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همذهِ-1

يىي اص سٚؽ ٞبي ٍٟ٘ذاسي ٌٛؿت وٝ لذٔتي ثغ عٛال٘ي داسد دٚدي وشدٖ آٖ اػت ٚ عتي 

ٍٟ٘ذاسي ٌٛؿت ثٝ . د وشدٖ ٌٛؿت ٞٓ لذٔتي عٛال٘ي تش داسدسٌفتٝ ٔي ؿٛد ايٗ ٍٟ٘ذاسي اص ٕ٘ه ع

ثٝ عٛسيىٝ دس سْ لذيٓ ثشاي ٍٟ٘ذاسي . لجُ تبسيخ ٔشػْٛ ثٛدٜ اػت د وشدٖ اص ٔبسٚػيّٝ ٕ٘ه ع

د ٚ دٚدي وشدٖ ساِجتٝ اػتفبدٜ تٛاْ ٕ٘ه ع. فشآيٙذٞبي ٌٛؿتي اص ٕ٘ه ٚ ػؼُ اػتفبدٜ ٔي ؿذٜ اػت

ٔيتٛا٘ذ احش ثٟتشي دس ٍٟ٘ذاسي داؿتٝ ٚ ضٕٙبَ رائمٝ ، سً٘ ٚ عؼٓ ٌٛؿت سا ٘يض ثيـتش ٚ ٔغّٛثتش عفظ 

.  ٕ٘بيذ

ٕٞب٘غٛسيىٝ ٌفتٝ ؿذ دٚدي وشدٖ لذيٕي تشيٗ سٚؽ ٍٟ٘ذاسي ٌٛؿت اػت ٚ لذٔت آٖ ثٝ 

دس صٔبٖ ٞبي لذيٓ دٚددادٖ ثٝ عشيك خيّي ػبدٜ ٚ ٔؼتميٓ ا٘زبْ . دٚساٖ غبس٘ـيٙي ثـش ٔيشػذ

ٔي ؿذ أب أشٚصٜ دٚد دس وٛسٜ ٞبي ٔخلٛف تِٛيذ ٚ دس اتبله ٞبي وبٔالَ لبثُ وٙتشَ ٔٛسد اػتفبدٜ 

لشاس ٔي ٌيشد أب دس ٞش عبَ اكَٛ دٚددادٖ عي ػبِيبٖ دساص تفبٚت صٙذا٘ي ٘ىشدٜ ٚ ٞٙٛص ٞٓ ػٕٛٔبَ 

.  دٚد سا اص ػٛختٗ ٘بلق يب وٙذ خبن اسٜ صٛة ٞبي ػخت ٔب٘ٙذ صٛة ثّٛط تِٛيذ ٔي وٙٙذ

دادٖ ػغش ٚ عؼٓ خبف ثٝ ٌٛؿت، ٍٟ٘ذاسي ٚ عٛال٘ي : ٞبي اكّي دٚد وشدٖ ػجبستٙذ اص ٞذف

وشدٖ ػٕش ٔغلَٛ، تِٛيذٔغلَٛ رذيذ ، ايزبد سً٘ ٔغّٛة ٚ خبكي دس ٌٛؿت ٚ رٌّٛيشي اص 

. اوؼيذاػيٖٛ ٔغلَٛ
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.هشخصاتفٌيطزح.تعزيف،ٍيضگيّا-2

ضزٍرتاجزايطزح-2-1

ٕٞب٘غٛسي وٝ ٌفتٝ ؿذ اص اٞذاف ػٕذٜ دٚدي وشدٖ ٚ ؿٛس وشدٖ ٌٛؿت عٛال٘ي وشدٖ ػٕش 

اص آ٘زبييىٝ وٝ ٔبٞي يىي اص ػشيغ اِفؼبدتشيٗ ٌٛؿت ٞب ٔي ثبؿذ اص ديشثبص ايٗ . ٍٟ٘ذاسي آٖ اػت

تٛاٖ ٌفت وٝ ثٝ  أب ثٝ عٛس وّي ٔي. ٞب ثشاي ٍٟ٘ذاسي ٔبٞي دس ػغظ ٚػيغ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت سٚؽ

ٔلشف ٔبٞي دٚدي دس عبَ ٚ دِيُ پيـشفت تىِٙٛٛطي ٚ تٛػؼٝ سٚؽ ٞبي رذيذ ٍٟ٘ذاسي ٔبٞي، تِٛيذ 

 ٞبي دٚدي ٚ عبضش دس رٟبٖ ٘ؼجت ثٝ ٌزؿتٝ وٕتش ؿذٜ اػت أب ثب ايٗ عبَ ثٝ دٚ ػّت ٞٙٛص ٔبٞي

: ثبصاس ٔلشف خٛد سا دس اػتفبدٜ ػبٔٝ داسا ٞؼتٙذ ؿٛس

ٕٞب٘غٛسي وٝ لجالَ ٌفتٝ ؿذ ٞذف اص دٚدي وشدٖ تٟٙب ٍٟ٘ذاسي ٘يؼت ثّىٝ ػغش ٚعؼٓ ٚسً٘  -1

خبكي وٝ دساحش دٚدي وشدٖ ٔبٞي ثٛرٛد ٔي آيذ ثٝ ػٙٛاٖ ٔغلِٛي رذيذ اصٔبٞي ٔٛسد تمبضبي ٔشدْ 

. ثٛدٜ ٚاص آٖ اػتمجبَ  ٔي ؿٛد

ػّيشغٓ پيـشفت تىِٙٛٛطي ٚكٙؼت ٞٙٛصٞٓ وّيٝ أىب٘بت پيـشفتٝ ثشاي ٍٟ٘ذاسي ايٗ ٘ٛع - 2

ٔغلٛالت دسخيّي اصٔٙبعك ٚوـٛسٞبي د٘يب ٚرٛد ٘ذاسد ِٚزا دسايٗ ٔٙبعك اػتفبدٜ اصسٚؽ ٞبيي ٔخُ 

تبٔيٗ ٘يبصٞبي پشٚتئيٙي ٔشدْ ٔٙغمٝ ٔٙبػت  دٚدي وشدٖ رٟت ٍٟ٘ذاسي اصضبيؼبت پشٚتئيٙي ٚ ٚ ؿٛس

. ػّٕي ٔي ثبؿذ ٚ

ٌزاؿتٝ دٚد  اص ثبص ٔٛسد تٛرٝ ثٛدٜ ٚ ديش تِٛيذ ٔلشف ٔبٞي ٞبي ؿٛسٚدٚدي دسوـٛسٔب اص

 ػبَ لجُ تٟٙب 20داسد ثغٛسي وٝ تب  ٔبص٘ذساٖ ٚرٛد داؿتٝ ٚ اػتبٟ٘بي ٌيالٖ ٚ ٞبي صيبدي دس خب٘ٝ

ٔبٞي دٚدي اصؿٕبَ ايشاٖ ثٝ ؿٟشٞبي ديٍش اسػبَ ٔي ٌشديذ أب دسصٙذ ػبَ اخيش ثٝ ػّت افضايؾ 
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ٝ ٞب ٚ آثٍيشٞبي ٞبي  عزٓ تِٛيذ ٔبٞي دسآة داخّي ٚ اػتبٟ٘بي رٙٛثي وـٛس ٚ ٘يض ثشخي اص دسيبص

. ٌٛ٘بٌٛ٘ي ثشاي اعذاث دٚدخب٘ٝ ٞبي ٔذسٖ ٚػٙتي ثٝ ػُٕ آٔذٜ اػتداخّي الذأبت 

ٞٓ ٚعٙبٖ ٔب عؼٓ ٔبٞي دٚدي سا ثٝ ٔبٞي تبصٜ تشريظ ٔي دٞٙذ ثغٛسوّي داليُ ارشاي ايٗ پشٚطٜ ثٝ 

. ؿشط صيش ٔي ثبؿذ

رٌّٛيشي اصضبيؼبت ٔبٞي دسػٛاعُ ثٝ ػّت ػذْ دػتشػي ثٝ أىب٘بت ٔٙبػت ٍٟ٘ذاسي،عُٕ ٚتٛصيغ  -

. ٔبٞي تبصٜ

. ػذْ ٚرٛد تبػيؼبت صيشثٙبيي رٟت اعذاث تبػيؼبت ٔذسٖ ٍٟ٘ذاسي دسػٛاعُ -

. ػُٕ آٚسي ٔبٞي ثٝ سٚؿي وٝ ٔغّٛة ٌشٜٚ وخيشي اصافشاد داخُ ٚخبسد وـٛس ٔي ثبؿذ -

تٛػؼٝ ٔلشف ٔبٞي دس٘مبعي وٝ أىبٖ سػب٘ذٖ ٔبٞي ثلٛست تبصٜ يب ٔٙزٕذ ؿذٜ ثٝ آٖ ٔٙبعك ٕ٘ي  -

. ثبؿذ

ثُ دػتشػي دسػٛاعُ، ػشٔبيٝ ٌزاسي وٓ اِٚٛطي ػبدٜ ٚػذْ ٘يبص ثٝ تبػيؼبت صيشثٙبيي غيشقٖته -

. ٚالتلبدي ثٛدٖ دسٔميبع ٞبي وٛصه ٚػٙتي

 

تعزيفهحصَل–2-2

كيذ ٔبٞي ػٛأُ  اػت صيشا پغ اص ٌٛؿت ٔبٞي ثشخالف ٌٛؿت عيٛا٘بت ديٍش فؼبدپزيش

ايٗ  آٟ٘بػت ٚ پزيش دس ٞبي ٚاوٙؾ صيبدي ػجت فبػذ ؿذٖ آٖ ٔيـٛ٘ذ يىي اصػٛأُ ٚرٛد صشثي

ٞبي ديٍش  ٌشٔب، ػبُٔ اص ايٗ سٚ اوؼيظٖ ٞٛا ٚ. ؿٛ٘ذ ٔزبٚست ٞٛا ثٝ ػشػت اوؼيذ ٔي ٞبي دس صشثي

 كيذ، آٟ٘ب سا ٔٙزٕذ يب فشآٚسي وشد تب اص فؼبد ثبيذ پغ اص ثشاي رٌّٛيشي اص فؼبدپزيش ٔبٞي اػت ٚ
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يىي اص ايٗ سٚؽ ٞبي فشآٚسي دٚدي . فؼبدپزيشي آٟ٘ب رٌّٛيشي ؿٛد ٚصٔبٖ ٍٟ٘ذاسي آٟ٘ب افضايؾ يبثذ

. ؿٛسوشدٖ ٔبٞي اػت ٚ

ٔٛسد ايٗ ٔغلَٛ ثبيذ خبعش ٘ـبٖ وشد آٖ اػت وٝ دٚدي وشدٖ ٔبٞي  ٘ىتٝ ٟٕٔي وٝ دس

فمظ ثشاي ٍٟ٘ذاسي ٌٛؿت ٔبٞي اصفبػذ ؿذٖ ثٝ وبسٕ٘ي سٚد ثّىٝ ثؼيبسي اصٔشدْ ٔبٞي دٚدي سا ثٝ 

ٔضايبي ٟٔٓ ٔبٞي دٚدي ٘ؼجت ثٝ  دٞٙذ وٝ ايٗ يىي اص ٔي آٖ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاسثٛدٖ خبعش ٔغجٛع 

٘ىتٝ ديٍش ايٗ اػت وٝ ثٝ دِيُ تِٛيذ ػٙتي ايٗ ٔغلَٛ أىبٖ . ٔٙزٕذ ٔي ثبؿذ ا٘ٛاع وٙؼشٚي ٚ

ٖ ثٝ خلٛف دسؿٟشٞبي ثضسي ٔمذٚس ٘يؼت ِزا صٙب٘ضٝ ثٝ كٛست كٙؼتي تِٛيذ ؿٛد آتٟيٝ 

. ٚدسثبصاسٞبي ٔلشف ثب ثؼتٝ ثٙذي ٔٙبػت اسائٝ ٌشدد ٔٛسد اػتمجبَ لشاس ٔيٍيشد

 

ٍيضگيّاٍهشخصاتفٌيطزح-2-3

اسصؽ غزايي ٔبٞي ٔب٘ٙذ ٌٛؿت ثيـتش ثٝ ػشؿبسثٛدٖ آٖ اص پشٚتئيٗ ٞب اػت ٚٔمذاس پشٚتئيٗ 

