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فْشػت هغالة 

 

سديف 

 

كفحِ ؿشح 

:فصلاٍل 1

خالكِ هغالؼات فٌي ٍ التلادي 

1 

:فصلدٍم 2

هؼشفي هحلَل عشح 

2 

:فصلسَم 3

هغالؼات فٌي ٍ هٌْذػي عشح 

22 

:فصلچْاسم 4

تشسػي ّاي هالي ٍ التلادي عشح 

50 

:فصلپٌجن 5

هحاػثِ ؿاخق ّاي هالي 

68 
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ضشحسديف

 هطخصاتطشح* 1

 تي دس ػال2000  (ادٍات وـاٍسصي)تَليذديؼه افؼت

 هاضييآالتتَليذ* 6

% 100:        تخؾ داخل- 

:    - تخؾ خاسجي- 

 ضاخصّايعولياتي 2

 سٍص 300:         تؼذاد سٍصواسي

 ًَتت 1:        تؼذادًَتت واسي

 ػاػت 8:           صهاى ّشًَتت

صهيي ٍ ػاختواى *  7

 هتشهشتغ 1840هؼاحت صهيي           -  

 هتشهشتغ 460ػغح صيشتٌا              - 

  هتشهشتغ 250ػالي تَليذ              - 

    "     70اًثاسّا                   - 

" 140اداسي، سفاّي، تأػيؼات - 

دسصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسكذ 100:         هَاد داخلي

 :       -هَاد خاسجي

 

 سشهايِگزاسي* 8

 سيال 000/075/771/3ػشهايِ ثاتت        - 

 "060/000/941 دسگشدؽ        "- 

   " 060/075/712/4:     گزاسي ول"- 

  ’ 042/700/658ٍام وَتاُ هذت    - 

 تعذادكاسكٌاى* 4

 ًفش 1هذيشػاهل          - 

"  1واسؿٌاع          - 

 ًفش 1تىٌيؼيي         - 

  ًفش 7واسگش هاّش       - 

 "   12واسگش ػادُ      - 

  ًفش8واسهٌذ           - 

 ًفش 25                     

 ّضيٌِّايتَليذ* 9

 سيال 682/978/468/2ّضيٌِ ّاي ثاتت تَليذ     - 

 " 253/939/102/3 هتغيش                     "- 

 " 935/917/571/5:           ّضيٌِ ّاي ول- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 هگاويلٍَات ػاػت 2/403:  تشق هلشفي ػالياًِ- 

 هتشهىؼة 2100:  آب هلشفي ػالياًِ- 

 ليتش 18250:            گاصٍئيل  - 

  ليتش 60950:                تٌضيي- 

:      - تلفيِ فاضالب - 

دارد :           اعفاء حشيك-

 

 ضاخصّاياقتصاديطشح* 10

ِ ػشتؼش-   دسكذ 6/59:   دسكذتَليذدس ًمغ

دٍ ػال ٍّـت هاُ :   ػال ّاي تاصگـت ػشهايِ- 

ِ ول واسوٌاى-   دسكذ 3/53:  دسكذواسوٌاى تَليذت

% 100:          دسكذ ػْن هٌاتغ داخلي- 
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هعزفي هحصَل طزح : فصل دٍم

هقذهِ - 1

تعزيف، ٍيضگي ّا ٍ هشخصات فٌي هحصَل - 2

، كذ هحصَل ٍ تعزفِ گوزكي بزرسي استاًذاردّاي هلي، بيي الوللي- 3

هَارد هصزف ٍ كاربزدّاي هحصَل - 4

اّويت استزاتضيكي كاال - 5

بزرسي باسار - 6
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مقذمٍ - 1

 

اتخبر تذثيش ٍ سٍؽ ّبي ػلوي خذيذ وـبٍسصي ٍ ثِ وبس ثشدى هبؿيي ّب ٍ ادٍات وـبٍسصي هذسى وِ 

ثتَاًذ ضوي تَليذ ثيـتش، هحلَالتي اسصاى ليوت سا سٍاًِ ثبصاس ًوبيذ، هؼئلِ اػبػي التلبد وـبٍسصي دس 

دًيبي اهشٍص اػت صيشا ثب آػبى ؿذى ػوليبت تَليذي ٍ افضايؾ ثبصدُ اص عشيك هىبًيضُ وشدى وـبٍسصي، 

ُ ثشداسي ثْيٌِ اص ػغح صيش وـت، اص خبسج ؿذى همذاس صيبدي اسص اص وـَس ًيض  هي تَاى ضوي ثْش

. خلَگيشي ًوَد

ِ خَيي دس  ُ ؿذى وـبٍسصي سا هي تَاى دس ػِ ػبهل ثبال ثَدى ػغح دػتوضد، كشف داليل اػبػي هىبًيض

هىبًيضاػيَى يىي اص هؼبئل اػبػي اػت وِ . ػوليبت تَليذي ٍ ثْجَد ويفي هحلَل خالكِ ًوَد

دس ثيي ادٍات هختلف وـبٍسصي . ّوَاسُ هَسد تَخِ هذيشاى ٍ ثشًبهِ سيضاى ثخؾ وـبٍسصي هي ثبؿذ

ُ اي ثِ خبن  ٍ سصّب اختلبف هي يبثذ  وِ دس ساػتبي ايي ّذف اص آًْب اػتفبدُ هي ؿَد،  ثخؾ ػوذ

ُ اًذ خبن ٍ سصّبي ثبًَيِ ثِ هٌظَس تْيِ ثؼتش . وِ ثغَس هـخق ثِ دٍ گشٍُ اٍليِ ٍ ثبًَيِ تمؼين ؿذ

ايي ادٍات پغ اص ؿخن صدى اٍليِ، ٍاسد . هٌبػت، پبيذاس ٍ هغوئي ثشاي ثزسّب ثِ وبس گشفتِ هي ؿًَذ

 .صهيي ؿذُ ٍ هَخت ًشم ؿذى، فـشدى ٍ ثؼتِ ؿذى هحفظِ ّبي خبن  هي گشدًذ
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تعزيف، ييضگي َا ي مشخصات فىي محصًل - 1

تعزيف محصًل - 2-1

ّشع ثـمبثي يب ديؼه پغ اص گبٍ . هي ثبؿذ«  پش36ٍُ 32،28ديؼه »هحلَل تَليذي ايي عشح، 

آّي ثشگشداى اص خولِ هْوتشيي اثضاس خبن ٍسصي اػت وِ تمشيجبً دس ّش ًَع خبوي هَسد اػتفبدُ لشاس 

ػَاهل خبن ٍسص ديؼه ثِ ؿىل ثـمبة ّبي همؼش، هذٍس ٍ گشداى ّؼتٌذ وِ دس چٌذ گشٍُ . هي گيشد

هدضا ٍ ثب آسايؾ خبف، ثب خبن ثِ ًحَي استجبط داسًذ وِ ثـمبة ّبي دٍگشٍُ پغ اص دسگيش ؿذى ثب 

، اختشاع ديؼه 1867ثشاي ًخؼتيي ثبس دس ػبل . خبن، ثب ّن حَل يه هحَس هـتشن گشدؽ هي ًوبيٌذ

 خبي خَد سا دس ػوليبت صساػي ثبصوشد تب 1900اًَاع هؼوَلي ديؼه تب ػبل . دس آهشيىب  ثِ ثجت سػيذ

ٍاسد ثبصاس ؿذ ٍ اهشٍصُ ايي ًَع ديؼه « افؼت» ًَع ديگشي اص ديؼه ثب ًبم 1925ايي وِ دس ػبل 

. وبسثشي  ثيـتشي دس وـبٍسصي داسد

 

 ييضگي َا ي مشخصات فىي محصًل-2-2

ِ ّبيي تيض ٍ « ّشع ثـمبثي»ثغَس ولي هتـىل اص تؼذادي كفحبت هذٍس تَ گَد اػت وِ داساي لج

خٌغ آًْب اص فَالد ثَدُ وِ دس لؼوت ٍػظ ضخين ٍ ّشچِ ثِ پيشاهَى ٍ لجِ ًضديه . ثشًذُ هي ثبؿذ

ػبًتي هتش هتغيش 70 تب 40 هيلي هتش ٍ لغش دايشُ كفحبت اص 8 تب4ضخبهت كفحبت . هي ؿَد، ًبصن تش اػت

هي ثبؿذ همغغ هحَس غبلجبً چْبسگَؽ ثَدُ ٍاص ٍػظ كفحبت ديؼه وِ داساي ػَساخ چْبسگَؽ هي 

ُ ّبيي اص آّي ٍ چذى لشاس گشفتِ تب كفحبت ثب فَاكل هؼيي سٍي . ثبؿٌذ، هي گزسًذ ثيي كفحبت لشلش

