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فْشػت هغالة 

 

صفحِ ؿشح سديف 

:فصلاٍل 1

خالصِ هغالعات فٌي ٍ التصادي 

1 

:فصلدٍم 2

هعشفي هحصَل عشح 

2 

:فصلسَم 3

هغالعات فٌي ٍ هٌْذػي عشح 

24 

:فصلچْاسم 4

تشسػي ّاي هالي ٍ التصادي عشح 

56 

:فصلپٌجن 5

هحاػثِ ؿاخص ّاي هالي 

75 
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 ششحسديف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ششحسديف

 هشخصاتطشح* 1

فشًٍذ دس ػال 2500لايك فايثشگالع      

 هاشييآالتتَليذ* 6

% 100:        تخؾ داخل- 

دسصذ :    - تخؾ خاسجي- 

 شاخصّايعولياتي 2

 سٍص 300:         تعذاد سٍصواسي

 ًَتت 2:        تعذادًَتت واسي

 ػاعت 8:           صهاى ّشًَتت

صهيي ٍ ػاختواى *  7

 هتشهشتع 6000هؼاحت صهيي           -  

 هتشهشتع 1650ػغح صيشتٌا               - 

  هتشهشتع 800ػالي تَليذ               - 

    "    600اًثاسّا                    - 

"  2500اداسي، سفاّي، تأػيؼات - 

دسصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 دسصذ 100:          هَاد داخلي

:       - هَاد خاسجي

 

 سشهايِگزاسي* 8

 سيال 000/225/916/26ػشهايِ ثاتت        - 

 "868/809/824/3 دسگشدؽ        "- 

   " 868/034/741/30:      گزاسي ول"- 

  ’ 908/366/677/2ٍام وَتاُ هذت   - 

 

 تعذادكاسكٌاى* 4

  ًفش 1هذيشيت              - 

"  2تىٌيؼيي            - 

 "  10واسگش هاّش         - 

 "   10واسگش ػادُ        - 

"  16 واسهٌذ            - 

                       39  "

 ّضيٌِّايتَليذ* 9

 سيال 665/350/762/5ّضيٌِ ّاي ثاتت تَليذ     - 

 "445/225/020/23 هتغيش                     "- 

 "  110/576/782/28:          ّضيٌِ ّاي ول- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 هگا ويلٍَات ػاعت 520:تشق هصشفي ػالياًِ- 

هتشهىعة 7000: آب هصشفي ػالياًِ- 

 ليتش 24000:            گاصٍئيل  - 

 ليتش 30000:                تٌضيي- 

داسد :      تصفيِ فاضالب - 

دارد :           اعفاء حشيك-

 شاخصّاياقتصاديطشح* 10

ِ ػشتؼش-   دسصذ 40:    دسصذتَليذدس ًمغ

ػِ ػال ٍ ؿؾ هاُ :    ػال ّاي تاصگـت ػشهايِ- 

ِ ول واسوٌاى-  دسصذ 41:  دسصذواسوٌاى تَليذت

% 100:          دسصذ ػْن هٌاتع 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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همذهَ - 

كبيرب گالك هبػٍ هـكجٔ امت كَ ثَ رِت ػاؿا ثْػى 

كبيربگالك . عْاً ّيژٍ كبؿثـػُبٓ كـاّأً ػؿ ٌٍؼت ػاؿػ

ػؿ ّاهغ يك ًْع كبهپْفيت امت كَ ػؿ آى پليوـ هَـكٔ، 

ؿفيي پلٔ امرت ؿيـاىجبع ّ توْيت كٌٌؼٍ پين ىييَ 

ػؿ كبيربگالك ُـ كؼام اف ػّ هْؿػ ؿفيي ّ پين . هٔ ثبىؼ

ىييَ ًوو هِؤ ػاؿًؼ كَ ؽياًل ثَ ًوو ُـ يك اف آهنب 

. اىبؿٍ هٔ ىْػ

 

ًمغ رسيي - 1-1

: ؿفيي ػؿ كبيربگالك ػاؿآ ًوو ُبٓ فيـ امت

  پين ىييَ ُب ؿا ػؿ كٌبؿ ُن ًگَ هٔ ػاؿػ ّ اف

 .پـاكٌؼگٔ آهنب رلْگيـٓ هٔ كٌؼ

  َّهتٔ كيبؿٓ ثَ ؿفيي ّاؿػ هٔ ىْػ كيبؿ ثَ پين ىيي

 .هٌتول ّ ثبػج هٔ ىْػ كَ عْػ ؿفيي ًيكٌؼ

  ّ پين ىييَ ؿا ػؿ هوبثل ػْاهل ىيويبئ هخل اميؼ

 .ثبفُب ّ آة حمبكظت هٔ كٌؼ

 

ًمغ پؼن ػيؼَ - 1-2
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 پين ىييَ، عْاً هكبًيكٔ ؿفيي ؿا هبجْػ هٔ خبيؼ. 

 

هشايآ فايربگالص - 1-3

هقايبٓ كبيربگالك ؿا ثـ كلقات ّ آليبژُب ثَ ٍْؿت فيـ 

: هٔ تْاى ثـمشـػ

 هوبّهت ىيويبئ ثبالتـ اف كلقات ّ آليبژُب 

  ًنجت هوبّهت هكبًيكٔ ثَ ّفى، هيبثَ ثب كلق امت

 .كَ ايي اهـ ثَ مجكٔ كبيربگالك هـثْط هٔ ىْػ

  مِْلت ىكل ػُٔ ّ تٌْع حمَْالتٔ كَ هٔ تْاى ثب آى

 .مبعت

  مـػت ثبالتـ اف ًظـ تْليؼ حمَْل ثب ػوليبتٔ هخل

 ....ىكل ػُٔ، مخكبؿٓ، ثـىكبؿٓ ّ 

 َهيوت پبييي تـ ػؿ هوبينَ ثب يك هغؼَ كلقٓ هيبث 

 ُقيٌَ تؼويـ ّ ًگِؼاؿٓ كورت 

هقايب كْم مجت ىؼٍ امت تب كبيربگالك ربيگقيي حمَْالت 

. كلقٓ گـػػ

ػؿ ٌٍؼت ىٌبّؿمبفٓ اف هبين ُبٓ ػّ هرتٓ تب هبين ُبٓ 

ثقؿگ هنبكـثـٓ، ًبّچَ ُبٓ رٌگٔ ّ هيي ؿّهببٓ ػظين ثب 

. كبيربگالك مبعتَ هٔ ىْػ
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ػؿ گؾىتَ اكخـ ىٌبّؿُبٓ تْليؼ ىؼٍ ّ هْؿػ 

امتلبػٍ ػؿ ايـاى اف رٌل چْة مبعتَ هٔ ىؼًؼ، چْى مَ 

: ًوغَ ضؼق هِن ثـآ مبعت ىٌبّؿ ػاؿػ

. ػوـ چٌؼاى فيبػٓ ػؿ هوبينَ ثب حمَْالت رؼيؼ ًؼاؿػ- 

. مبعت ىٌبّؿ چْثٔ ثنيبؿ فهبى ثـ ّ پـُقيٌَ امت- 

اهـّفٍ ثب تْرَ ثَ هنبئل فينت حميغٔ ّ لقّم تْرَ ثَ - 

صلظ هٌبثغ رٌگلٔ، ميبمت رِبًٔ ػؿ رِت كبُو هيقاى 

. هَـف چْة امت
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تعزيف، ّيژگٔ ُا ّ هؼخصات فٌٔ حمصْل - 2

تعزيف حمصْل - 2-1

« هبين ُبٓ كبيربگالك»ًبم حمَْل هْؿػًظـ ػؿ ايي عـس 

هٔ ثبىؼ كَ رِت هَبؿف تلـيضٔ، ًظبهٔ، حتويوبتٔ ّ 

. هبُيگيـٓ كبؿثـػ ػاؿًؼ

 

ّيژگٔ ُا ّ هؼخصات فٌٔ حمصْل - 2-2

هبين ُبٓ كبيربگالك ػؿ اًؼافٍ ُبٓ خمتلق هبثل تْليؼ 

هٔ ثبىٌؼ اف هبين ُبٓ كْچك تب ىٌبّؿُبٓ ثقؿگ كبيربگالك 

مهچٌيي . كَ ثـآ هَبؿف گًْبگْى هبثل امتلبػٍ هٔ ثبىٌؼ

هبين ُب ثـصنت ايي كَ ػاؿآ چَ هتؼلوبتٔ هٔ ثبىٌؼ ًيق 

ػمتَ ثٌؼٓ هٔ ىًْؼ هخاًل ثؼضٔ اف اًْاع آى ػاؿآ هْتْؿ، 

. ثؼضٔ ػاؿآ پبؿّ ّ ثؼضٔ ػاؿآ ُـ ػّ ًْع هٔ ثبىٌؼ

مجكٔ، امتضكبم فيبػ ّ مغتٔ ثبال اف مجلَ عْاً هِن 

 105ّفى ايي هبين ُب صؼّػ . هبين ُبٓ كبيربگالك هٔ ثبىؼ

 4/1 هرت ّ ػـُ آهنب 5/3عْل آهنب صؼّػ . كيلْگـم هٔ ثبىؼ

ايي هبين .  هرت امت5/0مهچٌيي اؿتلبع آهنب . هرت هٔ ثبىؼ

 كيلْگـم ؿا ػاؿػ ّ ػاؿآ يك هْتْؿ 1340تْاًبئ محل 

 امت خببؿ ّ ػّ ميلٌؼؿ 5هٔ ثبىؼ كَ هْتْؿ آى ػاؿآ 
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اف آذمب كَ هبين ُبٓ تْليؼٓ اف ّفى ًنجتًب . هٔ ثبىؼ

ثبالئ ثـعْؿػاؿ هٔ ثبىٌؼ ثنتَ ثٌؼٓ عبٍٔ ثـآ آهنب ػؿ 

،  ًظـ گـكتَ ًيؼٍ امت ّ كوظ ثـآ ػؼم ٍؼهَ ػيؼى هبين

هنوت ُبٓ كٌبؿٍ ّ ربُبئ كَ ػؿ هؼـُ دتبك ثب فهيي يب 

 ال گؾاىتَ هٔ ىْػ ّ 5ّميلَ محل ّ ًول هٔ ثبىٌؼ كبؿتي ُبٓ 

. ثب تنوَ ُبٓ پالمتيكٔ ًگَ ػاىتَ هٔ ىًْؼ
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تزرطٔ اطتاًذاردُآ هلٔ، تيي املللٔ، كذ حمصْل ّ - 3

تعزفَ گوزكٔ 

كذ حمصْل - 3-1

« ISIC 35121124هبين ُبٓ كبيربگالك ثب كؼ »ًبم حمَْل 

حتويوبتٔ ّ ًظبهٔ كبؿثـػ - هٔ ثبىؼ كَ رِت هَبؿف تلـيضٔ

. ػاؿػ

 

 

 

 

مشارٍ تعزفَ گوزكٔ - 3-2

هبين ُبٓ كبيربگالك حتت ػّ تؼـكَ هيغٌ ثَ كيْؿ ّاؿػ ّ يب 

. ٍبػؿ هٔ گـػًؼ

 

مشبؿٍ تؼـكَ ىـس ؿػيق 

گوـكٔ 

هبين ُبٓ  1

 تلـيضٔ ػوْهٔ

89011010 

 89039210هبين ُبٓ  2

كؼ آينيك حمَْل ىـس ؿػيق 

 35121124 هبين كبيربگالك 1
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تلـيضٔ ّؿفىٔ 

 

ػزايط ّاردات - 3-3

 ثب 89011010ّاؿػات هبين ُبٓ كبيربگالك حتت تؼـكَ 

. هْاكوت ّفاؿت ثبفؿگبًٔ ّ عجن رؼّل ؽيل اذمبم هٔ ىْػ

 

تزرطٔ اطتاًذاردُآ هلٔ ّ تيي املللٔ - 3-4

امتبًؼاؿػ رِبًٔ ّ هلٔ ثـآ هبين ُبٓ كبيربگالك تؼـيق 

. ًيؼٍ امت

 

هْارد هصزف ّ كارتزدُآ حمصْل - 4

مشبؿٍ ؿػيق 

تؼـكَ 

كؼ مينتن 

مهبٌُگ ىؼٍ 

مْػ ًْع كبال 

ثبفؿگبًٔ 

هبين ُبٓ تلـيضٔ  89011010 890110 1

ّ ػوْهٔ 

 ػؿٍؼ 10

هبين ُبٓ تلـيضٔ  89039210 890392 2

ّؿفىٔ 

 ػؿػً 30
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ػوؼٍ تـيي كبؿثـػ هبين ُبٓ كبيربگالك ػؿ هَبؿف 

. تلـيضٔ، ًظبهٔ، حتويوبتٔ ّ هبُيگيـٓ هٔ ثبىؼ

مجكٔ، هوبّم ثْػى ػؿ ثـاثـ عْؿػگٔ، اًؼغبف پؾيـٓ 

ثبال ػؿ عـاصٔ اف هقايبٓ حمَْالت كبهپْفيتٔ ثـآ 

ثَ ثؼضٔ اف كبؿثـػُبٓ ايي . كبؿثـػُبٓ ػؿيبئ هٔ ثبىؼ

. حمَْالت ػؿ ؽيل اىبؿٍ هٔ ىْػ

ثؼًَ هبين ُبٓ كْچك ًظيـ هبين ُبٓ تلـيضٔ، ىٌب، - 

. هبُيگيـٓ، پبؿّئ، هْتْؿٓ، گيت ّ پليل

. ثؼًَ رت امكٔ- 

ٌٍؼلٔ هبين ُبٓ ثقؿگ - 

ضـثَ گيـ كٌبؿ امكلَ - 

هغؼبت تقئئٌ ػاعل كيتٔ ّ هبين ُبٓ ثقؿگ - 

 

امهيت اطرتاتژيكٔ كاال ّ تزرطٔ حمصْالت جايگشيي - 5

تزرطٔ كاالُآ جايگشيي - 5-1

هبين ُبٓ مبعتَ ىؼٍ اف كلق، پالمتيك ّ چْة 

هٔ تْاًٌؼ ثَ ػٌْاى كبالٓ ربيگقيي هبين ُبٓ كبيربگالك ػؿ 

ًظـ گـكتَ ىًْؼ ّلٔ ثب تْرَ ثَ هقيت ُبٓ ثبؿف هبين 
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كبيربگالك، مِن هبثل تْرِٔ اف هبين ُبٓ تلـيضٔ ّ ًظبين 

. اف رٌل كبيربگالك مبعتَ هٔ ىًْؼ

 

امهيت اطرتاتژيكٔ كاال - 5-2

اهـّفٍ امهيت ّ ًوو امبمٔ محل ّ ًول ػؿيبئ ػؿ 

جتبؿت ثيي املللٔ ّ ثـًبهَ ُبٓ تْمؼَ اهتَبػٓ ثَ ّيژٍ 

اكقايو ٍبػؿات اف عـين هـفُبٓ ػؿيبئ ثـ كنٔ پْىيؼٍ 

. ًينت

ػالٍّ ثـ ايي هْؿػ صضْؿ ىٌبّؿُبٓ تلـيضٔ هٔ تْاًؼ ثبػج 

. ؿًّن گـػىگـٓ ّ رؾة تْؿينت ػؿ يك كيْؿ ىْػ

 

تزرطٔ تاسار - 6

عزضَ ّ تماضآ جِأً - 6-1

 ثبلؾ ثـ يك 2005، ػؿ مبل SPIعجن گقاؿه هْمنَ 

هيليبؿػ پًْؼ كبهپْفيت ػؿ مبعت ىٌبّؿُبٓ كبيربگالك ػؿ 

اهـّفٍ صتٔ كيتٔ ُبئ ثَ ثقؿگٔ . اهـيكب هَـف ىؼٍ امت

. ػٍ ُب هرت ؿا اف كبيربگالك هٔ مبفًؼ

ػؿ مبل ُبٓ گؾىتَ، امتلبػٍ اف كبيربگالك ػؿ ٌٍبيغ 

خمتلق ايـاى ُن اف ؿىؼ عْثٔ ثـعْؿػاؿ ىؼٍ امت ّلٔ 

هَـف مـاًَ هْاػ كبهپْفيتٔ ػؿ ايـاى يك ػُن مـاًَ 

 هيليْى 6هَـف ػؿ كيْؿُبٓ پييـكتَ امت، مبالًَ ثيو اف 
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 هيليبؿػ ػالؿ ػؿ ٌٍبيغ 45تي هْاػ كبهپْفيتٔ ثَ اؿفه 

