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ضشحسديف

 هطخصاتطشح* 1

ٝ تٙـي ٚ ًٛكت وَِٕ       تٗ ؿك ًاَ 2000تٌت

 هاضييآالتتَليذ* 6

% 100:        تؾَ ؿاؽُ- 

ؿكٓـ :    - تؾَ ؽاكري- 

 ضاخصّايعولياتي 2

 كٚم 100:         تقـاؿ كٚمواكي

 ٘ٛتت 1:        تقـاؿ٘ٛتت واكي

 ًافت 8:           مٔاٖ ٞل٘ٛتت

مٔيٗ ٚ ًاؽتٕاٖ *  7

 ٔتلٔلتـ 8000ٌٔاعت مٔيٗ           -  

 ٔتلٔلتـ 2400ًغظ ميلتٙا               - 

  ٔتلٔلتـ 800ًاِٗ تِٛيـ               - 

    "    1200ا٘ثاكٞا                    - 

"  390اؿاكي، كفاٞي، تأًيٌات  - 

دسصذتأهييهَاداٍليِ* 3

 ؿكٓـ 100:          ٔٛاؿ ؿاؽّي

:       - ٔٛاؿ ؽاكري

 

 سشهايِگزاسي* 8

 كياَ 000/750/021/12ًلٔايٝ حاتت        - 

 " 220/506/327/6 ؿكٌلؿٍ        "- 

   "  220/256/349/18:      ٌقاكي وُ"- 

"   354/254/429/4ٚاْ وٛتاٜ ٔـت    - 

 

 تعذادواسوٌاى* 4

  ٘فل 1ٔـيليت              - 

 "   19واكٌل ٔاٞل         - 

 "   8واكٌل ًاؿٜ        - 

 ٘فل 5تىٙيٌيٗ           - 

 ٘فل 7 واكٔٙـ            - 

 ٘فل 39                       

 ّضيٌِّايتَليذ* 9

 كياَ 382/111/027/4ٞنيٙٝ ٞاي حاتت تِٛيـ    - 

 "993/727/406/13 ٔتغيل                      "- 

 "  375/839/433/17:           ٞنيٙٝ ٞاي وُ- 

 تأسيساتعوَهي* 5

 ويّٛٚات ًافت 90000: تلق ٔٔلفي ًاِيا٘ٝ- 

 ٔتلٔىقة 3200: آب ٔٔلفي ًاِيا٘ٝ- 

 ِيتل 000/60:            ٌامٚئيُ  - 

 ِيتل 15000:                تٙنيٗ- 

ؿاكؿ :      تٔفيٝ فاضالب - 

دارد :           اعفاء عليك-

 ضاخصّايالتصاديطشح* 10

ٝ ًلتٌل-   ؿكٓـ 5/43:   ؿكٓـتِٛيـؿك ٘مغ

َ ٞاي تامٌِت ًلٔايٝ-  ًٝ ًاَ ٚ پٙذ ٔاٜ :    ًا

ٝ وُ واكوٙاٖ-  ٖ تِٛيـت  ؿكٓـ 74:  ؿكٓـواكوٙا

% 100:          ؿكٓـ ًٟٓ ٔٙاتـ ؿاؽّي- 
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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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:همذهِ

. ٔي تاُـ« ٚاعـ ًٛكت ٚ تٌتٝ تٙـي وَِٕ» اٍ٘ٛك تٝ فٙٛاٖ ٔاؿٜ اِٚيٝ آّي 

 ٘أيـٜ ٔي ُٛؿ ٔتقّك تٝ تيلٜ ”Vinusivimifera“ ؿكؽتضٝ ٔٛ وٝ ؿك آغالط فّٕي 

"vitaceae"ام ِغاػ ٌياِٞٙاًي ٘ٛؿ ٔيٜٛ .   اًت“Berry” ٞاي آٖ عاٚي ٔٛاؿ كٚغٙي ٝ  ٚ ؿا٘

. ٔي تاُـ

ٝ ٞاي اٍ٘ٛك ام ًٝ لٌٕت پًٛت، .  ؿكرٝ ًا٘تي ٌلاؿ اًت20 تٟتليٗ ؿٔا تلاي كُـ ٔٛ  عث

 ؿكٓـ ٚمٖ عثٝ كا پًٛتٝ آٖ تِىيُ ؿاؿٜ ٚ ٘مَ 7-12عـٚؿ . ٌٞتٝ ٚ ٌُٛت تِىيُ ُـٜ ا٘ـ

ؿك پًٛت عثٝ ٞاي اٍ٘ٛك اوخلاً ٔٛاؿ كٍ٘ي ٔؾتّفي ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ تٝ . عفاؽت ام ٔيٜٛ كا تلفٟـٜ ؿاكؿ

. ؿك پًٛت آٟ٘ا رٕـ ُـٜ ا٘ـ« اٍ٘ٛكٞايي وٝ فمظ ٌُٛتِاٖ للٔن اًت»اًتخٙاء اٍ٘ٛكٞاي كٍ٘يٗ 

وّفتي پًٛت عثٝ ؿك اكلاْ ٔؾتّف ٔتفاٚت تٛؿٜ ٚ ؿك ا٘ثاكؿاكي ٚ عُٕ ٚ ٘مُ فأُ ٟٔٓ تٝ ُٕاك 

ٝ ٞاي اٍ٘ٛك تيِتل تٝ اكلاْ ٔؾتّف اٍ٘ٛك تٌتٍي ؿاُتٝ ٚ تقـاؿ آٖ ام . ٔي كٚؿ  فـؿ ٔتغيل 1-3پًٛت عث

 ؿكٓـ ٚمٖ ٌٞتٝ اٍ٘ٛك كا 30-36عـٚؿ . اًت، ا٘ـامٜ ٚ ُىُ ٌٞتٝ ٞا ٘ين تٝ ٘ٛؿ اٍ٘ٛك تٌتٍي ؿاكؿ

 ؿكٓـ ٚ ٔٛاؿ تا٘ٗ ؿاك 10-12 ؿكٓـ، ٔٛاؿ صلتي 34-36ٔيناٖ ٔٛاؿ ٞيـكٚولتٙٝ . آب تِىيُ ٔي ؿٞـ

.  ؿكٓـ اًت8-7

 ؿكٓـ ٚمٖ وُ ؽُٛٝ كا ُأُ ٔي ُٛؿ ٟٕٔتليٗ 82-86 ٌُٛت اٍ٘ٛك تٝ عٛك وّي ٘نؿيه تٝ 

ٟٕٔتليٗ ٔٛاؿ ٔقـ٘ي ٔٛرٛؿ ؿكٖٚ آب اٍ٘ٛك . لٌٕت اٍ٘ٛك ٚتؾَ ؽٛكاوي ٔيٜٛ تٝ ُٕاك ٔي آيـ

. فثاكتٙـ ام فٌفات، ولتٙات، ًِٛفات، وّلٚكوٌّيٓ، وٌّيٓ، ًـيٓ، آٞٗ ٚ وٕي ًيّيىات
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ٝ ٞاي اٍ٘ٛك ٌّٛون ٚ فلٚوتٛم اًت وٝ  ٝ ٞا كا ُأُ 12-27ٔٛاؿ لٙـي فٕـٜ عث  ؿكٓـ ٚمٖ عث

تغٛك وّي ٔيناٖ وُ ٔٛاؿ لٙـي پي ام تِىيُ ٔيٜٛ ٚؿك ٔلاعُ اِٚيٝ كُـ تٌياك ا٘ـن تٛؿٜ . ٔي ُٛ٘ـ

 ؿكٓـ ام ٚمٖ عثٝ ٞاي تامٜ كا ُأُ ٔي ُٛؿ أا ؿك ٔلعّٝ غٛكٜ ُـٖ ٚ پي ام آٖ تٝ يىثاكٜ 2ٚ عـٚؿ 

ٟٕٔتليٗ اًيـٞاي ٔٛرٛؿ  . ٔمـاك لٙـ تٝ ُـت افنايَ يافتٝ ٚ ام ٔيناٖ وُ اًيـٞا واًتٝ ٔي ُٛؿ

.  ؿكٓـ وُ اٍ٘ٛك كا تِىيُ ٔي ؿٞٙـ90اًيـ تاكتاكيه ٚ اًيـ ٔاِيه وٝ : ؿك اٍ٘ٛك فثاكتٙـ ام

 

تعشيف،ٍيظگيّاٍهطخصاتفٌيهحصَل-2

تعشيفهحصَل-2-1

تٝ )ٚ  وٛك٘ت  (تٝ كً٘ كُٚٗ)تٝ ؽِه ُـٜ تلؽي ام اكلاْ اٍ٘ٛك ام رّٕٝ ًّغا٘ي تي ؿا٘ٝ 

ٗ ٞاي ٓٙقتي تٟيٝ ٔي ُٛؿ،  (كً٘ تيلٜ وٝ ؿك ٔقلٕ ٘ٛك ؽٛكُيـ يا تا اًتفاؿٜ ام ؽِه و

وَِٕ يه ٔغَٔٛ ٔماْٚ تٛؿٜ وٝ لـٔت آٖ تٝ ٞناكاٖ ًاَ پيَ . ٌفتٝ ٔي ُٛؿ« وَِٕ»

. تلٔي ٌلؿؿ

ام ٚيوٌي ٞاي ؽاّ وَِٕ، التٔاؿي تٛؿٖ تِٛيـ آٖ اًت ٚ ايٗ تٝ ؿاليُ فيُ  

: ٔي تاُـ

. تلاي ؽِه ولؿٖ آٖ ام ا٘لهي ؽٛكُيـ اًتفاؿٜ ٔي ُٛؿ- 

. ٔٛاؿ تٌتٝ تٙـي آٖ ًاؿٜ اًت- 

ٔغَٔٛ ؽِه ُـٜ عزٓ وٕتلي ؿاُتٝ ٚ ؿك ُلايظ ا٘ثاك ٔقِٕٛي ؿاكاي فٕل ٔا٘ـٌاكي عٛال٘ي - 

. اًت

. تزٟينات تِٛيـ آٖ ًاؿٜ اًت- 
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هطخصاتفٌيهحصَل-2-2

َ ٞاي تِٛيـي تايـ عثك اًتا٘ـاكؿ ّٔي ُٕاكٜ  ، ٚيوٌي ٞاي فيُ كا ؿاُتٝ تاُـ تا 17وِٕ

. ٔٛكؿ پقيلٍ للاك ٌيل٘ـ

. وَِٕ تايـ فاكي ام آفت م٘ـٜ تاُـ* 

. تقـاؿ ُٗ ٚ ًٍٙلينٜ ٘ثايـ ام يه فـؿ ؿك يه رقثٝ تزاٚم وٙـ* 

. ٔيناٖ كعٛتت ٘ثايـ ام ُا٘نؿٜ ؿكٓـ تيِتل تاُـ* 

.  ؿك ٞناك تيِتل تاُـ2ؿك وَِٕ ٘ثايـ ام  (ؿٚؿ ٌٌٛلؿ)ٔيناٖ ا٘يـكيـ ًِٛفٛكٚ * 

َ  آِٛؿٜ ٘ثايـ ام *  .  ؿكٓـ تيِتل تاُـ5تقـاؿ وِٕ

.  ؿكٓـ تيِتل تاُـ3تقـاؿ وَِٕ آفت مؿٜ ٘ثايـ ام * 

ٝ ؿاك ٘ثايـ ام يه ؿكٓـ تيِتل تاُـ*  . تقـاؿ وَِٕ ؿا٘

.  ؿكٓـ تيِتل تاُـ10تقـاؿ وَِٕ ؿْ ؿاك ٘ثايـ ام * 

ٝ ٞاي آٖ ٘ثايـ ام *  .  ًا٘تي ٔتل ؿك يه ويٌّٛلْ تيِتل تاُـ10رٕـ عَٛ صٛب ؽُٛ

.  ؿكٓـ تيِتل تاُـ5ٔيناٖ وَِٕ ِٟيـٜ ُـٜ ٘ثايـ ام * 

.  ؿكٓـ تيِتل تاُـ15ٔيناٖ وَِٕ ٞاي ُىلن مؿٜ ٘ثايـ ام * 

ٔا٘ـٜ ًْٕٛ ؿك وَِٕ ٘ثايـ ام عـاوخل ٔيناٖ لاتُ اغٕإ تقييٗ ُـٜ تلعٌة ٘ٛؿ ًٓ عثك * 

. اًتا٘ـاكؿ تالي ٔا٘ـٜ ًْٕٛ تزاٚم ٕ٘ايـ

.  ؿكٓـ تيِتل تاُـ5/2ٔيناٖ وَِٕ ٘اكى ٘ثايـ ام *
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ٍيظگيّاوطوصتشايدسجِتٌذي-2-3

ٝ تٙـي وَِٕ تلاًاى ٕ٘لٜ ٞايي اًت وٝ ؿك ٘تيزٝ آمٖٔٛ تٝ آٖ تقّك ٔي ٌيلؿ ٚ علم ٕ٘لٜ  ؿكر

ؿاؿٖ تٝ ايٗ تلتية اًت وٝ پي ام كُٚٗ ُـٖ ٘تيزٝ آمٖٔٛ ؿك ٔٛكؿ ٚيوٌي ٞاي ٔؤحل ؿك ؿكرٝ تٙـي 

. تٝ ٞل يه ام فٛأُ ٕ٘لٜ ٞايي تٝ ُلط فيُ ؿاؿٜ ؽٛاٞـ ُـ

ٕ٘لٜ ُلط كؿيف 

يه ٕ٘لٜ ٔٙفي  ؿكٓـ 12ؿكٓـ كعٛتت اضافٝ تل2/0تٝ اماء ٞل  1

" ؿكٓـ وَِٕ آِٛؿٜ 2/0تٝ اماء ٞل  2

" ؿكٓـ وَِٕ آفت مؿٜ 2/0تٝ اماء ٞل  3

ٝ ؿاك 2/0تٝ اماء ٞل  4 "  وَِٕ ؿا٘

"  ؿكٓـ وَِٕ ؿْ ؿاك 2/0تٝ اماء ٞل  5

" تٝ اماء ٞل يه ًٙتي ٔتل عَٛ ًالٝ  6

"  ؿكٓـ وَِٕ ٘اكى 25/0تٝ اماء ٞل  7

"  ؿكؿّ وَِٕ ِٟيـٜ 5/0تٝ اماء ٞل  8

"  ؿكٓـ وَِٕ ُىلن مؿٜ 3تٝ اماء ٞل  9

 

