
بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 1 

ُخزها:عٌَاىطزح  تَليذؽيز

  

 

 

 

گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي 

« توليد شيره خرما»
 

 

 

: تْيِ ٍ تٌظين

شزكت شْزك ّاي صٌعتي خَسستاى 

 

 

 

 

 

  86 دي –     اَّاس 

 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 2 

ُخزها:عٌَاىطزح  تَليذؽيز

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  86 دي هاُ –اَّاس 

 

 

شيره خرما : نام طرح

 

شركت شهرك هاي صنعتي خوزستان : كارفرما

 

مهندس محمدرضا يوسفي : طراح
 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 3 

ُخزها:عٌَاىطزح  تَليذؽيز

  

 

فْزست هطالب 

 

صفحِ شزح رديف 

: فصل اٍل 1

خالصِ هطالعات فٌي ٍ اقتصادي 

1 

: فصل دٍم 2

هعزفي هحصَل طزح 

2 

: فصل سَم 3

هطالعات فٌي ٍ هٌْذسي طزح 

18 

: فصل چْارم 4

بزرسي ّاي هالي ٍ اقتصادي طزح 

35 

: فصل پٌجن 5

هحاسبِ شاخص ّاي هالي 

52 

 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 4 

ُخزها:عٌَاىطزح  تَليذؽيز

  

 

 

 

 

 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 5 

ُخزها:عٌَاىطزح  تَليذؽيز

 

 ؽزحرديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ؽزحرديف

 هؾخصاتطزح* 1

 تٗ دس ػبَ 3000ؿيشٜ خشٔب         

     تٗ دس ػبَ 2000وٙزبِٝ خشٔب      

 هاؽييآالتتَليذ* 6

 (ٔيّيٖٛ سيب1555َ%)100:      ثخؾ داخّي- 

 دسكذ 0:    ثخؾ خبسري- 

 ؽاخصّايعولياتي 2

 سٚص 180:         تٔذاد سٚصوبسي

 ٘ٛثت 1:        تٔذاد٘ٛثت وبسي

 ػبٓت 8:           صٔبٖ ٞش٘ٛثت

صٔيٗ ٚ ػبختٕبٖ *  7

ٔتشٔشثْ 7200ٔؼبحت صٔيٗ         - 

 ٔتشٔشثْ 2040ػٌح صيشثٙب            - 

 ٔتشٔشثْ 500ػبِٗ تِٛيذ             - 

 ٔتشٔشثْ 1150ا٘جبسٞب                   - 

 ٔتشٔشثْ 390تأػيؼبت /ٔبِي/اداسي- 

درصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسكذ 100:          ٔٛاد داخّي

 دسكذ 0:         ٔٛاد خبسري

 

 عزهايِگذاري* 8

 سيبَ 500/150/349/8ػشٔبيٝ حبثت        - 

 " 709/618/043/3درگزدش        " - 

  "   709/768/392/11:      گذاري كل- " 

  ’ 096/533/130/2وام كوتاه مدت     - 

 تعذادواروٌاى* 4

 1ٔذيشيت                - 

 1تىٙيؼيٗ              - 

 8وبسٌشٔبٞش             - 

 15وبسٌشػبدٜ             - 

 1وبسؿٙبع              - 

 5ٔبِي    / ٘يشٚي اداسي- 

 6خذٔبت ٚ تأػيؼبت  - 

 ّشيٌِّايتَليذ* 9

ٝ ٞبي حبثت-   سيبَ 039/362/975/2:    ٞضيٙ

" 270/593/281/11:          متغيز " - 

" 309/955/256/14:               كل- " 

 تأعيغاتعوَهي* 5

 ويّٛٚات ػبٓت 256000: ثشق ٔلشفي ػبِيب٘ٝ- 

 ٔتشٔىٔت 10400: آة ٔلشفي ػبِيب٘ٝ- 

 ِيتش 54000: ٌبصٚييُ- 

 ِيتش 18000: ثٙضيٗ- 

داسد :    تلفيٝ فبهالة- 

  ٓذدوپؼَٛ آتؾ ٘ـب٘ي4تٔذاد : اًفبء حشيك- 

 

 ؽاخصّايالتصاديطزح* 10

ٝ ػشثؼش-   دسكذ 9/38:   دسكذتِٛيذدس ٘مٌ

َ ٞبي ثبصٌـت ػشٔبيٝ-  دٚ ػبَ ٚ چٟبسٔبٜ :     ػب

ٝ وُ وبسوٙبٖ-  ٖ تِٛيذث دسكذ 2/43:دسكذوبسوٙب

دسكذ 100: دسكذ ػٟٓ ٔٙبثْ داخّي- 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 6 

ُخزها:عٌَاىطزح  تَليذؽيز

  



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 7 

ُخزها:عٌَاىطزح  تَليذؽيز

  

 هعزفي هحصَل طزح : فصل دٍم
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 :همذهِ-1 

ٜ ا٘ذاصي ٞش ٚاحذ كٙٔتي ٘يبصٔٙذ ؿٙبخت ٔجب٘ي تئٛسيه ٚ ديذٌبٟٞبي ّٕٓي   احذاث ٚ سا

ثشسػي أىبٖ احذاث . ٔتٙبػت ثب ؿشايي التلبدي ٔٛرٛد ربٔٔٝ ثٝ ِٔٙٛس ٘يُ ثٝ اٞذاف تِٛيذ ٔي ثبؿذ

ٖ ػٙزي)ٚاحذ   كٙٔتي دس يه –ايزبة ٔي وٙذ وٝ پبسأتشٞبي ٔختّف ٚ چٙذرب٘جٝ التلبدي  (أىب

:  التلبدي ٔٛسد ِ٘ش لشاس ٌيش٘ذ، وٝ اص آٖ رّٕٝ ٓجبستٙذ اص–ًشح ربْٔ تٛريٟي 

ٝ ٌزاسي، أىبٖ اخز تؼٟيالت ٚ ساٟٞبي رزة *  تٔييٗ ٔيضاٖ ػشٔبيٝ ٌزاسي ًشح، ثشسػي ٔٙبثْ ػشٔبي

. ػشٔبيٝ

٘حٜٛ تأٔيٗ ٔٛاد اِٚيٝ، تحميمبت دس صٔيٙٝ ٔبٞيت ٔٛاد، ثشسػي آِتش٘بتيٛٞبي ٔختّف ٚ ٔضيت ٞبي * 

. التلبدي دس ا٘تخبة ٔٛاد

ٓ ٞب ٚ تىِٙٛٛطي ٞبي ٔٛرٛد، ا٘تخبة تزٟيضات *  ؿٙبخت فشآيٙذٞبي ٔختّف تِٛيذ، ثشسػي ػيؼت

ٗ آالت   ٔبؿي

ٗ آالت*  . ٌٔبِٔبت دس صٔيٙٝ ٔحُ ارشاي ًشح اص رٟت ٔحُ رغشافيبيي ٚ ٘حٜٛ اػتمشاس ٔبؿي

ٗ إِّّي*  . ؿٙبخت كحيح اص ٔـخلبت ٚ ٔبٞيت ٔحلَٛ ٚ اٌ٘جبق آٖ ثب اػتب٘ذاسدٞبي ّٔي ٚ ثي

 ايٗ ثشسػي ٞب ٔزٕٛٓبً دس ساػتبي ٘يُ ثٝ ٞذف تٛػٔٝ تِٛيذ، افضايؾ ويفي ٔحلٛالت ٚ 

. تحىيٓ ٚ اػتٕشاس فٔبِيت تِٛيذي ٚ ثٟجٛد ػبختبس فٙي ٚاحذ احذاث ؿذٜ كٛست ٔي ٌيشد

. ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٔي ٌيشد« ًشح تِٛيذ ؿيشٜ اص خشٔب» ٔٛاسد فٛق ٚ ثٝ ِٔٙٛس ثشآٚسد ارشايي 

 

تعزيف،ٍيضگيٍهؾخصاتفٌيهحصَل-2

ؿٙبخت كحيح .  ٞش ٔحلَٛ ٚيظٌي ٞبي فٙي خبكي داسد وٝ ثبيذ ثٝ دسػتي ؿٙبختٝ ؿٛ٘ذ

ٓ ٌيشي دس ٔٛسد ا٘تخبة  ٔـخلبت ٚ ا٘ٛاّ ٔختّف ٔحلَٛ، ثذٖٚ تشديذ، سإٞٙبي ٔٙبػجي ثشاي تلٕي

. سٚؽ تِٛيذ خٛاٞذ ثٛد
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:تعزيفهحصَل.2-1

 ٓجبست اػت اص ٔبيْ Syrupؿيشٜ خشٔب يب . ٔي ثبؿذ« ؿيشٜ خشٔب» وبالي تِٛيذي ايٗ ًشح، 

 غّيِي وٝ دس ٘تيزٝ پشع وشدٖ ٚ حُ ؿذٖ ؿيشٜ ٚ ؿشثت آٖ دس آة ٚ ُٕٓ ديفشصيٖٛ ثذػت 

. ايٗ ٔبيْ تٕبٔي خٛاف خشٔب سا داساػت ٚ داسي وبسثشدٞبي صيبدي ٔي ثبؿذ. ٔي آيذ

ٝ ثٙذي ؿيشٜ خشٔب ثٝ دٚ ٓبُٔ غِّت ٔحَّٛ تِٛيذي ٚ  ٘ظاد خشٔبي ٔلشفي ثؼتٍي داسد اص ِ٘ش . ًجم

.  دس دٚ ّ٘ٛ سليك ٚ غّيَ تٟيٝ ٚ تِٛيذ ٔي ٌشدد« ؿيشٜ خشٔب»غِّت، ٔحلَٛ تِٛيذي 

ٔي٠ٛ خشٔب داساي تيشٜ ٞب ٚ ٘ظادٞبي ٌٛ٘بٌٛ٘ي . خشٔب ٔي ثبؿذ« ؿيشٜ»ٔبدٜ اِٚيٝ ثشاي تِٛيذ 

وٝ ًجك . ثٛدٜ وٝ ايٗ تيشٜ ٞب اص ِ٘ش دسكذ ٔٛاد ٔختّف تـىيُ دٞٙذٜ ثب يىذيٍش ٔتفبٚت ٔي ثبؿٙذ

. ٌّٔٛة تش٘ذ« ؿيشٜ خشٔب»رذَٚ ريُ تيشٜ ٞبي خوشاٚي، حالٚي ٚ ػبيش رٟت تِٛيذ 

 

ف 
دي

ّ خشٔب س ٔٛادٔحَّٛ ٘ٛ

دس آة 

ٔٛاد٘بٔحَّٛ 

دس آة 

چشثي اصت ػبوبسٚص فشٚوتٛص ٌّٛوض فيجش 

 49/0 36/0 30/12 19/41 5/42 72/2 8 92حالٚي  1

 58/0 45/0 3/14 2/34 8/35 9/2 510 5/89صاٞذي  2

 66/0 35/0 48/0 11/41 6/42 2/2 3/8 7/91خوشاٚي  3

 49/0 44/0 46/1 04/40 92/40 47/2 9 91ػبيش  4

 دسكذ ٔٛاد ٔختّف ٔٛرٛد دس ا٘ٛاّ خشٔب* 
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 :هؾخصاتفٌيهحصَل-2-2

، غيشلبثُ حُ دس آة 65-70ثب ثشيىغ  (ٔبيُ ثٝ لشٔض)ٔبئي اػت لٟٜٛ اي سً٘ « ؿيشٜ خشٔب »

، ٔٛاد ػِّٛضي، (ٌّٛوض، فشٚوتٛص ٚ ٔمذاس وٕي ػبيش لٙذٞب)ِٕٔٔٛي وٝ ؿبُٔ ا٘ٛاّ لٙذٞبي احيبء وٙٙذٜ 

دس رذَٚ ريُ اسائٝ « ؿيشٜ خشٔب»دسكذ تشويجبت ٔٛرٛد دس . پىتيٗ، ٔٛاد ٔٔذ٘ي ٚ آة ٔي ثبؿذ

 .ٔي ؿٛد

دسكذ تزويبات
 11/36ٌّٛوض 

 2/11فشٚوتٛص 

 0/46ػبوبسٚص 

 3/45خبوؼتش 

 25/3ٔبدٜ خـه 

pH 5/5 

 

ؿيش٠ خشٔب يه ٔبدٜ غزايي، ثؼيبس غٙي اص وشثٛٞيذسات ٞب ٔي ثبؿذ وٝ ثٝ ٓٙٛاٖ يه ٔبدٜ 

وشثٛٞيذسات ٞب اص ِ٘ش اسصؽ غزايي ٚ تِٛيذ . غزايي ا٘شطي ػبص ثٝ ساحتي لبثُ ٞوٓ ٚ رزة ٔي ثبؿذ

ٗ ٞب ثٛدٜ ٚ اص ِ٘ش ليٕت ٔٙبػت تش ٔي ثبؿٙذ . ا٘شطي تمشيجبً ٔٔبدَ پشٚتئي

ٝ ثٙذي  ٖ پزيش ثٛدٜ ٚ تبثْ رائمٝ ٚ تمبهبي ٔـتشيبٖ « ؿيشٜ خشٔب» ثؼت ثٝ ًشق ٌٛ٘بٌٖٛ أىب

ٝ ثٙذي ايٗ ٔحلٛالت ثلٛست ٕٓذٜ فشٚؿي دس ُشٚف پالػتيىي ثٝ ُشفيت ٞبي . ٔي ثبؿذ  50-20ثؼت