. خمتلق رِبى هَـف هٔ ىْػ

 3مـاًَ هَـف كبهپْفيت ػؿ كيْؿُبٓ پييـكتَ رِبى 

 3/0كيلْگـم امت ػؿ صبلٔ كَ ايي مـاًَ ػؿ كيْؿ تٌِب 

كيلْگـم امت ّ ايي ًيبى هٔ ػُؼ كَ ايـاى اف ًظـ مـاًَ 

هَـف هْاػ كبهپْفيتٔ، مهـػٍ كيْؿُبٓ آميبئ هـاؿ 

ػلت پبييي ثْػى مـاًَ هَـف هْاػ كبهپْفيتٔ ػؿ . ػاؿػ

ايي هبؿٍ، ّمؼت ايي هبؿٍ ّ ًيق ّرْػ كيْؿُبٓ كويـ ػؿ 

 5/4ػؿ ػيي صبل كيْؿ ژاپي ثب مـاًَ . ايي هٌغوَ امت

كيلْگـم 

ػؿ مبل 

ثَ ػٌْاى 

منًَْ آ 

اف يك 

كيْؿ 

آميبئ 

پييـكتَ 

ثب هَـف 

مـاًَ 

هْاػ 

. كبهپْفيتٔ امت

ػؿٍؼ فهيٌَ ُبٓ هَـف ؿػيق 

هَبؿف ػوـأً ّ مبفٍ ُب ّ  1

هَبؿف ػوْهٔ 

31 

 26محل ّ ًول  2

 15ٌٍبيغ ثـم ّ الكرتًّيك  3

هؼؼى، لْافم تلـيضٔ ّ  4

كبالُبٓ هَـكٔ 

13 

 10هَبؿكٔ ٌٍؼتٔ ّ كيبّؿفٓ  5

 5مبيـ ٌٍبيغ  6
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رؼّل ؽيل هيقاى هَـف كبهپْفيت ُب ؿا ػؿ ٌٍبيغ خمتلق 

. ثـصنت ػؿٍؼ ًيبى هٔ ػُؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

رؼّل كْم ًيبى هٔ ػُؼ كَ مِن هَـف كبهپْفيت ُب ػؿ 

.  ػؿٍؼ هٔ ثبىؼ13ٌٍبيغ تلـيضٔ 
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كؼْرُا ّ ػزكت ُآ صاحة تكٌْلْژٓ - 6-2

اف آذمبئ كَ هٌبمت تـيي ؿّه ثـآ مبعت هبين ُبٓ 

 هٔ ثبىؼ ّ (Hand Lay Up)كبيربگالك ؿّه هبلت گيـٓ ػمتٔ 

اهكبًبت ّ مغش تكٌْلْژٓ ثـآ مبعت ىٌبّؿُبٓ كبيربگالك 

ثٌبثـايي ًيبف ثَ . ػؿ ثنيبؿٓ اف كيْؿُب هْرْػ امت

عـيؼ تكٌْلْژٓ منٔ ثبىؼ ّ كيْؿُبٓ فيبػٓ اف مجلَ 

كيْؿُبٓ صْفٍ عليذ كبؿك تْليؼ كٌٌؼٍ ّ هَـف كٌٌؼٍ 

. ايي حمَْل هٔ ثبىٌؼ

 

ػزايط صادرات - 6-3

ٍبػؿات هبين ُبٓ كبيربگالك حتت تؼـكَ ُبٓ گوـكٔ 

 اذمبم هٔ پؾيـػ كَ ػؿ مبل ُبٓ اعيـ 89039210 ّ 89011010

. ٍبػؿات اًؼكٔ ثَ كيْؿُبٓ ًظيـ ػـام ٍْؿت گـكتَ امت

 

ّضعيت عزضَ ّ تماضا - 6-4

تزرطٔ ّاحذُآ فعال اس آغاس تزًاهَ طْم - 6-4-1

تاكٌْى 

تؼؼاػ  ّ هيغَبت ّاصؼُبٓ تْليؼ كٌٌؼٍ هبين ُب ّ 

 .ىٌبّؿُبٓ كبيربگالك ػؿ رؼّل ؽيل آّؿػٍ ىؼٍ امت
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ّاصؼ ظـكيت حمل امتوـاؿ ّاصؼ ؿػيق 

مٌزو 

تؼؼاػ 

 17تــــي  1588اٍلِبى  1

 2تــــي  300لـمتبى  2

 19تــــي  1800ُـهقگبى  3

 38تــــي  3688مجغ ّاصؼُب 

 5ػمتــگبٍ  310ثْىِـ  4

مينتبى ّ  5

ثلْچنتبى 

 2ػمتــگبٍ  35

 6ػمتــگبٍ  1250هبفًؼؿاى  6

 3ػمتــگبٍ  185ُـهقگبى  7

 1ػمتــگبٍ  550يقػ  8

 17ػمتــگبٍ  2330مجغ ّاصؼُب 

 3كـًّؼ  270ثْىِـ  9

 3ػـــؼػ  600هبفًؼؿاى  10

 

 ّاصؼ كؼبل تْليؼ 61ثب تْرَ ثَ رؼّل كْم تؼؼاػ 

كل ظـكيت . هبين ّ ىٌبّؿ كبيربگالك ػؿ كيْؿ ّرْػ ػاؿػ

 3200 تي ّ 3688تْليؼٓ هبين ُب ّ ىٌبّؿُبٓ كبيربگالك 

. كـًّؼ هٔ ثبىؼ
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 ػؿٍؼ 40ثـؿمٔ ُبٓ ثَ ػول آهؼٍ ًيبى هٔ ػُؼ كَ صؼّػ 

 ػؿٍؼ آى ثَ 60ظـكيت تْليؼ ايي ّاصؼُب ثَ ىٌبّؿ ّ 

ػؿ رؼّل ؽيل هيغَبت . هبين ُبٓ كبيربگالك اعتَبً ػاؿًؼ

اًْاع هبين ُب ّ ىٌبّؿُبٓ مجك ىٌبعتَ ىؼٍ اف كبيربگالك 

. آّؿػٍ ىؼٍ امت

 

عْل هبين يب ؿػيق 

 (هرت)ىٌبّؿ

ّفى هبين يب 

ىٌبّؿ 

 (كيلْگـم)

ًْع هبين 

تلـيضٔ  105 5/3 1

ٍيبػٓ  700 6 2

ٍيبػٓ  1200 7 3

ٍيبػٓ  2200 9 4

ٍيبػٓ ّ  3500 12 7

ثبػٓ 

 

ثٌبثـايي ثب تْرَ ثَ ّفى هيبًگيي هبين ُب ّ 

 ػؿٍؼ 60 كيلْگـم هٔ ثبىؼ ّ 1540ىٌبّؿُب كَ صؼّػ 

ّاصؼُبٓ هْرْػ ثَ تْليؼ هبين ُبٓ كبيربگالك اعتَبً 
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 كيلْگـم 105ػاؿًؼ، ظـكيت تْليؼٓ ايي حمَْالت ثب ّفى 

.  كـًّؼ ثـآّؿػ هٔ گـػػ3357صؼّػ 

 

ػؿ رؼّل ؽيل هيقاى هبين ُبٓ كبيربگالك ػؿ مبل ُبٓ گؾىتَ 

 .آّؿػٍ هٔ  ىْػ

 

 

 

 

 

 

 

رؼّل كْم ًيبى هٔ ػُؼ كَ تْليؼ ايي حمَْالت اف مبل 

.  يك ؿًّؼ ٍؼْػٓ ػاىتَ امت85 تب 80

عجن ثـًبهَ پٌذ مبلَ چِبؿم ّ ثب تْرَ ثَ ثـآّؿػ ؿىؼ 

 ػؿٍؼٓ، ظـكيت تْليؼ هبين ُبٓ كبيربگالك عٔ مبل ُبٓ آتٔ 8

. ػؿ رؼّل ؽيل اؿائَ هٔ ىْػ

هيقاى هَـف مبل ؿػيق 

 (كـًّؼ)

1 1380 2766 

2 1381 2910 

3 1382 2583 

4 1383 2960 

5 1384 3357 

6 1385 3357 

پيو ثئٌ ظـكيت مبل ؿػيق 

 (كـًّؼ)تْليؼ 
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تزطٔ ّضعيت طزح ُآ جذيذ ّ طزح ُآ تْطعَ در - 6-4-2

دطت اجزا 

تؼؼاػ عـصِبٓ رؼيؼ ّ تْمؼَ آ ثَ مهـاٍ ظـكيت، حمل 

ارـا ّ هيقاى پييـكت كيقيكٔ آهنب ػؿ رؼّل ؽيل اؿائَ 

. هٔ ىْػ

1 1386 3625 

2 1387 3915 

3 1388 4230 

4 1389 4570 

5 1390 4935 
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تزرطٔ ّضعيت طزحِآ جذيذ ّ طزحِآ تْطعَ در دطت - 2-2

اس ًظز تعذاد، ظزفيت، حمل اجزا، هيشاى پيؼزفت ّ ططح )اجزا 

تكٌْلْژٓ آهنا ّ طزهايَ گذارٓ اجنام ػذٍ اعن اس ارسٓ ّ 

 (ريالٔ ّ هاتمٔ هْردًياس

 ظـكيتِبٓ ػؿ ػمت ارـآ تْليؼ هبين ّ 9ػؿ رؼّل 

ىٌبّؿُبٓ كبيربگالك حجت ىؼٍ ػؿ آهبؿ ّفاؿت ٌٍبيغ ثـؿمٔ 

: هٔ ىًْؼ

ّاصؼُبٓ ػؿ ػمت اصؼاث تْليؼ هبين ّ ىٌبّؿُبٓ - 9رؼّل 

[ 2 ]1385- كبيربگالك ػؿ كيْؿ

 

ًبم ّاصؼ يب ؿػيق 

ىـكت 

تبؿيظ ظـكيت امتبى 

اعؾ 

جمْف 

 1384ػمتگبٍ 2200آؽؿثبيزبى ىـهٔ تيْا پليوـ  1

 1383 ػمتگبٍ 100اٍلِبى ؿمْل رِبًگيـٓ  2

 1382 تي 100اٍلِبى ٍلـ رِبًگيـٓ  3

 1382 تي 50اٍلِبى ًبٍـ صن  مٌبه  4

 1381 ػمتگبٍ 100ثْىِـ اثْالوبمن ثـػٓ  5

 1380 ػمتگبٍ 100 ثْىِـاصنبى هـاػٓ  6

 1384 ػمتگبٍ 10 ثْىِـهبـام هبوٌيبؿٓ  7

 1385 ػمتگبٍ 50 ثْىِـهبـّف ُبعبًٔ  8

صنيي ػُغؼائ ّ  9

اثـاُين 

ػُغؼائ 

 1382 ػمتگبٍ 50 ثْىِـ

تؼبًّٔ تاله  10

ثٌؼؿ ػبهـٓ 

 64گـٍّ 

 1381 ػمتگبٍ 30 ثْىِـ

 1383 ػمتگبٍ 150 ثْىِـتؼبًّٔ  11
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كيتٔ مبفٓ 

اعويٌبى گـٍّ 

1542 

 1380 ػمتگبٍ 100 ثْىِـتٌؼؿّ تٌگنتبى  12

ػجؼالَوؼ  13

رِبًگيـٓ 

 1381 كـًّؼ 100 ثْىِـ

 1383 ػمتگبٍ 20 ثْىِـػلٔ مجبلٔ  14

 1384 ػمتگبٍ 100 ثْىِـكغـالؼيي دتيقٓ  15

 1379 ػمتگبٍ 20 ثْىِـكبظن ثقؿگٔ  16

 1380 ػمتگبٍ 100 ثْىِـحموؼ رِبًگيـٓ  17

 1382 ػمتگبٍ 50 ثْىِـحموؼ هبمسٔ  18

حموؼؿضب  19

ايقػپٌبُٔ 

 1380 ػمتگبٍ 12 ثْىِـ

ًبم ّاصؼ يب ؿػيق 

ىـكت 

تبؿيظ ظـكيت امتبى 

اعؾ 

جمْف 

 1381 ػمتگبٍ 100 ثْىِـًبٍـ رِبًگيـٓ  20

ًيبفػلٔ  21

رِبًگيـٓ 

 1381 ػمتگبٍ 50 ثْىِـ

 1382 ػمتگبٍ 12مينتبى ّثلْچنتبى اثـاُين ثٔ ثبك  22

 1380 ػؼػ 350گيالى چـط آثٔ گيالى  23

تؼبًّٔ مجقاى  24

فهيي مجق ًْؿ 

 1384 ػمتگبٍ 150هبفًؼؿاى 

هٌِؼمٔ ّ مبعت  25

ٌٍبيغ ػؿيبئ 

ٍؼؿا مشبل 

 1383 كـًّؼ 40هبفًؼؿاى 

ٌٍبيغ ًبّمبفٓ  26

مبؿٓ 

 1380ػؼػ 12هبفًؼؿاى 

 1382 ػمتگبٍ 20 ُـهقگبىؿضب ؿضبئ  27

ميؼحمني صكيؤ  28

مخيـٓ 

 1382 ػمتگبٍ 60 ُـهقگبى

 1381 ػمتگبٍ 30 ُـهقگبىتلٌگ ... ػجؼا 29

ػجؼالـصين ؿصين  30

پْؿ 

 1383 ػمتگبٍ 40 ُـهقگبى
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 1382 ػمتگبٍ 25 ُـهقگبىػجؼالـفام گلجت  31

 1381 ػمتگبٍ 30 ُـهقگبىحموؼ حبـٓ  32

هَـكٔ صنيي پْؿ  33

كُْيبُٔ 

 1382 كـًّؼ 10 ُـهقگبى

 1379 ػمتگبٍ 80 ُـهقگبىيْمق رِبًگيـٓ  34

 1383 ػمتگبٍ 100 ُـهقگبىاثـاُين حموؼيبى  35

 1379 تي 100ُـهقگبى  امحؼ رِبًگيـٓ  36

 1384 ػمتگبٍ 100 ُـهقگبىامضن هالصٔ  37

امسبػيل ّ  38

حموؼصنيي 

رِبًگيـٓ 

 1371 تي 100 ُـهقگبى

 1378 تي 140 ُـهقگبىاهليبؿ رِبًگيـٓ  39

 1384 تي 1000 ُـهقگبىؿمْل خمتبؿٓ   40

ؿّفػلٔ ّ  41

ملغبًؼلٔ 

رِبًگيـٓ 

 1371 تي 60 ُـهقگبى

 1384 ػمتگبٍ 10 ُـهقگبىمليوبى هالصٔ  42

متبؿٍ مبصل  43

ثٌؼؿ لٌگَ 

 (رِبًگيـٓ)

 1381 ػمتگبٍ 20 ُـهقگبى

ىٌبّؿمبف ىِبة  44

ػؿيب ُـهقگبى 

 1380 ػمتگبٍ 70 ُـهقگبى

ىٌبّؿُبٓ  45

ػؿيبئ صـا 

رٌْة ُـهقگبى 

 1383 ػمتگبٍ 100 ُـهقگبى

ػجؼالؼقيق  46

صليؤ 

 1384 ػمتگبٍ 50 ُـهقگبى

حموؼ ثبهـ  47

ثبفيبؿ ّ ػاؿاة 

رِبًگيـٓ 

 1369 تي 30 ُـهقگبى

 1380 ػمتگبٍ 100 ُـهقگبىحموؼ حبـ پيوب  48

 1376 تي 30 ُـهقگبىحموؼ رِبًگيـٓ  49

حموؼ ّ ػجؼهلل  50

كلجت ّ ػبييَ 

كـچٔ 

 1374 تي 350 ُـهقگبى

 1384 ػؼػ 60 ُـهقگبىهؼيـيت ىؼت  51



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 26 

 تَليذقايقفايبشگالس:عٌَاىطشح

 

ثبًك كيبّؿفٓ 

ُـهقگبى 

 1385 ػمتگبٍ 60ُـهقگبى هِؼٓ رِبًگيـٓ  52

 1385 ػمتگبٍ 900مهؼاى هَغلٔ عْه هـام  53

 جمْف عـس تْليؼ 53 صؼّػ 1385هيبُؼٍ هٔ ىْػ كَ تب مبل 

هبين ّ ىٌبّؿُبٓ كبيربگالك ٍبػؿ 

 1385ثب تْرَ ثَ رؼاّل كْم هٔ تْاى گلت كَ تب مبل 

 جمْف عـس تْليؼ هبين ّ ىٌبّؿُبٓ كبيربگالك ٍبػؿ 53صؼّػ 

 970 كـًّؼ ّ 3890ايي تؼؼاػ جمْف ثـآ تْليؼ . ىؼٍ امت

. تي هبين ّ ىٌبّؿ كبيربگالك هٔ ثبىؼ

 ػؿٍؼٓ ظـكيت ّاصؼُب 60ثب تْرَ ثَ اعتَبً يبكنت 

ثَ هبين ُبٓ كبيربگالك، ظـكيت ّاصؼُبٓ ػؿ ػمت ارـا صؼّػ 

.  كـًّؼ ثـآّؿػ هٔ گـػػ2712

ثب تْرَ ثَ ؿىؼ ُيت ػؿٍؼٓ پيو ثئٌ ىؼٍ ػؿ ثـًبهَ پٌذ 

مبلَ چِبؿم تْمؼَ، پيو ثئٌ ظـكيت تْليؼ ّاصؼُبٓ ػؿ 

ػمت اصؼاث هبين ُبٓ كبيربگالك عٔ مبل ُبٓ آتٔ ثَ ىـس 

. رؼّل ؽيل هٔ ثبىؼ

پيو ثئٌ ظـكيت مبل ؿػيق 

 (كـًّؼ)تْليؼ 

1 1386 2930 
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ثـامبك ًتبيذ رؼّل كْم ؿًّؼ تْليؼ هبين ُبٓ كبيربگالك 

ػؿ عٔ مبل ُبٓ آتٔ ّ ثب تْرَ ثَ ظـكيت ّاصؼُبٓ كؼبل 

. ثَ ىـس ؽيل هٔ ثبىؼ

2 1387 3165 

3 1388 3420 

4 1389 3690 

5 1390 3985 
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 1390 1389 1388 1387 1386 1385ىـس ؿػيق 

ظـكيت ػولٔ  1

ّاصؼُبٓ كؼبل 

 (كـًّؼ)

3357 625 3915 4230 4570 4935 

ظـكيت ػولٔ  2

عـصِبٓ ػؿ 

ػمت ارـا 

 (كـًّؼ)

