗ 

. ٣احس٧ب٫ ن٢قش٬ ظ٭بز٫ زض ؾطاؾط ّك٤ض ٝكن٤ٗ ث٦ س٤ٙٮس قس١س

 

 خٛاصظبٞشيشيش(ح

 ض١ٔ قٮط ٝق٤ٞالً ؾيٮس ّسض ٣ ٭ب ؾيٮس چٮ٬٢ ٬ٝ ثبقس ٦ّ فٚز آٟ ٣ػ٤ز ّبظئٮ٠ ٣ 

٣ٍش٬ چطث٬ قٮط ٣ ث٦ ذه٤ل ّبض٣س٠ آٟ ظ٭بز ثبقس ض١ٔ قٮط ٬ّٞ . ّٚؿٮٜ زض قٮط اؾز

ٝشٞب٭٘ ث٦ ظضز ٬ٝ ق٤ز ٣ قٮط ّٜ چطة ٣ ٭ب قٮط٫ ٦ّ ث٦ آٟ آة اضبى٦ ق٤ز آث٬ ض١ٔ ث٦ ١ؾط 

ٔ ٧ب٫ ز٭ٖط « دؿشبٟ زاٛ»زض ن٤ضس٬ ٦ّ . ٬ٝ ضؾس زاضا٫ ثٮٞبض٫ ثبقس اْٝبٟ زاضز قٮط ث٦ ض١

. زضآ٭س ٦ّ ٝق٤ٞالً مٮطٍبث٘ ٝهطه ٬ٝ ثبقس

 قٮط زاضا٫ ث٫٤ ذبن٬ ١ٮؿز ٣ ىَظ زض اطط ىؿبز ٣ سؼع٭٦ سطّٮجبر آٟ، ث٫٤ ٝرشٚي٬ 

. اظ ٍجٮ٘ سطقٮس٬ٕ ٣ ٢ٕس٭س٬ٕ ٬ٝ ز٧س

زض ثٮٞبض٭٨ب٫ ٣ضٛ دؿشب٬١ زاٛ ث٦ .  ٝع٥ قٮط زض اطط ٣ػ٤ز الّش٤ظ ٬ّٞ قٮط٭٠ اؾز

. ٬ٝ ٕطزز« ق٤ض»فٚز اظز٭بز ٝحؿ٤ؼ ّٚط٭س٧ب ٝع٥ قٮط ٬ّٞ 
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 تشويجبتشيش(ت

 سطّٮت ان٬ٚ قٮط زاٝساض٫ ٝب٢١س آة، دط٣سئٮ٠ ٧ب، ٢ٍس الّش٤ظ ٣ ٤ٝاز ٝقس٬١ سكْٮ٘ 

. اضائ٦ ٬ٝ ٕطزز« قٮط ٕب٣»زض ػس٣ٗ ش٭٘ سطّٮجبر اؾبؾ٬ . ٬ٝ ز٧س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زض ػس٣ٗ ظ٭ط ٣٭شبٝٮ٠ ٝرشٚو قٮط آ٣ضز٥ ٬ٝ ق٤ز 

 

َٝساض٣٭شبٝٮ٠ زض ٭ِ ٙٮشطقٮط ٣٭شبٝٮ٠  

(mg) 

١ٮبظض٣ظا٦١ اىطاز ثبٙل 

(mg) 

A 2-2.0 2-1 

1B 4/0 2-1 

2B 7/1 4-2 

C 20-5 100-3 

D 002/0 01/0 

 (زضنس)ٝش٤ؾظ  (زضنس)َٝساض سطّٮجبر ان٬ٚ 

 5/87 5/85 – 5/89آة 

 13 5/10-5/14ػٞـ ٤ٝاز ذكِ 

 9/3 5/2-6چطث٬ 

 8/8 4/7-٤ٝ7/9ازذكِ ٨٢ٝب٫ چطث٬ 

 4/3 9/3-5دط٣سئٮ٠ 

 8/4 6/3-5/5الّش٤ظ 

 8/0 6/0-٤ٝ9/0ازٝقس٬١ 
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ٔبست-2-2

.  ٝبؾز ٭٬ْ اظ ا٤١اؿ ٙج٢ٮبر اؾز ٦ّ اظ سرٞٮط ٢ٍس قٮط س٤ؾظ ٤١ف٬ ثبّشط٫ حبن٘ ٬ٝ ق٤ز

. اؾشيبز٥ ٬ٝ ق٤ز« قٮط ٕب٣»اظ ٧ط ٤١ؿ قٮط٫ ٬ٝ س٤اٟ ٝبؾز س٨ٮ٦ ٤ٞ١ز ٬ٙ٣ اٝط٣ظ٥ ثٮكشط اظ 

ثبّشط٫ ٣٭ػ٥ س٨ٮ٦ ٝبؾز، الّش٤ظ ٤ٝػ٤ز زض قٮط ضا ث٦ اؾٮس الّشٮِ سجس٭٘ ٬ٝ ٢ّس ٣ث٦ ٝبؾز 

. ٝع٥ س٢س ٣ سطـ ٝبؾز ث٦ زٙٮ٘ ٣ػ٤ز اؾٮسالّشٮِ اؾز. ثبىز غٗ ٝب٢١س٫ ٬ٝ ز٧س

 

  تبسيخچٝٔبست(اِف

 زٍٮَبً ٝكرم ١ٮؿز ٦ّ ٝبؾز زض چ٦ ظٝب٬١ ٣ س٤ؾظ چ٦ ّؿ٬ ضا٭غ قس ٬ٙ٣ ٝبؾز ٭٬ْ اظ 

ٝبؾز زض ّك٤ض٧ب٫ اعطاه زض٭ب٫ . ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ ٨ٜٝ قٮط ٬ٝ ثبقس ٦ّ ٤ٝضز دؿ٢س ٝطزٛ ٬ٝ ثبقس

فس٥ ا٫ ػب٭ٖب٥ ان٬ٚ آٟ ضا زض آؾٮب٫ ٝطّع٫ . ٝس٭شطا٦١، آؾٮب ٣ اض٣دب٫ ٝطّع٫ زاضا٫ ٝهطه ثبال٭٬ اؾز

. ٣ ػ٤٢ة مطث٬ ٬ٝ زا٢١س ٦ّ ثشسض٭غ زض ٍطٟ قب١عز٧ٜ اظ ا٭٠ ٢ٝبعٌ ث٦ اض٣دب ثطز٥ قس

 

اسصشغزايئبست(ة

 اظ ١ؾط مصا٭٬ ٝبؾز ٭٬ْ اظ ث٨شط٭٠ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ قٮط اؾز ٣ ٝحش٫٤ سٞب٬ٝ ف٢بنط مصا٭٬ 

٤ٝاز دط٣سئٮ٬٢ آٟ ثه٤ضر ث٨شط ٣ ٍبث٘ ٧ضٜ سط٫ زضآٝس٥ ٣ ٝهطه آٟ ثبفض . ٤ٝػ٤ز زض قٮط ٬ٝ ثبقس

ؾ٤٨ٙز ٣ سؿط٭ـ ٧ضٜ مصا ٬ٝ ق٤ز ٣ ث٦ فٚز ٣ػ٤ز اؾٮس الّشٮِ، ٝب١ـ ضقس ثبّشط٫ ٧ب٫ ٝضط زض ض٣ز٥ 

. ٬ٝ ٕطزز ٣ ث٦ ضقس ثبّشط٫ ٧ب٫ ٝيٮس ِّٞ ٬ٝ ١ٞب٭س
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خبٔٝ-2-3

.   ٭٬ْ اظ اػعا٫ قٮط چطث٬ آٟ اؾز ٦ّ ثب اؾشرطاع آٟ ٬ٝ س٤اٟ ذب٦ٝ، ّط٥ ٣ ؾطقٮط س٨ٮ٦ ٤ٞ١ز

ثٮف اظ فٞ٘ ٤ٞ٧غ١ٮع٥، ال٭٪ چطث٬ ض٫٣ ؾغح قٮط ذبٛ ٦ّ ث٦ .  ذب٦ٝ ٭٬ْ اظ ا٤١اؿ ٙج٢ٮبر اؾز

زض ن٢قز ثطا٫ ؾطفز ثركٮسٟ ث٦ . ا٭٠ چطث٬، ذب٦ٝ ١بٛ ٬ٝ ٕٮطز. ؾطقٮط ٝقط٣ه اؾز ضا ثط٬ٝ زاض١س

. سؼٞـ چطث٬ قٮط ض٫٣ ؾغح آٟ، اظ زؾشٖب٥ ؾب١شط٭ي٤غ اؾشيبز٥ ٬ٝ ٢٢ّس

: ذب٦ٝ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝٮعاٟ چطث٬ ث٦ ا٤١اؿ ٝرشٚي٬ سَؿٮٜ ٬ٝ ق٤ز ٦ّ فجبضس٢س اظ

.  زضنس چطث٬ زاضز12ذب٦ٝ ّٜ چطة ٦ّ * 

.  زضنس آٟ ضا چطث٬ سكْٮ٘ ٬ٝ ز٧س30ذب٦ٝ ؾيز قس٥ ٦ّ * 

.  زضنس چطث٬ زاضز36ذب٦ٝ ؾ٢ٖٮ٠ ٦ّ * 

 زضنس چطث٬ زاض١س ٦ّ زض س٨ٮ٦ 40ذب٦ٝ ٧ب٫ دطچطة ٦ّ زض امٚت ىط٣قٖب٨٧ب ث٦ ىط٣ـ ٬ٝ ضؾ٢س ٣ * 

. ا٤١اؿ مصا٧ب ٣ زؾط٧ب اظ ا٭٠ ٤١ؿ ذب٦ٝ اؾشيبز٥ ٬ٝ ق٤ز

٤١ؿ ز٭ٖط٫ اظ ذب٦ٝ ٣ػ٤ز زاضز ٦ّ ثب حطاضر زازٟ ذب٦ٝ ٝق٬ٙ٤ٞ س٨ٮ٦ ٬ٝ ق٤ز ٣ ث٦ ذب٦ٝ ثط٭س٥ ٭ب * 

.  زضنس چطث٬ زاضز55ا٭٠ ذب٦ٝ ثؿٮبض دطچطة ث٤ز٥ ٣ . سطـ ٝقط٣ه اؾز
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ٗإِّّي،وُذٔحظَٛٚتعشفٌٕٝشوي-3 ثشسسياستب٘ذاسدٞبئّي،ثي

وُذٔحظَٛ-3-1

ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٠ ٦ّ ٝحه٤الر قبٝ٘ قٮط، ٝبؾز ٣ ذب٦ٝ ٬ٝ ثبق٢س ُّس آ٨١ب زض ػس٣ٗ ش٭٘ اضائ٦ 

. ٬ٝ ٕطزز



وُذٔحظَٛا٘ٛاعشيشسديف

 15201110قٮطذ٤ضا٬ّ  1

 15201111قٮط دبؾش٤ض٭ع٥  2

 15201112قٮط اؾشطٙٮع٥ قس٥  3

 15201113قٮط مٚٮؼ قس٥  4

 15201114قٮط ّبّبئ٤  5

 15201115قٮط ٝٮ٥٤ ا٫  6

 15201220قٮط عقٜ زاض  7

 15201222قٮط قْالر  8

 15201223قٮط ٣ا١ٮ٬ٚ  9

 15201224قٮط فؿ٬ٚ  10

 15201228قٮط ٥٤٨ٍ  11
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 شٕبسٜتعشفٌٕٝشوي-3-2

 زض ّشبة َٝطضار ٣اضزار ٣ نبزضار ٕٞطُ ػ٤٨ٞض٫ اؾال٬ٝ ا٭طاٟ، سقطى٦ ٣اضزار ا٭٠ 

: ٝحه٤الر ثكطح ػس٣ٗ ظ٭ط ٬ٝ ثبقس

 





وذٔحظَٛا٘ٛاعٔبستسديف

 15201231ٝبؾز دبؾش٤ض٭ع٥  1

 15201232ٝبؾز ٝٮ٥٤  2

 15201233ٝبؾز ذب٦ٝ زاض  3

وذٔحظَٛا٘ٛاعخبٔٝسديف

 15201120ذب٦ٝ دبؾش٤ض٭ع٥  1

 15201121ذب٦ٝ ّبّبئ٤٭٬  2

 15201122ذب٦ٝ اؾشطٙٮع٥  3

 15201123ذب٦ٝ ٢ٍبز٫  4

وُذتعشفٝعٙٛاٖتعشفٝسديف

قٮط٣ذب٦ٝ قٮط، مٚٮؼ ١كس٥، ثس٣ٟ اىع٣زٟ ٢ٍس ٭ب ٤ٝاز قٮط٭٠  1

٢٢ّس٥ ز٭ٖط 

0401 

 0420قٮط٣ذب٦ٝ قٮط، مٚٮؼ قس٥ ٭ب ثباىع٣زٟ ٢ٍس  2

 0403ز٣ك، قٮط ٣ ذب٦ٝ ثؿش٦ ث٢س٫ قس٥، ٝبؾز ٣ ؾب٭ط قٮط٧ب ٣ ذب٦ٝ ٧ب  3
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استب٘ذاسدٞبئّئحظٛالت-3-3

اؾشب١ساضز٧ب٫ ا٭٠ ٝحه٤الر ٦ّ س٤ؾظ ٝؤؾؿ٦ اؾشب١ساضز ٣ سحَٮَبر ن٢قش٬ ا٭طاٟ سس٣٭٠ 

. قس٥ اؾز ثكطح ػس٣ٗ ش٭٘ ٬ٝ ثبقس

 

 

ٜاستب٘ذاسدعٙٛاٖاستب٘ذاسدّٔيسديف  شٕبس

ـ ٧ب٫ آظ٤ٟٝ –قٮط٣ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ آٟ  1  1528 ٣٭ػ٬ٕ ٧ب ٣ ض٣

 4046قٮط٣ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ آٟ، ا٤١اؿ ٝبؾز عقٞساض،٣٭ػ٬ٕ ٧ب ٣ ض٣ق٨ب٫ آظ٤ٟٝ  2

 5881 د٢ٮطذب٦ٝ ا٫ –قٮط٣ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ آٟ  3

 695 ٝبؾز –قٮط٣ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ آٟ  4

ـ ٧ب٫ آظ٤ٟٝ  5  164« قٮطذبٛ»٣٭ػ٬ٕ ٧ب ٣ ض٣

 1189سقٮٮ٠ ١ؿجز زضنس ٣ظ٬١ چطث٬ ذب٦ٝ  6

 191ذب٦ٝ دبؾش٤ض٭ع٥  7

 5222آظ٤ٟٝ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ اؾٮس٭ش٦ ّ٘ -ٝبؾز 8

 7713 ق٢بؾب٭٬ ٝٮْط٣اضٕب١ٮؿٜ ٧ب٫ دب٭٦ –ٝبؾز  9

 2196سقٮٮ٠ َٝساض ٝؽ قٮط ٣ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ آٟ  10

 2406حسٝؼبظ آ٤ٙز٬ٕ ٧ب٫ ٝٮْط٣ث٬ زض ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ قٮط  11

 2089سقٮٮ٠ َٝساض اؾٮس٭ش٦ قٮط ذكِ  12
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 ٔعيبسٞبياستب٘ذاسدشيش-3-3-1

 تعبسيفٚاططالحبت*

ٛ سط٭٠ ٝٮْط٣ة ثٮٞبض٫ ظا٫ ق٢بذش٦ :پبستٛسيضاسيٖٛ- ىطآ٭٢س٫ اؾز حطاضس٬ ثطٝج٢ب٫ اؾشَبٝز َٝب٣

قس٥ زض ٝسر ظٝبٟ ٝكرم، ثطا٫ اظ ثٮ٠ ثطزٟ سٞب٬ٝ ٝٮْط٣ة ٧ب٫ ثٮٞبض٫ ظا٫ قٮط ٣ ث٦ حساٍ٘ 

.  ضؾب١سٟ ٝٮْط٣ة ٧ب٫ مٮطثٮٞبض٫ ظا ثب حيؼ حساّظط اضظـ مصا٭٬ آٟ

 ٤ٞ٧غٟ ّطزٟ، ف٬ٚٞ اؾز ْٝب١ٮ٬ْ ثطا٫ ٭٤٢ْاذز ّطزٟ چطث٬ زض سٞبٛ قٮط ٣ :ٕٞٛط٘يضاسيٖٛ-

. ػ٤ٕٚٮط٫ اظ ػسا قسٟ آٟ

 

خٛاصشيش*

 اٝط٣ظ قٮط ٣ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ آٟ ان٬ٚ سط٭٠ سأٝٮ٠ ٢٢ّس٥ ٤ٝاز ٤ٝضز ١ٮبظ ثسٟ ٣ حب٫٣ ثؿٮبض٫ اظ 

ض٭ع ٝنع٫ ٧ب ٣ اٝالح اؾز ٦ّ ٝهطه ٝؿشٞط آٟ ثطا٫ ضقس، اؾشحْبٛ اؾشر٤اٟ ٣ ز١ساٟ، اىعا٭ف ٤٧ـ ٣ 

. ٤ٞ٧اض٥ اظ ؾ٫٤ ٝشرههبٟ سنص٭٦ س٤نٮ٦ ٬ٝ ٕطزز...س٤اٟ ّبض٫، ع٤ٗ فٞط ٣ 

 

ضشٚستاستفبدٜاصشيشپبستٛسيضٜٚاستب٘ذاسد*

 قٮط فٚٮطمٜ زاقش٠ ٣٭ػ٬ٕ ٧ب٫ ٝٞشبظ مصا٭٬ ث٦ ؾطفز زض ٝقطو آ٤ٙز٬ٕ ٧ب٫ ١٤ٕب٤ٕٟ ٍطاض 

٬ٝ ٕٮطز ٣ إط ث٨ساقز آٟ زض ٝطاح٘ ٝرشٚو قٮطز٣ق٬، ػٞـ آ٣ض٫، حٞ٘ ٣ ١َ٘، سجس٭٘ ىطآ٣ض٫ زض 

ّبضذب٦١، س٤ظ٭ـ ٣ ٝهطه ضفب٭ز ١ك٤ز، ٬ٝ س٤ا١س ثٮٞبض٫ ٣ ف٤اضو ٝرشٚي٬ ضا اظ حٮ٤اٟ ث٦ ا١ؿبٟ ٢ٝشَ٘ 

. ١ٞب٭س

 قٮط ٍج٘ اظ زض٭بىز، زض ّبضذب٦١ ث٦ ٙحبػ ّٮي٬ ٤ٝضز آظ٤ٟٝ ٍطاض ٬ٝ ٕٮطز ٣ زض ن٤ضر ٣ػ٤ز 

قٮطذبٛ فطض٦ قس٥ سح٤٭٘ ... اؾٮس٭ش٦ ثبال، ثبض ٝٮْط٣ث٬ ثٮف اظ حس ٤ٝاز اىع٣ز٬١، آ١ش٬ ثٮ٤سٮِ ٣ 
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ث٢بثطا٭٠ ثب اىعا٭ف ٝٮعاٟ قٮطذبٛ سح٤٭٬ٚ ث٦ ٣احس٧ب٫ س٤ٙٮس٫ سحز ١ؾبضر ٝطاّع . ٕطىش٦ ٬ٞ١ ق٤ز

. ش٫ نالح، ث٨ساقز ٣ ؾالٝش٬ ػبٝق٦ حيؼ ذ٤ا٧س قس

 

 ٚيظٌيٞبيحسيشيشپبستٛسيضٜ*

.  قٮط دبؾش٤ض٭ع٥ ثب٭س زاضا٫ ض١ٔ عجٮق٬ قٮطٕب٣ ثبقس:سً٘- 

. قٮط دبؾش٤ض٭ع٥ ثب٭س زاضا٫ ث٫٤ عجٮق٬ ث٤ز٥ ٣ فبض٫ اظ ث٧٤ب٫ مٮطفبز٫ ٣ ١بٝغج٤ؿ ثبقس:ثٛ-

عقٜ قٮطدبؾش٤ض٭ع٥ ثب٭س ٧ٞبٟ عقٜ ٝغج٤ؿ قٮط ٣ فبض٫ اظ عقٜ ٧ب٫ ىٚع٫، س٢س٫، سٚر٬، :طعٓ-