. ويٌّٛشْ ا٘زبْ ٔي ؿٛد
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بزرعياعتاًذاردّايهلي،بييالوللي،وذهحصَلٍتعزفِگوزوي-3

وُذ ٔحلَٛ ٚ تٔشفٝ ٌٕشوي - 3-1

 

 

 دس تزبست رٟب٘ي رٟت وذثٙذي وبالٞب دس أش كبدسات ٚ ٚاسدات ٚ تٔييٗ حمٛق ٌٕشوي اص 

ٗ إِّّي اػتفبدٜ ٔي ؿٛد . ًجمٝ ثٙذي ثشٚوؼُ ٚ ًجمٝ ثٙذي ٔشوض اػتب٘ذاسد تزبست ثي

ٝ ثٙذي ثشٚوؼُ اػت ٝ ثٙذي ٔٛسد اػتفبدٜ دس ثبصسٌب٘ي خبسري ايشاٖ، ًجم . سٚؽ ًجم

. ٔي ثبؿذ (15131924)« ؿيشٜ خشٔب»وُذ ٔحلَٛ 

،  ّ٘ٛ وبال، ػٛد (صيشتٔشفٝ)دس رذَٚ ريُ ؿٕبسٜ تٔشفٝ ٌٕشوي، وُذ ػيؼتٓ ٕٞبًٞٙ ؿذٜ 

. ثبصسٌب٘ي ٚ ؿشايي ٚسٚد ٔحلَٛ دسد ٌشديذٜ اػت

 

ؽوارُ
تعزفِ

وذعيغتن
ّواٌّگؽذُ

حمَقًَعواال
گوزوي

عَد
باسرگاًي

ػبيشفشآٚسدٜ ٞبي غزايي وٝ دس ديٍش  90/2106 06/21
ٝ ٞب روش٘ـذٜ اػت  (ؿيشٜ خشٔب)تٔشف

4 21 



بزرعياعتاًذاردّايهحصَل-3-2

 ٞش ٚاحذ تِٛيذي ثشاي إًيٙبٖ اص ويفيت ٔحلٛالت خٛد ٚ سهبيت ٔـتشي ٘يبص ثٝ 

اخز اػتب٘ذاسدٞبي ّٔي داسد وٝ دس وـٛس ٔب ٔؤػؼٝ اػتب٘ذاسد ٚ تحميمبت كٙٔتي ايشاٖ ايٗ ُٚيفٝ 

. ٟٔٓ سا ثٝ ٟٓذٜ داسد
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 .دس رذَٚ ريُ، ّ٘ٛ ؿٕبسٜ ٚ ٔٛهّٛ اػتب٘ذاسدٞبي ٔشثٛى ثٝ ايٗ ٔحلَٛ آٚسدٜ ؿذٜ اػت

 

هَضَعاعتاًذاردؽوارُاعتاًذاردًَعاعتاًذاردرديف

ٚيظٌي ٞبي خشٔبي ػبيش  285ّٔي  1

ٚيظٌي ٞبي خشٔب رٟت ٔلبسف كٙٔتي  2496ّٔي  2

ٚيظٌي ٞبي ؿيشٜ خشٔب ٚٔٛاد اِٚيٝ  5075ّٔي  3

٘حٜٛ تِٛيذ ٚ ثؼتٝ ثٙذي ؿيشٜ خشٔب  5259ّٔي  4

 

«ؽيزُخزها»هَاردهصزفٍواربزدّاي-4

: ؿيشٜ تلفيٝ ؿذٜ خشٔب داساي ٔلبسف صيش ٔي ثبؿذ

تْيًَِؽابِّا*

ٝ ٞبي ٌبصداس  ايٗ ٘ٛؿبثٝ ٞب وٝ تحت ٓٙٛاٖ آة ٔيٜٛ خشٔب دس رٟبٖ ؿٙبختٝ ؿذٜ ا٘ذ ٔخُ ٘ٛؿبث

ٝ ثٙذي ٔـبثٝ ثٝ ثبصاس اسائٝ ٔي ؿٛ٘ذ . ِٕٔٔٛي ٚ ثب ثؼت

 

تْيِتزؽيخزها*

 تشؿي خشٔب يه ٔحلَٛ دِپزيش دس د٘يب اػت ٚ ثٝ ٔمذاس صيبدي اص ايٗ ٔحلَٛ اػتفبدٜ 

. ٔي وٙٙذ

 

تْيِعظخزها*

، ٔضٜ  دس تٟيٝ ػغ خشٔب ٔٛسد ٔلشف داسد، ّٓت ٔلشف ؿيشٜ دس ايٗ فشآٚسدٜ« ؿيش٠ خشٔب»

. ؿيشيٗ ٚ ٕٞچٙيٗ خٛؽ ًٕٔي ٚ ٚيؼىٛصيتٝ ٔٙبػت آٖ ٔي ثبؿذ
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ُّا* هصزفؽيزُبصَرتهغتميندرخاًَاد

اص ايٗ سٚ ٔلشف آٖ ثلٛست ٔؼتميٓ دس .  ؿيشٜ خشٔب يه غزاي ٔمٛي ٚ خٛؽ ًٔٓ اػت

ٔلشف آٖ ثلٛست ٔؼتميٓ ثٝ ٕٞشاٜ ػبيش ِجٙيبت، ثٝ ٕٞشاٜ ٘بٖ، اػتفبدٜ دس . خب٘ٛادٜ ٞب ٕٓٛٔيت داسد

چبي ٚ لٟٜٛ، پخت ثشخي غزاٞب، ؿيشيٗ وشدٖ ثشخي فشآٚسدٜ ٞبي خبٍ٘ي ٔب٘ٙذ آة ٔيٜٛ خبٍ٘ي، دػشٞب 

. ٚ ٔٛاسد ٔـبثٝ ٔي ثبؿذ

 

*ُ هصزفبِعٌَاىؽيزييوٌٌذ

ايٗ لٙذٞب . لٙذٞبي ٔٛرٛد دس خشٔب ثيـتش اص ّ٘ٛ احيبء وٙٙذٜ آٖ ئٙي فشٚوتٛص ٚ ٌّٛوض اػت

داساي ٔضايبي ٘ؼجي ثؼيبس خٛثي ٔي ثبؿٙذ وٝ اص رّٕٝ آٟ٘ب  (ؿىش ِٕٔٔٛي)دس ٔمبيؼٝ ثب ػبوبسٚص 

. ٔي تٛاٖ ثٝ ثٟذاؿتي ٚ ًجئي ثٛدٖ آٟ٘ب ٚ ٕٞچٙيٗ لذست ؿيشيٗ وٙٙذٌي ثيـتش اؿبسٜ وشد

 ًجئي ثٛدٖ لٙذٞبي احيبء وٙٙذٜ، ػجت رزة ساحت آٖ تٛػي ثذٖ ٚ ٘جٛد ٓٛاسم رب٘جي 

ؿىش )ٔب٘ٙذ چبلي، فـبس خٖٛ، ٔـىالت ثبال سفتٗ لٙذ ٚ ديبثت وٝ اص خلٛكيبت ٔلشف ػبوبسٚص

اػت ٔي ثبؿذ ٚ ثٝ ايٗ داليُ ثبصاس تٕبيُ داسد اص ؿيشٜ خشٔب ثٝ ٓٙٛاٖ ؿيشيٗ وٙٙذٜ دس ٔٛاسد  (ِٕٔٔٛي

. ريُ اػتفبدٜ ٕ٘بيٙذ

 

آبهيَُّا-

دس تِٛيذ ثشخي آة ٔيٜٛ ٞب ٔخُ ِيٕٛ، صسدآِٛد ٚ ّٞٛ وٝ اص ِ٘ش ًٔٓ ثب ًٔٓ « ؿيشٜ خشٔب »

. خشٔب ػبصٌبس ٔي ثبؿٙذ ثٝ ٓٙٛاٖ ؿيشيٗ وٙٙذٜ ٚ ًٔٓ دٞٙذٜ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيشد
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ُاي- تْيِبغتٌيّايهيَ

 ؿيشٜ خشٔب ثٝ ٔيضاٖ ثؼيبس صيبد دس تِٛيذ ثؼتٙي ٞبي ٔيٜٛ اي وبسثشد داسد، سً٘ ؿفبف، ًٔٓ 

دِپزيش ٚ خبكيت ػبصٌبسي آٖ ثب ػبيش افضٚد٘ي ٞبي ثؼتٙي اص ُّٓ اكّي ا٘تخبة ايٗ ٔحلَٛ دس 

. فشٔٛالػيٖٛ ػبخت ثؼتٙي ٞبي ٔيٜٛ اي ثٝ ؿٕبس ٔي سٚد

 

تْيِؽيزيٌيّايآردي-

ٗ وٙٙذٜ لٛي دس ػبخت ا٘ٛاّ ثيؼىٛيت ٞب، ويه ٞب، ؿيشيٙي ٞب ٚ   ؿيشٜ خشٔب ثٝ ٓٙٛاٖ ؿيشي

. حّٛا لبثّيت اػتفبدٜ داسد

 

تَليذهزباّا-

 خبكيت ػبصٌبس ًٔٓ خشٔب ثب ثيـتش ٔيٜٛ ٞب ٚ ػجضي ٞب ٚ ٕٞچٙيٗ ؿيشيٙي ثبالي آٖ ػجت 

ٌشديذٜ اػت وٝ ايٗ وبال ثتٛا٘ذ ثٝ ٓٙٛاٖ ربيٍضيٗ وبُٔ يب ثخـي اص ؿىش ٔلشفي دس تِٛيذ ا٘ٛاّ 

ٝ ٞب ٌشدد . ٔشثبٞب، دػشٞب ٚ طِ

 

تَليذعزوِ-

دس وـٛسٞبيي وٝ ٔٛاد اِٚيٝ اسصاٖ ٔب٘ٙذ ٔالع .  ػشوٝ ٘يض ثٝ ساحتي اص ؿيشٜ لبثُ تِٛيذ اػت

چغٙذس ٚثبٌبع ٘يـىش ٔٛرٛد ٕ٘ي ثبؿذ ؿيشٜ خشٔب ٔٙبػت تشيٗ ٔٛاد اِٚيٝ ثشاي تِٛيذ ػشوٝ ثٝ ؿٕبس 

. ٔي سٚد
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اّويتاعتزاتضيىيواالٍجايگشييّايآى-5

واالجايگشييٍاثزاتبزهصزفهحصَل-5-1

ؿىش ثٝ ٓٙٛاٖ اكّي تشيٗ . اػت« ؿىش ِٕٔٔٛي» اكّي تشيٗ وبالي ربيٍضيٗ ثشاي ايٗ ٔحلَٛ، 

.  ٚ ؿٙبختٝ ؿذٜ تشيٗ ؿيشيٗ وٙٙذٜ رٟبٖ ٔحؼٛة ٔي ؿٛد

ٔي ثبؿذ وٝ ػبِيبٖ صيبدي اػت « ؿيشٜ اٍ٘ٛس» دٚٔيٗ وبالي ربيٍضيٗ ٚ ٔـبثٝ ايٗ ٔحلَٛ، 

. وٝ ٔٛسد اػتفبدٜ ْٕٓٛ لشاس ٔي ٌيشد

ايٗ ؿشثت اص ٔٛاد ٔختّف ٔب٘ٙذ رست، . اػت« ؿشثت فشٚوتٛص»،   يىي ديٍش اص وبالٞبي ربيٍضيٗ

ٝ ثٙذي ٔي ؿٛد . ٌٙذْ ٚ ثش٘ذ لبثُ اػتحلبَ اػت وٝ ثشحؼت ّ٘ٛ ٔٛاد اِٚيٝ ٔلشفي ًجم

ٌٔبِجي آٚسدٜ « ؿيشٜ خشٔب»دس رذَٚ صيش ٚ ثلٛست خالكٝ دس ٔٛسد لذست ربيٍضيٙي وبالٞبي سليت 

. ؿذٜ اػت

ؽيزُؽىزؽزح

اًگَر

ؽيزُخزهاؽزبتفزٍوتَس

 90 100 85 100 دسكذ 75لذست ؿيشيٗ وٙٙذٌي ثبغِّت 

ٔتٛػي خٛة ٔتٛػي ٓبِي لبثّيت اػتفبدٜ كٙٔتي خبٍ٘ي 

ٔتٛػي ٔتٛػي ٔتٛػي ٓبِي لبثّيت حُٕ ٚ ٘مُ 

ٓبِي ٓبِي ٓبِي پبييٗ ًجئي ثٛدٖ -ٌّٔٛثيت ثبصاس

رضيي رضيي رضيي صيبد ٓٛاسم رب٘جي 

َ ٔٛسداػتفبدٜ  ٔحذٚد ٔحذٚد ٔحذٚد ٓبِي ػبصٌبسي ثبديٍشتشويجبت ٔحلٛ
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اّويتاعتزاتضيىيواال-5-2

 ؿيشٜ خشٔب يه ٔبدٜ غزايي ثؼيبس غٙي اص وشثٛٞيذاستٝ ٔي ثبؿذ وٝ ثٝ ٓٙٛاٖ يه ٔبدٜ غزايي 

ثٝ ِحبٍ ٚيظٌي ٞبي روش ؿذٜ ٚ ٔٛرٛد دس ايٗ ٔبدٜ . ا٘شطي ػبص ثٝ ساحتي لبثُ ٞوٓ ٚ رزة ٔي ثبؿذ

غزايي ٚ فشًٞٙ ػبصي ٔٙبػت ٚ ثيبٖ إٞيت ايٗ وبال دس ٔمبيؼٝ ثب وبالٞبي ٔـبثٝ ٚ ٔحذٚديت 