2712 2930 3165 3420 3690 3985 

 8920 8260 7650 7080 6555 6069جموْع  3

 

تزرطٔ رًّذ ّاردات حمصْل اس آغاس تزًاهَ طْم - 6-5

تاكٌْى 

 حتت تؼـكَ 83ّاؿػات هبين ُبٓ كبيربگالك هجل افمبل 

كيتٔ ُبٓ هنبكـتٔ، هبين ُبٓ » ّ حتت ػٌْاى 10/8901كلٔ 

. ٍْؿت هٔ گـكتَ امت« تلـيضٔ ػوْهٔ ّ ّؿفىٔ

 ثَ ثؼؼ هبين ُبٓ كبيربگالك حتت ػٌْاى 1383اف مبل 

 ّ هبين ُبٓ 89011010ثب تؼـكَ « هبين ُبٓ تلـيضٔ ػوْهٔ»

.  ثَ كيْؿ ّاؿػ هٔ ىْػ89039210تلـيضٔ ّؿفىٔ ثب تؼـكَ 

. هيقاى ّاؿػات ايي ًْع هبين ػؿ رؼّل ؽيل اؿائَ هٔ  ىْػ

 

 1384 1383ىـس ؿػيق 

 17 1453 (تي)ّفى ّاؿػات 
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 58000 4274000اؿفه ػالؿٓ  89011010

ّاؿػات 

89039210 

 11 7 (تي)ّفى 

 185000 68000اؿفه ػالؿٓ 

 

 

 

ػؿ رؼّل ؽيل هيقاى ّاؿػات هبين ُبٓ كبيربگالك حتت تؼـكَ 

.  ثـصنت هجؼأ ّاؿػاتٔ آّؿػٍ هٔ ىْػ89011010

 

 1383كيْؿ هجؼأ ؿػيق 

 (تي)

1384 

 (تي)

 271/0- آملبى  1

اهبؿات هتضؼٍ  2

ػـثٔ 

 -75/16 

-  1296اًؼًّقٓ  3

-  157پبكنتبى  4

هيقاى ّاؿػات هبين ُبٓ كبيربگالك حتت تؼـكَ 

«89011010» 
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ػؿ رؼّل ؽيل هيقاى ّاؿػات هبين ُبٓ كبيربگالك حتت تؼـكَ 

 ثـصنت هجؼأ ّاؿػاتٔ عٔ مبل ُبٓ اعيـ اؿائَ 89039210

. هٔ ىْػ

 

 83مبل كيْؿ هجؼأ ؿػيق 

 (تي)

 84مبل 

 (تي)

اهبؿات هتضؼٍ  1

ػـثٔ 

1/7 1/6 

 4/5- هلنتبى  2

-  15/0ژاپي  3

 «89039210» هيقاى ّاؿػات هبين ُبٓ كبيربگالك حتت تؼـكَ

 

 ثغْؿ 84 ّ 83ثب تْرَ ثَ رؼاّل كْم، عٔ مبل ُبٓ 

 كـًّؼ هبين كبيربگالك ثب 7150صؼّػ » تي 750هتْمظ صؼّػ 

اًْاع هبين ُبٓ مبعتَ ىؼٍ اف رٌل «  كيلْگـم105ّفى 

. كبيربگالك ثَ كيْؿ ّاؿػ ىؼٍ اًؼ

 

تزرطٔ رًّذ هصزف اس آغاس تزًاهَ - 6-6
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ثـآ ثـؿمٔ توبضب ّ هيقاى هَـف ايي حمَْل اف 

كَ يك ؿّه ثـآّؿػ هؼوْل هٔ ثبىؼ « ىبعٌ  هَـف ظبُـٓ»

. امتلبػٍ هٔ ىْػ

C = y + M – X 

: كَ ػ ؿ آى 

C =  ٓهَـف ظبُـ

y =  ٔتْليؼ  ػاعل

M =  ّاؿػات

X =  ٍبػؿات
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ثـامبك كـهْل كْم هَـف ظبُـٓ هبين ُبٓ كبيربگالك عٔ 

. مبل ُبٓ گؾىتَ ػؿ رؼّل ؽيل آّؿػٍ هٔ ىْػ

 

هتْمظ هيقاى هَـف ػاعلٔ ايي حمَْالت ػؿ مبل ُبٓ 

 كـًّؼ هبين كبيربگالك ثْػٍ امت ػؿ 7130گؾىتَ صؼّػ 

 1384 تب 1380صبلٔ كَ هتْمظ ظـكيت تْليؼ عٔ مبل ُبٓ 

 كـًّؼ هبين كبيربگالك ثْػٍ امت ػؿ صبلٔ كَ 2915صؼّػ 

 2915 صؼّػ 1384 تب 1380هتْمظ ظـكيت تْليؼ عٔ مبل ُبٓ 

كَ ثب تْرَ . كـًّؼ هبين كبيربگالك ثـآّؿػ گـػيؼٍ امت

ثَ كبكٔ ًجْػى هيقاى تْليؼات ػاعلٔ، ًيبف كيْؿ ثَ 

ثب تْرَ . ايي حمَْل اف عـين ّاؿػات تبهيي گـػيؼٍ امت

تْليؼ مبل ؿػيق 

 (كـًّؼ)

هَـف ظبُـٓ ٍبػؿات ّاؿػات 

 (كـًّؼ)

1 1380 2766 625  -3391 

2 1381 2910 2044  -4954 

3 1382 2583 4215  -6798 

4 1383 2960   -10110 

5 1384 3357 7150  -10507 
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ثَ ؿىؼ هَـف ظبُـٓ هبين ُبٓ كبيربگالك عٔ مبل ُبٓ گؾىتَ 

 ػؿٍؼ ػؿ عٔ مبل ُبٓ آتٔ، پيو 5ّ پيو ثئٌ ؿىؼ صؼاهل 

ثئٌ ؿًّؼ هَـف ظبُـٓ ايي حمَْالت عٔ مبل ُبٓ آتٔ ػؿ 

. رؼّل ؽيل اؿائَ هٔ ىْػ
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پيو ثئٌ ظـكيت مبل ؿػيق 

 (كـًّؼ)تْليؼ 

1 1385 11035 

2 1386 11585 

3 1387 12165 

4 1388 12770 

5 1389 13410 

6 1390 14080 

 

« ػـضَ ّ توبضبٓ ػاعلٔ هبين ُبٓ كبيربگالك»ػؿ رؼّل ؽيل 

.  اؿائَ هٔ ىْػ1390ثَ مهـاٍ پيو ثئٌ آى تب مبل 

 

 1390 1389 1388 1387 1386 1385ىـس ؿػيق 

ظـكيت  1

تْليؼ 

 (كـًّؼ)

6096 6555 7080 7650 8260 8920 

هَـف  2

ظبُـٓ 

11035 11585 12165 12770 13410 14080 
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 (كـًّؼ)

تـاف  3

جتبؿٓ 

تْليؼ )

 (هَـف

(4966 )(5030 )(5085 )(5120 )(5150 )(5160 )
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تزرطٔ رًّذ صادرات حمصْل اس آغاس تزًاهَ طْم - 6-7

تاكٌْى 

ٍبػؿات هبين ُبٓ كبيربگالك حتت ػٌْاى هبين ُبٓ تلـيضٔ 

 تي ّ ثَ 5/9 صؼّػ 84 ػؿ مبل 89011010ػوْهٔ ثب تؼـكَ 

 ُقاؿ ػالؿ ثَ كيْؿ ػـام اذمبم ىؼٍ امت ّ ػؿ 23اؿفه 

ٍْؿت تْرَ ثييرت ثَ كيليت حمَْالت تْليؼٓ فهيٌَ عْثٔ 

. ثـآ ٍبػؿات ايي حمَْل كـاُن هٔ ثبىؼ

 

تزرطٔ ّ ارائَ اطالعات السم در سهيٌَ ليوت تْليذ - 6-8

داخلٔ ّ جِأً حمصْل 

 هيليْى 15-5/15هيوت هبين كبيربگالك ػاعلٔ صؼّػ 

 هيليْى ؿيبل 5/26ؿيبل ّ حمَْل هيبثَ عبؿرٔ آى صؼّػ 

. هٔ ثبىؼ

ثـامبك « هبين ُبٓ كبيربگالك»ػؿ رؼّل ؽيل هيوت ػاعلٔ 

. هيغَبت كٌٔ آهنب اؿائَ هٔ ىْػ

 

هيوت هيغَبت ىٌبعتٔ ؿػيق 

هيليْى )

 (ؿيبل
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 4/1 هرتعْل، 5/3كيلْگـم ّفى، 105 1

 كيلْگـم 1340هرتػـُ ّ تْاًبئ محل 

ثبؿ 

5/15-15 

 هرت ػـُ، اؿتلبع 8/4 هرتعْل، 1/17 2

 امت خببؿ 255 هرت، ػاؿآ هْتْؿ 4

1255 

 هرت ػـُ، اؿتلبع 35/2 هرت عْل، 5 3

1/2 

125 

 هرت، مبعت 5/3 هرت، ػـُ 5/8عْل  4

اًگلنتبى 

355 
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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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تزرطٔ رّع ُآ تْليذ حمصْل - 

همذهَ - 1-1

عـاصٔ ّ اصؼاث ٌٍبيغ ًيبفهٌؼ ىٌبعت هجبًٔ تئْؿٓ 

ّ ثـعْؿػاؿٓ اف ػيؼگبُِبٓ جتـثٔ  ّ ػولٔ هتٌبمت ثب 

ىـايظ اهتَبػٓ ّ كـٌُگٔ صبكن ّ ػاًو كٌٔ هْرْػ 

ثـؿمٔ . ربهؼَ، ثَ هٌظْؿ ًيل ثَ اُؼاف تْليؼ ثبىؼ

اهكبى اصؼاث ّ اصـاف صيج رمٍْ تبهيي هْاػ اّليَ، 

تؼييي هيقاى مـهبيَ گؾاؿٓ، تغبثن تكٌْ ٌٍؼت هْؿػًظـ 

ثب هيقاى ختٌَ ُب ّ هِبؿت ُبٓ ثبلوٍْ ّ ثبللؼل هْرْػ ػؿ 

... كيْؿ ّ 

هغبلؼبت مهبٌُگ ّ چٌؼ ربًجَ اهتَبػٓ، كٌٔ، اهليؤ ّ 

. رــاكيبئ ؿا ايزبة هٔ منبيؼ

هغبلؼبت كي ايزبػ ٌٍبيغ، جموْػَ آ اف حتويوبت ػؿ عًَْ 

هبُيت هْاػ ّ حمَْالت، ىٌبعت كـآيٌؼُبٓ خمتلق تْليؼ ّ 

تكٌْلْژٓ ُبٓ هْرْػ ّ ثـؿمٔ مينتن ُب، جتِيقات ّ 

ايي ثـؿمٔ ُب ػؿ ؿامتبٓ . هبىيي آالت هْؿػًيبف هٔ ثبىؼ

ًيل ثَ ُؼف تْمؼَ، تْليؼ ّ اكقايو كيليت حمَْالت 

تْليؼٓ ٍْؿت هٔ گيـػ كَ، هبجْػ ثبكت كٌٔ ّاصؼُبٓ 

رؼيؼالتبميل ػؿ ػاعل كيْؿ، پبمغگْئ ثَ ًيبف ثبفاؿ ّ 
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ؿهبثت ثب مبيـ تْليؼكٌٌؼگبى رِبًٔ ؿا اهكبى پؾيـ 

ثب اًتغبة هٌبمت تـيي ؿّه تْليؼ ُـ حمَْل . هٔ مبفػ

هٔ تْاى ػمتگبُِب ّ جتِيقات هْؿػًيبف ؿا ثـامبك كـآيٌؼ 

. هٌتغت، اًتغبة منْػ

 

ارائَ رّع ُآ خمتلف تْليذ - 1-2

ػؿ صبل صبضـ تكٌْلْژٓ مبعت هغؼبت كبيربگالك ػؿ 

ػاعل كيْؿ هْرْػ هٔ ثبىؼ، مبعت هغؼبت كبيربگالك ثنتَ ثَ 

ًْع آى ّ هْاؿػ امتلبػٍ هتلبّت هٔ ثبىؼ ّ ثَ مهيي ػلت 

. ؿّه ُبٓ تْليؼ آهنب هتلبّت امت

ػؿ ؽيل خمتَـٓ ػؿ اؿتجبط ثب ؿّه ُبٓ خمتلق تْليؼ 

.  ايي حمَْالت تْضيش ػاػٍ هٔ ىْػ

پالمتيك ُبٓ توْيت ىؼٍ تْمظ اليبف ىييَ ّ يب پلٔ امرت 

 ّ يب (GRP)توْيت ىؼٍ تْمظ اليبف ىييَ ؿا ثغْؿ عالٍَ 

ارنبم ذتيَ ىؼٍ اف پالمتيك ُبٓ توْيت . كبيربگالك هٔ ًبهٌؼ

ىؼٍ هبًٌؼ ثنت آؿهَ هٔ ثبىؼ ثغْؿٓ كَ ثنرت رنن اف پليوـ 

. ّ ؿىتَ ُبٓ توْيت كٌٌؼٍ آى اف اليبف ىييَ آ هٔ ثبىؼ

مجكٔ، امتضكبم فيبػ ّ مغتٔ فيبػ، اف مجلَ عْاً هِن، 

ايي حمَْالت ثْػٍ هٔ تْاى آى ؿا ثَ ٍْؿت ىلبف، هبت ّ يب 
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ؿًگٔ ذتيَ منْػٍ ّ حمؼّػيت اثؼبػٓ فيبًٔ اف ًظـ مبعت 

ىيئٔ هْؿػًيبف اف ايي هبػٍ ّرْػ ًؼاؿػ، ثغْؿٓ كَ 

هٔ تْاى ػؿ يك هـصلَ ارنبهٔ ثقؿگ هبًٌؼ ثؼًَ هبين ُب 

ثٌبثـايي هٔ تْاى .  هرت هبلت گيـٓ منْػ40ؿا صتٔ تب عْل 

ػؿ يك هـصلَ هبلت گيـٓ ارنبهٔ ػظين هبًٌؼ ميلُْب، 

خمبفى ؽعيـٍ هْاػ، لْلَ ُب ّ ثؼًَ ّمبيل ًوليَ ّ 

هبين ُب ؿا ذتيَ كـػ ّ ػؿ ًتيزَ اف مبعنت هغؼبت كْچك ّ 

. هبن پيْمتَ آهنب رلْگيـٓ منْػ

ثـآ تْليؼ ايي حمَْالت اف هبلت گيـٓ جمبّؿتٔ، هبىئٌ، 

. امتلبػٍ هٔ ىْػ... ؿىتَ پيچٔ، پـمٔ مبًرتيلْژٓ ّ 

 

ػزح كاهل فزآيٌذ تْليذ - 2

مبعت هبين ُبٓ كبيربگالك ثَ ؿّه هبلت گيـٓ ػمتٔ اذمبم 

ايي كـآيٌؼ ىبهل چٌؼيي هـصلَ امت كَ ػؿ ؽيل . هٔ گيـػ

: ثغْؿ خمتَـ ُـ كؼام ؿا تْضيش هٔ ػُين
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رّع اليَ گذارٓ دطتٔ - 2-1

 مبػٍ تـيي ّ (Hand Lay-Up)ؿّه اليَ گؾاؿٓ ػمتٔ 

اثتؼا ايي . اٍلٔ تـيي ؿّه تْليؼ هغؼبت كبهپْفيتٔ امت

ؿّه ثـآ تْليؼ تؼؼاػ هغؼبت كن عـاصٔ ىؼٍ ثْػ ّلٔ 

تْليؼ . ايٌكَ ثـآ تْليؼ اًجٍْ ًيق ثَ كبؿ هٔ ؿّػ

هغؼبت ثنيبؿ ثقؿگ ثؼّى امتلبػٍ اف ايي ؿّه ؿيـهبثل 

. اذمبم امت

ّاكل فػى مغش : هـاصل خمتلق ؿّه اليَ گؾاؿٓ ػمتٔ ىبهل

هبلت، اػوبل كيلن رؼا كٌٌؼٍ، اػوبل اليَ ژلٔ، هـاؿ 

ػاػى يك اليَ  اليبف تييْ رِت توْيت اليَ ژلٔ، اػوبل 

ؿفيي ّ هـاؿ ػاػى اليَ ُب ثَ هيقاى هْؿػًيبف ّ ػؿ ٍْؿت 

ػّ هـصلَ اّليي ّاكل فػى . ًيبف اػوبل اليَ ؿّئ هٔ گـػػ

ّ اػوبل كيلن رِت ًچنجيؼى هغؼَ ثَ هبلت ّ ؿاصت رؼا 

. ىؼى آى هٔ ثبىؼ

كيلن يب ػبهل رؼاكٌٌؼٍ ؿبلجًب يك حملْل پلٔ ّيٌيل الكل 

ػؿ آة يب صالل، ميليكْى ّ يب ؿّؿي ُبٓ هؼوْلٔ امت كَ 

ثَ كوك يك پبؿچَ، . ثَْؿت ؿًگٔ يب ثٔ ؿًگ ػـضَ هٔ ىْػ

اثـ، هلن هْ يب امپـٓ، كيلن ؿا ؿّٓ مغش هبلت كَ ثب 

ثؼؼ اف ُـ . ّاكل كبهاًل پْىو ػاػٍ ىؼٍ امت هـاؿ هٔ ػٌُؼ
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ػول هبلت گيـٓ، ثبيؼ ّاكل فػى ّ كيلن فػى ؿا اذمبم ػاػ 