 پي ام ِٔؾْ ُـٖ ٕ٘لٜ ٞاي ٔٙفي ٞل فأُ تٕاْ ٕ٘لٜ ٞاي ٔٙفي كا تا ٞٓ رٕـ ولؿٜ ٚ ام 

َ ٞا تٝ ؿكرات فيُ 100فـؿ   وٓ ٔي وٙيٓ تا ٕ٘لٜ ٔخثت ٕ٘ٛ٘ٝ ٔقّْٛ ُٛؿ ٚ تلاًاى ايٗ ٕ٘لات وِٕ

. تمٌيٓ ٔي ُٛ٘ـ

.  تاُـ93وِِٕي وٝ رٕـ ٕ٘لٜ ٔخثت آٖ تيِتل ام : ؿكعٝ فاِي* 
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.  تاُـ80-93وِِٕي اًت وٝ رٕـ ٕ٘لٜ ٔخثت آٖ ؿك ٔغـٚؿٜ : 1ؿكرٝ * 

.  تاُـ60-80وِِٕي اًت وٝ رٕـ ٕ٘لٜ ٔخثت آٖ ؿك ٔغـٚؿٜ : 2ؿكرٝ * 

.  تاُـ33-60وِِٕي اًت وٝ رٕـ ٕ٘لٜ ٔخثت آٖ ؿك ٔغـٚؿٜ : 3ؿكرٝ * 

 . تاُـ0 – 33وِِٕي اًت وٝ رٕـ ٕ٘لٜ ٔخثت آٖ ؿك ٔغـٚؿٜ: 4ؿكرٝ * 

 

تستِتٌذيًٍطاًِگزاسيوطوص-2-4

.  ؽلف ٚ ٔٛاؿي وٝ تلاي تٌتٝ تٙـي تٝ واك تلؿٜ ٔي كٚؿ تايـ ٘ٛ، تٕين، ؽِه ٚ تـٖٚ تٛ تاُـ* 

ٝ اي يا ٔمٛايي يا صٛتي *  ٝ ٞاي وٛصه ًّٛفا٘ي يا تٌتٝ ٞاي تنكي رقث وَِٕ كا ٔي تٛاٖ ؿك تٌت

ٝ تٙـي ٕ٘ٛؿ . تٌت

ٚمٖ ؽاِْ وَِٕ ؿك تٌتٝ ٞاي . ٔقٕٛالً تٌتٝ تٙـي ٞاي وٛصه ؿك ًّٛفاٖ ا٘زاْ ٔي ٌيلؿ* 

.  ٌلٔي اًت500 ٚ 250ًّٛفا٘ي 

ٖ ٞاي ؽاِْ *   ويٌّٛلٔي 5/12 ٚ 10تٌتٝ تٙـي ٞاي تنكي ؿك رقثٝ ٞاي صٛتي يا واكتٙي تٝ ٚم

. ا٘زاْ ٔي ٌيلؿ

ٔغتٛي ٞلتٌتٝ تايـ ام ٘ؾل ا٘ـامٜ، كً٘ ٚ كلٓ يىٙٛاؽت تاُـ ٚ تل كٚي ٞل تٌتٝ تايـ ٘ىات ميل * 

: ُ٘ٛتٝ ُٛؿ

٘اْ واال - 

٘ٛؿ واال - 

ؿكرٝ ٚ يىٙٛاؽتي - 

ٚمٖ ؽاِْ - 



بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 12 

سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 
فثاكت ٔغَٔٛ ايلاٖ - 

ٝ تٙـي وٙٙـٜ -  ٘اْ ٚ ِ٘اٖ ٞاي تزاكتي تِٛيـ وٙٙـٜ يا ٓاؿك وٙٙـٜ يا تٌت

 

تشسسياستاًذاسدّايهلي،تييالوللي،وُذهحصَلٍتعشفِگوشوي-3

ًامتجاسيهحصَل-3-1

.  ٔي تاُـ20/0806« اٍ٘ٛك ؽِه ولؿٜ»ُٕاكٜ تقلفٝ ٌٕلوي آٖ ٚ تغت فٙٛاٖ 

 

تشسسياستاًذاسدّايهلي-3-2

تلاي تِٛيـ ٚ تٌتٝ تٙـي وَِٕ، ٔؤًٌٝ اًتا٘ـاكؿ ٚ تغميمات ٓٙقتي ايلاٖ صٙـيٗ 

. اًتا٘ـاكؿ تـٚيٗ ٕ٘ٛؿٜ اًت وٝ ِيٌت آٟ٘ا ؿك رـَٚ فيُ اكائٝ ٔي ٌلؿؿ

 

 

 ضواسُاستاًذاسدهليعٌَاىسديف

 17ٚيوٌي ٞا ٚ كٍٚ ٞاي آمٖٔٛ وَِٕ  1

 7512أٌِٛيفايلٞاي ٔزام رٟت فلآٚكي اٍ٘ٛك  2

 2339آئيٗ واك ضـففٛ٘ي ؽِىثاك ٚ عثٛتات  3

 2382تِٛيـ ٚ تٌتٝ تٙـي وَِٕ  4

 2494ٚيوٌي ٞاي وَِٕ رٟت ٔٔاكف ٓٙقتي  5

 545وَِٕ ؿا٘ٝ ؿاك  6

 3122وَِٕ ًثن  7

 3387وَِٕ ؿا٘ٝ ؿاك رٟت ٔٔاكف ٓٙقتي  8

 36ٚيوٌي ٞاي واكتٗ رٟت ؽِىثاك  9
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هَاسدهصشفٍواستشدّايهحصَل-4

ٝ تٙـي ُـٜ تٝ فٙٛاٖ واالي ٟ٘ايي ٔٔلفي ؿك ؿًتٝ ؽِىثاك للاك ٌلفتٝ ٚ   وَِٕ تٌت

ٔٔاكف « وَِٕ پّٛيي»اِثتٝ تقضي ا٘ٛاؿ وَِٕ تا فٙٛاٖ . تٝ فٙٛاٖ تٙمالت ٔٔلف ٔي ُٛؿ

. غقايي ٘ين ؿاكؿ

 

اّويتاستشاتظيىيواال-5

  تشسسيواالّايجايگضيي-5-1

ًايل ا٘ٛاؿ ٔيٜٛ رات ؽِه . ؿك ٔٛاكؿي وٝ ام وَِٕ تٝ فٙٛاٖ تٙمالت اًتفاؿٜ ٔي ُٛؿ

ٔغنٞا ٚ ؿا٘ٝ ٞاي ؽِه ُـٜ ٚ ًايل تٙمالت ٔا٘ٙـ صيپي، ا٘ٛاؿ غالت عزيٓ، ٔا٘ٙـ پفه ٚ اًٙه ٔي 

. تٛا٘ٙـ واالي رايٍنيٗ ايٗ ٔغَٔٛ ٔغٌٛب ُٛ٘ـ

َ ٞاي اؽيل ٚ تا كُـ ٚ فلضٝ فلاٚاٖ ًايل تٙمالت، فٕالً اًتفاؿٜ ام وَِٕ تٝ فٙٛاٖ   ؿك ًا

ؿك عاِي وٝ رايٍنيٗ ُـٖ . ٔاؿٜ اي تا اكمٍ ٚ ا٘لهي ما رايٍاٜ ٚالقي ؽٛؿ كا ام ؿًت ؿاؿٜ اًت

تٙمالتي وٝ ام ٘ؾل اكمٍ تغقيٝ اي صٙـاٖ غٙي ٘يٌتٙـ ٚ تافج تغييل فائمٝ افلاؿ ٘ين ٔي ُٛ٘ـ، تٝ راي 

. ٔغٔٛالت تا اكمُي ٔخُ ا٘ٛاؿ وَِٕ،  ٔي تٛا٘ـ احلات ًٛيي تل ًالٔت افلاؿ رأقٝ ؿاُتٝ تاُـ

ٔٔلف ٔي « وَِٕ پّٛيي» ٔٛكؿ اًتفاؿٜ ؿيٍل وَِٕ ٔٔلف غقايي اًت وٝ تٝ فٙٛاٖ 

. ُٛؿ ؿك عاَ عاضل رايٍنيٙي ٘ـاكؿ
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اّويتاستشاتظيىيواالدسساتطِتاصٌايعتثذيليوطاٍسصي-5-2

 ؿك ؿ٘ياي ألٚم ٓٙايـ تثـيّي ٚ تىٕيّي وِاٚكمي تٝ ِغاػ اكمٍ افنٚؿٜ تااليي وٝ ايزاؿ 

ؿك وِٛكٞايي وٝ تٝ ِغاػ ٘ٛؿ الّيٓ پتاٌ٘يُ تِٛيـ ٔغٔٛالت . ٔي وٙٙـ ام إٞيت ؽآي تلؽٛكؿاك٘ـ

وِاٚكمي ام لثيُ اٍ٘ٛك ٚ فلآكي آٖ تٝ ًايل ٔغٔٛالت ٚ ام رّٕٝ وَِٕ ٚرٛؿ ؿاكؿ، تٌتل ٔٙاًثي 

. تلاي ٓاؿكات ٔغٔٛالت فلآٚكي ُـٜ ٚ كُـ التٔاؿي فلاٞٓ ٔي تاُـ

 

تشسسيتاصاس-6

تشسسيٍاحذّايفعالٍدسدستاحذاث-6-1

 .تٝ ُلط فيُ ٔي تاُـ« ًٛكت ٚ تٌتٝ تٙـي وَِٕ»ٚاعـٞاي فقاَ ٔٛرٛؿ ؿك مٔيٙٝ 

 

(تي)ظشفيتتعذادٍاحذّااستاىسديف
 900 1اكؿتيُ  1

 1300 3آفٟاٖ  2

 100 1ايالْ  3

 5000 2آفكتايزاٖ ُللي  4

 6540 4آفكتايزاٖ غلتي  5

 6560 6تٟلاٖ  6
 16200 8ؽلاًاٖ  7

 450 1ؽٛمًتاٖ  8

 200 1م٘زاٖ  9

 100 1ًٕٙاٖ  10

 1100 2فاكى  11

 16243 8لنٚيٗ  12
 15200 11ٕٞـاٖ  13

4969794جوعول
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دسصذپيطشفتفيضيىي40تيصاص85ليستٍاحذّايدسدستاحذاثتاپاياىسال

:داضتِاًذدسجذٍلريلاسائِهيضَد



تعذادٍاحذّا(تي)ظشفيتاستاىسديف
 1 100آفٟاٖ  1

 2 11000آفكتايزاٖ ُللي  2

 6 16500تٟلاٖ  3

 4 8400ؽلاًاٖ  4

 3 3700م٘زاٖ  5

 1 200فاكى  6
 10 42600لنٚيٗ  7

 5 4000ٕٞـاٖ  8

5890032جوعول



:تشسسيضشايطٍسًٍذٍاسدات-6-2

 تلاًاى آٔاك ٔٛرٛؿ، تيٗ وِٛكٞاي فٕـٜ تِٛيـ وٙٙـٜ اٍ٘ٛك ايلاٖ ؿك كتثٝ ٞفتٓ رٟاٖ للاك 

ام ايٗ كٚ تا تٛرٝ تٝ ٚرٛؿ . ؿاكؿ ٚ پي ام تلويٝ ٚ آٔليىا ًٛٔيٗ ٓاؿك وٙٙـٜ وَِٕ رٟاٖ ٔي تاُـ

ٔٙاًة ٚ غٙي ٔٛاؿ اِٚيٝ ٚ تٛاٖ پتاٌ٘يُ تاالي تِٛيـ ٚ ٓاؿكات ٔغَٔٛ، وِٛك ام ٚاكؿات ايٗ ٔغَٔٛ 

. تي ٘يام اًت

 

تشسسيسًٍذصادسات-6-3

ٝ ٞاي المْ تلاي ٓاؿكات ايٗ   تا تٛرٝ تٝ تِٛيـ تاالي وَِٕ ؿك وِٛك ٚ فلاٞٓ ُـٖ مٔيٙ

. ٔغَٔٛ، ؿك رـَٚ فيُ ٓاؿكات صٙـ ًاَ ايٗ ٔغَٔٛ اكائٝ ُٛؿ
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وطَسّايصادسوٌٌذُ(تي)هيضاىٍاسداتسالسديف

 إِٓاٖ، أليىا، –آفكتايزاٖ، آكها٘تيٗ  2312 1379 1

 – اكٌٔٙتاٖ – اتيٛپي –اتليَ 

..  ايتاِياٚ –امتىٌتاٖ 

تلميُ، تغليٗ، ايلِٙـ، اٌٍّ٘تاٖ،  8684 1380 2

اِزنايل، اوٛاؿك، اًتلاِيا، اًپا٘يا 

إِٓاٖ، اتليَ، اًتٛ٘ي، اًّٛاوي،  130865 1381 3

... اًّٛ٘ي، اًتلاِيا، افغاٌ٘تاٖ ٚ 

اتليَ، أاكات، ا٘ـٚ٘ني، اِزنايل،  120544 1382 4

تغليٗ، تٛ٘ي، ِٔٛـاٚي، تلويٝ، تايٛاٖ 

 ٚ ...