هحَس ػَاس ؿًَذ، تؼذاد كفحبت ديؼه ثش سٍي ّش هحَس هؼبٍي ثَدُ ٍ ًؼجت ثِ هشوض دػتگبُ لشيٌِ 

. ّؼتٌذ



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 9 

 تَليذادٍاتكطاٍسصي»:عٌَاىطشح
 

وِ ًَع خبكي اص ديؼه ّبي هؼوَلي هي ثبؿٌذ ساثذى خْت ثِ ايي ًبم هي خَاًٌذ « ديؼه ّبي افؼت»

ايي ًَع اص ديؼه ّب داساي دٍگشٍُ . وِ توبيل ثِ حشوت دس يه عشف ًمغِ اتلبل تشاوتَس سا داسًذ

ثـمبة ّؼتٌذ وِ يه گشٍُ دس خلَ، خبن ّب سا ثِ يه عشف  سيختِ ٍ گشٍُ دٍم دس ػمت، خبن ّب سا 

. دس خْت هخبلف هي سيضًذ

تأثيش ًيشٍ ّبي همبٍم خبن ثش گشٍُ ّبي ثـمبة ديؼه ثبػث هي ؿَد وِ اهتذاد هشوض همبٍهت 

اص . دػتگبُ ٍ ًمغِ اتلبل هبلجٌذ ثِ فبكلِ لبثل تَخِ اص وٌبس هحَس هشوضي ًَاس خبن ٍسصي ؿذُ ثگزسد

ايي ًَع اص ديؼه ّب هؼوَالً دس . ايي سٍ دػتگبُ هي تَاًذ دس ٌّگبم وبس دس يه ػوت تشاوتَس ػول ًوبيذ

ػوت ساػت ٍ پـت تشاوتَس ًلت هي ؿًَذ اهب اًَاع ديگشي ًيض ٍخَد داسد وِ دس ػوت چپ لشاس هي 

. گيشًذ

 

بزرسي استاوذاردَاي  ملي ي بيه المللي، كذ محصًل ي تعزفٍ گمزكي = 3

 كذ محصًل-3-1

هغبثك عجمِ ثٌذي ٍصاست كٌبيغ ٍ هؼبدى دس صيش گشٍُ ديؼه ّبي وـبٍسصي داساي « ديؼه افؼت»

.   هي ثبؿذ29211245وذ آيؼيه 
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شمارٌ تعزفٍ گمزكي ي شزايط ياردات - 3-2

هغبثك عجمِ ثٌذي ٍصاست ثبصسگبًي دس صيش گشٍُ هبؿيي آالت داساي تؼشفِ «ديؼه افؼت»

. هي ثبؿذ« 84322100»ووشگي

همشسات ٍاسدات ٍ كبدسات وـَس ًـبى هي دّذ وِ هحذٍديت خبكي ثشاي ٍاسدات ديؼه افؼت 

لزا وليِ ٍاسدوٌٌذگبى هَسد تأييذ هي تَاًذ ثِ ّش تؼذاد الذام ثِ ٍاسد ػبصي ايي لغؼبت . ٍخَد ًذاسد

.  دسكذ اػت15ػَاسم ٍسٍدي ّش دػتگبُ . ثٌوبيٌذ

 

بزرسي استاوذاردَاي ملي يا بيه المللي محصًل - 3-3

 ويلَگشم ًيشٍ دس ّش ػبًتي هتش هشثغ 5/52 تب 5/22ثغَس ولي ديؼه ّبي افؼت ثبيذ لبدس ثبؿٌذ 

اص عشفي ٍصى ٍ اًذاصُ . ثش حؼت ّش هتش ػشم وبس سا دس صهبى وـيذى ديؼه ثب تشاوتَس تحول ًوبيٌذ

. پشُ ثِ وبس سفتِ دس ديؼه ّب ثلَست خالكِ دس خذٍل ريل اسائِ هي ؿَد

ف 
لغش پشُ ّب ؿشح سدي

(cm )

فبكلِ ثيي 

( cm)ثـمبة

ػشم وبس 

(m )

ٍصى ّش هتش ػشم 

( kg)اس

افؼت وــي  1

چشخ داس 

71،66،61،56 28-23 3/7-1/2 750-400 

افؼت وــي  2

ثذٍى چشخ 

71،66،61 28-23 1/9-7/2 650-390 
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. دس ساثغِ ثب ديؼه ّب اػتبًذاسدّبي هلي صيش تذٍيي ؿذُ اػت

ؿوبسُ هَضَع اػتبًذاسد سديف  

 2731سٍؽ آصهَى ديؼه ّبي وـبٍسصي  1

 2557ٍيظگي ّبي پشُ ديؼه دس ادٍات وـبٍسصي  2

.  دس صيش خالكِ اي اص اػتبًذاسدّبي فَق اسائِ هي ؿَد

 

ييضگي َاي فًالد مصزفي در ديسك َا  *

تشويت ؿيويبيي دٍ ًَع اص فَالد ّب وِ دس ػبخت پشُ ديؼه هَسد اػتفبدُ لشاس هي گيشد ثِ ؿشح صيش 

: اػت

هيضاى دسًَع فَالد ًَع تشويجبت سديف 

فَالد ػيليىَ هٌگٌضي فَالد وشثٌي 

 دسكذ 5/0-6/0دسكذ 7/0-95/0وشثي  1

 دسكذ 5/10-2دسكذ 1/0-4/0ػيليؼين  2

 دسكذ 5/0-1 دسكذ 5/0-1هٌگٌض  3

 دسكذ 05/0حذاوثش  دسكذ 05/0حذاوثش گَگشد  4

 دسكذ 05/0حذاوثش  دسكذ 05/0حذاوثش فؼفش  5
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ٍصى فَالد هلشفي دس تَليذ پشُ ديؼه ثبيذ فبلذ ًبخبللي ّبي غيش فلضي هبًٌذ گشافيت آصاد ثَدُ ٍ 

ديگش ػَاهلي سا وِ ثبػث وبّؾ همبٍهت آى خَاّذ ؿذ هبًٌذ ٍسلِ ٍسلِ ثَدى افمي يب ػوَدي يب 

. كذهِ هىبًيىي ًذاؿتِ ثبؿذ

 

سختي *

. پشُ ديؼه هوىي اػت توبهبً ػخت ؿذُ يب ايي وِ لؼوتي اص آى ػخت ؿذُ ثبؿذ- 

دس هَسد پشُ ّبيي وِ دس توبم ػغح ػخت هي ؿًَذ، ػوليبت حشاستي ثبيذ ثلَست هتٌبػت ٍ - 

 دسخِ 353-421 دسخِ ساوَل يب هؼبدل آى 38-45يىٌَاخت اًدبم ؿَد ٍ ػختي حبكلِ دس پشُ ّب 

.  ٍيىشص ثبؿذ372-446ثشًيل يب 

 

وًع سًراخ َا * 

ُ اي خْت ًلت ثبؿٌذ ُ ّبي ديؼه ثبيذ داساي چٌذ ػَساخ هشثغ ؿىل يب دايش .  پش

ُ ّب هي تَاًٌذ ػَساخ  هشوضي ّن داؿتِ يب ًذاؿتِ ثبؿٌذ . پش

 

اوذاسٌ سًراخ َا * 

 چٌبًچِ ػَساخ هشوضي دس سٍي پشُ ٍخَد داؿتِ ثبؿذ، لغش آى ثبيذ عجك : سًراخ مزكشي

ُ ّبي اػتبًذاسد ثبؿذ . داد
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يضعيت ظاَزي * 

. ّش دٍ عشف پشُ ديؼه ثبيذ فبلذ ّشگًَِ تشن، پليؼِ، ثشآهذگي للوي ؿىل ٍ تبٍل ٍ حفشُ ثبؿذ- 

پشُ ديؼه ثبيذػبسي اص صًگ صدگي ثَدُ ٍ ثَػيلِ پَؿؾ هٌبػجي اص سًگ صدايي وِ دس هشاحل - 

. حول ٍ ًمل ٍ ًگْذاسي دس اًجبس هوىي اػت پيؾ آيذ هحبفظت ؿذُ ثبؿذ

 

 

ٍ بىذي *  ٍ گذاري ي بست وشاو

ٍ گذاري-  ُ اي وِ هؼشف :وشاو  ًبم تَليذ وٌٌذُ ٍ يب ػالهت تدبسي ثِ ثجت سػيذُ اٍ ٍ ّوچٌيي وُذ يبؿوبس

ػشي تَليذ ثبؿذ ثبيذ هَضَع دس لؼوتي اص پشُ وِ دس هؼشم فشػبيؾ ًجَدُ ٍ ثِ آػبًي لبثل سؤيت اػت 

. پشع ؿذُ ثبؿذ

 چٌبًچِ تَليذ وٌٌذُ ثب استمبء ويفيت تَليذات خَد ٍيظگي ّبي هَسد ًظش دس :عالمت استاوذارد- 