ثؼؼ اف اػوبل كيلن، ثبيؼ ٍرب كـػ كَ كيلن كبهال عيك 

. ىْػ ّ ثؼؼ اليَ گؾاؿٓ ؿا آؿبف كـػ

 

لالة - 2-2

ػؿ ؿّه اليَ گؾاؿٓ ػمتٔ كوظ ثَ يك هنوت هبلت، ًـهٔ 

يب هبػگٔ ًيبف امت كَ ايي ثنتگٔ ثَ هغؼَ هْؿػًظـ 

رٌل هبلت ُب هٔ تْاًؼ كبهپْفيتٔ، . ثـآ مبعت ػاؿػ

. گچٔ، كْهٔ، چْثٔ يب كلقٓ ثبىٌؼ

هبلت ُبٓ كبيربگالك ثوؼؿ كبكٔ هنتضكن، مجك ّ ًنجتًب 

ثب يك هبلت كبيربگالك، چٌؼٍؼ هغؼَ ؿا . اًؼغبف پؾيـًؼ

هٔ تْاى تْليؼ كـػ ثؼّى ايي كَ ًيبف ثَ تؼويـ ػاىتَ 

ػؿ ٍْؿت ًيبف هٔ تْاى هنوت ُبٓ صنبك هبلت ؿا ثَ . ثبىؼ

ثـآ مبعت هبلت ُبٓ . كوك كلق يب چْة توْيت كـػ

كبيربگالمٔ هٔ تْاى اف ؿفيي ُبٓ پلٔ امرت، اپْكنٔ ّ يب 

ّيٌيل امرت امتلبػٍ كـػ كَ ثب تْرَ ثَ هيوت ّ عْاً 

ايي ؿفيي ُب ّ ػهت اثؼبػٓ هْؿػًيبف هغؼَ ّ تؼؼاػ آهنب، 

هبلت ُبٓ مبعتَ . ؿفيي هٌبمت ؿا هٔ تْاى اًتغبة كـػ
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ىؼٍ اف ؿفيي ُبٓ اپْكنٔ ثييرتيي ػّام ؿا ػاؿًؼ ّ گـاًرت 

. ُن هٔ ثبىٌؼ

رِت مبعت يك هبلت هٔ تْاى اف يك هؼل يب عْػ هغؼَ 

هؼل ؿا . هْؿػًظـ ػؿ ٍْؿت هْرْػ ثْػى امتلبػٍ كـػ

مغش هؼل ؿا . هٔ تْاى اف گچ، چْة، كلق ّ ؿيـٍ ذتيَ كـػ

ايي كبؿ تأحيـ . ثبيؼ كبهاًل دتيق كـػ ّ پْليو ػاػ

. ثنقائ ػؿ مغش هبلت عْاُؼ ػاىت كَ ثؼؼًا ذتيَ هٔ ىْػ

اگـ اف گچ يب هْاػ هتغلغل ػيگـ امتلبػٍ ىْػ، ختلغل ُبٓ 

آى ثبيؼ ثَ كوك هْاػ هخل امتبت ملْلق كبهاًل هجل اف 

ضغبهت اليَ  ژلٔ . ّاكل فػى ّ پْليو كبؿٓ گـكتَ ىْػ

ثييرت امت اهب اف آذمبئ كَ الفم  ( هيلٔ هرت4/0)هغؼبت 

امت ثؼؼُب ُن ػؿ عٔ امتلبػٍ هبلت ؿا پْليو ػاػٍ، ايي 

. هوؼاؿ ضغبهت ًيبف امت

گبُٔ اّهبت ًيبف امت هبلت ؿا چٌؼ تكَ مبعت تب ثؼؼًا 

هبلت ُب ؿا . ثتْاى هغؼَ ؿا اف آى ثَ ؿاصتٔ رؼا كـػ

صؼاهل ثبيؼ ثَ هؼت ػّ ُلتَ ػؿ ػهبٓ حميظ هـاؿ ػاػ تب 

ػؿ ايي كبٍلَ فهبًٔ، اگـ مْؿاط كبؿٓ . كبهاًل مغت ىْػ

ثؼؼ اف اذمبم كليَ كبؿُب . ًيبف امت هٔ تْاى اذمبم ػاػ

ًوٌ ُبٓ مغش هبلت ؿا . ثبيؼ هبلت ؿا اف هؼل رؼا كـػ
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ثبيؼ ثـعـف كـػ ّ ثَ كوك كبؿؾ مٌجبػٍ ؿيق ّ ػيگـ 

ّمبيل پْليو كبؿٓ، ثبيؼ هنوت اٍالس ىؼٍ ؿا كبهاًل پـػاعت 

ًگِؼاؿٓ ٍضيش هبلت، ثنيبؿ صبئق امهيت امت ّ ثبيؼ . منْػ

. ثَ ػّؿ اف گـػّؿجبؿ ّ ؿعْثت هبلت ُب ؿا ًگِؼاؿٓ منْػ
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اليَ ژلٔ - 2-3

ػّام يك هغؼَ كبيربگالك ثنتگٔ ثَ مغضٔ اف آى ػاؿػ 

مهچٌيي ثبيؼ اف ًقػيك ىؼى . كَ ػؿ دتبك ثب حميظ امت

ؿعْثت تبحيـ هبثل . اليبف ثَ مغش هبلت رلْگيـٓ كـػ

تْرِٔ ثـ اليبف هٔ گؾاؿػ لؾا ثَ يك اليَ ؿٌٔ اف ؿفيي 

ؿّٓ مغش هغؼَ ًيبف امت ّ ايي اليَ، اليَ ژلٔ ًبهيؼٍ 

اػوبل اليَ ژلٔ يكٔ اف هِورتيي هـاصل اليَ گؾاؿٓ . هٔ ىْػ

امت لؾا تْرِٔ عبً ثبيؼ ثَ كـهْالميْى ّ رمٍْ اػوبل آى 

اليَ ژلٔ ؿا هؼوْاًل ثَ كوك هلن هْ، يك تكَ اثـ . ػاىت

. يب امپـٓ ؿّٓ مغش اػوبل هٔ منبيٌؼ

ػؿ ًظـ گـكتَ  ( هيلٔ هرت4/0-5/0)ضغبهت اليَ ژلٔ ثبيؼ 

g/m3هؼوْال . ىْػ
  اف هْاػ اليَ ژلٔ، ايي ضغبهت 60-450 

. ؿا ايزبػ هٔ منبيؼ

اگـ اليَ ژلٔ ضغين ثبىؼ دمكي امت تـك ثـػاؿػ ّ صنبك ثَ 

ثَ ّيژٍ ٌُگبهٔ كَ ضـثَ اف عـف پيت . ضـثَ عْاُؼ ثْػ

هغؼَ ّاؿػ ىْػ ضغبهت ؿيـيكٌْاعت اليَ ژلٔ، ثَ رِت پغت 

ثب مـػت ُبٓ خمتلق، تٌو ُبٓ ػاعلٔ ؿا ػؿ آى ايزبػ 

ثـآ . هٔ منبيؼ ّ مجت ايزبػ تـك ُبٓ ؿيق ػؿ آى هٔ ىْػ

ثبيؼ اف آهيقٍ ّيژٍ « ىـٍ»مغْس ػوْػٓ رِت رلْگيـٓ اف 
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ػؿ ايي آهيقٍ ُب ؿبلجًب هْاػ اكقايٌؼٍ . امتلبػٍ كـػ

. ّينكْفيتَ ظبُـٓ ؿفيي ثَ ؿفيي اضبكَ هٔ منبيٌؼ

-c 35فهبى مغت ىؼى اليَ ژلٔ ؿا ثَ كوك صـاؿت تب ػهبٓ 

 هٔ تْاى كبُو ػاػ لكي ثبيؼ هجل اف اليَ گؾاؿٓ مـػ 30

خببؿات امتبيـى  (ثب ػون فيبػ)ػؿ هبلت ُبٓ ػوين . ىْػ

اف پغت اليَ ژلٔ رلْگيـٓ هٔ كٌٌؼ لؾا ثبيؼ آهنب ؿا اف 

اليَ ژلٔ ؿا هٔ تْاى ثَ كوك اليبف مٌتقٓ . حميظ ػّؿ كـػ

ػؿ ايي هْاؿػ ٍبكٔ مغش . يب ثَ كوك تييْ توْيت كـػ

هغؼَ چٌؼاى عْة ًينت ّلٔ ثـآ ثنيبؿٓ اف كبؿثـػُب 

. هٌبمت امت
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ًمغ تيؼْ در صٌايع فايربگالص - 2-4

تييْ ثَ يك پبؿچَ ًبفك ؿؼٓ مبعتَ ىؼٍ اف اليبف 

ثنيبؿ ًبفكٔ كَ ثَ ٍْؿت اتلبهٔ تْفيغ گـػيؼٍ اًؼ اعالم 

آهنب ثَ هٌظْؿ توْيت ًبصيَ ؿٌٔ اف ؿفيي هغؼبت . هٔ گـػػ

كبهپْفيتٔ ّ مهچٌيي هبجْػ ٍبكٔ مغْس آى عـاصٔ 

ًْع ػيگـٓ اف ايي تييُْب ّرْػ ػاؿػ كَ . گـػيؼٍ اًؼ

. ؿؼُبٓ چٌؼاليَ ًبهيؼٍ ىؼٍ ّ كوظ هوؼاؿٓ ضغين تـ ُنتٌؼ

 هيلٔ هرت ثب 34/0 تب 08/0تييُْب ػؿ ضغبهت ُبٓ خمتلق اف 

 گـم ثـ هرتهكؼت ثَ ثبفاؿ 60 تب 30ّفى ّاصؼ مغضٔ اف 

آهنب اف ىييَ يب اليبف مٌتقٓ ًظيـ پلٔ . ػـضَ هٔ ىًْؼ

. اكـيلْ ًيرتيل يب پلٔ امرت مبعتَ هٔ ىًْؼ

هقايبٓ امتلبػٍ اف تييُْب ؿا هٔ تْاى ثَْؿت فيـ اؿائَ 

: منْػ

ايزبػ ًبصيَ ؿٌٔ اف ؿفيي ثب هوبّهت ىيويبئ ّ حميغٔ - 

هبرت 

كوك ثَ رلْگيـٓ اف تيكيل تـك ُبٓ ؿيق ػؿ ًبصيَ اليَ - 

ژلٔ 

كوك ثَ پٌِبى كـػى الگْٓ اليبف ىييَ توْيت كٌٌؼٍ - 

اليَ ُبٓ فيـيي 
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اكقايو االمتينيتَ اليَ مغضٔ ّ ػؿ ًتيزَ هبجْػ هوبّهت - 

ضـثَ ّ هوبّهت ػؿ ثـاثـ مبيو آى فهبًٔ كَ اف ؟؟؟؟ 

چٌؼ اليَ ػؿ اليَ ؿّئ امتلبػٍ ىْػ اف منبيبى ىؼى اليبف 

ػؿ ٍْؿت منبيبى ىؼى اليبف، . رلْگيـٓ ثَ ػول عْاُؼ آهؼ

ؿعْثت ثَ ؿاصتٔ رؾة هغؼَ ىؼٍ ّ ػؿ ًتيزَ ثبػج اكت 

. عْاً آى هٔ گـػػ

 

اليَ گذارٓ - 2-5

پل اف مغت ىؼى اليَ ژلٔ ثَ هوؼاؿ الفم، اليَ گؾاؿٓ 

ايي ؿا هٔ تْاى ثَ كوك ملل اليَ ژلٔ . هٔ تْاًؼ ىـّع ىْػ

اگـ اليَ ژلٔ چنجٌؼٍ ثبىؼ ّلٔ . ثب اًگيت تيغيٌ ػاػ

. ؿفيي ثَ اًگيت ًچنجؼ فهبى هٌبمجٔ ثـآ اليَ گؾاؿٓ امت

. اليَ گؾاؿٓ صؼاكخـ ػؿ عٔ پٌذ مبػت ثؼؼ ثبيؼ ىـّع ىْػ

رِت اليَ گؾاؿٓ، هبرت امت اليبف ؿا هجل اف آى ػؿ اثؼبػ 

. هْؿػًظـ ثـيؼ ّ آهبػٍ منْػ

هوؼاؿ ؿفيي الفم ؿا ثب ّفى كـػى ػهين هٔ تْاى تيغيٌ 

 1 ثَ 5/2ًنجت ّفًٔ ؿفيي ثَ اليبف مْفًٔ هؼوْال . كـػ

ثَ ػجبؿت ػيگـ، ؿّه اليَ گؾاؿٓ ػمتٔ .  امت1 ثَ 2يب 

.  ػؿٍؼ امت29-33هؼوْاًل كنـ ّفًٔ اليبف صؼّػ 

اليَ آ يكٌْاعت اف ؿفيي ؿّٓ اليَ ژلٔ اػوبل هٔ ىْػ 

ّ مپل اليبف ؿّٓ آى عْاثبًؼٍ ىؼٍ ّ ثَ كوك ؿلغك ػمتٔ 
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ؿفيي ثبال آهؼٍ ّ ثبيٌؼؿ . اليبف كيبؿ ػاػٍ هٔ ىًْؼ

اليبف ؿا صل كـػٍ ّ اليبف مْفًٔ صبلت پبؿچَ آ عْػ ؿا 

اف ػمت ػاػٍ ّ اليبف صبلت كبهاًل اتلبهٔ ثَ عْػ 

ًجبيؼ تب هجل اف آؿيتَ ىؼى كبهل اليبف ثَ . هٔ گيـًؼ

ايي دمكي امت مجت . ؿفيي، ؿفيي ػيگـٓ ثَ آى اضبكَ كـػ

ػؿ ٍْؿت . صجل صجبة ُبٓ ُْا ثيي اليَ ژلٔ ّ اليَ اّل ىْػ

صجل صجبة ُبٓ ُْا، اگـ هغؼَ ػؿ هؼـُ گـهب هـاؿ گيـػ 

.  مجت تبّل فػى آى عْاُؼ ىؼ

اليَ ُبٓ ثؼؼٓ ًيق ثَ مهيي ٍْؿت اػوبل هٔ ىْػ تب ضغبهت 

اگـ ضغبهت فيبػ هْؿػًيبف امت ثبيؼ . هْؿػًظـ ثؼمت آيؼ

اف اػوبل چِبؿ اليَ ؿفيي ّ چِبؿ اليَ اليبف ٍرب كـػ تب 

ؿفيي تب صؼّػٓ ژل يب مغت ىْػ ّ مپل اليَ ُبٓ ثؼؼٓ ؿا 

ايي ثَ عبعـ رلْگيـٓ اف ؽؿات فيبػ ًبىٔ . اػوبل كـػ

اف ّاكٌو ُبٓ پغت امت كَ دمكي امت احـات ًبهغلْثٔ هخل 

. تـييـ ؿًگ، تٌو ُبٓ ػاعلٔ ّ ؿيـٍ ؿا ثْرْػ آّؿػ

مهچٌيي ثبيؼ اف كبٍلَ اًؼاعنت فيبػ ثيي اليَ گؾاؿٓ ُب 

اگـ ٍبف ثْػى مغش ػيگـ هغؼَ ًيق هِن . ارتٌبة كـػ

ثبىؼ، هٔ تْاى ػؿ آعـيي هـصلَ اف يك اليَ تييْ ىييَ 

. امتلبػٍ كـػ
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 (trimming)پزداخت كارٓ - 2-6

 يب ثـيؼى اضبكَ ُبٓ (trimming)پـػاعت كبؿٓ هغؼَ 

اگـ . اعـاف هغؼَ هبرت امت پل اف ژل ىؼى ؿفيي ٍْؿت گيـػ

هغؼَ كبهال مغت ىْػ ايي كبؿ هيكل امت ّ ثييرت تيـَ ُب 

پل . كٌؼ هٔ ىًْؼ ّ دمكي امت ثَ هغؼَ ًيق ٍؼهَ فػٍ ىْػ

. اف رؼا كـػى هغؼَ اف هبلت ثبيؼ آى ؿا كبهاًل دتيق منْػ

كيلن ؿا ثبيؼ كبهال رؼا كـػٍ ثَ ّيژٍ اگـ ؿًگ آهيقٓ 

هجل اف ؿًگ آهيقٓ ثبيؼ هغوئي ىؼ . هغؼَ ثبيؼ اذمبم ىْػ

كيلن پلٔ ّيٌيل . كَ كيلن ّ ّاكل كبهاًل رؼا ىؼٍ اًؼ

. الكل ؿا هٔ تْاى ثب آة گـم ّ هْاػ ىْيٌؼٍ رؼا كـػ

گبُٔ دمك امت ًيبف ثبىؼ اف كبؿؾُبٓ پْليو كبؿٓ امتلبػٍ 

كـػ تب ثتْاى ثغْؿ كبهل ّاكل يب كيلن ُبٓ ميليكًْٔ ؿا 

. رؼا كـػ
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هًْتاژ لطعات ّ تظتَ تٌذٓ - 2-7

عـيؼاؿٓ هْتْؿ ّ هغؼبت ّ هًْتبژ آى ُب آعـيي هـصلَ 

تْليؼ حمَْالت كبيربگالك هٔ ثبىؼ ّ ػؿ هنبيت ػؿ خبو 

ثنتَ ثٌؼٓ كٌبؿٍ ُب ّ ربُبئ كَ ػؿ محل ّ ًول اصتوبل 

 ال گؾاىتَ ّ ثب تنوَ 5آميت پؾيـٓ ػاؿًؼ، كبؿتي 

. ثنتَ ثٌؼٓ هٔ گـػػ

 