ٜ ٧ب٫ مٮطفبز٫ ثبقس . سطق٬ ٣ ؾب٭ط عق

 

 ٚيظٌيٞبيفيضيىيٚشيٕيبيي*

 زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز ثب٭س ثب ٝٮعاٟ چطث٬ ٝش٢بؾت ث٤ز٥ 15 ٣ظٟ ٝره٤ل قٮطدبؾش٤ض٭ع٥ زض زٝب٫ 

: ٣ َٝبز٭ط آٟ عجٌ ػس٣ٗ ظ٭ط ثبقس

 

دسطذچشثي٘ٛعشيشضز٭و 

(ٚص٘يثٝٚص٘ي)

15ٚصٖٔخظٛصدس

دسجٝسب٘تيٍشاد

 029/1حساٍ٘  3حساٍ٘ قٮطدبؾش٤ض٭ع٥ ّبٝ٘  1

 03/1حساٍ٘  5/1حساٍ٘ قٮطدبؾش٤ض٭ع٥ ّٜ چطة  2

 033/1حساٍ٘  5/0حساّظط قٮطدبؾش٤ض٭ع٥ ثس٣ٟ چطث٬  3
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. ٬ٝ ثبقس% 8 ٝبز٥ ذكِ ثس٣ٟ چطث٬ :ٔبدٜخشهثذٖٚچشثي-

 ٕطٛ اؾٮس الّشٮِ 16/0 حساّظط :اسيذيتٝ-

.  سؿز ىؿيبسبض ٢ٝي٬ ثبقس:فسفبتبس-

 

ٚيظٌيٞبئيىشٚثيِٛٛطي*

:  ٣٭ػ٬ٕ ٧ب٫ ٝٮْط٣ث٬ قٮط دبؾش٤ض٭ع٥ ٬ٝ ثب٭ؿز ٝغبثٌ ػس٣ٗ ظ٭ط ثبقس

حسٝؼبظزضٝٮ٬ٚ ٙٮشط ٤١ؿ ٝٮْط٣اضٕب١ٮؿٜ ضز٭و 

 4 ث٦ س٤اٟ 10 ضطثسض5/7سقسازثبّشط٫ ٧ب٫ ٤٧اظ٫  1

 10ّٞشط اظ سقساز ثبّشط٫ ٧ب٫ ّٚٮيطٛ  2

٢ٝي٬ اقطقٮب٬ّٚ  3

 

ثستٝثٙذي*

 قٮطدبؾش٤ض٭ع٥ ثب٭س زض ؽط٣ه ٢ٝبؾت قٮك٦ ا٫ ٭ْجبض ٝهطه دالؾشٮ٬ْ، ٍبث٘ ٝهطه زض ن٢ب٭ـ 

زضد٤ـ . مصا٭٬ ٭ب دبّز ٝره٤ل ثؿش٦ ث٢س٫ قٮط ٣ زض قطا٭ظ ّبٝالً ث٨ساقش٬ ث٦ ثبظاض فطض٦ ٕطزز

ثغط٫ ٧ب٫ قٮك٦ ا٫ ثب٭س اظ ػ٢ؽ آ٤ٙٝٮ٢ٮ٤ٛ ذبٙم ٣ ٭ب دالؾشٮِ ٝؼبظ ٣ مٮطٍبث٘ ١ي٤ش ٣ َٝب٣ٛ زض 

. ثطاثط ضطث٦ ث٤ز٥ ٣ ١كش٬ ا٭ؼبز ٢١ٞب٭س
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 ثشچستٌزاسي*

 ٝكرهبر ظ٭ط ثب٭س ث٦ ع٤ض ٣ض٤ح ثط ض٫٣ ؽط٣ه ثؿش٦ ث٢س٫ ػ٨ز إٓب٬٧ ٝهطه ٢٢ّس٥ زضع 

. ٕطزز

زضنس چطث٬ ػ٨ز ا٤١اؿ قٮط - 

 (قٮط دبؾش٤ض٭ع٥ س٨ٮ٦ قس٥ اظ قٮط ٕب٣)فجبضر - 

 (سب٢٧ٖبٛ ٝهطه زض ٭رچبٗ ٨ٖ١ساض٫ ق٤ز)قطا٭ظ ٨ٖ١ساض٫ - 

. زضع ٕطزز (٤ٞ٧غ١ٮع٥)زض ن٤ضر ٠ٖٞ٧ ّطزٟ قٮط ثب٭س ٦ّٞٚ - 

زضع قٞبض٥ دط٣ا٦١ ؾبذز ٣ظاضر ث٨ساقز، زضٝبٟ ٣ آ٤ٝظـ دعق٬ْ - 

١بٛ ّبضذب٦١ - 

١كب٬١ ٣ آزضؼ ّبضذب٦١ - 

سبض٭د ٝهطه ٣ ا١َضبء - 

 

ٔٛاسدٔظشفٚوبسثشدٞبئحظَٛ-4

قٮط ٣ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ ٙج٬٢ اظ آ١ؼب ٦ّ ٝؿشَٮٞبً زض ؾجس ٝهطه ذب٤١از٥ ٍطاض ٬ٝ ٕٮط١س ػعء 

. ّبال٧ب٫ ٝهطى٬ عج٦َ ث٢س٫ ٬ٝ ق١٤س

 

إٞيتشيشٚفشآٚسدٜٞبيِجٙي-4-1

 قٮط ٣ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ آٟ ػعء ان٬ٚ ؾيط٥ مصا٭٬ ذب٤١از٥ ٬ٝ ثبق٢س ٦ّ اظ ٙحبػ اضظـ مصا٭٬ اظ 

. ّٚؿٮٜ، ىؿيط، ٣٭شبٝٮ٠ ٧ب٫ ٤ٝضز ١ٮبظ ٣ دط٣سئٮ٠، م٬٢ ٧ؿش٢س
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 قٮط ث٦ ٙحبػ اضظـ دط٣سئٮ٬٢ اظ ا٧ٞٮز ٣٭ػ٥ ا٫ زض ثٮ٠ ٤ٝاز مصا٭٬ ثطذ٤ضزاض اؾز ٣ ث٦ ٙحبػ 

. اٍشهبز٫ ١ٮع ػ٨ز سأٝٮ٠ دط٣سئٮ٠ ٤ٝضز ١ٮبظ ثسٟ اؾشيبز٥ اظ قٮط َٝط٣ٟ ث٦ نطى٦ ٬ٞ١ ثبقس

ؾطا٦١ ٝهطه قٮط ث٦ ع٤ض .  ٕطٛ ٤ٕقز اؾز200 ٝٮعاٟ اضظـ مصا٭٬ ٭ِ ٙٮشط قٮط ثٮكشط اظ 

ٝٮعاٟ س٤نٮ٦ قس٥ قٮط ٣ ٙج٢ٮبر .  ٬ٝ ثبقسFAOٝش٤ؾظ زض ّك٤ض ٝب ّٞشطاظ ٝٮعاٟ دٮك٨٢بز٫ ؾبظٝبٟ 

 ٙٮ٤اٟ ثؿش٬٢ 5/1 ٕطٛ د٢ٮط ٣ ٭ب 30قٮط ٭ب ٝبؾز،  (cc420)ثطا٫ ٭ِ ىطز ثبٙل زض ض٣ظ قبٝ٘ ٭ِ ٙٮ٤اٟ 

. اؾز

ٜ ٝطك ٣ ث٦ ٣٭ػ٥ قٮط :  ٨ٝٞشط٭٠ ٢ٝبثـ سأٝٮ٠ دط٣سئٮ٠ حٮ٤ا٬١ فجبضس٢س اظ ٤ٕقز ٍطٝع، ٝب٬٧، سر

٣ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ آٟ، چ٢ب١چ٦ ىطز زض ض٣ظ ١ٮٜ ٙٮشط قٮط ٝهطه ١ٞب٭س ٬ٝ س٤ا١س حساٍ٘ ثٮف اظ ١هو ١ٮبظ 

ثب٤١اٟ ثبضزاض ٣ ٝبزضاٟ قٮطز٥ ٦ّ ١ٮبظ ٝجط٬ٝ ث٦ ّٚؿٮٜ زاض١س ثب٭س ث٦  . دط٣سئٮ٠ حٮ٤ا٬١ ذ٤ز ضا سأٝٮ٠ ٢ّس

ذ٤ال . َٝساض ىطا٣اٟ قٮط ٝهطه ١ٞب٭٢س، ؾب٭ط ٤ٝاز مصا٭٬ اظ ١ؾط ّٚؿٮٜ ٍبث٘ َٝب٭ؿ٦ ثب قٮط ١ٮؿش٢س

: حٮبس٬ ّٚؿٮٜ ث٦ ٍطاض ظ٭ط اؾز

ٟ ٧ب ٤٢ٝط ث٦ َٝساض ّٚؿٮٜ ٤ٝضز ٝهطه ض٣ظا٦١ اؾز-  . اؾشحْبٛ زض دالؾٞب٫ ز١ساٟ ٧ب ٣ اؾشر٤ا

. ّٚؿٮٜ زض دالؾٞب٫ ذ٤ٟ ٭٬ْ اظ ف٤اٝ٘ ا١قَبز ذ٤ٟ ٬ٝ ثبقس- 

. ّٚؿٮٜ زض ٍبثٚٮز سحط٭ِ ٣ ّكف فضالر ا١قَبز ذ٤ٟ ٬ٝ ثبقس- 

سقبزٗ ٢ٝبؾت ثٮ٠ ّٚؿٮٜ اظ ٭ِ عطه ٣ ٢ٝٮع٭ٜ، ؾس٭ٜ ٣ دشبؾٮٜ اظ عطه ز٭ٖط ثطا٫ حطّبر فض٦ٚ - 

. ٍٚت الظٛ ٣ ضط٣ض٫ ٬ٝ ثبقس
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جبيٍبِٜجٙيبتدسٞشْغزاييا٘سبٖ-4-2

ٕط٨٧٣ب٫ مصا٭٬ قبٝ٘ . عج٦َ ث٢س٫ ٕط٨٧٣ب٫ مصا٭٬ ثطاؾبؼ، ا٧ٞٮز ٣ ٝٮعاٟ ٝهطه ٬ٝ ثبقس

. ٕط٥٣ ١بٟ ٣ مالر، ٕط٥٣ ٝٮ٥٤، ٕط٥٣ ؾجع٫، ٕط٥٣ ٤ٕقز ٣ ٕط٥٣ قٮط اؾز

ث٨شط٭٠ ٢ٝجـ سأٝٮ٠ ٢٢ّس٥ ّٚؿٮٜ ٧ؿش٢س ٣سأٝٮ٠ ٢٢ّس٥ .  قٮط، ٝبؾز ٣ د٢ٮط اؾز:ٌشِٜٚجٙيبتشبُٔ

.  ٬ٝ ثبق٢س12B ٣ 2B ، Aدط٣سئٮ٠ ٣ ٣٭شبٝٮ٠  

 

:ٚيظٌيٞبيغزاييشيشِٚجٙيبت-4-3

شيش(اِف

سطّٮجبر قٮط ٝش٢بؾت ثب .  قٮط س٨٢ب مصا٫ ٤١ظازاٟ دؿشب١ساضاٟ زض ٢٧ٖبٛ س٤ٙس ٬ٝ ثبقس

 ض٣ظ ا٣ٗ ز٣ض٥ قٮطز٬٧ سطّٮج٬ 10 سب 7قٮط س٤ٙٮس قس٥ زض . ٣٭ػ٬ٕ ٧ب٫ ٧ط ػب١ساض ٝشيب٣ر اؾز

ا٭٠ قٮط ؾطقبض اظ سطّٮجبر ا٭٬٢ٞ ؾبظ ث٤ز٥ ٣ ٤١ظاز . ٝشيب٣ر ثب ثَٮ٦ قٮط س٤ٙٮس قس٥ زض ا٭٠ ز٣ضاٟ زاضز

ٜ ٧ب٫ زىبف٬ ثس١ف ٤٢٧ظ ىقبٗ ١كس٥ زض ثطاثط ثٮٞبض٫ ٧ب  زاٛ ضا زض اثشسا٫ ظ١س٬ٕ زض حب٬ٙ ٦ّ ؾٮؿش

. َٝب٣ٛ ٬ٝ ؾبظز

 – 900ثطا٫ س٤ٙٮس ٧ط ٙٮشط قٮط ثب٭س حس٣ز .  قٮط زض مسز دؿشب٬١ دؿشب١ساضاٟ س٤ٙٮس ٬ٝ ق٤ز

سطّٮت ف٬ٝ٤ٞ قٮط ثؿٮبض قجٮ٦ ذ٤ٟ اؾز ظ٭طا ٝبز٥ ا٣ٙٮ٦ .  ٙٮشط ذ٤ٟ اظ مسز دؿشب٬١ فج٤ض ٢ّس800

. ثطا٫ ؾبذش٠ قٮط زض ثسٟ، ذ٤ٟ ٬ٝ ثبقس
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تشويجبتشيش

.  سطّٮجبر فٞس٩ قٮط ضا آة، چطث٬، دط٣سئٮ٠، الّش٤ظ، ٣٭شبٝٮ٠ ٧ب ٣ ٤ٝاز ٝقس٬١ سكْٮ٘ ٬ٝ ز٢٧س

قٮط ث٦ ف٤٢اٟ زاض٣ زض عت ٍس٭ٜ زض زضٝبٟ ثقض٬ ثٮٞبض٫ ٧ب ث٦ . قٮط ٭ِ سطّٮت ٝنع٫ ٣ ّبٝ٘ ٬ٝ ثبقس

ث٦ فٚز . اٝط٣ظ٥ ١ٮع ا٭٠ فَٮس٥ ٣ػ٤ز زاضز ٦ّ قٮط ث٨شط٭٠ مصا ثطا٫ ثٮٞبضاٟ ٬ٝ ثبقس. ّبض ثطز٥ ٬ٝ قس

٧ضٜ آؾبٟ آٟ ضا ٤ٞ٧اض٥ زض ضغ٭ٜ سنص٭٦ ا٫ ثٮٞبضاٟ ٍطاض زاز٥ ٣ ٝهطه قٮط زض ثط١ب٦ٝ مصا٭٬ اّظط اىطاز 

. ٍطاض زاضز

 

شيشثٝعٙٛأٖٙجعٟٔٓتأٔيٗوّسيٓ

ّٚؿٮٜ ٭٬ْ اظ ٨ٝٞشط٭٠ سطّٮجبر ٝقس٬١ ٝنص٫ ٬ٝ ثبقس ٣ ثب٭س اظ عط٭ٌ مصا ٣اضز ثسٟ ا١ؿبٟ  

ٟ ٧ب زاضز. ق٤ز ٟ ٧ب ٣ ؾالٝز ز١سا اظ ز٭ٖط ى٤ا٭س ّٚؿٮٜ . ّٚؿٮٜ ١َف اؾبؾ٬ زض اؾشحْبٛ اؾشر٤ا

ٛ ٧ب٫ فهج٬ ١بٛ ثطز ٧ط ٙٮ٤اٟ . ٬ٝ س٤اٟ ث٦ ١َف آٟ زض ا١َجبو ٝب٧ٮچ٦ ٧ب، ٙرش٦ قسٟ ذ٤ٟ، ا١شَبٗ دٮب

 زضنس ّٚؿٮٜ ض٣ظا٦١ ٤ٝضز ١ٮبظ ثسٟ 35 ٝٮ٬ٚ ٕطٛ ّٚؿٮٜ زاضز ٦ّ 315 ٝٮ٬ٚ ٙٮشط٫ قٮط حس٣ز 250

ث٢بثطا٭٠ ٝهطه ض٣ظا٦١ ؾ٦ ٙٮ٤اٟ قٮط ٬ٝ س٤ا١س ١ٮبظ ثسٟ ث٦ ّٚؿٮٜ ضا ّبٝالً . ا١ؿبٟ ضا سأٝٮ٠ ٬ٝ ٢ّس

. ٝطسيـ ؾبظز

 

ٗٞبيشيش  پشٚتئي

ّبظئٮ٠ ٣ دط٣سئٮ٠ ٧ب٫ آة د٢ٮط، ٧ط ز٣ :  دط٣سئٮ٠ ٧ب٫ قٮط ضا ٬ٝ س٤اٟ زض ز٣ زؾش٦ ٍطاض زاز

زؾش٦ ا٭٠ دط٣سئٮ٠ ٧ب زض ٝطاح٘ ؾ٤ذز ٣ ؾبظ زاذ٘ ثسٟ، اؾٮس آٝٮ٦٢ ٧ب٫ ضط٣ض٫ ضا س٤ٙٮس ٬ٝ ٢٢ّس 
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قٮط إط ثب مالر ٝهطه ق٤ز اظ مصا٫ . ٦ّ ثطا٫ ؾبذز دط٣سئٮ٠ ٧ب٫ ثسٟ ٤ٝضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٬ٝ ٕٮط١س

. دط٣سئٮ٬٢ ثٮكشط٫ ثطذ٤ضزاض اؾز

 

 لٙذالوتٛصشيش-

ٜ ٧ب٫ ذبن٬ زض ؾٮؿشٜ ٤ٕاضق٬ . ١بٛ زاضز« الّش٤ظ» ٢ٍس ٤ٝػ٤ز زض قٮط  ا٭٠ ٝبز٥ ث٤ؾٮ٦ٚ آ١ع٭

آ١ع٭ٜ سؼع٭٦ ٢٢ّس٥ الّش٤ظ زض اثشسا٫ س٤ٙس ٣ سب ؾ٢ٮ٠ . سؼع٭٦ قس٥ ٣ ث٦ ٢ٍس٧ب٫ ؾبز٥ سط٫ سجس٭٘ ٬ٝ ق٤ز

٤ّز٬ّ زض ؾٮؿشٜ ٤ٕاضق٬ ا١ؿبٟ سطقح ٬ٝ ق٤ز، اٝب زض سقساز٫ اظ اىطاز َٝساض ا٭٠ آ١ع٭ٜ زض ػ٤ا٬١ ٣ 

. ثعضٕؿب٬ٙ ض٣ ث٦ ّب٧ف ٕصاقش٦ ٣ ٭ب س٤ٙٮس ٬ٞ١ ق٤ز

 

ٗٞبئٛجٛددسشيش- ٚيتبٔي

 ٣ دب١ش٤س٢بر 12B، ى٤الؾٮ٠، 6B، سٮبٝٮ٠، ض٭ج٤ىال٣٭٠، ١ٮبؾٮ٠، A ،D قٮط حب٫٣ ٣٭شبٝٮ٠ ٧ب٫ 

الظٛ ث٦ شّط اؾز ٦ّ ػ٤قب١سٟ قٮط سأطٮط ٝرطث٬ ثط ض٫٣ ٣٭شبٝٮ٠ ٧ب٫ ٤ٝػ٤ز زض آٟ زاضز ٣ . ٬ٝ ثبقس

زض ن٢قز قٮط ضا ثطا٫ دبؾش٤ض٭ع٥ ّطزٟ سب زٝب٫ . س٤نٮ٦ ٬ٝ ق٤ز ٦ّ اظ قٮط دبؾش٤ض٭ع٥ اؾشيبز٥ ٕطزز

ا٭٠ زٝب سأطٮط ظ٭بز٫ ثط ض٫٣ ٤ٝاز ٝنص٫ قٮط .  طب١ٮ٦ حطاضر ٬ٝ ز٢٧س15 زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز ث٦ ٝسر 75

. ١ساضز

 

أالحشيش-

فٞس٥ سط٭٠ اٝالح .  قٮط زاضا٫ ٤ٝاز ٝقس٬١ ٝظ٘ ىؿيبر، ٢ٝٮع٭ٜ، ض٫٣، دشبؾٮٜ ٣ ّٚؿٮٜ ٬ٝ ثبقس

٬ٝ ثبقس ٣ ا٭٠ ٝبز٥ زض َٝب٭ؿ٦ ثب ز٭ٖط اٝالح اظ ٍبثٚٮز ػصة ثبالسط٫ ثطذ٤ضزاض « ّٚؿٮٜ»ٝقس٬١ قٮط 
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ف٤اضو ٝؿ٤ٞٝٮز ٤ٝضز اؾشيبز٥ ٍطاض . قٮط زض امٚت ٝؿ٤ٞٝٮز ٧ب ث٦ ف٤٢اٟ سطّٮت ّب٧ف ز٢٧س. اؾز