ُ ّبي تَليذ ثَخَد آٍسدُ ثبؿذ هي تَاًذ اص هإػؼِ اػتبًذاسد تمبضبي اػتفبدُ اص هْش  اػتبًذاسد سا دس توبم پش

ِ گزاسي اص ايي هْش اػتفبدُ ًوبيذ . ًوبيذ ٍتَليذ وٌٌذُ هدبص اػت وِ دس وٌبس ًـبً

ٍ بىذي ُ ّبي تَليذ ؿذُ وِ اص ًظش اًذاصُ ٍ ضخبهت داساي هـخلبت يىـبى ّؼتٌذ اص ًظش ػَْلت :بست  پش

ِ ثٌذي  ٍ ايوٌي دس حول ٍ ًمل ثِ كَست پٌح ػذدي يب ّش تؼذادي وِ ػفبسؽ دٌّذُ هـخق وٌذ ثؼت

 .هي ؿًَذ
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 آسمًوُاي آسمايشگاَي-

ّذف اكلي اص اخشاي آصهًَْبي آصهبيـگبّي ثشسػي ٍ هغبلؼِ  ٍيظگي ّبي ًوًَِ ديؼه ٍ ته ته 

. اخضاي آى ٍ تغجيك ايي ٍيظگي ّب ثب آًچِ وِ اص ػَي تَليذ وٌٌذُ اػالم ٍ تَكيِ ؿذُ هي ثبؿذ

ّوچٌيي دس ايي آصهًَْب هغبلؼبتي ثِ ػول هي آيذ وِ ثشاػبع ًتبيح آى هي تَاى ًظشيبت اكالحي دس 

. هَسد عشح ٍ ػبخت دػتگبُ ثِ تَليذ وٌٌذُ اسائِ ًوَد

: هَاسدي وِ دس آصهبيـگبُ هَسد ثشسػي ٍ آصهَى لشاس هي گيشد ثِ ؿشح صيش اػت

ًحَُ هؼذٍد تٌظين ػشم ٍ ػوك ٍ صاٍيِ ثشؽ - 

ويفيت ٍيظگي ّبي هلبلح هلشفي دس ػبخت ؿبػي اكلي ٍ اخضاء ديؼه - 

ثشسػي ؿىل ٍ ٍصى دليك اخضائي وِ دس خبن وبس هي وٌٌذ لجل ٍ ثؼذ اص اخشاي ّش هشحلِ اص آصهَى - 

ّبي هضسػِ 

خٌجِ ّبي ايوٌي دػتگبُ - 

 

مًارد مصزف ي كاربزدَاي محصًل - 4

ثب تَخِ ثِ اّذاف اػتفبدُ اص ديؼه ّب، وبسثشدّبي هتفبٍتي ثِ ؿشح ريل ثشاي ايي هحلَل 

. هـخق ؿذُ اػت

: اًدبم خبن ٍسصي اٍليِ دس صهيي ّبي ثبيش ٍ ثشؽ ٍ اختالط ثمبيبي گيبّي (الف

ديؼه صدى ػبلِ ّبي گيبُ ٍ ػبيش ثمبيبي گيبّي، ػغح خبن ساػت ًوَدُ ٍ ضوي لغغ خبؿبن ثبػث 

ايي وبس ثبػث پَؿبًيذُ ؿذى ثمبيبي گيبُ دس ٌّگبم ؿخن ؿذُ ٍ . هخلَط ؿذى ثيـتش ثب خبن هي گشدد

. ضوي ايدبد ٍ ًشهي ثيـتش خبن ػشػت تدضيِ سا ثْجَد هي ثخـذ
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تْيِ ثؼتِ ثزس، هخلَط وشدى وَدّبي ؿيويبيي ٍ داهي ثب خبن ٍ دفغ ػلفْبي ّشص  (ة

ثشؽ دادى ولَخ ثؼذ اص ػول ؿخن ٍ ًشم وشدى آًبى  (ج

ًفَر دس خبن ّبي ػٌگيي  (د

اػتفبدُ دس صهيي ّبي ػٌگالفي ٍ وٌذُ داس، ثِ دليل غلغيذى ديؼه سٍي آًبى  (ّـ

ؿخن صهيي ّبي آئيي ثِ هٌظَس خلَگيشي اص تجخيش آة ٍ هجبسصُ ثب ػلف ّبي ّشص  (ٍ

صيش خبن ًوَدى ثزسذ  (ص

فـشدى ٍ هٌبػت ًوَدى خبن ػغحي ثشاي ثؼتِ ثزسٍس ؿذ آى  (ح

ؿخن صيش دسختبى هيَُ ثب ؿبخِ ّبي پبئيي افتبدُ  (خ

 

اَميت استزاوضيكي كاال ي مصزفي كاالَاي جايگشيه - 5

بزرسي كاالَاي جايگشيه - 5-1

سا ثِ ػٌَاى وبالي « گبٍآّي ّبي ثـمبثي»ثشسػي ّب ًـبى هي دّذ وِ هي تَاى تب حذٍدي

ثشاي ػوليبت خبن « ديؼه افؼت»اهب ثِ دليل ٍصى ًؼجتبً صيبد. دس ًظش گشفت« ديؼه افؼت»خبيگضيي 

ٍسصي، افضايؾ ػشم وبس ٍ اهىبى اػتفبدُ اص ديؼه افؼت دس صهيٌْبي هتفبٍت اػن اص ػٌگالفي، سػي ٍ 

. گؼتشؽ اػتفبدُ اص آى دس وليِ ًمبط وـَس ثِ ٍفَس لبثل هـبّذُ اػت
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بزرسي اَميت استزاتضيكي كاال - 5-2

ثيظؿش اص ػبليبى ثؼيبس دٍس، ّوَاسُ ثِ عشق هختلف ػؼي دس تأهيي غزاي خَد ٍ داهْبيؾ سا داؿتِ ٍ دس 

عي اػلبس گًَبگَى اص سٍؽ ّبي هختلفي اػتفبدُ وشدُ وِ ّوَاسُ ػيشي كؼَدي ثِ ػوت افضايؾ 

. ػولىشد هحلَل سا داؿتِ اػت

. ايي سًٍذ وِ ؿبيذ ثتَاى اثتذاي آى سا ثِ دُ ّضاس ػبل پيؾ ًؼجت داد سا هىبًيضاػيَى وـبٍسصي هي ًبهٌذ

هىبًيضاػيَى وـبٍسصي ثِ هؼٌبي هىبًيىي  وشدى ػوليبت وـبٍسصي اػت ٍ داساي دٍ هؼبًبي ػبم ٍ 

دس حبلي وِ هؼٌي ػبم . خبف آى كشفبً ؿبهل تىٌَلَطي هبؿيٌي ٍ هؼبئل هشتجظ  ثب آى دس وـبٍسصي اػت

هىبًيضاػيَى توبهي هؼبئل ٍ تدضيِ ٍ تحليل ّبي ولي هشتجظ ثب وـبٍسصي ٍ هذيشيت آى ّب سا ؿبهل هي 

هىبًيضاػيَى،اػتفبدُ اص تىٌَلَطي سٍص دس وـبٍسصي »هىبًيضاػيَى سا هي تَاى چيٌي تؼجيش وشد وِ . ؿَد

: اّذاف هىبًيضاػيئت سا هي تَاى چٌيي ثشؿوشد. «ثشاي تَػؼِ پبيذاس اػت

افضايؾ تَليذ - 

وبّؾ ّضيٌِ ّب - 

وبّؾ ػختي ّب دس وـبٍسصي ٍ افضايؾ خزاثيت آى - 

افضايؾ ثْشُ ٍسي اص ًيشٍّبي وبسگشي - 

افضايؾ ويفيت وبس صساػي ٍ اهىبى اًدبم آى دس ووتشيي هذت صهبى - 

اًدبم ثِ هَلغ ػوليبت وـبٍسصي - 

ثب تَخِ ثِ گؼتشؽ هىبًيضاػيَى دس ػغح اساضي وـبٍسصي ٍ لضٍم تَػؼِ آى عجك ثشًبهِ چْبسم 

تٌظيوي ثشاي دػتيبثي ثِ افضيبؽ ٍ ثْجَد ووي ٍ ويفي هحلَالت وـبٍسصي ٍ لضٍم اػتفبدُ اص اثضاس ٍ 

ادٍات ٍ هبؿيي آالت خذيذ وـبٍسصي، افضايؾ اعالػبت ٍهْبست وبسثشاى ٍ ثْشُ ثشداساى اص وبسثشد ايي 
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فمذاى داًؾ ٍ هْبست ّبي الصم اص يه عشف ثبػث . ادٍات ٍ هبؿيي آالت ضشٍستي اختٌبة ًبپزيش اػت