تزرطٔ ايظتگاُِا، هزاحل ّ ػيٍْ ُآ كٌرتل كيفيت - 3

ؿىؼ ّ تكبهل ٌٍبيغ تب صؼّػ فيبػٓ هـُْى ؿهبثت 

ػؿ ايي ؿامتب ُـ ّاصؼ . ثيي ّاصؼُبٓ ٌٍؼتٔ هٔ ثبىؼ

ٌٍؼتٔ ثب ثبال ثـػى كيليت حمَْالت عْػ، مؼٔ ػؿ كنت مِن 

ثييرتٓ اف ثبفاؿ ؿا ػاؿػ ّ ايي ؿًّؼ ثَ هـّؿ فهبى 

ثبػج هبجْػ كيليت حمَْالت ّ ػؿ ًتيزَ ؿىؼ كيلٔ رْاهغ 

كٌرتل كيليت رِت تؼييي ٍضت ػول تْليؼ، . ٌٍؼتٔ ىؼٍ امت

هغبثن ثب هيغَبت كٌٔ تؼييي ىؼٍ ثـآ حمَْل اذمبم 

ايي ػوليبت مجت هٔ گـػػ تب ضوي رلْگيـٓ اف . هٔ گيـػ

تْليؼ حمَْالت هؼيْة، اف ُؼؿ ؿكنت مـهبيَ ُب رلْگيـٓ ثَ 

. ػول آهؼٍ ّ هيوت دتبم ىؼٍ حمَْل كبُو يبثؼ

ثَ عْؿ كلٔ اُؼاف كٌرتل كيليت ؿا هٔ تْاى ثَ ٍْؿت فيـ 

: عالٍَ كـػ

 صلظ امتبًؼاؿػُبٓ تؼييي ىؼٍ  
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  تيغيٌ ّ هبجْػ ارمـاكبت ػؿ كـآيٌؼ تْليؼ 

 تيغيٌ ّ هبجْػ حمَْالت عبؿد اف امتبًؼاؿػ 

 اؿفيبثٔ كبؿائ اكـاػ ّ ّاصؼُب 

ػجبؿت امت اف « كٌرتل كيليت»ثَ ػجبؿت ػيگـ هٔ تْاى گلت 

اعويٌبى اف ذتيَ ّ تْليؼ كبال ّ عؼهبت، ثـعجن 

امتبًؼاؿػُبٓ تؼييي ىؼٍ ّ ثبفؿمٔ ثَ ػٌْاى يكٔ اف 

ارقاء رؼائ ًبپؾيـ كٌرتل كيليت ثَ هٌظْؿ ىٌبعت ػيْة ّ 

ذتيَ اعالػبت هْؿػًيبف ثـآ مينتن كٌرتل كيلٔ ػؿ مهَ 

هـاصل ثبفؿمٔ كلٔ ثب . ّاصؼُبٓ ٌٍؼتٔ اذمبم هٔ گيـػ

: تْرَ ثَ ّضؼيت ُـ ٌٍؼت ثَ تـتيت ؽيل هٔ ثبىٌؼ
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ػؿ هـصلَ حتْيل هْاػ اّليَ  

 هجل اف ػوليبت پـُقيٌَ 

هجل اف آؿبف ػوليبتٔ كَ مجت پْىيؼٍ ىؼى ػيْة  

 .هٔ گـػػ

 ػؿ هـصلَ پبيبًٔ كبؿ 

ثَ ىـس « حمَْل هبين كبيربگالك»اينتگبُِبٓ كٌرتل كيليت 

: ؽيل امت

 

ايظتگاٍ كٌرتل كيفيت هْاد اّليَ - (الف

هْاػ اّليَ هْؿػًيبف تْليؼ هبين ُبٓ كبيربگالك اف 

پلٔ ًّيل . ًظـ عبٍيت ّ هيغَبت هْؿػًظـ كٌرتل هٔ ىًْؼ

الكل، ىـّع كٌٌؼٍ، ىتبة ػٌُؼٍ اليبف ىييَ ّ ػتـرٌت 

ّاكل ّ ؿفيي ُب هجل اف اًجبؿه هْؿػ ثبفؿمٔ ّ كٌرتل 

. كيليت هـاؿ هٔ گيـًؼ

 

ايظتگاٍ كٌرتل كيفيت حمصْل حيي فزآيٌذ - (ب

ػؿ صيي تْليؼ ًيق كـآيٌؼ ثَ عْؿ كبهل هْؿػ 

يكٔ اف ايي هْاؿػ، ثبفؿمٔ هبلت . ثبفؿمٔ هـاؿ هٔ گيـػ

اگـ هبلت اف كبؿ هجلٔ ٍؼهَ ػيؼٍ ثبىؼ اف . هٔ ثبىؼ
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پل اف . ثتًَْ امتلبػٍ هٔ ىْػ ّ هبلت تؼويـ هٔ گـػػ

اذمبم ُـكؼام اف هـاصل تْليؼ رمٍْ ػولكـػ آهنب ثبفؿمٔ 

. هٔ ىًْؼ
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ايظتگاٍ كٌرتل كيفيت حمصْل - (ج

حمَْل تْليؼ ىؼٍ ػؿ هنبيت هْؿػ ثـؿمٔ هنبئ هـاؿ 

ٍبكٔ مغش هبين، ّرْػ پلينَ ػؿ كٌبؿٍ ُبٓ آى، . هٔ گيـػ

هْؿػ كٌرتل ّ ثبفؿمٔ هـاؿ هٔ  گيـًؼ ّ ... ىكل ظبُـٓ ّ 

چٌبًچَ ُـ گًَْ اىكبل ّ ػيجٔ ػؿ حمَْل ػيؼٍ ىْػ 

. ػوليبت اٍالصٔ ؿّٓ آهنب اذمبم هٔ ىْػ

 

تزآّرد ظزفيت ّ تزًاهَ تْليذ طاالًَ - 4

تعييي ظزفيت تْليذ طاالًَ - 4-1

اًتغبة ظـكيت ّ ثـًبهَ تْليؼ هٌبمت ثـآ ّاصؼُبٓ 

ٌٍؼتٔ ػالٍّ ثـ هبـٍ ثـػاؿٓ هبيٌَ اف مـهبيَ گؾاؿٓ اذمبم 

ًظـ . ىؼٍ ػبهلٔ ػؿ رِت كنت ثييرتيي مْػ دمكي عْاُؼ ثْػ

ثَ ايي كَ اصؼاث ّاصؼُبٓ ٌٍؼتٔ هنتلقم مـهبيَ گؾاؿٓ 

اّليَ حبثتٔ امت لؾا اًتغبة ظـكيت ُبٓ عيلٔ كن، 

ػالٍّ ثـ آى ػؿ ٌٍبيغ . مْػآّؿٓ عـس ؿا ؿيـدمكي هٔ مبفػ

كْچك اًتغبة ظـكيت ُبٓ ثبال، مـهبيَ گؾاؿ ؿا جمجْؿ ثَ 

تبهيي مـهبيَ فيبػٓ هٔ كٌؼ كَ ػؿ آى ٍْؿت ّاصؼ 

هْؿػًظـ اف چِبؿچْة هغبلؼبت ٌٍبيغ كْچك ّ اصؼث آى 

 2500كـاتـ هٔ ؿّػ لؾا ثب تْرَ ثَ ايي هْاؿػ ظـكيت 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 58 

 تَليذقايقفايبشگالس:عٌَاىطشح

 

كـًّؼ هبين كبيربگالك ػؿ مبل ثـآ ايي اصؼاث ايي عـس 

. ثـآّؿػ ىؼٍ امت

 

ػزايط عولكزد ّاحذ تْليذٓ - 4-2

اكخـ ٌٍبيغ ػؿ مبل ُبٓ اّليَ اصؼاث، ػاؿآ هيكالت 

ثٌبثـايي ػواًل ثب ظـكيتٔ . كٌٔ ّ ثبفاؿيبثٔ هٔ ثبىٌؼ

ثـ ايي امبك ثـًبهَ تْليؼ . امسٔ عْػ تْليؼ منٔ كٌٌؼ

پييٌِبػٓ ثـآ پٌذ مبل اّل ؿاٍ اًؼافٓ ثَ ايي ٍْؿت 

 ػؿٍؼ ّ اف مبل 90 ػؿٍؼ، مبل ػّم 80امت كَ مبل اّل 

.  ػؿٍؼ ظـكيت امسٔ عْػ تْليؼ عْاُؼ منْػ100مْم ثَ ثؼؼ 

ثبال ثْػى ُقيٌَ ُبٓ هتـيـ تْليؼ، هيكالت ًبىٔ اف 

هؼيـيت ّاصؼُبٓ چٌؼ ىيليت ّ هيكالت كـٌُگٔ ّ ارتوبػٔ 

ًبىٔ اف كْچك ثْػى ّاصؼُبٓ تْليؼٓ اف مجلَ هْاؿػٓ 

اف . ُنتٌؼ كَ ػؿ دتبيل ثَ كبُو ىيلت ُبٓ كبؿٓ هْحـًؼ

مْٓ ػيگـ دتبيل ثَ امتلبػٍ ثييرت اف مـهبيَ گؾاؿٓ اذمبم 

ىؼٍ تْاًبئ اكقايو ظـكيت ثب مـهبيَ گؾاؿٓ حبثت اف 

مجلَ هْاؿػٓ امت كَ ػؿ اكقايو ىيلت ُبٓ كبؿٓ ػعيل 

هٔ ثبىٌؼ ثـ ايي امبك ػولكـػ مبالًَ ايي ّاصؼ تْليؼٓ 

. ثَ ىـس ؽيل هٔ ثبىؼ
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ًبم ؿػيق 

ّاصؼ 

تْليؼٓ 

ظـكيت 

امسٔ 

 (كـًّؼ)

تْليؼ ػؿ پٌذ مبل آتٔ 

مبل 

اّل 

مبل 

ػّم 

مبل 

مْم 

مبل 

چِبؿم 

مبل 

پٌزن 

هبين ُبٓ  1

كبيربگالك 

2500 2000 2250 2500 2500 2500 

 

 ؿّف 300:  تؼؼاػ ؿّف كبؿ هليؼ ػؿ مبل- 

 ًْثت 2: تؼؼاػ ًْثت كبؿٓ ؿّفاًَ- 

 مبػت 8:  مبػت كبؿ ُـ ًْثت- 

 

آػٌائ تا هاػيي آالت تْليذ، جتِيشات ّ تاطيظات - 5

عوْهٔ 

آػٌائ تا هاػيي آالت تْليذ - 5-1

ثَ كبؿگيـٓ هبىيي آالت ّ ػمتگبُِبٓ هٌبمت اف 

امبمٔ تـيي اؿكبى عـاصٔ ّاصؼُبٓ ٌٍؼتٔ هٔ ثبىؼ چـا كَ 

اًتغبة هبىيي آالت هٌبمت هٔ تْاًؼ ػؿ هبجْػ كيليت حمَْل ّ 

. هبيٌَ مبفٓ مـهبيَ گؾاؿٓ ًوو هْحـٓ ػاىتَ ثبىؼ
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ثَ عْؿ كلٔ جتِيقات هْؿػًظـ ّ هبىيي آالت هْؿػًيبف ايي 

عـس كاًل مبعت ػاعل كيْؿ هٔ ثبىٌؼ كَ لينت آهنب ػؿ رؼّل 

. ؽيل آّؿػٍ ىؼٍ امت

 

تؼؼاػ ًبم ػمتگبٍ ؿػيق 

 1مهقى  1

 1ػمتگبٍ مٌگ  2

 5هبلت  3

 2ػؿيل  4

 3گـم كي  5

 1ؿلغك پيؤ  6

 5پينتْلَ ؿًگپبه  7

 2كوپـمْؿ  8

 5ؿلغك ىيبؿػاؿ ػينكٔ  9

 5تًْل ُْآ گـم ثَ عْل  10

 هرت 7/1هرت ّ ػـُ 

1 

 ًمؼَ اطتمزار هاػيي آالت- 5-2

ثب تْرَ ثَ كـآيٌؼ تْليؼ حمَْل ّ تْالٔ ػوليبت 

 هْؿػًيبف، الفم امت ؿّاثظ هبىيي آالت ثـؿمٔ 

ّ ثـ ايي امبك هبىيي ُب ػؿ كبؿگبٍ هنتوـ ىًْؼ كَ 

ثب ػٌبيت ثَ ايي هْاؿػ ًويَ امتوـاؿ هبىيي آالت ثَ ىـس 

 .ؽيل پييٌِبػ هٔ ىْػ
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« هبين كبيربگالك»امتوـاؿ هبىيي آالت عـس 

 هبلت-2    (مهقى)اعتالط  -1

 تًْل ُْآ گـم-4اًجبؿ هْهت    -3

 گـم كي-6هًْتبژ      -5

 هبىيي مٌگ -7

 ػؿيل -8

 كوپـمْؿ -9

 

« لايك فايربگالص» ًمؼَ اطتمزار هاػيي آالت طزح *

اًجبؿ - 3هبلت   - 2  (مهقى)اعتالط - 1

هْهت 

گـم كي - 6هًْتبژ  - 5تًْل ُْآ گـم  - 4

كوپـمْؿ-9ػؿيل   - 8هبىيي مٌگ   - 7

 

3 

2 

 

1 

5 
4 

6 

9 8 

0 
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ًمؼَ جزياى هْاد - 5-3

ثب تْرَ ثَ ًويَ امتوـاؿ هبىيي آالت ػؿ كبؿگبٍ، ًويَ 

. رـيبى هْاػ ثَ ىـس ؽيل پييٌِبػ هٔ گـػػ

 

هْتْؿ 

پيچ ّهِـٍ 

هْاػ ثنتَ ثٌؼٓ 

ثتًَْ 

پلٔ ّيٌيل الكل 

ّاكل 

ّتـارٌت 

امتبيـى 

ؿًگ 

ؿفيي 

ىتبة ػٌُؼٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

6 

4 

5 
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اًجبؿ -3هبلت گيـٓ  -2اعتالط     -1

 هْهت

-6هًْتبژ   -5تًْل ُْآ گـم    -4

 ثنتَ ثٌؼٓ
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آػٌائ تا جتِيشات ّ تاطيظات عوْهٔ - 5-4

ُـ ّاصؼ تْليؼٓ ػالٍّ ثـ هبىيي آالت اٍلٔ عْػ تْليؼ 

ًيبف ثَ تبمينبتٔ هخل آة، ثـم، آفهبييگبٍ ّ تؼويـگبٍ 

ايي هْاؿػ ثبيؼ ثب تْرَ ثَ ىـايظ . ػاؿػ... ّ 

هٌغوَ آ، ّيژگٔ ُبٓ كـآيٌؼ ّ حمؼّػيت ُبٓ فينت حميغٔ اذمبم 

ثـايي امبك ػؿ ايي هنوت ثب تبمينبت هْؿػًيبف . گيـػ

. آىٌب هٔ ىْين« هبين ُبٓ كبيربگالك»ّاصؼ تْليؼٓ 

 

آسهايؼگاٍ - 5-4-1

مهبًغْؿٓ كَ گلتَ ىؼ ُـ ّاصؼ تْليؼٓ ثـآ كٌرتل ّ 

ثبفؿمٔ ػهين هْاػ اّليَ، حمَْالت صيي كـآيٌؼ ّ حمَْالت 

ػاؿػ كَ « آفهبييگبٍ»هنبئ ًيبف ثَ امتوـاؿ يك ّاصؼ 

ػؿ ايي عـس ُن امتوـاؿ يك ّاصؼ آفهبييگبٍ پيو ثئٌ 

: هٔ ىْػ كَ جتِيقات آى ػجبؿتٌؼ اف

ّمبيل ػوْهٔ آفهبييگبٍ  

 ّمبيل كٌرتل اثؼبػٓ 

 

تعويزگاٍ - 5-4-2
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ػؿ ٌٍبيغ كْچك ّ ثـآ مـّيل ّ پيتيجبًٔ ّ 

ًگِؼاؿٓ هبىيي آالت عظ تْليؼ ّ تبمينبت ربًجٔ آى الفم 

ثب اهكبًبت حمؼّػ كبؿگبُٔ هخل « تؼويـگبٍ»امت يك ّاصؼ 

ػؿ ًظـ گـكتَ ىْػ ّ ػؿ ٍْؿتٔ كَ ... هيق كبؿ، آچبؿ ّ 

ًيبف ثَ تؼويـات امبمٔ ثبىؼ اف عؼهبت پيوبًكبؿاى كٌٔ 

. هبـٍ گيـٓ عْاُؼ ىؼ
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تاطيظات تزق ّ تزق رطأً - 5-4-3

امبمٔ تـيي ّ فيـثٌبئ تـيي تبمينبت ُـ ّاصؼ 

ٌٍؼتٔ، تبمينبت ثـم هٔ ثبىؼ فيـا توـيجًب مهَ ػمتگبُِبٓ 

اف عـكٔ ًيـّٓ . اٍلٔ عظ تْليؼ ًيبف ثَ ثـم ػاؿًؼ

تبهيي كٌٌؼٍ اًـژٓ هـثْط ثَ مبيـ تبمينبت ّ مهچٌيي 

ثـآ ايي ّاصؼ تْليؼٓ ُن . ؿّىٌبئ كبؿعبًَ عْاُؼ ثْػ

ثب تْرَ ثَ هْاؿػ كْم، ثـم هَـكٔ آى ػؿ رؼّل ؽيل 

. ثـآّؿػ ىؼٍ امت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هٌظْؿ تبهيي  ثَ 