ٝهطه ض٣ظا٦١ ٭ِ ٙٮ٤اٟ قٮط ٬ٝ س٤ا١س سب حس٣ز ظ٭بز٫ آ٤ٙز٬ٕ ٧ب ٣ ٝؿ٤ٞٝٮز ٧ب٫ ١بق٬ اظ . ٬ٝ ٕٮطز

٣ػ٤ز . قٮط ٧ٞچ٢ٮ٠ ١َف ٬ٞ٨ٝ زض ؾالٝز د٤ؾز زاضز. ٤ٝاز ٝقس٬١ ٝظ٘ ؾطة ضا ّب٧ف ز٧س

. ٣٭شبٝٮ٠ ٧ب زض قٮط، ؾالٝز د٤ؾز ضا س٤َ٭ز ٬ٝ ٢ّس

 

ٔبست-(ة

:  ٝبؾز ٭٬ْ اظ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ ان٬ٚ قٮط اؾز ٦ّ زاضا٫ ٣٭ػ٬ٕ ٧ب ٣ ّبضثطز٧ب٫ ش٭٘ اؾز

ٟ سط اظ قٮط اؾز*  . ٧ضٜ ٝبؾز آؾب

ٝبؾز . ٝبؾز ثب س٤َ٭ز ثبّشط٫ ٧ب٫ ٝيٮس ؾب٠ّ ض٣ز٥، ثبفض اىعا٭ف ؾالٝز زؾشٖب٥ ٤ٕاضـ ٬ٝ ق٤ز* 

ثب ذ٢ظ٬ ؾبظ٫ ثطذ٬ سطّٮجبر ٝضط نيطا٫٣، اظ سحط٭ِ ػساض ض٣ز٥ ٧ب ّبؾش٦ ٣ احشٞبٗ ثط٣ظ س٤ٝ٤ض 

. ض٣ز٥ ضا ّب٧ف ٬ٝ ز٧س

ٝبؾز ثب ا٭ؼبز قطا٭ظ ٢ٝبؾت ثٮ٤ٙ٤غ٭٬ْ، ثبفض ػصة ث٨شط ثطذ٬ ٤ٝاز مصا٭٬ ٬ٝ ٕطزز ٦ّ اظ ػ٦ٚٞ * 

ٟ ٧ب ٬ٝ س٤اٟ ث٦ اىعا٭ف ػصة ّٚؿٮٜ ٣ ٣٭شبٝٮ٠ ٧ب٫ ٕط٥٣  .  اقبض٥ ٤ٞ١زBآ

ٝبؾز . اؾٮس ٤ٝػ٤ز زض ٝبؾز ث٦ ثطٕكز حبٙز فبز٫ ض٣ز٥ ٧ب دؽ اظ في١٤ز ٧ب ِّٞ ٬ٝ ١ٞب٭س* 

٬ٝ س٤ا١س زض دٮف ٕٮط٫ اظ ثط٣ظ في١٤ز ٧ب ٣ ثٮٞبض٫ ٧ب٫ ٤ٕاضق٬ ١بق٬ اظ ٣٭ط٣ؼ ٧ب ٣ حؿبؾٮز ٧ب٫ 

. مصا٭٬ ٝيٮس ثبقس

. ٝبؾز زض ِّٞ ث٦ زضٝبٟ اؾ٨بٗ ٝيٮس اؾز* 
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ِ ٧ب، ٝهطه ٝبؾز ضا س٤نٮ٦ ٬ٝ ١ٞب٭٢س ظ٭طا امٚت *  ٝشرههبٟ زض ٢٧ٖبٛ ٝهطه آ١ش٬ ثٮ٤سٮ

آ١ش٬ ثٮ٤سٮِ ٧ب ثبفض ١بث٤ز٫ ثبّشط٫ ٧ب٫ ٝيٮس زؾشٖب٥ ٤ٕاضـ قس٥ ٣ ثبفض اذشالٗ زض ّبض زؾشٖب٥ 

. ٤ٕاضـ ٬ٝ ق١٤س

سحَٮَبر ١كبٟ . ٝبؾز ثبفض ّب٧ف في١٤ز ٧ب٫ ١بق٬ اظ ٍبضؽ ٧ب زض زؾشٖب٥ س٢بؾ٬ٚ ظ١بٟ ٬ٝ ق٤ز* 

 ٝٮ٬ٚ ٙٮشط ٝبؾز، ثبفض ّب٧ف سقساز ٍبضؽ ٧ب ٣ ٝرٞط٧ب٫ ثٮٞبض٫ ظا زض زؾشٖب٥ 250زاز٥، ٝهطه ض٣ظا٦١ 

. س٢بؾ٬ٚ ظ١بٟ قس٥ ٣ قٮ٤ؿ في١٤ز ١بق٬ اظ ا٭٠ اضٕب١ٮعٛ ٧ب ضا ّب٧ف ٬ٝ ز٧س

 ٝٮ٬ٚ ٕطٛ ّٚؿٮٜ ٬ٝ ثبقس ٦ّ 450 ٝٮ٬ٚ ٙٮشط ٝبؾز زاضا٫ 250. ٝبؾز ٢ٝجق٬ م٬٢ اظ ّٚؿٮٜ اؾز* 

.  زضنس ١ٮبظ ّٚؿٮٜ ثعضٕؿبالٟ ضا ثطعطه ٢ّس30-40ا٭٠ َٝساض ٬ٝ س٤ا١س ١هو ١ٮبظ ٤ّزّبٟ ٣ 

 ٕطٛ 10-14 ٝٮ٬ٚ ٙٮشط ٝبؾز سَط٭جبً 250زض ٧ط . ٝبؾز ٢ٝجـ ثؿٮبض ذ٤ث٬ ثطا٫ ػصة دط٣سئٮ٠ اؾز* 

.  زضنس ١ٮبظ ض٣ظا٦١ اؾز20دط٣سئٮ٠ ٤ٝػ٤ز ٬ٝ ثبقس ٦ّ سَط٭جبً ثطاثط ثب 

ا٭٠ ٠ْٞٝ اؾز ث٦ فٚز . سحَٮَبر ١كبٟ زاز٥ ٦ّ ٝبؾز ٬ٝ س٤ا١س ثبفض ّب٧ف ّٚؿشط٣ٗ ذ٤ٟ ق٤ز* 

سأطٮط ىقبٙٮز  ثبّشط٭٨ب٫ ظ١س٥ ٣ ؾ٤٨ٙز ٝشبث٤ٙٮؿٜ ّٚؿشط٣ٗ ثبقس ظ٭طا ٝبؾز ٬ٝ س٤ا١س اسهبٗ ٧ب٭٬ ضا ثب 

. فبٝ٘ ان٬ٚ ؾبذز ّٚؿشط٣ٗ ٭ق٬٢ اؾٮس٧ب٫ نيطا٫٣ ا٭ؼبز ٢ّس

ٝبؾز ث٦ زٙٮ٘ زاقش٠ اؾٮس الّشٮِ ٬ٝ س٤ا١س ث٦ ػصة ٣ ٧ضٜ ز٣ سطّٮت ٨ٜٝ مصا٭٬ ٭ق٬٢ * 

. دط٣سئٮ٠ ٧ب ٣ ٤ٝاز ٝقس٬١ زض ٤ّزّبٟ ِّٞ ٢ّس

ٝحََبٟ س٤نٮ٦ ٬ٝ ٢٢ّس ٦ّ ثطا٫ ّب٧ف ٣ظٟ ثب٭س ٝهطه ٝبؾز ضا زض ضغ٭ٜ مصا٭٬ ذ٤ز ٍطاض ز٢٧س ظ٭طا 

ٝبؾز ٬ٝ س٤ا١س س٤ا١ب٭٬ ثسٟ ضا ثطا٫ ؾ٤ظا١سٟ چطث٬ ٧ب س٤َ٭ز ّطز٥ ٣ حيؼ فضالر زض ٣ضقٮز ٢ٝبؾت 

. ضا سؿ٨ٮ٘ ١ٞب٭س
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خبٔٝ–(ح

 ذب٦ٝ ٧ٜ ٭٬ْ اظ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ قٮط ٬ٝ ثبقس ٦ّ ثه٤ضر ٧ب٫ ٝرشٚي٬ اظ ػ٦ٚٞ ٝهطه ٝؿشَٮٜ 

. ثطا٫ ذب٤١از٥ ٧ب ٣ ٢ٍبز٫ ٧ب ٤ٝضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٬ٝ ٕٮطز

 

إٞيتاستشاتظيىيوبال-5

  ثشسسيوبالٞبيجبيٍضيٗ-5-1

قٮط ٣ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ آٟ ث٦ زٙٮ٘ اضظـ مصا٭٬ اظ ا٧ٞٮز ثبال٭٬ زض ظ١س٬ٕ ا١ؿبٟ ٧ب ثطذ٤ضزاض١س 

٣ ٤ٞ٧اض٥ زض ٧طٛ مصا٭٬ ا١ؿبٟ ثرك٬ اظ ١ٮبظ٧ب٫ ثسٟ اظ ػ٦ٚٞ دط٣سئٮ٠ ٣ ثطذ٬ ٣٭شبٝٮ٠ ٧ب ٣ ث٦ ٣٭ػ٥ 

ّٚؿٮٜ ضا سأٝٮ٠ ٬ٝ ١ٞب٭٢س ٣ ث٦ ٧ٞٮ٠ زٙٮ٘ ّبال٫ ػب٭ٖع٭٬٢ ٦ّ ثش٤ا١س سٞبٛ ٣٭ػ٬ٕ ٧ب٫ ا٭٠ 

. ٝحه٤الر ضا قبٝ٘ ق٤ز سب٤٢ّٟ ٣ػ٤ز ١ساقش٦ اؾز

 

إٞيتاستشاتظيىئحظٛالتتِٛيذي-5-2

٤ٝاز مصا٭٬ ثبالذم س٤ٙٮسار زا٬ٝ ١َف اؾبؾ٬ ٣ حٮبس٬ زض ػ٤اٝـ ثكط٫ ا٭يبء ٬ٝ ٢٢ّس ٣ 

زؾشطؾ٬ آحبز ػبٝق٦ ث٦ مصا٫ ّبى٬ ٣ ٝغ٤ٚة ٣ ١ٮع ؾالٝز سنص٭٦ ا٫ اظ ٝح٤ض٧ب٫ ان٬ٚ س٤ؾق٦ ػ٤اٝـ 

اظ آ١ؼبئ٬ ٦ّ قٮط ٣ ؾب٭ط ٤ٝاز ٙج٬٢ ٨ٝٞشط٭٠ . ٣ ظ٭طؾبذز ٧ب٫ ١ؿ٘ ٧ب٫ آ٭٢س٥ ٧ط ّك٤ض٫ ٬ٝ ثبقس

اىعا٭ف ٬ّٞ ٣ ث٨ج٤ز ّٮي٬ ا٭٠ ٤ٝاز مصا٭٬ اظ ا٧ٜ . ٢ٝجـ سأٝٮ٠ دط٣سئٮ٠ حٮ٤ا٬١ ٝحؿ٤ة ٬ٝ ق٤ز

عطح »زض  ا٭طاٟ ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٠ ٤ٝض٤ؿ عطح٬ ضا ثب ف٤٢اٟ . ؾٮبؾز ٧ب٫ ٧ط ّك٤ض٫ ث٦ قٞبض ٬ٝ ض٣ز

: سقط٭و قس٥ ٦ّ زاضا٫ ا٧ساه ش٭٘ ٬ٝ ثبقس« ػبٝـ قٮط٫

اىعا٭ف س٤ٙٮس قٮط ذبٛ ث٦ ٢ٝؾ٤ض اىعا٭ف ٝهطه ؾطا٦١ قٮط زض ّك٤ض * 
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. ث٨ج٤ز ّٮيٮز س٤ٙٮس، ىطا٣ض٫ ٣ سجس٭٘ قٮط* 

. اىعا٭ف ؾغح زضآٝس س٤ٙٮس ٢٢ّسٕبٟ ٣ ِّٞ ث٦ ا٤ٝض اٍشهبز٫ آ٨١ب* 

. اضسيبء ظٝٮ٦٢ س٤ؾق٦ دب٭ساض ٣ ا٭ؼبز ا٢ٝٮز مصا٭٬* 

اىعا٭ف ث٨ط٥ ٣ض٫ ٢ٝبثـ س٤ٙٮس ٣ سَٚٮ٘ ضب٭قبر * 

اىعا٭ف اقشنبٗ ٣ س٤ؾق٦ ٢ٝبثـ ا١ؿب٬١ زض ظ٭طثرف ٧ب * 

 

ثشسسيثبصاس-6

وشٛسعٕذٜتِٛيذوٙٙذٜٔحظٛالتِجٙي-6-1

ٌ  ػ٨بٟ ٣ اظ حٮ٤ا١بر ٝرشٚو ٝب٢١س ٕب٣، ثع، ث٤ىب٤ٙ، ٤ٕؾي٢س،  قٮط ٣ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ آٟ زض سٞب٬ٝ ٢ٝبع

زض ػس٣ٗ ش٭٘ ؾ٨ٜ س٤ٙٮس قٮط ٣ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ آٟ زض ٢ٝبعٌ ٝرشٚو . قشط ٣ ٕب٣ٝٮف س٤ٙٮس ٬ٝ ق٤ز

. ز١ٮب آ٣ضز٥ قس٥ اؾز

 

(دسطذ)سٟٓتِٛيذ٘بْٔٙبطكسديف
 22ّك٤ض٧ب٫ فض٤ اسحبز٭٦ اض٣دب  1

 20آؾٮب٫ ػ٤٢ث٬  2

 13آٝط٭ْب  3

 ¼اٍٮب٤١ؾٮ٦  4

 8/9اٝط٭ْب٫ السٮ٠  5

 7/4آىط٭َب  6
 13آؾٮب٫ قط٬ٍ ٣ ػ٤٢ة قط٬ٍ  7

 7/3ذب٣ضٝٮب٦١  8
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:ثشسسيٚضعيتثبصاسجٟب٘يشيشِٚجٙيبت-6-2

 ثب س٤ؾق٦ ٣ ٕؿشطـ ق٨ط١كٮ٬٢، س٤ؾق٦ زاٝساض٫ ٧ب٫ ٤١٭٠ ث٦ ٢ٝؾ٤ض سأٝٮ٠ قٮط ٣ ٝحه٤الر 

ثب ؽ٤٨ض ن٢قز قٮط، ٣ؾب٭٘ حٞ٘ ٣ ١َ٘ ٣ سؼ٨ٮعار ذ٢ِ . ٙج٬٢ زض ح٦ٝ٤ ق٨ط٧ب ٕؿشطـ ٭بىز

. ٢٢ّس٥، اْٝبٟ ٝجبز٦ٙ ٝحه٤الر زض ؾغح ثٮ٠ ا٬ٚٚٞٙ ىطا٧ٜ آ٣ضز

 س٤ٙٮس ا٤١اؿ قٮط زض ز١ٮب ثب ضقس ٝش٤ؾظ 1995-2001 ثطضؾ٬ آٝبض٫ ١كبٟ ٬ٝ ز٧س ٦ّ اظ ؾبٗ 

 3816ٍبض٥ اض٣دب ثب .  ضؾٮس٥ اؾز2001 س٠ زض ؾبٗ 591 ث٦ 1995 س٠ زض ؾبٗ 4/539 زضنس اظ 54/1

زضنس س٤ٙٮسقٮط ثٮكشط٭٠ ؾ٨ٜ س٤ٙٮس قٮط ز١ٮب زض ا٭٠ ز٣ض٥ ضا ث٦ ذ٤ز اذشهبل زاز٥ اؾز ٣ ٍبض٥ آؾٮب 

.  زضنس اظ ؾ٨ٜ س٤ٙٮس ز١ٮب زض ضز٥ ٧ب٫ ثقس٫ ٍطاض زاض١س24 ٣ ٣29 آٝط٭ْب ثب 

 زضنس زض ؾبٗ 97/0 ث٦ 1995 زضنس زض ؾبٗ 84/0 ا٭طاٟ ؾ٨ٜ ذ٤ز ضا اظ س٤ٙٮس ػ٨ب٬١ قٮط اظ 

ٙٮ٠ْ فٚٮطمٜ ؾطٝب٭٦ ٕصاض٫ ٧ب ٣ س٤ػ٦ ٣٭ػ٥ ث٦ ا٭٠ ثرف ثب س٤ػ٦ ث٦ ػٞقٮز .  اىعا٭ف زاز٥ اؾز2001

ث٦ فجبضس٬ زض حب٬ٙ .  ٝٮٚٮ٬١٤ ّك٤ض ٤٢٧ظ س٤ٙٮس ؾطا٦١ ا٭طاٟ اظ ٝٮب١ٖٮ٠  ؾطا٦١ ػ٨ب٬١ دب٭ٮ٠ سط اؾز70

 ّٮ٤ٕٚطٛ ث٤ز٥، 3/95حس٣ز  (1995-2001)٦ّ ٝش٤ؾظ ؾطا٦١ س٤ٙٮس قٮط زض ز١ٮب ع٬ ز٣ض٥ ؾبٗ ٧ب٫ 

.  ّٮ٤ٕٚطٛ ث٤ز٥ اؾز5/83ٝش٤ؾظ ؾطا٦١ س٤ٙٮس ا٭طاٟ زض ا٭٠ ؾبٗ ٧ب 

ّك٤ض٧ب٫ فض٤ اسحبز٭٦ اض٣دب ٣ آؾٮب٫ .  قٮط سَط٭جبً زض سٞبٛ ّك٤ض٧ب٫ ػ٨بٟ س٤ٙٮس ٬ٝ ق٤ز

اظ ٨ٝٞشط٭٠ ٢ٝبعٌ س٤ٙٮس ٣ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ قٮط زض ػ٨بٟ ٬ٝ ثبق٢س ٦ّ ثٮف اظ  (٢٧س ٣ دبّؿشبٟ)ػ٤٢ث٬ 

فٞس٥ نبزضار ٤ٝاز ٙج٬٢ ٝطث٤ط ث٦ اٍٮب٤١ؾٮ٦ ٣ .  زضنس اظ ّ٘ س٤ٙٮس ػ٨ب٬١ قٮط ضا زض اذشٮبض زاض١س42

.  زضنس اظ نبزضار ػ٨بٟ ضا زض ثطزاض١س80ّك٤ض٧ب٫ فض٤ اسحبز٭٦ اض٣دب ٬ٝ ثبقس ٦ّ حس٣ز 

 فٞس٥ ٣اضز ٢٢ّسٕبٟ ٝحه٤الر ٙج٬٢ ١ٮع ّك٤ض٧ب٫ غاد٠، چٮ٠، ْٝع٭ِ، اٙؼعا٭ط، ثطظ٭٘، 

. فطثؿشبٟ ؾق٤ز٫، ض٣ؾٮ٦ ٣ ّك٤ض٧ب٫ آؾٮب٫ ػ٤٢ة قط٬ٍ ٬ٝ ثبق٢س
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ٔيضاٖتِٛيذشيشخبْدسايشاٖ-6-3

اظ حس٣ز ؾ٦  (1361-1381) ثطاؾبؼ آٝبض٧ب٫ ٢ٝشكط٥، س٤ٙٮس قٮط ذبٛ ّك٤ض ع٬ ز٣ض٥ 

ثب س٤ػ٦ ث٦ ضقس ػٞقٮز ّك٤ض ٝهطه ؾطا٦١ ّك٤ض زض ع٤ٗ .  ٝٮٚٮ٤ٟ س٠ ضؾٮس٥ اؾز6ٝٮٚٮ٤ٟ س٠ ث٦ 

. زضنس ضقس زاقش٦ اؾز5/1 ؾبٗ 20

. حبن٘ ٬ٝ ق٤ز (ٕب٣، ٕب٣ٝٮف، ٤ٕؾي٢س ٣ ثع) قٮط س٤ٙٮس٫ ّك٤ض اظ ا٤١اؿ زا٨ٝب٫ 

س٤ٙٮس ا٭٠ ٝحه٤ٗ زض سٞب٬ٝ ٢ٝبعٌ . ٝحس٣ز٥ ٣ دطا٢ّف ٢ٝبعٌ س٤ٙٮس قٮط ث٦ ٣ؾقز ّك٤ض اؾز