  

«وطوص»تشسسيسًٍذتَليذٍهصشف-6-4

ٜ ا٘ـامي « اٍ٘ٛك» تا تٛرٝ تٝ ًغظ ميل وِت تاالي  ؿك وِٛك ؿك ًاَ ٞاي ٌقُتٝ تٕايُ تٝ كا

وَِٕ ام « تِٛيـ، ًٛكت ٚ تٌتٝ تٙـي»ٓٙايـ تثـيّي اٍ٘ٛك تيِتل ُـٜ ٚ ٚاعـٞاي مياؿي ؿك مٔيٙٝ 

ٚماكت ٓٙايـ ٔزٛم ٌلفتٝ ٚ ِٔغَٛ تٝ فقاِيت ُـٜ ا٘ـ وٝ تا تٛرٝ تٝ ويفيت تاال ٔغٔٛالت وَِٕ 

. ايلاٖ ؿك عاَ عاضل تٝ فٙٛاٖ ًٛٔيٗ ٓاؿك وٙٙـٜ ؿك ؿ٘يا ٔغلط ٔي تاُـ
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 ٞناك تٗ وَِٕ تٝ ٓٛكت ٓٙقتي ٚ 70 عثك آٔاك ٔٛرٛؿ ؿك عاَ عاضل ؿك وِٛك عـٚؿ 

آٔاك ِ٘اٖ ٔيـٞـ وٝ . ٕٞيٗ عـٚؿ ٞٓ تٔٛكت ٘يٕٝ ٓٙقتي ٚ ًٙتي تِٛيـ ٚ تٝ تاماك اكائٝ ٔي ُٛؿ

 ٞناك تٗ ٔي تاُـ ٚ مٔيٙٝ فلاٞٓ ٔي تاُـ وٝ 35تغٛك ٔتًٛظ ٚ ًاال٘ٝ ٔٔلف ؿاؽّي وَِٕ عـٚؿ 

ٔاتمي تٝ تاماك رٟا٘ي اكائٝ ُٛؿ وٝ ؽُٛثؾتا٘ٝ ؿك ًاَ ٞاي ٌقُتٝ ٚ تا تٛرٝ ٚيوٜ ؿِٚت تٝ ٔٛضٛؿ 

ٓاؿكات، ايٗ ٔغَٔٛ ٞٓ تيِتل تٝ ٓٛكت ٓٙقتي تِٛيـ ُـٜ ٚ تا ٘ؾاكت اؿاكٜ اًتا٘ـاكؿ ٚ تٟثٛؿ 

ويفيت تٌتٝ تٙـي آٖ ؿك عاَ عاضل ٓاؿكات ايٗ ٔغَٔٛ ؿك يه عـ ٔغّٛتي ٔي تاُـ ٚ تا تٛرٝ تٝ 

ايٗ وٝ ٔٛاؿ اِٚيٝ ايٗ ٔغَٔٛ تٝ ٚفٛك ؿك وِٛك يافت ٔي ُٛؿ مٔيٙٝ تِٛيـ تيِتل ايٗ ٔغَٔٛ فلاٞٓ ٚ 

ٝ ٌقاكاٖ ؽٛاٞـ ٕ٘ٛؿ . ضٕٗ اُتغاَ مايي ؿك وِٛك، ًٛؿ ؽٛتي كا ٞٓ ٘ٔية ًلٔاي

 

وطَسّايعوذُتَليذوٌٌذٍُهصشفوٌٌذُوطوص-6-5

 ٔيّيٖٛ تٗ 62 ٞىتاك، تِٛيـ 7700تلاًاى آٔاك ٔٛرٛؿ ًغظ ميل وِت اٍ٘ٛك ؿك رٟاٖ عـٚؿ  

.  تٗ ؿك ٞىتاك ٔي تاُـ18ٚ فّٕىلؿ آٖ 

 ؿك تيٗ وِٛكٞاي رٟاٖ، اًپا٘يا ام ٘ؾل ًغظ ميل وِت اٍ٘ٛك ٔماْ اَٚ، ايتاِيا ٚ فلاٌ٘ٝ ؿك 

. ٔماْ ٞاي تقـي للاك ؿاك٘ـ

 ايلاٖ تٝ فّت تلؽٛكؿاكي ام ُلايظ رغلافيايي ٚ الّيٕي ٔٙاًة، يىي ام ٟٕٔتليٗ ٔٙاعك 

 ؿكٓـ تٝ ٓٛكت تامٜ ؽٛكي، 10ام ٔزٕٛؿ اٍ٘ٛك تِٛيـي ؿ٘يا . پلٚكٍ اٍ٘ٛك ؿك رٟاٖ ٔغٌٛب ٔي ُٛؿ

.  ؿكٓـ تلاي ٔٔلف ؿك ٓٙايـ تثـيّي ٔٛكؿ اًتفاؿٜ للاك ٔي ٌيلؿ80 ؿكٓـ تلاي تِٛيـ وَِٕ ٚ 10

 ؿكٓـ ايٗ تِٛيـ 50 ٞناك تٗ ؿك ًاَ ٔي تاُـ وٝ عـٚؿ 900آٔاك رٟا٘ي تِٛيـ وَِٕ عـٚؿ 

. ٔلتٛعٝ تٝ أليىا ٚ تقـ ام آٖ تلويٝ ٚ ايلاٖ ٔي تاُـ
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.  ؿك رـاَٚ فيُ ٔيناٖ تِٛيـ وَِٕ ٚ تِٛيـ اٍ٘ٛك ؿك صٙـ وِٛك ٟٔٓ آٚكؿٜ ٔي ُٛؿ

هيضاىتَليذًاموطَسسديف

(تي)وطوص

هيضاىهصشف

(تي)داخلي

 32600 1400اًتلاِيا  1

 13000 34000آفليماي رٙٛتي  2

 239400 413800أليىا  3

 30000 150000ايلاٖ  4

 30000 285000تلويٝ  5

 3500 41500ُيّي  6

 16500 16000ٔىنيه  7

 4000 28000يٛ٘اٖ  8

  830900رٕـ وُ 

ٔيناٖ تِٛيـ وَِٕ ؿك وِٛكٞاي فٕـٜ تِٛيـ وٙٙـٜ* 
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(تي)هيضاىتَليذًاموطَسسديف
 814/256/9ايتاِيا  1

 000/787/6فلاٌ٘ٝ  2

 610/414/6أليىا  3

 800/879/5اًپا٘يا  4

 000/698/5صيٗ  5

 000/650/3تلويٝ  6
 000/800/2ايلاٖ  7

 000/365/2آكها٘تيٗ  8

 000/250/2ُيّي  9

 000/834/1اًتلاِيا  10

 000/700/1افليماي رٙٛتي  11

 000/300/1ٔٔل  12
 680/308/1تلميُ  13

 000/200/1يٛ٘اٖ  14

 000/200/1ٞٙـ  15

 000/123/1إِٓاٖ  16

 606/027/1كٚٔا٘ي  17

 000/000/1پلتماَ  18
 000/815ٔزاكًتاٖ  19

 000/600ِٔٛـاٚي  20

ٔيناٖ تِٛيـ اٍ٘ٛك ؿك وِٛكٞاي فٕـٜ تِٛيـ وٙٙـٜ * 
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تشسسيليوتوطوصدستاصاس-6-6

 پاكأتلٞاي ٔؾتّفي تل ليٕت ٔغَٔٛ تأحيل ٔي ٌقاك٘ـ وٝ تلؽي ام آٟ٘ا ؿك فيُ ُلط ؿاؿٜ 

: ٔي ُٛؿ

ٝ ٞاي ٔتغيل تِٛيـ ٔي تاُـ ٚ ٘مَ فٕـٜ اي كا ؿك *  ليٕت ٔٛاؿ اِٚيٝ ٔٔلفي وٝ يىي ام ٟٕٔتليٗ ٞنيٙ

. تقييٗ ليٕت تٕاْ ُـٜ ٔغَٔٛ ؿاكؿ

ٖ ٞاي *  ٔٙغمٝ رغلافيايي اعـاث ٚاعـ تٝ ؽّٔٛ ام ِغاػ ؿًتلًي تٝ ٔٙاتـ تأٔيٗ ٔٛاؿ اِٚيٝ ٚ وا٘ٛ

. ٔٔلف ٔغَٔٛ، ٞنيٙٝ ٞاي ٔلتٛعٝ كا تغت تأحيل للاك ٔي ؿٞـ

ٝ ٌقاكي، ويفيت ٔغَٔٛ تِٛيـ ُـٜ ٚ ٔيناٖ *  ٘ٛؿ تىِٙٛٛهي ٔٛكؿ اًتفاؿٜ ام عليك تأحيل تل ًلٔاي

. تل ليٕت فلٍٚ ٔغَٔٛ ٔؤحل اًت... ضايقات ٚ 

ٞنيٙٝ ٞاي ٘يلٚي اٌ٘ا٘ي ٔٛكؿ ٘يام تأحيل ٌٔتميٓ تل ٞنيٙٝ ٞاي ٔتغيل ٚ حاتت تِٛيـ ٚ ليٕت تٕاْ * 

. ُـٜ ٔغَٔٛ ؿاكؿ

ؽلفيت تِٛيـ ٚاعـ تل كٚي ليٕت فلٍٚ ٔغَٔٛ ٔؤحل اًت وٝ تا افنايَ ؽلفيت تِٛيـ ٚ ًلُىٗ * 

. ٕ٘ٛؿٖ ٞنيٙٝ ٞاي ًلتاك، ليٕت تٕاْ ُـٜ ٔغَٔٛ كا واَٞ ٔي ؿٞـ

تا تٛرٝ تٝ ٘ىات فٛق، ليٕت فلٍٚ ٔغَٔٛ تِٛيـ ُـٜ فالٜٚ تل ايٗ وٝ تايـ ٞنيٙٝ ٞاي تِٛيـ كا - 

تأٔيٗ ٕ٘ايـ، تايـ ؿك عـي تاُـ وٝ تتٛاٖ ًٟٕي ام تاماك كا تـًت آٚكؿ ٚ ًٛؿ ٔٙاًثي كا تلاي ًلٔايٝ 

. ٌقاكاٖ فلاٞٓ ٕ٘ايـ

 ٕٞضٙيٗ ؿك ٓٛكتي وٝ ٓاؿكات ٔغَٔٛ تِٛيـي ٘ين ٔـ ٘ؾل تاُـ، ليٕت ٌقاكي تايـ تٝ 

ٖ پقيل تاُـ . ٘غٛي تاُـ وٝ كلاتت تا تِٛيـ وٙٙـٌاٖ ؽاكري أىا
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 ؿك عاَ عاضل ليٕت ٔتًٛظ فٕـٜ فلُٚي وَِٕ تٌتٝ تٙـي ُـٜ ؿك ؿاؽُ وِٛك ٞل ويّٛ 

.  كياَ ٔي تاُـ13000

.  ؿالك تٝ اماي ٞل تٗ ٔي تاُـ1407ٔتًٛظ ليٕت رٟا٘ي 

 









بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 22 

سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

  

 

 

 

 

 

 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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 تشسسيسٍشّايتَليذهحصَل-1

. وَِٕ ٞايي وٝ ؿك ؿ٘يا تٝ تاماك فلضٝ ٔي ُٛ٘ـ ٔقٕٛالً تًٛيّٝ كٍٚ ٞاي فيُ تٟيٝ ٔي ُٛ٘ـ



:وطوصآفتاتي*

 ؿك ايٗ كٍٚ اٍ٘ٛكٞاي تيـا٘ٝ پي ام صيـٖ تـٖٚ ٞيضٍٛ٘ٝ فّٕياتي ؿك ٔقلٕ آفتاب للاك 

ٍ ٞاي ؽِه ولؿٖ . ٌلفتٝ ٚ ؽِه ٔي ُٛ٘ـ ؽِه ولؿٖ تٝ كٍٚ آفتاتي يىي ام لـيٕي تليٗ كٚ

عَٛ مٔاٖ . ؿك ايٗ كٍٚ ام ٌلٔاي آفتاب ٚ رلياٖ ٞٛاي عثيقي اًتفاٜ ٔي ُٛؿ. ٔٛاؿ غقايي ٔي تاُـ

ؿك ايلاٖ فُٕ ؽِه ولؿٖ ؿك لغقٝ . ؽِه ُـٖ تٌتٍي تٝ ٘ٛؿ ٔاؿٜ غقايي ٚ ُلايظ آتٌٕفلي ؿاكؿ

ٖ ٞا». ا٘زاْ ٔي ُٛؿ« ٚكمٖ»مٔيٙي ام تاوٌتاٖ تٝ ٘اْ  ٔقٕٛالً ؿاكاي ًغظ ُية ؿاك تا پَُٛ « ٚكم

واٍّٞي ٚ ؿك تقضي ٔٛاكؿ تا پُِٛي ام ًايل ٔٔاِظ ًاؽتٕا٘ي ام لثيُ ًيٕاٖ، واغق، آًفاِت ٚ غيلٜ 

 ؿكٓـ ٚ رٟت آٖ تلاي تٟلٜ ٔٙـي تيِتل ام ٘ٛك ؽٛكُيـ تٝ علف رٙٛب 5ُية آٖ عـٚؿ . ٔي تاُـ

. اًت

 تلاي رٌّٛيلي ام آِٛؿٌي تٝ ٌلؿ ٚ ؽان تايٌتي ٔغُ ؽِه ُـٖ ؿٚك ام راؿٜ آّي ٚ ٔغُ 

ِقا . ؿك ضٕٗ صٖٛ ٔغَٔٛ ؿك عاَ ؽِه ُـٖ اعتياد تٝ ٔلالثت ؿائٓ ؿاكؿ. فثٛك اٌ٘اٖ ٚ ؿاْ تاُـ

تٟتل اًت ؽِه ولؿٖ آفتاتي ؿك ٔٙاعك ؿاكاي ٞٛاي ٌلْ، ؽِه ٚ فاكي ام كينٍ تاكاٖ ؿك فُٔ 

تلاي تاال تلؿٖ ويفيت وَِٕ ام كٍٚ ٞاي ميل رٟت ؽِه ولؿٖ اًتفاؿٜ . ؽِه ولؿٖ ا٘زاْ ٌيلؿ

: ٔي ُٛؿ

 