هْؿػًيبف،  ثـم 

ثـم هَـكٔ ىـس ؿػيق 

 (كيلْ ّات)

كـآيٌؼ  1

تْليؼ 

80 

 15تبمينبت  2

 25مبعتوبى ُب  3

 10حمْعَ  4

 20مبيـ  5

 150مجغ كل  6
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 كيلْ ّات اف ىجكَ ثـم ػؿعْامت هٔ ىْػ 150يك اًيؼبة 

كَ ُقيٌَ ُبٓ اىرتاك، كٌتْؿ، تبثلُْبٓ ثـم ّ مين كئ 

. ػاعلٔ كبؿعبًَ ُن ػؿ آى هٌظْؿ عْاُؼ ىؼ
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تاطيظات آب ّ آب رطأً - 5-6-4

آة هْؿػًيبف ّاصؼُبٓ ٌٍؼتٔ ىبهل هَبؿف عظ تْليؼ، 

آة هْؿػًيبف عظ . تبمينبت، مبعتوبى ّ حمْعَ هٔ ثبىؼ

آة هبؼاىتٔ ّ . تْليؼ ثَ هَـف ىنتيْٓ هبلت هٔ ؿمؼ

آىبهيؼًٔ هْؿػًيبف ؿّفاًَ ثـامبك هَـف مـاًَ ُـ ًلـ 

ثـآ تبهيي آة هْؿػًيبف .  ليرت ثـآّؿػ هٔ گـػػ150

 ليرت ػؿ 5/1آثيبؿٓ حمْعَ، ثَ افآ ُـ هرتهـثغ كضبٓ مجق 

ثـ ايي امبك هيقاى هَـف ؿّفاًَ آة . ؿّف هٌظْؿ هٔ ىْػ

. ايي ّاصؼ ػؿ رؼّل ؽيل ثـآّؿػ ىؼٍ امت

 

صزن آة هَـكٔ ىـس ؿػيق 

 (هرتهكؼت)

آة كـآيٌؼ  1

تْليؼ ّ 

تبمينبت 

5 

 10مبعتوبى ُب  2

 5حمْعَ  3

 20مجغ كل  4
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ثب تْرَ ثَ صزن آة هَـكٔ ؿّفاًَ ّاصؼ، آة 

هْؿػًيبف اف عـين لْلَ كئ تبهيي هٔ ىْػ ّ ثـآ ؽعيـٍ 

.  هرتهكؼجٔ ػؿ ايي عـس پيو ثئٌ ىؼٍ امت40آة يك خمقى 
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تاطيظات طْخت رطأً - 5-4-5

يكٔ افهٌبثغ تبهيي اًـژٓ ّاصؼُبٓ ٌٍؼتٔ، مْعت 

ثَ ػليل امهيت گـهبيو، چٌيي تبمينبتٔ ػؿ مهَ . هٔ ثبىؼ

ػالٍّ ثـ ايي هنوتٔ اف . ّاصؼُبٓ ٌٍؼتٔ پيو ثئٌ هٔ ىْ

ثب تْرَ . هَـف مْعت هـثْط ثَ ّمبيل محل ّ ًول هٔ ثبىؼ

ثَ هْاؿػ كْم ّ رِت ًگِؼاؿٓ مْعت هْؿػًيبفايي ّاصؼ، 

 هرتهكؼت ّ مبيـ جتِيقات 10خمقى گبفّئيلٔ ثَ ظـكيت 

تْفيغ مْعت هبًٌؼ پوپ ّ لْلَ كئ ػؿ ايي عـس پيو ثئٌ 

. ىؼٍ امت

 

ّطايل ًمليَ هْردًياسطزح - 5-4-6

ّمبيل هْؿػًيبف ايي عـس ػوؼتًب رِت اذمبم اهْؿ اػاؿٓ ّ 

محل ّ ًول ػاعلٔ امتلبػٍ هٔ ىًْؼ كَ ثـ ايي امبك ػؿ 

. رؼّل ؽيل لينت ايي ّمبيل اؿائَ هٔ ىْػ

 

 

 

 

 

تؼؼاػ ىـس ؿػيق 

 1ّاًت ػّتٌٔ  1

 1عْػؿّ مْاؿٓ  2

 1ليلرتاك  3
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جتِيشات اطفاء حزيك - 5-2-7

ػؿ ايي ّاصؼ ٌٍؼتٔ ثب تْرَ ثَ ؿينك ثبالٓ آتو مْفٓ 

ػؿ آى ّ ثَ عًَْ ػؿ هْؿػ هْاػ اّليَ، الفم امت ػالٍّ 

ثـ كپنْل ُبٓ آتو ًيبًٔ اف يك مينتن اعلبٓ صـين ىبهل 

يك خمقى ػٍ هرتهكؼجٔ آة ّ پوپ ّ مبيـ ّمبيل ربًجٔ 

. امتلبػٍ منْػ

 

تاطيظات گزهايغ ّ طزهايغ - 5-2-8

ثـآ گـهبيو مبعتوبى ُب اف خببؿٓ ُبٓ ٌٍؼتٔ ّ ثـآ 

. مـهبيو آهنب اف كْلـُبٓ آثٔ ّ گبفٓ امتلبػٍ هٔ گـػػ

مهچٌيي ثـآ ذتْيَ مبلي ُب اف ذتْيَ ُبٓ ٌٍؼتٔ امتلبػٍ 

. عْاُؼ ىؼ

 

تاطكْل - 5-4-9

رِت تْفيي هْاػ اّليَ هَـكٔ ّاصؼ، يك ػمتگبٍ 

 30عْل ثبمكْل .  تٌٔ ػؿ عـس پيو ثئٌ هٔ گـػػ60ثبمكْل 

 هرتهـثغ هٔ ثبىؼ كَ رقء كضبُبٓ ثبف 150هرت ّ هنبصت آى 

. هْؿػ ًيبف عـس هٌظْؿ هٔ گـػػ
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ُْآ فؼزدٍ - 5-4-10

ثَ هٌظْؿ تبهيي ُْآ كيـػٍ هبىيي ُبٓ عظ تْليؼ، 

مينتن ُْآ كيـػٍ آ ػؿ عـس پيو ثئٌ هٔ گـػػ ّ ثَ ايي 

هٌظْؿ جتِيقات هْؿػًيبف هبًٌؼ كوپـمْؿ ُْا، خمقى 

ضـثَ گيـ، خمقى عيك كي ّ خمقى ًگِؼاؿٓ هْهت ػؿ تبمينبت 

. عـس پيو ثئٌ ىؼٍ امت

 

تصفيَ پظاب - 5-4-11

ثب ُؼف صلظ ّ ؿػبيت هنبئل فينت حميغٔ، ػؿ ايي ّاصؼ 

پيو ثئٌ تَليَ كبضالة ٌٍؼتٔ ىؼٍ امت ّ ثَ ايي هٌظْؿ 

تبمينبت تَليَ پنبة ٌٍؼتٔ ثـامبك ؿّه ُبٓ اصؼاث صْضچَ 

ّ ُْاػُٔ رق تبمينبت ضـّؿٓ عـس هٔ ثبىؼ كَ ػؿ حمل 

. هٌبمجٔ ًقػيك مبلي تْليؼ اصؼاث هٔ ىْػ

 

تزآّرد اًزژٓ هْردًياس طزح - 6

ػؿ ايي ّاصؼ تْليؼٓ اف اًْاع اًـژٓ امتلبػٍ 

هٔ ىْػ كَ ػؿ ايي هنوت ثـآّؿػ هَـف ُـ كؼام اف ايي 

. اًـژٓ ػؿ مبل اؿائَ هٔ گـػػ

 

هوؼاؿ هَـف ّاصؼ ىـس ؿػيق 
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مبالًَ 

كيلّْات ثـم  1

مبػت 

520000 

 7000هرتهكؼت آة  2

 30000ليرت گبفّئيل  3

 24000ليرت ثٌقيي  4

 

تزآّرد سهيي، طاختواى ُآ تْليذٓ ّ غيزتْليذٓ - 7

تزآّرد طاختواى ُآ تْليذٓ ّ غيزتْليذٓ - 7-1

اعتَبً كضبٓ هٌبمت ّ كبكٔ رِت اهْؿ تْليؼ ّ 

تبمينبت كبؿعبًَ اف ًظـ مِْلت ػؿ اهـ تـػػ كبؿكٌبى ّ 

ػؿ ايي . ربجببئ هْاػ اّليَ ّ حمَْالت صبئق امهيت امت

هنوت ّ ثب ؿػبيت هْؿػ كْم هيقاى ًيبف هنبصت 

. مبعتوبى ُبٓ تْليؼ ّ ؿيـتْليؼٓ ثـآّؿػ هٔ ىْػ

 

 

هنبصت هْؿػًيبف ىـس ؿػيق 

 (هرتهـثغ)

 800مبلي تْليؼ  1

 600اًجبؿ  2

آفهبييگبٍ ّ  3

تؼويـگبٍ 

100 

اػاؿٓ، ؿكبُٔ ّ  4

عؼهبتٔ 

150 
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 1650مجغ كل  5

 

تزآّرد سهيي ّ حمْطَ طاسٓ - 7-2 

ثب تْرَ ثَ ظـكيت ّاصؼ تْليؼٓ ّ فيـثٌبٓ 

مبعتوبى ُبٓ تْليؼٓ ّ ؿيـتْليؼٓ ػؿ ايي هنوت هيقاى 

. ًيبف فهيي ّ حمْعَ مبفٓ ايي ّاصؼ تْليؼٓ ثـآّؿػ هٔ ىْػ

 

هوؼاؿ ضـيت ىـس ؿػيق 

 ثـاثـ 5/3صؼّػ هنبصت فهيي  1

فيـثٌب مبعتوبى ُب 

6000 

هرتهـثغ 

عبكربػاؿٓ ّ  2

تنغيش 

هؼبػل فيـثٌبٓ 

مبعتوبى ُب، 

عيبثبى كئ ّ كضبٓ 

مجق 

5250 

هرتهـثغ 

عيبثبى كئ ّ  3

پبؿكيٌگ 

 1200 ػؿٍؼ هنبصت فهيي 20

هرتهـثغ 

 2400 ػؿٍؼ هنبصت فهيي 40كضبٓ مجق  4

هرتهـثغ 

 640 60×100ثَ اثؼبػ ػيْاؿكئ  5
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هرتهـثغ  هرت 2هرتّ ثَ اؿتلبع 

 هرتهـثغ يك 80ُـ چـاؽ ثـم  6

چـاؽ 

 ػؼػ 50
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ًمؼَ جامنائ طاختواى ُا - 7-3

ًويَ پييٌِبػٓ ربمنبئ مبعتوبى ُب اػن اف مبلي تْليؼ، 

ثـامبك هبيٌَ مبفٓ هنيـُبٓ محل ... اًجبؿُب، تؼويـگبٍ ّ 

. ّ ًول هْاػ، حمَْالت ّ پـمٌل ثَ ىـس ؽيل هٔ ثبىؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« هبين كبيربگالك»ًويَ ربمنبئ مبعتوبى ُبٓ ّاصؼ 

 

- 3اًجبؿ هْاػ اّليَ  - 2مبلي تْليؼ   -1

 اًجبؿ حمَْل

 7 7 

10 
2 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

 

5 

 

11 

 

12 

6 

8 

9 
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مبعتوبى - 6آفهبييگبٍ  - 5تؼويـگبٍ    -4

 اػاؿٓ

- 9منبفعبًَ ّ هنبؿعْؿٓ - 8ًگِجبًٔ    -7

 مبعتوبى ؿكبُٔ ّ هبؼاىتٔ

- 12تبمينبت آة -  11تبمينبت ثـم   -10

 تبمينبت مْعت
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تزآّرد ًيزّٓ اًظأً هْردًياس طزح - 8

ًيـّٓ اًنبًٔ كبؿآهؼ »اهـّفٍ ػؿ ُـ ّاصؼ ٌٍؼتٔ، 

صـف اّل ؿا هٔ فًؼ ّ مبفهبهنبئ هْكن ُنتٌؼ « ّ هتغٌَ

ػؿ ايي ّاصؼ . كَ ثتْاًٌؼ ايي ًيـُّب ؿا رؾة منبيٌؼ

ثـآّؿػ « ًيـّٓ اًنبًٔ»تْليؼٓ ُن ثب تْرَ ثَ ربيگبٍ 

. ًيبفُب اذمبم ىؼٍ امت

ؿػٓ

ف 

تؼؼاػ ىـس 

 (ًلـ)

 7كبؿگـ هبُـ تْليؼ  1

 8كبؿگـ مبػٍ 

 1تكٌنيي 

آفهبييگب 2

 ٍ

 1تكٌنيي 

 1كبؿگـ هبُـ 

 2كبؿگـ هبُـ تؼويـگبٍ  3

 2كبؿگـ مبػٍ 

 1هؼيـيت  4

 4كبؿهٌؼ اًجبؿُب  5

كبؿهٌؼ اػاؿٓ، هبلٔ، كـّىٔ  6

ّ عؼهبت ّ تبمينبت 

12 
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 39مجغ كل  7
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تزآّرد هْاد اّليَ هْردًياس طزح - 9

ػؿ ايي هنوت ثب تْرَ ثَ ؿّه تْليؼ ّ ىـايظ ػولكـػ 

ّاصؼ، هيقاى هَـف ُـ يك اف هْاػ اّليَ هْؿػًيبف ثـآ 

لؾا پل اف هؼـكٔ . تْليؼ يك ّاصؼ حمَْل اؿائَ هٔ ىْػ

خمتَـٓ اف ُـ يك اف ايي هْاػ ّ ثب ػؿ ًظـ گـكنت صؼاهل 

 ػؿٍؼ ضبيؼبت ثـآّؿػ هَـف مبالًَ ايي هْاػ اؿائَ 5/3

. هٔ گـػػ

 ؿفيي 

ػؿ اًتغبة ؿفيي ُبٓ  هَـكٔ ثبينتٔ ػْاهلٔ اف هجيل 

مِْلت كبؿ، رؾة آة ّ امتضكبم ؿا ػؿ ًظـ گـكت كَ ػؿ 

جموْع ايي ػْاهل هبرتيي صبلت امتلبػٍ اف ؿفيي ُبٓ 

ايقّكٌبليك ػؿ يك يب ػّ اليَ اّل ّ ؿفيي ُبٓ 

الجتَ هٔ تْاى ػؿ . اؿتْكتبليك ػؿ ثويَ اليَ ُب هٔ ثبىؼ

كليَ اليَ ُب اف ؿفيي ُبٓ ايقّكتبليك هؼوْلٔ امتلبػٍ 

. كـػ

اًْاع ؿفيي ُبٓ جتبؿتٔ پلٔ امرت اىجبع ًيؼٍ ؿا هٔ تْاى ثَ 

.  گـٍّ تونين كـػ8

ثـآ پْىو ُبٓ مغضٔ ّ حمبكظ )تبة كْت - ؿفيي ُبٓ ژلكْت 

 (ثَ كبؿ هٔ ؿّػ
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 ؿفيي ُبٓ هَـف ػوْهٔ 

 ؿفيي ُبٓ هوبّم ىيويبئ 

 ؿفيي ُبٓ هوبّم ػؿ ثـاثـ ىؼلَ ضؼآتو 

 ؿفيي ُبٓ ثب خملْط كن امتبيـى 

 ؿفيي ُبٓ ثب مجغ ىؼگٔ كن ّ پيچو كن 

 ؿفيي ُبٓ ّيژٍ 

 ؿفيي ُبٓ هبلت گيـٓ 
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 ػؿٍؼ اف ؿفيي ُبٓ پلٔ امرت 65ػؿ حمَْالت ايي عـس صؼّػ 

. ايقّكتبليك ّ ژلكْت ايقّكتبليك امتلبػٍ هٔ ىْػ

 

ػتاب دٌُذٍ ُا 

ثَ هٌظْؿ تنـيغ ػؿ تْليؼ ؿاػيكبل آفاػ تْمظ ىـّع 

اف هْاػ ىتبة ػٌُؼٍ امتلبػٍ  (ػؿ صـاؿت حميظ)كٌٌؼٍ ُب 

هٔ ىْػ فيـا ىـّع كٌٌؼٍ ُب ثَ تٌِبئ رِت ػول 

پليوـيقاميْى ثَ صـاؿت ًيبف ػاؿًؼ ّلٔ ػؿ ٍْؿت مهـاٍ 

ىؼى ثب ىتبة ػٌُؼٍ كجبلت هٔ تْاًؼ كؼل ّ اًلؼبالت عْػ 

. ؿا ػؿ صـاؿت حميظ آؿبف منبيؼ

 ػؿٍؼ 1هوؼاؿ ىتبة ػٌُؼٍ ُب ػؿ ايي ًْع حمَْالت فيـ 

. امت

 

الياف ػيؼَ آ 

اليبف ىييَ آ ػؿ هغؼبت مبعتَ ىؼٍ اف كبيربگالك 

 ػؿٍؼ اف ّفى كل ؿا ايي هْاػ تيكيل هٔ 30هؼوْاًل صؼّػ 

ثَ عْؿ عيلٔ مبػٍ هٔ تْاى گلت كَ ػؿ ػول ثـآ . ػُؼ

ذتيَ ارنبهٔ اف رٌل كبيربگالك حملْل ؿفيي پلٔ امرت ؿا ثب 

اليبف ىييَ آ آؿيتَ منْػٍ ّ ثؼؼ اف هؼت هؼئٌ كؼل ّ 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 84 