. آٖ ثٝ ٔمذاسپشٚتئيٗ ٞبي ٔٛرٛد دسٌٛؿت ثذٖٚ صشثي ٘ضديه اػت

ثب پشٚتئيٗ ” آالػتيٗ“پشٚتئيٗ ٔبٞي اص٘ظشداسا ثٛدٖ ٔمذاسوٕتشي ثبفت پيٛ٘ذي ٚ٘ذاؿتٗ 

ٔيضاٖ ٔبٞي سا اص٘ظش . ٌٛؿت تفبٚت داسد ٚ٘ؼجت ثٝ ٌٛؿت ٌبٚ ٌٚٛػفٙذ، آة ٚٔٛاد صائذ ثيـتشي داسد

: ويفيت ٌٛؿت آٟ٘ب ٔي تٛاٖ ثٝ دٚ دػتٝ تمؼيٓ وشد

 ٔؼٕٛالَ)ٔب٘ٙذ ٔبٞي ػفيذ ٚپٟٗ وٝ عبٚي ا٘ذوي صشثي  (يب ٔبٞي ٞبي وٓ صشة)ٔبٞي ٞبي ػفيذ -

. ٞؼتٙذ ( دسكذ اػت1 اص وٕتش

يذ اػت ٚٔبٞي ٞبي صشة ٔٙجغ ثب اسصؿي اص ٚيتبٔيٗ ٞبي ٔغَّٛ دسصشثي ٔخُ  ٔبٞي ٔٙجغ فؼفش ٚ -

دسوـٛس ٔب ٔبٞي ثٝ .اص ايٗ ٚيتبٔيٗ ٞب اػت سٚغٗ وجذ ٔبٞي ٔٙجؼي ػشؿبس.  اػت D  ٚAٚيتبٔيٗ 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

عٛس ػٕذٜ اص دسيبي خضس دسؿٕبَ ٚ دسيبي رٙٛة كيذ ٔي ؿٛد ٚ دسػبَ ٞبي اخيش ثب تٛرٝ ثٝ تجّيغبت 

ٞبي دسيبيي، ٔلشف ايٗ ٘ٛع  ػبيش فشآٚسدٜ ٞبي ٌشٚٞي دس ساثغٝ ثب خٛاف ٔفيذ ٔبٞي ٚ سػب٘ٝ

 ويٌّٛشْ 5 عذٚد 76ٔيضاٖ ٔلشفي ػشا٘ٝ ايٗ ٔغلَٛ دسػبَ . ٔغلٛالت دس وـٛس افضايؾ يبفتٝ اػت

. ٔبٞي ٌضاسؽ ؿذٜ اػت

ٔلشف ٔبٞي ػجت وبٞؾ ٔيضاٖ وّؼتشَٚ خٖٛ ٔي ؿٛد ٚ٘مؾ ٟٕٔي دسپيـٍيشي ٚٔؼبِزٝ 

. ثيٕبسي لّجي داسد

 

بزرسياستاًذاردّايهحصَلتَليذي-3

.وذهحصَلٍشوارُتعزفِگوزوي–3-1

 ( 15121311:  وذ ٔغلَٛ)ٔبٞي دٚدي -

 ( 15121312: وذ ٔغلَٛ )ٔبٞي ؿٛس- 

  530559 : (ٔبٞي خـه وشدٜ، عتي ٕ٘ه صدٜ ِٚي دٚدي ٘ـذٜ)سفٝ ٌٕشوي تغت ػٙٛاٖ عؿٕبسٜ ت- 

 

استاًذاردّايهليٍجْاًي–3-2

اي دس ٔٛسد  ايشاٖ، ٞيش اػتب٘ذاسد تذٚيٗ ؿذٜ ٔبٞي ؿٛس دس ثٝ دِيُ تِٛيذ ػٙتي ٔبٞي دٚدي ٚ

. ايٗ ٔغلَٛ ٚرٛد ٘ذاسد

 دس ٔٛسد خلٛكيبت ٔبٞي ؿٛس، M 32142 CGSB ثٝ ؿٕبسٜ ASTMإِّّي  اػتب٘ذاسد ثيٗ

.  ٔٙتـش ؿذٜ اػت1991خـه ؿذٜ دسػبَ  دٚدي ٚ
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

هَاردهصزفٍواربزدّايهحصَل-4

ِيىٗ ثٝ دِيُ . ٔلشف ا٘ٛاع ٔبٞي ثٝ ػٙٛاٖ يىي اص الالْ ػجذ غزايي خب٘ٛادٜ ٞب، ٔتذاَٚ اػت

ػذْ ػِٟٛت دػتشػي ٚ ػبدات ٔلشفي ٔشدْ وـٛسٔبٖ، ٌٛؿت ٔشؽ ٔذاْ ثيـتش ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس 

دس ػبَ ٞبي اخيش ٚثشاي سٚاد ٔلشف ثيـتش ٔبٞي پيبدٜ وٝ ٞبي دِٚت  ثٝ ثش٘بٔٝثب تٛرٝ ٌيشد وٝ  ٔي

 ٌيشد ٚ دس ٞب  لشاس سد تٛرٝ ثيـتشي اص ػٛي خب٘ٛادٜٚثيٙي ٔي ؿٛد ٔلشف ايٗ وبال ْ وشدٜ اػت پيؾ

ايٗ ٔٛسد فشاٞٓ وشدٖ ايٗ ٔغلَٛ دسثؼتٝ ثٙذي ٞبي ٔٙبػت ٚ ثٝ ػالٜٚ ا٘ٛاػي صٖٛ ٔبٞي دٚدي 

. ٚؿٛس ثٝ دِيُ عؼٓ ٔتفبٚت آٟ٘ب ٔي تٛا٘ذ، تبحيش صيبدي داؿتٝ ثبؿذ

 

واالّايجايگشيييرفعماّويتاستزاتضيىيواالٍ-5

.اّويتاستزاتضيىيواال-5-1

اِجتٝ . ٔبٞي ؿٛس ٚدٚدي يه ٔغلَٛ ٔغّي ٞؼتٙذ وٝ اص إٞيت اػتشاتظيه ثشخٛسداس٘يؼتٙذ

ٔي تٛاٖ ثب تـٛيك ٔشدْ ثٝ ٔلشف ٔبٞي ثٝ تذسيذ آٖ ربيٍضيٗ ٔمذاسي اص ٌٛؿت داْ ٚٔشؽ ٔلشفي 

ٔشدْ ٕ٘ٛد وٝ ايٗ وبال ٞب ٞٓ اوٖٙٛ رضء اكّي تشيٗ وبالٞبي ػجذ غزايي خب٘ٛادٜ ٞب ٞؼتٙذ ٚثٝ ٕٞيٗ 

. دِيُ اص إٞيت اػتشاتظيه صيبدي ثشخٛسداس ٞؼتٙذ

 

واالّايجايگشيي–5-2

ٞبي دأي ٌٚٛؿت ٔشؽ ٔي تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ ربيٍضيٗ اكّي ثشاي ٌٛؿت  اػتفبدٜ اص ٌٛؿت

اي اص ثبصاس ٔلشف ٌٛؿت سا ثٝ خٛد اختلبف  ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد وٝ ٞٓ اوٖٙٛ ٘يض ػٟٓ ػٕذٜ ٔبٞي دس
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

دس ػيٗ عبَ ٔلشف ٔبٞي ثٝ كٛست ٔٙزٕذ يب تبصٜ ٘يض ٔي تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ ربيٍضيٗ ٔبٞي ؿٛس . دادٜ ا٘ذ

.  دٚدي ٔغؼٛة ؿٛ٘ذ ٚ

 

بزرسيباسار-6

شزايطٍارداتٍصادرات-6-1

تبوٖٙٛ ٔٛسدي اص ٚاسدات ٔبٞي دٚدي ٚٔبٞي ؿٛس ثٝ داخُ وـٛس ٌضاسؽ ٘ـذٜ اػت ٚ ِزا 

. ؿشايظ خبكي ٞٓ ثشاي ٚاسدات آٖ ٚضغ ٘ـذٜ اػت

وـٛسٞبي ػشاق ٚ أبسات ٔتغذٜ ػشثي ثٝ  دس ٔٛسد كبدسات ٞٓ ٔمبديش ا٘ذوي اص ٔبٞي ؿٛس ثٝ

َ ٞبي   ، كٛست ٌشفتٝ اػت ِٚي ثٝ عٛس وّي ثب تٛرٝ ثٝ پيـٟٙبداتي وٝ ثشاي 80 ٚ 82تشتيت دس ػب

تِٛيذ ٚ دس كٛست أىبٖ كبدسات ايٗ ٔغلَٛ اسائٝ ؿذٜ ٔيجبيؼت دس ٔٛسد تِٛيذ آٖ وّيٝ 

.  اػتب٘ذاسدٞبي ٔشثٛط ثٝ ٔٛاد غزايي سػبيت ؿٛ٘ذ

ٔي ؿٛد كبدسات ثٝ وـٛسٞبي ٕٞزٛاس ٚ ثٝ عٛس وّي وـٛسٞبيي  ثٝ ػالٜٚ دس ؿشٚع پيـٟٙبد

.  وٝ ؿشايظ ٚاسدات ٔٛاد غزايي دس آٟ٘ب آػبٖ اػت ا٘زبْ ؿٛد

 

وشَرّايعوذُتَليذوٌٌذٍُهصزفوٌٌذُهحصَل-6-2

، آٔشيىب، وب٘بدا ٚ سٚػيٝ رضء ثضسٌتشيٗ تِٛيذ وٙٙذٌبٖ ا٘ٛاع ٔبٞي ٚ اص رّٕٝ ٔبٞي دٚدي  طاپٗ

ٝ اي ثشاي كيذ ٚ فشآٚسي ٕٞضٔبٖ آٖ سادس اختيبس داس٘ذ اص رّٕٝ  دس رٟبٖ ٞؼتٙذ ٚوـتي ٞبي پيـشفت

ٔلشف وٙٙذٌبٖ ثضسي ٔبٞي دس رٟبٖ ٔي تٛاٖ ثٝ طاپٗ ٚ ٕٞضٙيٗ ثشخي ديٍش اص وـٛسٞبي ؿشق آػيب 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

   

وـٛسٞبي آٔشيىب ، وب٘بدا ٚ سٚػيٝ ٘يض رضء ٔلشف وٙٙذٌبٖ . ٘ظيش ٔبِضي، فيّيپيٗ ٚ وشٜ اؿبسٜ وشد 

.  ثضسي ايٗ ٔغلَٛ ٞؼتٙذ

 

ليوتتَليذداخليٍجْاًيهحصَل-6-3

صٖٛ ٔبٞي دٚدي ٚ ؿٛس ثٝ ػٙٛاٖ يه وبالي ٔتذاَٚ دس ثبصاس ثٝ فشٚؽ ٕ٘ي سػذ، ليٕت 

وبالي ٔـخلي ٘ذاسد ِٚيىٗ ثش عجك آ٘ضٝ پيؾ ثيٙي ٔي ؿٛد ايٗ ٔغلَٛ دس ثبصاس ٔي تٛا٘ذ ثب ليٕت 

.   سيبَ ثٝ فشٚؽ سػذ20000عذٚد ٞش ويّٛ 

تٛػظ ؿشوت ٞبي ثضسٌي كٛست ٔي ٌيشد  (smoked herring)تِٛيذ ٔبٞي دٚدي دس رٟبٖ ثب ػٙٛاٖ 

.  يٛسٚ اػت7ٚ ليٕت ٞش ويٌّٛشْ آٖ ثٝ عٛس ٔتٛػظ عذٚد 

 

:ٍضعيتعزضٍِتماضا-6-3

.بزرسيٍاحذّايتَليذي-6-3-1

ثشسػي  ٞبي وبُٔ دس ٔؼتٙذات ٔٙتـشٜ تٛػظ ٚصاست كٙبيغ ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ ٞيش ٚاعذ 

.  فؼبِي دس صٔٙيٝ تِٛيذ ٔبٞي دٚدي ٚ ؿٛس ٚرٛد ٘ذاسد

 تٗ دس ػبَ ثٝ حجت سػيذٜ ِٚي 3000دس ٔٛسد ٔبٞي دٚدي يه ٚاعذ دس تٟشاٖ ثب ظشفيت 

.  تبوٖٙٛ فؼبِيتي رٟت اعذاث ا٘زبْ ٘ـذٜ اػت

دس عبَ . دس ٔٛسد ٔبٞي ؿٛس دس اػتبٖ ػيؼتبٖ ٚ ثّٛصؼتبٖ دٚ ٚاعذ دس دػت اعذاث اػت

.  عبضش وبسٌبٟٞبي ٔغّي دس اػتبٟ٘بي ؿٕبِي ٚ رٙٛثي ٔبٞي دٚدي ٚ ؿٛس تِٛيذ ٔي ؿٛد
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