خطهوشدىدسطثك(الف

 ؿك ايٗ كٍٚ اٍ٘ٛكٞا پي ام آٔاؿٜ ًامي كٚي عثك ٞايي پٟٗ ٚ ؿك ٔقلٕ آفتاب للاك ٔي 

 ٚ ؿاكاي 9/0×4/2 تا 6/0×9/0ايٗ عثك ٞا ٕٔىٗ اًت ام رٙي پالًتيه يا صٛب تٝ اتقاؿ . ٌيل٘ـ
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ُىاف ٞاي فلضي تاكيىي تٝ فآّٝ ٘يٓ ًا٘تي ٔتل تٛؿٜ وٝ تٟتل اًت اعلاف عثك ٞا ؿاكاي ِثٝ تا 

 ًا٘تي ٔتل تاُـ وٝ ٔٛلـ للاك ٌلفتٗ عثك ٞا تل كٚي يىـيٍل فضاي 5اكتفاؿ ؿٚ ًا٘تي ٔتل ٚ فلٕ 

پي ام . تٌتٝ ايزاؿ ِ٘ٛؿ تا ؿك رلياٖ ؽِه ُـٖ تا رلياٖ تاؿ عثيقي، تٟٛيٝ ؽٛتي ا٘زاْ ٌيلؿ

ؿك ا٘تٟاي فُٕ ؽِه . ؽِه ُـٖ ٌ٘ثي تايـ رٟت يىٙٛاؽت ؽِه ُـٖ، ٔغُٔ ٚ ميل ٚ كٚ ٌلؿؿ

ُـٖ، عثك ٞا كا كٚي يىـيٍل للاك ؿاؿٜ ٚ يه عثك ؽاِي كٚي آٟ٘ا تلٔي ٌلؿا٘ٙـ تا ٔيٜٛ ٞا ام عّٕٝ 

تميٝ فُٕ ؽِه ُـٖ تا فثٛك . عِلات ٚ پل٘ـٌاٖ ٔغفٛػ ٔا٘ـٜ ٚ ٘ين ام ٘ٛك آفتاب ٓـٔٝ ٘ثيٙٙـ

. رلياٖ ٞٛا ام التالي عثك ٞا ا٘زاْ ٔي ُٛؿ

 

خطهوشدىداستستي(ب

ٝ ٞاي   ؿك ايٗ كٍٚ اٍ٘ٛكٞا تل كٚي صٟاكصٛب ٔؾّٔٛ فّني آٚيناٖ ٔي ُٛ٘ـ وٝ فآّٝ ِِٛ

ؽُٛٝ ٞاي اٍ٘ٛك كٚي ِِٛٝ ٞا تٝ ٘غٛي آٚيناٖ ٔي .  ًا٘تي ٔتل ؿك ٘ؾل ٌلفتٝ ٔي ُٛؿ20ؿاكتٌت 

ٝ ٞا ام ٞٓ فآّٝ ؿاُتٝ ٚ تٟتل ؽِه ُٛ٘ـ تقـ ام ؽِه . ُٛ٘ـ وٝ ؿْ تٝ علف پاييٗ للاك ٌيلؿ تا ؿا٘

َ ٞا  ُـٖ اٍ٘ٛكٞا، ميل صٟاكصٛب ٞا پاكصٝ تٕيني پٟٗ ولؿٜ ٚ صٟاكصٛب ٞا كا تىاٖ ٔي ؿٞٙـ تا وِٕ

ـ آٚكي ُٛ٘ـ . كٚي پاكصٝ كيؾتٝ ُـٜ ٚ رٕ

 

خطهوشدىتشسٍيطثماتتَسي(ج

تلاي .  ايٗ تٛكي ٞا ضـ مً٘ ٌٞتٙـ وٝ تٝ فٛآُ ٔٙاًة كٚي يىـيٍل للاك ٔي ٌيل٘ـ

رٌّٛيلي ام تاتَ ٌٔتميٓ آفتاب ٚ عفاؽت ؿك ٔماتُ تاكاٖ، ًمف آٟ٘ا تًٛظ يه ٓفغٝ فّني پُٛيـٜ 
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ام ٔناياي ايٗ كٍٚ . اٍ٘ٛكٞا تقـ ام آٔاؿٜ ًامي تل كٚي ايٗ تٛكيٟا پٟٗ ٚ ؽِه ٔي ُٛ٘ـ. ُـٜ اًت

. ٓلفٝ رٛيي ؿك فضاي واكي ٚ آِٛؿٌي وٕتل تٝ ؽان ٚ ُٗ ٔي تاُـ

 

خطهوشدىتشسٍيتان(ت

ؿك ايٗ كٍٚ ُاؽٝ ٞاي ؿاكاي ؽُٛٝ اٍ٘ٛك ام .  ايٗ كٍٚ ؿك تاوٌتاٟ٘اي ايٌتاؿٜ ا٘زاْ ٔي ُٛؿ

ٝ ٞا ؿك  ٘نؿيه ًالٝ آّي لغـ ُـٜ ٚ تلويثات أٌِٛيٛ٘ي ٔؾٔٛٓي كٚي آٟ٘ا اًپلي ٔي ُٛؿ ٚ ؽُٛ

. ايٗ عاِت تلاي ؽِه ُـٖ آٔاؿٜ ٔي ُٛ٘ـ

 

(سايِخطه)وطوصسثضهعوَلي*

ٝ ٞاي رـا ُـٜ اٍ٘ٛك كا ؿك عاق ٞايي وٝ ؿك ًمف آٟ٘ا ٔيؼ ٞايي تٝ فآّٝ   ؿك ايٗ كٍٚ ؽُٛ

ايٗ اعاق ٞا پٙزلٜ ٞايي ؿاك٘ـ وٝ ؿك رلياٖ .  ًا٘تي ٔتل وٛتيـٜ ُـٜ اًت آٚيناٖ ٔي وٙٙـ30 تا 20

ؿائٕي ٞٛا كا تلللاك ٔي ًام٘ـ ٕٔىٗ اًت اٍ٘ٛكٞا كا ؿك وف اعاق ٞا پٟٗ وٙٙـ تا تلاحل ٌقُت مٔاٖ آب 

ؿك ايٗ كٍٚ مٔاٖ ؽِه ُـٖ اٍ٘ٛك عٛال٘ي تٛؿٜ ٚ ٔقٕٛالً عـٚؿ . ؽٛؿ كا ام ؿًت ؿاؿٜ ٚ ؽِه ُٛ٘ـ

أا ام آ٘زا وٝ تًٛيّٝ تاكاٖ ؽٌاكاتي تٝ وَِٕ ٚاكؿ ٕ٘ي ُٛؿ ٔلغٛتيت .  كٚم اؿأٝ ٔي ياتـ50 تا 30

. آٖ عفؼ ُـٜ ٚ ٔنٜ ؽٛب ٚ عقٕي ٔغثٛؿ ؽٛاٞـ يافت ٚ كً٘ آٖ ًثن تيلٜ ؽٛاٞـ ُـ

 

وطوصتيضاتي*

أالط .  يىي ام كايذ تليٗ كٍٚ ٞاي وَِٕ ًامي ؿك ايلاٖ تىاكٌيلي ٔايقات لّيايي ٔي تاُـ

: لّيايي ؿٚ احل تل كٚي عثٝ ٞاي اٍ٘ٛك ؿاكؿ
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ايزاؿ ُىاف ٞايي تٌياك كين وٝ تٝ ًؾتي تا صِٓ ؿيـٜ ٔي ُٛ٘ـ ٚ ٚرٛؿُاٖ تافج ُـت تثؾيل * 

. آب عثٝ ٞا ٚؽِه ُـٖ آ٘اٖ ٔي ُٛؿ

. ايٗ أالط تا ا٘ـامٜ اي ؿك تخثيت كً٘ عثٝ ٞا ؿؽاِت ؿاك٘ـ* 

 5 تا 3) امٟٕٔتليٗ ٔناياي تٟيٝ وَِٕ تا ايٗ كٍٚ ٔي تٛاٖ، وٛتاٞي ؿٚكٜ ؽِه ُـٖ 

. ، كُٚٙي كً٘ ٚ ٔلغٛب تل تٛؿٖ آٟ٘ا ام وَِٕ ٞاي آفتاتي كا ٘اْ تلؿ(كٚم

َ ٞاي تيناتي تأحيل تٛي تـ ٔٛاؿ لّيايي تل كٚي آ٘اٖ اًت ٕٞضٙيٗ تلاحل .  يىي ام ٔقاية وِٕ

َ ٞا پـيـ ٔي آيـ وٝ  فلٚتلؿٖ عثٝ ٞاي اٍ٘ٛك ؿك ٔغَّٛ رُٛاٖ، تلن ٞاي كيني تل كٚي پًٛت وِٕ

تافج ٘فٛف فكات كين ٚ ٌلؿٚ غثاك تٝ ؿكٖٚ آٟ٘ا ُـٜ ٚ ٕٞضٙيٗ ٔمـاكي ُيلٜ ٘ين ام عثٝ ٞا ؽاكد 

ٝ ٞاي وَِٕ تٝ يىـيٍل ٔي ٌلؿؿ ٚ ٌلؿ ٚ غثاك ٔٛرٛؿ تل كٚي  ٔي ُٛؿ وٝ تافج صٌثٙـٌي ؿا٘

. وَِٕ تًٛظ ُيلٜ رقب ُـٜ ٚ تافج ٘ألغٛتي آٖ ٔي ُٛؿ



  :سٍشواليفشًيايي*

 ؿك تٟيٝ ايٗ ٘ٛؿ وَِٕ، اٍ٘ٛكٞا تٝ ٔـت ؿٚ تا ًٝ حا٘يٝ ؿك ٔغَّٛ رُٛاٖ ٞيـكٚوٌيـ 

 ؿكٓـ فلٚ تلؿٜ ُـٜ ٚ پي ام يه ؿٍٚ آب ًلؿ، اٍ٘ٛكٞا تلكًي ٔي ُٛ٘ـ 3/0 تا 2/0ًـيٓ تا غّؾت 

اٍ٘ٛكٞاي ٔلعٛب ؿك ٔغفؾٝ ؿٚؿ تٝ ٔـت ؿٚ تا صٟاك . تا وافي تٛؿٖ ٔـت مٔاٖ فلٚتلي ِٔؾْ ُٛؿ

. ًافت ؿك ٔقلٕ ؿٚؿ ًِٛفٛك للاك ٔي ٌيل٘ـ

ضشحواهلفشآيٌذتَليذ-2

ٝ تٙـي وَِٕ ام يه كٍٚ يىٌاٖ اًتفاؿٜ ٔي ُٛؿ ٚ فمظ فلق آٟ٘ا   ٔقٕٛالً تلاي ًٛكت ٚ تٌت

. ؿك اًتفاؿٜ ام ٘ٛؿ ؿًتٍاٜ ٞاي تٝ واك كفتٝ ؿك ايٗ فلايٙـ اًت
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ِتٌذيًٍگْذاسيوطوصدستاوستاى-2-1 تست

ٝ تٙـي ٚ كٚي ٞٓ   تقـ ام تِٛيـ وَِٕ ؿك تاوٌتاٖ، ٌاٞي ٕٔىٗ اًت وَِٕ ؿك ويٌٝ تٌت

ؿك ايٗ ٓٛكت ٕٔىٗ اًت ؿك احل فِاك، عثٝ ٞا تلويـٜ ٚ ِٝ . ا٘ثاُتٝ ٚ يا تٝ ٓٛكت فّٝ ٍٟ٘ـاكي ُٛؿ

ؿك ٘تيزٝ ُيلٜ عآُ ام عثٝ ٞاي آًية ؿيـٜ ٔٛرة ؽيي ٚ صٌثٙـٜ ُـٖ عثٝ ٞاي ًآِ . ُٛ٘ـ

ٕٞضٙيٗ ٌلؿ ٚ غثاك، ُٗ ٚ ٔاًٝ كٚي ًغٛط ٔغَٔٛ صٌثيـٜ ٚ ٔٛكؿ اًتفاؿٜ ام ٓٙـٚق ٞاي . ٌلؿؿ

. صٛتي يا پالًتيىي تٛٓيٝ ٔي ُٛؿ

 

آهادُوشدىوطوصتشايتستِتٌذي-2-2

ٝ تٙـي   ٞـف ام ايٗ ٔلعّٝ، تٕين ولؿٖ وَِٕ ٞا، كًا٘ـٖ كعٛتت آٖ تٝ عـ المْ ٚ تٌت

: ٔٙاًة تلاي فلضٝ تٝ تاماك ٔٔلف ٔي تاُـ ٚ ُأُ ٔلاعُ صٙـٌا٘ٝ فيُ اًت

 

:تَجاسيهمذهاتي(الف

ٝ ٞاي تنكي، صٛب ؽِه، ؽُٛٝ ٞا ٚ ٘ؾايل آٖ تًٛيّٝ ؿًت يا تغٛك   ؿك ايٗ ٔلعّٝ ًال

ايٗ . تلاي ايٗ ٔٙؾٛك تيِتل ام ؿًتٍاٟٞاي اتٛٔاتيه اًتفاؿٜ ٔي ٌلؿؿ. اتٛٔاتيه رـا ٔي ُٛ٘ـ

ٝ ٞاي وَِٕ ام ؿاؽُ ؿًتٍاٜ  ؿًتٍاٟٞا ؿاكاي ٔغٛكٞاي ٔؾلٚعي ُياكؿاك ٚ صلؽٙـٜ تٛؿٜ وٝ ؿا٘

ؿك ايٗ ٔلعّٝ تايـ كعٛتت وَِٕ . فثٛك ولؿٜ ٚ تلي ٞا، ؿٟٔاي وٛصه ٚ لغقات تنكي رـا ٔي ُٛ٘ـ

َ ٞاي . ٔٙاًة تاُـ تلاي رـا ولؿٖ لغقات فّني، ُٗ، ًٍٙلينٜ ٚ ٘ؾايل آٟ٘ا، ٔغَٔٛ ام وا٘ا

. ٔؾّٔٛ ُٗ ٌيل ٚ آٞٗ ٌيل يا آٞٗ كتا فثٛك ؿاؿٜ ٔي ُٛؿ
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:ضستطَ(ب