وبّؾ ػوش هبؿيي آالت ٍادٍات، صيبى هؼتمين التلبدي ٍ اص دػت سفتي ػشهبيِ هي گشدد ٍ اص عشفي ثِ 

خلَف ػذم آگبّي اص ًحَُ كحيح تٌظيوبت ٍ وبسثشد آًْب هتٌبػت ثب ؿشايظ هختلف ثبػث وبّؾ 

ُ ثشداساى خَاّذ ؿذ وِ دس ًْبيت ػذم هَفميت  ُ ّب ٍ افت تَليذات ٍ دسآهذ ثْش ُ گيشي الصم اص دػتگب ثْش

ِ ّبي تشٍيدي وِ تبوٌَى . دس هىبًيضاػيَى ٍ تَػؼِ وـبٍسصي سا دس پي خَاّذ داؿت ّشچٌذ دس ثشًبه

تٌظين ٍ اخشا هي ؿذُ، هبًيضاػيَى ثِ ػٌَاى ػشفلل آهَصؿي هٌظَس ًگشديذُ اػت ٍلي دس لبلت آهَصؽ 

. صساػت ّبي هختلف ادٍات هىبًيضاػيَى ٍ ثخلَف خبن ٍسصي، آهَصؽ ٍ تشٍيح اًدبم هي ؿذُ اػت

ُ گيشي الصم  اّويت اهش هىبًيضاػيَى ٍ تخللي ثَدى آى ثب تَخِ ثِ تَػؼِ سٍصافضٍى ثشاي ثْش

ٍتضويي هَفميت دس اهش تَػؼِ وـبٍسصي ايدبدهي ًوبيذ وِ ثِ ايي هْن ثِ كَست ٍيظُ ٍ تخللي ًيض 

. تَخِ وبفي هجزٍل گشدد تب ثتَاى ثِ هَفميت ٍاّذاف هَسد اًتظبس اهيذٍاس ؿذ

 

بزرسي باسار - 6

كشًرَاي عمذٌ تًليذ كىىذٌ ي مصزف كىىذٌ محصًل - 6-1

ثشسػي  ّبي اًدبم ؿذُ ًـبى هي دّذ وِ وـَسّبي آهشيىب، اًگلؼتبى،اپي، وشُ 

خٌَثي، فشاًؼِ، اػپبًيب، ايتبليب، چيي، تشويِ، آسطاًتيي ٍ ثشصيل اص خولِ هْوتشيي وـَسّبي 

تَليذ وٌٌذُ ديؼه افؼت هي ثبؿٌذ ٍ وـَسّبي سٍػيِ، آهشيىب، طاپي، چيي، تبيلٌذ ٍ اػتشاليب 

ِ ثٌذي هي ؿًَذ . دس گشٍُ هْوتشيي هلشف وٌٌذگبى عجم
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يضعيت عزضٍ ي تقاضا - 5-2

بزرسي ياحذَاي فعال - 6-2-1

 39 ثشسػي اًدبم ؿذُ ًـبى هي دّذ وِ دس حبل حبضش ٍاحذّبي تَليذ وٌٌذُ ديؼه دس وـَس 

. ٍاحذ هي ثبؿذ وِ دس خذاٍل ريل ليؼت آًْب اسائِ هي گشدد

هي ًوبيٌذ وِ ايي « ديؼه افؼت» هغبلؼبت فَق ًـبى هي دّذ وِ فمظ ػِ ٍاحذ الذام ثِ تَليذ 

: هَاسد دس خذٍل ريل اسائِ هي ؿَد

 

 (دػتگبُ)ظشفيتتؼذاد ٍاحذ ًبم ٍاحذ ًبم اػتبى سديف 

 300 1هحوذسضباًجبسداس خَصػتبى  1

 10 1هحشهؼلي سثبًي لضٍيي  2

 18 1تَليذادٍات وـبٍسصي ػٌذاى گلؼتبى  3

 328 3خوغ  

 

بزرسي ريوذ ظزفيت وصب شذٌ تًليذ ديسك افست در كشًر - 6-2-2

 ثب تَخِ ثِ خذاٍل فَق، سًٍذ ظشفيت ًلت ؿذُ تَليذ دس وـَس سا هي تَاى ثِ كَست خالكِ دس 

. خذٍل ريل اسائِ ًوَد
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ظشفيت ػبل سديف 

1 1378  -

2 1379 30 

3 1380 15 

4 1381 283 

5 1382 340 

6 1383 390 

7 1384 6326 

8 1385 6551 

 

بزرسي ريوذ تًليذ ياقعي ديسك افست در كشًر - 6-2-3

 دسخذاٍل اسائِ ؿذُ، ٍاحذّبي فؼبل ٍ ظشفيت اػوي آًْب دس تَليذ اًَاع ديؼه وـبٍسصي، 

ليىي ثِ دليل ػذم آهبس دليك هي تَاى فشم ًوَد وِ ٍاحذّبي فؼبل وـَس ثب ظشفيت . آٍسدُ ؿذُ اػت

اص عشفي فمظ ػِ ٍاحذ تَليذي الذام ثِ تَليذ . ّـتبد دسكذ ظشفيت اػوي خَد دسحبل تَليذ هي ثبؿٌذ

 ػذد دس ػبل 262دس وـَس هؼبدل « ديؼه افؼت»هي ًوبيذ وِ ثذيي تشتيت تَليذ ٍالؼي « ديؼه افؼت»

. ثشآٍسدُ هي ؿَد
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بزرسي سطح تكىًلًصي تًليذ در ياحذَاي فعال - 6-2-4

دس هَسد وليِ ٍاحذّبي تَليذي ثِ غيش اص « ديؼه افؼت» تىٌَلَطي هَسد اػتفبدُ دس تَليذ 

ؿشوت ّبيي وِ هؼتميوبً الذام ثِ ٍاسد ًوَدى هحلَل هزوَس هي ًوبيٌذ، يىؼبى ثَدُ ٍ تفبٍت خبكي ثيي 

تىٌَلَطي ّب ٍخَد ًذاسد ليىي آًچِ وِ ػجت ايدبد توبيض ثيي لغؼبت تَليذ ؿذُ وبسخبًدبت هختلف 

: ًؼجت ثِ ّوذيگش ؿذُ، ؿبهل هَاسد صيش خَاّذ ثَد

تَاى فٌي ٍاحذ تَليذي دس اًتخبة هَاد، آهبدُ ػبصي آى، تؼشيف ٍ اخشاي لغؼبت هختلف ثِ خضء تيغِ * 

ثشؽ 

دلت ػول ٍ ويفيت خَؽ * 

دلت ػول دس هًَتبط لغؼبت * 

دلت ػول اپشاتَسّب دس ٌّگبم هبؿيي وبسي * 

دلت ػول وٌتشل ويفيت دس خلَگيشي اص ٍسٍد لغؼبت ًبهشغَة ثِ هدوَػِ لغؼبت آهبدُ فشٍؽ * 

 

 85بزرسي ريوذ ياردات محصًل اس آغاس بزوامٍ سًم تا ويمٍ ايل سا - 6-3

:  ثب تَخِ ثِ هغبلؼبت اًدبم ؿذُ، آهبس ٍاسدات ديؼه وـبٍسصي ثِ ؿشح ريل اػت
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 (ػذد)تؼذادوـَس ػبل سديف 

 5860اػپبًيب  1380 1

 42439ثشصيل 

 11328فشاًؼِ 

 3300ػشاق  1381 2

 45660ايتبليب  1382 3

 23400تشويِ 

 1210فشاًؼِ 

 1159ايتبليب  1383 4

 198842تشويِ 

 

بزرسي ريوذ مصزف اس آغاس بزوامٍ سًم تاكىًن - 6-4

 ثشاػبع هؼتٌذات اسائِ ؿذُ دس تفؼيش هىبًيضاػيَى وـبٍسصي عي ثشًبهِ ػَم، هي تَاى تؼذاد 

. ديؼه ّبي وـبٍسصي عي ػبليبى گزؿتِ سا ثِ كَست صيش ثشآٍسد ًوَد

 

 (دػتگبُ)هيضاى هلشف ديؼه وـبٍسصي ًَع هحلَل سديف 

1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 

 9091 9091 111892 104692 9091 9091 9091 9091 99548ديؼه وـبٍسصي  1
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 1385بزرسي ريوذ صادرات اس آغاس بزوامٍ تًسعٍ سًم تا ويمٍ ايل سال - 6-5

: ثغَس ولي هيضاى كبدسات ديؼه ّبي وـبٍسصي دس خذٍل ريل اسائِ هي ؿَد

 