”هاّيدٍديٍشَر“ٍارداتٍصادرات-6-3-2

.  دس صٔيٙٝ ٚاسدات ٔبٞي ؿٛس ٚ دٚدي ٔٛسدي ٌضاسؽ ٘ـذٜ اػت

ايٗ ٔغلٛالت فمظ ثٝ كٛست ٔغذٚد ٚ عجك رذَٚ ريُ ثٝ وـٛسٞبي ػشاق ٚ أبست ٔتغذٜ 

.  ػشثي كبدسات داؿتٝ اػت

(تي)همذارًاموشَررديف

 5ػشاق  1

 35أبسات ٔتغذٜ ػشثي  2

40جوعول

 

بزرسيًياسبِهحصَلبااٍلَيتصادراتتاپاياىبزًاهِچْارم-6-3-3

ٓ اوٖٙٛ ٌٛؿت ٔبٞي اوخشاَ ثٝ كٛست ٔٙزٕذ يبتبصٜ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌيشد ٚ٘يبص ػٕٛٔي  ٞ

ا٘ضٝ دس صٔيٙٝ تِٛيذ ٔبٞي دٚدي ٚ ؿٛس ثب ويفيت ٚ ثؼتٝ ثٙذي ٔٙبػت ِٖيىٗ س. سا ٔشتفغ ٔي وٙذ

الذاْ ؿٛد ايٗ ٔغلَٛ ٔي تٛا٘ذ دس ثبصاس ػٟٓ خٛد سا اص فشٚؽ ثٝ دػت آٚسد ٚ ربيٍضيٗ ٔبٞي ٔٙزٕذ 

.  ؿٛد



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 16 

دٍدي:عٌَاىطزح
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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
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

بزرسيرٍشّايتَليذهحصَل-1

ثشاي رٌّٛيشي اص فؼبد ٔبٞي ثبيذ پغ اص كيذ آٖ سا ٔٙزٕذ وشد يب ٔٛسد فشآٚسي لشاس داد وٝ 

.  دس ايٗ لؼٕت ا٘ٛاع سٚؽ ٞبي فشآٚسي ٔبٞي تٛضيظ دادٜ ٔي ؿٛد

 

رٍشاًجواد-1-1

ثشاي ايٗ ٔٙظٛس ٔبٞي سا دس . اص سٚؽ ا٘زٕبد ثشاي عفظ ويفيت ٌٛؿت ٔبٞي اػتفبدٜ ٔي  ؿٛد

أشٚصٜ ثشاي افضايؾ صٔبٖ . دسرٝ ػب٘تي ٌشاد ٔٙزٕذ ٚ ثؼتٝ ثٙذي ٔي وٙٙذ (-18)دٔبي وٕتش اص 

ثٙذي ٔبٞي ٚ رٌّٛيشي اص فؼبد ٚ وبٞؾ ويفي ٌٛؿت آٖ اص سٚؽ ٞبي ديٍشي اػتفبدٜ ٔي وٙٙذ  ثؼتٝ

. وٝ ٟٕٔتشيٗ آٟ٘ب  وٙؼشٚ وشدٖ ٔبٞي ٚ دٚدي وشدٖ ٔبٞي اػت

 

رٍشوٌسزٍوزدى-1-2

وٙؼشٚ وشدٖ ٔبٞي دس افضايؾ عَٛ ػٕش ٍٟ٘ذاسي ٌٛؿت ٔبٞي ٔٛحش اػت ٚ ثشاي ػشضٝ آٖ ثب 

.  ويفيت ػبِي ، دس دساص ٔذت، ٔفيذ اػت

ٌٛؿت ٕٞٝ ٔبٞي ٞب ثشاي وٙؼشٚ وشدٖ ٔٙبػت ٘يؼت ثّىٝ ثشاي ايٗ ٔٙظٛس تٟٙب ٔي تٛاٖ اص 

ٔبٞي ٞبي ويّىب، ٔبٞي تٗ، ٔبٞي ػبسديٗ ٚ ٔبٞي ػبِٕٖٛ اػتفبدٜ وشد وٝ ثٝ ٔبٞي ٞبي وٙؼشٚي 

د وشدٖ دس لٛعي ٞبي فّضي ٚيظٜ اي سايٗ ٔبٞي ٞب سا پغ اص خشد وشدٖ، ٌشٔب دادٖ ٚ ٕ٘ه ع. ٔؼشٚف ا٘ذ

ايٗ لٛعي ٞبي فّضي ػٝ پبسصٝ ، دٚ پبسصٝ يب لٛعي . اص رٙغ عّجي يب آِٛٔيٙيٛٔي ثؼتٝ  ثٙذي ٔي وٙٙذ

ثٙذي  أشٚصٜ ثيـتش ٔبٞيٟب سا دس لٛعي عّجي دٚپبسصٝ ثؼتٝ. آِٛٔيٙيٓ ثب ضخبٔت ٞبي ٔتفبٚت ا٘ذ

.  ٔي وٙٙذ
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

شزحواهلفزآيٌذتَليذ-2

دس ايٗ سٚؽ اٌش . ثشاي ٍٟ٘ذاسي ثٟتش ٌٛؿت ٔبٞي اص سٚؽ دٚدي وشدٖ اػتفبدٜ ٔي  ؿٛد

ٔبٞي ٞب دسؿت ثبؿٙذ،دسٖٚ ؿىٓ آٟ٘ب سا وبٔالَ خبِي ٔي وٙٙذ ٚاٌش وٛصه ٚ سيض ثبؿٙذ، ثذٖٚ خبِي 

ثشاي دٚدي وشدٖ ٔبٞي اص ػٝ سٚؽ ػشد، ٌشْ ٚ داؽ اػتفبدٜ . وشدٖ دسٖٚ ؿىٓ آٟ٘ب سا دٚدي ٔي وٙٙذ 

ثشاي تِٛيذ دٚد ثيـتش اص خبن اسٜ صٛة ٞبي ثّٛط دسخت ٞبي تيشٜ وبد ٚ غيشٜ اػتفبدٜ . ٔي ؿٛد

دٚد ٘بؿي اص ػٛصا٘ذٖ ايٗ ٌيبٞبٖ ثٝ دِيُ تِٛيذ ٔٛادي ٔب٘ٙذ فشْ آِذٞيذ ٚ اػيذ اػتيه احش .  ٔي ؿٛد

افضٖٚ ثش ايٗ . ثبوتشي وـي داس٘ذ ٚاص فؼبد ٌٛؿت ٔبٞي ثش احش فؼبِيت ثبوتشي ٞب رٌّٛيشي ٔيىٙٙذ

دٚدي وشدٖ ٔبٞي، ػجت آة صدايي اص ٌٛؿت ٔبٞي ٔي ؿٛد ٚ دس ٘تيزٝ اص سؿذ ػبصٚاسٜ ٞبي سيض 

.  رٌّٛيشي ٔي وٙذ 

 

دٍديوزدىسزد-2-1

 ( دسرٝ ػب٘تيٍشاد30 تب 28) دسرٝ ػب٘تي ٌشاد30دس ايٗ سٚؽ، ٔبٞي ٞب سادس دٔبي وٕتش اص 

ٔذت دٚدي وشدٖ ثٝ ٘ٛع فشآٚسدٜ ٞبي غزايي وٝ اص ٔبٞي تٟيٝ ٔي ؿٛد ثؼتٍي داسد ٚ . دٚدي ٔي وٙٙذ 

ثيؾ اص دٚدي وشدٖ ٔبٞي، ثبيذ آٖ سا ثب . اص صٙذ ػبػت، صٙذ سٚص تب صٙذ ٞفتٝ ٕٔىٗ اػت تغييش وٙذ

دس ػُٕ دٚدي وشدٖ ػشد ، سعٛثت ٘ؼجي ٔبٞي ثٝ ٔمذاس صيبدي ثبلي . ٕ٘ه ػٛد ٚ ػپغ دٚدي وشد

ٔي ٔب٘ذ صيشا دٚد تٟٙب ػجت خـه ؿذٖ ػغظ ثيشٚ٘ي ثذٖ ٔبٞي ٔي  ؿٛد ٚ آٖ سا دس ثشاثش ػٛأُ 

ٔبٞي دٚدي سا دس پٛؿؾ ٞبيي اص رٙغ پّي اتيّٗ، پّي پشٚپيّٗ يب . خبسري غيش لبثُ ٘فٛر ٔي وٙذ

ٝ ثٙذي ٔي وٙٙذ  4 دسرٝ ػب٘تيٍشاد عذاوخش تب 10ٔبٞي دٚدي ثؼتٝ ثٙذي ؿذٜ سا دٔبي . ػّٛفبٖ ثؼت

.  ٔبٜ ٍٟ٘ذاسي وشد ٚ ثشػىغ ٔبٞي ٔٙزٕذ ٘يبص ثٝ ػشدخب٘ٝ صيش كفش ٘ذاسد
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

دٍديوزدىگزم-2-2

 دسرٝ دٚدي ٔي وٙٙذ، صٖٛ دٚد ثٝ دسٖٚ ثذٖ ٔبٞي 40-60دس ايٗ سٚؽ ٔبٞي سا دس دٔبي 

ثٙذي  ٞبي دسٚ٘ي ٚرٛد داسد، اص ايٗ سٚ ثشاي ثؼتٝ ثخؾ وٙذ ٚ خغش آِٛدٌي حب٘ٛيٝ دس ٘فٛر ٕ٘ي

. ٞبيي وٝ ثب ايٗ سٚؽ دٚدي ؿذٜ ثبؿٙذ ثبيذ اص پّي آٔيذ ٚػّٛفبٖ ٚ ايزبد خالء اػتفبدٜ وشد ٔبٞي

. ٔبٞي دٚدي ٌشْ سا ٔي تٛاٖ دسيخضبَ ٚ عذاوخش يه ٞفتٝ ٍٟ٘ذاسي وشد

 

دٍديوزدىداغ-2-3

دٔبي دٚدي وشدٖ . اص ايٗ سٚؽ تٟٙب ثشاي دٚدي وشدٖ ػٛػيغ ٚوبِجبع اػتفبدٜ ٔي ؿٛد

ٔشاعُ دٚدي وشدٖ ٔبٞي دس . ٔذت دٚدي وشدٖ يه ػبػت اػت  دسرٝ ػب٘تي ٌشاد 4ٚ-45داؽ ثيٗ 

. ريُ تٛضيظ دادٜ ٔي ؿٛد



اًتخابهاّيٍدرجِبٌذي-هزحلِاٍل

ا٘ذاصٜ ٞٓ تمؼيٓ  ثٝ ػالٜٚ ثش عؼت ٘ٛع ٚ ٌيش٘ذ ٚ  اص ٘ظشويفيت ٔٛسد ثشسػي لشاس ٞباثتذا ثبيذ ٔبٞي

اػت ٚ  صيشا ٔيضاٖ عشاست، دٚد ٚصٔبٖ ٔٛسد ٘يبص ثشاي دٚدي وشدٖ ا٘ٛاع ٔختّف ٔتفبٚت. ثٙذي ؿٛ٘ذ

صٙب٘ضٝ ايٗ ٔشعّٝ ثٝ دسػتي ٘زبْ ٘ـٛد ٔغلَٛ ثٝ دػت آٔذٜ اص ويفيت ٚ يىٙٛاختي 

.  ٔغّٛة ثشخٛسداس ٘خٛاٞذ ثٛد
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

.تويشوزدىهاّي–هزحلِدٍم-

صٙب٘ضٝ اص ٔبٞي ٞبي سيض اػتفبدٜ ٔي وٙيٓ ٘يبصي ثٝ تٕيض وشدٖ ٘ذاسد ِٚي ثشاي ٔبٞي ٞبي 

ثضسي تٕيض وشدٖ داخُ ثذٖ ٔبٞي ٚ وٙذٖ ػش ٔبٞي دس كٛست ثضسي ثٛدٖ آٖ ضشٚسي 

.  اػت

 