 ٕٔىٗ اًت ؿك ٔلاعُ ٔؾتّف فّٕيات ٔمـٔاتي ام رّٕٝ تلؿاُت، آٔاؿٜ ًامي، ؽِه ولؿٖ 

ٚ عُٕ ٚ ٘مُ، وَِٕ ٞاتٝ ٌلؿ ٚ غثاك آِٛؿٜ ُـٜ وٝ تافج افت ويفي آٟ٘ا ٔي ُٛ٘ـ ِقا تلاي 

َ ٞا ؿك ٚاعـٞاي تٌتٝ تٙـي ٌُتٝ ٔي ُٛ٘ـ . رٌّٛيلي ام ايٗ آِٛؿٌي ٞا، وِٕ

 

:گَگشدصًي(ج

 پي ام ٌُتِٛ تلاي كُٚٗ ُـٖ كً٘ وَِٕ ٚ ٘ين تلاي رٌّٛيلي ام فقاِيت عِلات ٚ 

. فُٕ ؿٚؿ ؿاؿٖ ؿك اعاق ٔؾّٔٛ ؿٚؿم٘ي ا٘زاْ ٔي ُٛؿ. لاكس ٞا، فُٕ ٌٌٛلؿمؿٖ ٓٛكت ٔي ٌيلؿ

ٌاٞي تلاي تٟثٛؿ فُٕ اعتلاق تٝ آٖ عـٚؿ . ٌٌٛلؿ ٔٛكؿ اًتفاؿٜ تايـ ؽاِْ ٚ فاكي ام آكًٙيه تاُـ

ٌٌٛلؿ كا ٔي تٛاٖ ؿك ؿاؽُ يا ؽاكد ام اعاق ًٛما٘ـٜ ٚ ؿٚؿ .  ؿكٓـ ٘يتلات پتاًيٓ اضافٝ ٔي وٙٙـ5

ٌام ا٘يـكيـ ًِٛفٛك تِٛيـي تٝ لٌٕت تاالي اعاق ٔٙتمُ ٚ ام آ٘زا تًٛيّٝ . آٖ كا تٝ ؿاؽُ ٞـايت ولؿ

تلاي . ٞٛاي ؿٚؿ ٔٛكؿ ٘يام تلاي اعتلاق ام لٌٕت پاييٗ اعاق ٚاكؿ ٔي ُٛؿ. ٔٙافقي ٚاكؿ اعاق ٔي ٌلؿؿ

آٖ وٝ ٌٌٛلؿ ٔلتة تٌٛمؿ تايـ ًمف اعاق ٌٌٛلؿم٘ي ؿاكاي ٔٙفقي تاُـ وٝ تتٛاٖ ؿٞا٘ٝ آٖ كا تغٛك 

ٞـف ام ايٗ فُٕ ًِٟٛت ؿك ٚكٚؿ ٞٛا تٝ ؿاؽُ اعاق ٚ يىٙٛاؽتي . ؿِؾٛاٜ وٓ ٚ تيَ تام ٚتٌتٝ ٕ٘ٛؿ

. فُٕ پؾَ ا٘يـكيـ ًِٛفٛك ؿك التالي عثك ٞا ٔي تاُـ

:خطهوشدى(ت

 تقـ ام ٌُتِٛ ٚ ؿٚؿ ؿاؿٖ ٔغَٔٛ تايـ تالفآّٝ ؽِه ُٛؿ تا ام فٌاؿ ٚ تؾٕيل رٌّٛيلي تٝ 

ؿك ايٗ ٔلعّٝ تلاي ؽِه ولؿٖ وَِٕ ام ٌلٔؾا٘ٝ ٚ يا ؿًتٍاٜ ؽِه وٗ اًتفاؿٜ . فُٕ آيـ

تـيٗ تلتية وٝ عثك ٞاي ٔغتٛي وَِٕ كا ؿك ؿاؽُ تُٛ٘ ٞا ٚ يا اعاله ٞاي ٔؾّٔٛ . ٔي ُٛ٘ـ
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ؿكرٝ علاكت ٔٙاًة تلاي ؽِه ولؿٖ وَِٕ عـٚؿ . وٝ ٞٛاي ٌلْ ؿك آٖ رلياٖ ؿاكؿ للاك ٔي ؿٞٙـ

.  ؿكٓـ ؽِه ُٛؿ17 ؿكرٝ ًا٘تي ٌلاؿ اًت ٚ وَِٕ ٞا تايـ تا كعٛتت وٕتل ام 60

 

ِتٌذيٍسَستيٌگ(ث غشتالوشدى،طثم

َ ٞاي ٔؾّٔٛ تا ؿكرات ٔؾتّف كيؾتٝ ُـٜ ٚ عي آٖ   ؿك ايٗ ٔلعّٝ وَِٕ ٞا كٚي غلتا

َ ٞاي كين، ؿكُت، ًالٝ ٞا ٚ ًايل ٔٛاؿ ؽاكري تالي ٔا٘ـٜ ٚ ؿك آٖ رـا ٔي ُٛؿ تٝ فثاكت ؿيٍل . وِٕ

٘اؽأِي ٞاي وَِٕ ٘ين ٌلفتٝ ٔي ُٛؿ ٚ ؿك ٟ٘ايت تلاي وٙتلَ ٚ تامكًي، وَِٕ ٞاي غلتاَ ُـٜ 

ُ ٞاي ٔؾّٔٛ يا ٘ٛاك ٘ماِٝ ُـٜ ٚ ام ؿٚ علف تًٛظ افلاؿ واكآمٔٛؿٜ، ا٘ٛاؿ ٔٛاؿ ؽاكري ٚ  ٚاكؿ كي

ٝ ٞاي ٘اكى ٚ آًية ؿيـٜ ٚ ٘ؾايل آٖ تفىيه ٔي ُٛ٘ـ . ؿا٘

 

:تستِتٌذي(ج

ٝ تٙـي ؽِىثاك رٌّٛيلي ام ٘فٛف كعٛتت اًت، تٌتٝ تٙـي وَِٕ   ٟٕٔتليٗ ٘ىتٝ وٝ ؿك تٌت

ٝ ٞاي وٛصه ته ٔٔلفي يا ٔٔاكف ؽاٍ٘ي تٝ ٔمـاك   ٌلٔي، يا تلاي ؽلؿٜ فلُٚي 500 تا 100ؿك تٌت

ٝ ٞاي  تلاي تٌتٝ تٙـي ٕٔىٗ اًت ام .  ويّٛيي ٔي تاُٙـ20 تا 5ٚ ٔٔاكف ٞتُ ٞا ٚ غيلٜ ٔقٕٛالً تٌت

ٝ ٞاي پالًتيىي ٚ ًّٛفا٘ي اًتفاؿٜ ُٛؿ واكتٗ ٞاي ٔمٛايي تٝ . رقثٝ ٞاي ٔمٛايي، صٛتي ٚ يا ويٌ

فّت رافب اِلعٛتٝ تٛؿٖ، آب رقب ولؿٜ ٚ اًتغىاْ ؽٛؿ كا ام ؿًت ٔي ؿٞٙـ وٝ تا مؿٖ ٚاوي يا 

. كميٗ ٔي تٛاٖ آٖ كا ٚاتلپٛكف ولؿ ٚ ام لـكت رقب كعٛتت واًت

ٗ ٞاي ٔايـ ٔؾّٔٛ اضافٝ ٔي ُٛؿ تا ٞٓ ام  َ  كٚغ ٝ تٙـي تٝ وِٕ  اغّة ؿك ٍٞٙاْ تٌت

تلاي ايٗ ٔٙؾٛك ام . صٌثٙـٌي وَِٕ رٌّٛيلي ُٛؿ ٚ ٞٓ ٔٛرة رال ٚ ؿكؽِٙـٌي آٖ ٌلؿؿ
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ٗ ٞاي ٞيـكٚه٘ٝ ُـٜ يا كٚغٗ ٘اكٌيُ اًتفاؿٜ ٔي ُٛؿ وٝ ؿك ٔماتُ اوٌيـاًيٖٛ ٔماْٚ تٛؿٜ ٚ ؿك  كٚغ

ؿك ايٗ ٓٛكت ؿا٘ٝ ٞاي وَِٕ تٝ ٞٓ . ضٕٗ ؿكرٝ فٚب آٟ٘ا ٔقٕٛالً تلاتل تا ؿكرٝ علاكت ٔغيظ اًت

٘ضٌثيـٜ ٚ ٘ٝ تٟٙا ؽاٞل ٔلغٛتي پيـا ٔي وٙـ تّىٝ ام ٘ؾل ٔماٚٔت ؿك ٔماتُ فٛأُ فينيىي، ُيٕيايي ٚ 

. تيِٛٛهيىي تٟتل ؽٛاٞـ تٛؿ

 

:اًثاسداسي-2-3

كفايت وأُ تٟـاُت ٚ عفاؽت اك . اًت« ا٘ثاكٍ آٖ» ام ٔلاعُ ٟٔٓ ٍٟ٘ـاكي ٔغَٔٛ ٔلعّٝ 

ٓ ٞا ٚ٘ؾايل آٟ٘ا ؿك ا٘ثاك ضلٚكي اًت ًاؽتٕاٖ ا٘ثاك تايـ عٛكي تاُـ . آفات ا٘ثاكي، ًايل ٔيىلٚاكٌا٘يٌ

وٝ ٞيش ٌٛ٘ٝ أىاٖ آِٛؿٌي ٚ يا فٌاؿ ؿك آٖ ٘ثٛؿٜ ٚ ٕٞٛاكٜ ؽِه ٚ ؽٙه تاُـ تا تٝ عفؼ كً٘، فغل 

. ؿيٛاكٞا ٚ وف تايـ صٙاٖ ًاؽتٝ ُٛؿ وٝ كعٛتت تٝ ؿاؽُ ا٘ثاك ٘فٛف ٘ىٙـ. ٚ عقٓ آٟ٘ا وٕه وٙـ

. وَِٕ كا ٔي تٛاٖ ؿك ُلايظ ٔٙاًة تٝ ٔـت يىٌاَ ٍٟ٘ـاكي ولؿ

 55 تا 45 ؿكرٝ ًا٘تي ٌلاؿ ٚ كعٛتت ٌ٘ثي 8 تٟتليٗ ُلايظ تلاي ا٘ثاك ولؿٖ ؿٔاي وٕتل ام 

ؿك ؿكرٝ علاكت ٞاي تاالتل ٕٔىٗ اًت عِلاتي ٔخُ ًًٛه ٔيٜٛ ؽٛاك، ُپَ ؿا٘ٝ ؿاك ٚ . ؿكٓـ اًت

َ ٞا آًية تلًا٘ٙـ . ولْ ا٘زيل تٝ وِٕ

 

:ضذعفًَيوشدىوطوصّا-2-4

 ألٚمٜ ضـففٛ٘ي ولؿٖ ٔغٔٛالت وِاٚكمي تلاي رٌّٛيلي ام ٘مُ ٚ ا٘تماَ آفات ٚ 

.  تيٕاكي ٞاي ٌياٞي ام وِٛكي تٝ وِٛك ؿيٍل يىي ام آَٛ ٔثاؿالت تيٗ إِّّي اًت
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 ؿك عاَ عاضل ٟٕٔتليٗ تلويثات ُيٕيايي ٔٛكؿ اًتفاؿٜ ؿك اغّة ٘ماط ؿ٘يا تلاي ام تيٗ تلؿٖ 

آفات ا٘ثاكي م٘ـٜ ٔٛرٛؿ ٚ ؿك ؽِىثاك ؿك ٞل يه ام ٔلاعُ ٔؾتّف ِ٘ٛ ٚ ٕ٘ا، ٌامٞايي ٔا٘ٙـ ٔتيُ 

. تلٚٔايـ، فٌفيٗ ٚ غيلٜ ٔي تاُـ

ٍ ٞاي ٔتقاكف تلاي ضـففٛ٘ي ولؿٖ وَِٕ ٚ ًايل ٔيٜٛ ٞاي ؽِه اًتفاؿٜ ام   ٌلْ 24 كٚ

.  ؿكرٝ ًا٘تيٍلاؿ ٔي تاُـ15 ًافت ؿك ؿٔاي 24ٌام ٔتيُ تلٚٔايـ تٝ ٔـت 

 اتتـايي تليٗ كٍٚ ٔثاكمٜ تا عِلات ٚ ضـففٛ٘ي ولؿٖ ٔغٔٛالت وِاٚكمي اًتفاؿٜ ام ٌلٔا 

عٌاًيت  عِلات تٝ ٌلٔا ٚ . ًلٔا ٘ين ام فٛأُ ٟٔٓ اٟ٘ـاْ تقضي ام آفات ٔغٌٛب ٔي ُٛؿ. اًت

تغٛك وّي تغميمات ِ٘اٖ ؿاؿٜ اًت وٝ . ًلٔا تٌتٝ تٝ ٘ٛؿ ٚ ٔلاعُ ٔؾتّف م٘ـٌي آٟ٘ا ٔتفاٚت  اًت

 30 ؿكرٝ ًا٘تي ٌلاؿ تٝ ٔـت 49 ؿليمٝ ٚ ؿك ؿٔاي 10 ؿكرٝ ًا٘تي ٌلاؿ تٝ ٔـت 60ؿك علاكت 

. ؿليمٝ تيِتل عِلات تّف ٔي ُٛ٘ـ

. ٘ين تلاي ضـففٛ٘ي ولؿٖ وَِٕ ٔي تٛاٖ اًتفاؿٜ ٕ٘ٛؿ (فينيىي ُيٕيايي) ام كٍٚ تّفيمي 

عِلات ؿك ؿٔاٞاي ميل . اًتفاؿٜ ام ًلٔا ؿك ضـففٛ٘ي ولؿٖ ٔغٔٛالت وِاٚكمي ًاتمٝ عٛال٘ي ؿاكؿ

 ؿكٓـ 5اًتفاؿٜ ام ا٘ثاك وٙتلَ ُـٜ تا اًتفاؿٜ ام . ٓفل ؿكرٝ ًا٘تي ٌلاؿ ًليقاً ام تيٗ ٔي كٚ٘ـ 