 (دػتگبُ)تؼذادوـَس ػبل سديف 

 500آرسثبيدبى  1380 1

 57000لجٌبى 

 300ػشاق  1381 2

 1160تشووٌؼتبى  1392 3

 9600فيليپيي  1383 4

 4102افغبًؼتبى 

 29520ػيشالئَى  1384 5

 10120ػشاق 

 

بزآيرد قابليت صادرات در آيىذٌ - 6-6

 ثب هشاخؼِ ثِ هيضاى ػشضِ ٍ تمبضب دس ػبل ّبي گزؿتِ، ٍخَد پتبًؼيل ثبالي تمبضب داخل ٍ تَخِ 

. هؼئَالى ثِ هىبًيضاػيَى وـبٍسصي پيـٌْبد هي گشدد

 ػيبػت گزاسي عشح ّبي خذيذ سٍي فشٍؽ داخل اًدبم گشفتِ ٍ دس همغغ وًٌَي اص همَلِ 

ُ ثشداسي ٍ وؼت تدبست . كبدسات كشف ًظش گشدد ثذيْي اػت وِ عشح، پغ اص اخشا ٍ سػيذى ثِ ثْش

. الصم، اهىبى ػيبػت گزاسي كبدسات سا ًيض دس آيٌذُ خَاّذ داؿت
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بزآيرد تقاضاي كل در آيىذٌ - 6-7

 تمبضبي ول هدوَع تمبضبي ثبصاس داخل ٍ كبدسات اػت وِ ثلَست خالكِ دس خذٍل ريل 

. اسائِ هي ؿَد

تمبضبي  (دػتگبُ)كبدسات (دػتگبُ)تمبضبي ػبل سديف 

 (دػتگبُ)ول

1 1386 2266  -2266 

2 1387 3610  -3610 

3 1388 3953  -3953 

  

پيش بيىي عزضٍ در باسار آيىذٌ كشًر - 6-8

 ػشضِ ديؼه افؼت دس آيٌذُ اص عشيك تَليذ ٍاحذّبي فؼبل ٍ عشح ّبي دس حبل ايدبد ٍ ّوچٌيي 

ٍاسدات كَست خَاّذ گشفت وِ دس اداهِ ّش وذام اص آًْب هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ وِ دسخذٍل ريل 

. اسائِ هي گشدد

دػتگبُ ؿشح سديف 

1386 1387 1388 

 262 262 262 پيؾ ثيٌي ػشضِ ٍاحذّبي فؼبلػشضِ  1

* * *  پيؾ ثيٌي ػشضِ عشح ّبي دس حبل اخشا

* * * ٍاسدات 

پيؾ ثيٌي هَاصًِ ثبصاس دس آيٌذُ اص لحبػ ػشضِ  ٍ تمبضب * 
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وحًٌ عزضٍ محصًل - 6-9

 سٍال ولي ػشضِ ايي گًَِ ا صهحلَالت ثِ ايي ؿىل اػت وِ اثتذا هتمبضي خْت ثجت ػفبسؽ 

ثِ ػبصًذُ هشاخؼِ وشدُ ٍ پغ اص هـخق ًوَدى خلَكيبت هَسد ًظش هحلَل، الذام ثِ ثجت ػفبسؽ 

پغ اص اهضبي لشاسداد تَػظ هتمبضي، ػبصًذُ الذام ثِ ػبخت هحلَل ثشاػبع هفبد لشاسداد . هي ًوبيذ

.  سٍص تحَيل خشيذاس هي گشدد12 تب 5ًوَدُ ٍ هحلَل هَسد ًظش ثشاػبع اهىبًبت ٍاحذتَليذي ثيي 
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 فصل سوم

 

مطالعات فني و مهندسي طرح 
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  هطالعات فٌي ٍ هٌْذسي طزح: فصل سَم

بزرسي رٍش ّاي تَليذ هحصَل - 1

شزح كاهل فزآيٌذ تَليذ - 2

ُ ّاي كٌتزل كيفيت - 3 بزرسي ايستگاّْا، هزاحل ٍ شيَ

بزآٍرد ظزفيت بزًاهِ تَليذ ساالًِ - 4

آشٌايي با هاشيي آالت تَليذ، تجْيشات ٍ تاسيسات عوَهي - 5

بزآٍرد اًزصي هَرد ًياس طزح - 6

بزآٍرد سهيي، ساختواى ّاي تَليذي ٍ غيز تَليذي - 7

بزآٍرد ًيزٍي اًساًي هَرد ًياس طزح - 8

بزاٍرد هَاد اٍليِ هَرد ًياس طزح - 9

بزًاهِ سهاًبٌذي اجزاي طزح - 10

پيشٌْاد هحل اجزاي طزح - 11
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*
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 برش و شكم دهي و سوراخ كاري

 تونيد شاسي و قطعات

 ماشين كاري قسمت ها

 رنگ آميزي

 انبارش

ُ ػبصي هَاد اٍليِ  اًتخبة ٍ آهبد
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*
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بشآٍسداًشطيهَسدًياصطشح-6

 تا تَجِ تِ ًياص ايي ٍاحذ كٌؼتي تشاي تَليذ هحلَالت خَد تِ اًَاع اًشطي، هيضاى هلشف 

:  ػاالًِ ايي اًشطي ّا دس جذٍل ريل اسائِ هي گشدد

 

همذاس هلشف ػاالًِ ٍاحذ ؿشح سديف 

 840/195ويلٍَات ػاػت تشق  1

 4500هتشهىؼة آب  2

 25550ليتش تٌضيي  3

 57000ليتش گاصٍئيل  4

 

صهيي،ساختواىّايتَليذيٍغيشتَليذيآٍسدبش-7

بشآٍسدساختواىّايتَليذيٍغيشتَليذي-7-1

 اختلاف فضاي هٌاػة ٍ وافي جْت اهَس تَليذ ٍ تأػيؼات واسخاًِ اص ًظش ػَْلت دس اهش 

. تشدد واسوٌاى ٍ جاتجايي هَاد اٍليِ ٍ هحلَالت حائض اّويت اػت

 دس ايي لؼوت هؼاحت هَسد ًياص ٍاحذ تَليذي اػن اص ػالي تَليذ، اًثاسّا، تأػيؼات ٍ 

. تؼويشگاُ، آصهايـگاُ، ػاختواى ّاي غيشتَليذي ٍ دس ًْايت صهيي ٍ هحَعِ ػاصي تشآٍسد هي گشدد
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هساحتساليتَليذ*

ػپغ تا تَجِ تِ .  تشاي هحاػثِ ػالي تَليذ، اتتذا هؼاحت خاف ّش دػتگاُ تؼييي هي ؿَد

خلَكيات واسي ّش دػتگاُ فضاي هَسد ًياص جْت هَاد اٍليِ ٍ هحلَل خشٍجي دػتگاُ، هاًَس 

تِ هٌظَس . تشآٍسد هي گشدد ٍ تِ هؼاحت ول دػتگاُ افضٍدُ هي ؿَد... اپشاتَس، تؼويشات ٍ ًگْذاسي ٍ 

.  ضشب هي ؿَد5/2گؼتشؽ آتي ٍ ػايش هَاسد، هؼاحت هاؿيي آالت دس ػذد  تأهيي هؼاحت ساّشٍّا،

. ، اسائِ هي ؿَد«ػاخت ػاختواى ّا»: دس جذٍل ريل تشآٍسد ولي 

 

هؼاحت هَسد ًياص ؿشح سديف 

 (هتشهشتغ)

 250ػالي تَليذ  1

 70اًثاسّا  2

 50تؼويشگاُ ٍ آصهايـگاُ  3

 90 اداسي، سفاّي ٍ خذهاتي  4

 460جوغ ول 

 
بشآٍسدصهييٍهحَطِساصي-7-2

 ضشب هي گشدد ٍ تا 4تشاي تشآٍسد  هؼاحت صهيي هَسد ًياص ٍاحذ، جوغ هؼاحت ػاختواى ّا دس ػذد 

. تَجِ تِ ضشاية هشتَعِ، ػوليات هحَعِ ػاصي تشآٍسد ٍ جذٍل ريل اسائِ هي ؿَد
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همذاس ضشية ؿشح سديف 

 هتشهشتغ 1840 تشاتشصيشتٌا 4صهيي  1

صيشتٌاي ػاختواى ّا ٍ پاسويٌگ  خاوثشداسي ٍ تؼغيح  2

ٍ خياتاى وـي 

  هتشهشتغ828

  هتشهشتغ368دسكذ هؼاحت صهيي 20خياتاى وـي ٍ پاسويٌگ  3

"  736هؼاحت صهيي % 40فضاي ػثض  4

"  344هتش 20ٍتِ استفاع 40×40ديَاس وـي  5

 ػذد 27 هتشهشتغ يه چشاؽ 50ّشچشاؽ تشق  6
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ًقصجاًواييساختواىّا-7-3