ٔلبسف وبالٞبي ربيٍضيٗ، ايٗ ٔحلَٛ سا ثٝ يه ٔحلَٛ اػتشاتظيه ٌٔشح ٕ٘ٛدٜ ٚ ًشفذاساٖ صيبدي 

. دس ثيٗ ٔلشف وٙٙذٌبٖ رٟب٘ي سا ثشاي خٛد فشاٞٓ ٕ٘ٛدٜ اػت

 

بزرعيباسار-6

«ؽيزُخزها»وؾَرّايتَليذوٌٌذُ-6-1

دس اوخش « ؿيشٜ خشٔب» ثشخالف خشٔب وٝ تِٛيذ آٖ دس وـٛسٞبي خبكي ا٘زبْ ٔي ؿٛد، تِٛيذ 

ٖ پزيش اػت صيشا ايٗ وـٛسٞب ٔي تٛا٘ٙذ ثب ٚاسد وشدٖ خشٔب، الذاْ ثٝ تِٛيذ  وـٛسٞبي كٙٔتي رٟبٖ أىب

. ؿيشٜ خشٔب ٚ ثشخي ٔحلٛالت رب٘جي ديٍش اص آٖ ٔي وٙٙذ

. وـٛسٞبي ٓشاق، ِيجي، ٓشثؼتبٖ ٚ ٔشاوؾ رضء تِٛيذ وٙٙذٌبٖ ٕٓذٜ ايٗ ٔحلَٛ دس رٟبٖ ٔي ثبؿٙذ

 

بزرعيٍضعيتعزضٍِتماضا-6-2

ثلٛست ػٙتي ٚ دس ُشف حّجي ٚ « ؿيشٜ خشٔب» دس حبَ حبهش ٚ ثلٛست ٕٓذٜ، ٔحلَٛ 

ً ػبصي ثشاي اػتفبدٜ  پالػتيىي ثٝ ثبصاس اسائٝ ٔي ؿٛد ٚ دس چٙذ ػبَ اخيش تالؽ ٞبي صيبدي رٟت فشٞٙ

وٝ ثلٛست كٙٔتي تِٛيذ ٔي ؿٛد ا٘زبْ ؿذٜ اػت وٝ ثٝ آسأي ايٗ « ؿيشٜ تلفيٝ ؿذٜ خشٔب»اص 

. دس ثيٗ ٔشدْ ٔي ثبؿذ« رب افتبدٖ»ٔٛهّٛ دس حبَ 
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 ٚاحذ تِٛيذ وٙٙذٜ ؿيشٜ خشٔب دس وـٛس ٚرٛد داسد وٝ اص ايٗ ٚاحذٞب، 18 دس حبَ حبهش تٔذاد 

تِٛيذ ٚ ٓشهٝ « ؿيشٜ تلفيٝ ؿذٜ ٚ ثٟذاؿتي» ٚاحذ ؿيشٜ ِٕٔٔٛي ٚ تٔذاد دٚ ٚاحذ  ديٍش 16تٔذاد 

ايٗ ٚاحذٞبي تِٛيذي ٕٓذتبً دس اػتبٟ٘بي وشٔبٖ، خٛصػتبٖ، ٞشٔضٌبٖ ٚ فبسع ٔـغَٛ ثٝ . ٔي ٕ٘بيٙذ

.  تٗ دس ػبَ ٔي ثبؿذ11625فٔبِيت ٔي ثبؿٙذ ٚ ُشفيت اػٕي آٖ حذٚد 

 ٚاحذ ديٍش تِٛيذ دس حبَ احذاث ٔي ثبؿذ وٝ ايٗ ٚاحذٞب 7 ٓالٜٚ ثش ٚاحذٞبي فٛق تٔذاد 

.  تٗ ٔي ثبؿذ13000 دسكذي داس٘ذ ٚ ُشفيت اػٕي تِٛيذ آٟ٘ب حذٚد 20-70داساي پيـشفت فيضيىي 

 تٗ ٚ ؿشوت تٔبٚ٘ي خشٔب 705 دس اػتبٖ خٛصػتبٖ دٚ ٚاحذ ٟٔبرش وبسٖٚ يب ُشفيت اػٕي 

.  تٗ دس ػبَ ٔـغَٛ ثٝ فٔبِيت ٔي ثبؿٙذ500خٛؿٝ ٘بة اٞٛاص يب ُشفيت 

 

بزرعيٍارداتؽيزُخزها-6-3

.  ثب تٛرٝ ثٝ ثٛٔي ثٛدٖ ايٗ ٔحلَٛ، ٞيچٍٛ٘ٝ آٔبس ٚاسداتي دس ايٗ صٔيٙٝ ٌضاسؽ ٘ـذٜ اػت

 

«ؽيزُخزها»بزرعيصادرات-6-4

حجت ؿذٜ اػت وٝ آٔبس كبدسات ايٗ ٔحلَٛ « 90/2106» ؿٕبسٜ تٔشفٝ ٌٕشوي ايٗ ٔحلَٛ 

.  تٗ ٔي ثبؿذ1300 ػبَ ٌزؿتٝ حذٚد 5دس 

 

بزرعيرًٍذهصزف-6-5

 اص آ٘زبيي وٝ ايٗ ٔحلَٛ دس تٟيٝ ٚ تِٛيذ ا٘ٛاّ فشآٚسدٜ ٞبي غزايي آٔبدٜ وبسثشد داسد ٚ اص 

 ًشف ديٍش ايٗ ٔحلَٛ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔحلَٛ ٟ٘بيي ٘يض ثٝ ٔلبسف خٛساوي ٔي سػذ ٔيضاٖ ٔلشف ايٗ 
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ٔحلَٛ ثب افضايؾ رٕٔيت وـٛس ٚ ثبال سفتٗ ػٌح آٌبٞي ٚ آؿٙبيي ثب ٔـخلبت ٚ خٛاف ٚيظٜ ايٗ 

. ٔحلَٛ، ػيش كٔٛدي خٛاٞذ داؿت

 تغييش فشًٞٙ ٔلشف ربٔٔٝ ٚ تٛرٝ ثيـتش ثٝ فشآٚسدٜ ٞبي غزايي آٔبدٜ ثبٓج ٔي ؿٛد وٝ ٘يبص 

افضايؾ يبثذ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ليٕت ٔٙبػت ايٗ ٔحلَٛ ٚ لبثّيت ربيٍضيٙي « ؿيشٜ خشٔب»كٙبيْ وـٛس ثٝ 

َ ٞبي آتي  ايٗ ٔحلٛالت ثب ثؼيبسي اص فشآٚسدٜ ٞبي خٛساوي ديٍش، سٚ٘ذ ٔلشف ايٗ ٔحلَٛ ًي ػب

. كٔٛدي ثشآٚسدٜ ٔي ؿٛد

ٚ دس كٛستي وٝ ؿيشٜ تِٛيذ ؿذٜ اص ِ٘ش ويفيت ٚ « ؿيشٜ خشٔب» ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاسد ٕٓذٜ ٔلشف 

: ليٕت لبثُ لجَٛ ثبصاس ثبؿذ ٔيضاٖ ٘يبص ثبصاس ثٝ ايٗ ٔحلَٛ ثٝ ؿشح رذَٚ ريُ اػت

 

 (تٗ)ٔمذاسؿشح سديف 

 23000ٔلشف ٔؼتميٓ ؿيشٜ خشٔب  1

 14000ٔلشف دس كٙبيْ آسدي  2

 500ٔلشف دس كٙبيْ ثؼتٙي  3

 1000ٔلشف دس كٙبيْ تِٛيذ ٔشثب  4

 38500رْٕ وُ 

 ثب تٛرٝ ثٝ ثشآٚسد ا٘زبْ ؿذٜ ٚ ثب احتؼبة ٚاحذٞبي فٔبَ ٚ دس حبَ احذاث ٔي تٛاٖ ٔيضاٖ 

 .وٕجٛد ايٗ ٔحلَٛ دس ثبصاس سا ثشآٚسد ٕ٘ٛد
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 (تٗ)ٔمذاسؿشح ٔٛاسد ٔلشف سديف 

 38500پيؾ ثيٙي ٔيضاٖ ٔلشف وُ  1

 23500ثشآٚسد وُ تِٛيذات وـٛس  2

 15000پيؾ ثيٙي وٕجٛد دس ثبصاس  3



 بزرعيليوتفزٍػهحصَل-6-6

 پبسأتشٞبي ٔختّفي ثش ليٕت فشٚؽ ٔحلَٛ ٔؤحش خٛاٞٙذ ثٛد وٝ ثٝ ثشخي اص ايٗ ٔٛاسد اؿبسٜ 

: ٔي ؿٛد

ٝ ٞبي ٔتغيش تِٛيذ ٔي ثبؿذ ٚ ٘مؾ ٕٓذٜ اي سا دس -  ليٕت ٔٛاد اِٚيٝ ٔلشفي وٝ يىي اص ٟٕٔتشيٗ ٞضيٙ

. تٔييٗ ليٕت تٕبْ ؿذٜ ٔحلَٛ داسد

ٌٔٙمٝ رغشافيبيي احذاث ٚاحذ ثٝ خلٛف اص ِحبٍ دػتشػي ثٝ ٔٙبثْ تأٔيٗ ٔٛاد اِٚيٝ ٚ وبٖ٘ٛ ٞبي - 

ٝ ٞبي ٔشثًٛٝ سا تحت تأحيش لشاس خٛاٞذ داد . ٔلشف ٔحلَٛ ثب ٞضيٙ

ٝ ٌزاسي، ويفيت ٔحلَٛ تِٛيذي ٚ ٔيضاٖ -  ّ٘ٛ تىِٙٛٛطي ٔٛسد اػتفبدٜ اص ًشيك تأحيش ثش ػشٔبي

. ثش ليٕت فشٚؽ ٔحلَٛ ٔؤحش خٛاٞذ ثٛد... هبئبت ٚ 

ٝ ٞبي تِٛيذ ٚ ليٕت تٕبْ ؿذٜ ٔحلَٛ داسد-  . ٞضيٙٝ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔٛسد ٘يبص تأحيش ٔؼتميٓ دس ٞضيٙ

ُشفيت تِٛيذ ٚاحذ ثش سٚي ليٕت فشٚؽ ٔحلَٛ ٔؤحش اػت ٚ ٞشچٝ تِٛيذ ثبالتش سٚد ليٕت تٕبْ - 

. ؿذٜ ٔحلَٛ وٕتش ٔي ؿٛد

ٝ ٞبي   ثب تٛرٝ ثٝ ٘ىبت فٛق، ليٕت فشٚؽ ٔحلَٛ تِٛيذ ؿذٜ، ٓالٜٚ ثش ايٗ وٝ ٔي ثبيؼت ٞضيٙ

. تِٛيذ سا تأٔيٗ ٕ٘بيذ، ثبيذ دس حذي ثبؿذ وٝ ثتٛاٖ ػٟٕي اص ثبصاس سا ثذػت آٚسد
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ٝ ثٙذي ٞبي ٔختّف ثٝ ؿشح ريُ اػت« ؿيشٜ خشٔب» ليٕت رٟب٘ي  : ٚ دس ثؼت

 

(دالر)ليوت(گزم)ٍسىٍاحذبغتِبٌذيًاموؾَررديف

 5/2 250اٍّ٘ؼتبٖ  1

 1/3 400چيٗ  2

 9/3 300فشا٘ؼٝ  3

 2/3 250أشيىب  4

 1/5 700اٍّ٘ؼتبٖ  5

ليٕت  خشدٜ فشٚؿي ؿيشٜ خشٔب دس رٟبٖ 

. خشيذ ٚ فشٚؽ ؿيشٜ خشٔب داخّي دس ػٝ ّ٘ٛ آٖ كٛست ٔي ٌيشد

جَؽاًذُ-ؽيزُخزهايعٌتي*

 ايٗ ؿيشٜ وٝ دس حميمت ٘بٔشغٛة تشيٗ ؿيشٜ ثٝ ؿٕبس ٔي سٚد داساي ليٕت ٞش ويّٛ حذٚد 

.  سيبَ خشيذ ٚ فشٚؽ ٔي ٌشدد6000-5000

 

چىيذُ–ؽيزُخزهايعٌتي*

ليٕت ايٗ ّ٘ٛ ؿيشٜ .   ايٗ ؿيشٜ داساي ويفيت ٘ؼجتبً خٛثي اػت ِٚي سً٘ آٖ وذس اػت

.  سيبَ ٔي ثبؿذ1000-8000

 

(تصفيِؽذُ)ؽيزُخزهايصٌعتي*

ليٕت ايٗ ٔحلَٛ ثٌٛس ٔتٛػي اص لشاس .  ايٗ ؿيشٜ ٔشغٛة تشيٗ ّ٘ٛ ؿيشٜ خشٔب ٔي ثبؿذ

.  سيبَ ثٛدٜ ٚ ليٕت آٖ ثٝ تغييشات ليٕت خشٔب دس وـٛس ثؼتٍي ٔؼتميٓ داسد12000-15000ٞشويّٛ 
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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 سالياًِ - 4

آشٌايي با  هاشيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تأسيسات عوَهي - 5

بزآٍرد اًزصي هَرد ًياس طزح - 6

بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيزتَليذي - 7

بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَرد ًياس  - 8

بزآٍرد هَاد اٍليِ هَرد ًياس طزح - 9

بزًاهِ سهاى بٌذي اجزاي طزح - 10

پيشٌْاد هحل اجزاي طزح - 11
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بزرعيرٍػّايتَليذهحصَل -1