 ؿكرٝ 10اوٌيوٖ ٚ ٌام  ؿي اوٌيـ ولتٗ تلاي وٙتلَ آفات ا٘ثاكي تاؿاْ ٚ  وَِٕ ؿك علاكت 

 كٚم فقاِيت عِلات كا ٔغـٚؿ  2 ؿكرٝ ًا٘تيٍلاؿ تٝ  ٔـت 40 كٚم ٚ ؿك ؿٔاي 8ًا٘تيٍلاؿ تٝ ٔـت 

. ٔي وٙـ
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:  فّٛؿياٌلاْ ٚ ٌٔيل فلآيٙـ ٌٚلؿٍ ٔٛاؿ ايٗ ٔغَٔٛ تٝ ُلط فيُ اًت

 :كٍٚ تِٛيـ ايٗ ٔغَٔٛ عثك فّٛؿياٌلاْ تٝ ُلط فيُ ارلا ٔي ُٛؿ

























ُّايوٌتشلويفيت-3 تشسسيايستگاّْا،هشاحلٍضيَ

.  ؿك ايٗ ٚاعـ ايٌتٍاٟٞاي فيُ تلاي وٙتلَ ويفي فلآيٙـ تِٛيـ پيَ تيٙي ُـٜ اًت



اوبارموا د  تحويم كشمص تٛراكي ٌُتِٛ

 اونيه كشمص

 گوگردزوي

 خشك كردن

 بوجاري

اوبارمواد اونيه 

 كارته

 اوبارش بسته بىدي سورت دم گيري



بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 34 

سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 

ايستگاُوٌتشلويفيتهَاد(الف

ٔٛاؿ فٕـٜ ٔٔلفي ايٗ ٚاعـ وَِٕ اًت وٝ تايـ ٚيوٌي ٞاي آٖ عثك اًتا٘ـاكؿٞاي ٔلتٛعٝ 

وٙتلَ ُٛؿ  ٔٛاؿ ؿيٍلي وٝ ؿك ايٗ ٚاعـ ٔٛكؿ اًتفاؿٜ للاك ٔي ٌيل٘ـ، واكتٗ، ٌٌٛلؿ، كٚغٗ 

ٔؾّٔٛ، واغق ٔٛٔي ٚ ًّٛفاٖ تلاي تٌتٝ ٞاي وٛصه  ٔي تاُـ وٝ ؿك ٔٛكؿ ٞل وـاْ ام ايٗ ٔٛاؿ تايـ 

لٌٕت وٙتلَ ويفي ٘ؾاكت وأُ ٕ٘ايـ تا ويفيت آٟ٘ا ؿك عـ ٔغّٛب تاُـ تا ؿك عي فلآيٙـ ِٔىّي 

. تٛرٛؿ ٘يايـ

 

:ايستگاُوٌتشلويفيهحصَلحييتَليذ(ب

 ٘ؾاكت ام اتتـاي ؽظ تِٛيـ يقٙي لٌٕت تٛراكي تايـ آغام ٌلؿؿ ٚ ام صٍٍٛ٘ي فّٕىلؿ 

ًپي ٘ؾاكت تل لٌٕت ٌُتِٛ ٚ آتٍيلي . ؿًتٍاٟٞاي ايٗ لٌٕت ٔي تايٌتي اعٕيٙاٖ عآُ ُٛؿ

. اعاله ٌٌٛلؿم٘ي تايـ وٙتلَ ٌلؿؿ وٝ تيَ ام عـ پل ٚ يا تيَ امعـ ؽاِي ٘ثاُـ. تايـ ٓٛكت ٌيلؿ

مٔاٖ ٌٌٛلؿ مؿٖ ٘ين تايـ . ٔيناٖ ٌٌٛلؿ ؿليماً تلاًاى ؽلفيت اتاق ٔغاًثٝ ٌلؿيـٜ ٚ اًتفاؿٜ ُٛؿ

وٙتلَ ٌلؿؿ ٚ تل ؿكرٝ علاكت اعاله ؽِه وٗ تايـ ٘ؾاكت ؿاُتٝ تاُيٓ ٚ مٔاٖ تٛلف ؿك اعاله 

. ؽِه وٗ كا ٘ين تايـ تغت وٙتلَ ؿاُتٝ تاُيٓ تا تتٛا٘يٓ وَِٕ تا ويفيت تاال تِٛيـ ٕ٘ائيٓ

٘ؾاكت تل ؿْ ٌيل، ٘غٜٛ كٚغٗ مؿٖ ٚ ًٛكت  ٘ين ام رّٕٝ وٙتلَ ٞايي اًت وٝ ؿك عيٗ تِٛيـ ؿك ايٗ  

. ٚاعـ تايـ ٔـ ٘ؾل ؿاُتٝ تاُيٓ

 

:ايستگاُوٌتشلويفيهحصَلتَليذي(ج

ِيٌت .  ويفيت ٔغَٔٛ ام ٘ؾلؽٛاّ ُيٕيايي ٚ ام ٘ؾل ؽاٞلي ؿك آمٔايٍِاٜ وٙتلَ ٔي ٌلؿؿ

َ ٞايي وٝ ؿك ايٗ مٔيٙٝ ٞا تايـ ا٘زاْ ُٛؿ تٝ ُلط ميل اًت : آمٔاي

آمٖٔٛ آفت م٘ـٜ ٚ ُٗ ٚ ًٍٙلينٜ  
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ا٘ـامٜ ٌيلي كعٛتت  

 ا٘ـامٜ ٌيلي ا٘يـكيـ ًِٛفٛكٜ 

 آفت مؿٌي 

ٝ ؿاك   ا٘ـامٜ ٌيلي وَِٕ ؿا٘

 ا٘ـامٜ ٌيلي ؿْ ٚ ًالٝ 

 ا٘ـامٜ ٌيلي ٘اكًي ٚ ِٟيـٌي 

 ا٘ـامٜ ٌيلي تقـاؿ وَِٕ 

 ا٘ـامٜ ٌيلي ُىلن مؿٌي 

 تقييٗ كً٘ وَِٕ 

 

آمٔايِٟاي فٛق ا٘زاْ ٔي ُٛؿ تا وَِٕ تا ويفيت ٔٙاًة ٚ عثك اًتا٘ـاكؿٞاي ّٔي ايلاٖ تِٛيـ 

: ِٔؾٔات وَِٕ ٔلغٛب تلاًاى اًتا٘ـاكؿٞاي ّٔي ايلاٖ تٝ للاك ميل اًت. ُٛؿ

. ؿكٓـ تيِتل تاُـ16كعٛتت وَِٕ ٘ثايـ ام  

 . ؿك ٞناك تيِتل تاُـ2ا٘يـكيـ ًِٛفٛكٜ ؿك وَِٕ ٘ثايـ ام  

 . ؿكٓـ تيِتل تاُـ5تقـاؿ وَِٕ آِٛؿٜ ٘ثايـ ام  

 . ؿكٓـ تيِتل تاُـ3تقـاؿ وَِٕ آفت مؿٜ ٘ثايـ ام  

 . ؿكٓـ تيِتل تاُـ10تقـاؿ وَِٕ ؿا٘ٝ ؿاك ٘ثايـ ام  

 . ؿكٓـ تيِتل تاُـ10تقـاؿ وَِٕ ؿْ ؿاك ٘ثايـ ام  

 .ًا٘تي ٔتل ؿك يه ويٌّٛلْ تيِتل تاُـ10رٕـ عَٛ صٛب ؽُٛٝ ٞا ٘ثايـ ام  
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 . ؿكٓـ تيِتل تاُـ5/2ٔيناٖ وَِٕ ٘اكى ٘ثايـ ام  

 . ؿكٓـ تيِتل تاُـ5ٔيناٖ وَِٕ ِٟيـٜ ٘ثايـ ام  

 . ؿكٓـ تيِتل تاُـ15ٔيناٖ وَِٕ ُىلن مؿٜ ٘ثايـ ام  

 .ٔا٘ـٜ ًْٕٛ ؿك وَِٕ ٘ثايـ ام عـاوخل ٔيناٖ لاتُ اغٕإ تقييٗ ُـٜ تيِتل تاُـ 

 

تشآٍسدظشفيتٍتشًاهِتَليذسالياًِ-4

 ؽلفيت تٟيٙٝ تِٛيـ تلاي ٚاعـٞاي ٓٙقتي فالٜٚ تل تٟلٜ تلؿاكي ٔٙاًة ام ًلٔايٝ ٌقاكي 

ام آ٘زا وٝ اعـاث ٚاعـٞاي ٓٙقتي . ا٘زاْ ُـٜ، فأّي ؿك رٟت عَٔٛ ًٛؿ ٔٙاًة ؽٛاٞـ تٛؿ

ٌٔتّنْ يه ًلٔايٝ ٌقاكي حاتت اِٚيٝ اًت، ِقا ا٘تؾاب ؽلفيت ٞاي ؽيّي پاييٗ ًٛؿآٚكي علط كا 

ام علف ؿيٍل ا٘تؾاب ؽلفيت ٞاي ؽيّي تاال ٌٔتّنْ تأٔيٗ ًلٔايٝ اِٚيٝ تااليي . غيلٕٔىٗ ٔي ًامؿ

تٙاتلايٗ ؿك تقييٗ . اًت وٝ ٕٔىٗ اًت تا تٛرٝ تٝ تاماك ٚ ُلايظ ٓاؿكات تٛريٝ ٔٙغمي ٘ـاُتٝ تاُـ

ؽلفيت التٔاؿي تِٛيـ يىي ام فٛأُ تقييٗ وٙٙـٜ تلكًي تاماك تلاًاى ؽلفيت ٚاعـٞاي فقاَ ٚ ؿك 

ٗ آالت، تىِٙٛٛهي تِٛيـ  ٚ عزٓ . ؿًت اعـاث اًت فأُ تقييٗ وٙٙـٜ ؿيٍل، ٘ٛؿ تزٟينات، ٔاُي

. ًلٔايٝ ٌقاكي ؿك ايٗ تؾَ ٔي تاُـ

 تٗ ؿك ًاَ ٔي تاُـ ٚ 2000 ام ايٗ كٚ تا تٛرٝ تٝ ٔٛاكؿ فٛق ؽلفيت التٔاؿي ؿك ايٗ ٚاعـ، 

 كٚم ؿك ًاَ ٚ 100تا تٛرٝ تٝ فّٔي تٛؿٖ ٔاؿٜ اِٚيٝ آّي  ايٗ ٚاعـ، تقـاؿ كٚمٞاي واكي ايٗ ٚاعـ 

.  ًافتٝ اًت8تل٘أٝ واكي آٖ يه ُيفت 

تِٛيـؿكًاَ ٘اْ ٔغَٔٛ كؿيف 

  1387 

تِٛيـؿك ًاَ 

1388 

تِٛيـؿكًاَ 

1389 

تِٛيـؿكًاَ 

1390 

تِٛيـ ؿك 

 1391ًاَ 

ٝ تٙـي وَِٕ  1  2000 2000 2000 1800 1600ًٛكت ٚ تٌت
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آضٌاييتاهاضييآالتتَليذ،تجْيضاتٍتأسيساتعوَهي-5

آضٌاييتاهاضييآالتخطتَليذ-5-1

.  تٗ ؿك ًافت ٔي تاُـ5/2 تٕأي ٔاُيٗ آالت ؽظ تِٛيـ ًاؽت ايلاٖ ٚ ؽلفيت آٟ٘ا 

 

:تَجاسي

ؿًتٍاٟٞاي تٛراكي تٝ ٓٛكت اِه ٞاي ِلما٘ي وٝ تٝ ٚاًغٝ علوت ٞاي ٚيثلٜ اي ؽٛؿ تافج 

رـاُـٖ وَِٕ ٞاي صٌثيـٜ ام يه علف ٚ رـا ُـٖ صٛب ٞاي ؿكُت ٚ ًٍٙلينٜ ٞاي ٕٞلاٜ 

 ٔيّي ٔتل 5وَِٕ ام علف ؿيٍل ٔي ُٛؿ، ٓفغٝ ِٔثه ِلمُي ؿاكاي ًٛكاػ ٞايي تٝ لغل عـٚؿ 

ٓفغٝ ِٔثه ُية ؿاك اًت . ٔي تاُـ وٝ وَِٕ ام ؿاؽُ آٖ تل كٚي ٓفغٝ ميل آٖ كيؾتٝ ٔي ُٛؿ

ٚ ضٕٗ علوت ِلمُي تافج تٝ رّٛ تلؿٖ صٛب ٞا ٚ ًٍٙلينٜ ٞا ُـٜ ؿك ؽلف ٔؾّٔٛ رّٛ 

. ايٗ ؿًتٍاٜ تًٛظ اِىتلٚٔٛتٛك تٝ علوت ؿك ٔي آيـ. ٔي ٌلؿؿ

 

:دستگاُضستطَ*

ؿًتٍاٜ ٌُتِٛ وٝ تٝ ٔٙؾٛك رـاًاؽتٗ ٌُ ٚ الي صٌثيـٜ تٝ وَِٕ ٔٛكؿ اًتفاؿٜ للاك 

ٝ اي ِٔثه  ٝ اي تنكٌتل  (تٛكي ُىُ)ٔي ٌيلؿ تٝ ٓٛكت اًتٛا٘ تٛؿٜ وٝ عَٛ ٔغٛك ؽٛؿ ؿكٖٚ اًتٛا٘

ٔي صلؽـ ٚ وَِٕ ٚلتي ٚاكؿ اًتٛا٘ٝ ِٔثه ُـٜ تًٛظ فِاك آب ٌُتٝ ُـٜ ٚ تًٛظ وفٍيلٞايي 

ٗ ٌيل  تٝ رّٛ كا٘ـٜ ٔي ُٛؿ ٚ تقـ ام ؽلٚد اًتٛا٘ٝ ِٔثه تل كٚي ٘ٛاك ٘ماِٝ كيؾتٝ ٚ تٝ لٌٕت ُ