تشاػاع تْيٌِ ...  ًمـِ پيـٌْادي جاًوايي ػاختواى ّا اػن اص ػالي تَليذ، اًثاسّا، تؼويشگاُ ٍ 

. ػاصي هؼيشّاي حول ٍ ًمل هَاد، هحلَالت ٍ پشػٌل تِ ؿشح ريل اسائِ هي گشدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًمـِ جاًوايي ػاختواى ّاي ٍاحذ تَليذي ادٍات وـاٍسصي * 

تأػيؼات تشق - 9ػاختواى اداسي  -5ػالي تَليذ   - 1

تأػيؼات آب - 10ًگْثاًي   - 6اًثاس    - 2

تأػيؼات ػَخت -11ًواصخاًِ غزاخَسي  - 7تؼويشگاُ   - 3

ػايش تأػيؼات - 12ػاختواى سفاّي ٍ تْذاؿتي -8آصهايـگاُ   - 4

 
9 

 
8 

   

    

   2         1 

    

 

7 

6 

 

3 4 
 

12 

11 

10 

5 
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بشآٍسدًيشٍياًساًيهَسدًياص-8

 واسآيي ٍ اثشتخـي ّش ػاصهاى تا حذٍد صيادي تِ هذيشيت كحيح ٍ تِ واسگيشي هؤثش هٌاتغ 

اًؼاًي تؼتگي داسد، تؼييي تؼذاد هـاغل ٍ تٌظين ؿشح ٍظايف ّش ؿغل دس عثمات هختلف ػاصهاى اص 

اكَل اػاػي تـىيالت يه ٍاحذ هي تاؿذ هشاحل اٍليِ ّش عشح تا تشآٍسد ًياص ًيشٍي اًؼاًي ٍ تؼييي 

ػَاهل صيادي دس تؼييي تؼذاد ٍ تخلق ًيشٍّاي اًؼاًي ٍاحذ تَليذي .  پؼت ػاصهاًي ّوشاُ هي تاؿذ

دخالت داسًذ اص جولِ ايي ػَاهل هي تَاى تِ ػغح تىٌَلَطي هَسد اػتفادُ، توايل تِ اؿتغال صايي يا 

دس جذٍل ريل تشآٍسد ًيشٍي اًؼاًي پشػٌل . اتَهاػيَى، حذٍد تخلق ٍ هْاست هَسد ًياص اؿاسُ وشد

. تَليذي ٍ غيشتَليذي اسائِ هي ؿَد
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بزرسي ّاي هالي ٍ اقتصادي طزح : فصل چْارم

هعزفي هحصَل ٍ بزًاهِ تَليذ سالياًِ - 1

رٍش تَليذ هحصَل - 2

بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي هَاد اٍليِ - 3

بزآٍرد هقذاري ٍ ريالي اًزصي هَرد ًياس - 4

ِ ّاي آى - 5 بزآٍرد ًيزٍي اًساًي ٍ ّشيٌ

ِ ّاي هاشيي آالت تَليذ - 6 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي تجْيشات ٍ تأسيسات عوَهي - 7 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ٍسائط ًقليِ عوَهي ٍ ٍسايل حول ٍ ًقل - 8 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي لَاسم ٍ اثاثيِ اداري - 9 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي سهيي، ساختواى  ٍهحَطِ ساسي - 10 بزآٍرد ّشيٌ

ُ بزداري - 11 ِ ّاي قبل اس بْز بزآٍرد ّشيٌ

بزآٍرد سزهايِ ثابت - 12

بزآٍرد سزهايِ در گزدش - 13

ِ گذاري كل ٍ ًحَُ تأهيي هٌابع آى - 14 بزآٍرد سزهاي

ِ ّاي استْالك - 15 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي غيزعولياتي - 16 بزآٍرد ّشيٌ

ِ ّاي ًگْذاري ٍ تعويزات - 17 بزآٍرد ّشيٌ

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي عولياتي - 18

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي ثابت تَليذ - 19

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي هتغيز تَليذ - 20

بزآٍرد ّشيٌِ ّاي كل تَليذ - 21

هحاسبِ قيوت توام شذُ  - 22

بزآٍرد قيوت فزٍش هحصَل - 23
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هعشفيهحصَل-1

هي تا ؿذ وِ واستشدّاي صيادي دس «  پش36ُ ٍ 28،32ديؼه افؼت » هحلَل تَليذي ايي عشح 

. وـاٍسصي داسد

 

هيضاى ؿشح سديف 

دػتگاُ 1000 پشُ 36 ٍ 28،32ديؼه افؼت  1

سٍص 300تؼذاد سٍص واس دس ػال  2

 1تؼذاد ًَتت واس دس سٍص  3

 ػاػت 8ػاػت واسي دس ّش ًَتت  4

 

سٍشتَليذهحصَل-2


:اييهحصَلطبقهشاحلريلتَليذهيگشدد

اًتخاب ٍ آهادُ ػاصي هَاد اٍليِ * 

تشؽ ٍ ؿىل دّي ٍ ػَساخ واسي *

تَليذ ؿاػي ٍ لغؼات *

هاؿيي واسي لؼوت ّا *

سًگ آهيضي *

تؼتِ تٌذي ٍ اًثاسؽ *
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بشآٍسدهقذاسيسياليهَاداٍليِ-3



 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذٍاحذ هيضاى هَسد ًياص هَاد اٍليِ  سديف 

 000/000/600/1 000/500ػذد  3200تيغِ تشؽ  1

 000/000/160 000/000/10تي  16 8ٍسق  2

 000/000/180 000/000/10تي  18 15ٍسق  3

 000/000/207 000/000/9تي  23 10ًثـي  4

 000/000/63 000/000/9تي  7تؼوِ  5

 000/000/210/2- - - جوغ ول 

 

بشآٍسدهقذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4



 (سيال)تْاي ول  (سيال)تْاي ٍاحذ همذاس ٍاحذ ؿشح سديف 

 000/544/68 350 840/195ويلَ ٍات ػاػت تشق  1

 000/500/4 1000 4500هتش هىؼة آب  2

 000/550/25 1000 25550ليتش تٌضيي  3

 000/250/14 250 57000ليتش گاصٍئيل  4

- - - هتشهىؼة گاص  5

 000/844/112   جوغ ول 
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 بشآٍسدًيشٍياًساًيهَسدًياص-5

 

هتَػظ حمَق  (ًفش)تؼذاد ؿشح سديف 

 (سيال)هاّاًِ 

حمَق ول تشاي 

 (سيال) هاُ 14

 000/000/140 10000000 1هذيشػاهل  1

 000/000/112 8000000 1واسؿٌاع  2

 000/000/392 4000000 7واسگش هاّش  3

 000/000/588 3500000 12واسگش ػادُ  4

 000/000/63 000/500/4 1تىٌيؼيي  5

 000/000/448 4000000 8واسهٌذ  6

 000/000/743/1-  30جوغ ول  7

 000/890/400- -  دسكذ تيوِ حك واسفشها 23 8

 000/890/143/2-  30جوغ ول  
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ِّايهاضييآالتتَليذ-6  بشآٍسدّضيٌ



 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذ تؼذاد ًام هاؿيي آالت سديف 

 000/000/32 000/000/32 1هاؿيي جَؽ  1

 000/000/60 000/000/60 1تي 10هاؿيي پشع ّيذسٍليه  2

 000/000/125 000/000/125 1هاؿيي تشاؽ  3

 000/000/20 000/000/10 2ػٌگ فشص  4

 000/000/75 000/000/75 1هاؿيي دسيل  5

 000/000/14 000/000/14 1اسُ لٌگ  6

 000/000/13 000/000/13 1ليچي گيَتيي  7

 000/000/35 000/000/35يىؼشي لَاصم واسگاّي  8

 000/000/342- - جوغ ول 
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ِّايتجْيضاتٍتاسيساتعوَهي-7  بشآٍسدّضيٌ

 

 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذتؼذاد ًام تجْيضات سديف 

 000/000/150 000/000/150يه ػشي تاػيؼات تشق ٍ تشق سػاًي  1

 000/000/30 000/000/30يه ػشي تاػيؼات آب ٍ آب سػاًي  2

 000/000/75 000/000/75يه ػشي تاػيؼات ػشهايـي ٍ گشهايـي  3

 000/000/30 000/000/30يه ػشي ػيؼتن ػَخت سػاًي  4

 000/000/25 000/000/25يه ػشي ػيؼتن اعفاي حشيك  5

 000/000/100 000/000/100يه ػشي لَاصم اصهايـگاّي   6

 000/000/150 000/000/150 1طًشاتَس  7

 000/000/10 000/000/10 1تاػىَل   8

 000/000/570- - هجوَع 
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ِّايٍسائطًقليِعوَهيٍٍسايلحولًٍقل-8  بشآٍسدّضيٌ