ف٤ٝ٘ ٣ زال٭٘ ظ٭بز٫ ثط ٝٮعاٟ س٤ٙٮس ٝحه٤ٗ سأطٮط زاضز ٦ّ . ق٨ط٫ ٣ ض٣ؾشب٭٬ ّك٤ض ا١ؼبٛ ٬ٝ ٕطزز

. قبٝ٘ ٤ٝاضز ش٭٘ ٬ٝ ثبق٢س

اٍٚٮٜ ٣ قطا٭ظ آة ٣ ٤٧ا٭٬ * 

سطاّٜ ػٞقٮز * 

ثبظاض ٝهطه * 

زؾشطؾ٬ ث٦ ثبظاض ٨١بز٥ ٧ب * 

٭بضا٦١ ٧ب٫ دطزاذش٬ * 

٣ػ٤ز ن٢ب٭ـ سجس٭٬ٚ * 

 اؾشبٟ ّك٤ض اؾشبٟ س٨طاٟ، ذطاؾبٟ، اني٨بٟ، ٝبظ١سضاٟ، آشضثب٭ؼبٟ قط٬ٍ ٣ 30 زض ثٮ٠ 

٦ّ اؾشبٟ س٨طاٟ ثب . ضا زاضا ٬ٝ ثبق٢س (زضنس50حس٣ز )ذ٤ظؾشبٟ ثٮكشط٭٠ ؾ٨ٜ اظ س٤ٙٮس قٮط ذبٛ 

.  زضنس ؾ٨ٜ اظ ّ٘ س٤ٙٮس زض ضسج٦ ا٣ٗ ّك٤ض ٬ٝ ثبقس3/10

ٝٮٚٮ٤ٟ س٠ قٮط ذبٛ زض 7/7 عجٌ آذط٭٠ اعالفبر ٤ٝػ٤ز زض حبٗ حبضط ا٭طاٟ ثب س٤ٙٮس ثٮف اظ 

. س٤ٙٮس قٮط ذ٤زّيب اؾز
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:  اضائ٦ ٬ٝ ق٤ز85 ٣ 84س٤ٙٮس قٮط زض اؾشب٨١ب٫ ٝرشٚو ّك٤ض زض ػس٣ٗ ش٭٘ ٣ ثطا٫ ؾبٗ 

 85ؾبٗ  84ؾبٗ ١بٛ اؾشبٟ ضز٭و 
زضنسث٦ ّ٘  (٧عاضس٠)ؽطىٮززضنسث٦ ّ٘  (٧عاضس٠)ؽطىٮز

 2/5 403 2/5 68/371آشضثب٭ؼبٟ قط٬ٍ  1
 9/4 8379 9/4 95/348      مطث٬ " 2
 4 310 4 85/286اضزثٮ٘  3
 9/7 1/612 9/7 02/569اني٨بٟ  4
 6/0 5/46 6/0 47/45ا٭الٛ  5
 80 62 8/0 2/57ث٤ق٨ط  6
 3/10 1798 3/10 87/738س٨طاٟ  7
 5/2 7/193 5/2 12/177چ٨بضٝحبٗ ٣ ثرشٮبض٫  8
 3/1 7/100 3/1 88/86ذطاؾبٟ ػ٤٢ث٬  9
 8/6 537 8/6 92/490ذطاؾبٟ ضض٫٤  10
 4/1 5/108 4/1 69/97ذطاؾبٟ قٞب٬ٙ  11
 8/4 372 8/4 03/343ذ٤ظؾشبٟ  12
 5/1 2/116 5/1 77/110ظ١ؼبٟ  13
 2/1 93 2/1 99/84ؾ٢ٞبٟ  14
 4/1 5108 41 67/99ؾٮؿشبٟ ٣ث٤ٚچؿشبٟ  15
 9/4 7/379 9/4 21/354ىبضؼ  16
 3/2 2/178 33 05/168ٍع٣٭٠  17
18  ٍٜ96/94 3/1 7/100 3/1 
 9/1 2/147 9/1 79/138ّطزؾشبٟ  19
 3/2 2/178 3/2 24/163ّطٝبٟ  20
 2/2 5/170 2/2 11/156ّطٝب١كب٥  21
 6/0 5/46 6/0 ٤ٖٚ٨ّ9/45٭٦ ٣ ث٤٭طاحٞس  22
 3/4 2/333 3/4 39/310ٕٚؿشبٟ  23
 7/3 7/286 7/3 49/267ٕٮالٟ  24
 7/3 7/286 7/3 48/264ٙطؾشبٟ  25
 3/7 7/565 3/7 58/523ٝبظ١سضاٟ  26
 9/3 2/302 9/3 78/276ٝطّع٫  27
 4/0 31 4/0 ٧56/29طٝعٕبٟ  28
 4/4 341 4/4 ٧88/314ٞساٟ  29
 5/1 2/116 5/1 08/109٭عز  30

 100 7749 100 98/7178ػٞـ ّ٘ 
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-70ثطضؾ٬ ٧ب٫ ا١ؼبٛ قس٥ حْب٭ز اظ آٟ زاضز ٦ّ اظ ّ٘ س٤ٙٮس قٮط ذبٛ زض ّك٤ض ثغ٤ض ٝش٤ؾظ حس٣ز 

.  زضنس زض ثرف ن٢قز ػصة قس٥ اؾز65

 

ٝٞبيطبدسٜاصطشفٚصاستطٙبيع-6-4 ثشسسيپشٚا٘
ا٤١اؿ ٝبؾز ا٤١اؿ ذب٦ٝ ا٤١اؿ قٮط ١بٛ  اؾشبٟ ضز٭و 

 (٧عاضس٠)ؽطىٮز ّ٘سقسازدط٣ا٦١  (٧عاضس٠)ؽطىٮز ّ٘سقسازدط٣ا٦١  (٧عاضس٠)ؽطىٮز ّ٘سقسازدط٣ا٦١ 

 30 15 13 17 211 21ذطاؾبٟ ػ٤٢ث٬  1

 3/2 2 105 1 2/7 2ذطاؾبٟ قٞب٬ٙ  2

 93/63 12 8/2 10 96/187 16ذ٤ظؾشبٟ  3

 10 1 10 1 500/36 1ظ١ؼبٟ  4

 178/42 6 454/2 6 122/29 10ؾ٢ٞبٟ  5

ٟ ٣ث٤ٚچؿشبٟ 6  310 1 260 1 02/64 2 ؾٮؿشب

 46/28 12 452/18 16 596/132 15ىبضؼ  7

 3/8 1 810 2 6/80 9ٍع٣٭٠  8

9  ٍٜ4 29/46 2 05/1 3 22/63 

 12/9 8 815 6 85/50 7ّطزؾشبٟ  10

 15/29 8 05/7 6 03/50 10ّطٝبٟ  11

 05/20 5 05/2 3 66/100 14ّطٝب١كب٥  12

٤ٖٚ٨ّ٭٦ ٣  13

ث٤٭طاحٞس 

1 9 1 100 1 3 

 282/18 9 325/2 8 6/60 9ٕٚؿشبٟ  14

 228/44 9 517/2 11 306/155 13ٕٮالٟ  15

 183/60 16 294/16 23 324/105 28ٙطؾشبٟ  16

 1/14 5 06/4 6 72/72 12ٝبظ١سضاٟ  17

 6/18 3 770 3 500/29 12ٝطّع٫  18

 6/18 3 06/4 3 5/29 ٧3طٝعٕبٟ  19

 895/7 8 916/2 11 75/101 ٧11ٞساٟ  20

 9/12 6 32/1 5 21 6٭عز  21

 127/809 259 309/188 276 17/3209 435 ػٞـ ّ٘
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 ػس٣ٗ ى٤ً ١كبٟ ٬ٝ ز٧س ٦ّ ع٬ ثط١ب٦ٝ ؾ٤ٛ ٣  ز٣ ؾبٗ ا٣ٗ ثط١ب٦ٝ چ٨بضٛ س٤ؾق٦ ٝٮعاٟ ضقس 

.  زضنس ٤ٝاػ٦ ث٤ز٥ اؾز267 زضنس ٣ ا٤١اؿ ٝبؾز حس٣ز 153 زضنس، ذب٦ٝ 313س٤ٙٮس ا٤١اؿ حس٣ز 

فال٥٣ ثط ا٭٠ ع٬ ؾبٗ ٧ب٫ ى٤ً اؾشبٟ ٧ب٫ اضزثٮ٘، ا٭الٝو ث٤ق٨ط، ذطاؾبٟ ػ٤٢ث٬، ذطاؾبٟ قٞب٬ٙ، 

ىبضؼ، ّطزؾشبٟ، ٤ٖٚ٨ّ٭٦ ٣ ث٤٭طاحٞس ٣ ٧طٝعٕبٟ ٧ٜ ث٦ ػٞـ س٤ٙٮس ٢٢ّسٕبٟ ا٤١اؿ قٮط، ذب٦ٝ ٣ ٝبؾز 

. دٮ٤ؾش٦ ا١س

 

80-84ٔيضاٖٚاسداتاصسبَٞبي-6-5

(تٗ)ٔيضاٖٚاسداتسبَسديف

1 1380 724/14 

2 1381 730/36 

3 1382 152/40 

4 1383 038/43 

5 1384 536/50 

ٝٮعاٟ س٤ٙٮس ّكٞف زض ّك٤ض٧ب٫ فٞس٥ س٤ٙٮس ٢٢ّس٥ * 
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80-82ثشسسئيضاٖطبدساتاصسبَ-6-6



ٔيضاٖطبدساتسبَسديف
1 1380 4594 

2 1381 2943 

3 1382 2323 

4 1383 1200 

5 1384 10824 

 

86-92ثشآٚسدٔيضاٖتِٛيذشيشاصسبَ-6-7

 سب 1386 ٝقب١٣ز ا٤ٝض زاٛ ٣ظاضر ػ٨بز ّكب٣ضظ٫ ّك٤ض ثطآ٣ضز س٤ٙٮس قٮط زض ز٣ض٥ ظٝب٬١ ؾبٗ 

:  ث٦ قطح ش٭٘ افالٛ ٤ٞ١ز1392ؾبٗ 

 

(ٞضاستٗ)ثشآٚسدسبَسديف
1 1386 8312 
2 1387 8914 

3 1388 9556 

4 1389 10242 

5 1390 10970 

6 1391 11731 

7 1392 12583 

 س٤ٙٮسار ى٤ً ٣ ثط١ب٦ٝ ٧ب٫ زٍٮٌ ٣ظاضر ػ٨بز ّكب٣ضظ٫ ضط٣ضر ثط١ب٦ٝ ض٭ع٫ ثطا٫ ضا٥ ا١ساظ٫ 

٣احس٧ب٫ س٤ٙٮس٫ ثطا٫ اؾشيبز٥ ن٢قش٬ ا٭٠ ٝحه٤الر س٤ؾظ ٣ظاضر ن٢ب٭ـ ضا ّبٝالً ٝحؿ٤ؼ ٣ ٍبث٘ 

. س٤ػٮ٦ ٤ٞ١ز٥ اؾز
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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

بزآٍرد ظزفيت بزًاهِ تَليذ ساالًِ - 4

آشٌايي با هاشيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي - 5

بزآٍرد اًزصي هَرد ًياس طزح - 6

بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيز تَليذي - 7

بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَرد ًياس طزح - 8

بزاٍرد هَاد اٍليِ هَرد ًياس طزح - 9

بزًاهِ سهاًبٌذي اجزاي طزح - 10

پيشٌْاد هحل اجزاي طزح - 11



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 36 

ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
 ثشسسيسٚشٞبيتِٛيذٔحظَٛ-1

ثغ٤ض ٬ّٚ ض٣ـ س٤ٙٮس ا٭٠ ٤١ؿ ٝحه٤الر ٭ْؿبٟ ٬ٝ ثبقس ٣ ١ٮبظ ث٦ س٤ٙ٤٢ْغ٫ ذبن٬ ثطا٫  

س٤ٙٮس ا٭٠ ٝحه٤الر ٣ػ٤ز ١ساضز ٣ ّٚٮ٦ ؾبظ١سٕبٟ ٝبقٮ٠ آالر سَط٭جبً اظ ض٣ـ ٭ْؿب٬١ اؾشيبز٥ 

زض ا٭٠ ثٮ٠ ؾبظ١سٕبٟ زاذ٬ٚ ١ٮع ثب اؾشيبز٥ اظ س٤ٙ٤٢ْغ٫ ٝبقٮ٠ آالر ذبضػ٬ اٍساٛ ث٦ . ٬ٝ ١ٞب٭٢س

ٙٮ٠ْ . ؾبذز ا٭٠ ٤١ؿ ٝبقٮ٠ آالر ٤ٞ١ز٥ ا١س ٦ّ اظ ٙحبػ س٤ٙ٤٢ْغ٫ ٝب٢١س ٝبقٮ٠ آالر ذبضػ٬ ٬ٝ ثبقس

. اؾشيبز٥ اظ ٝبقٮ٠ آالر ذبضػ٬ ١ٮبظ ث٦ ؾطٝب٭٦ ٕصاض٫ ثٮكشط٫ ١ؿجز ث٦ ٝبقٮ٠ آالر زاذ٬ٚ زاضز

 

ششحوبُٔفشآيٙذتِٛيذ-2

جٕعآٚسيٚدسيبفتشيش-

 زضػ٦ ؾطز قس٥ ٣ سب ظٝبٟ سح٤٭٘ ث٦ ّبضذب٦١ زض ٧ٞٮ٠ 4 قٮط ثب٭س ثالىبن٦ٚ دؽ اظ ز٣قٮسٟ سب 

ض٫٣ قٮط ٣ض٣ز٫ آظٝب٭ف ٧ب٭٬ اظ ٍجٮ٘ ٝع٥ ٣ ث٤، َٝساض دط٣سئٮ٠، چطث٬،  . زضػ٦ حطاضر ثب٬ٍ ثٞب١س

. ١َغ٦ ا١ؼٞبز ٣ سقساز ثبّشط٫ ٧ب ا١ؼبٛ ٬ٝ ق٤ز

٧ؿش٢س ٦ّ قٮط اضؾب٬ٙ اظ زاٝساض٫ ضا « زض٭بىز قٮط» ّبضذب٦١ ٧ب٫ قٮط زاضا٫ ثرف ٣٭ػ٥ 

َٝساض قٮط ٣ض٣ز٫ ثب ثبؾ٤ْٟ ٣ظٟ ٬ٝ ق٤ز ٣ ؾذؽ قٮط ذبٛ ثطا٫ ا١ؼبٛ ىطآ٭٢س ثقس٫ . زض٭بىز ٬ٝ زاضز

ػ٤ٕٚٮط٫ اظ ٣ض٣ز ٤٧ا ث٦ زاذ٘ قٮط، ا٧ٞٮز . ث٤ؾٮ٦ٚ دٞخ ث٦ زاذ٘ ٝربظٟ شذٮط٥ ىطؾشبز٥  ٬ٝ ق٤ز

زض ظٝبٟ سرٚٮ٦ قٮط، زض٭چ٦ . ظ٭بز٫ زاضز ٦ّ ثب ١هت ٭ِ ؾٮؿشٜ ٤٧إٮط ث٦ ا٭٠ ٧سه ١بئ٘ ٬ٝ ق١٤س

زضػ٦ . ذط٣ػ٬ سب١ْط حٞ٘ ٢٢ّس٥ ث٦ ؾٮؿشٜ ٤٧إٮط ٝشه٘ ٬ٝ ٕطزز ٣ ؾذؽ قٮط ػط٭بٟ ٬ٝ ٭بثس

 زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز اىعا٭ف 4حطاضر قٮط زض ٢٧ٖبٛ حٞ٘ ٣ ١َ٘ ثغ٤ض اػش٢بة ١بدص٭ط٫ ث٦ ثٮف اظ 
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 زضػ٦ 4ث٢بثطا٭٠ قٮط دؽ اظ زض٭بىز ث٤ؾٮ٦ٚ نيح٦ ٧ب٫ سجبزٗ ٢٢ّس٥ حطاضس٬ سب زٝب٫ ّٞشط اظ . ٬ٝ ٭بثس

. ؾب١ش٬ ٕطاز ذ٢ِ ٬ٝ ٕطزز ٣ ؾذؽ زض زاذ٘ ٝربظٟ ؾٮ٤ٚ ث٦ ا١شؾبض ىطا٭٢س ثب٬ٍ ٬ٝ ٝب٢١س

 قٮط ذبٛ زض زاذ٘ ٝربظٟ ا٭ؿشبز٥ ٣ ز٣ ػساض٥ ٦ّ ػساض٥ زاذ٬ٚ آ٨١ب اظ ػ٢ؽ اؾشٮ٘ ضس ظ١ٔ 

 150000 سب ٣25000 ال٭٦ ذبضػ٦ ٣ض٨ٍب٫ ىٚع٫ ث٨ٜ ػ٤ـ زاز٥ قس٥ ٬ٝ ثبقس ثب ؽطىٮز ٧ب٫ ٝرشٚو 

ٝربظٟ ٤ّچِ امٚت زض زاذ٘ ؾب٠ٙ س٤ٙٮس ٣ ٝربظٟ ثعضٓ ثطا٫ ّب٧ف ٧ع٭٦٢ . ٙٮشط٫، شذٮط٥ ٬ٝ ٕطز١س

. احساص ؾبذشٞبٟ زض ذبضع اظ ؾب٠ٙ ّبض ٕصاقش٦ ٬ٝ ق١٤س

 

تجٟيضاتفشآيٙذشيش

سب ا٣اذط ٍطٟ ٤١ظز٧ٜ فٞٚٮبر حطاضر ض٫٣ قٮط چ٢ساٟ ٨ٜٝ ث٦ قٞبض ٬ٞ١ ضىز ٬ٙ٣ ث٦ فٚز 

ٕؿشطـ ثٮٞبض٫ ٧ب٭٬ ٝب٢١س ؾ٘ ٣ حهج٦ ٦ّ ث٤ؾٮ٦ٚ قٮط ٢ٝشكط ٬ٝ قس١س س٤ػ٦ ث٦ فٞٚٮبر حطاضس٬ ٣ 

دبؾش٤ض٭عاؾٮ٤ٟ فجبضر اؾشبظ ٤١ف٬ فٞٚٮبر حطاضس٬ ض٫٣ قٮط ٦ّ . دبؾش٤ض٭عاؾٮ٤ٟ قٮط ثٮكشط قس

ضا ثس٣ٟ ا٭٠ ٦ّ اططار ١بذ٤اؾش٦ ز٭ٖط٫ ض٫٣ ؾب٭ط ذ٤ال قٮط ثٖصاضز، ثغ٤ض « ثبؾٮ٘ ؾ٘»٬ٝ س٤ا١س 

 63ثبؾٮ٘ ؾ٘ ٦ّ اظ َٝب٣ٛ سط٭٠ اضٕب١ٮعٛ ٧ب زض َٝبث٘ حطاضر ٬ٝ ثبقس، زض زٝب٫ . ّبٝ٘ ١بث٤ز ١ٞب٭س

 زٍٮ٦َ ّكش٦ ٬ٝ ق٤ز، ٧سه ز٣ٛ فٞٚٮبر حطاضس٬ قٮط ١بث٤زؾبظ٫ 10زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز ث٦ ٝسر 

ٜ ٧ب٭٬ اؾز ٦ّ ٬ٝ س٤ا١س ثبفض سنٮٮط ٝع٥ ٣ عقٜ قٮط ق٤ز، ىطآ٭٢س٧ب٫ حطاضس٬ ٝق٤ٞٗ زض  ٝٮْط٣اضٕب١ٮؿ

: ن٢ب٭ـ ٙج٬٢ زض ػس٣ٗ ش٭٘ اضائ٦ ٬ٝ ق٤ز
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صٔبٖدسجٝحشاست٘بْفشآيٙذسديف