:بِدٍرٍػتْيِهيؽَد(Date syrup)ؽيزُخزها

رٍػعٌتي(الف

. ثشاي تِٛيذ ؿيشٜ خشٔب ثٝ سٚؽ ػٙتي ػٝ ؿيٜٛ ٕٓذٜ ٚرٛد داسد

 

 :(رٍػگزم)ؽيَُجَؽاًذى*

ً ٞبي ػشثبص لشاس دادٜ ؿذٜ ٚ ثٝ ا٘ذاصٜ ٚصٖ ٔيٜٛ ثٝ آٖ آة   دس ايٗ ؿيٜٛ تِٛيذ، خشٔب دس دي

حشاست سا تب حذي . ٔخّٛى آة ٚ خشٔب حشاست دادٜ ٔي ؿٛ٘ذ تب ؿيشٜ دس آة حُ ٌشدد. اهبفٝ ٔي ؿٛد

وٝ ؿيشٜ ثٝ غِّت ٔٛسد ِ٘ش ثشػذ ادأٝ ٔي دٞٙذ ٚ دس ٟ٘بيت ثب لٌْ حشاست، ٔخّٛى سا كبف ٕ٘ٛدٜ ٚ 

ؿيشٜ سا دس ُشٚف پالػتيىي يب حّت ٞبي فّضي پش وشدٜ ٚ تفبِٝ ثبلي ٔب٘ذٜ سا ٘يض ثٝ ٔلشف داْ 

.  ٔي سػب٘ٙذ

 

ِّايعيواًي* :(رٍػعزد)تْيِؽيزُدرحَضچ

ٝ ٞبيي وٝ   ِيتش اص ػٌح صٔيٗ ثّٙذتش اػت ٚ ٔخلٛف ّٕٓيبت 5/1 خشٔب سا دس حٛهچ

خشٔبٞب دس احش ٘يشٚي ٚصٖ ثٝ فـبس ٔي آٚس٘ذ ٚ ؿيشٜ اص ػٛساخي . ؿيشٜ ٌيشي ػبختٝ ٔي ؿٛد، ٔي سيض٘ذ

ْ آٚسي ٔي ؿٛد ايٗ ّ٘ٛ ؿيشٜ ًجئي ثٛدٜ ٚ ثٝ آٖ . وٝ دس تٝ حٛهچٝ تٔجيٝ ؿذٜ اػت خبسد ٚ رٕ

ٝ ٞبي ػيٕب٘ي سا ٘يض دس صثبٖ ٔحّي . ؿيشٜ خشٔبي ًجئي ٔي ٌٛيٙذ . ٔي ٘بٔٙذ« ٔذيؼٝ»حٛهچ

 

:تَليذؽيزُخزهابِرٍػحصيز*

ٝ ٞبي ػيٕب٘ي، خشٔب سا دس    دس ثشخي ٘ٛاحي رٙٛة وـٛس ٔب٘ٙذ ٔيٙبة، ثٝ ربي حٛهچ

ٝ اي اص ثشي خشٔب ثلٛست ػجذ حليشي دسػت ؿذٜ اػت ٔي سيض٘ذ ٚ دس احش فـبس خشٔبٞب ثش سٚي  ٔحفِ

. ٕٞذيٍش، ؿيشٜ آٟ٘ب اص ٔٙبفز حليش خبسد ٔي ؿٛد
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: داساي ٔٔبيجي اػت وٝ ٓجبستٙذ اص« ػٙتي»ؿيشٜ تِٛيذي ثٝ سٚؽ 

ٝ ثٙذي -  ٓذْ سٓبيت اكَٛ ثٟذاؿتي دس تِٛيذ ٚ ثؼت

٘بٔٙبػت ٚ تيشٜ سً٘ ثٛدٖ ٔحلَٛ تِٛيذي - 

پبييٗ ثٛدٖ سا٘ذٔبٖ تِٛيذ - 

پبييٗ ثٛدٖ غِّت ؿيشٜ خشٔب - 

ٔٙبػت ٘جٛدٖ ًٔٓ ؿيشٜ ثٝ ّٓت ٚرٛد أالح ٔٔذ٘ي ٘بخٛاػتٝ دس آٖ - 

پبييٗ ثٛدٖ دسكذ لٙذ ؿيشٜ ثٝ ّٓت تزضيٝ لٙذٞبي ٔحتٛي خشٔب دس حيٗ حشاست دادٖ ؿيشٜ  - 



رٍػتَليذؽيزُخزهابصَرتصٌعتي(ب

 فشآيٙذ تِٛيذ ؿيشٜ خشٔب دس ٔميبع كٙٔتي ٚ تِٛيذ ا٘جٜٛ اص ػٝ ٔشحّٝ اكّي ثٝ ؿشح صيش 

. تـىيُ يبفتٝ اػت وٝ دس لؼٕت ثٔذي ثلٛست وبُٔ تٛهيح دادٜ ٔي ؿٛد

ٝ ٌيشي خشٔب *  ٔشحّٝ ؿؼتـٛ، هذٓفٛ٘ي ٚ ٞؼت

تلفيٝ ؿيشٜ * 

تغّيَ ؿيشٜ * 

 

ؽزحواهلفزآيٌذتَليذ-2

ثلٛست كٙٔتي تِٛيذ ٔي ؿٛد وٝ دس ايٗ لؼٕت ايٗ سٚؽ ثٌٛس « ؿيشٜ خشٔب» دس ايٗ ًشح، 

: دس ػٝ ٔشحّٝ اكّي ريُ ا٘زبْ ٔي ؿٛد« ؿيشٜ خشٔب»تِٛيذ كٙٔتي . وبُٔ تـشيح ٔي ٌشدد
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ِگيزيخزها-2-1 هزحلِؽغتؾَ،ضذعفًَيٍّغت

 خشٔبي سػيذٜ اص ٔضسٓٝ داساي ٌشدٚ غجبس، حـشات، ثمبيبي ّٓف ٞب ٚ آِٛدٌي ٞبي ديٍش اػت 

. وٝ الصْ اػت لجُ اص ٞشوبسي، خشٔب وبٔالً ؿؼتٝ ؿذٜ ٚ ٔٛاسد آِٛدٌي وبٔالً ثشًشف ٌشدد

ؿيشٜ »ٚ رٟت رٌّٛيشي اص ٚسٚد ايٗ ٔٛاد ثٝ « ٞؼتٝ خشٔب» ثب تٛرٝ ثٝ تشويجبت ٔتفبٚت 

، لجُ اص ا٘تمبَ خشٔب ثٝ ٔشحّٝ ؿيشٜ ٌيشي، ٞؼتٝ آٖ رذا ٔي ٌشدد ٚ ٌٛؿت خشٔبي ثبلي ٔب٘ذٜ «خشٔب

. ثشؽ دادٜ ٔي ؿٛد

 

هزحلِعصارُگيزي–2-2

َ ٞبي ثشؽ خٛسدٜ خشٔب دس ٔخبصٖ ٔخلٛف سيختٝ ؿذٜ ٚ ٔيضاٖ   ثشاثش ٚصٖ آٖ، آة 5/1 خال

 30ٔخّٛى حبكُ ثٝ ٔذت .  وبٞؾ پيذا وٙذc 60◦ اهبفٝ ٔي ٌشدد تب دٔبي ٔخّٛى ثٝ c 90◦ثب دٔبي 

 دليمٝ دس دٔبي فٛق ٍٟ٘ذاؿتٝ ٔي ؿٛد وٝ دس ايٗ ٔذت لٙذ ٚ ٔٛاد ٔٔذ٘ي ٔٛرٛد خشٔب دس فبص 90تب 

« تلفيٝ ؿيشٜ»دس ايٗ ٔشحّٝ ّٕٓيبت . آثي ٚاسد ٔي ٌشدد ٚ دس ٟ٘بيت تفبِٝ سا اص ٔبيْ رذا ٔي وٙٙذ

. ا٘زبْ ٔي ؿٛد

 

تصفيِؽيزُ-2-2-1

 ؿيشٜ ثذػت آٔذٜ اص ٔشحّٝ ٓلبسٜ ٌيشي داساي ٔضٜ ٌغ ٚ سً٘ ثؼيبس وذس ٚ ٘بخٛؿبيٙذ اػت ٚ 

ا٘زبْ ؿٛد وٝ ايٗ ّٕٓيبت دس دٚ « تلفيٝ ؿيشٜ»ثشاي ثشًشف ٕ٘ٛدٖ ايٗ ٔـىُ الصْ اػت وٝ ّٕٓيبت 

. ٔشحّٝ ا٘زبْ ٔي ؿٛد
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 تلفيٝ اِٚيٝ ؿشثت ثٝ چٙذيٗ سٚؽ ٔي تٛا٘ذ كٛست ٌيشد وٝ اص آٖ رّٕٝ ٔي تٛاٖ :تصفيِاٍليِ(الف

: ثٝ سٚؽ ٞبي صيش اؿبسٜ ٕ٘ٛد

سٚؽ حشاست دٞي ؿيشٜ ٚ ا٘ٔمبد ٔٛاد ّٔٔك ٚ وّٛئيذي - 

سٚؽ اهبفٝ وشدٖ آة آٞه، ٌبصوشثٙيه ٚ سػٛة دادٖ أالح ٚ ٔٛاد وّٛئيذي - 

دس ايٗ سٚؽ اثتذا ؿشثت .  ثشاي تلفيٝ اِٚيٝ ؿيشٜ ساٜ حُ ػْٛ ٔٙبػت تش ٚ التلبدي تش ٔي ثبؿذ

 5/8 ؿيشٜ ثٝ pH حشاست دادٜ ٚ ػپغ آة آٞه سا ًٛسي ثٝ آٖ اهبفٝ ٔي وٙٙذ تب c 50◦تب دٔبي 

ٌبص وشثٙيه، آٞه ٔٛرٛد دس ؿيشٜ سا . ثشػذ ٚ ػپغ ٌبص وشثٙيه ثٝ داخُ ؿيشٜ ٞذايت ٔي ٌشدد

ثلٛست وشثٙبت وّؼيٓ سػٛة ٔي دٞذ، سػٛة تـىيُ ؿذٜ ثيـتش ٔٛاد وّٛئيذي ٚ أالح سا ثب خٛد 

ؿشثت . سػٛة ٔي دٞذ وٝ دس ٟ٘بيت ثٛػيّٝ دػتٍبٟٞبي فيّتش پشع، ؿشثت سا اص سػٛة رذا ٔي ٕ٘بيٙذ

ٔمذاس آٞه ٔلشفي . ثذػت آٔذٜ دس ايٗ ٔشحّٝ ثلٛست ؿشثت صالَ ٚ ثٝ سً٘ لشٔض لٟٜٛ اي خٛاٞذ ثٛد

.  دسكذ ٚصٖ وُ خشٔبي ٔلشفي ٔي ثبؿذ4/1دس ايٗ فشآيٙذ حذٚد 

 

:تصفيًِْايي(ب

ٕٞچٙيٗ ٞٙٛص ثخـي اص ٔٛاد ٚ .  سً٘ ؿيشٜ پغ اص ا٘زبْ تلفيٝ اِٚيٝ، ٞٙٛص ٔمذاسي وذس اػت

أالح ٔٔذ٘ي ٚ آثي دس آٖ حوٛس داس٘ذ وٝ ٔزٕٛٓٝ ايٗ ٓٛأُ ػجت ٘بٌّٔٛة ثٛدٖ سً٘ ٚ ٔضٜ ؿشثت 

ٔشحّٝ ٟ٘بيي تلفيٝ . دس تلفيٝ وبُٔ حزف ايٗ ٓٛأُ ٚ سٚؿٗ تش وشدٖ سً٘ ؿيشٜ اػت. ٔي ٌشد٘ذ

. ثٛػيّٝ ا٘زبْ فشايٙذ تٔٛين يٖٛ كٛست ٔي ٌيشد
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 فشآيٙذ ّٕٓيبت تلفيٝ ثذٖٚ تٔٛين يٖٛ ثذيٗ كٛست اػت وٝ ؿشثت اثتذا اص ػتٛ٘ي وٝ 

ٗ ٞبي وبتيٛ٘ي ٔي ثبؿذ ٓجٛس دادٜ ٔي ؿٛد ٚ ثذيٗ تشتيت ٓالٜٚ ثش ايٗ وٝ أالح آِي ٚ  ٔحتٛي سصي

َ تش ٚ ؿفبف تش ٔي ٌشدد . ٔٔذ٘ي ٔٛرٛد دس خشٔب ٌشفتٝ ٔي ؿٛد سً٘ آٖ ٘يض صال

 

:هزحلِتغليظؽيزُخزها-2-3

 ٍٟ٘ذاسي ٞش ٔبدٜ غزايي ٔؼتّضْ وبٞؾ ٔيضاٖ سًٛثت آٖ اػت ٚ ؿشثت تِٛيذ ؿذٜ دس ايٙزب 

ثٙبثشايٗ ثشاي ايزبد لبثّيت ٍٟ٘ذاسي آٖ ٚ رٌّٛيشي اص فؼبد الصْ .  دسكذ اػت15-20٘يض داساي غِّت 

ّٕٓيبت تغّيَ تٛػي دػتٍبٟٞبي تحت خالء ٚ دس دٔبي .  دسكذ تغّيَ ٌشدد75اػت حذالُ تب غِّت 