 تَليذقايقفايبشگالس:عٌَاىطشح

اًلؼبالت ىيويبئ ػؿ ػاعل ؿفيي تكويل ّ ؿفيي مغت 

. هٔ گـػػ

ؿفيي پغتَ ىؼٍ عيك ّ ىكٌٌؼٍ هٔ ثبىؼ ّلٔ مهـاٍ ثب 

اليبف ىييَ آ . پين ىييَ ػاؿآ امتضكبم عْثٔ هٔ ثبىؼ

كَ ػؿ مبعتوبى ثؼًَ هبين ُب ثَ كبؿ هٔ ؿّػ اف رٌل 

آلْهيٌيْم ثـ هْؿ ميليكبت ثب هوؼاؿ كن هليبئيت 

هٔ ثبىؼ كَ هؼوْاًل ايي اليبف ػاؿآ هوبّهت ىيويبئ 

پبيؼاؿٓ هٔ ثبىٌؼ ّ مهچٌيي ػاؿآ هوبّهت عْثٔ ػؿ ثـاثـ 

. ؿعْثت هٔ ثبىٌؼ

هوؼاؿ امتلبػٍ ىؼٍ اف اليبف ىييَ آ ػؿ ُـ هبين صؼّػ 

.  ػؿٍؼ ّفى آى هٔ ثبىؼ5/27
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تتًَْ 

ثـآ تؼويـ هنوت ُبٓ عـاة ىؼٍ هبلت اف كبؿ هجلٔ 

ثتًَْ اف تـكيت پْػؿ . اف ايي هبػٍ امتلبػٍ هٔ ىْػ

تبلك ّ ؿفيي پلٔ امرت ثؼمت هٔ آيؼ ّ هوؼاؿ امتلبػٍ آى 

. رقئ هٔ ثبىؼ

 

پلٔ ّيٌيل الكل 

رِت تْليؼ كيلن رؼاكٌٌؼٍ ثـ ؿّٓ هبلت اف ايي هبػٍ ّ 

. ثَ هوؼاؿ رقئ امتلبػٍ هٔ گـػػ

 

مخيز رًگ 

رِت ؿًگٔ منْػى مغش ربًجٔ هبين اف مخيـ ؿًگ امتلبػٍ 

.  ػؿٍؼ ّفى هبين ؿا مخيـ ؿًگ تيكيل هٔ ػُؼ22/0هٔ ىْػ ّ 

 

ّاكض 

هوؼاؿ . رِت چـة منْػى هبلت اف ّاكل امتلبػٍ هٔ ىْػ

 30هْؿػًيبف اف ايي هبػٍ ثـآ ُـ هبلت رقئ ّ صؼّػ 

. گـم هٔ ثبىؼ
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اطتْى 

ثـآ ىنتيْٓ اثقاؿ كبؿ اف امتْى امتلبػٍ هٔ گـػػ ّ 

.  كيلْگـم امت9/1هوؼاؿ امتلبػٍ آى ػؿ ُـ هبين صؼّػ 
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دتزجٌت 

ػتـرٌت . ػتـرٌت ثـآ ىنتيْٓ هبلت امتلبػٍ هٔ ىْػ

ثَ ػّ ػمتَ آًيًْيك ّ كبتيًْيك تونين هٔ ىًْؼ كَ ػؿ 

ايي عـس اف ًْع آًيًْيك كَ ػؿ ػاعل كيْؿ ُن تْليؼ 

 كيلْگـم ثـآ ُـ هبلت امتلبػٍ 2هٔ ىْػ ّ ثَ هوؼاؿ 

. هٔ ىْػ

 

ًبم ؿػيق 

هبػٍ 

اّليَ 

هيقاى هَـف هيغَبت كٌٔ 

ػؿُـّاصؼحمَْل 

هَـف 

مبليبًَ 

- پلٔ امرتؿفيي  1

ايقّكٌبليك 

 تي 170 ػؿٍؼ 25/63

 تي 25/5 ػؿٍؼ 963/1ايقّكٌبليك - ژلكْتؿفيي  2

ىـّع  3

كٌٌؼٍ 

 تي 82/4 ػؿٍؼ 8/1كبتبليقّؿ - پـاكنيؼ

ىتبة  4

ػٌُؼٍ 

 485/2 ػؿٍؼ 927/0كجبلت 

تي 

اليبف  5

ىييَ 

ثبكتَ ىؼٍ - مْفًٔ

ثـآ اليَ گؾاؿٓ 

 تي 70 ػؿٍؼ 26/27

خملْط پْػؿتبلك ّ پلٔ ثتًَْ  6

 امرت ّ ثـآ تؼويـ هبلت

 -600 

كيلْگـم 

پلٔ  7

ّيٌيل 

الكل 

 450كيلْگـم 17/0ؿُب كٌٌؼٍ 

كيلْگـم 

 584 ػؿٍؼ 22/0مخيـ ؿًگ  8

كيلْگـم 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 88 

 تَليذقايقفايبشگالس:عٌَاىطشح

ثـآ ؿهين منْػى امتبيـى  9

ؿفيي 

 584 ػؿٍؼ 22/0

كيلْگـم 

ثٔ ؿًگ ثـآ چـة ّاكل  10

منْػى هبلت 

 79كيلْگـم 03/0

كيلْگـم 

 تي 25/4 كيلْگـم 9/1ىنتيْٓ اثقاؿ امتْى  11

 تي 5 كيلْگـم 2آًيًْيك ػتـرٌت  12

 2 امت خببؿ ّ 5هْتْؿ  13

ميلٌؼؿ 

 2500 ػؼػ 1

ػؼػ 

پيچ ّ  14

هِـٍ 

 10000 رلت 4ثـآ هًْتبژ 

رلت 

 تي 5/2 كيلْگـم 1ثـآ ثنتَ ثٌؼٓ - ػّالكبؿتي  15

ثـآ - پالمتيكٔمين  16

ثنتَ ثٌؼٓ 

 500 كيلْگـم 2/0

كيلْگـم 
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تزًاهَ سهاى تٌذٓ اجزآ طزح - 10

يكٔ اف اؿكبى هِن ارـآ پـّژٍ ُب كَ ضبهي هْكويت 

. پـّژٍ هٔ ثبىؼ، ثـًبهَ ؿيقٓ ػّؿاى ارـآ پـّژٍ امت

. اصؼاث ّاصؼُبٓ ٌٍؼتٔ ًيق اف ايي هبػؼٍ هنتخٌٔ ًينت

فهبى ثٌؼٓ كؼبليت ُب ضوي مبفهبًؼُٔ كؼبليت ُب ّ 

هبػؼٍ هٌؼ كـػى آهنب ثبػج هؼيـيت هبرت ّ ختَيٌ ثَ هْهغ 

ثَ ايي هٌظْؿ اّليي هؼم، ىكننت يك . هٌبثغ هٔ گـػػ

پـّژٍ ثَ كؼبليت ُبٓ امبمٔ امت كَ اذمبم ثَ هْهغ آهنب 

ثٌبثـايي ضـّؿت . ثبػج عبدتَ هْكويت آهيق پـّژٍ هٔ گـػػ

ػاؿػ جمـٓ پـّژٍ ثب ػيؼ ربهؼٔ صزن ُـ كؼام اف 

كؼبليت ُب اف هـصلَ حتويوبت اّليَ ّ اًتغبة هيبّؿ تب 

هـصلَ هبـٍ ثـػاؿٓ ّاصؼ ٌٍؼتٔ ؿا ثـآّؿػ منبيؼ ّ فهبى 

مپل ثب ىٌبعت . هٌبمت ثـآ ُـ كؼبليت ؿا پيو ثئٌ كٌؼ

ؿّاثظ پيو ًيبفٓ كؼبليت ُب فهبى ىـّع ّ عبدتَ آهنب ؿا 

عْؿٓ ثـًبهَ ؿيقٓ كٌؼ كَ ثتْاًؼ ػؿ هؼت تؼييي ىؼٍ 

پـّژٍ ؿا حتْيل ػُؼ چـا كَ تبعيـ ػؿ ارـآ پـّژٍ ػؿ 

ثـعٔ هْاؿػ ثبػج ّاؿػ منْػى عنبؿاتٔ عْاُؼ ىؼ كَ ررباى 

ػؿ ايي ثـًبهَ كؼبليت ُبٓ امبمٔ . آى ثنيبؿ مغت هٔ ثبىؼ

ارـآ پـّژٍ ثب اعؾ جمْفُبٓ خمتلق اف اػاؿات ؽٓ ؿثظ 
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ىـّع ىؼٍ ّ ثب تْليؼ جتبؿٓ ّ اعؾ پـّاًَ هبـٍ ثـػاؿٓ 

فهبى اذمبم ُـ يك اف كؼبليت ُب ًيق ثب تْرَ . عتن هٔ ىْػ

ثَ صزن كؼبليت ُب ّ هيكالت اصتوبلٔ ػؿ ادتبم ثَ هْهغ 

كؼبليت ختويي فػٍ هٔ ىْػ، اف مجلَ ايي هيكالت هٔ تْاى ثَ 

هوـؿات اػاؿٓ اعؾ جمْف، هيكالت ملبؿه هبىيي آالت، 

.  اىبؿٍ كـػ... ًوؼيٌگٔ ّ هيكالت ؿاٍ اًؼافٓ آفهبيئ ّ 

لؾا ثب تْرَ ثَ ّيژگٔ ُبٓ ايي ٌٍؼت، ثـًبهَ ؿيقٓ 

. فهبى ثٌؼٓ ارـآ ايي عـس ػؿ رؼّل ؽيل اؿائَ هٔ گـػػ
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هالصظبت  (هبٍ)فهبى ىـس كؼبليت ؿػيق 

اعؾ جمْفُب اف اػاؿات  1

ؽٓ ؿثظ 

ثؼضٔ اف  2

كؼبليت ُبٓ 

ارـائ ايي 

عـس هٔ تْاى 

ثغْؿ مهقهبى 

ّ يب هْافٓ 

ُن اذمبم ىْػ 

كَ ػؿ ايي 

ٍْؿت فهبى 

هبـٍ ثـػاؿٓ 

ؿميؼى عـس 

كورت عْاُؼ 

. ىؼ

ذتيَ فهيي ّ اًؼوبػ  2

هـاؿػاػُبٓ آة ّ ثـم 

2 

 2ملبؿه عـيؼ هبىيي آالت  3

ارـآ ػوليبت  4

مبعتوبى مبفٓ 

3 

 1ًَت تبمينبت  5

 2ًَت هبىيي آالت  6

 2حمْعَ مبفٓ  7

 2تْليؼ منًَْ آفهبيو  8

تْليؼ جتبؿٓ ّ اعؾ  9

پـّاًَ هبـٍ ثـػاؿٓ 

2 

 

پيؼٌِاد حمل اجزآ طزح - 11

ػؿ هْؿػ هنئلَ هكبى يبثٔ اصؼاث ّاصؼ ّ يب عـس، 

هؼل ُب ّ ؿّه ُبٓ هتؼؼػٓ ّرْػ ػاؿػ كَ ػْاهل ثنيبؿ 
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هِن، امبمٔ ّ هْحـٓ ػؿ ػمتيبثٔ ثَ حمل هٌبمت ارـآ 

.  عـس ػعبلت هٔ كٌٌؼ

اف هِورتيي ػْاهل هْرْػ ػؿ ايي ؿاثغَ هٔ تْاى ثَ هْاؿػ 

: ؽيل اىبؿٍ منْػ

ًيـّٓ كبؿٓ ّ اػاؿٓ هْؿػًيبف »ًيـّٓ اًنبًٔ - 11-1

« رِت ايزبػ اىتـبل

اؿفأً ّ اهكبى ػمت يبثٔ آمبى ثَ »هيوت فهيي - 11-2

« هنبصت فيبػ فهيي

« رِت اكقايو هيقاى مْػػُٔ عـس»هؼبكيت هبليبتٔ - 11-3

ػمتيبثٔ ثَ هٌبثغ تبهيي هْاػ اّليَ - 11-4

ػمرتمٔ ثَ اهكبًبت الفم ثـآ ٍبػؿات حمَْل ّ - 11-5

ّاؿػات هْاػ اّليَ 

اهكبى تبهيي هْاؿػ تبمينبتٔ هخل ثـم، آة ّ - 11-6

مْعت هْؿػًيبف 

ػمرتمٔ ثَ اهكبًبت فيـثٌبئ هخل ربػٍ، كـّػگبٍ - 11-7

 ّ ...

ثب تْرَ ثَ هْاؿػ كْم، حمل ُبٓ ؽيل ثَ ػٌْاى اّلْيت 

. ثـآ ؿاٍ اًؼافٓ ايي عـس ُب پييٌِبػ هٔ گـػػ

ٌُؼيزبى   
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 هبُيِـ 

 ثٌؼؿاهبم 

 آثبػاى 

 عـهيِـ 

 (خبو ػُؼف)ايؾٍ  

 هبجِبى 

 اُْاف 

ػفكْل  
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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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هعشفيهحصَلٍبشًاهِتَليذسالياًِ-1

 

هيضاى ؿشح سديف 

 فشًٍذ 2500لايك ّاي فايثش گالع  1

 سٍص 300تعذاد سٍص واس دس ػال  2

 ًَتت 2تعذاد ًَتت واس دس سٍص  3

 ػاعت 8ػاعت واسي دس ّش ًَتت  4

 

سٍشتَليذهحصَل-2

:سٍشتَليذاييهحصَلشاهلهشاحلريلاست

آهادُ ػاصي ًوَدى لالة ؿاهل تويض تَدى ٍ تعويش لاتل تا تتًَِ * 

هصشف هادُ سّا وٌٌذُ *

هصشف هادُ پَؿـي طلىَت *

 (هصشف اليِ ّايي اص سصيي ٍ سؿتِ ّاي تمَيت وٌٌذُ)عوليات هؼغح ػاصي *

جذا وشدى واس اص لالة *

تىويل واس ٍ هًَتاط واسي *

ِ تٌذي ًْايي هحصَل تَليذي *  تؼت
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بشآٍسدهقذاسيٍسياليهَاداٍليِ-3


هيضاى ًام هَاد اٍليِ سديف 

هَسد ًياص 
تْاي ٍاحذ ٍاحذ 

 (سيال)
تْاي ول 

 (سيال)
 000/000/740/3 000/000/22تي  170سصيي پلي اػتش  1
 000/500/115 000/000/22تن  25/5سصيي  2
 000/272/46 000/000/96تن  82/4ؿشٍع وٌٌذُ پشاوؼيذ  3
 000/530/243 000/000/98تن  485/2ؿتاب دٌّذُ وثالت  4
 000/000/840 000/000/12تن  70الياف ؿيـِ اي   5
كيلو 600تتًَِ  6

گرم 

25400 00/240/15 

كيلو 450پلي ٍيٌيل الىل  7

گرم 

25000 000/250/11 

 000/760/8 15000"  584خويش سًگ  8
 000/176/8 14000"  584اػتايشى  9
 000/237 3000"  79ٍاوغ  10
 000/250/72 000/000/17تن  25/4اػتَى  11
 000/000/100 000/000/20تن  5دتشجٌت  12
 000/000/000/15 000/000/6عدد  2500هَتَس  13
 000/000/8 800جفت  10000پيچ ٍ هْشُ  14
 000/250/27 000/900/10تن  5/2واستي  15
كيلو 500ػين  16

گرم 

000/21 000/500/10 

 000/965/246/20جوع ول 
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بشآٍسدهقذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4

 

تْاي ٍاحذ همذاس ٍاحذ ؿشح سديف 

 (سيال)

تْاي ول 

 (سيال)

 000/000/182 350 520000ويلٍَات ػاعت تشق  1

 000/000/7 1000 7000هتشهىعة آب  2

 000/000/30 1000 30000ليتش تٌضيي  3

 000/000/6 250 24000ليتش گاصٍئيل  4

- - - هتشهىعة گاص  5

 000/000/225جوع ول 
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بشآٍسدًيشٍياًساًيٍّضيٌِّايآى-5

 

تعذاد ؿشح سديف 

 (ًفش)

هتَػظ حمَق 

 (سيال)هاّاًِ 

 14حمَق ول تشاي 

 (سيال)هاُ  

 000/000/140 000/000/10 1هذيشعاهل  1

 000/000/126 000/500/4 2تىٌيؼيي  2

 000/000/560 000/000/4 10واسگش هاّش  3

 000/000/490 000/000/4 10واسگشػادُ  4

 000/000/896 000/000/4 16واسهٌذ   5

 000/000/212/2-  39جوع ول  6

 000/760/508- - تيوِ واسفشها 23% 7

 000/760/720/2جوع ول 
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بشآٍسدّضيٌِّايهاشييآالتتَليذ-6



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

 (سيال)

 000/000/15 000/000/15 1ّوضى  1

 000/000/5 000/000/5 1هاؿيي ػٌگ  2

 000/000/450 000/000/150 3لالة  3

 000/000/24 000/000/12 2دسيل  4

 000/000/24 000/000/8 3گشم وي  5

 000/000/35 000/000/35 1غلغه پـوي  6

 000/000/30 000/000/6 5پيؼتَلِ سًگپاؽ  7

 000/000/380 000/000/190 2ووپشػَس  8

 000/000/100 000/000/20 5غلغه ؿياسداس ديؼىي  9

 000/000/000/17 000/000/000/17 1تًَل َّاي گشم  10

 000/000/063/18جوع ول  
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بشآٍسدّضيٌِّايتجْيضاتٍتأسيساتعوَهي-7