 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذتؼذاد ًام ٍػيلِ  سديف 

 000/000/80 000/000/80 1 تي  2ٍاًت  1

 250000000 250000000 1 تي  2ليفتشان  2

 150000000 150000000 1ػَاسي  2

 000/000/480  هجوَع 

 

بشآٍسدّضيٌِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9

 : ّضيٌِ ّاي هشتَط تِ تجْيضات  ٍ ٍػايل اداسي ٍ خذهاتي تِ ؿشح ريل اػت

 

 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذتؼذاد ؿشح سديف 

 000/000/30 000/000/10ػِ ػشي خظ تلفي ٍ فاوغ  1

 45000000 000/000/15ػِ ػشي هثلواى اداسي  2

 000/000/25 000/000/1 ػذد 25ووذ ٍ فايل   3

 000/000/25 000/000/1 ػذد 25هيض ٍ لَاصم التحشيش  4

 000/000/15 000/500ػذد 30كٌذلي  5

 000/000/45 000/000/15ػِ ػذد ساياًِ  6

 000/000/185- - جوغ ول  7
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ِّايصهيي،س-10 ختواىٍهحَطِساصيابشآٍسدّضيٌ

بشآٍسدّضيٌِّايصهيي-10-1



 (سيال)تْاي ول  (سيال)تْاي ٍاحذٍاحذ همذاس سديف 

 000/000/184 100000هتش هشتغ   1840 1

 

بشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي-10-2



 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذ (هتشهشتغ)همذاسؿشح سديف 

 000/000/375 000/500/1 250ػالي تَليذ   1

 000/000/105 000/500/1 70اًثاسّا  2

 000/000/95 000/900/1 50آصهايـگاُ ٍ تؼويشگاُ ٍ ػايش  3

 000/000/189 000/100/2 90اداسي، سفاّي ٍ خذهاتي  4

 000/000/764-  460جوغ ول 
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ِّايهحَطِساصي-10-3 بشآٍسدّضيٌ

 

 (سيال)تْاي ول (سيال)تْاي ٍاحذهمذاس ؿشح سديف 

 000/400/41 50000 828خاوثشداسي، خاوشيضي ٍ تؼغيح  1

 000/800/68 300000 344ديَاسوـي  2

 000/400/110 300000 368خياتاى وـي ٍ پاسويٌگ  3

 000/200/147 200000 736فضاي ػثض  4

 000/100/8 300000 ػذد 27سٍؿٌايي  5

 000/900/375  جوغ ول 

 

جوعبٌذيبشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10-4



 (سيال)ّضيٌِ ّاؿشح سديف 

ِ ّاي ػاختواى ػاصي  1  000/000/764ّضيٌ

 000/900/375ّضيٌِ ّاي هحَعِ ػاصي  2

 000/900/139/1 1ٍ2جوغ ّضيٌِ ّاي سديف  3

 000/000/184ّضيٌِ صهيي  4

 000/900/323/1جوغ ول 

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 63 

 تَليذادٍاتكطاٍسصي»:عٌَاىطشح

 

ُبشداسي-11 ِّايقبلاصبْش بشآٍسدّضيٌ



 (سيال)ّضيٌِ ّا ؿشح سديف 

 000/000/30ّضيٌِ هغالؼات همذهاتي ٍ تْيِ عشح اجشايي  1

ِ ّاي تاػيغ ؿشوت ٍ اخز هجَصّا  2  000/000/30ّضيٌ

ِ ّاي جاسي دٍسُ اجشاي عشح  3  000/000/350ّضيٌ

ِ ّاي هشتَط تِ دسيافت تؼْيالت تاًىي  4  000/000/35ّضيٌ

ِ ّاي آهَصؿي پشػٌل ٍ تْشُ تشداسي آصهايـي   5  000/000/200ّضيٌ

ِ ّا  6  000/250/32ػايش ّضيٌ

 000/250/677جوغ ول 
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بشآٍسدسشهايِثابت-12



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/342هاؿيي آالت تَليذ   1

 000/000/570تجْيضات ٍ تاػيؼات ػوَهي  2

 000/000/480ٍػائظ ًمليِ  3

 000/000/184صهيي  4

 000/900/139/1ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  5

 000/000/185اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  6

 000/600/45ًلة ٍ ساُ اًذاصي  7

 000/325/147 ( دسكذ الالم فَق5)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  8

 000/250/677ّضيٌِ ّاي لثل اص تْشُ تشداسي  9

 000/075/771/3جوغ ول  
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بشاٍسدسشهايِدسگشدش-13



ِ ّاتؼذاد سٍص واسي ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 00/500/331 سٍص 45هَاد اٍليِ داخلي  1

- - هَاد اٍليِ خاسجي  2

 000/241/500سٍص 70حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  3

 533/449/24 سٍص 65اًَاع اًشطي هَسد ًياص  4

ِ ّاي فشٍؽ  5  000/000/40- ّضيٌ

 527/809/44-  ( دسكذ الالم فَق5)ػايش ّضيٌِ ّا  6

 060/000/941- جوغ ول  

 

بشآٍسدسشهايِگزاسيكلًٍحَُتاهييهٌابع-14

بشآٍسدسشهايِگزاسيكل-14-1

ػشهايِ گزاسي ول = ػشهايِ ثاتت +    ػشهايِ دس گشدؽ 

ػشهايِ گزاسي ول  = 060/000/941+000/075/771/3=060/075/712/4
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ًحَُتاهييهٌابعٍاخزٍامباًكي-14-2



ػشهايِ گزاسي دسكذ  ؿشح سديف 

 (سيال)

 000/430/508/1 40ػْن هتماضي ػشهايِ ثاتت   1

ػْن تاًه تِ كَست ٍام دساص 

هذت 

60 000/645/262/2 

 018/300/282 30ػْن هتماضي ػشهايِ دس گشدؽ  2

ػْن تاًه تِ كَست ٍام وَتاُ 

هذت 

70 042/700/658 

وَتاُ  )ػشهايِ دس گشدؽ واسهضد  3

 (هذت

14 006/218/92 

پٌج )ػشهايِ ثاتت دساص هذت 

 (ػالِ

14 300/770/316 
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بشآٍسدّضيٌِّاياستْالك-15



ِ ّا دسكذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/200/34 10هاؿيي آالت تَليذ  1

 000/000/57 10تاػيؼات ػوَهي   2

 000/000/48 10ٍػائظ ًمليِ  3

 000/995/56 5ػاختواى ٍ هحَ عِ ػاصي  4

 000/000/37 20اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

 000/560/4 10ّضيٌِ ًلة ٍ ساُ اًذاصي  6

 500/732/14 10پيؾ تيٌي ًـذُ  7

 500/487/252- جوغ اػتْالن داسايي ّاي ثاتت  8

 000/450/135 20اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  9

 500/937/387- جوغ ول اػتْالن 
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ِّايغيشعولياتي-16 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/450/135اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  1

 300/770/316واسهضد تؼْيالت تاًىي دساص هذت  2

 300/220/452جوغ ول 

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا دسكذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/100/17 5هاؿيي آالت تَليذ   1

 000/000/57 10تاػيؼات ػوَهي  2

 000/000/48 10ٍػائظ ًمليِ  3

 000/798/22 2ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  4

 000/500/18 10اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  6  900/169/8 دسكذ الالم فَق 5ّضيٌ

 900/767/171جوغ ول 
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ِّايعولياتي-18 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/25ّضيٌِ ّاي غيش پشػٌلي دفتش هشوضي  1

ِ ّاي جاسي آصهايـگاُ  2  000/000/45ّضيٌ

ِ ّاي فشٍؽ  3  000/000/160ّضيٌ

 000/000/40ّضيٌِ ّاي حول ٍ ًمل  4

 000/000/270جوغ ول 

 

بشآٍسدّضيٌِّايثابتتَليذ-19



 (سيال)ّضيٌِ ّا دسكذ ؿشح سديف 

 500/306/822/1 85حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  1

 800/568/22 20اًَاع اًشطي  2

 500/217/371 100ّضيٌِ اػتْالن  3

 790/156/17 10ّضيٌِ ّاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات  4

 936/748/78-  ( دسكذ5/3)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  5

 526/718/328/2- جوغ ّضيٌِ ّاي تَليذ  6

 000/500/40 15ّضيٌِ ّاي ػولياتي   7

 150/542/7 100( 002/0)تيوِ واسخاًِ  8

 006/218/92 100واسهضد تؼْيالت تاًىي  9

 682/978/468/2جوغ ول ّضيٌِ ّاي ثاتت تَليذ  
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ِّايهتغيشتَليذ-20 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّا دسكذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/210/2 100هَاد اٍليِ   1