◦c40 فـبس ٚ mmHg400پبييٗ ثٛدٖ دٔب ػجت حفَ ٔٛاد لٙذي ٔحتٛي ؿشثت .  كٛست ٔي ٌيشد

ّٓي اِخلٛف فشٚوتٛص ٔي ٌشدد چشا وٝ دٔبٞبي ثبال ػجت تزضيٝ فشٚوتٛص ٚ تِٛيذ تشويجبت ٘بخٛاػتٝ 

. ٔي ٌشدد

 ؿشثت آٔبدٜ ؿذٜ ثشاي ٔلبسف داخّي ٚ رٟت رٌّٛيشي اص فؼبد ٚ ثبال ثشدٖ صٔبٖ ٔب٘ذٌبسي 

. آٖ ثبيذ ّٕٓيبت پبػتٛسيضاػيٖٛ سٚي ايٗ ٔحلَٛ ا٘زبْ ؿٛد

 

:بغتِبٌذيهحصَل*

 ثخؾ ٕٓذٜ ٔحلَٛ تِٛيذي ثٝ ِٔٙٛس كبدسات ثٝ خبسد اص وـٛس، دس پالػتيه ٞبي ٔخلٛف 

ٝ ثٙذي خٛاٞٙذ ٌشديذ220 ٔحلٛالت ؿيشٜ خشٔب وٝ ثشاي تٛصيْ داخُ ا٘تخبة ٔي ؿٛد دس .  ِيتشي ثؼت

 ٓذدي 12پش ؿذٜ ٚ پغ اص ثشچؼت ص٘ي ثلٛست  (PETپالػتيىي ) ٌشٔي 500 ٚ 300ُشٚف 

ٝ ثٙذي ؿشيًٙ خٛاٞذ ؿذ . ثؼت
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ُّايوٌتزلويفيت-3 بزرعيايغتگاّْا،هزاحلٍؽيَ

ثٝ ًٛس .  يىي اص ٓٛأُ ٟٔٓ دس كٙبيْ أشٚص رٟبٖ، سٓبيت ويفيت ٔحلَٛ تِٛيذي ٔي ثبؿذ

: وّي اٞذاف وٙتشَ ويفيت سا ٔي تٛاٖ ثٝ كٛست صيش خالكٝ وشد

حفَ ٔٔيبسٞبي تٔييٗ ؿذٜ - 

تـخيق ٚ ثٟجٛد ٔحلٛالت ٔٔيٛة - 

. اسصيبثي وبسايي افشاد ٚ ٚاحذٞب- 

 ثٝ ٓجبست ديٍش ٔي تٛاٖ ٌفت وٙتشَ ويفيت ٓجبست اػت اص إًيٙبٖ اص تٟيٝ ٚ تِٛيذ 

ٔحلٛالت ثشًجك ٔٔيبسٞبي تٔييٗ ؿذٜ ٚ ثبصسػي ثٝ ٓٙٛاٖ يىي اص ارضاء رذايي ٘بپزيش وٙتشَ ويفيت 

ثٝ ِٔٙٛس ؿٙبخت ٓيٛة ٚ تٟيٝ اًالٓبت ٔٛسد ٘يبص ثشاي ػيؼتٓ وٙتشَ ويفي دس ٕٞٝ ٚاحذٞبي 

: ٔشاحُ ثبصسػي ثب تٛرٝ ثٝ ٚهٔيت ٞش كٙٔت ثٝ تشتيت ريُ ٔي ثبؿٙذ. كٙٔتي ا٘زبْ ٔي ٌيشد

وٙتشَ ٚ ثبصسػي دس ٔشحّٝ ٔٛاد اِٚيٝ - 

وٙتشَ ٚ ثبصسػي دس ٔشحّٝ آغبص تِٛيذ - 

وٙتشَ ٚ ثبصسػي دس ٔشحّٝ تِٛيذ ٔحلَٛ ٟ٘بيي - 

 

وٌتزلهَاداٍليِ-3-1

 ٓالٜٚ ثش ثشسػي ثش خلٛكيبت ُبٞشي خشٔب ٔخُ سً٘، ثٛ، ًٔٓ ٚ سًٛثت خشٔب ثبيؼتي 

خشٔبي ٔلشفي اص ِ٘ش ٔيضاٖ ٚ دسكذ ٔٛاد تـىيُ دٞٙذٜ ٚ ٕٞچٙيٗ اص ِ٘ش آِٛدٌي ٔيىشٚثي تحت 

. وٙتشَ لشاس ٌيشد
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 ٓالئٓ فيضيىي ٔخُ ًٔٓ، سً٘، ثٛ ٚ سًٛثت تٛػي ٓالئٓ ُبٞشي ٚ سٚؽ ٞبي آصٔبيـٍبٞي 

. ٔٛسد ثشسػي لشاس ٔي ٌيش٘ذ

 ثشاي تٔييٗ دسكذ تشويجبت ٚ ٔيضاٖ آِٛدٌي ٞبي ٔيىشٚثي اص سٚؽ آصٔبيؾ اػتخشاد ٚ 

. تيتشاػيٖٛ ٚ وـت ٔيىشٚثي اػتفبدٜ ٔي ٌشدد

 

وٌتزلٍعولياتتَليذ-3-2

 ٔحلَٛ دس حيٗ تِٛيذ ثبيذ اص ِ٘ش ثٟذاؿتي ٚ ٓذْ آِٛدٌي ٚ ٕٞچٙيٗ وٙتشَ ثشيىغ ؿيشٜ 

. خشٔبي تغّيَ ؿذٜ دليمبً ا٘زبْ ؿٛد

 

وٌتزلًْاييهحصَل3-3

.  ٔحلَٛ ٟ٘بيي ثبيؼتي اص ِ٘ش سً٘، ثٛ، ٔضٜ وٙتشَ ؿذٜ ٚ فبلذ ٞشٌٛ٘ٝ آِٛدٌي ٔيىشٚثي ثبؿذ

 

بزآٍردظزفيتٍبزًاهِتَليذعالياًِ-4

 ا٘تخبة ُشفيت ٚ ثش٘بٔٝ تِٛيذ ٔٙبػت ثشاي ٚاحذٞبي كٙٔتي ٓالٜٚ ثش ثٟشٜ ثشداسي ثٟيٙٝ اص 

ٝ ٌزاسي ا٘زبْ ؿذٜ، ٓبّٔي دس رٟت وؼت ثيـتشيٗ ػٛد ٕٔىٗ خٛاٞذ ثٛد ِ٘ش ثٝ ايٙىٝ احذاث . ػشٔبي

ٝ اي اػت وٝ دس ثٔوي ٔٛاسد تمشيجبً حبثت اػت، ِزا ا٘تخبة  ٝ ٌزاسي اِٚي ٚاحذٞبي كٙٔتي ٔؼتّضْ ػشٔبي

. ُشفيت ٞبي خيّي وٓ، ػٛدآٚسي ًشح سا غيشٕٔىٗ ٔي ػبصد

.  تٗ دس ػبَ ثشآٚسد ٔي ٌشدد3000 ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاسد فٛق ُشفيت ايٗ ًشح 
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آؽٌاييباهاؽييآالتتَليذ،تجْيشاتٍتأعيغاتعوَهي-5

دعتگاّْاٍتجْيشاتخطتَليذ-5-1

ٗ آالت ٚ دػتٍبٟٞبي ٔٙبػت اص اػبػي تشيٗ اسوبٖ ًشاحي ٚاحذٞبي كٙٔتي  ثٝ وبسٌيشي ٔبؿي

ٝ ػبصي  ٗ آالت ٔٙبػت ٔي تٛا٘ذ دس ثٟجٛد ويفيت ٔحلَٛ ٚ ثٟيٙ ٔي ثبؿذ، چشا وٝ ا٘تخبة ٔبؿي

ٝ ٌزاسي ٘مؾ ٔؤحشي داؿتٝ ثبؿذ . ػشٔبي

ٗ آالت خي تِٛيذ  ٗ آالت . ٍٕٞي لبثُ تٟيٝ دس داخُ وـٛس ٔي ثبؿٙذ« ؿيشٜ خشٔب» ٔبؿي ٔبؿي

خي تِٛيذ ؿبُٔ ٔخّٛى وٗ خشٔب، پشع حّضٚ٘ي، ٔخضٖ رخيشٜ ؿيشٜ سليك خشٔب، فيّتش ٔىب٘يىي، 

ديً تغّيَ تحت خالء، پش وٗ ٘يٕٝ اتٛٔبتيه ٚ ٘ٛاس ٘مبِٝ ٔي ثبؿٙذ دس رذَٚ ريُ ٔـخلبت وّي ايٗ 

ٗ آالت اسائٝ ٔي ؿٛد  .ٔبؿي

 
ًامهاؽييآالترديف

ٍتجْيشات

بزقهصزفيهؾخصاتفٌي

(Kw)

هٌبعتعذاد

تْيِ

داخُ  3 5ٔتش  (5/1×4/1×7/2) تٗ ثشػبٓت اص رٙغ اػتيُ ٚ ثب اثٔبد 1تِٛيذٔخّٛى وٗ خشٔب  1

( 5/1×4/1×7/2)تٗ ثشػبٓت اص رٙغ اػتيُ ٚ ثب اثٔبد 2/1تِٛيذپشع حّضٚ٘ي  2

ٔتش 

15 3  "

ٔخضٖ رخيشٜ ؿيشٜ  3

سليك خشٔب 

"  3 5/1 ِيتش اص رٙغ اػتيّٗ 20000ُشفيت 

"  1 9ٔتش  (5/1×4/1×7/2)اصرٙغ اػتيُ ثب اثٔبد فيّتش ٔىب٘يىي  4

"  3 512ٔتش  (2×8/0×8/1)تحت ؿشايي خالء اص رٙغ اػتيُ ٚ ثٝ اثٔبد ديً تغّيَ  5

ٔخضٖ رخيشٜ ؿيشٜ  6

تغّيَ ؿذٜ 

داخُ  2 1ٔتش  (8/1×8/1×5/2) ِيتش رٙغ اػتيُ ٚ ثٝ اثٔبد 10000ُشفيت 

ٝ اي  7 "  3 4ٔتش  (1×6/0×7)اص رٙغ ٔٛاد هذ صً٘ ٚ ثٝ اثٔبد ٘ٛاس ٘مبِٝ وبػ

"  1 12ٞٛاي ٌشْ ثب اػتفبدٜ اص فٗ وٛيُ ٔحفِٝ ٞٛاي ٌشْ  8

ػيّٛي رخيشٜ ػبصي  9

وٙزبِٝ 

"  1- ٔتش  (5/1×5/1×2)حزٓ ػٝ ٔتشٔىٔت ٚ ثٝ اثٔبد 
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تجْيشاتٍتأعيغاتعوَهي-5-2

ٗ آالت اكّي تِٛيذ، رٟت تىٕيُ يب ثٟجٛد وبسايي،   ٞش ٚاحذ تِٛيذي ٓالٜٚ ثش ٔبؿي

٘يبص ثٝ يه ػشي تزٟيضات ٚ تأػيؼبت رب٘جي ِ٘يش آصٔبيـٍبٜ، تٕٔيشات، تأػيؼبت آة، 

. داسد وٝ ايٗ ٔٛاسد دس ايٗ لؼٕت ثلٛست خالكٝ آٚسدٜ ٔي ؿٛ٘ذ... ثشق، ػٛخت، ايٕٙي ٚ 

 

آسهايؾگاُ-5-2-1

 ثب تٛرٝ ثٝ إٞيت ويفيت ٔحلَٛ تِٛيذ الصْ اػت وٝ ٚاحذ آصٔبيـٍبٜ داساي 

ٔتش، تشٔٛٔتش، pHتزٟيضاتي اص لجيُ سفشاوتٛٔتش، اتٛوالٚ، ِٛاصْ آصٔبيؾ ٞبي ٔيىشٚثيِٛٛطي، 

ٝ آالت آصٔبيـٍبٞي ٚ تشاصٚي ديزيتبِي ثبؿذ . ؿيـ

 

تعويزگاُ-5-2-2

ٗ آالت آٖ، ايٗ ٚاحذ تِٛيذي ثبيذ تٕٔيشٌبٞي ثشاي   ثب تٛرٝ ثٝ ّ٘ٛ تِٛيذ ٚ ٔبؿي

ٝ داسي دػتٍبٟٞب ٚ ثب أىب٘بتي ٔخُ ٔيضوبس، ٌيشٜ، اثضاسوبسٌبٞي  ا٘زبْ ػشٚيغ ٞبي فٙي ٚ ٍ٘

. ثبؿذ... ٚ 

 

تأعيغاتبزقٍآبرعاًي-5-2-3

ٗ آالت تِٛيذ، سٚؿٙبيي ٚ ٕٞچٙيٗ اػتفبدٜ اص آة دس  ٜ ا٘ذاصي ٔبؿي ثشاي سا

ٔٙبػت ثب تٛرٝ ثٝ تٛاٖ « تأػيؼبت ثشق سػب٘ي ٚ آة سػب٘ي»فشٔٛالػيٖٛ ٔٛاد الصْ اػت 

ٜ ا٘ذاصي ؿٛد . ثشق ٔلشفي ٚ آة ٔٛسد ٘يبص ٚاحذ تِٛيذي ًشاحي ٚ ٘لت ٚ سا



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 32 

ُخزها:عٌَاىطزح  تَليذؽيز

  

تجْيشاتحولًٍمل-5-2-4

 رٟت ا٘زبْ حُٕ ٚ ٘مُ داخُ ػبِٗ تِٛيذ ٚ ا٘جبس ٔحلَٛ ثٝ يه دػتٍبٜ ِيفتشان 

ٕٞچٙيٗ ثشاي ا٘زبْ أٛس تذاسوبتي ٚ اداسي ٚاحذ يه . ٚ تٔذادي ٌبسي دػتي ٘يبص اػت

. دػتٍبٜ ٚا٘ت ثبس دٚ تٙي ٚ يه دػتٍبٜ ػٛاسي ٔٛسد ٘يبص اػت

 