. ٔٙتمُ ٔي ُٛؿ
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:دستگاُضيگيش*

 ُٗ ٌيل ؿًتٍاٞي اًت اًتٛا٘ٝ اي وٝ ؿك ٔلون آٖ ٔغٛكي للاك ؿاكؿ وٝ تل كٚي ايٗ ٔغٛك 

ام آ٘زايي وٝ ٚمٖ . ؿًته ٞايي تقثيٝ ٌِتٝ ٚ وَِٕ تًٛظ رلياٖ آب تٝ رّٛ كا٘ـٜ ٔي ُٛؿ

ً كينٜ ٕٞلاٜ آٖ وٕتل اًت تٔٛكت ٔقّك ٚ ًًٙ كينٜ تٝ ِ٘يٗ ٔي ُٛؿ ٚ  ٔؾّٔٛ وَِٕ ام ًٙ

ٗ ٌيل تٝ لٌٕت ًا٘تليفٛه ٔي كٚؿ . ًٍٙلينٜ ٕٞلاٜ آب ؽلٚري ؽاكد ٔي ٌلؿؿ ٚ تقـ ام ُ

 

دستگاُساًتشيفَط*

 ًا٘تليفٛه ؿًتٍاٞي اًت وٝ تًٛظ ٘يلٚي ٌلين ام ٔلون آب عآُ ام ٌُتِٛ كا ام وَِٕ 

ٔي ٌيلؿ ٚ ام يه اًتٛا٘ٝ ِٔثه تِىيُ ُـٜ وٝ تغٛك فٕٛؿي ؿاؽُ اًتٛا٘ٝ ؿيٍلي وٝ لغل تيِتلي 

ؿاكؿ للاك ٌلفتٝ اًت ٚ ؿك ًٚظ آٖ ٔغٛكي فّني تٝ عاِت عّنٚ٘ي ُىُ للاكؿاكؿ وٝ تافج تاال آٔـٖ 

. وَِٕ ٚ ؽلٚد آٖ ام ؿًتٍاٜ ٔي ٌلؿؿ

 

:هاضييسيضگيش*

 كينٌيلي ٕٞا٘ٙـ ٔاُيٗ تٛراكي اًت فمظ ؿك ايٗ ؿًتٍاٜ تلفىي تٛراكي ؿك لٌٕت تاالي 

. ٓفغٝ ِٔثه وَِٕ فالـ وَِٕ ٞاي كينٜ ٚ غٛكٜ للاك ٔي ٌيلؿ

 

:پَشگيش*

ؿًتٍاٜ پٍٛ ٌيل ؿًتٍاٞي اًت وٝ ؿك تاالي ٘ٛاك ٘ماِٝ عأُ وَِٕ للاك ٔي ٌيلؿ ٚ تًٛظ 

ٍ ٞا ٚ ًالٝ ٞاي وٛصه ٕٞلاٜ وَِٕ رـا ُـٜ ٚ  ؿك ويٌٝ ٞايي وٝ ؿك ا٘تٟاي آٖ وا٘اَ  ٚاويْٛ پٛ

ـ آٚكي ٔي ٌلؿؿ . وِي ٌِتٝ رٕ
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:دمگيش*

َ ٞا تيٗ ؿٚ رـاكٜ اًتٛا٘ٝ ِٔثه  ايٗ ؿًتٍاٜ ٔخُ ًا٘تليفٛه اًت تا ايٗ اؽتالف وٝ وِٕ

ؿك ٘تيزٝ ؿٟٔايي . ٚتـٖٚ ًٛكاػ للاك ٌلفتٝ ٚ تٝ ٚاًغٝ ٘يلٚي ٌلين ام ٔلون وَِٕ پلتاب ٔي ُٛؿ

تالي ٔا٘ـٜ تل كٚي وَِٕ رـا ٔي ٌلؿؿ ٚ ام ًٛكاؽٟاي اًتٛا٘ٝ ِٔثه فثٛك ولؿٜ ٚ ام ؿاؽُ اًتٛا٘ٝ 

. ِٔثه تٝ پاييٗ كيؾتٝ ٔي ُٛؿ

 

:سَست*

ؿك لٌٕت اَٚ ًٛكت لغل ًٛكاػ تٝ ٘غٛي .  ٔتل تا فلٕ يه ٔتل ٔي تاُـ7ًٛكت تٝ عَٛ 

لٌٕت ؿْٚ ًٛكت لغل ًٛكاػ تٝ ٘غٛي اًت وٝ غٛكٜ ٚ . اًت وٝ ؿٟٔاي ؽلؿٜ وَِٕ رـا ٔي ٌلؿؿ

ؽلؿٜ وَِٕ ٌلفتٝ ٔي ُٛؿ ٚ ؿك لٌٕت ًْٛ ٔىٙـٜ اي ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ آؽليٗ صٛتٟاي ٕٞلاٜ 

.  وَِٕ كا ٔي ٌيلؿ

ٗ آالت  كؿيف  تقـاؿ ٘اْ ٔاُي

 2تٛراكي  1

 1ؿًٍاٜ ٌُتِٛ  2

 1ؿًتٍاٜ ُٗ ٌيل  3

 1 ًا٘تليفٛه  4

 1كينٌيل  5

 1ؿْ ٌيل  6

 2پٍٛ ٌيل  7

 2ٔىٙـٜ  8

 1ًا٘تي ٔتل 80ٔتلي ٚ فلٕ 6ًٛكت 9

ٔتلي 5ٚ 10ٚ6٘ٛاك٘ماِٝ  10

 4اعاله ؽِه وٗ  11

 1ٔاُيٗ تٌتٝ تٙـي  12
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 
 آضٌاييتاتجْيضاتٍتأسيسياتعوَهي-5-2

 ايٗ ٚاعـ تِٛيـي ٘ين ٕٞضٖٛ ؿيٍل ٚاعـٞاي ٓٙقتي تلاي ا٘زاْ فقاِيت ٞاي ؽٛؿ ٘يامٔٙـ 

ٔزٕٛفٝ اي ام تأًيٌات ٚ تزٟينات را٘ثي تٛؿٜ وٝ ٕٞلاٜ ٔاُيٗ آالت ؽظ تِٛيـ ٔي تٛا٘ـ ٔغٔٛالت 

تٕاْ  تزٟينات ؽظ تِٛيـ اعتياد تٝ تأًيٌات پِتيثا٘ي ؿاكؿ وٝ ؿك ايٗ . ايٗ ٚاعـ كا تِٛيـ ٕ٘ايـ

. لٌٕت تغٛك ٔؾتٔل تٛضيظ ؿاؿٜ ٔي ُٛ٘ـ

 

:آصهايطگاُ*

تٝ ٔٙؾٛك وٙتلَ ويفيت ٔٛاؿ اِٚيٝ، ٔغَٔٛ عيٗ تِٛيـ ٚ ٔغَٔٛ ٟ٘ايي تايـ يه ًلي 

آمٔايَ ُأُ آمٔايَ ٞاي ٔٛاؿ ٚ ٔغَٔٛ ام ٘ؾل ؽاٞلي ٚ ؽٛاّ ُيٕيايي ا٘زاْ ُٛؿ وٝ ايٗ ٔٛاكؿ 

. ا٘زاْ ٔي ُٛؿ« آمٔايٍِاٜ ٚ وٙتلَ ويفيت»ؿك ٚاعـ 

 

تعويشگاُ*

: ًٚايُ ٘مّيٝ فٕٛٔي ٚ عُٕ ٚ ٘مُ* 

 

تقـاؿ ٘ٛؿ ًٚيّٝ ٘مّيٝ كؿيف 

 2ًٛاكي  1

 2تٙي 2ٚا٘ت 2

 1تٙي 3ِيفتلان تللي  3
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 
تأسيساتتشقٍتشقسساًي* 

  

 (ويّٛٚات)ٔمـاكٔٔلف تؾَ ٞاي ٔٔلف وٙٙـٜ كؿيف 

 42تزٟينات ؽظ تِٛيـ  1

 12تأًيٌات ٚ تقٕيلٌاٜ  2

ٖ ٞا  3  66كُٚٙايي ًاؽتٕا

 24كُٚٙايي ٔغٛعٝ ٚ ًايل  4

 144رٕـ وُ 

 

 144ٚ اِ٘قاب ...  تزٟينات ٔٛكؿ٘يام تلق كًا٘ي ُأُ تاتّٛ تلق، ًيٓ وِي ٚ تلا٘ي ٚ 

. ويّٛٚاتي ام ُثىٝ ًلاًلي تلق ٔي تاُـ

 

تأسيساتآبٍآبسساًي*

ٗ آالت، آتياكي فضاي ًثن ٚ  آب ٔٛكؿ٘يام ايٗ ٚاعـ تِٛيـي ُأُ ٌُتِٛي ٔٛاؿ اِٚيٝ ٚ ٔاُي

آب آُأيـ٘ي ٔي تاُـ وٝ تلاي تأٔيٗ آٖ ٘يام تٝ اؽق اِ٘قاب آب ٚ ِِٛٝ وِي ؿك ٚاعـ تِٛيـي 

. ٔي تاُـ

 



بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 42 

سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 
سيستناطفاءحشيك*

 تٝ ؿِيُ ؽغلات ٘اُي ام آتَ ًٛمي ٚ تٝ ٔٙؾٛك عفؼ ايٕٙي ًاِٗ ٞاي تِٛيـ ٚ ا٘ثاكٞا ٚرٛؿ 

ٔتلٔىقثي آب تٝ ٕٞلاٜ پٕپ آتَ 10يىي ٔؾنٖ . تزٟينات اعفاء عليك ؿك واكؽا٘ٝ  ضلٚكي اًت

َ تيٙي ُـٜ اًت40ِ٘ا٘ي ٚ تقـاؿ  َ ِ٘ا٘ي ؿك ايٗ علط پي .  فـؿ وپٌَٛ آت

 

اثاثيٍِلَاصماداسي*

 تلاي ا٘زاْ فقاِيت ٞاي اؿاكي ايٗ ٚاعـ ًٚايّي ُأُ ؽظ تّفٗ ٚ فاوي، ٔين، ٓٙـِي، وٕـ ٚ 

. فايُ ، كايا٘ٝ ٚ ِٛامْ اِتغليل ٔٛكؿ ٘يام اًت

 

تأسيساتسَختٍسَختسساًي*

 تلاي تأٔيٗ ٚ فؽيلٜ ٕ٘ٛؿٖ ًٛؽت ٔٛكؿ ٘يام ايٗ ٚاعـ تِٛيـي ٔؾنٖ ًٝ  ٞناك ِيتلي ؿك ايٗ 

َ تيٙي ُـٜ اًت . علط پي

  

سيستنگشهايصٍسشهايص*

 تلاي فلاٞٓ ٕ٘ٛؿٖ ٔغيظ واك ام ٘ؾل تأٔيٗ ؿٔاي ٔٙاًة، تٟٛيٝ، ٚ تؾاكي ٞاي ٓٙقتي ؿك آٖ 

َ تيٙي ُـٜ اًت . پي
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 
تشآٍسداًشطيهَسدًياصطشح-6

 تا تٛرٝ تٝ تٛاٖ تلق ٔٔلفي، ٘يام لٌٕت ٞاي ٔؾتّف تٝ آب ٔٔلفي ٚ ًٛؽت ٔمـاك وـاْ ام 

. ا٘لهي ٔٛكؿ ٘يام ايٗ ٚاعـ تِٛيـي تلآٚكؿ ٚ ؿك رـَٚ فيُ اكائٝ ُٛؿ
 

ٔٔلف ًاال٘ٝ ٚاعـ ٘ٛؿ ا٘لهي كؿيف 

 90000ويّٛٚات ًافت تلق  1

 3300ٔتلٔىقة آب  2

 12000ٔتلٔىقة ٌامعثيقي  3

 60000ِيتل ٌامٚئيُ  4

 15000 ِيتل تٙنيٗ  5

 
 

ليذيٍغيشتَليذيٍتتشآٍسدصهيي،ساختواى-7

ساختواىساصيتشآٍسد–7-1

 اؽتٔاّ فضاي ٔٙاًة ٚ وافي رٟت أٛك تِٛيـ ٚ تأًيٌات واكؽا٘ٝ ام ٘ؾل ًِٟٛت ؿك أل 

تلؿؿ واكوٙاٖ ٚ راتزايي ٔٛاؿ اِٚيٝ ٚ ٔغٔٛالت عائن إٞيت اًت ٚ ايٗ تلآٚكؿ تا تٛرٝ تٝ اتقاؿ 

ٗ آالت ا٘زاْ ُـٜ اًت وٝ ؿك رـَٚ فيُ اكائٝ ٔي ُٛؿ ٗ آالت ٚ فضاي ٔٛكؿ ٘يام تيٗ ٔاُي . ٔاُي

 

 (ٔتلٔلتـ)ٌٔاعتُلط كؿيف 

 1250ًاِٗ تِٛيـ  1

 1650 (ٔٛاؿ ٚٔغَٔٛ)ا٘ثاكٞا 2

 110آمٔايٍِاٜ ٚ تقٕيلٌاٜ  3

 280اؿاكي، كفاٞي ٚ ؽـٔاتي  4

 3290رٕـ وُ 
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 

 
ساصيصهييٍهحَطِتشآٍسد–7-2

ؿك ايٗ لٌٕت ٌٔاعت مٔيٗ ٚ فّٕيات ٔغٛعٝ ًامي ُأُ ؽاوثلؿاكي، ؽياتاٖ وِي، فضاي 

. ًثن ٚ ؿيٛاكوِي ٚ ٔمـاك آٟ٘ا تلآٚكؿ ٔي ُٛؿ

 

 (ٔتلٔلتـ)ٔمـاكُلط كؿيف 

 8000مٔيٗ  1

 4000ؽاوثلؿاكي ٚ تٌغيظ  2

 1650ؽياتاٖ وِي ٚ تٌغيظ  3

 3000فضاي ًثن  4

 750ؿيٛاكوِي  5

فـؿتيلتلق 40كُٚٙايي  6

 