.شَروزدىهاّي–هزحلِسَم-

ثشاي سػيذٖ ثٝ عؼٓ ثٟتش ٚ ٕٞضٙيٗ افضايؾ صٔبٖ ٍٟ٘ذاسي ٔبٞي اٖ سا ثيؾ اص 

ثشاي ايٗ ٔٙظٛس ٔؼٕٛالً اص ٔغَّٛ اؿجبع ٕ٘ه عؼبْ اػتفبدٜ . دٚدي وشدٖ ؿٛس ٔي وٙٙذ

ٔي ؿٛد ٚ ٕ٘ه خـه ثٝ ٘ذست ثٝ وبس ٔي سٚد صيشا اػتفبدٜ اص ٔغَّٛ ٕ٘ه اؿجبع ػجت 

ثبيذ تٛرٝ داؿت وٝ دس عيٗ ؿٛس وشدٖ ٔبٞي ثبيذ ٔيضاٖ . يىٙٛاختي ٔغلَٛ ٔي ؿٛد

غّظت ٔغَّٛ دسكذ اؿجبع ثبلي ثٕب٘ذ ٚ ثٝ ٕٞيٗ ٔٙظٛس ثبيذ ثٝ عٛس ٔذاْٚ ثٝ آٖ ٕ٘ه 

ٞش صٝ غّظت ٕ٘ه ثيـتش ٚ . صيشا ٔبٞي ٔمذاسي اص ٕ٘ه سا رزة ٔي وٙذ. اضبفٝ وشد

ثٝ عٛس ػٙتي اص عٛضضٝ ٞبي . ٔبٞي وٛصىتش ثبؿذ ػُٕ ؿٛس وشدٖ صٚدتش ا٘زبْ ٔيـٛد

ٕ٘ه اػتفبدٜ ٔي ؿٛد ِٚي ثشاي ثبال ثشدٖ سا٘ذٔبٖ ٚ وبٞؾ صٔبٖ الصْ ثشاي ايٗ وبس ٔي 

تٛاٖ ٔبٞي ٞب سا ثٝ كٛست رشيبٖ ٔختّف اِزٟت اص يه وب٘بَ ٔغتٛي ٕ٘ه اؿجبع ػجٛس 

داد، عشوت ٔبٞي ٞب ٞٓ ثٝ رزة ثٟتش ٕ٘ه وٕه ٔي وٙذ ٚ ٞٓ رشيبٖ پيٛػتٝ ٔغَّٛ 

ٕ٘ه اؿجبع ػجت ٔي ؿٛد ٕٞٛاسٜ ٔبٞي ٞب ثب ٕ٘ه اؿجبع ثب غّظت يىٙٛاخت دس تٕبع 

.  ثبؿٙذ
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

آٍيشاىوزدىهاّي-هزحلِچْارم-

دس سٚؽ ػٙتي ٔبٞي سا ثب تٛرٝ ثٝ ا٘ذاصٜ ٚ ٚصٖ آٖ ثٝ ٚػيّٝ سيؼٕبٖ يب ػيخ يب 

تىٝ ٞبي ثبسيه صٛة اٚيضاٖ ٔي وٙٙذ ِٚي ٔي تٛاٖ اص ؿجىٝ ٞبي تٛسي ٔخلٛف ثشاي 

ايٗ ٔٙظٛس اػتفبدٜ وشد ٚ ػالٜٚ ثش ػشػت ثخـيذٖ ثٝ فشآيٙذ اص خشاة ؿذٖ ظبٞش ٔبٞي 

.  ايٗ ٔٛسد ثشاي فشٚؽ ٔبٞي دٚدي ثؼيبس ٔٛحش اػت. ٞٓ رٌّٛيشي ٕ٘ٛد

 

شستي-هزحلِپٌجن-

ايٗ ٔشعّٝ ثشاي صدٚدٖ ا٘ٛاع آِٛدٌي ٞبيي وٝ دس ٔشاعُ ٔختّف ٕٞشاٜ ٔبٞي ٚرٛد 

داس٘ذ ا٘زبْ ٔي ٌشدد  ٚ ثٝ ػالٜٚ ٕ٘ه اضبفي سٚي ثذٖ ٔبٞي دس ٔشعّٝ ؿٛس وشدٖ ٔبٞي 

.  ٘يض ؿؼتٝ ٔي ؿٛد

 

خشهوزدى–هزحلِششن-

پغ اص ؿٛس وشدٖ ٚ لجُ اص ؿشٚع دٚد دادٖ ثبيؼتي آة اضبفي ٔبٞي ٞب ٌشفتٝ 

اٌش آة ٔبٞي لجُ اص دٚد دادٖ ثٝ . ٘بٔيذٜ ٔي ؿٛد« خؾ وشدٖ »ايٗ ػُٕ اكغالعبً . ؿٛد

ٔمذاس وبفي ٌشفتٝ ٘ـٛد تجخيش آة اص يه ػٛ ثبػج ػشد ؿذٖ ػغظ ثذٖ ٔبٞي ؿذٜ ٚ اص 

ػٛي ديٍش ٔٛاد عبكّٝ اص تزضيٝ عشاستي صٛة ثٝ ٚيظٜ ٔٛاد لغشا٘ي ثٝ ٔمذاس صيبدي سٚي 

اص ٕٞٝ ٟٕٔتش . ػغظ ثذٖ ٔبٞي رٕغ ؿذٜ ٚ ثٝ آٖ سً٘ لٟٜٛ اي تيشٜ ٚ ظبٞش ثذي ٔي دٞذ

.  ايٙىٝ صٔبٖ الصْ ثشاي دٚدي وشدٖ ٔبٞي ثؼتٍي ثٝ ٔيضاٖ آة ٔبٞي داسد
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

ٞش صٝ ٔيضاٖ آة ثذٖ ٔبٞي ثيـتش ثبؿذ، صٔيٗ دٚدي وشدٖ آٖ عٛال٘ي تش خٛاٞذ 

ٔؼٕٛالً ٔبٞي ٞب سا دس اعبق ٞبي ٔخلٛف ثب تٟٛيٝ ؿذيذ خـه ٔي ٕ٘بيٙذ ِٚي ايٗ . ثٛد

 ػبػت لجُ اص ؿشٚع دٚد دادٖ 12-14ػُٕ سا ٔي تٛاٖ ثب آٚيضاٖ وشدٖ ٔبٞي دس دٚدخب٘ٝ 

. ٚ يب دس ٞٛاي آصاد ا٘زبْ داد ٔـشٚط ثش ايٙىٝ غجبس ٚ رسات خبسري سٚي ٔبٞي ٘ٙـيٙذ

صٔبٖ الصْ ثشاي خـه وشدٖ ٔبٞي دس ٞٛاي آصاد ثؼتٍي وبُٔ ثٝ دسرٝ عشاست، سعٛثت ٚ  

ثذيٟي اػت دس ٞٛاي خـه ٚ ٌشْ ثب ٚصؽ ثبد، صٔبٖ وٛتبٞتشي . ٔيضاٖ ٚصؽ ثبد داسد

.  ثشاي ٌشفتٗ سعٛثت اضبفي ٔبٞي الصْ اػت

ٝ  ٔي تٛاٖ الذاْ ثٝ ػٛصا٘ذٖ  دس كٛست ِضْٚ ثشاي خـه وشدٖ ٔبٞي دس دٚدخب٘

.  صٛة ٚ تِٛيذ عشاست ثذٖٚ ايزبد دٚد ٕ٘ٛد

دس ٞش كٛست لجُ اص الذاْ ثٝ دٚدي وشدٖ ٔبٞي ثبيؼتي سعٛثت ػغظ ثذٖ ٔبٞي 

ٝ ٞبي صيشيٗ پٛػت دس ٍٞٙبْ . اص سعٛثت ثبفت داخّي آٖ وٕتش ثبؿذ سعٛثتي وٝ اص الي

خـه وشدٖ ٔبٞي خبسد ٔي ؿٛد ايزبد عفشٜ ٞبيي دس داخُ ثبفت وشدٜ ٚ ٚرٛد ايٗ 

عفشٜ ٞب ػجت ٘فٛر ثٟتش دٚد ثٝ داخُ ثبفت ٞبي داخّي ٔبٞي ٚ دس ٘تيزٝ ايزبد ٔبٞي 

ثبصوشدٖ ػشپٛؽ  ٞبي ثشا٘ـي ٍٞٙبْ خـه وشدٖ ثٝ ٚيظٜ . دٚدي ثب ويفيت ثٟتش ٔي ٌشدد

دس ٔبٞي ٞبي ثضسي وٝ ثٝ كٛست دسػتٝ دٚدي ٔي ؿٛ٘ذ احش صيبدي دس اص ثيٗ سفتٗ 

ٔيضاٖ افت ٚصٖ ٍٞٙبْ خـه وشدٖ، ثؼتٝ ثٝ ٘ٛع، . لؼٕتي اص سعٛثت داخّي ٔبٞي داسد

 دس 5-20ا٘ذاصٜ ٚ سٚؽ پبن وشدٖ ٔبٞي ٚ ٘يض ثؼتٝ ثٝ ؿشائظ آة ٚ ٞٛايي ٔٙغمٝ ثيٗ 

.  كذ ٔي ثبؿذ
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

دٍدخاًِ-هزحلِّفتن-

دٚدخب٘ٝ سا ٔي تٛاٖ دس ا٘ذاصٜ ٞبي ٔختّف ثب تٛرٝ ثٝ ٔيضاٖ فشاٚسي ٔغلَٛ فشآٚسي 

ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ثشاي دٚدي ؿذٖ ا٘ٛاع ٔختّف . ؿذٜ دس ٞش ٔشعّٝ ٚ ٘ٛع ٔبٞي ػبخت

اوخشاً صٙذ دٚدخب٘ٝ دس وٙبس ٞٓ ػبختٝ ٔي ؿٛد تب . ٔبٞي تب صٙذ سٚص صٔبٖ ٔٛسد ٘يبص اػت

صٔب٘ي وٝ يه ٔغِٕٛٝ دس عبَ دٚدي ؿذٖ اػت ثتٛاٖ ٕٞضٙبٖ ثٝ فشآيٙذ ادأٝ داد ٚ ثٝ 

.  تٙبٚة دٚدخب٘ٝ سا پش ٚ خبِي وشد

دس دٚدخب٘ٝ ٞب دٚد، عشاست، سعٛثت ٘ؼجي ٞٛا ٚ صٔبٖ دٚد دادٖ، ػٛأُ تؼييٗ 

دس ايٗ ٔشعّٝ ٞٓ ثٝ ٚػيّٝ تٟٛيٝ ٔٙبػت ٔي تٛاٖ ٔيضاٖ . وٙٙذٜ ويفيت ٔغلَٛ اػت

.  سعٛثت ٘ؼجي دٚدخب٘ٝ سا وبٞؾ داد تب ػّٕيبت ػشػت ثيـتشي ثٍيشد

دس ػُٕ ثشاي ايٙىٝ ثٝ ويفيت ٔغّٛة ثشػيٓ دس دٚدخب٘ٝ دٔبي دٚد سا ثٝ تذسيذ 

دس فشآيٙذ كٙؼتي ٔي تٛاٖ ثٝ . افضايؾ ٔي دٞٙذ ٚ يه ثبسٜ دس عذاوخش دٔب لشاس ٕ٘ي دٞٙذ

ٝ ٞبي ثٝ ٞٓ پيٛػتٝ ثب  ربي افضايؾ تذسيزي دٔب دس يه دٚدخب٘ٝ اص يه ػشي دٚدخب٘

ؿشايظ ٔختّف اػتفبدٜ وشد ٚ ثب عشوت ٔبٞي ٞب دس داخُ ايٗ دٚدخب٘ٝ ثٝ تذسيذ ثٝ ؿشايظ 

ٝ رٛيي وشد صيشا وٝ دٚد خشٚري  دِخٛاٜ سػيذ ثٝ ايٗ عشيك ٔي تٛاٖ دس خبن اسٜ ٞٓ كشف

اص دٚدخب٘ٝ اَٚ وٝ دٔبي آٖ ا٘ذوي پبييٗ آٔذٜ اػت سا ٚاسد دٚدخب٘ٝ دْٚ وشدٜ ٚ ثٝ ٕٞيٗ  

تشتيت دٚد خشٚري اص دٚدخب٘ٝ دْٚ سا ٚاسد دٚدخب٘ٝ ػْٛ ٔي وٙيٓ ٚ ٕٞيٗ وبس سا تب عذ 

.  الصْ ادأٝ ٔي دٞيٓ ٚ دس ٟ٘بيت دٚد خشٚري دس دٔبي ثؼيبس پبييٗ تشي خٛاٞذ ثٛد
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