تأعيغاتعَخترعاًيٍاطفاءحزيك-5-2-5

ثشاي اػتفبدٜ كحيح اص ػٛخت دس خي تِٛيذ الصْ اػت وٝ ٔخضٖ ٌبصٚئيّي ثب  * 

 ٔتشٔىٔت تٟيٝ ؿٛد ٚ ٕٞچٙيٗ رٟت اػتفبدٜ اص ثخبس، يه ديً ثخبس تأٔيٗ 40ُشفيت 

.  ؿٛد

َ ٞبي آتؾ ٘ـب٘ي تىبفٛي ٘يبصٞبي  *  دس اوخش ٚاحذٞبي كٙٔتي وٛچه، وپؼٛ

دس ايٗ ٚاحذ ٘يض ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ وٝ ٔٛاد ٚ ٔحلٛالت . ايٕٙي ٚ اًفبء حشيك ٚاحذ سا ٔي وٙذ

 وپؼَٛ 30تٔذاد . لبثّيت احتشاق صيبدي ٘ذاس٘ذ اص ٕٞيٗ ػيؼتٓ اػتفبدٜ ٔي ؿٛد

. آتؾ ٘ـب٘ي ثشاي ايٗ ٚاحذ ثشآٚسد ؿذٜ اػت

 

بزآٍرداًزصيهَردًياسطزح-6

ٗ آالت خي تِٛيذ ٚ تأػيؼبت ٕٓٛٔي آٖ، دس رذاَٚ ريُ ا٘ٛاّ   ثب تٛرٝ ثٝ  ٔبؿي

. ا٘شطي ٔٛسد ٘يبص ًشح ثشآٚسد ٔي ؿٛد
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:بزآٍردتَاىبزقهصزفي-6-1

 (Kw)ثشق ٔلشفي ؿشح  سديف 

ٗ آالت تِٛيذ  1  130ٔبؿي

 25تأػيؼبت ٕٓٛٔي  2

ٖ ٞب  3  30ػبختٕب

 15ػبيش  4

 200رْٕ وُ 

ثشآٚسد تٛاٖ ثشق ٔلشفي 

 ويّٛٚات اص ؿجىٝ ػشاػشي ثشق 200 ثٝ ِٔٙٛس تأٔيٗ ثشق ٔٛسد ٘يبص، يه ا٘ـٔبة 

.  دسخٛاػت ٔي ؿٛد

 

بزآٍردآبهصزفيرٍساًِ-6-2

آة ٔٛسد ٘يبص ٚاحذ كٙٔتي ؿبُٔ ٔلبسف خي تِٛيذ، تأػيؼبت، ػبختٕبٟ٘ب ٚ  

آة ٔٛسد ٘يبص خي تِٛيذ ثٝ ٔلشف ؿؼتـٛي ٔٛاد اِٚيٝ، ػبِٗ تِٛيذ، . ٔحًٛٝ ٔي ثبؿذ

ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاسد فٛق ٚ ُشفيت تِٛيذ، . دػتٍبٟٞب ٚ آة الصْ ثشاي ديً ثخبس ٔي سػذ

. ثشآٚسد آة ٔلشفي سٚصا٘ٝ ايٗ ٚاحذ دس رذَٚ ريُ اسائٝ ٔي ؿٛد

 
حزٓ آة ؿشح سديف 

 (ٔتشٔىٔت)ٔلشفي
 45آة ٔٛسد٘يبص فشآيٙذتِٛيذ ٚتأػيؼبت  1
 4آة ٔٛسد٘يبص ػبختٕبٟ٘ب  2
 3آة ٔٛسد٘يبص ٔحًٛٝ  3

 52رْٕ وُ آة ٔٛسد٘يبص 
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 ثشآٚسد آة ٔلشفي سٚصا٘ٝ* 

 

بزآٍردهصزفعَختهَردًياس-6-3

ثٝ دِيُ إٞيت ٌشٔبيؾ . يىي اص ٔٙبثْ ا٘شطي ٚاحذٞبي كٙٔتي، ػٛخت ٔي ثبؿذ 

دس چٙيٗ ٚاحذٞبيي ٘يبص ثٝ ػٛخت دس لؼٕت فشآيٙذ تِٛيذ، تأػيؼبت ٚ ٚػبيُ ٘مّيٝ 

. ٔي ثبؿذ

 

 

 

 

 

ثشآٚسد ٔلشف ػٛخت سٚصا٘ٝ 

ٔيضاٖ ٔلشف  ّ٘ٛ ػٛخت ٔلشفي ؿشح سديف 

ػٛخت سٚصا٘ٝ 

 ِيتش 1000ٌبصٚئيُ ديً ثخبس  1

 ِيتش 170ٌبصٚئيُ تأػيؼبت ٌشٔبيـي  2

 ِيتش 60ثٙضيٗ ٚػبيُ ٘مّيٝ  3
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بزآٍردسهييٍعاختواىّايتَليذيٍغيزتَليذي-7

 اختلبف فوبي ٔٙبػت ٚ وبفي رٟت أٛس تِٛيذ ٚ تأػيؼبت وبسخب٘ٝ اص ِ٘ش 

دس ايٗ . ػِٟٛت دس أش تشدد وبسوٙبٖ ٚ ربثزبيي ٔٛاد اِٚيٝ ٚ ٔحلٛالت حبئض إٞيت اػت

. لؼٕت ايٗ ٔٛاسد ثلٛست خالكٝ دس رذاَٚ ريُ ثشآٚسد ؿذٜ اػت

 

بزآٍردسيزبٌايعاختواىّايتَليذيٍغيزتَليذي-7-1


(Kw)بزقهصزفيؽزحرديف

ٗ ٞبي تِٛيذ  1  500ػبِ
 800ا٘جبس ٔٛاد اِٚيٝ  2
 350ا٘جبس ٔحلَٛ  3
 170تأػيؼبت ٚ تٕٔيشٌبٜ  4
 40آصٔبيـٍبٜ  5
 180اداسي، سفبٞي، خذٔبتي  5

2040جوعول

بزآٍردسهييٍهغاحتهحَطِعاسي-7-2

 

 (ٔتشٔشثْ)ٔؼبحت ٔٛسد ٘يبص ؿشح سديف 

 7200ٔؼبحت صٔيٗ  1

 2800خبوجشداسي ٚ تؼٌيح  2

 800خيبثبٖ وـي ٚ پبسويًٙ  3

 1600فوبي ػجض  4

 750ديٛاسوـي  5
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بزآٍردًيزٍياًغاًيهَردًياس-8

ٔحؼٛة ٔي ؿٛد وٝ « ػشٔبيٝ اكّي» ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي دس ٞش ػبصٔب٘ي ثٝ ٓٙٛاٖ 

پبسأتشٞبي ٔختّفي دس تٔييٗ ٚتٔذاد ٚ تخلق ٘يشٚٞبي ا٘ؼب٘ي ٚاحذ تِٛيذي دخبِت 

َ صايي  داس٘ذ، اص رّٕٝ ايٗ ٓٛأُ ٔي تٛاٖ ثٝ ػٌح تىِٙٛٛطي ٔٛسد اػتفبدٜ، تٕبيُ ثٝ اؿتغب

دس رذَٚ ريُ تٔذاد ٚ ّ٘ٛ . يب اتٛٔبػيٖٛ، حذٚد تخلق ٚ ٟٔبست ٔٛسد ٘يبص اؿبسٜ وشد

تخلق ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔٛسد ٘يبص ايٗ ٚاحذ كٙٔتي دس دٚ ثخؾ تِٛيذي ٚ غيشتِٛيذي اسائٝ 

 .ٔي ؿٛد

 

 
(ًفز)تعذادؽزحبخؼرديف

 1تىٙيؼيٗ تِٛيذ  1
 5وبسٌش ٔبٞش 
 10وبسٌش ػبدٜ 

 1وبسؿٙبع كٙبيْ غزايي آصٔبيـٍبٜ  2
 1وبسٌش ٔبٞش 

 2وبسٌش ٔبٞش ا٘جبس ٔٛاد ٚ ٔحلَٛ  3
 5وبسٌش ػبدٜ 

 1ٔذيشيت غيشتِٛيذي  4
 5اداسي، ٔبِي ٚ فشٚؽ 
 2تأػيؼبت ٚ تٕٔيشات 

 4خذٔبت 
37-جوعولًيزٍّايهَردًياس
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بزآٍردهيشاىهصزفهَاداٍليِ-9

 ثب تٛرٝ ثٝ سٚؽ تِٛيذ ٚ ٕٞچٙيٗ ُشفيت اػٕي ٚاحذ، دس ايٗ لؼٕت ٔيضاٖ ٔٛاد 

. اِٚيٝ ػبال٘ٝ ايٗ ٚاحذ تِٛيذي ثٝ ؿشح رذَٚ ريُ ثشآٚسد ٔي ؿٛد

ٔٙجْ تأٔيٗ ٚاحذ ٔلشف ػبال٘ٝ ٔـخلبت فٙي ٘بْ ٔٛاد سديف 

داخّي تٗ  5000 داساي سً٘ لٟٜٛ اي ثب ثبفت ٘شْ ًٚٔٓ ٘شٔبَ 2ٚ3خشٔبي دسرٝ 1

" ٓذد  12000 ويٌّٛشْ 200دسة داس ٚ ثب ُشفيت ٌبِٗ پالػتيىي  2

" تٗ  50 ويّٛيي 50پبوت آٞه  3

" تٗ  5/7ويّٛيي 50پبوت رغبَ فٔبَ  4

" ٓذد  300000ِيتشي 2 ثبدسة  pTُشٚف 5

" ٓذد  000/350رٟت ثؼتٝ ثٙذي ِيجُ  6

 

بزًاهِسهاىبٌذياجزايطزح-10

 ثب تٛرٝ ثٝ سلبثت دس ثبصاس ٚ ايٗ ٔٛهّٛ وٝ افشادي ٔٛفك ٞؼتٙذ وٝ پشٚطٜ ٞبي 

ارشايي ٚ كٙٔتي خٛد سا دس صٔبٖ ٔٙبػت ؿشّٚ ٚ ثٝ پبيبٖ ثجش٘ذ الصْ اػت وٝ ثش٘بٔٝ 

. ٔذٚ٘ي ثشاي ارشاي ايٗ ًشح تِٛيذي آٔبدٜ ٚ ثٝ ٔشحّٝ ارشا دسآٚسدٜ ؿٛد

ثٝ « صٔبٖ ٔٙبػت» دس ايٗ ثش٘بٔٝ ٕٔٔٛالً فٔبِيت ٞب سيض ؿذٜ ٚ ثشاػبع إٞيت آٟ٘ب 

آٟ٘ب اختلبف دادٜ ٔي ؿٛد ٚ ٕٔٔٛالً ثٔوي اص فٔبِيت ٞب ثلٛست ٔٛاصي ٚ ٕٞضٔبٖ ا٘زبْ 

. ٔي ؿٛ٘ذ
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: دس رذَٚ ريُ ثش٘بٔٝ صٔبٖ ثٙذي ارشاي ايٗ ًشح اسائٝ ٔي ؿٛد

 
سهاىهَردًياسؽزحرديف

 2اخزٔزٛصٞب  1
 3تٟيٝ صٔيٗ ٚا٘ٔمبدلشاسدادآة ٚ ثشق  2
ٗ آالت  3  3ػفبسؽ خشيذ ٔبؿي
 2ارشاي ّٕٓيبت ػبختٕبٖ ػبصي  4
ٗ آالت  5  1٘لت تأػيؼبت ٚ ٔبؿي
 1ٔحًٛٝ ػبصي  6
 1تِٛيذ ٕ٘ٛ٘ٝ آصٔبيـي  7
 1اخز پشٚا٘ٝ ثٟشٜ ثشداسي  8

 

پيؾٌْادهحلاجزايطزح-11

 ثشاي ا٘تخبة ٔحُ ارشاي ٞش ًشحي، پبسأتشٞبي ٔختّفي اص رّٕٝ دػتشػي ثٝ 

ٔٛاد اِٚيٝ، دػتشػي ثٝ ثبصاسٞبي فشٚؽ ٚ ٚرٛد ؿٟشن ٞبي كٙٔتي ٚ أىب٘بت صيشثٙبيي 

. ٔٛسد ثشسػي لشاس ٔي ٌيشد  ٚ دس ٟ٘بيت ٔحُ ارشاي ًشح پيـٟٙبد ٔي ٌشدد

 دس ساثٌٝ ثب ٔحُ ارشاي ايٗ ًشح، ؿٟشػتبٟ٘بي خشٔبخيض اػتبٖ ٔخُ آثبداٖ، 

. خشٔـٟش، ؿبدٌبٖ،  ٔبٞـٟش ٚ ثٟجٟبٖ دس اِٚٛيت اَٚ لشاس داس٘ذ
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 بزرسي ّاي هالي ٍ اقتصادي طزح : فصل چْارم

هعزفي هحصَل ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ - 1

رٍش تَليذ هحصَل - 2

بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي هَاد اٍليِ - 3

بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي اًزصي هَرد ًياس - 4

بزآٍرد ًيزٍي اًساًي ٍ ّشيٌِ ّاي آى - 5

ِ ّاي هاشيي آالت تَليذ - 6 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي تجْيشات ٍ تأسيسات عوَهي - 7 بزآٍرد ّشيٌ