 طب١ٮ٦ 15 56-63سطٝٮعاؾٮ٤ٟ  1

 زٍٮ٦َ LTLT 63 30دبؾش٤ض٭عاؾٮ٤ٟ قٮط  2

طب١ٮ٦ HTST 75-72 20-15دبؾش٤ض٭عاؾٮ٤ٟ قٮط  3

 طب١ٮ٦ 1-5 80ثبال٫  HTSTدبؾش٤ض٭عاؾٮ٤ٟ ذب٦ٝ 4

 طب١ٮ٦ 2-4 125-138ا٣ٙشطادبؾش٤ض٭عاؾٮ٤ٟ  5

چ٢س طب١ٮ٦  UHT 140-135اؾشط٭ٚٮعاؾٮ٤ٟ قٮط  6

زٍٮ٦َ 20-30 115-120اؾشط٭ٚٮعاؾٮ٤ٟ ٢ّس  7

 

 ثبصيبثيٌشٔبٚسشٔب-

 زض ىطآ٭٢س ثبظ٭بىز حطاضس٬ اظ ٕطٝب٫ قٮط دبؾش٤ض٭ع٥ قس٥، ثطا٫ ٕطٛ ّطزٟ قٮط ؾطز ٣ض٣ز٫ ث٦ 

زض ا٭٠ حبٙز قٮط ؾطز ٣ض٣ز٫ ث٤ؾٮ٦ٚ قٮط ذط٣ػ٬ اظ زؾشٖب٥ . زاذ٘ زؾشٖب٥ اؾشيبز٥ ٬ٝ ٕطزز

ا٭٠ ىطآ٭٢س . دبؾش٤ض٭ع٥ ٢٢ّس٥ ث٦ ع٤ض ١ؿج٬ ٕطٛ ٬ٝ ٕطزز ٣ زض َٝبث٘ قٮط ٕطٛ ١ٮع ١ؿجشبً ؾطز ٬ٝ ق٤ز

زض زاذ٘ سجبزٗ ٢٢ّس٥ ٧ب٫ حطاضس٬ نيح٦ ا٫ ا١ؼبٛ ٬ٝ دص٭طز ٦ّ آ٨١ب ضا ٝجسٗ ٧ب٫ ثبظ٭بىش٬ حطاضس٬ 

.  زضنس ٝحش٤ا٫ حطاضس٬ قٮط ث٦ ا٭٠ عط٭ٌ ٍبث٘ ثبظ٭بىز ٬ٝ ثبقس٬ٝ94 ١ب٢ٝس، ثٮكشط اظ 
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جذاسبصئذاْٚثباستفبدٜاص٘يشٚيٌشيضاصٔشوضدسشيش-

 زض ا٭٠ زؾشٖب٥، نبى٬ ٧ب٫ ٕط٭ع اظ ٝطّع قٮط اظ عط٭ٌ ٙج٦ ذبضػ٬ س٤ز٥ ٧ب٫ ز٭ؿِ، ٣اضز 

ٝؼبض٫ ػسا ٢٢ّس٥ ٬ٝ ٕطزز ٣ زض آ١ؼب سحز اطط ١ٮط٫٣ ٕط٭ع اظ ٝطّع ٍطاض ٬ٝ ٕٮطز ٣ؾذؽ ث٦ ع٤ض 

ققبف٬ زض ٝٮبٟ ٝؼبض٫ ثٮ٠ نيح٦ ٧ب ػط٭بٟ ٬ٝ ٭بثس ٣ دؽ اظ ٝهطه ١بذبٙه٬ ٧ب، اظ ٝٮبٟ زض٭چ٦ ٧ب٫ 

زض ض٠ٞ حطّز قٮط اظ ٝٮبٟ . ذط٣ػ٬ ثبال٫ ٝح٤ض چطذ٢س٥ ٧ب٫ نبى٬ ٕط٭ع اظ ٝطّع ذبضع ٬ٝ ق٤ز

س٤ز٥ ٧ب٫ ز٭ؿِ، زض اطط ١ٮط٫٣ ٕط٭ع اظ ٝطّع ١بذبٙه٬ ٧ب٫ ٤ٝػ٤ز اظ عط٭ٌ ٝؿٮط ظ٭ط٭٠ نيح٦ ٧ب٫ 

. ز٭ؿِ ث٦ عطه ٝحٮظ ثس٦١ زؾشٖب٥ ٧سا٭ز قس٥ ٣ ؾذؽ زض ٝحيؾ٦ ٤ٝاز ضؾ٤ث٬ ػٞـ آ٣ض٫ ٬ٝ ق١٤س

 

خبٌٔٝيش-

 زض ا٭٠ زؾشٖب٥، قٮط اظ ثٮ٠ ضز٭و ؾ٤ضاخ ٧ب٫ سَؿٮٜ ٢٢ّس٥ ف٤ٞز٫ نيح٦ ٧ب زض ىبن٦ٚ 

سحز سأطٮط ١ٮط٫٣ ٕط٭ع اظ ٝطّع، فٞ٘ ػساؾبظ٫ ا١ؼبٛ . ٝقٮ٬٢ اظ ٙج٦ ٧ب ٣اضز س٤ز٥ نيح٦ ٧ب ٬ٝ ٕطزز

قس٥ ٣ ٤ٕ٭چ٦ چطث٬ قٮط ثغ٤ض ققبف٬ زض ٝؿٮط ذبضػ٬ ٭ب زاذ٬ٚ ٝؼبض٫ ذب٦ٝ ٕٮط ثطاؾبؼ اذشاله 

ذب٦ٝ ٭ق٬٢ ٤ٕ٭چ٦ ٧ب٫ چطث٬ ٦ّ چٖب٬ٙ ّٞشط٫ زض . چٖب٬ٙ ث٦ ؾٞز ثبال قط٣ؿ ث٦ حطّز ٬ٝ ١ٞب٭س

َٝب٭ؿ٦ ثب قٮط زاض١س، ثغ٤ض دٮ٤ؾش٦ زض زاذ٘ ذب٦ٝ ٕٮط ث٦ ؾٞز زاذ٘ ٝؼبض٫ ٣ ٝح٤ض چطذف ٝطّع٫ 

. حطّز ّطز٥ ٣ اظ ذط٣ػ٬ ٝح٤ض٫ ذبضع ٬ٝ ق٤ز

 

استب٘ذاسدوشدٖچشثيدسخبٔٝشيش-

 اؾشب١ساضز ّطزٟ ٝحش٫٤ چطث٬ ٭ق٬٢ س٢ؾٮٜ ٣ سقس٭٘ َٝساض چطث٬ قٮط ٭ب ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ حبن٘ 

اظ آٟ ث٤ؾٮ٦ٚ اضبى٦ ّطزٟ ذب٦ٝ ٭ب قٮط دؽ اظ چطخ سب زؾشٮبث٬ ث٦ ٝٮعاٟ ذبن٬ اظ زضنس چطث٬، 
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ـ ٧ب٫ ٝشيب٣س٬ ثطا٫ ٝحبؾج٦ ٣ سقٮٮ٠ زضنس اذشالط ىطآ٣ضز٥ ٧ب ثب ٝحش٤ا٫ چطث٬ ٝرشٚو ٣ػ٤ز  ض٣

. زاضز، سب ثش٤اٟ زض ٨١ب٭ز ٝحه٬ٙ٤ ثب ٝٮعاٟ چطث٬ ٝكره٬ ضا ثسؾز آ٣ضز

 

 ثبوتٛفٛي-

 ثبّش٤ى٤ٕبؾٮ٤ٟ ىطآ٭٢س٫ اؾز ٦ّ زض آٟ ثب اؾشيبز٥ اظ ١ٮط٫٣ ٕط٭ع اظ ٝطّع، ٝٮْط٣اضٕب١ٮعٛ ٧ب٫ 

ثطذ٬ اظ ثبّشط٭٨ب َٝب٣ٛ ث٦ حطاضر ث٦ ع٤ض ٝكره٬ چٖب٬ٙ ثبالسط اظ . ٤ٝػ٤ز زض قٮط ضا ػسا ٬ٝ ١ٞب٭٢س

. قٮط زاض١س ٣ ع٬ ا٭٠ ىطآ٭٢س اظ قٮط ػسا ذ٤ا٢٧س قس

 

ٍٕٞٗسبصي-

 ٤ٞ٧غٟ ّطزٟ ١بٛ ٭٬ْ اظ ىطآ٭٢س٧ب٫ اؾشب١ساضز زض ن٢ب٭ـ ٙج٬٢ ٬ٝ ثبقس ٣ ث٦ ٝق٬٢ ا٭ؼبز حبٙز 

٤ٞ٧غٟ ّطزٟ ثبفض قْؿش٦ قسٟ . دب٭ساض  ا٤ٝٙؿٮ٤ٟ چطث٬ زض َٝبث٘ س٦ ١كٮ٬٢، سحز اطط ٣ظٟ ٬ٝ ثبقس

٤ٕ٭چ٦ ٧ب٫ چطث٬ ث٦ ا١ساظ٥ ٧ب٫ ٤ّچْشط ٬ٝ ق٤ز، ٝشقبٍجبً ض٣٭٦ ثؿش٠ چطث٬ زض ؾغح قٮط ّب٧ف ٭بىش٦ 

ىطآ٭٢س ٠ٖٞ٧ ؾبظ٫ اؾبؾبً ٭ِ ىطآ٭٢س . ٣ سٞب٭٘ ٤ٕ٭چ٦ ٧ب ث٦ س٤ز٥ قسٟ ٣ ث٨ٜ چؿجٮسٟ اظ ثٮ٠ ٬ٝ ض٣ز

ْٝب١ٮ٬ْ اؾز ٣ ثطا٫ ا٭٠ ّبض قٮط ثب ىكبض اظ ٝٮبٟ ٭ِ ٕصضٕب٥ ؾٮبض ثبض٭ِ ٣ ثب ؾطفز ثبال فج٤ض زاز٥ 

 ٝٮْط٣ٟ ّب٧ف ٬ٝ ٭بثس ٣ ؾغح سٞب٬ٝ چطث٬ ٬ٝ1 ق٤ز ٣ زض ١شٮؼ٦ ٍغط ٤ٕ٭چ٦ ٧ب٫ چطث٬ سب حس٣ز 

اظ ٝعا٭ب٫ ٤ٞ٧غ١بؾٮ٤ٟ ض٫٣ ؾبذشبض ىٮع٭٬ْ قٮط ٬ٝ س٤اٟ .  ثطاثط اىعا٭ف ٬ٝ ٭بثس6 سب 4٭ب دالؾٞب٫ قٮط 

. ث٦ ٤ٝاضز ظ٭ط اقبض٥ ّطز

. ٤ٕ٭چ٦ ٧ب٫ ٤ّچِ ٝب١ـ ض٣٭٦ ثؿش٠ قٮط ٬ٝ ٕطزز- 

. ض١ٔ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ قٮط ؾيٮسسط ٬ٝ ق٤ز- 
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ّب٧ف حؿبؾٮز ث٦ اّؿٮساؾٮ٤ٟ چطث٬ - 

. درف عقٜ زض قٮط ٦ّ زض ١شٮؼ٦ ٝحه٤ٗ ٝع٥ ز٧ب٬١ ث٨شط٫ ذ٤ا٧س زاقز- 

. ثبفض طجبر ثٮكشط ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ سرٞٮط٫ قٮط ٬ٝ ٕطزز- 

 

 تِٛيذا٘ٛاعشيشپبستٛسيضٜ-2-1

 ا٭٠ ٝحه٤ٗ ث٦ ف٤٢اٟ ؾبز٥ سط٭٠ ٝحه٤ٗ ٙج٬٢ فطض٦ ٬ٝ ق٤ز ٣ ىطآ٭٢س س٤ٙٮس آٟ قبٝ٘ ٭ِ 

إط س٤ٙٮس چ٢س ٤١ؿ ىطآ٣ضز٥ قٮط ٝظ٘ . دبؾش٤ض٭عاس٤ض، ٭ِ ٝرعٟ ثٮ٢بثٮ٬٢ ٣ ٭ِ ٝبقٮ٠ دط٠ّ ٬ٝ ثبقس

ٜ چطة ٣  فٞس٥ ىقبٙٮز ٧ب زض . ٝس ١ؾط ثبقس ىطآ٭٢س دٮچٮس٥ سط ٬ٝ ٕطزز... قٮط ّبٝ٘، قٮط دطچطة، ّ

ظٝبٟ . ا٭٠ ثرف دبؾش٤ض٭عاؾٮ٤ٟ، ٠ٖٞ٧ ؾبظ٫، اؾشب١ساضز ّطزٟ ٣ حيؼ ّٮيٮز ٢ٝبؾت قٮط ٬ٝ ثبقس

 ض٣ظ زض 8-10زض قطا٭ظ ٝغ٤ٚة ٬ٝ س٤اٟ ظٝبٟ . ٝب١سٕبض٫ ان٤الً ثؿش٬ٖ ث٦ ّٮيٮز قٮطذبٛ ٣ض٣ز٫ زاضز

.  زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز ضا ثطا٫ قٮط دبؾش٤ض٭ع٥ ٢ٝبؾت زا١ؿز5-7زٝب٫ 

 

تِٛيذخبٔٝ-2-2

٭ِ .  ذب٦ٝ ا٫ ٦ّ ػ٨ز ىط٣ـ ث٦ ثبظاض فطض٦ ٬ٝ ٕطزز زاضا٫ زضنس چطث٬ ٝشيب٣س٬ ٬ٝ ثبقس

 زضنس چطث٬ ٬ٝ ثبقس ٦ّ ٝهبضه 10-٤١18ؿ ذب٦ٝ ٦ّ ث٦  ١بٛ ذب٦ٝ ١ٮٜ چطة ١بٝٮس٥ ٬ٝ ق٤ز حب٫٣ 

 زضنس چطث٬ ٬ٝ ثبقس ٦ّ آٟ ضا زض زؾشٖب٥ 35-٤١40ؿ ٝق٤ٞٗ سط ذب٦ٝ حب٫٣ . آقذعذب٦١ ا٫ زاضز

٘ آ٣ض٫ ىطآ٭٢س ّطز٥ ٦ّ زض ١شٮؼ٦ ا٭٠ ٤١ؿ ذب٦ٝ ثغ٤ض ٍبث٘ ٝالحؾ٦ ا٫ مٚٮؼ سط اظ ذب٦ٝ ١ٮٜ چطة  فٞ

ا٬١ ٤١ؿ ذب٦ٝ ضا ذب٦ٝ ظز٬١ ٬ٝ ١ب٢ٝس، ا٭٠ ٤١ؿ ذب٦ٝ ضا ٬ٝ س٤اٟ ثه٤ضر ظز٥ ٭ب ١عز٥ ٤ٝضز . ٬ٝ ثبقس

ثس٭٠ ن٤ضر ٦ّ  زض . ض٣ـ اؾْب١ٮب ٭ِ ض٣ـ ف٬ٝ٤ٞ ػ٨ز س٤ٙٮس ذب٦ٝ ظز٬١ ٬ٝ ثبقس. اؾشيبز٥ ٍطاض زاز
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حطاضر زاز٥ ٣ ؾذؽ ث٤ؾٮ٦ٚ ؾذطاس٤ض  (زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز62-64)ا٭٠ ض٣ـ قٮط سب زٝب٫ ذب٦ٝ ٕٮط٫ 

ػسا ٬ٝ ق٤ز، ؾذؽ چطث٬ ٤ٝػ٤ز زض ذب٦ٝ اؾشب١ساضز ٣ دؽ اظ ا٭٠ ٝطح٦ٚ زض زاذ٘ ٝجسٗ ٧ب٫ نيح٦ 

. ا٫ ذ٢ِ ٬ٝ ق٤ز

  

تِٛيذفشآٚسدٜٞبيتخٕيشي-2-3

 ٝرشٚي٬ اؾشيبز٥ ٬ٝ ٕطزز (Starter)ثطا٫ س٤ٙٮس ا٤١اؿ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ سرٞٮط٫ ٙج٬٢ اظ اؾشطاسط 

ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ س٨ٮ٦ قس٥ اظ قٮط ث٤ؾٮ٦ٚ سرٞٮط اؾٮس . ٦ّ ٧ط ٭ِ اظ ذه٤نٮبر ٣٭ػ٥ ا٫ ثطذ٤ضزاض١س

. ضا ٝحه٤الر سرٞٮط قٮط ٬ٝ ١ب٢ٝس (ٝظ٘ ّيٮط)٣سرٞٮط ٝرٞط  (ٝظ٘ ٝبؾز)الّشٮِ 

 

ٔبست-

ّٮيٮز ٝبؾز س٤ٙٮس٫ ظ .  ٝبؾز ٭٬ْ اظ ٝقط٣ىشط٭٠ ٝحه٤الر ّكز زاز٥ قس٥ قٮط ز١ٮب اؾز

ثغ٤ض٫ ٦ّ ثطذ٬ اظ ّك٤ض٧ب آٟ ضا ثب ٣٭ؿ٤ْظ٭ش٦ ثبال ٣ ثطذ٬ . ٭ِ ١بحٮ٦ ث٦ ١بحٮ٦ ز٭ٖط ٝشنٮط ٬ٝ ثبقس

ا٤١اؿ ٝبؾز ضا ٬ٝ س٤اٟ ثه٤ضر ظ٭ط . اظ ز٭ٖط ّك٤ض٧ب آٟ ضا ثه٤ضر ٭ِ غٗ ١طٛ س٤ٙٮس ٬ٝ ١ٞب٭٢س

: عج٦َ ث٢س٫ ّطز

 زض ا٭٠ ٤١ؿ ٕطٝرب٦١ ٕصاض٫ زض زاذ٘ ٝرعٟ ٣ ذ٢ِ ّطزٟ ٍج٘ اظ ثؿش٦ ث٢س٫ ا١ؼبٛ :٘ٛعٕٞضدٜ-

. ٬ٝ ق٤ز

 زض ا٭٠ ٤١ؿ ٕطٝرب٦١ ٕصاض٫ زض زاذ٘ ٝرعٟ ٣ سنٚٮؼ ٣ ذ٢ِ ّطزٟ ٍج٘ اظ ثؿش٦ :٘ٛعتغّيظشذٜ

. ا٭٠ ٤١ؿ ٝبؾز ضا ٝبؾز چْٮس٥ ٧ٜ ٬ٝ ١ب٢ٝس. ث٢س٫ ا١ؼبٛ ٬ٝ ٕٮطز
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 س٤ٙٮس ٝبؾز ثب عقٜ ٧ب٫ ٝرشٚو ثب اىع٣زٟ ٤ٝاز عقٜ ز٢٧س٥ ١ٮع ٝشسا٣ٗ ٬ٝ ثبقس :ٔبستطعٓداس-

٦ّ اظ اىع٣ز٬١ ٧ب٫ ٝق٤ٞٗ ثطا٫ س٤ٙٮس ٝبؾز عقٜ زاض ٬ٝ س٤اٟ ث٦ آة ٝٮ٥٤، ٝٮ٥٤ درش٦ ٣ ٝطثب اقبض٥ 

 زضنس ٣ظٟ ٝر٤ٚط ٝٮ٥٤ ضا 50 زضنس ث٤ز٥ ٣ قْط 15ٝق٤ٞالً ١ؿجز ٝٮ٥٤ ث٦ ٝبؾز زض حس٣ز . ٤ٞ١ز

. سكْٮ٘ ٬ٝ ز٧س

 ىطآ٭٢س٧ب٫ ا٣ٙٮ٦ قٮط ثس٣ٟ زض ١ؾط ٕطى٠ ٤١ؿ ٝبؾز ٝكبث٦ ٧ٜ ٬ٝ ثبقس ٦ّ قبٝ٘ اؾشب١ساضز 

اؾشب١ساضز ّطزٟ ٝبز٥ ذكِ س٤ؾظ . ّطزٟ چطث٬ ٣ ٝبز٥ ذكِ، فٞٚٮبر حطاضس٬ ٣ ٤ٞ٧غٟ ّطزٟ اؾز

دؽ اظ ا٭٠ ٝطاح٘ قٮط دبؾش٤ض٭ع٥ ٣ . سجرٮط ٢٢ّس٥ نيح٦ ا٫ ثب اىع٣زٟ د٤زض قٮط ذكِ ا١ؼبٛ ٬ٝ ق٤ز