 

تْاي ٍاحذ تعذاد ًام تجْيضات سديف 

 (سيال)

تْاي ول 

 (سيال)

 000/000/300 000/000/300يىؼشي تأػيؼات تشق ٍ تشق سػاًي  1

 000/000/180 000/000/780" تأػيؼات آب ٍ آب سػاًي  2

 000/000/85 000/000/85" تأػيؼات ػشهايؾ ٍگشهايؾ  3

 000/000/70 000/000/70" ػيؼتن ػَخت سػاًي  4

 000/000/90 000/000/90" ػيؼتن اعفاء حشيك  5

 000/000/150 000/000/150" ػيؼتن َّاي فـشدُ  6

 000/000/150 000/000/150" ػيؼتن تصفيِ فاضالب  7

 000/000/200 000/000/200"  ٍػايل آصهايـگاّي ٍ واسگاّي 8

 000/000/100 000/000/800 1تاػىَل  9

 000/000/325/1جوع ول  
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بشآٍسدّضيٌِّايٍسائطًقليِعوَهيٍٍسايلحولًٍقل-8



تْاي ٍاحذ تعذاد ًام ٍػيلِ سديف 

 (سيال)

تْاي ول 

 (سيال)

 000/000/250 000/000/250 1ليفتشان   1

 000/000/80 000/000/80 1 تٌي 2ٍاًت  2

 000/000/100 000/000/100 1ػَاسي  3

 000/000/480جوع ول  

 

ِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9 بشآٍسدّضيٌ

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

 

بْايٍاحذتعذادششحسديف

(سيال)

بْايكل

(سيال)

 000/000/45 000/000/15ػشي واهل 3خظ تلفي ٍ فاوغ  1

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

 000/500/22 000/500/1ػشي 15ووذ ٍ فايل  3

 000/500/225 000/500/1" هيضٍ لَاصم التحشيش  4

 000/000/16 000/400 عدد 40صٌذلي  5

 000/000/60 000/000/15عدد 4ساياًِ  6

 000/000/211جوع ول  
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بشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10

بشآٍسدّضيٌِّايصهيي–10-1



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

 000/000/600 000/100هتشهشتع  6000 1

 

بشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي–10-2



هقذاسششحسديف
(هتشهشبع)

بْايٍاحذ
(سيال)

بْاي
(سيال)كل

 000/000/800 000/000/1 800ػالي تَليذ  1

 000/000/600 000/000/1 600اًثاسّا  2

 000/000/100 000/000/1 100آصهايـگاُ ٍتعويشگاُ  3

 000/000/150 000/000/1 150اداسي،سفاّي ٍخذهاتي    4

 000/000/650/1-  1650جوع ول 
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ِّايهحَطِساصي-10-3 بشآٍسدّضيٌ



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

 000/500/262 000/50 5250خاوثشداسي، خاوشيضي ٍ تؼغيح  1

 000/000/128 000/200 640ديَاس وـي  2

 000/000/360 000/300 1200خياتاى وـي ٍ پاسويٌگ  3

 000/000/480 000/200 2400فضاي ػثض  4

 000/000/15 000/300 عذد 50سٍؿٌايي  5

 000/500/245/1جوع ول 



ِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصيجوعبٌذيبش-10-4 آٍسدّضيٌ



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

ِ ّاي ػاختواى ػاصي   1  000/000/650/1ّضيٌ

ِ ّاي هحَعِ ػاصي  2  000/500/245/1ّضيٌ

 000/500/895/2 2 ٍ 1جوع سديف  3

 000/000/600ّضيٌِ صهيي  4

 000/500/495/3جوع ول 
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بشآٍسدّضيٌِّايقبلاصبْشُبشداسي-11



ِ ّاؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/50ّضيٌِ هغالعات همذهاتي ٍ تْيِ عشح اجشايي   1

ِ ّاي تاػيغ ؿشوت ٍ اخز هجَصّا   2  000/000/60ّضيٌ

ِ ّاي جاسي دٍسُ اجشاي عشح  3  000/000/600ّضيٌ

ِ ّاي هشتَط تِ دسيافت تؼْيالت تاًىي  4  000/000/50ّضيٌ

 000/000/300ّضيٌِ ّاي آهَصؿي ٍ تْشُ تشداسي اصهايـي  5

ِ ّا   6  000/000/53ػايش ّضيٌ

 000/000/113/1جوع ول 
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بشآٍسدسشهايِثابت-12



ِ ّا ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/000/063/18هاؿيي آالت  تَليذ   1

 000/000/325/1تجْيضات ٍ تاػيؼات عوَهي   2

 000/000/480ٍػايل ًمليِ  3

 000/000/600صهيي  4

 000/500/895/2ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  5

 000/000/211اثاثِ ٍ لَاصم اداسي  6

ُ اًذاصي  7  000/000/000/1ًصة ٍ سا

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  8  000/725/228/1 ( الالم فَقدسصذ 5)ّضيٌ

ِ ّاي لثل اص تْشُ تشداسي  9  000/000/113/1ّضيٌ

 000/225/916/26 جوع ول
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بشاٍسدسشهايِدسگشدش-13



ِ ّا تعذاد سٍص واسي ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 750/044/037/3 45هَاد اٍليِ داخلي  1

- - هَاد اٍليِ خاسجي  2

 315/881/506 68حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى   3

 000/750/48سٍص 65اًَاع اًشطي هَسد ًياص  4

ِ ّاي فشٍؽ  5  000/000/50- ّضيٌ

ِ ّا 6  803/133/182-  ( دسصذ الالم فَق5)ػايش ّضيٌ

 868/809/824/3جوع ول 

 

بشآٍسدسشهايِگزاسيكلًٍحَُتاهييهٌابع-14

ٍسدسشهايِگزاسيكلآبش-14-1

ػشهايِ  گزاسي ول = ػشهايِ ثاتت + ػشهايِ دس گشدؽ 

ػشهايِ  گزاسي ول   = 000/225/916/26+868/809/824/3=868/034/741/30سيال     
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ًحَُتاهييهٌابعٍاخزٍامباًكي-14-2



سشهايِگزاسيدسصذششحسديف

(سيال)

 000/490/766/10 40ػْن هتماضي ػشهايِ ثاتت   1

 000/735/149/16 60ػْن تاًه تِ صَست ٍام دساص هذت 

 960/442/147/1 30ػْن هتماضي ػشهايِ دس گشدؽ  2

 908/366/677/2 70ػْن تاًه تِ صَست ٍام وَتاُ هذت 

 367/831/374 14 (وَتاُ هذت)ػشهايِ دس گشدؽواسهضد  3

 900/962/260/2 14 ( ػال5ِ)ػشهايِ ثاتت دساص هذت

 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 108  

 تَليذقايقفايبشگالس:عٌَاىطشح

  

ِّاياستْالك-15 بشآٍسدّضيٌ

 

ِ ّادسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/300/806/1 10هاؿيي آالت تَليذ  1

 000/500/132 10تاػيؼات عوَهي  2

 000/000/48 10ٍػايل ًمليِ  3

 000/775/144 5ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  4

 000/200/42 20اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

 000/000/100 10ّضيٌِ ًصة ٍ ساُ اًذاصي  6

 500/872/122 10پيؾ تيٌي ًـذُ  7

 500/647/396/2- جوع اػتْالن داسايي ّاي ثاتت  8

 000/600/222 20اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  9

  500/247/619/2جوع ول اػتْالن 
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ِّايغيشعولياتي-16 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّاؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/600/222اػتْالن لثل اص تْشُ تشداسي  1

 900/962/260/2واسهضد تؼْيالت تاًىي دساص هذت  2

 900/562/483/2جوع ول 

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّادسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/150/903 5هاؿيي آالت تَليذ  1

 000/500/132 10تاػيؼات عوَهي  2

 000/000/48 10ٍػائظ ًمليِ  3

 000/910/57 2ػاختواى ٍ هحَعِ ػاصي  4

 000/100/21 10اثاثيِ ٍ لَاصم اداسي  5

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  6  000/133/58 دسصذ الالم فَق 5ّضًي

 000/793/220/1جوع ول 
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ِّايعولياتي-18 بشآٍسدّضيٌ



ِ ّاؿشح سديف   (سيال)ّضًي

ِ ّاي غيش پشػٌلي دفتش هشوضي  1  000/000/50ّضيٌ

ِ ّاي جاسي آصهايـگاُ  2  000/000/65ّضيٌ

 000/000/200ّضيٌِ ّاي فشٍؽ  3

 000/000/60ّضيٌِ ّاي حول ٍ ًمل  4

 000/000/375جوع ول 

 

ٍسدّضيٌِّايثابتتَليذآبش-19



ِ ّادسصذ ؿشح سديف   (سيال)ّضيٌ

 000/646/312/2 85حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  1

 000/000/45 20اًَاع اًشطي  2

 500/247/619/2 100ّضيٌِ اػتْالن  3

 300/079/122 10ّضيٌِ ًگْذاسي ٍ تعويشات  4

 048/464/178-  ( دسصذ5/3)ّضيٌِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ 5

 848/436/277/5- جوع ّضيٌِ ّاي تَليذ   6

 000/250/56 15ّضيٌِ ّاي عولياتي  7

 450/832/53 100( 002/0)تيوِ واسخاًِ  8

 367/831/374 100واسهضد تؼْيالت تاًىي  9

 665/350/762/5جوع ول ّضيٌِ ّاي ثاتت 
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ِّايهتغيشتَليذ-20 بشآٍسدّضيٌ

 

 (سيال)ّضيٌِ ّادسصذ ؿشح سديف 

 000/965/246/20 100هَاد اٍليِ  1

 000/114/408 15حمَق ٍ هضاياي واسوٌاى  2

 000/000/180 80اًَاع اًشطي  3

 700/713/098/1 90ّضيٌِ ّاي ًگْذاسي ٍ تعويشات  4

ِ ّاي پيؾ تيٌي ًـذُ  5  745/682/767-  دسصذ 5/3ّضيٌ

 445/475/701/22- جوع ّضيٌِ ّاي هتغيش تَليذ  6

ِ ّاي عولياتي  7  000/750/318 85ّضيٌ

ِ ّاي هتغيش تَليذ   445/225/020/23جوع ول ّضيٌ

 

ِّايكلتَليذ-21 بشآٍسدّضيٌ

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

ِ ّاي ول تَليذ= 665/350/762/5+445/225/020/23=110/576/782/28سيال         ّضيٌ
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هحاسبِقيوتتوامشذُ-22

ليوت توام ؿذُ ّشويلَ  = ّضيٌِ ّاي ول تَليذ        

      ظشفيت اػوي تَليذ 

ليوت توام ؿذُ ّشويلَ     =       110/576/782/28    = 030/513/11   
      2500 



ٍسدقيوتفشٍشآبش-23



ِ ّا ؿشح سديف  ول اسصؽ تَليذ تشاػاع  (سيال)ّضيٌ

ظشفيت اػوي 

 110/576/782/28 030/513/11ّش فشًٍذ ليوت توام ؿذُ  1

 500/347/417/37 939/966/14فشًٍذ ليوت فشٍؽ ّش  2

 500/772/634/8 909/453/3  فشًٍذػَد ّش  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
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:فشٍشكلهحاسبِ-1

 فشٍؽ ول =  ّش ويلَليوت فشٍؽ ×تَليذ ظشفيت 

فشٍشكل=939/966/14×2500=500/347/417/37

 

 :هحاسبِسَدسالياًِ-2

سَدكل=ظشفيتتَليذ×سَدّشفشًٍذ

سَدكل=2500×909/453/3=500/772/634/8

هحاسبِّضيٌِتَليذدسًقطِسشبسش-3

ِسش=ّضيٌِثابت ًِقطِسشب ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فشٍؽ ول    

 

  

663/876/405/14ريال
6/01

665/350/762/5

500/347/417/37

445/225/020/23
1

665/350/762/5







 ػشتؼش تَليذدسًمغِ ّضيٌِ=

 

-1  
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تَليذًقطِسشبسشدسصذهحاسبِ  -4

ِثابت×100 ًقطِسشبسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشكل–ّضيٌ



40100درصد
055/122/397/14

665/350/762/5
100

445/225/020/23500/347/417/37

665/350/762/5



 درصد توليد در نقطه سربسر= 

   

هحاسبِصهاىبشگشتسشهايِ-5

ًشخباصگشتسشهايِ-5-1

ًشخباصگشتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيكل سشهاي



ًشخباصگشتسشهايِ= دسصذ

 

بشگشتسشهايِدٍسُ-5-2

دٍسُ تشگـت ػشهايِ     = ػشهايِ ول         =                  
       ػَدول 

 
دٍسُ تشگـت ػشهايِ       =    220/856/765/16 =   4/3 (ػِ ػال ٍ ؿؾ هاُ)  

           000/000/200/5 

 

حمَق ػشاًِ = ُ    ول حمَق هاّاى    هحاسبِحقَقسشاًِ-6

             تعذاد ول واسوٌاى 

1/28100
868/034/741/30

500/772/634/8
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560/813/5ريال    
39

000/730/226
 =  ًِحمَق ػشا



هحاسبِفشٍشسشاًِ-7

       فشٍؽ ػشاًِ   =     فشٍؽ ول                      

     تعذاد ول واسوٌاى 

 

 فشٍؽ  ػشاًِ =   500/347/417/37   = 167/419/959سيال      

                  39 

هحاسبِسطحصيشبٌايسشاًِ-8

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ     =  هؼاحت ول ػاختواى ّا     

           تعذاد واسوٌاى 

 

ػغح صيشتٌاي ػشاًِ  =   1650= 3/42       هتش هشتع
             39 



هحاسبِسشهايِگزاسيسشاًِثابت-9

ِ گزاسي ثاتت ػشاًِ    = ػشهايِ گزاسي ثاتت       ػشهاي

          تعذاد ول واسوٌاى

 

ػشهايِ گزاسي ثاتت ػشاًِ     =   000/225/916/26 =615/159/690سيال 

           39 
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 ًسبتاسصشافضٍدُهاشييآالت-10

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

 
دسصذاسصؽ هاؿيي آالت تِ ػشهايِ ثاتت  = 000/000/063/18× 100=1/67       دسصذ 

                   000/225/916/26 

 

دسصذكاسكٌاىتَليذبِكلكاسكٌاى-11

دسصذكاسكٌاىتَليذبِكلكاسكٌاى=تعذادكاسكٌاىتَليذ×100
تعذادكلكاسكٌاى


دسصذ واسوٌاى تَليذ تِ ول واسوٌاى   =   16   × 100 = 41    دسصذ 
           39  

 

ِدسگشدشبِسشهايِثابت-12 ًسبتسشهاي

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

 

ًؼثت ػشهايِ دسگشدؽ تِ ثاتت ػشاًِ   =  868/809/824/3× 100=2/14      دسصذ 
        000/225/916/26 
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هحاسبِشاخصّايبْشٍُسيطشح-13

ًسبتسَدبِفشٍش-13-1

ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ ول    =          ػَد       × 100     
              فشٍؽ ول 

     
ًؼثت ػَد تِ فشٍؽ     =      500/772/634/8× 100=  1/23دسصذ 

       500/347/417/37 

 

ًسبتسَدبِسشهايِثابت-13-2

ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت     =           ػَد     × 100     
               ػشهايِ ثاتت 

 
ًؼثت ػَد تِ ػشهايِ ثاتت   =       500/772/634/8 × 100 = 1/32دسصذ 

         000/225/916/26 



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 119  

 تَليذقايقفايبشگالس:عٌَاىطشح

 

(صياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ششحسديف

 100 100 100 90 80دسصذاػتفادُ اصظشفيت  1

 2500 2500 2500 2250 2000 (تي)هيضاى تَليذ  2

 500/347/417/37 500/347/417/37 500/347/417/37 750/612/675/33 000/878/933/29 (سيال)فشٍؽ خالص  3

:  وؼشهي ؿَد 4

ّضيٌِ ّاي تَليذ 

888/060/026/23 499/318/904/25 110/576/782/28 110/576/782/28 110/576/782/28 

 390/771/634/8 390/771/634/8 390/771/634/8 251/294/771/7 112/817/907/6ػَدًاٍيظُ  5

: وؼشهي ؿَد 6

ِ ّاي عولياتي  ّضيٌ

000/000/300 000/500/337 000/000/375 000/000/375 000/000/375 

 390/771/259/8 390/771/259/8 390/771/259/8 251/794/433/7 112/817/607/6ػَدعولياتي  7

: وؼشهي ؿَد 8

ِ ّاي غيشعولياتي  ّضيٌ

320/850/986/1 610/206/235/2 900/562/483/2 900/562/483/2 900/562/483/2 

 490/208/776/5 490/208/776/5 490/208/776/5 641/587/198/5 792/966/620/4ٍيظُ (صياى)ػَد 9

- - - - - هاليات ٍ ػَد ػْام  10

ػَدپغ  11

اصهاليات ػْام 

792/966/620/4 641/587/198/5 490/208/776/5 490/208/776/5 490/208/776/5 

 413/971/371/21 923/762/595/15 433/554/819/9 792/966/620/4- ػَدٍصياى ػٌَاتي  12

 903/179/148/27 413/971/371/21 923/762/595/15 433/554/819/9 922/667/209/46ػَدًمل تِ تشاصًاهِ  13



بسمه تعالي  

شركت شهرك هاي  صنعتي خوزستان 
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