تمؼيٓ ثٙذي دٚدخب٘ٝ ثٝ ٔغفظٝ ٞبي ٔختّف ثشاي ا٘ٛاع ٔبٞي  اص رّٕٝ ديٍش 

الذأبتي اػت وٝ ثشاي اػتفبدٜ ثٟيٙٝ اص تزٟيضات ٚ تٟيٝ ٔغلٛالت ٔتٙٛع سا ثٝ عٛس 

.  ٕٞضٔبٖ اص يه دػتٍبٜ ٔي تٛاٖ ا٘زبْ داد

ثب ثٝ وبسٌيشي ايٗ سٚؽ ٔي تٛاٖ صٔبٖ صٙذ سٚص دس سٚؽ ػٙتي سا ثٝ صٙذيٗ 

.  ػبػت تمّيُ داد

اٌش . دس ايٗ سٚؽ ٘ٛع خبن اسٜ ثٝ وبس سفتٝ ٞٓ اص إٞيت صيبدي ثشخٛسداس اػت 

ايٗ رسات سٚي ٔبٞي ٔي ٘ـيٙذ ِٚي ايٗ ٔـىُ سا . ا٘ذاصٜ رسات خبن اسٜ خيّي سيض ثبؿٙذ

ٝ ٞبي ثٟٓ پيٛػتٝ ٚ تٟٙب يه وٛسٜ تِٛيذ دٚد ٔزضا عُ  ٔي تٛاٖ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ دٚدخب٘

ثٝ ايٗ تشتيت وٝ دٚد خشٚري اص وٛسٜ تِٛيذ دٚد سا اص يه فيّتش ػجٛس ٔي دٞيٓ . وشد

ػپغ ثٝ تشتيت ٚاسد دٚدخب٘ٝ ٔي وٙيٓ ِزا ٔي تٛاٖ  اص ا٘ٛاع ٔختّف خبن اسٜ اػتفبدٜ 

ٕ٘ٛد ٚ فمظ ثبيذ  اص ثٝ وبس ثشدٖ ثشخي اص ا٘ٛاع صٛة ٞب وٝ عؼٓ ٔبٞي سا خشاة ٔي وٙذ 

.  خٛدداسي ٕ٘بئيٓ

 

سزدوزدىٍبستِبٌذي–هزحلِّشتن-

دس ٟ٘بيت ٔبٞي دٚدي خشٚري اص دٚدخب٘ٝ سا ػشد وشدٜ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛع ٔغلَٛ 

ايٗ ٔشعّٝ دس ػيٗ ػبدٌي . دس ثؼتٝ ثٙذي ٞبي ٔٙبػت ثشاي اسائٝ ثٝ ثبصاس آٔبدٜ ٔي وٙٙذ

اص ٟٕٔتشيٗ ٔشاعُ فشآيٙذ تِٛيذ ٔي ثبؿذ صيشا ٔغلَٛ ثؼذ اص ايٗ ٔشعّٝ ٚاسد ثبصاس 

. ٔي ؿٛد ٚ ٔـتشيبٖ داخّي ٚ خبسري ثٝ ٘ٛع ثؼتٝ ثٙذي ٚ ويفيت آٖ تٛرٝ ٚيظٜ داس٘ذ
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

ٔغلَٛ تِٛيذي ايٗ عشط ثب تٛرٝ ثٝ ؿشايظ آة ٚ ٞٛايي ٚ دس دػتشع ثٛدٖ ٔبٞي تبصٜ اص 

.  ويفيت ٔختّفي ثشخٛسداس خٛاٞذ  ثٛد

.  دس ٕ٘ٛداس ريُ اسائٝ ٔي ؿٛد« فشآيٙذ ؿٛس ٚ دٚدي وشدٖ ٔبٞي»  ٌب٘ٝ 8ٔشاعُ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 ٔبٞي ٔٙزٕذ رٚة ؿذٜ

 ا٘تخبة ٚ دسرٝ ثٙذي

 تٕيض وشٖ ٔبٞي

ٔبٞي تبصٜ 
  

 ؿٛس وشدٖ

 آٚيضاٖ وشدٖ

 خـه وشدٖ

 ا٘تمبَ ثٝ دٚدخب٘ٝ

 ؿؼتٗ

 ػشد وشدٖ ٚ ثؼتٝ ثٙذي
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

ُّايوٌتزلويفيت-3 بزرسيايستگاّْا،هزاحلٍشيَ

تٛرٝ ٚيظٜ اي ثٝ ويفيت « سضبيت ٔـتشي»أشٚصٜ دس ٞش ٚاعذ تِٛيذي ٚ ثب ٞذف 

ٜ ا٘ذاصي ٚاعذ تِٛيذي، آصٔبيـٍبٜ ٚ  ٔغلٛالت تِٛيذي داس٘ذ ٚ ثشاي ايٗ ٔٙظٛس اص آغبص سا

وٙتشَ ويفي سا دس صبست ػبصٔب٘ي خٛد دس ٘ظش ٔي ٌيش٘ذ ٚ ٚػبيُ ٚ تزٟيضات ٚ ٔىبٖ 

دس ايٗ ٚاعذ ٞٓ ايؼتٍبٜ ٞبي وٙتشَ ويفي . ٔٙبػت ثشاي ايٗ ٚاعذ سا دس ٘ظش ٔيٍيش٘ذ

.  ريُ ٚظيفٝ وٙتشَ ويفيت ٔغلٛالت تِٛيذ دس تٕبْ ٔشاعُ فشآيٙذ سا ثٝ ػٟذٜ داس٘ذ



وٌتزلويفيتهَاداٍليِ-

ٔي ثبؿذ ٔٛسد « ٔبٞي» دس ايٗ ايؼتٍبٜ ٔٛاد اِٚيٝ اكّي ٔٛسد ٘يبص عشط وٝ ٕٞبٖ 

.  وٙتشَ لشاس ٔي ٌيشد وٝ ػٛأّي اص لجيُ ا٘ذاصٜ ٚ تبصٜ ثٛدٖ ثيـتش ٔذ ٘ظش ٔي ثبؿذ

َ ٞبي ؿىُ  دس ساثغٝ ثب ٕ٘ه ٔٛسد اػتفبدٜ ٞٓ ضٕٗ تٛرٝ ثٝ خٛساوي ثٛدٖ آٖ وٙتش

. ظبٞشي ٚ آِٛدٌي ٞبي آٖ ا٘زبْ ٔي ؿٛد



وٌتزلويفيتهحصَلحييتَليذ-

دس ايٗ ايؼتٍبٜ ػٕذتبً ػٛأّي ٔخُ دٚد، عشاست، سعٛثت ٘ؼجي ٞٛا ٚ صٔبٖ دٚد 

.  دادٖ دس دٚدخب٘ٝ ٚ  ٔيضاٖ سعٛثت ٔبٞي لجُ اص ػّٕيبت دٚد دادٖ وٙتشَ ٔي ؿٛد

 

وٌتزلويفيتهحصَلتَليذي-

دس ايٗ دػتٍبٜ ػٕذتبً ٘غٜٛ ثؼتٝ ثٙذي، ٘ٛع ثؼتٝ ثٙذي ٚ ٘غٜٛ ا٘جبسؽ آٖ ٔٛسد 

.  وٙتشَ لشاس ٔي ٌيشد
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

بزآٍردظزفيتٍبزًاهِتَليذساالًِ-4

ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ايٗ ٚاعذ ثٝ سٚؽ كٙؼتي ٚ ثب تغيشاتي وٝ دس عشط پيـٟٙبد 

ٌشديذٜ اػت ثشاي اِٚيٗ ثبس ساٜ ا٘ذاصي ٔي ؿٛد ٚ ثشاي فشٚؽ ٔغلَٛ ثبيذ ػّٕيبت 

ثبصاسيبثي ثٝ ٕٞشاٜ تجّيغبت سػب٘ٝ اي ٔٙبػجي ثشاي اٖ كٛست ٌيشد ٚ ثٝ ػالٜٚ ثبيذ ثب تٛرٝ 

 تٗ 500ثٝ تِٛيذ كٙؼتي اص ٘ظش تٟيٝ ٔٛاد اِٚيٝ ٘يض ثٝ كشفٝ ثبؿذ عذالُ ظشفيت تِٛيذ 

.  دس ػبَ ٔبٞي دٚدي دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت

 

آشٌاييباهاشييآالتتَليذي-5

ٝ اي ثشاي تِٛيذ ٔغلٛالت ايٗ  ٕٞب٘غٛس وٝ لجالً ٌفتٝ ؿذ ٔبؿيٗ آالت پيـشفت

عشط ثٝ وبس ٌشفتٝ ٕ٘ي ؿٛد ٚ ثيـتش فشآيٙذ دس اتبق ٞبي ٔخلٛف وٝ ٔزٟض ثٝ ػيؼتٓ 

تٟٛيٝ ٔتٙبػت ثب فشآيٙذ ٔي ثبؿذ، كٛست ٔي ٌيشد ٚ ػٕذٜ تزٟيضات ؿبُٔ تزٟيضات 

.  ا٘تمبَ ٔبٞي اص ٔشعّٝ اي ثٝ ٔشعّٝ ديٍش ٚ ثؼتٝ  ثٙذي ٚ ٍٟ٘ذاسي ٔغلَٛ ٔي ثبؿذ

: ِيؼت تزٟيضات ٔبؿيٗ آالت تِٛيذي ايٗ ٚاعذ ثٝ ؿشط ريُ ٔي ثبؿذ

دٚدخب٘ٝ ٚ تزٟيضات رب٘جي ٔٛسد ٘يبص - 

تزٟيضات ا٘تمبَ ٔبٞي - 

دػتٍبٜ خـه وٗ - 

دػتٍبٜ ثؼتٝ ثٙذي - 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

آشٌاييباتجْيشاتٍتاسيساتعوَهي-5-2

ايٗ ٚاعذ تِٛيذي ٘يض ٕٞضٖٛ ديٍش ٚاعذٞبي كٙؼتي ثشاي ا٘زبْ فؼبِيت ٞبي خٛد 

٘يبصٔٙذ ٔزٕٛػٝ اي اص تبػيؼبت ٚ تزٟيضات رب٘جي ثٛدٜ وٝ ٕٞشاٜ ٔبؿيٗ آالت خظ تِٛيذ 

: تبػيؼبت ايٗ ٚاعذ ػجبستٙذ اص. لبدس ثٝ پـتيجب٘ي اص تِٛيذ ٔغلٛالت ثبؿٙذ

 

:آسهايشگاُ-5-2-1

ثٝ ٔٙظٛس وٙتشَ ٔٛاد اِٚيٝ، ٔغلِٛت عيٗ تِٛيذ ٚ ٔغلِٛت ٟ٘بيي آصٔبيؾ ٞبي 

.  ٔختّفي ا٘زبْ ٔي ؿٛد وٝ ػٕذٜ آصٔبيؾ ٞبي ا٘زبْ ؿذٜ ثٝ كٛست صـٕي ٔي ثبؿذ



تعويزگاُ-5-2-2

تؼٕيشٌبٜ ايٗ ٚاعذ تِٛيذي وٝ ػٕذتبً ٔشثٛط ثٝ ػشٚيغ ٞبي فٙي ٚ ٍٟ٘ذاسي 

ٔبؿيٗ آالت ا٘زبْ ٔي ؿٛد ؿبُٔ اثضاس وبسٌبٞي ٔٙبػت ٔي ثبؿذ ٚ دس تؼٕيشات اػبػي 

.  ٔؼٕٛالً اص خذٔبت پيٕب٘ىبساٖ اػتفبدٜ ٔي ؿٛد

 

ٍسايلًمليِعوَهيٍحولًٍمل-5-2-3

.  ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛع ٚاعذ تِٛيذي ثٝ ٚػبيُ عُٕ ٚ ٘مُ ريُ ٔٛسد ٘يبص اػت

 

تؼذاد ٘ٛع ٚػيّٝ ٘مّيٝ سديف 
 2ٚا٘ت ثبس  1
 2ػٛاسي  2



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 29 

دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

تاسيساتبزق-5-2-4

ثب تٛرٝ ثٝ ٘يبص ٔبؿيٗ آالت تِٛيذ ٚ تبػيؼبت ايٗ ٚاعذ ثٝ ثشق تبػيؼبت ريُ ثشاي 

.  ثشق سػب٘ي دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت

 