. ؾذؽ سب ضؾٮسٟ ث٦ زٝب٫ ٝبؾز ظ٬١ ذ٢ِ ٬ٝ ق٤ز

 

ثشسسيايستٍبٟٞب،ٔشاحُٚشيٜٛوٙتشَويفيت-3

 ا٭٠ ٣احس س٤ٙٮس٫ ث٦ فٚز اضسجبط ٝؿشَٮٜ آٟ ثحض ؾالٝز اىطاز ػبٝق٦ ثب٭س فال٥٣ ثط اذص 

ٝؼ٤ظ ضؾ٬ٞ اظ ؾبظٝبٟ ن٢ب٭ـ ٣ ٝقبزٟ، ٝؼ٤ظ ٣ دط٣ا٦١ ث٨ط٥ ثطزاض٫ اظ ٣ظاضر ث٨ساقز ٣ زضٝبٟ ضا ٧ٜ 

ٙصا ضط٣ض٫ اؾز ٦ّ آظٝب٭كٖب٥ زض ا٭٠ ٣احس قبٝ٘ آظٝب٭كٖب٥ ىٮع٭٬ْ، قٮٞٮب٭٬ ٣ . اذص ١ٞب٭س

. زض ا٭٠ آظٝب٭كٖب٥ ا٭ؿشٖب٨٧ب٫ ٢ّشط٬ٙ ش٭٘ ىقبٙٮز ذ٤ا٢٧س ٤ٞ١ز. ٝٮْط٣ثٮ٤ٙ٤غ٫ ضا٥ ا١ساظ٫ ق٤ز

 

:ايستٍبٜوٙتشَويفئٛاداِٚيٝ(اِف

٤ٝضز ٢ّشطٗ ...... زض ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ سطّٮت ٤ٝاز، زضػ٦ حطاضر دبؾش٤ض٭عاؾٮ٤ٟ ٣ ٣ضقٮز ؽب٧ط٫ ٣ 

. زٍٮٌ ٍطاض ٬ٝ ٕٮطز
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
ايستٍبٜوٙتشَويفئحظٛالتتِٛيذي(ح

 زض ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ چط٣ث٬، ٝبز٥ ذكِ، اؾٮس٭ش٦، ىؿيبسبض، ٣٭ػ٬ٕ ٧ب٫ ٝٮْط٣ث٬ 

. ٝحه٤ٗ، ١ح٥٤ ثؿش٦ ث٢س٫ ٣ ثطچؿت ٕصاض٫ ٝحه٤ٗ زٍٮَبً ٢ّشطٗ ٬ٝ ق٤ز

 

ثشآٚسدظشفيتٚثش٘بٔٝتِٛيذسبِيب٘ٝ-4

 عجٌ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ قس٥ ثب س٤ػ٦ ث٦ ؾ٤زآ٣ض٫ دب٭ٮ٠ عطح ٧ب٫ ٙج٢ٮبر، س٤ػ٦ ث٦ ؽطىٮز 

اٍشهبز٫ زض ا٭٠  ٣احس٧ب ثؿٮبض ٨ٜٝ اؾز ظ٭طا ٦ّ زض ؽطىٮز ٧ب٫ دب٭ٮ٠ فٞالً عطح ىبٍس س٤ػٮ٦ 

اظ آ١ؼب٭٬ ٦ّ زض ن٢ب٭ـ ٙج٬٢ ّب٧ف زض ظٝبٟ زض٭بىز قٮط ٤ٝػت حيؼ ّٮيٮز . اٍشهبز٫ ذ٤ا٧س ث٤ز

قٮط ذبٛ ٣ض٣ز٫ ذ٤ا٧س قس ٣ زض ٨١ب٭ز زض ّٮيٮز ٝحه٤ٗ ٨١ب٭٬ ١ٮع سأطٮط ثؿعا٭٬ زاضز ٙصا ثب س٤ػ٦ ث٦ 

: ا٭٠ ٤ٝض٤ؿ ثط١ب٦ٝ س٤ٙٮس ؾبٙٮب٦١ ا٭٠ ٣احس ثكطح ش٭٘ اؾز

 

س٤ٙٮس زض د٢غ ؾبٗ  (س٠)ؽطىٮز س٤ٙٮسؾبٙٮب١٦١بٛ ٝحه٤ٗ ضز٭و 

1387 1388 1389 1390 1391 

 2000 2000 2000 1800 1600 2000قٮط دبؾش٤ض٭ع٥  1

 1500 1500 1500 1350 1200 1500ٝبؾز  2

 150 150 150 135 120 150ذب٦ٝ دبؾش٤ض٭ع٥  3
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
آشٙبييثبٔبشيٗآالتتِٛيذ،تجٟيضاتٚتأسيسبتعٕٛٔي-5

آشٙبييثبٔبشيٗآالتخطتِٛيذ-5-1

 ٧ٞب١غ٤ض٫ ٦ّ ٕيش٦ قس ثطا٫ س٤ٙٮسٝحه٤الر ٙج٬٢ ٬ٝ س٤اٟ اظ ٝبقٮ٠ االر زاذ٬ٚ ٣ ٭ب ذبضػ٬ 

زض ا٭٠ عطح ٝبقٮ٠ آالر زاذ٬ٚ زض ١ؾط . اؾشيبز٥ ٤ٞ١ز ٣ سيب٣ر آ٨١ب زض ٝٮعاٟ ؾطٝب٭٦ ٕصاض٫ ٬ٝ ثبقس

. ٕطىش٦ قس٥ ٦ّ ٙٮؿز آ٨١ب زض ػس٣ٗ ش٭٘ اضائ٦ ٬ٝ ٕطزز

 
سقساز ١بٛ ٝبقٮ٠ االر  ضز٭و 

 1ٝرعٟ آ١ش٬ ى٤ٛ  1

 3اْٙشط٣دٞخ ؾب١شط٭ي٤غ  2

 ٢ّ1ش٤ض حؼ٬ٞ  3

 2ٝجسٗ حطاضس٬ نيح٦ ا٫  4

 1ٝرعٟ ٨ٖ١ساض٫ قٮط  5

 1دبؾش٤ض٭عاس٤ض نيح٦ ا٫  6

 1ؾذطاس٤ض قٮط  7

 ٧1ٞػ١ب٭عض قٮط، ٝبؾز ٣ ذب٦ٝ  8

 1سب١ِ ؾ٦ ػساض٥  9

 2ٝرعٟ شذٮط٥ قٮط  10

 1ٝبقٮ٠ ثؿش٦ ث٢س٫ قٮط  11

٭ِ ؾط٫ ؾطزذب٦١ ثبال٫ نيط  12

 1ٝبقٮ٠ ثؿش٦ ث٢س٫ ٝبؾز  13

 1ؾٮؿشٜ قؿشك٤  14

 1سط٫ ث٢ٚسض  15
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 


 آشٙبييثبتجٟيضاتٚتأسيسيبتعٕٛٔي-5-2

زض سٞبٛ ن٢ب٭ـ، سأؾٮؿبر ث٦ ف٤٢اٟ ٭٬ْ اظ ٨ٝٞشط٭٠ اضّبٟ ثطدب٭٬ ٧طّبضذب٦١ ٣ ٣احس ن٢قش٬ 

ا٭٠ سأؾٮؿبر ثب س٤ػ٦ ث٦ ف٤ا٬ٚٝ اظ ٍجٮ٘ سقساز ١ٮط٫٣ ا١ؿب٬١، ٝبقٮ٠ االر س٤ٙٮس٫، . ٝغطح ٬ٝ ثبق٢س

سٞبٛ سؼ٨ٮعار ذظ س٤ٙٮس احشٮبع ث٦ اْٝب١بر دكشٮجب٬١ . دٮف ثٮ٬٢ ٬ٝ ٕطز١س... ٝٮعاٟ ىضب٫ س٤ٙٮس٫ ٣ 

ٝب٢١س آة، ثطً، ٣ؾب٭٘ ١َٚٮ٦، ؾٮؿشٜ ٧ب٫ ٕطٝب٭ف ٣ ؾطٝب٭ف، اعيبء حط٭ٌ، آظٝب٭كٖب٥، سقٞٮطٕب٥، 

. زاضز ٦ّ زض ا٭٠ ٍؿٞز ٤ٝضز ثطضؾ٬ ٍطاض ٬ٝ ٕٮطز... ؾ٤ذز، اطبطٮ٦ ٣ ٤ٙاظٛ ازاض٫، سهيٮ٦ آة ٣ 

 

:آصٔبيشٍبٜ*

ث٦ ٢ٝؾ٤ض ٢ّشطٗ ّٮيٮز ٤ٝاز ا٣ٙٮ٦، حٮ٠ س٤ٙٮس ٣ ٝحه٤الر ٨١ب٭٬ آظٝب٭ف ٧ب٫ ٝرشٚي٬ 

: ا٭٠ آظٝب٭ك٨ب قبٝ٘ ٤ٝاضز ش٭٘ اؾز. ٬ٝ ثب٭ؿش٬ ا١ؼبٛ ق٤ز

 قٮٞٮب٭٬ ٝحه٤الر –آظٝب٭ف ٧ب٫ ىٮع٭٬ْ - 

آظٝب٭ف ٧ب٫ حؿ٬ ٣ ؽب٧ط٫ - 

آظٝب٭ف ٧ب٫ ٝٮْط٣ثٮ٤ٙ٤غ٭٬ْ - 

ٟ ٧ب٫ ى٤ً ١ٮبظ ث٦ ٣ؾب٭٘ آظٝب٭كٖب٬٧ ٝظ٘ اس٤ّال٣، ٤ّض٥، قٮْط، ٧ٞعٟ،   ثطا٫ ا١ؼبٛ آظ٤ٝ

pH ٝشط، ث٠ ٝبض٫، ؾب١شط٭ي٤غ، سطاظ٣، ا٤ْ١ثبس٤ض، ثبّش٤اؾشبض، ٣ؾب٭٘ آظٝب٭كٖب٬٧ ٝٮْط٣ثٮ٤ٙ٤غ٫ ٣ ...

. ٬ٝ ثبقس ٦ّ زض ا٭٠ عطح دٮف ثٮ٬٢ قس٥ اؾز
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
تعٕيشٌبٜ*

ثطا٫ دكشٮجب٬١ اظ ٣احس س٤ٙٮس ٣ آٝبز٥ ؾبظ٫ ٣ ٨ٖ١ساض٫ ٝبقٮ٠ آالر زض ا٭٠ ٣احس سقٞٮطٕب٬٧ ٭ب 

اثعاض آالر ّبضٕب٬٧ زض ١ؾط ٕطىش٦ قس٥ اؾز ٣ زض سقٞٮطار  اؾبؾ٬ اظ ذسٝبر ى٬٢ دٮٞب١ْبضاٟ اؾشيبز٥ 

. ٬ٝ ق٤ز

 

ٚسبيُ٘مّيٝعٕٛٔيٚحُٕٚ٘مّيٝ

 ث٦ ٢ٝؾ٤ض ضىـ ١ٮبظ٧ب٫ ض٣ظٝط٥ ٣احس س٤ٙٮس٫، ا١شَبٗ ٤ٝاز ٣ ّبال ٣ ضىز ٣ آٝس ّبض٢ّبٟ ث٦ زاذ٘ 

. ٣ ذبضع ّبضذب٦١، ٣ؾب٭٘ ١َٚٮ٦ ش٭٘ دٮف ثٮ٬٢ قس٥ اؾز

 

 

سقساز ٤١ؿ ٣ؾٮ٦ٚ ١َٚٮ٦ ضز٭و 

 ٣2ا١ز ١ٮؿبٟ  1

 3س٬٢ 3ٙيشطاُ  2

 2ؾ٤اض٫   3

 4ّبٝٮ٤ٟ ٭رچبٗ زاض  4



تأسيسبتثشقٚثشقسسب٘ي*

  ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٠ ٦ّ ٝبقٮ٠ آالر ان٬ٚ ذظ س٤ٙٮس ٣ سأؾٮؿبر ػب١ج٬ آٟ ث٦ ا١طغ٫ 

اْٙشط٭٬ْ ١ٮبظ زاض١س ٦ّ الظٛ اؾز سؼ٨ٮعار ٝطث٤ع٦ ٝظ٘ سبث٧٤ٚب٫ ثطً، ذط٭س ا١كقبة ثطً، ثب س٤اٟ 

.  ّٮ٣٤ٚار سأٝٮ٠ ق٤ز ٦ّ سٞبٛ ا٭٠ ٤ٝاضز زض عطح ثطآ٣ضز٥ قس٥ اؾز400حساٍ٘ 
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
تأسيسبتآةٚآةسسب٘ي*

زض ذظ س٤ٙٮس ا٭٠ ٣احس حس٣ز ز٣ ثطاثط قٮط ذبٛ زض٭بىش٬ آة ٤ٝضز ١ٮبظ اؾز ٣ ثطا٫ آة 

آقبٝٮس٬١ ّبض٢ّبٟ، ىضب٫ ؾجع ٣ ؾب٭ط ٤ٝاضز ١ٮبظ ث٦ ٝربضع شذٮط٥، ٦ٙ٤ٙ ّك٬ ٣ حٌ ا١كقبة آة 

. ٬ٝ ثبقس ٦ّ ا٭٠ َٝبز٭ط زض ػس٣ٗ ش٭٘ اضائ٦ ٬ٝ ق١٤س

ٝشطْٝقت زض )آة ٝهطى٬ قطح ضز٭و 

 (ض٣ظ

 150ذظ س٤ٙٮس  1

 30آة آقبٝٮس٬١  2

 30ٝح٤ع٦ ٣ ىضب٫ ؾجع  3

 10ؾب٭ط ٝهبضه  4

 

 

سيستٓاطفبءحشيك*

 ث٦ زٙٮ٘ ذغطار ١بق٬ اظ آسف ؾ٤ظ٫ ٣ ث٦ ٢ٝؾ٤ض حيؼ ا٭٬٢ٞ ١ٮبظ ث٦ ٭ِ ؾٮؿشٜ اعيبء حط٭ٌ 

ٗ ٧ب٫ آسف ١كب٬١ ٣ ٝرعٟ   10زض ا٭٠ ٣احس س٤ٙٮس٫ ٬ٝ ثبقس ٦ّ ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٠ ٤ٝضز اؾشيبز٥ اظ ّذؿ٤

. ٝشطْٝقج٬ آة ث٦ ٧ٞطا٥ دٞخ آسف ١كب٬١ زض ا٭٠ عطح ثطآ٣ضز قس٥ اؾز

 

سبيشتأسيسبت*

 سأؾٮؿبر ٕطٝب٭ف ٣ ؾطٝب٭ف، ىبضالة، ؾٮؿشٜ ؾ٤ذز ضؾب٬١ ٣ اضسجبعبر ٧ٜ زض ا٭٠ ٣احس 

. س٤ٙٮس٫ دٮف ثٮ٬٢ قس٥ اؾز

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 49 

ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
ثشآٚسدا٘شطئٛسد٘يبصطشح-6

ثشقٔٛسد٘يبص-61

زض ذظ س٤ٙٮس ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝكرهبر ى٬٢ ٝبقٮ٠ آالر ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ سأؾٮؿبر ػب١ج٬، ض٣ق٢ب٭٬ ٣ 

.  ّٮ٤ٚ ٣ار ثطا٫ ا٭٠ ٣احس س٤ٙٮس٫ ثطآ٣ضز قس٥ اؾز400س٤اٟ ٝهطى٬ ... 

 

آةٔٛسد٘يبص-6-2

 ٝشطْٝقت 220ض٣ظا٦١ « ، آقبٝٮس٬١، ىضب٫ ؾجع ٣ مٮط٥« ذظ س٤ٙٮس٫» آة ٤ٝضز ١ٮبظ ا٭٠ ٣احس 

. ثطآ٣ضز قس٥ اؾز

 

سٛختٔٛسد٘يبصسٚصا٘ٝ-6-3

  
 

َٝساض قطح ضز٭و 

ٙٮشط زض ض٣ظ 120ث٢ع٭٠  1

 ٙٮشط زض ض٣ظ 400ٕبظ٣ئٮ٘  2

ٝشطْٝقت 100ٕبظ  3
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
ِيذيٚغيشتِٛيذيٚتثشآٚسدصٔيٗ،سبختٕبٖ-7

سبختٕبٖسبصيثشآٚسد–7-1

 ثب س٤ػ٦ ث٦ اثقبز ٝبقٮ٠ آالر ٣ ىضب٫ ٤ٝضز ١ٮبظ ثطا٫ حٞ٘ ٣ ػبثؼب٭٬ ٤ٝاز ٣ ٝحه٤الر ٣ سطزز 

دطؾ٢٘ ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ ىضب٫ ٤ٝضز ١ٮبظ ثطا٫ آظٝب٭كٖب٥، سقٞٮطار ٣ ا١جبض٧ب ٝؿبحز ٣ ظ٭طث٢ب٫ 

ٟ ٧ب٫ س٤ٙٮس٫ ٣ مٮطس٤ٙٮس٫ ثطآ٣ضز قس٥ اؾز ٦ّ زض ػس٣ٗ ش٭٘ ٝٮعاٟ ظ٭طث٢ب٫ ٧ط ّساٛ اظ ا٭٠  ؾبذشٞب

٤ٝاضز آ٣ضز٥ ٬ٝ ق٤ز 

 

ٝؿبحز ّ٘ قطح ضز٭و 

 (ٝشطٝطثـ)

 2000ؾب٠ٙ س٤ٙٮس  1

 500ا١جبض٧ب ٣ ؾطزذب٦١  2

 100آظٝب٭كٖب٥، سأؾٮؿبر ٣ سقٞٮطٕب٥  3

 200ازاض٫، ضىب٬٧ ٣ ذسٝبس٬  4

 2800ػٞـ ّ٘ 

 

سبصيصٔيٗٚٔحٛطٝثشآٚسد–7-2

. زض ػس٣ٗ ش٭٘ َٝساض ظٝٮ٠ ٣ فٞٚٮبر ٝح٤ع٦ ؾبظ٫ اضائ٦ ٬ٝ ٕطزز

 

 (ٝشطٝطثـ)َٝساضقطح ضز٭و 

 15000ظٝٮ٠  1

 2000ذٮبثبٟ ّك٬ ٣ دبضّٮ٢ٔ  2

 10000ذبّجطزاض٫ ٣ سؿغٮح  3

 2000ىضب٫ ؾجع  4

 700ز٭٤اضّك٬  5



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 51 

ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
ثشآٚسد٘يشٚيا٘سب٘ئٛسد٘يبصطشح-8

 ١ٮط٫٣ ا١ؿب٬١ زض ٧ط ؾبظٝبٟ اظ ػب٭ٖب٥ ثبال٭٬ ثطذ٤زاض اؾز ٣ ثطا٫ ا١ؼبٛ ٣ؽب٭و ٣ 

زض ا٭٠ ٣احس . ٝأ٤ٝض٭ز ٧ب٫ ذ٤ز ثب٭س ١ٮط٧٣ب٫ ٝب٧ط، ٝشرهم ٣ ثب سؼطث٦ ضا ػصة ١ٞب٭٢س

ٝب٬ٙ ١ٮط٫٣ ا١ؿب٬١ ثطآ٣ضز قس٥ اؾز - س٤ٙٮس٫ ٧ٜ  زض ٍؿٞز ٧ب٫ س٤ٙٮس٫، دكشٮجب٬١ ٣ ازاض٫ 

.  ٦ّ زض ػس٣ٗ ش٭٘ اضائ٦ ٬ٝ ق١٤س
 

سقسازدطؾ٢٘ قطح ضز٭و 

 1ٝس٭ط٭ز  1

 ٢٨ٝ4سؼ س٤ٙٮس  2

 12ّبضٕطٝب٧ط 

 25ّبضٕط ؾبز٥ 

 6س٢ْٮؿٮ٠  3

 12 ىط٣ـ –ّبض٢ٝساٟ ازاض٫، ذسٝبس٬ ٝب٬ٙ  4

 60ػٞـ ّ٘ 
 

ثشآٚسدٔٛاداِٚيٝٔٛسد٘يبصطشح-9

٬ٝ ثبقس ٦ّ ثغ٤ض فٞس٥ اظ ٣احس٧ب٫ زض٭بىز « قٮط ذبٛ» ٝبز٥ ا٣ٙٮ٦ ان٬ٚ زض ا٭٠ ٣احس س٤ٙٮس٫ 