 500/583/321 15حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  2

 200/275/90 80اًَاع اًشطي  3

ِ ّاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات  4  110/411/154 90ّضيٌ

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  5  443/169/97- ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ   6  253/439/873/2 جوغ ّضيٌ

ِ ّاي ػولياتي  7  000/500/229 85ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ    253/939/102/3 جوغ ول ّضيٌ

 

بشآٍسدّضيٌِّايكلتَليذ-21

ّضيٌِ ّاي ول تَليذ  = ّضيٌِ ثاتت تَليذ + ّضيٌِ هتغيش تَليذ 

ّضيٌِ ّاي ول تَليذ   = 682/978/468/2 +253/939/102/3 =953/917/571/5
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هحاسبِقيوتتوامضذُ-22

ِ ّاي ول تَليذ  ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ  = ظشفيت اػوي تَليذ / ّضيٌ

ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ   = 935/917/571/5 =179/719/55سيال 

100


بشآٍسدقيوتفشٍش-23



ِ ّا ؿشح سديف  ول اسصؽ تَليذ  (سيال)ّضيٌ

تشاػاع ظشفيت اػوي  

 935/917/571/5 179/719/55ليوت توام ؿذُ ّش ويلَ   1

 300/493/243/7 933/434/72ليوت فشٍؽ ّش ويلَ   2

 400/575/671/1 754/715/16ػَد ّش ويلَ   3
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هحاسيِ شاخص ّاي هالي - فصل پٌجن  

هحاسبِ فزٍش كل  -1

 هحاسبِ سَد ساالًِ  -2

 هحاسبِ ّشيٌِ ًقطِ سزبسز  -3

 درصذ تَليذ در ًقطِ سزبسز  -4

 هحاسبِ سهاى بزگشت سزهايِ  -5

ًزخ بزگشت سزهايِ - 5-1

سال ّاي  بزگشت سزهايِ - 5-2

هحاسبِ حقَق سزاًِ  - 6

هحاسبِ فزٍش سزاًِ -7

هحاسبِ سطح سيزبٌاي سزاًِ -8

ِ گذاري ثابت سزاًِ - 9 هحاسبِ سزهاي

ًسبت ارسش افشٍدُ هاشيي آالت تَليذي - 10

درصذكاركٌاى تَليذ بِ كل كاركٌاى - 11

ًسبت سزهايِ در گزدش بِ سزهايِ ثابت  - 12

ُ ٍري طزح - 13 هحاسبِ شاخص ّاي بْز

ًسبت سَد بِ فزٍش - 13-1

ًسبت سَد بِ سزهايِ ثابت - 13-2

 (سياى)خالصِ جذٍل سَد - 14



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 73 

 تَليذادٍاتكطاٍسصي»:عٌَاىطشح

   

:فشٍشكلهحاسبِ-1

 فشٍؽ ول =  ّش ويلَليوت فشٍؽ ×تَليذ ظشفيت 

فشٍشكل=933/434/72×100=300/493/243/7

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدكل=ظشفيتتَليذ×سَدّشكيلَ

ػَد ول = 100×754/715/16=400/575/671/1     

هحاسبِّضيٌِتَليذدسًقطِسشبسش-3

ِسش=ّضيٌِثابت ًِقطِسشب ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فشٍؽ ول    

 

547/541/331/4
43/01

682/978/468/2

300/493/243/7

253/939/102/3
1

682/978/468/2







ِ  تَليذ دس ًمغِ ػشتؼش  =  ّضيٌ

 

تَليذًقطِسشبسشدسصذهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًقطِسشبسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشكل–ّضيٌ

 

6/59100درصد
047/554/140/4

682/978/468/2
100

253/939/102/3300/493/243/7

682/978/468/2



 ػشتؼش دسكذتَليذدسًمغِ=

 
 



-1 
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هحاسبِصهاىبشگطتسشهايِ-5

ًشخباصگطتسشهايِ-5-1

ًشخباصگطتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيكل سشهاي



ًشخباصگطتسشهايِ=  

 

بشگطتسشهايِدٍسُ-5-2

دٍسُ تشگـت ػشهايِ     = ػشهايِ ول         =                  
       ػَدول 

 
دٍسُ تشگـت ػشهايِ       =    4/712/075/060 =   8/2   (دٍ ػال ٍ ّـت  هاُ)  

               400/575/671/1 

 

حمَق ػشاًِ = ُ    ول حمَق هاّاى    هحاسبِحقَقسشاًِ-6

               تؼذاد ول واسوٌاى 

 

250/955/5ريال    
30

500/657/178
 =  ًِحمَق ػشا

5/35100درصد
060/075/712/4

400/575/671/1
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هحاسبِفشٍشسشاًِ-7

     فشٍؽ ػشاًِ   =     فشٍؽ ول                        

                 تؼذاد ول واسوٌاى 

 

 فشٍؽ  ػشاًِ =   300/493/243/7   = 777/449/241سيال      

                    30 

هحاسبِسطحصيشبٌايسشاًِ-8

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ     =  هؼاحت ول ػاختواى ّا      

            تؼذاد واسوٌاى 

 

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ  =  460 = 3/15       هتش هشتغ 
              30 



هحاسبِسشهايِگزاسيسشاًِثابت-9

ِ گزاسي ثاتت ػشاًِ    = ػشهايِ گزاسي ثاتت       ػشهاي

          تؼذاد ول واسوٌاى

 

ػشهايِ گزاسي ثاتت ػشاًِ =       000/075/771/3=  500/702/125سيال

            30 
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 ًسبتاسصشافضٍدُهاضييآالت-10

دسكذ اسصؽ هاؿيي آالت تِ ػشهايِ ثاتت    = اسصؽ هاؿيي آالت تَليذ × 100         
ِ گزاسي ثاتت            ػشهاي

 
دسكذاسصؽ هاؿيي آالت تِ ػشهايِ ثاتت =   000/000/342   ×100= 10     دسكذ 

        000/075/771/3 

 

دسصذكاسكٌاىتَليذبِكلكاسكٌاى-11

دسصذكاسكٌاىتَليذبِكلكاسكٌاى=تعذادكاسكٌاىتَليذ×100
تعذادكلكاسكٌاى


دسكذ واسوٌاى تَليذ تِ ول واسوٌاى   =   16   × 100 = 3/53   دسكذ 

             30  

 

ِدسگشدشبِسشهايِثابت-12 ًسبتسشهاي

ًؼثت ػشهايِ دس گشدؽ تِ ثاتت ػشاًِ    = ػشهايِ دس گشدؽ  ×  100      
         ػشهايِ ثاتت 

 

ًؼثت ػشهايِ دسگشدؽ تِ ثاتت ػشاًِ   =      060/000/941 ×  100=25 دسكذ 
    000/075/771/3  
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هحاسبِضاخصّايبْشٍُسيطشح-13

ًسبتسَدبِفشٍش-13-1

ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ ول    =          ػَد       × 100     
              فشٍؽ ول 

     
ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ     =     400/575/671/1× 100=  1/23دسكذ 

     300/493/243/7 

 

ًسبتسَدبِسشهايِثابت-13-2

ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت     =           ػَد     × 100    
     ػشهايِ ثاتت 

 
ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت   =       400/575/671/1 × 100= 3/44    دسكذ 
  000/075/771/3 
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(صياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ضشحسديف

 100 100 100 90 80دسكذاػتفادُ اصظشفيت  1

 100 100 100 90 80 (تي)هيضاى تَليذ  2

 300/493/243/7 300/493/243/7 300/493/243/7 970/143/519/6 640/794/794/5 (سيال)فشٍؽ خالق  3

: وؼشهي ؿَد 4

ّضيٌِ ّاي تَليذ 

348/534/457/4 142/726/014/5 935/917/571/5 935/917/571/5 935/917/571/5 

 400/575/671/1 400/575/671/1 400/575/671/1 828/417/504/1 292/260/337/1ػَدًاٍيظُ  5

: وؼشهي ؿَد 6

ِ ّاي ػولياتي  ّضيٌ

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

 300/220/452- -  828/417/261/1 292/260/121/1ػَدػولياتي  7

: وؼشهي ؿَد 8

ِ ّاي غيشػولياتي  ّضيٌ

240/776/361 270/998/406 300/220/452 300/220/452 300/220/452 

 100/355/949 100/355/949 100/355/949 558/419/854 052/484/759ٍيظُ (صياى)ػَد 9

- - - - - هاليات ٍ ػَد ػْام  10

 100/355/949 100/355/949 100/355/949 558/419/854 052/484/759ػَدپغ اصهاليات ػْام  11

 810/613/512/3 710/258/632/25 610/903/613/1 052/484/759- ػَدٍصياى ػٌَاتي  12

 910/968/461/4 810/613/512/3 710/258/563/2 610/903/613/1 052/484/759ػَدًمل تِ تشاصًاهِ  13
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