ؿشط سديف 

 ويّٛ ٚات 100ا٘ـؼبة ثشق ثب تٛاٖ ٔلشفي  1

٘لت تبثّٛ ثشق  2

 

تاسيساتآبزساًي-5-2-5

دس خظ تِٛيذ ايٗ ٚاعذ ٚ ثشاي ػّٕيبت ؿؼتـٛ ٚ ٕٞضٙيٗ ػبيش لؼٕت ٞبي ايٗ 

ٚاعذ تِٛيذ ٘يبص ثٝ آة ٔي ثبؿذ وٝ تبػيؼبت آٖ ؿبُٔ ٔخبصٖ آة سػب٘ي ٚ ِِٛٝ وـي دس 

.  ايٗ عشط پيؾ ثيٙي ؿذٜ اػت

 

سيستناطفايحزيك-5-2-6

ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛع ٚاعذ تِٛيذي ٚ ػذْ آتؾ صا ثٛدٖ ٔٛاد اِٚيٝ، ثشاي پيـٍيشي، 

َ ٞبي آتؾ ٘ـب٘ي دس ايٗ عشط پيؾ ثيٙي ؿذٜ اػت10اػتفبدٜ اص  .   وپؼٛ
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

بزآٍرداًزصيهَردًياسطزح-6

بزآٍردبزقهَردًياس-6-1

ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛع ٔبؿيٗ آالت ٚ تبػيؼبت ايٗ ٚاعذ، تٛاٖ ٔلشفي ثشق ٔٛسد ٘يبص 

.   ويّٛ ٚات ثشآٚسد ؿذٜ اػت100



آبهَردًياس-6-2

آة ٔٛسد ٘يبص ايٗ ٚاعذ وٝ ؿبُٔ آة ؿؼتـٛي خغٛط تِٛيذ، فضبي ػجض، آة 

.   ٔتش ٔىؼت دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت20ؿؼتـٛي ٔبؿيٗ آالت ٚ ٔلشف وبسٌشاٖ سٚصا٘ٝ 

 

سَختهَردًياسرٍسا6-3ًِ


ٔمذاس ؿشط سديف 

 ِيتش 100ثٙضيٗ  1
 ٔتش ٔىؼت 30ٌبص  2
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

بزآٍردسهيي،ساختواىّايتَليذٍغيزتَليذي-7

بزآٍردهساحتساختواىّايتَليذيٍغيزتَليذي-7-1

فضبي ٔٛسد ٘يبص ثشاي ٞش يه اص ػبختٕبٖ ٞبي ثخؾ ٞبي ٔختّف تِٛيذ، ا٘جبس، - 

آصٔبيـٍبٜ، اداسي ٚ سفبٞي ٚ ٍٟ٘جب٘ي ثب تٛرٝ ثٝ ٔيضاٖ فضبي ٔٛسد ٘يبص ثشاي ٘لت 

ٗ آالت، عُٕ ٚ ٘مُ ٚ ػبيش ٚ تشدد پشػُٙ ؿبغُ دس ٚاعذ تِٛيذي ثشآٚسد ؿذٜ اػت  ٔبؿي

.  وٝ دس رذَٚ ريُ اسائٝ ٔي ؿٛ٘ذ

 
 (ٔتش ٔشثغ)ٔؼبعت وُ ؿشط سديف 

 500ػبِٗ تِٛيذ   1
 150ا٘جبسٞب  2
 50آصٔبيـٍبٜ ٚ تؼٕيشٌبٜ  3
 100اداسي، سفبٞي ٚ خذٔبتي  4
 800رٕغ وُ  



بزآٍردسهييٍهحَطِساسي-7-2

ثشاي فضبي .  ٔتش ٔشثغ ثشآٚسد ؿذٜ اػت 5000صٔيٗ ٔٛسد ٘يبص ايٗ ٚاعذ تِٛيذي 

ٖ ٞب ٚ ثشاي خيبثبٖ وـي ٚ پبسويًٙ % 2ػجض  ايٗ % 35فضبي وُ ٚاعذ ٟٔٙبي ػبختٕب

.  فضب دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

. پالٖ وّي ايٗ ٚاعذ ثٝ ؿشط ريُ ٔي ثبؿذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بزآٍردًيزٍياًساًيهَردًياسطزح-8

٘يشٚي ا٘ؼب٘ي دس ٞش ٚاعذ تِٛيذي اص ربيٍبٜ ثباليي ثشخٛسداس اػت ٚ اػتفبدٜ اص 

٘يشٚٞبي ٔبٞش ٚ ٔتخلق ٔي تٛا٘ذ وبسايي، ػٛددٞي ٚ ويفيت ٔغلٛالت يه ؿشوت سا 

دس رذَٚ ريُ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔٛسد ٘يبص ايٗ ٚاعذ ثٝ تفىيه ثخؾ ٞبي . تضٕيٗ ٕ٘بيذ

.  تِٛيذ، پـتيجب٘ي ٚ اداسي آٚسد ؿذٜ اػت

ي
ضا

 ف

 وگٍباوي

س
سب

ي 
ضا

 ف

 اوبار خاك اري

 اوبار ومل

 اوبار ماٌي مىجمذ

 ساختمان اداري َ رفاٌي

 آزمايشگاي َ مىتره ميفيت

ساله بستً بىذي َ اوبار 

 محصُه

 ساله تُليذ

 سرد مردن

 دَدخاوً

 محفظً خشل مردن

 محفظً شُر مردن

ساله اوتخاب، درجً 

 بىذي َ تميس مردن ماٌي
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شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 

 33 

دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

 

 

تؼذاد پشػُٙ ؿشط سديف 

 ٘فش 1ٔذيشيت  1

 2وبسؿٙبع تِٛيذ  2

 8وبسٌش ػبدٜ 

 4وبسٌش ٔبٞش 

 3تىٙؼيٗ 

 2تىٙؼيٗ فٙي  3

 6 ٔبِي ، فشٚؽ ٚ خذٔبتي –وبسٔٙذ اداسي  4

 25رٕغ وُ  

 

 بزآٍردهَاداٍليِهَردًياسطزح-9

ٔي ثبؿذ وٝ ػٕذتبً اص ػغظ اػتبٖ  لبثُ تبٔيٗ ٔي « ٔبٞي»ٔٛاد اكّي فشآيٙذ تِٛيذ - 

ٚصٖ دس ٍٞٙبْ خـه ؿذٖ ٚ % 30ثبؿٙذ وٝ ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ضبيؼبت ٚ ٕٞضٙيٗ وبٞؾ 

 تٗ دس ػبَ ا٘ٛاع ٔبٞي دس ا٘ذاصٜ ٞبي ٔختّف ٚ ثٝ كٛست تبصٜ 850ظشفيت تِٛيذي ٚاعذ، 

.  يب ٔٙزٕذ ٘يبص داسيٓ



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

 ويٌّٛشْ ٕ٘ه ٔٛسد ٘يبص اػت وٝ ثب 211ثشاي تٟيٝ ٞش ٔتش ٔىؼت ٔغَّٛ اؿجبع ٕ٘ه، - 

تٛرٝ ثٝ ظشفيت ٚاعذ تِٛيذي ٚ ٕٞضٙيٗ ٔيضاٖ ٕ٘ىي وٝ ٔبٞي دس خٛد عُ ٔي وٙذ دس 

.   تٗ ٕ٘ه تلفيٝ ؿذٜ خٛساوي دس ػبَ ٘يبص داسي125ٓٔزٕٛع 

 ويٌّٛشْ خبن اسٜ ٔٛسد ٘يبص اػت وٝ ثب 100ثشاي دٚدي وشدٖ ٞش تٗ ٔبٞي عذٚد - 

رذَٚ ٔٛاد اِٚيٝ ٔٛسد .  تٗ خبن اسٜ دس ػبَ ٔٛسد ٘يبص اػت50تٛرٝ  ثٝ ظشفيت عشط، 

.  ٘يبص دس ريُ اسائٝ ٔي ؿٛد

 

ٔيضاٖ ٔلشف ػبال٘ٝ ٘ٛع ٔبدٜ اِٚيٝ  سديف 

 تٗ 850ٔبٞي تبصٜ  يب ٔٙزٕذ  1

 تٗ 125ٕ٘ه تلفيٝ ؿذٜ خٛساوي  2

 تٗ 50خبن اسٜ  3

 تٗ 70ٚػبيُ ثؼتٝ ثٙذي  4



 بزًاهِسهاىبٌذياجزايطزح-10

ٜ ا٘ذاصي ثٝ ٔٛلغ ٞش عشط تِٛيذي ٔؼتّضْ داؿتٗ ثش٘بٔٝ ارشايي ٔٙبػت ثٝ ٕٞشاٜ  سا

ٜ ا٘ذاصي ٚاعذ تِٛيذي  َ ٞبي ٔؼتٕش ٔي ثبؿذ  ِزا ثشاي سا دٚدي ٚ ؿٛس وشدٖ » وٙتش

 . ثش٘بٔٝ صٔبٖ ثٙذي ريُ اسائٝ ٔي ٌشدد« ٔبٞي



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

 

 

صٔبٖ ؿشط سديف 
 (ٔبٜ)

ٔالعظبت 

ٝ ٞبي  2تٟيٝ صٔيٗ ٚ اخز ا٘ـؼبة آة ٚ ثشق  1 ثؼضي اص فؼبِيت ٞب ٚثش٘بٔ
تؼشيف ؿذٜ ثٝ كٛست ٔٛاصي 

ا٘زبْ ٔي ؿٛد ِزا صٔبٖ ساٜ 
ا٘ذاصي ايٗ عشط وٕتش اص ايٗ 

. ٔذت ٔي ثبؿذ

ػفبسؽ خشيذ ٔبؿيٗ آالت تِٛيذ ٚ  2
تبػيؼبت ٚ تزٟيضات ػٕٛٔي 

3 

ٖ ػبصي ٚ  3 ٝ ػبصي، ػبختٕب ػّٕيبت ٔغٛع
آٔٛصؽ ٘يشٚٞب 

3 

٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصي ٔبؿيٗ آالت تِٛيذي ٚ  4
تبػيؼبت ػٕٛٔي 

2 

 1تِٛيذ آصٔبيـي  5
 1ثٟشٜ ثشداسي تزبسي  6

 

پيشٌْادهحلاجزايطزح-11

 ثشاي ا٘تخبة ٔٙغمٝ ٔٙبػت ثشاي اعذاث ٚاعذ تِٛيذي ثبيذ صٙذ ػبُٔ سا ٔٛسد 

يىي ٘ضديىي ثٝ ثبصاس ٔلشف ٚ ساٟٞبي استجبعي ٔٙبػت ٚ ديٍشي دس . ثشسػي لشاس داد

دػتشع ثٛدٖ ٔٛاد اِٚيٝ ٚ أىبٖ دػتشػي ثٝ اػتفبدٜ اص ٘يشٚٞبي ا٘ؼب٘ي ٔبٞش، ٔتخلق 

. ٚ ثٛٔي ٔي ثبؿذ

ثشاي ساٜ ا٘ذاصي ايٗ ٚاعذ دس اػتبٖ ؿٟشٞبي آثبداٖ، ؿبدٌبٖ، ٔبٞـٟش ٚ ػٛػٍٙشد 

. پيـٟٙبد ٔي ٌشدد



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

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



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

هعزفيهحصَلٍبزًاهِتَليذسالياًِ-1

ايزبد يه ٚاعذ تِٛيذي ٔبٞي دٚدي ٚ ؿٛس ؿذٜ دس »ٞذف اص ارشاي ايٗ عشط 

. ٔي ثبؿذ« ا٘ذاصٜ ٞبي ٔختّف

 

ٔيضاٖ ؿشط سديف 

 تٗ 500ٔبٞي دٚدي ٚ ؿٛس ؿذٜ  1

 سٚص 120تؼذاد سٚص وبس دس ػبَ  2

 ٘ٛثت 1تؼذاد ٘ٛثت وبس دس سٚص  3

 ػبػت 8ػبػت وبسي دس ٞش ٘ٛثت  4

 