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي ٍسائط ًقليِ عوَهي ٍ ٍسايل حول ٍ ًقل - 8

بزآٍرد ّشيٌِ لَاسم ٍ اثاثيِ اداري - 9

ِ ساسي - 10 ِ ّاي سهيي، ساختواى ٍ هحَط 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

بزآٍرد ّشيٌِ استْالك - 15

ِ ّاي ًگْذاري ٍ تعويزات - 16 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي عولياتي - 17 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ثابت تَليذ - 18 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي هتغيز تَليذ - 19 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي كل تَليذ - 20 بزآٍرد ّشيٌ

هحاسبِ قيوت توام شذُ - 21

بزآٍرد قيوت فزٍش هحصَل - 22



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 41 

ُخزها:عٌَاىطزح  تَليذؽيز

  

هعزفيهحصَلٍبزًاهِتَليذعالياًِ-1

: ٔي ثبؿذ وٝ ثش٘بٔٝ تِٛيذ آٖ ثٝ ؿشح ريُ اػت« ؿيشٜ خشٔب» ٔحلَٛ تِٛيذي 

 

هيشاىؽزحرديف
 تٗ دسػبَ 3000ؿيشٜ خشٔب  1

 تٗ دس ػبَ 2000وٙزبِٝ خشٔب  2

 180تٔذاد سٚصٞبي وبس دس ػبَ  3

 8ػبٓت وبسي دس ٞش ٘ٛثت  4

 

رٍػتَليذهحصَل-2

: ثٝ ؿشح ريُ اػت« تِٛيذ ؿيشٜ خشٔب» ٔشاحُ چٙذٌب٘ٝ 

ا٘تخبة ٔٛاد ِٚيٝ  - 

هذٓفٛ٘ي ٚ ٍٟ٘ذاسي ٔٛاد اِٚيٝ  - 

ؿؼتـٛ، ػٛستيًٙ ٚ تفىيه ٘خبِٝ  - 

خشد وشدٖ ٚ پخت  - 

تفىيه ٔٛاد ربٔذ اص ؿشثت ٟ٘بيي  - 

فيّتشاػيٖٛ ٟ٘بيي ؿشثت يب ؿيش٠ سليك  - 

ٗ فٔبَ  -  سٍ٘جشي ٚ تغّيَ ٟ٘بيي رٟت تِٛيذ ؿشثت ٞبي غّيَ ٚ ثذٖٚ سً٘ ثب اػتفبدٜ اص وشث

ثؼتٝ ثٙذي - 
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بزآٍردهمذاريٍرياليهَاداٍليِ-3



هصزفًامهَادرديف

عاالًِ

بْايٍاحذٍاحذ

(ريال)

بْايول

(ريال)

 000/000/500/8 000/700/1تٗ   5000 2ٚ3خشٔبي دسرٝ 1

 000/000/140/1 95000ٓذد  12000 ويّٛيي 200ٌبِٗ پالػتيىي  2

 000/000/50 000/000/1تٗ  50 ويّٛيي 50آٞه دس پبوت  3

 000/500/16 000/200/2تٗ  5/7ويّٛيي 50رغبَ فٔبَ دس پبوت  4

 000/000/300 1000ٓذد  000/300ِيتشي 2 ثبدسة pTُشٚف 5

 000/500/52 150ٓذد  000/350ِيجُ  6

 000/000/059/10جوعول



بزآٍردهمذاريٍريالياًزصيهَردًياس-4



بْايهصزفعاالًٍِاحذؽزحرديف

(ريال)ٍاحذ

(ريال)بْايول

ويّٛٚات ثشق  1

 ػبٓت

256000 350 000/600/89 

 000/600/15 1500 10400ٔتشٔىٔت آة  2

 000/500/13 250 54000ِيتش ٌبصٚئيُ  3

 000/000/18 1000 18000ِيتش ثٙضيٗ  4
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 000/700/136جوعول



بزآٍردًيزٍياًغاًيٍّشيٌِّايآى-5



هتَعطحمَقتعذادؽزحرديف

(ريال)هاّاًِ

حمَقٍهشايايعاالًِ

ريالي(ها14ُ)

1000/000/7000/000/98ٔذيش  1

1000/000/4000/000/56تىٌيغيي2

8000/500/3000/000/392وارگزهاّز3

15000/000/3000/000/630وارگزعاد4ُ

1000/000/5000/000/70وارؽٌاط5

5000/500/3000/000/245ًيزٍياداري،هالي،فزٍػ6

2000/500/3000/000/98ًيزٍيتأعيغاتٍتعويزات7

4000/500/3000/000/196ًيزٍيخذهات8

000/000/785/1-37جوعول

 000/550/410% 23ثيٕٝ 

000/550/195/2جوعول
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ِّايهاؽييآالتتَليذ -6 بزآٍردّشيٌ



(ريال)بْايول(ريال)بْايٍاحذتعذادًامهاؽييآالترديف

 000/000/135 000/000/45 3ٔخّٛى وٗ  1

 000/000/300 000/000/100 3پشع حّضٚ٘ي  2

 000/000/210 000/000/70 3ٔخضٖ رخيشٜ ؿيشٜ  3

 000/000/600 000/000/200 1فيّتش ٔيىب٘يىي  4

 000/000/600 000/000/20 3ديً تغّيَ  5

 000/000/120 000/000/60 2ٔخضٖ رخيشٜ ؿيشٜ غّيَ  6

 000/000/60 000/000/20 3٘ٛاس ٘مبِٝ  7

 000/000/40 000/000/40 1ٔحفِٝ ٞٛاي ٌشْ  8

 000/000/30 000/000/30 1ػيّٛي رخيشٜ ػبصي  9

000/000/555/1جوعول
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بزآٍردتجْيشاتٍتأعيغاتعوَهي -7



(ريال)بْايول(ريال)بْايٍاحذتعذادؽزحرديف

 000/000/200 000/000/200يه ػشي تأػيؼبت ثشق ٚ ثشق سػب٘ي  1

 000/000/185 000/000/185" تأػيؼبت آة ٚ آة سػب٘ي  2

 000/000/150 000/000/150" ػيؼتٓ ٌشٔبيؾ ٚ ػشٔبيؾ  3

 000/000/40 000/000/40" ػيؼتٓ اًفبء حشيك  4

 000/000/150 000/000/150" تزٟيضات آصٔبيـٍبٞي  5

 000/000/70 000/000/70" تأػيؼبت ػٛخت سػب٘ي  6

 000/000/20 000/000/20" ػيؼتٓ استجبًي  7

 000/000/50 000/000/50" ػيؼتٓ تلفيٝ فبهالة  8

 000/000/150 000/000/150" ديً ثخبس  9

000/000/015/1جوعول
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ِّايٍعائطًمليٍٍِعايلحولًٍمل-8  بزآٍردّشيٌ

 

(ريال)بْايول(ريال)بْايٍاحذتعذادًامٍعيلًِمليِرديف

 000/000/75 000/000/75 1اتٛٔجيُ ػٛاسي  1

 000/000/80 000/000/80 1 تٙي 2ٚا٘ت  2

 000/000/80 000/000/80 1ِيفتشان  3

 000/000/3 000/300 10ٌبسي دػتي  4

000/000/238جوعول

 



ِعاسي-10 ِّايسهيي،عاختواىٍهحَط بزآٍردّشيٌ

بزآٍردّشيٌِّايسهيي-10-10



(ريال)بْايول(ريال)بْايٍاحذٍاحذهمذاررديف

 000/000/720 000/100ٔتشٔشثْ  7200 1
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ِّايعاختواىعاسي-10-2 بزآٍردّشيٌ



بْايٍاحذهمذارؽزحرديف

(ريال)ٍاحذ

(ريال)بْايول

ٗ ٞبي تِٛيذ  1  000/000/750 000/500/1ٔتشٔشثْ  500ػبِ

 000/000/200/1 000/500/1ٔتشٔشثْ  800ا٘جبسٔٛاداِٚيٝ  2

 000/000/525 000/500/1ٔتشٔشثْ  350ا٘جبس ٔحلَٛ  3

 000/000/323 000/900/1ٔتشٔشثْ  170تأػيؼبت ٚتٕٔيشٌبٜ  4

 000/000/76 000/900/1"  40آصٔبيـٍبٜ  5

ٖ اداسي، 6  000/000/378 000/100/2"  180سفبٞي ٚخذٔبتي  ػبختٕب

 000/000/252/3جوعول
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ِعاسي-10-3 ِّايهحَط ّشيٌ



بْايٍاحذهمذارؽزحرديف

(ريال)ٍاحذ

(ريال)بْايول

 000/000/140 000/50ٔتشٔشثْ  2800خبوجشداسي ٚ تؼٌيح  1

 000/000/240 000/300ٔتشٔشثْ  800خيبثبٖ وـي ٚ پبسويًٙ  2

 000/000/96 000/60ٔتشٔشثْ  1600فوبي ػجض  3

 000/000/150 000/200ٔتشٔشثْ  750ديٛاسوـي  4

 000/000/8 000/200"  40سٚؿٙبيي  5

 000/000/634رْٕ وُ 

 

ِّايسهيي،عاختواىٍهحَطِعاسي-10-4 بزآٍردوليّشيٌ



ِّاؽزحرديف (ريال)ّشيٌ

 000/000/252/3ػبختٕبٖ ػبصي   1

 000/000/634ٔحًٛٝ ػبصي  2

000/000/886/3جوععاختواىٍهحَطِعاسي

 000/000/720صٔيٗ   3

000/000/606/4جوعول
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ُبزداري-11 ِّايلبلاسبْز بزآٍردّشيٌ


ِّاؽزحرديف (ريال)ّشيٌ

 000/000/15ٞضيٙٝ ٌٔبِٔبت ٔمذٔبتي ٚ تٟيٝ ًشح ارشايي  1

ٝ ٞبي تأػيغ ؿشوت ٚ دسيبفت ٔزٛصٞب  2  000/000/10ٞضيٙ

 000/000/100ٞضيٙٝ ٞبي ربسي دس دٚسٜ ارشايي ًشح  3

 000/000/40ٞضيٙٝ ٞبي ٔشثٛى ثٝ دسيبفت تؼٟيالت ثب٘ىي  4
ٜ ا٘ذاصي ٚ ثٟشٜ ثشداسي آصٔبيـي  5 ٝ ٞبي آٔٛصؿي، سا  000/000/250ٞضيٙ

ٝ ٞب  6  000/525/14ػبيش ٞضيٙ

000/525/429جوعول

 

بزآٍردعزهايِثابت-12


ِّاؽزحرديف (ريال)ّشيٌ

 000/000/555/1ٔبؿيٗ آالت تِٛيذ  1

 000/000/015/1تزٟيضات ٚتأػيؼبت ٕٓٛٔي   2

 000/000/238ٚػبيُ ٘مّيٝ   3
 000/000/720صٔيٗ   4

 000/000/886/3ػبختٕبٖ ٚ ٔحًٛٝ ػبصي  5

ٜ ا٘ذاصي  6  000/500/128٘لت ٚ سا

 000/125/377 ( دسكذ5/3)ٞضيٙٝ ٞبي پيؾ ثيٙي ٘ـذٜ 7

ٝ ٞبي لجُ اص ثٟشٜ ثشداسي  8  000/525/429ٞضيٙ

000/150/349/8جوعول
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بزآٍردعزهايِدرگزدػ-13



تعذادرٍسّايؽزحرديف

واري

(ريال)ّشيٌِّا

 000/750/514/2 45ٔٛاد اِٚيٝ داخّي  1

 500/332/329 45حمٛق ٚ ٔضايبي وبسوٙبٖ  2

 889/363/49 65ا٘ٛاّ ا٘شطي ٔٛسد٘يبص  3

ٝ ٞبي فشٚؽ  4  000/000/10- ٞضيٙ

 320/172/140-  (دسكذالالْ فٛق5)ػبيشٞضيٙٝ ٞب  5

709/618/043/3جوعول



بزآٍردعزهايِگذاريولًٍحَُتأهييهٌابع-14



ِگذاريول-14-1 بزاٍردعزهاي

عزهايِگذاريول=عزهايِثابت+عزهايِدرگزدػ

 ػشٔبيٝ ٌزاسي وُ=000/150/349/8+709/618/043/3=709/768/392/11سيبَ 
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ًحَُاخذٍامباًىي-14-2



%14وارهشدعْنباًهعْنهتماضي(ريال)هيشاىؽزحرديف

 600/328/701 ػبِٝ 5وُ ٚثلٛست %60وُ % 40 000/150/349/8ػشٔبيٝ حبثت  1

000/660/339/3 000/490/009/5 

ػشٔبيٝ  2

دسٌشدؽ 

709/618/043/3 30 %70 %634/274/298 

613/085/913096/533/130/2

 



بزآٍردّشيٌِاعتْالن-15

 

ِّاؽزحرديف (ريال)ّشيٌ
 000/000/555/1ٔبؿيٗ آالت تِٛيذ  1

 000/000/015/1تأػيؼبت ٕٓٛٔي   2

 000/000/238ٚػبيُ ٘مّيٝ   3

ٝ ػبصي  4  000/300/194ػبختٕبٖ ٚ ٔحًٛ
 000/000/12احبحيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  5

 000/500/128ٞضيٙٝ ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصي   6

 500/712/37پيؾ ثيٙي ٘ـذٜ  7

 500/662/537رْٕ اػتٟالن داسائي ٞبي حبثت - 8

 000/905/85اػتٟالن لجُ اص ثٟشٜ ثشداسي  - 9

500/567/623جوعولاعتْالن
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ِّاؽزحرديف (ريال)ّشيٌ