. ٣ ػٞـ آ٣ض٫ قٮط ٍبث٘ س٨ٮ٦ ٬ٝ ثبقس
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
٤ٝاز  ا٣ٙٮ٦ ا٫ ٝظ٘ ؾ٤ز، ؾجس دالؾشٮ٬ْ، ٧ٮذ٤ّٚط٭ز ؾس٭ٜ، ؽط٣ه « قٮط ذبٛ»فال٥٣ ثط 

٣ ١ب٭٤ٟٚ ثؿش٦ ث٢س٫ قٮط ٧ٜ ٤ٝضز ١ٮبظ اؾز ٦ّ ثطآ٣ضز ٬ّٚ  ( ٕط100٬ٝ ٣ 900، 500)٭ْجبض ٝهطه 

. آ٨١ب زض ػس٣ٗ ش٭٘ اضائ٦ ٬ٝ ق٤ز

 
 















َٝساض ١بٛ ٤ٝاز ا٣ٙٮ٦ ضز٭و 

 س٠ 3850قٮط ذبٛ  1

 س٠ 8ؾ٤ز  2

 س٠ ٧0/5ٮذ٤ّٚط٭ز ؾس٭ٜ  3

س٠ ١150ب٭٤ٟٚ ثؿش٦ ث٢س٫ قٮط  4

 000/000/1 ٕط٬ٝ 500ؽط٣ه ٭ْجبضٝهطه  5

 000/100/1 ٕط٬ٝ 900ؽط٣ه ٭ْجبضٝهطه  6

  5000ؾجس قٮط  7

 5000ؾجسٝبؾز  8
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
ثش٘بٔٝصٔب٘جٙذياجشايطشح-10

ثط١ب٦ٝ ظٝبٟ ث٢س٫ اػطا٫ ٧ط عطح ٣ دط٣غ٥ ا٫ اظ  ا٧ٞٮز ثبال٭٬ ثطذ٤ضزاض اؾز ظ٭طا ٦ّ زض  - 

ن٤ضر ا١ؼبٛ فٞٚٮبر اػطا٭٬ عجٌ ثط١ب٦ٝ ٣ زض ظٝبٟ سقٮٮ٠ قس٥ اؾز ٦ّ ٬ٝ س٤اٟ عطح ضا زاضا٫ س٤ػٮ٦ 

زض ػس٣ٗ ش٭٘ اضائ٦ « س٤ٙٮس قٮط، ٝبؾز ٣ ذب٦ٝ دبؾش٤ض٭ع٥»ثط١ب٦ٝ اػطا٭٬ عطح . اٍشهبز٫ زا١ؿز

. ٬ٝ ق٤ز

  

ٝالحؾبر  (ٝب٥)ظٝبٟ قطح ىقبٙٮز ضز٭و 

:ٔشحّٝاَٚ 1

ٝغبٙقبر ى٬٢ ٣ اٍشهبز٫ عطح ٣ اذص 

ٝؼ٤ظ٧ب 

ثقض٬ اظ ىقبٙٮز ٧ب٫  3

سقط٭و قس٥ ٬ٝ س٤ا٢١س 

ثغ٤ض ٤ٝاظ٫ ا١ؼبٛ ق١٤س 

٦ّ زض ا٭٠ ن٤ضر ظٝبٟ 

اػطا٫ عطح ّٞشط 

. ذ٤ا٧س قس

 :ٔشحّٝدْٚ 2

سقٮٮ٠ ٝبقٮ٠ آالر س٤ٙٮس، سأؾٮؿبر ٣ 

ؾيبضـ ذط٭س آ٨١ب 

4 

 :ٔشحّٝسْٛ 3

فَس ٍطاضزاز آة ٣ ثطً، ؾبذشٞبٟ ؾبظ٫ 

2 

 :ٔشحّٝچٟبسْ 4

١هت ٝبقٮ٠ آالر ٣ سأؾٮؿبر 

3 

 :ٔشحّٝپٙجٓ 5

ث٨ط٥ ثطزاض٫ آظٝب٭ك٬ ٣ آ٤ٝظـ دطؾ٢٘ 

2 

 :ٔشحّٝششٓ 6

ث٨ط٥ ثطزاض٫ سؼبض٫ 

1 
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
پيشٟٙبدٔحُاجشايطشح-11

: ا١شربة ٝح٘ اػطا٫ عطح ثب٭س ث٦ ف٤اٝ٘ ش٭٘ س٤ػ٦ ٤ٞ١زثشاي 

زؾشطؾ٬ ث٦ ٤ٝاز ا٣ٙٮ٦  -

 ...٣ػ٤ز سأؾٮؿبر ظ٭طث٢ب٭٬ ٝظ٘ ػبز٥، ذظ ضا٥ آ٠٧ ٣  -

 زؾشطؾ٬ ٣ ١عز٭ِ ث٤زٟ ث٦ ثبظاض ٝهطه -

 اْٝبٟ نبزضاس٬ ث٤زٟ ٝحه٤ٗ ٣ زض زؾشطؼ ث٤زٟ ا٭٠ ثبظاض٧ب -

 اؾشيبز٥ اظ ١ٮط٫٣ ا١ؿب٬١ ٝب٧ط،  ٝشرهم ٣ ث٬ٝ٤ -

ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٠ ٦ّ اؾشبٟ ذ٤ظؾشبٟ ػعء ٍغت ّكب٣ضظ٫ ٣ زض ظٝط٥ س٤ٙٮس٢٢ّسٕبٟ ٨ٜٝ قٮط زض 

. ّك٤ض ٬ٝ ثبقس قطا٭ظ ثطا٫ اػطا٫ ا٭٠ عطح زض اّظط ق٨ط٧ب٫ اؾشبٟ ىطا٧ٜ ثبقس
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  
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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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  
ٔعشفئحظَٛٚثش٘بٔٝتِٛيذسبِيب٘ٝ-1

 

ٝٮعاٟ قطح ضز٭و 

 س٠ 2000قٮط  1

 س٠ 1500ٝبؾز 

 س٠ 150ذب٦ٝ دبؾش٤ض٭ع٥ 

ض٣ظ 300سقساز ض٣ظ ّبض زض ؾبٗ  2

 ٤١ثز 3سقساز ٤١ثز ّبض زض ض٣ظ  3

 ؾبفز 8ؾبفز ّبض٫ زض ٧ط ٤١ثز  4

 

سٚشتِٛيذٔحظَٛ-2
:ٔشاحُتِٛيذايٗٔحظٛالتثٝششحريُاست

ذ٢ِ ٣ شذٮط٥ ّطزٟ قٮط * 

ّالض٭يٮْٮف قٮط * 

حطاضر زازٟ ا٣ٙٮ٦  * 

سقس٭٘ چطث٬ قٮط * 

٤ٞ٧غ١بؾٮ٤ٟ * 

دبؾش٤ض٭عاؾٮ٤ٟ * 

اضبى٦ ّطزٟ ٝب٭٦ ٝبؾز * 

دط ّطزٟ زض ؽط٣ه * 

ٕطٝرب٦١ * 

ؾطزذب٦١ * 

سب١ِ شذٮط٥ ذب٦ٝ * 

ثؿش٦ ث٢س٫ ذب٦ٝ * 
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  
ثشآٚسدٔمذاسيٚسيبِئٛاداِٚيٝ-3



ٝٮعاٟ ٤ٝضز ١بٛ ٤ٝاز ا٣ٙٮ٦ ضز٭و 

١ٮبظ 

ث٨ب٫ ٣احس ٣احس 

 (ض٭بٗ)

ث٨ب٫ ّ٘ 

 (ض٭بٗ)

 000/000/395/10 000/700/2س٠  3850قٮط  1

 000/000/100/1 1000عدد  000/100/1ٕط٬ٝ 900ؽط٣ه ٭ْجبضٝهطه 2

 000/000/60 600عدد  100000ٕط٬ٝ 500ؽط٣ه ٭ْجبضٝهطه 3

 000/000/450 300عدد  1500000ٕط٬ٝ 100ؽط٣ه ٭ْجبضٝهطه 4

 000/000/20 000/000/4تن  ٧5/0ٮذ٤ّٚط٭ز ؾس٭ٜ  5

 000/000/40 000/000/5تن  8ؾ٤ز  6

 000/000/200/1 000/000/8تن  ١150ب٭٤ٟٚ ثؿش٦ ث٢س٫ قٮط  7

 000/000/150 30000عدد  5000ؾجس قٮط  8

 000/000/150 30000عدد  5000ؾجس ٝبؾز  9

 000/000/547/13ػٞـ ّ٘ 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 58 

ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
ثشآٚسدٔمذاسيٚسيبِيا٘شطئٛسد٘يبص-4

 

ث٨ب٫ ٣احس َٝساض ٣احس قطح ضز٭و 

 (ض٭بٗ)

ث٨ب٫ ّ٘ 

 (ض٭بٗ)

 000/600/705 350 000/016/2ّٮ٣٤ٚار ؾبفز ثطً  1

 000/000/99 1500 66000ٝشطْٝقت آة  2

 000/000/36 1000 36000ٙٮشط ث٢ع٭٠  3

 000/000/30 250 120000ٙٮشط ٕبظ٣ئٮ٘  4

 000/000/30 1000 30000ٝشطْٝقت ٕبظ  5

 000/600/900ػٞـ ّ٘ 
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
ثشآٚسد٘يشٚيا٘سب٘يٚٞضيٙٝٞبيآٖ-5

 

سقساز قطح ضز٭و 

 (١يط)

ٝش٤ؾظ ح٤ًَ 

 (ض٭بٗ)ٝب٧ب٦١ 

ح٤ًَ ّ٘ ثطا٫ 

 (ض٭بٗ) ٝب٥  14

 000/000/98 000/000/7 1ٝس٭ط٭ز  1

 000/000/672 000/000/4 12ّبضٕط ٝب٧ط  2

/000/000/250 000/500/3 25ّبضٕطؾبز٥  3

12 

 000/000/336 000/000/4 6س٢ْٮؿٮ٠  4

 000/000/672 000/000/4 12ٝب٬ٙ ٣ ذسٝبس٬ -ّبض٢ٝس ازاض٫ 5

 000/000/339/3-  60ػٞـ ّ٘  6

 000/970/767- - ثٮ٦ٞ ّبضىطٝب 23% 7

 000/970/106/4ػٞـ ّ٘ 
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  

ثشآٚسدٞضيٙٝٞبئبشيٗآالتتِٛيذ-6



ث٨ب٫ ّ٘  (ض٭بٗ)ث٨ب٫ ٣احس سقساز ١بٛ ٝبقٮ٠ آالر ضز٭و 

 (ض٭بٗ)

 000/000/20 000/000/20 1ٝرعٟ  1

 000/000/30 000/000/15 2اْٙشط٣دٞخ ؾب١شط٭ي٤غ  2

 000/000/160 000/000/80 2ٝجسٗ حطاضس٬ اؾشٮ٘  3

 000/000/40 000/000/40 ٢ّ1ش٤ض حؼ٬ٞ  4

 000/000/130 000/000/65 2ٝرعٟ ٨ٖ١ساض٫ قٮطذبٛ  5

 000/000/30 000/000/10 3اْٙشط٣دٞخ  6

 000/000/220 000/000/220 1دبؾش٤ض٭عاس٤ض نيح٦ ا٫  7

 000/000/250 000/000/250 1ؾذطاس٤ضقٮط  8

 000/000/190 000/000/190 ٤ٞ٧1غ١ب٭عضقٮط، ذب٦ٝ ٣ ٝبؾز  9

 000/000/175 000/000/35 5سب١ِ ؾ٦ ػساض٥  10

 000/000/130 000/000/65 2ٝرعٟ شذٮط٥ قٮط  11

 000/000/170 000/000/170 1ٝبقٮ٠ ثؿش٦ ث٢س٫ قٮط  12

 000/000/35 000/000/35 1سط٫ ث٢ٚسض  13

 000/000/320 000/000/160 2ٝبقٮ٠ ثؿش٦ ث٢س٫ ٝبؾز  14

 000/000/160 000/000/160 1ؾٮؿشٜ س٤ٙٮس آة ؾطز  15

 000/000/210 000/000/210 1ؾٮؿشٜ قؿشك٤  16

يك سري ؾطزذب٦١ ثبال٫ نيط  17

كامم 

000/000/300 000/000/300 

 000/000/195 000/000/195" سؼ٨ٮعار ٕطٝرب٦١  18

 000/000/420 000/000/420 1ؾذطاس٤ض ٝبؾز  19

 000/000/305/3ػٞـ ّ٘  
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  

ثشآٚسدٞضيٙٝٞبيتجٟيضاتٚتأسيسبتعٕٛٔي-7

 

ث٨ب٫ ٣احس سقساز ١بٛ سؼ٨ٮعار ضز٭و 
 (ض٭بٗ)

ث٨ب٫ ّ٘ 
 (ض٭بٗ)

 000/000/500 000/000/500٭ْؿط٫ سأؾٮؿبر ثطً ٣ ثطً ضؾب٬١  1
 000/000/50 000/000/50" سأؾٮؿبر آة ٣ آة ضؾب٬١  2
 000/000/150 000/000/150" سأؾٮؿبر ؾطٝب٭ف ٣ٕطٝب٭ف  3
 000/000/25 000/000/25" ؾٮؿشٜ ؾ٤ذز ضؾب٬١  4
 000/000/50 000/000/50" ؾٮؿشٜ اعيبء حط٭ٌ  5
اثعاضّبضٕب٬٧ ٣ؾب٭٘  6

آظٝب٭كٖب٬٧ 
 000/000/200 000/000/200يكسري 

 000/000/150 000/000/150يكسري ؾٮؿشٜ سهيٮ٦ ىبضالة  7
 000/000/125/1ػٞـ ّ٘  
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
ثشآٚسدٞضيٙٝٞبيٚسبئط٘مّيٝعٕٛٔيٚٚسبيُحُٕٚ٘مُ-8



ث٨ب٫ ٣احس سقساز ١بٛ ٣ؾٮ٦ٚ ضز٭و 

 (ض٭بٗ)

ث٨ب٫ ّ٘ 

 (ض٭بٗ)

 000/000/160 000/000/80 ٣2ا١ز ١ٮؿبٟ  1

 000/000/450 000/000/150 3 س٬٢ 3ٙٮشيطاُ  2

 000/000/200 000/000/100 2ؾ٤اض٫  3

 000/000/800 000/000/200 4ّبٝٮ٤ٟ ٭رچب٬ٙ  4

 000/000/610/1ػٞـ ّ٘  

 

ٝٞبيِٛاصْٚاثبثيٝاداسي-9 ثشآٚسدٞضيٙ

: ٧ع٭٦٢ ٧ب٫ ٝطث٤ط ث٦ سؼ٨ٮعار ٣ ٣ؾب٭٘ ازاض٫ ٣ ذسٝبس٬ ث٦ قطح ش٭٘ اؾز

 
ثٟبيٚاحذتعذادششحسديف

(سيبَ)
ثٟبيوُ

(سيبَ)
 000/000/60 000/000/15ؾط٫ ّبٝ٘ 4ذظ سٚي٠ ٣ ىبّؽ  1
 000/000/30 000/000/10ؾط٫ 3ٝجٚٞبٟ ازاض٫  2
 000/000/32 000/800 فسز 40ّٞس ٣ ىب٭٘  3
 000/000/20 000/500 عدد 40ٝٮع٣ ٤ٙاظٛ اٙشحط٭ط  4
 000/000/12 000/300 عدد 40ن٢س٬ٙ  5
 000/000/60 000/000/15 عدد 4ضا٭ب٦١  6

 000/000/214ػٞـ ّ٘  
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  
ثشآٚسدٞضيٙٝٞبيصٔيٗ،سبختٕبٖٚٔحٛطٝسبصي-10

ثشآٚسدٞضيٙٝٞبيصٔيٗ–10-1



 (ض٭بٗ)ث٨ب٫ ّ٘ (ض٭بٗ)ث٨ب٫ ٣احس٣احس َٝساض ضز٭و 

 000/000/500/1 000/100ٝشطٝطثـ  15000 1

 

ثشآٚسدٞضيٙٝٞبيسبختٕبٖسبصي–10-2



ٔمذاسششحسديف
(ٔتشٔشثع)

ثٟبيٚاحذ
(سيبَ)

ثٟبي
(سيبَ)وُ

 000/000/30 000/500/1 2000ؾب٠ٙ س٤ٙٮس  1

 000/000/750 000/500/1 500ا١جبض٧ب  2

 000/000/190 000/900/1 100آظٝب٭كٖب٥ ٣سقٞٮطٕب٥  3

 000/000/160 000/800 200ازاض٫،ضىب٬٧ ٣ذسٝبس٬    4

 000/000/360/4-  2800ػٞـ ّ٘ 
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  

ٝٞبئحٛطٝسبصي-10-3 ثشآٚسدٞضيٙ



 (ض٭بٗ)ث٨ب٫ ّ٘ (ض٭بٗ)ث٨ب٫ ٣احس َٝساض قطح ضز٭و 

 000/000/500 000/50 10000ذبّجطزاض٫، ذبّط٭ع٫ ٣ سؿغٮح  1

 000/000/140 000/200 700ز٭٤اض ّك٬  2

 000/000/600 000/300 2000ذٮبثبٟ ّك٬ ٣ دبضّٮ٢ٔ  3

 000/000/400 000/200 2000ىضب٫ ؾجع  4

 000/000/15ح فسزسٮطثطً 50ض٣ق٢ب٭٬  5

 000/000/655/1ػٞـ ّ٘ 



ٝٞبيصٔيٗ،سبختٕبٖٚٔحٛطٝسبصيجٕعثٙذيثش-10-4 آٚسدٞضيٙ



 (ض٭بٗ)٧ع٭٦٢ ٧ب قطح ضز٭و 

 ٧000/000/360/4ع٭٦٢ ٧ب٫ ؾبذشٞبٟ ؾبظ٫   1

 ٧000/000/655/1ع٭٦٢ ٧ب٫ ٝح٤ع٦ ؾبظ٫  2

 000/000/015/6 2 ٣ 1ػٞـ ضز٭و  3

 ٧000/000/500/1ع٭٦٢ ظٝٮ٠  4

 000/000/515/7ػٞـ ّ٘ 
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  

ثشآٚسدٞضيٙٝٞبيلجُاصثٟشٜثشداسي-11



 (ض٭بٗ)٧ع٭٦٢ ٧بقطح ضز٭و 

 ٧000/000/30ع٭٦٢ ٝغبٙقبر َٝسٝبس٬ ٣ س٨ٮ٦ عطح اػطا٭٬   1

 ٧000/000/40ع٭٦٢ ٧ب٫ سبؾٮؽ قطّز ٣ اذص ٝؼ٤ظ٧ب   2

 ٧000/000/600ع٭٦٢ ٧ب٫ ػبض٫ ز٣ض٥ اػطا٫ عطح  3

 ٧000/000/600ع٭٦٢ ٧ب٫ ٝطث٤ط ث٦ زض٭بىز سؿ٨ٮالر ثب٬ْ١  4

 ٧000/000/400ع٭٦٢ ٧ب٫ آ٤ٝظق٬ ٣ ث٨ط٥ ثطزاض٫ اظٝب٭ك٬  5

 000/500/58ؾب٭ط ٧ع٭٦٢ ٧ب   6

 000/500/228/1ػٞـ ّ٘ 

 

ثشآٚسدسشٔبيٝثبثت-12



 (ض٭بٗ)٧ع٭٦٢ ٧ب قطح ضز٭و 

 000/000/305/3ٝبقٮ٠ آالر  س٤ٙٮس   1

 000/000/125/1سؼ٨ٮعار ٣ سبؾٮؿبر ف٬ٝ٤ٞ   2

 ٣000/000/610/1ؾب٭٘ ١َٚٮ٦  3

 000/000/500/1ظٝٮ٠  4

 000/000/015/6ؾبذشٞبٟ ٣ ٝح٤ع٦ ؾبظ٫  5

 000/000/214اطبطٮ٦ ٣ ٤ٙاظٛ ازاض٫  6

 ١000/000/200هت ٣ ضا٥ ا١ساظ٫  7

 000/450/689 ( اٍالٛ ى٤ًزضنس 5)٧ع٭٦٢ ٧ب٫ دٮف ثٮ٬٢ ١كس٥  8

 ٧000/500/228/1ع٭٦٢ ٧ب٫ ٍج٘ اظ ث٨ط٥ ثطزاض٫  9

 000/950/706/15 ػٞـ ّ٘
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
ثشاٚسدسشٔبيٝدسٌشدش-13