رٍشتَليذهحصَل-2

:  فشآيٙذ تِٛيذ ٔبٞي دٚدي ٚ ؿٛس ؿذٜ ثٝ ؿشط ريُ اػت

ا٘تخبة ٚ دسرٝ ثٙذي  -

 تٕيض وشدٖ ٔبٞي -

 ؿٛس وشدٖ -

 آٚيضاٖ وشدٖ -

 ؿؼتٗ -

 خـه وشدٖ -

 ا٘تمبَ ثٝ دٚدخب٘ٝ -

ٝ ثٙذي -  ػشد وشدٖ ٚ ثؼت



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

بزآٍردهمذاريٍرياليهَاداٍليِ-3



ٔيضاٖ ٘بْ ٔٛاد اِٚيٝ سديف 

ٔٛسد ٘يبص 

ثٟبي ٚاعذ ٚاعذ 

 (سيبَ)

ثٟبي وُ 

 (سيبَ)

 000/000/100/5 000/000/6تٗ  850ٔبٞي تبصٜ يب ٔٙزٕذ  1

 000/000/125 000/000/1"  125ٕ٘ه تلفيٝ ؿذٜ خٛساوي  2

 000/000/20 000/400"  50خبن اسٜ  3

 000/000/700 000/000/10"  70ٚػبيُ ثؼتٝ ثٙذي  4

 000/000/945/5رٕغ وُ 

 

بزآٍردهمذاريٍريالياًزصيهَردًياس-4

 

ثٟبي ٚاعذ ٔمذاس ٚاعذ ؿشط سديف 

 (سيبَ)

ثٟبي وُ 

 (سيبَ)

 000/000/42 350 000/120ويّٛٚات ػبػت ثشق  1

 000/000/9 1500 000/6ٔتشٔىؼت آة  2

 000/000/36 1000 36000ِيتش ثٙضيٗ  3

 000/125 250 500ٔتشٔىؼت ٌبص  4

 000/161/51رٕغ وُ 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

بزآٍردًيزٍياًساًيٍّشيٌِّايآى-5

 

تؼذاد ؿشط سديف 

 (٘فش)

ٔتٛػظ عمٛق 

 (سيبَ)ٔبٞب٘ٝ 

 14عمٛق وُ ثشاي 

 (سيبَ)ٔبٜ  

 000/000/98 000/000/7 1ٔذيشيت  1

 000/000/168 000/000/6 2وبسؿٙبع  2

 000/000/224 000/000/4 4وبسٌش ٔبٞش  3

 000/000/336 000/000/3 8وبسٌشػبدٜ  4

 000/000/245 000/500/3 5تىٙيؼيٗ  5

 000/000/294 000/500/3 6ٔبِي ٚ خذٔبتي -وبسٔٙذ اداسي 6

 1//000/000/365-  25رٕغ وُ  7

 000/950/313- - ثيٕٝ وبسفشٔب 23% 8

 000/950/678/1رٕغ وُ ٞضيٙٝ ٞبي ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

بزآٍردّشيٌِّايهاشييآالتتَليذ-6



ثٟبي ٚاعذ تؼذاد ٘بْ ٔبؿيٗ آالت سديف 

 (سيبَ)

ثٟبي وُ 

 (سيبَ)

 000/000/150 000/000/150يىؼشي ٚػبيُ ؿؼتٗ ٚ ؿٛس وشدٖ  1

 000/000/100 000/000/100 1خـه وٗ  2

 000/000/230 000/000/230 1دٚدخب٘ٝ ٚ تزٟيضات رب٘جي  3

 000/000/250 000/000/250 1دػتٍبٜ ثؼتٝ ثٙذي  4

 000/000/250 000/000/250ينسري تزٟيضات ا٘تمبَ  ٔبٞي  5

 000/000/980رٕغ وُ  

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

بزآٍردّشيٌِّايتجْيشاتٍتأسيساتعوَهي-7

 

ثٟبي ٚاعذ تؼذاد ٘بْ تزٟيضات سديف 
 (سيبَ)

ثٟبي وُ 
 (سيبَ)

 000/000/200 000/000/200يىؼشي تأػيؼبت ثشق ٚ ثشق سػب٘ي  1
 000/000/50 000/000/50" تأػيؼبت آة ٚ آة سػب٘ي  2
 000/000/80 000/000/80" تأػيؼبت ػشٔبيؾ ٌٚشٔبيؾ  3
 000/000/50 000/000/50" ػيؼتٓ اعفبء عشيك  4
 000/000/70 000/000/70" ػيؼتٓ تلفيٝ آة  5
ُ آصٔبيـٍبٞي ٚوبسٌبٞي  6  000/000/100 000/000/100" ٚػبي
 000/000/5 000/000/5 1ثبػىَٛ  7

 000/000/555رٕغ وُ  

 

بزآٍردّشيٌِّايٍسائطًمليِعوَهيٍٍسايلحولًٍمل-8



ثٟبي ٚاعذ تؼذاد ٘بْ ٚػيّٝ سديف 

 (سيبَ)

ثٟبي وُ 

 (سيبَ)

 000/000/160 000/000/80 2ٚا٘ت ثبس  1

 000/000/140 000/000/70 2ػٛاسي  2

 000/000/300رٕغ وُ  

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

ِّايلَاسمٍاثاثيِاداري-9 بزآٍردّشيٌ

ٝ ٞبي ٔشثٛط ثٝ تزٟيضات ٚ ٚػبيُ اداسي ٚ خذٔبتي ثٝ ؿشط ريُ اػت : ٞضيٙ

 

بْايٍاحذتعذادشزحرديف

(ريال)

بْايول

(ريال)

 000/000/6 000/000/2 3خظ تّفٗ ٚ فبوغ  1

 000/000/8 000/000/4ػشي 2ٔجّٕبٖ اداسي  2

 000/600 000/600ػشي 8وٕذ ٚ فبيُ  3

 000/800/4 000/600سري 8ٔيضٚ ِٛاصْ اِتغشيش  4

 000/000/4 000/200سري 20كٙذِي  5

 000/000/20 000/000/10عذد 2سايب٘ٝ  6

 000/600/47رٕغ وُ  

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

بزآٍردّشيٌِّايسهيي،ساختواىٍهحَطِساسي-10

بزآٍردّشيٌِّايسهيي–10-1



 (سيبَ)ثٟبي وُ (سيبَ)ثٟبي ٚاعذٚاعذ ٔمذاس سديف 

 000/000/500 000/100ٔتشٔشثغ  5000 1

 

بزآٍردّشيٌِّايساختواىساسي–10-2



همذارشزحرديف
(هتزهزبع)

بْايٍاحذ
(ريال)

بْاي
(ريال)ول

 000/000/750 000/1500 500ػبِٗ تِٛيذ  1

 000/000/225 000/1500 150ا٘جبسٞب  2

 000/000/95 000/1900 50آصٔبيـٍبٜ ٚتؼٕيشٌبٜ  3

 000/000/210 000/2100 100اداسي،سفبٞي ٚخذٔبتي    4

 000/000/280/1-  800رٕغ وُ 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

ِّايهحَطِساسي-10-3 بزآٍردّشيٌ



 (سيبَ)ثٟبي وُ (سيبَ)ثٟبي ٚاعذ ٔمذاس ؿشط سديف 

 000/000/150 000/50 ٔتش ٔشثغ 3000خبوجشداسي، خبوشيضي ٚ تؼغيظ  1

 000/000/90 000/300 ٔتش ٔشثغ 300ديٛاس وـي  2

 000/000/90 000/300 ٔتش ٔشثغ 300خيبثبٖ وـي ٚ پبسويًٙ  3

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

 000/9000 000/300 ػذد تيش ثشق 30سٚؿٙبيي  5

 000/000/439رٕغ وُ  



ِّايسهيي،ساختواىٍهحَطِساسيجوعبٌذيبز-10-4 آٍردّشيٌ



ٝ ٞب ؿشط سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

ٝ ٞبي ػبختٕبٖ ػبصي   1  000/000/280/1ٞضيٙ

ٝ ٞبي ٔغٛعٝ ػبصي  2  000/000/439ٞضيٙ

 000/000/719/1 2 ٚ 1رٕغ سديف  3

 000/000/500ٞضيٙٝ صٔيٗ  4

 000/000/219/1رٕغ وُ 

 



بسمه تعالي  
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

بزآٍردّشيٌِّايلبلاسبْزُبزداري-11



ٝ ٞبؿشط سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

 000/000/15ٞضيٙٝ ٔغبِؼبت ٔمذٔبتي ٚ تٟيٝ عشط ارشايي   1

ٝ ٞبي تبػيغ ؿشوت ٚ اخز ٔزٛصٞب   2  000/000/10ٞضيٙ

ٝ ٞبي ربسي دٚسٜ ارشاي عشط  3  000/000/500ٞضيٙ

ٝ ٞبي ٔشثٛط ثٝ دسيبفت تؼٟيالت ثب٘ىي  4  000/000/60ٞضيٙ

 000/000/300ٞضيٙٝ ٞبي آٔٛصؿي ٚ ثٟشٜ ثشداسي اصٔبيـي  5

ٝ ٞب   6  000/250/44ػبيش ٞضيٙ

 000/250/929رٕغ وُ  7

 

بزآٍردسزهايِثابت-12



ٝ ٞب ؿشط  سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

 000/000/980ٔبؿيٗ آالت  تِٛيذ   1

 000/000/555تزٟيضات ٚ تبػيؼبت ػٕٛٔي   2

 000/000/300ٚػبيُ ٘مّيٝ  3

 000/000/500صٔيٗ  4

 000/000/719/1ػبختٕبٖ ٚ ٔغٛعٝ ػبصي  5

ٜ ا٘ذاصي  6  000/750/76٘لت ٚ سا

ٝ ٞبي پيؾ ثيٙي ٘ـذٜ  7  500/537/206 ( الالْ فٛقدسكذ 5)ٞضيٙ

ٝ ٞبي لجُ اص ثٟشٜ ثشداسي  8  000/250/929ٞضيٙ

 500/537/266/5رٕغ وُ 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

ٍردسزهايِدرگزدشآبز-13



ٝ ٞب تؼذاد سٚص وبسي ؿشط سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

 666/666/1981 سٚص 40ٔٛاد اِٚيٝ داخّي  1

 500/562/699سٚص 50عمٛق ٚ ٔضايبي وبسوٙبٖ   2

 208/712/27سٚص 65ا٘ٛاع ا٘شطي ٔٛسد ٘يبص  3

ٝ ٞبي فشٚؽ  4  000/000/40- ٞضيٙ

ٝ ٞب 5  069/447/137-  ( دسكذ الالْ فٛق5)ػبيش ٞضيٙ

 443/388/886/2رٕغ وُ  6

 

بزآٍردسزهايِگذاريولًٍحَُتاهييهٌابع-14

ٍردسزهايِگذاريولآبز-14-1

ػشٔبيٝ  ٌزاسي وُ = ػشٔبيٝ حبثت + ػشٔبيٝ دس ٌشدؽ 

ػشٔبيٝ  ٌزاسي وُ  = 500/537/266/5 +443/388/886/2 = 443/918/152/8سيبَ      

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

ًحَُتاهييهٌابعٍاخذٍامباًىي-14-2



سزهايِگذاريدرصذشزحرديف

(ريال)

 000/615/106/2 40ػٟٓ ٔتمبضي ػشٔبيٝ حبثت   1

 500/922/159/3 60ػٟٓ ثب٘ه ثٝ كٛست ٚاْ دساص ٔذت 

 533/916/865 30ػٟٓ ٔتمبضي ػشٔبيٝ دس ٌشدؽ  2

 910/471/020/2 70ػٟٓ ثب٘ه ثٝ كٛست ٚاْ وٛتبٜ ٔذت 

 067/866/282 14 (وٛتبٜ ٔذت)ػشٔبيٝ دس ٌشدؽوبسٔضد  3

 150/389/442 14 ( ػب5ِٝ)ػشٔبيٝ حبثت دساص ٔذت

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

ِّاياستْالن-15 بزآٍردّشيٌ

 

ٝ ٞبدسكذ ؿشط سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

 000/000/98 10ٔبؿيٗ آالت تِٛيذ  1

 000/500/55 10تبػيؼبت ػٕٛٔي  2

 000/000/30 10ٚػبيُ ٘مّيٝ  3

 000/950/85 5ػبختٕبٖ ٚ ٔغٛعٝ ػبصي  4

 000/520/9 20احبحيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  5

 000/675/7 10ٞضيٙٝ ٘لت ٚ ساٜ ا٘ذاصي  6

 750/653/20 10پيؾ ثيٙي ٘ـذٜ  7

 750/298/307- رٕغ اػتٟالن داسايي ٞبي حبثت  8

 000/850/185 20اػتٟالن لجُ اص ثٟشٜ ثشداسي  9

 750/148/493رٕغ وُ اػتٟالن 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

ِّايغيزعولياتي-16 بزآٍردّشيٌ



ٝ ٞبؿشط سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

 000/850/185اػتٟالن لجُ اص ثٟشٜ ثشداسي  1

 150/389/442وبسٔضد تؼٟيالت ثب٘ىي دساص ٔذت  2

 150/239/628رٕغ وُ 

 