 000/750/77ٔبؿيٗ آالت تِٛيذ  1

 000/000/015/1تأػيؼبت ٕٓٛٔي   2

 000/800/23ٚػبيُ ٘مّيٝ   3

 000/720/77ػبختٕبٖ ٚ ٔحًٛٝ ػبصي  4

 000/000/6احبحٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  5

 500/338/14ٞضيٙٝ ٞبي پيؾ ثيٙي ٘ـذٜ  6

500/108/301جوعول

 

بزآٍردّشيٌِّايعولياتي-17

 

ِّاؽزحرديف (ريال)ّشيٌ

ٝ ٞبي غيشپشػّٙي دفتش ٔشوضي  1  000/000/15ٞضيٙ

- ٞضيٙٝ ٞبي ربسي آصٔبيـٍبٜ  2

 000/000/8ٞضيٙٝ ٞبي فشٚؽ  3

 000/000/65ٞضيٙٝ ٞبي حُٕ ٚ ٘مُ  4

000/000/160جوعول
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بزآٍردّشيٌِّايثابتتَليذ-18



(ريال)ّشيٌِّادرصذؽزحرديف

 500/217/866/1 85حمٛق ٚٔضايبي وبسوٙبٖ  1

 000/340/27 20ا٘ٛاّ ا٘شطي   2

 500/567/623 100ٞضيٙٝ اػتٟالن  3

 850/110/30 10ٞضيٙٝ ٍٟ٘ذاسي ٚ تٕٔيشات  4

ٝ ٞبي پيؾ ثيٙي  ٘ـذٜ 5  255/153/89-  (دسكذ5/3)ٞضيٙ

ٝ ٞبي تِٛيذ  6  105/389/636/2- ٞضيٙ

 000/000/24 15ٞضيٙٝ ٞبي ّٕٓيبتي  7

 300/698/16 100( 002/0)ثيٕٝ وبسخب٘ٝ 8

 634/274/298 100ٞضيٙٝ تؼٟيالت دسيبفتي  9

039/362/975/2جوعول
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ِّايهتغيزتَليذ-19 بزآٍردّشيٌ



(ريال)ّشيٌِّادرصذؽزحرديف

 000/000/059/10 100ٔٛاد اِٚيٝ  1

 500/332/329 15حمٛق ٚ ٔضايبي وبسوبٖ  2

 000/360/109 80ا٘ٛاّ ا٘شطي  3

ٝ  ٍٟ٘ذاسي ٚ تٕٔيشات  4  650/997/270 90ٞضيٙ

ٝ ٞبي پيؾ ثيٙي ٘ـذٜ تِٛيذ 5  120/904/376 100%( 5/3)ٞضيٙ

270/593/145/11- جوعّشيٌِّايهتغيزتَليذ 

ٝ ٞبي ّٕٓيبتي   7  000/000/136 85ٞضيٙ

270/593/281/11جوعولّشيٌِّايهتغيزتَليذ

 

برآورد هزينه هاي كل توليد - 20

ِّايولتَليذ= سرمايه ثابت توليد +   سرمايه متغير توليد   ّشيٌ

ِّايولتَليذ=270/593/281/11+039/362/975/2=309/955/256/14 ّشيٌ
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هحاعبِليوتتوامؽذُ-21

قيمت تمام شده هزكيلو    =  ٞضيٙٝ ٞبي وُ تِٛيذ    

ُشفيت اػٕي تِٛيذ     

ليٕت تٕبْ ؿذٜ ٞش ويّٛ   =    309/955/256/14 4752سيبَ 

        000/000/3 

بزآٍردليوتفزٍػ-22



وُ اسصؽ تِٛيذات  (سيبَ)ٞضيٙٝ ٞبؿشح سديف 

 (سيبَ)ثشاػبع ُشفيت اػٕي 

 309/955/256/14 4752ليٕت تٕبْ ؿذٜ  1

2 

 

 000/000/534/18 6178ليٕت فشٚؽ ٞش ويّٛؿيشٜ خشٔب 

 000/000/400 200ليٕت فشٚؽ ٞشويّٛ وٙزبِٝ 

 000/000/278/4 1426ػٛد ٞش ويّٛ ؿيشٜ  3

 000/000/678/4- ػٛد ٞشويّٛ ؿيشٜ ٚ وٙزبِٝ  4
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 هحاسبِ شاخص ّاي هالي : فصل پٌجن

هحاسبِ فزٍش كل  -1

 هحاسبِ سَد سالياًِ -2

 هحاسبِ ًقطِ سزبسز -3

 درصذ تَليذ در ًقطِ سزبسز -4

ًزخ باسگشت سزهايِ - 5-1

سال ّاي بزگشت سزهايِ - 5-2

هحاسبِ حقَق سزاًِ - 6

هحاسبِ فزٍش سزاًِ - 7

هحاسبِ سطَح سيزبٌاي سزاًِ - 8

هحاسبِ سزهايِ گذاري سزاًِ - 9

ًسبت ارسش افشٍدُ هاشيي آالت تَليذي - 10

درصذ كاركٌاى تَليذ بِ كل كاركٌاى - 11

ًسبت سزهايِ در گزدش بِ سزهايِ ثابت - 12

هحاسبِ شاخص ّاي بْزُ ٍري طزح - 13

ًسبت سَد بِ فزٍش - 13-1

ًسبت سَد بِ سزهايِ ثابت - 13-2

 (سياى)خالصِ جذٍل سَد - 14
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هحاعبِفزٍػول-1

 (سيبَ)فشٚؽ ؿيشٜ خشٔب = 3000000×6178 =000/000/534/18   

 (سيبَ)فشٚؽ وٙزبِٝ  = 000/000/2×200 = 000/000/400   

فشٚؽ وُ سيبَ = 000/000/534/18 + 000/000/400= 000/000/934/18  

 

هحاعبِعَدعالياًِ-2

ػٛد وُ = ُشفيت تِٛيذ ×       ػٛد ٞش ٚاحذ 

ػٛد وُ   = 000/000/3×1426+000/000/400 =000/000/678/4   سيبَ 

 

هحاعبِّشيًٌِمطِعزبغز-3

ٞضيٙٝ ٘مٌٝ ػشثؼش  = ٞضيٙٝ حبثت     

 1-ٞضيٙٝ ٔتغيش      

     فشٚؽ وُ 

ٞضيٙٝ  ٘مٌٝ ػشثؼش  =   039/362/975/2  =  039/362/975/2 = 098/405/438/7

     56/0-1       270/593/281/11    – 1 
             000/000/934/18 
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هحاعبِدرصذتَليذدرًمطِعزبغز -5


دسكذ تِٛيذ دس ٘مٌٝ ػشثؼش  =   ٞضيٙٝ حبثت    × 100     
 فشٚؽ وُ –    ٞضيٙٝ ٔتغيش      

 
دسكذ تِٛيذ دس ٘مٌٝ ػشثؼش  =          100×          039/362/975/2 9/38دسكذ 

    270/593/281/11-000/000/934/18 
 
هحاعبِسهاىبزگؾتعزهايِ-5
ًزخبزگؾتعزهايِ-5-1

٘شخ ثشٌـت ػشٔبيٝ  =      ػٛد ػبال٘ٝ       × 100     
 ػشٔبيٝ ٌزاسي وُ       

 
 

دسكذ تِٛيذ دس ٘مٌٝ ػشثؼش  =         1/41 100×           000/000/678/4دسكذ 
709/768/392/11 

 
عالّايبزگؾتعزهايِ-5-2

دٚسٜ ثشٌـت ػشٔبيٝ  =   ػشٔبيٝ وُ          
 ػٛد وُ            

 
دٚسٜ ثشٌـت ػشٔبيٝ  =      709/768/392/11 4/2دٚ ػبَ ٚ چٟبس ٔبٜ 

      000/000/678/4 
 
هحاعبِحمَقعزاًِ-6

حمٛق ػشا٘ٝ  =  وُ حمٛق ٔبٞب٘ٝ          
 تٔذاد وُ وبسوٙبٖ         

حمٛق ػشا٘ٝ  =    000/825/156    =  514/238/4سيبَ      
                   37 
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هحاعبِفزٍػعزاًِ-7

فشٚؽ ػشا٘ٝ   =   فشٚؽ وُ            
تٔذادوُ وبسوٙبٖ         

  
فشٚؽ ػشا٘ٝ    =  000/000/934/18    = 432/432/134/5    سيبَ 

             37  
هحاعبِعطحسيزبٌايعزاًِ-8

 ػٌح صيشثٙبي ػشا٘ٝ    ٔؼبحت وُ ػبختٕبٟ٘ب          
   تٔذاد وُ وبسوٙبٖ             

ػٌح صيشثٙبي ػشا٘ٝ  =    2040    = 55ٔتشٔشثْ       
           37 

ِگذاريعزاًِ-9 هحاعبِعزهاي
ٝ ٌزاسي حبثت               ػشٔبيٝ ٌزاسي حبثت ػشا٘ٝ    = ػشٔبي
تٔذاد وُ وبسوٙبٖ              

ٝ ٌزاسي حبثت ػشا٘ٝ  =    000/150/349/8  = 703/652/225    سيبَ  ػشٔبي
       37 

 
ًغبتارسػافشٍدُهاؽييآالت-10
ٗ آالت   × 100         ٗ آالت ثٝ ػشٔبيٝ حبثت =   اسصؽ ٔبؿي    دسكذ اسصؽ ٔبؿي

ٝ ٌزاسي حبثت            ػشٔبي
 

ٗ آالت ثٝ ػشٔبيٝ حبثت  =   100 × 000/000/555/1 6/18دسكذ  دسكذ اسصؽ ٔبؿي
          000/150/349/8 

 
درصذواروٌاىتَليذبِولواروٌاى-11
دسكذ وبسوٙبٖ تِٛيذ ثٝ وُ وبسوٙبٖ  =    تٔذاد وبسوٙبٖ تِٛيذ  × 100          
   تٔذاد وُ وبسوٙبٖ             

دسكذ وبسوٙبٖ تِٛيذ ثٝ وُ وبسوٙبٖ  =    16   × 100 = 2/43دسكذ          
                        37 
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ًغبتعزهايِدرگزدػبِعزهايِثابت-12
٘ؼجت ػشٔبيٝ دس ٌشدؽ ثٝ ػشٔبيٝ حبثت    = ػشٔبيٝ دس ٌشدؽ × 100          

ػشٔبيٝ حبثت              
 

٘ؼجت ػشٔبيٝ دس ٌشدؽ ثٝ ػشٔبيٝ حبثت  =  709/618/043/3  × 100 = 5/36دسكذ 
           000/150/349/8 


ٍُريطزح-13 هحاعبِؽاخصّايبْز
ًغبتعَدبِفزٍػ-13-1

٘ؼجت ػٛد ثٝ فشٚؽ  =    ػٛد   ×  100       
 فشٚؽ وُ                                 

 
٘ؼجت ػٛد ثٝ فشٚؽ  =   000/000/678/4   × 100= 7/24            

             000/000/934/18 
 

ًغبتعَدبِعزهايِثابت-13-2
٘ؼجت ػٛد ثٝ ػشٔبيٝ حبثت   =        ػٛد    ×100      

  ػشٔبيٝ حبثت                    

 
٘ؼجت ػٛد ثٝ ػشٔبيٝ حبثت  =   000/000/678/4   × 100 =02/56دسكذ   

                       000/150/349/8 
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(سياى)خالصِجذٍلعَد-14
 

 1391 1390 1389 1388 1387ؿشح سديف 

دسكذاػتفبدٜ  1

اصُشفيت 

80 90 90 100 100 

 3000 3000 2700 2700 2400 (تٗ)ٔيضاٖ تِٛيذ 2

فشٚؽ  3

 (سيبَ)خبِق

000/200/147/15 000/600/040/17 000/000/934/18 000/000/934/18 000/000/934/18 

: وؼشٔي ؿٛد 4

ٝ ٞبي تِٛيذ  ٞضيٙ

247/564/405/11 778/259/831/12 309/955/256/14 309/955/256/14 309/955/256/14 

 691/044/677/4 691/044/677/4 691/044/677/4 222/340/209/4 753/635/741/3ػٛد٘بٚيظٜ  5

: وؼشٔي ؿٛد 6

ٝ ٞبي ّٕٓيبتي  ٞضيٙ

000/000/128 000/000/144 000/000/160 000/000/160 000/000/160 

 691/044/517/4 691/044/517/4 691/044/517/4 222/340/065/4 753/635/613/3ػٛدّٕٓيبتي  7

: وؼشٔي ؿٛد 8

ٞضيٙٝ غيشّٕٓيبتي 

880/786/629 240/510/708 600/233/787 600/233/787 600/233/787 

 091/811/729/3 091/811/729/3 091/811/729/3 982/829/356/3 873/848/983/2ٚيظٜ (صيبٖ)ػٛد 9

 - - - - ٔبِيبت ٚ ػٛدػٟبْ  10

ػٛدپغ اصٔبِيبت   11

ٚ ػٟبْ 

873/848/983/2 982/829/356/3 091/811/729/3 091/811/729/3 091/811/729/3 

 273/433/189/11 182/622/459/7 855/678/340/6 873/848/983/2- ػٛدٚصيبٖ ػٙٛاتي  12

ٝ  تشاص٘بٔٝ  11 ُ ث  364/244/919/14 273/433/189/11 182/622/459/7 855/678/340/6 873/848/983/2ػٛد٘م
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