 (ض٭بٗ)٧ع٭٦٢ ٧ب سقساز ض٣ظ ّبض٫ قطح ضز٭و 

 666/916/128/1٭ْٞب٥ ٤ٝاز ا٣ٙٮ٦ زاذ٬ٚ  1

- - ٤ٝاز ا٣ٙٮ٦ ذبضػ٬  2

 000/293/958 ض٣ظ 70ح٤ًَ ٣ ٝعا٭ب٫ ّبض٢ّبٟ   3

 000/140/210ض٣ظ 70ا٤١اؿ ا١طغ٫ ٤ٝضز ١ٮبظ  4

 000/000/100- ٧ع٭٦٢ ٧ب٫ ىط٣ـ  5

 483/867/119-  ( زضنس اٍالٛ ى5ً٤)ؾب٭ط ٧ع٭٦٢ ٧ب 6

 149/217/517/2ػٞـ ّ٘ 

 

ثشآٚسدسشٔبيٌٝزاسيوُٚ٘حٜٛتبٔيٗٔٙبثع-14

ٚسدسشٔبيٌٝزاسيوُآثش-14-1

ؾطٝب٭٦  ٕصاض٫ ّ٘ = ؾطٝب٭٦ طبثز + ؾطٝب٭٦ زض ٕطزـ 

ؾطٝب٭٦  ٕصاض٫ ّ٘   = 000/950/706/15 + 149/217/517/2 =149/167/224/18ض٭بٗ     
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  

٘حٜٛتبٔيٗٔٙبثعٚاخزٚاْثب٘ىي-14-2



سشٔبيٌٝزاسيدسطذششحسديف

(سيبَ)

 000/780/282/6 40ؾ٨ٜ ٝشَبض٬ ؾطٝب٭٦ طبثز   1

 000/170/424/9 60ؾ٨ٜ ثب١ِ ث٦ ن٤ضر ٣اٛ زضاظ ٝسر 

 145/165/755 30ؾ٨ٜ ٝشَبض٬ ؾطٝب٭٦ زض ٕطزـ  2

 004/052/762/1 70ؾ٨ٜ ثب١ِ ث٦ ن٤ضر ٣اٛ ٤ّسب٥ ٝسر 

 281/687/246 14 (٤ّسب٥ ٝسر)ؾطٝب٭٦ زض ٕطزـّبضٝعز  3

 800/383/319/1 14 ( ؾب5٦ٙ)ؾطٝب٭٦ طبثز زضاظ ٝسر
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  

ٝٞبياستٟالن-15 ثشآٚسدٞضيٙ

 

 (ض٭بٗ)٧ع٭٦٢ ٧بزضنس قطح ضز٭و 

 000/500/330 10ٝبقٮ٠ آالر س٤ٙٮس  1

 000/500/112 10سبؾٮؿبر ف٬ٝ٤ٞ  2

 000/000/161 ٣10ؾب٭٘ ١َٚٮ٦  3

 000/750/300 5ؾبذشٞبٟ ٣ ٝح٤ع٦ ؾبظ٫  4

 000/800/42 20اطبطٮ٦ ٣ ٤ٙاظٛ ازاض٫  5

 000/000/20 ٧10ع٭٦٢ ١هت ٣ ضا٥ ا١ساظ٫  6

 000/450/689 10دٮف ثٮ٬٢ ١كس٥  7

 000/495/036/1- ػٞـ اؾش٨الُ زاضا٭٬ ٧ب٫ طبثز  8

 000/700/245 20اؾش٨الُ ٍج٘ اظ ث٨ط٥ ثطزاض٫  9

 000/195/282/1ػٞـ ّ٘ اؾش٨الُ 
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  
ٝٞبيغيشعّٕيبتي-16 ثشآٚسدٞضيٙ



 (ض٭بٗ)٧ع٭٦٢ ٧بقطح ضز٭و 

 000/700/245اؾش٨الُ ٍج٘ اظ ث٨ط٥ ثطزاض٫  1

 800/383/319/1ّبضٝعز سؿ٨ٮالر ثب٬ْ١ زضاظ ٝسر  2

 800/083/565/1ػٞـ ّ٘ 

 

ٝٞبيٍٟ٘ذاسيٚتعٕيشات-17 ثشآٚسدٞضيٙ



 (ض٭بٗ)٧ع٭٦٢ ٧بزضنس قطح ضز٭و 

 000/250/165 5ٝبقٮ٠ آالر س٤ٙٮس  1

 000/500/112 10سبؾٮؿبر ف٬ٝ٤ٞ  2

 000/000/161 ٣10ؾبئظ ١َٚٮ٦  3

 000/300/120 2ؾبذشٞبٟ ٣ ٝح٤ع٦ ؾبظ٫  4

 000/400/21 10اطبطٮ٦ ٣ ٤ٙاظٛ ازاض٫  5

 500/022/29 زضنس اٍالٛ ى٤ً ٧5ع١ٮ٦ ٧ب٫ دٮف ثٮ٬٢ ١كس٥  6

 500/472/609ػٞـ ّ٘ 
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  

ٝٞبيعّٕيبتي-18 ثشآٚسدٞضيٙ



 (ض٭بٗ)٧ع١ٮ٦ ٧بقطح ضز٭و 

 ٧000/000/30ع٭٦٢ ٧ب٫ مٮط دطؾ٬ٚ٢ زىشط ٝطّع٫  1

 ٧000/000/50ع٭٦٢ ٧ب٫ ػبض٫ آظٝب٭كٖب٥  2

 ٧000/000/400ع٭٦٢ ٧ب٫ ىط٣ـ  3

 ٧000/000/100ع٭٦٢ ٧ب٫ حٞ٘ ٣ ١َ٘  4

 000/000/580ػٞـ ّ٘ 

 

ٚسدٞضيٙٝٞبيثبثتتِٛيذآثش-19



 (ض٭بٗ)٧ع٭٦٢ ٧بزضنس قطح ضز٭و 

 500/924/490/3 85ح٤ًَ ٣ ٝعا٭ب٫ ّبض٢ّبٟ  1

 000/120/180 20ا٤١اؿ ا١طغ٫  2

 000/195/282/1 ٧100ع٭٦٢ اؾش٨الُ  3

 250/947/60 ٧10ع٭٦٢ ٨ٖ١ساض٫ ٣ سقٞٮطار  4

 716/238/171-  ( زضنس5/3)٧ع٭٦٢ ٧ب٫ دٮف ثٮ٬٢ ١كس٥ 5

 466/425/185/5- ػٞـ ٧ع٭٦٢ ٧ب٫ س٤ٙٮس   6

 000/000/87 ٧15ع٭٦٢ ٧ب٫ فٞٚٮبس٬  7

 900/413/31 100( 002/0)ثٮ٦ٞ ّبضذب٦١  8

 281/687/246 100ّبضٝعز سؿ٨ٮالر ثب٬ْ١  9

 647/526/550/5ػٞـ ّ٘ ٧ع٭٦٢ ٧ب٫ طبثز 
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  

ٝٞبئتغيشتِٛيذ-20 ثشآٚسدٞضيٙ

 

 (ض٭بٗ)٧ع٭٦٢ ٧بزضنس قطح ضز٭و 

 000/000/547/13 ٤ٝ100از ا٣ٙٮ٦  1

 500/045/616 15ح٤ًَ ٣ ٝعا٭ب٫ ّبض٢ّبٟ  2

 000/480/720 80ا٤١اؿ ا١طغ٫  3

 250/525/548 ٧90ع٭٦٢ ٧ب٫ ٨ٖ١ساض٫ ٣ سقٞٮطار  4

 776/121/540-  زضنس ٧5/3ع٭٦٢ ٧ب٫ دٮف ثٮ٬٢ ١كس٥  5

 130/702/930/15- ػٞـ ٧ع٭٦٢ ٧ب٫ ٝشنٮط س٤ٙٮس  6

 000/000/493 ٧85ع٭٦٢ ٧ب٫ فٞٚٮبس٬  7

 526/172/465/16ػٞـ ّ٘ ٧ع٭٦٢ ٧ب٫ ٝشنٮط س٤ٙٮس 

 

ٝٞبيوُتِٛيذ-21 ثشآٚسدٞضيٙ

٧ع٭٦٢ ٧ب٫ ّ٘ س٤ٙٮس = ٧ع٭٦٢ طبثز س٤ٙٮس + ٧ع٭٦٢ ٧ب٫ ٝشنٮط س٤ٙٮس         

 ٧ع٭٦٢ ٧ب٫ ّ٘ س٤ٙٮس = 647/526/550/5+526/172/465/16 =173/699/015/22ض٭بٗ       
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  

ٔحبسجٝليٕتتٕبْشذٜ-22

ٍٮٞز سٞبٛ قس٥ ٧طّٮ٤ٚ  = ٧ع٭٦٢ ٧ب٫ ّ٘ س٤ٙٮس        

      ؽطىٮز اؾ٬ٞ س٤ٙٮس 

ٍٮٞز سٞبٛ قس٥ ٧طّٮ٤ٚ     =      173/699/015/22   = 6032   ض٭بٗ 
      000/650/3 

  ٝش٤ؾظ ٧ط ّٮ٤ٚ ٝحه٤ٗ 
 
 

قٮط   = ؾ٨ٜ ٧ع٭٦٢× ٧ع٭٦٢ ّ٘  = %       173/699/015/22 ×55 6054ض٭بٗ  
    ؽطىٮز س٤ٙٮس قٮط 000/000/2   

 
 

ٝبؾز   = ؾ٨ٜ ٧ع٭٦٢ ٧ب ×   ٧ع٭٦٢ ّ٘  =  %   41 × 173/699/015/22   = 6018ض٭بٗ 
  ؽطىٮز س٤ٙٮس ٝبؾز 000/500/1   

 
 

ذب٦ٝ     = ؾ٨ٜ ٧ع٭٦٢ ٧ب × ٧ع٭٦٢ ّ٘   =  %  4×173/699/015/22  = 5871ض٭بٗ 
   ؽطىٮز س٤ٙٮس ذب٦ٝ 150000        
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  

ٚسدليٕتفشٚشآثش-23



ّ٘ اضظـ س٤ٙٮس ثطاؾبؼ ؽطىٮز  (ض٭بٗ)٧ع٭٦٢ ٧ب قطح ضز٭و 

اؾ٬ٞ 

 000/000/108/12 6054قٮط  ٍٮٞز سٞبٛ قس٥ ٧ط ّٮ٤ٚ  1

 000/000/027/9 6018ٝبؾز 

 000/650/880 5871ذب٦ٝ ٍٮٞز ىط٣ـ ٧ط ّٮ٤ٚ  2

 000/000/136/15 7568قٮط 

 000/500/128/11 7523ٝبؾز 

 000/000/028/3 1514قٮط ؾ٤ز ٧ط ّٮ٤ٚ   3

 000/500/257/2 1505ٝبؾز 

 000/200/220 1468: ذب٦ٝ
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ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  

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»

 

 

 75 

ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

  

:فشٚشؤُحبسجٝ-1

 ىط٣ـ ّ٘ =  ٧ط ّٮ٤ٍٚٮٞز ىط٣ـ ×س٤ٙٮس ؽطىٮز 

ىط٣ـ ّ٘ = (000/000/2×7568(+)000/500/1×7523(+)150000×7339 = )000/350/521/27

 

 :ٔحبسجٝسٛدسبِيب٘ٝ-2

سٛدوُ=ظشفيتتِٛيذ×سٛدٞشويّٛ

ؾ٤ز ّ٘  = (000/000/2×1514(+)1500000×1505(+)150000×1468=)000/700/505/5     

ٔحبسجٝٞضيٙٝتِٛيذدس٘مطٝسشثسش-3

ٝسش=ٞضيٙٝثبثت ٝ٘مطٝسشث ٞضيٙ

ٞضيٙٝٔتغيش

 ىط٣ـ ّ٘    

 

  618/316/876/13
6/01

647/526/550/5

000/350/521/27

526/172/465/16
1

647/526/550/5







٧ع٭٦٢  س٤ٙٮس زض ١َغ٦ ؾطثؿط  = 

 

تِٛيذ٘مطٝسشثسشدسطذٔحبسجٝ  -4

ٝثبثت×100 ٘مطٝسشثسشدس دسطذتِٛيذ=ٞضيٙ

ٝٔتغيش فشٚشوُ–ٞضيٙ

 

2/50ردصد
474/177/056/11

647/526/550/5
100

526/172/465/16000/350/521/27

647/526/550/5



 ؾطثؿط زضنسس٤ٙٮسزض١َغ٦ =



 

-1  
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ٔحبسجٝصٔبٖثشٌشتسشٔبيٝ-5

٘شخثبصٌشتسشٔبيٝ-5-1

٘شخثبصٌشتسشٔبيٝ=سٛدسبال٘ٝ×100

ٌٝزاسيوُ سشٔبي



٘شخثبصٌشتسشٔبيٝ=           

 

ثشٌشتسشٔبيٝدٚسٜ-5-2

ز٣ض٥ ثطٕكز ؾطٝب٭٦     = ؾطٝب٭٦ ّ٘         =                  
       ؾ٤زّ٘ 

 
3/3 ( ؾبٗ ٣ ؾ٦ ٝب٥ؾ٦  )

000/700/505/5

149/167/224/18
  =    ز٣ض٥ ثطٕكز ؾطٝب٭٦

     

 

ح٤ًَ ؾطا٦١ = ٥    ّ٘ ح٤ًَ ٝب٧بٟ    ٔحبسجٝحمٛقسشا٘ٝ-6

                سقساز ّ٘ ّبض٢ّبٟ 

 

125/704/5ريال    
60

500/247/342
 =  ح٤ًَ ؾطا٦١

2/30100درصد
149/167/224/18

000/700/505/5




بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 77 

ٖطشح تِٛيذشيش،ٔبست:عٙٛا

 ٚخبٔٝپبستٛسيضٜ

 
ٔحبسجٝفشٚشسشا٘ٝ-7

  ىط٣ـ ؾطا٦١   =     ىط٣ـ ّ٘                        

          سقساز ّ٘ ّبض٢ّبٟ 

 

500/832/454ض٭بٗ      
60

000/350/521/27
 =ىط٣ـ  ؾطا٦١ 

                  

ٔحبسجٝسطحصيشثٙبيسشا٘ٝ-8

ٟ ٧ب       ؾغح ظ٭طث٢ب٫ ؾطا٦١     =  ٝؿبحز ّ٘ ؾبذشٞب

            سقساز ّبض٢ّبٟ 

 

ؾغح ظ٭طث٢ب٫ ؾطا٦١  =  2800  = 7/46       ٝشط ٝطثـ 
               60 



ٔحبسجٝسشٔبيٌٝزاسيسشا٘ٝثبثت-9

ؾطٝب٭٦ ٕصاض٫ طبثز ؾطا٦١    = ؾطٝب٭٦ ٕصاض٫ طبثز      

          سقساز ّ٘ ّبض٢ّبٟ

 

500/782/261ريال
60

000/950/706/15
 = ؾطٝب٭٦ ٕصاض٫ طبثز ؾطا٦١
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ٗآالت-10  ٘سجتاسصشافضٚدٜٔبشي

زضنس اضظـ ٝبقٮ٠ آالر ث٦ ؾطٝب٭٦ طبثز    = اضظـ ٝبقٮ٠ آالر س٤ٙٮس × 100   
    ؾطٝب٭٦ ٕصاض٫ طبثز 

 
زضنساضظـ ٝبقٮ٠ آالر ث٦ ؾطٝب٭٦   =  000/000/305/3× 100= 04/21       زضنس 

طبثز 
                   000/950/706/15 

 

دسطذوبسوٙبٖتِٛيذثٝوُوبسوٙبٖ-11

دسطذوبسوٙبٖتِٛيذثٝوُوبسوٙبٖ=تعذادوبسوٙبٖتِٛيذ×100
تعذادوُوبسوٙبٖ


زضنس ّبض٢ّبٟ س٤ٙٮس ث٦ ّ٘ ّبض٢ّبٟ   =   41   × 100 = 68    زضنس 
           60  

 

ٝدسٌشدشثٝسشٔبيٝثبثت-12 ٘سجتسشٔبي

١ؿجز ؾطٝب٭٦ زض ٕطزـ ث٦ طبثز ؾطا٦١    = ؾطٝب٭٦ زض ٕطزـ  ×  100           
     ؾطٝب٭٦ طبثز 

 

١ؿجز ؾطٝب٭٦ زضٕطزـ ث٦ طبثز ؾطا٦١   = 149/217/517/2× 100=03/16      زضنس
        000/950/706/15  
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ٔحبسجٝشبخضٞبيثٟشٜٚسيطشح-13

٘سجتسٛدثٝفشٚش-13-1

١ؿجز ؾ٤ز ث٦ ىط٣ـ ّ٘    =          ؾ٤ز       × 100     
              ىط٣ـ ّ٘ 

     
١ؿجز ؾ٤ز ث٦ ىط٣ـ     =     000/700/505/5× 100=  01/20زضنس 

         000/350/521/27 

 

٘سجتسٛدثٝسشٔبيٝثبثت-13-2

١ؿجز ؾ٤ز ث٦ ؾطٝب٭٦ طبثز     =           ؾ٤ز     × 100     
               ؾطٝب٭٦ طبثز 

 
١ؿجز ؾ٤ز ث٦ ؾطٝب٭٦ طبثز   =       000/700/505/5 × 100 = 1/35زضنس 

         000/950/706/15 
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(صيبٖ)خالطٝجذَٚسٛد-14

 

13871388138913901391ششحسديف

 100 100 100 90 80زضنساؾشيبز٥ اظؽطىٮز  1

 3650 3650 3650 3285 2920 (س٠)ٝٮعاٟ س٤ٙٮس  2

 000/350/521/27 000/350/521/27 000/350/521/27 000/215/769/24 000/080/017/22 (ض٭بٗ)ىط٣ـ ذبٙم  3

:  ّؿط٬ٝ ق٤ز 4

٧ع٭٦٢ ٧ب٫ س٤ٙٮس 

338/559/612/17 256/129/814/19 173/699/015/22 173/699/015/22 173/699/015/22 

 827/650/505/5 827/650/505/5 827/650/505/5 744/085/955/4 662/520/404/4ؾ٤ز١ب٣٭ػ٥  5

: ّؿط٬ٝ ق٤ز 6

٧ع٭٦٢ ٧ب٫ فٞٚٮبس٬ 

000/000/464 000/000/522 000/000/580 000/000/580 000/000/580 

 827/650/505/5 827/650/505/5 827/650/505/5 744/085/955/4 662/520/940/3ؾ٤زفٞٚٮبس٬  7

: ّؿط٬ٝ ق٤ز 8

٧ع٭٦٢ ٧ب٫ مٮطفٞٚٮبس٬ 

040/067/252/1 420/575/408/1 800/083/565/1 800/083/565/1 800/083/565/1 

 027/567/360/3 027/567/360/3 027/567/360/3 324/510/024/3 ٣622/453/688/2٭ػ٥ (ظ٭بٟ)ؾ٤ز 9

- - - - - ٝبٙٮبر ٣ ؾ٤ز ؾ٨بٛ  10

ؾ٤زدؽ  11

اظٝبٙٮبر ؾ٨بٛ 

622/453/688/2 324/510/024/3 027/567/360/3 027/567/360/3 027/567/360/3 

 000/098/434/12 973/530/073/9 946/963/712/5 622/453/688/2- ؾ٤ز٣ظ٭بٟ ؾ٤٢اس٬  12

 027/665/794/15 000/098/434/12 973/530/073/9 946/963/712/5 622/453/688/2ؾ٤ز١َ٘ ث٦ سطاظ١ب٦ٝ  13
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