ِّايًگْذاريٍتعويزات-17 بزآٍردّشيٌ



ٝ ٞبدسكذ ؿشط سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

 000/000/49 5ٔبؿيٗ آالت تِٛيذ  1

 000/500/55 10تبػيؼبت ػٕٛٔي  2

 000/000/30 10ٚػبئظ ٘مّيٝ  3

 000/380/34 2ػبختٕبٖ ٚ ٔغٛعٝ ػبصي  4

 000/760/4 10احبحيٝ ٚ ِٛاصْ اداسي  5

ٝ ٞبي پيؾ ثيٙي ٘ـذٜ يٞض 6  000/682/8 دسكذ الالْ فٛق 5٘

 000/322/182رٕغ وُ 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

ِّايعولياتي-18 بزآٍردّشيٌ



ٝ ٞبؿشط سديف   (سيبَ)ٞض٘ي

ٝ ٞبي غيش پشػّٙي دفتش ٔشوضي  1  000/000/20ٞضيٙ

ٝ ٞبي ربسي آصٔبيـٍبٜ  2  000/000/40ٞضيٙ

 000/000/160ٞضيٙٝ ٞبي فشٚؽ  3

 000/000/50ٞضيٙٝ ٞبي عُٕ ٚ ٘مُ  4

 000/000/270رٕغ وُ 

 

بزاٍردّشيٌِّايثابتتَليذ-19



ٝ ٞبدسكذ ؿشط سديف   (سيبَ)ٞضيٙ

 500/107/1427 85عمٛق ٚ ٔضايبي وبسوٙبٖ  1

 200/232/10 20ا٘ٛاع ا٘شطي  2

 750/148/493 100ٞضيٙٝ اػتٟالن  3

 200/232/18 10ٞضيٙٝ ٍٟ٘ذاسي ٚ تؼٕيشات  4

 223/205/68-  ( دسكذ5/3)ٞضيٙٝ ٞبي پيؾ ثيٙي ٘ـذٜ 5

 873/925/016/2- رٕغ ٞضيٙٝ ٞبي تِٛيذ   6

 000/500/40 15ٞضيٙٝ ٞبي ػّٕيبتي  7

 075/533/10 100( 002/0)ثيٕٝ وبسخب٘ٝ  8

 067/866/282 100وبسٔضد تؼٟيالت ثب٘ىي  9

 015/825/350/2رٕغ وُ ٞضيٙٝ ٞبي حبثت 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

ِّايهتغيزتَليذ-20 بزآٍردّشيٌ

 

 (سيبَ)ٞضيٙٝ ٞبدسكذ ؿشط سديف 

 000/000/945/5 100ٔٛاد اِٚيٝ  1

 500/842/251 15عمٛق ٚ ٔضايبي وبسوٙبٖ  2

 800/928/40 80ا٘ٛاع ا٘شطي  3

 800/089/164 90ٞضيٙٝ ٞبي ٍٟ٘ذاسي ٚ تؼٕيشات  4

ٝ ٞبي پيؾ ثيٙي ٘ـذٜ  5  139/065/224-  دسكذ 5/3ٞضيٙ

 239/926/625/6- رٕغ ٞضيٙٝ ٞبي ٔتغيش تِٛيذ  6

ٝ ٞبي ػّٕيبتي  7  000/500/229 85ٞضيٙ

ٝ ٞبي ٔتغيش تِٛيذ   239/426/855/6رٕغ وُ ٞضيٙ

 

ِّايولتَليذ-21 بزآٍردّشيٌ

ٝ ٞبي ٔتغيش تِٛيذ          ٞضيٙٝ ٞبي وُ تِٛيذ = ٞضيٙٝ حبثت تِٛيذ + ٞضيٙ

ٝ ٞبي وُ تِٛيذ  = 015/825/350/2+239/426/855/6=254/251/206/9سيبَ         ٞضيٙ

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

هحاسبِليوتتوامشذُ-22

ليٕت تٕبْ ؿذٜ ٞشويّٛ  = ٞضيٙٝ ٞبي وُ تِٛيذ        

      ظشفيت اػٕي تِٛيذ 

18413رياه  سيبَ
000/500

254/251/206/9
 

ٍردليوتفزٍشآبز-23



ٝ ٞب ؿشط سديف  وُ اسصؽ تِٛيذ ثشاػبع  (سيبَ)ٞضيٙ

ظشفيت اػٕي 

 254/251/206/9 18413ليٕت تٕبْ ؿذٜ ٞش ويّٛ  1

 000/500/968/11 23937ليٕت فشٚؽ ٞش ويّٛ  2

 000/000/762/2 5524ػٛد ٞش ويّٛ   3

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

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  
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

  

:فزٍشولهحاسبِ-1

 فشٚؽ وُ =  ٞش ويّٛليٕت فشٚؽ ×تِٛيذ ظشفيت 

فزٍشول=23937×500000=000/500/968/11

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدول=ظزفيتتَليذ×سَدّزويلَ

سَدول=000/500×5524=000/000/762/2

هحاسبِّشيٌِتَليذدرًمطِسزبسز-3

ِسز=ّشيٌِثابت ًِمطِسزب ّشيٌ

ّشيٌِهتغيز

 فشٚؽ وُ    

 

    919/034/467/5
57/01

015/825/350/2

000/500/968/11

239/426/855/6
1

015/825/350/2







ٝ  تِٛيذ دس ٘مغٝ ػشثؼش  =  ٞضيٙ

 

تَليذًمطِسزبسزدرصذهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًمطِسزبسزدر درصذتَليذ=ّشيٌ

ِهتغيز فزٍشول–ّشيٌ



46100درصذ
239/426/855/6000/500/968/11

015/825/350/2



 درصذ تُليذ در وقطً سربسر= 

                              

-1  



بسمه تعالي  
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

هحاسبِسهاىبزگشتسزهايِ-5



ًزخباسگشتسزهايِ-5-1

ًزخباسگشتسزهايِ=سَدساالًِ×100

ِگذاريول سزهاي





ًزخباسگشتسزهايِ= 

 

 

بزگشتسزهايِدٍرُ-5-2

دٚسٜ ثشٌـت ػشٔبيٝ     = ػشٔبيٝ وُ         =                  
       ػٛدوُ 

 
دٚسٜ ثشٌـت ػشٔبيٝ       =    8/152/918/443  =3   ػٝ ػبَ              

           000/000/762/2 

 

عمٛق ػشا٘ٝ = ٜ    وُ عمٛق ٔبٞبٖٔغبػجٝ عمٛق ػشا٘ٝ    - 6

      تؼذاد وُ وبسوٙبٖ 

 

517/627/6رياه    
25

928/687/165
 =  ٝ٘عمٛق ػشا

9/33100درصذ
443/918/152/8

000/000/762/2




بسمه تعالي  
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

هحاسبِفزٍشسزاًِ-7

       فشٚؽ ػشا٘ٝ   =     فشٚؽ وُ                      

     تؼذاد وُ وبسوٙبٖ 

 

 فشٚؽ  ػشا٘ٝ =   000/150/915/11   = 000/606/476سيبَ      

               25  

هحاسبِسطحسيزبٌايسزاًِ-8

ٖ ٞب      ػغظ صيشثٙبي ػشا٘ٝ     =  ٔؼبعت وُ ػبختٕب

           تؼذاد وبسوٙبٖ 

 

ػغظ صيشثٙبي ػشا٘ٝ  =  800 = 32       ٔتش ٔشثغ  
             25 



هحاسبِسزهايِگذاريسزاًِثابت-9

ٝ ٌزاسي حبثت ػشا٘ٝ    = ػشٔبيٝ ٌزاسي حبثت       ػشٔبي

          تؼذاد وُ وبسوٙبٖ

 

ػشٔبيٝ ٌزاسي حبثت ػشا٘ٝ     =  500/537/266/5 = 500/661/210= سيبَ 

           25 



بسمه تعالي  
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

 ًسبتارسشافشٍدُهاشييآالت-10

ٗ آالت تِٛيذ × 100    ٗ آالت ثٝ ػشٔبيٝ حبثت    = اسصؽ ٔبؿي دسكذ اسصؽ ٔبؿي
ٝ ٌزاسي حبثت      ػشٔبي

 
ٗ آالت ثٝ ػشٔبيٝ حبثت    =   000/000/980× 100=6/18       دسكذ  دسكذ اسصؽ ٔبؿي

                   500/537/266/5 

 

درصذواروٌاىتَليذبِولواروٌاى-11

درصذواروٌاىتَليذبِولواروٌاى=تعذادواروٌاىتَليذ×100
تعذادولواروٌاى


دسكذ وبسوٙبٖ تِٛيذ ثٝ وُ وبسوٙبٖ   =   17   × 100 = 68    دسكذ 
            25  

 

ِدرگزدشبِسزهايِثابت-12 ًسبتسزهاي

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

 

٘ؼجت ػشٔبيٝ دسٌشدؽ ثٝ حبثت ػشا٘ٝ   =  443/388/886/2× 100=8/54      دسكذ 
 500/537/266/5  



بسمه تعالي  
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

هحاسبِشاخصّايبْزٍُريطزح-13

ًسبتسَدبِفزٍش-13-1

٘ؼجت ػٛد ثٝ فشٚؽ وُ    =          ػٛد       × 100     
              فشٚؽ وُ 

     
٘ؼجت ػٛد ثٝ فشٚؽ     =      000/000/762/2× 100 =  1/23دسكذ 

       000/500/968/11 

 

ًسبتسَدبِسزهايِثابت-13-2

٘ؼجت ػٛد ثٝ ػشٔبيٝ حبثت     =           ػٛد     × 100     
               ػشٔبيٝ حبثت 

 
٘ؼجت ػٛد ثٝ ػشٔبيٝ حبثت   =      000/000/762/2 × 100 = 4/52دسكذ 

         518/537/266/5 



بسمه تعالي  
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دٍدي:عٌَاىطزح

 ٍشَروزدىهاّي

 

(سياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391شزحرديف

 100 100 100 90 80دسكذاػتفبدٜ اصظشفيت  1

 500 500 500 450 400 (تٗ)ٔيضاٖ تِٛيذ  2

 000/500/968/11 000/500/968/11 000/500/968/11 000/650/771/10 000/800/574/9 (سيبَ)فشٚؽ خبِق  3

:  وؼشٔي ؿٛد 4

ٞضيٙٝ ٞبي تِٛيذ 

003/001/365/7 129/626/285/8 254/251/206/9 254/251/206/9 254/251/206/9 

 254/251/206/9 254/251/206/9 254/251/206/9 871/023/486/24 997/798/097/22ػٛد٘بٚيظٜ  5

: وؼشٔي ؿٛد 6

ٝ ٞبي ػّٕيبتي  ٞضيٙ

000/000/216 000/000/243 000/000/270 000/000/270 000/000/270 

 746/248/492/2 746/248/492/2 746/248/492/2 871/023/243/2 997/798/993/1ػٛدػّٕيبتي  7

: وؼشٔي ؿٛد 8

ٝ ٞبي غيشػّٕيبتي  ٞضيٙ

320/591/502 235/415/565 150/239/628 150/239/628 150/239/628 

 596/009/864/1 596/009/864/1 596/009/864/1 636/608/677/1 677/207/491/1ٚيظٜ (صيبٖ)ػٛد 9

- - - - - ٔبِيبت ٚ ػٛد ػٟبْ  10

ػٛدپغ  11

اصٔبِيبت ػٟبْ 

677/207/491/1 636/608/677/1 596/009/864/1 596/009/864/1 596/009/864/1 

 505/835/896/6 909/825/032/5 313/816/168/3 677/207/491/1- ػٛدٚصيبٖ ػٙٛاتي  12

 101/845/760/8 505/835/896/6 909/825/032/5 313/816/168/3 677/207/491/1ػٛد٘مُ ثٝ تشاص٘بٔٝ  13
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