تشآٍسدًيشٍياًساًيهَسدًياصطشح-8

 فٛأُ مياؿي ؿك تقييٗ تقـاؿ ٚ تؾْٔ ٘يلٚي اٌ٘ا٘ي ٚاعـ تِٛيـي ؿؽاِت ؿاك٘ـ ام 

ٓ ٞاي  رّٕٝ ايٗ فٛأُ ٔي تٛاٖ تٝ تىِٙٛٛهي تِٛيـ، ٘ٛؿ ٔاُيٗ آالت، تٕايُ تٝ اًتفاؿٜ ام ًيٌت

تا تٛرٝ تٝ فٛأُ فٛق ٘يلٚي . ؿًتي يا اتٛٔاتيه ٚ عـٚؿ تؾْٔ ٚ ٟٔاكت ٔٛكؿ ٘يام اُاكٜ ٕ٘ٛؿ

. اٌ٘ا٘ي ٔٛكؿ ٘يام ايٗ ٚاعـ تِٛيـي ؿك رـَٚ فيُ تلآٚكؿ ُـٜ اًت
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

  

 (٘فل)تقـاؿُلط كؿيف 

 18واكٌلٔاٞل تِٛيـ  1

 8واكٌل ًاؿٜ 

 3تىٙيٌيٗ 

 2تىٙيٌيٗ فٙي تقٕيلٌاٜ  2

 1ًلپلًت آمٔايٍِاٜ  3

 واكٔٙـ 4

 فلٍٚ –اؿاكي، ؽـٔاتي ٔاِي 

6 

 1ٔـيليت  5

 39رٕـ وُ 

 

تشآٍسدهَاداٍليِهَسدًياصطشح-9

 وَِٕ تا ا٘ٛاؿ ٔؾتّف تٝ فٙٛاٖ ٔاؿٜ اِٚيٝ ٔٛكؿ اًتفاؿٜ للاك ٔي ٌيلؿ وٝ تا تٛرٝ تٝ 

 ؿكٓـ تٝ فٙٛاٖ ضايقات، ٔمـاك وَِٕ ٔٛكؿ ٘يام ًاال٘ٝ ايٗ 10ؽلفيت تِٛيـ ٚ ؿك ٘ؾل ٌلفتٗ 

.  تٗ تلآٚكؿ ُـٜ اًت2200ٚاعـ 

تٝ  ٔٙؾٛك ايزاؿ پَُٛ رٟت ؽالء ٚ ؿكؽِٙـٌي ٚ ٕٞضٙيٗ رٌّٛيلي ام صٌثٙـٌي :سٍغي-

ايٗ كٚغٗ وٝ پايٝ ٌياٞي ؿاكؿ ٚ ام ٌليـ ؽٛكاوي اًت تٝ . وَِٕ ام كٚغٗ اًتفاؿٜ ٔي ُٛؿ

 ؿكٓـ پلت كٚغٗ، 1 ويٌّٛلْ كٚغٗ ٔٔلف ٔي ُٛؿ وٝ تا اعتٌاب 10اماي ٞل تٗ وَِٕ، 

.  ويٌّٛلْ تلآٚكؿ ُـٜ اًت522ٔيناٖ ٔٔلف ًاِيا٘ٝ آٖ 
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 
ٔيناٖ .  تٝ ٔٙؾٛك ضـففٛ٘ي ولؿٖ وَِٕ ٚ تلاق ُـٖ كً٘ آٖ ٔٛكؿ اًتفاؿٜ للاك ٔي ٌيلؿ:گَگشد-

 ويٌّٛلْ تٝ اماءٞل تٗ وَِٕ ٔي تاُـ وٝ تا تٛرٝ تٝ ايٗ ٔٛكؿ ٔٔلف 2ٔٔلف ٌٌٛلؿ تٝ عٛك ٔتًٛظ 

.  تٗ تلآٚكؿ ُـٜ اًت4/4ًاال٘ٝ ٌٌٛلؿ 

 

 واغق ٔٛٔي تلاي عفاؽت ٔغَٔٛ تِٛيـ ُـٜ ؿك ٔماتُ كعٛتت ؿاؽُ واكتٗ ٞا للاك :واغزهَهي-

ٝ تٙـي . ٔي ٌيلؿ  ويٌّٛلْ وَِٕ، يه ويٌّٛلْ واغق ٔٛٔي ٔٛكؿ ٘يام اًت ِقا واغق 1670تلاي تٌت

.  تٗ تلآٚكؿ ُـٜ اًت2/1ٔٛٔي ٔٔلفي ًاِيا٘ٝ ايٗ ٚاعـ تِٛيـي 

 

ٝ ٞاي :سلفَى-  ٌلٔي ام ًّفٖٛ اًتفاؿٜ ٔي ُٛؿ تٝ ايٗ تلتية 500 تلاي تٌتٝ تٙـي وَِٕ ؿك تٌت

.  تٗ ًّفٖٛ ٘يام ٔي تاُـ11ًاِيا٘ٝ تٝ 

 

 ٌلٔي ًّفٖٛ تٌتٝ تٙـي ُـٜ ٚ ًپي ٞل 500٘يٕي ام ٔغَٔٛ تِٛيـ ُـٜ ؿك تٌتٝ ٞاي :واستي-

٘يٕي ؿيٍل ام ٔغَٔٛ ؿك واكتٗ ٞاي تا .  ٔثٌتٝ ًّفٛ٘ي ؿاؽُ يه واكتٗ للاك ؿاؿٜ  ٔي ُٛؿ16

 ويٌّٛلٔي تٌتٝ تٙـي ٔي ُٛؿ وٝ تا تٛرٝ تٝ ايٗ ٔغاًثات ٔٔلف ًاال٘ٝ ايٗ ٔاؿٜ 10ؽلفيت 

.  فـؿ ٔي تاُـ225000

 

تغٛك ٔتًٛظ تلاي ٞل واكتٗ ؿٜ .  تلاي تٌتٗ واكتٗ ٞا ام ٘ٛاك صٌة اًتفاؿٜ ٔي ُٛؿ:ًَاسچسة-

 ؿكٓـي تلاي ايٗ ٔاؿٜ، 1 ٔتل ٘ٛاك صٌة ٔٛكؿ ٘يام اًت وٝ تا اعتٌاب ضايقات 6/1ويّٛيي عـٚؿ

.  ٔتل ٘ٛاك رٌة ٔٛكؿ ٘يام اًت363600ٔيناٖ 



بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 47 

سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 
: ٔيناٖ ٔٛاؿ اِٚيٝ ًاِيا٘ٝ ٔٛكؿ ٘يام ايٗ ٚاعـ ؿك رـَٚ فيُ اكائٝ ٔي ُٛؿ

 

ٔٔلف ًاِيا٘ٝ واكتلؿ ٔاؿٜ اِٚيٝ كؿيف 

 2200ٔاؿٜ اِٚيٝ آّي وَِٕ  1

 تٗ 5/22ؿكؽِٙـٌي كٚغٗ  2

 تٗ 4/4ضـففٛ٘ي وٙٙـٜ  ٌٌٛلؿ  3

 تٗ 2/1تٌتٝ تٙـي واغقٔٛٔي  4

 تٗ 11تٌتٝ تٙـي ًّفٖٛ  5

 فـؿ 225000تٌتٝ تٙـي واكتٗ  6

 ٔتل 363600تٌتٝ تٙـي ٘ٛاكصٌة  7
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 
تشًاهِصهاًثٌذياجشايطشح-10

  

تل٘أٝ مٔاٖ تٙـي ُلط فقاِيت كؿيف 

ارلاي علط 

ٔالعؾات 

: ٔلعّٝ اَٚ 1

تٟيٝ مٔيٗ ٚ اؽقاِ٘قاب آّب ٚ تلق ٚ 

اؽق اًتقالٟٔا 

تا تٛرٝ تٝ ايٗ وٝ  2

تقـاؿي ام فقايت ٞا 

تغٛك ٔٛامي ا٘زاْ 

ٔي ُٛؿ ِقا مٔاٖ ارلاي 

علط ؿك ٓٛكت فلاٞٓ 

تٛؿٖ  ٘مـيٍٙي وٕتل 

. ؽٛاٞـ ُـ

 :هشحلِدٍم 2

اًتقالْ ا٘تؾاب پيٕا٘ىاك ٚ فّٕيات 

ًاؽتٕاٖ ًامي 

4 

 :هشحلِسَم 3

ًفاكٍ ؽليـ ٔاُيٗ آالت ٚ تأًيٌات 

3 

 :هشحلِچْاسم 4

٘ٔة ٔاُيٗ آالت ٚ تأًيٌات 

2 

 :هشحلِپٌجن 5

ٜ ا٘ـامي آمٔايِي  تٟيٝ ٔٛاؿ اِٚيٝ ٚ كا

تِٛيـ ٚ آٔٛمٍ پلًُٙ 

2 

 :هشحلِضطن 6

تِٛيـ تزاكي ٚ اكائٝ ٔغَٔٛ تٝ تاماك 

1 
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 
پيطٌْادهحلاجشايطشح-11

ا٘تؾاب ٔٙغمٝ رغلافيايي ٔٙاًة تٝ  ٔٙؾٛك اعـاث ٚاعـ تٝ ؽّٔٛ ام ِغاػ ؿًتلًي تٝ   

ٖ ٞاي ٔٔلف ٔغَٔٛ، ام فٛأُ ٟٔٓ ٚ تأحيلٌقاك ؿك كاٜ  ٔٙاتـ تأٔيٗ ٔٛاؿ اِٚيٝ ٚ ٘نؿيه تٛؿٖ تٝ وا٘ٛ

ًٛكت ٚتٌتٝ تٙـي »ؿك ايٗ ٔٛكؿ كاٜ ا٘ـامي ٚاعـ تِٛيـي . ا٘ـامي يه ٚاعـ تِٛيـي ٚ ٓٙقتي اًت

ٞٓ ؿًتلًي تٝ ٔٙاتـ ٔٛاؿ اِٚيٝ ٚ تأًيٌات ميلتٙايي عائن إٞيت اًت ٚ تا تٛرٝ تٝ تِٛيـ « وَِٕ

. اٍ٘ٛك ؿك اًتاٖ ؽٛمًتاٖ، ُٟلٞاي كأٟلٔن ٚ ؿمفَٛ تلاي اعـاث ايٗ ٚاعـ تِٛيـي پيِٟٙاؿ ٔي ُٛؿ
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

  
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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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

  

هعشفيهحصَلٍتشًاهِتَليذسالياًِ-1

 

ٔيناٖ ُلط كؿيف 

 تٗ 2000ًٛكت ٚ تٌتٝ تٙـي وَِٕ  1

كٚم 100تقـاؿ كٚم واك ؿك ًاَ  2

 ٘ٛتت 1تقـاؿ ٘ٛتت واك ؿك كٚم  3

 ًافت 8ًافت واكي ؿك ٞل ٘ٛتت  4

 

سٍشتَليذهحصَل-2

:سٍشتَليذاييهحصَلضاهلهشاحلريلاست

آٔاؿٜ ًامي وَِٕ * 

تغٛيُ وَِٕ تٝ ؿًتٍاٜ تٛراكي * 

ٌُتِٛ ٚ ٌٌٛلؿم٘ي وَِٕ * 

ْ ٌيلي ٚ تٛراكي ٔزـؿ وَِٕ *  ؽِه ولؿٖ ٚ ؿ

ًٛكت ٚ تٌتٝ تٙـي وَِٕ * 

ا٘ثاكٍ ٚ اكائٝ ٔغَٔٛ تٝ تاماك * 
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

  
تشآٍسدهمذاسيٍسياليهَاداٍليِ-3



ٔيناٖ ٘اْ ٔٛاؿ اِٚيٝ كؿيف 

ٔٛكؿ ٘يام 

تٟاي ٚاعـ ٚاعـ 

 (كياَ)

تٟاي وُ 

 (كياَ)

 000/000/900/9 000/500/4تٗ  2200وَِٕ  1

 000/500/74 000/000/33ته  5/22كٚغٗ  2

 000/000/55 000/250/1ته  4/4ٌٌٛلؿ  3

 000/000/36 000/000/30ته  2/1واغقٔٛٔي  4

 000/000/330 000/000/30ته  11ًّفٖٛ  5

 000/500/562 2500عدد  225000واكتٗ  6

 000/812/61 170متر  363600٘ٛاكصٌة  7

 000/812/687/11رٕـ وُ 
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 
تشآٍسدهمذاسيٍسيالياًشطيهَسدًياص-4

 

تٟاي ٚاعـ ٔمـاك ٚاعـ ُلط كؿيف 

 (كياَ)

تٟاي وُ 

 (كياَ)

 000/500/30 350 90000ويّٛٚات ًافت تلق  1

 000/300/3 1000 3300ٔتلٔىقة آب  2

 000/000/15 1000 15000ِيتل تٙنيٗ  3

 000/000/15 250 60000ِيتل ٌامٚئيُ  4

 000/240 200 1200ٔتلٔىقة ٌام  5

 000/040/64رٕـ وُ 
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 
تشآٍسدًيشٍياًساًيٍّضيٌِّايآى-5

 

تقـاؿ ُلط كؿيف 

 (٘فل)

ٔتًٛظ عمٛق 

 (كياَ)ٔاٞا٘ٝ 

 14عمٛق وُ تلاي 

 (كياَ)ٔاٜ  

 000/000/98 000/000/7 1ٔـيليت  1

 000/000/008/1 000/000/4 18واكٌل ٔاٞل  2

 000/000/336 000/000/3 8واكٌلًاؿٜ  3

 000/000/28 000/000/4 5تىٙيٌيٗ  4

 000/000/392 000/000/4 7ٔاِي ٚ ؽـٔاتي -واكٔٙـ اؿاكي 5

 000/000/114/2-  39رٕـ وُ  6

 000/220/486- - تيٕٝ واكفلٔا 23% 7

 000/220/600/2رٕـ وُ 
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

  

تشآٍسدّضيٌِّايهاضييآالتتَليذ-6



تٟاي وُ  (كياَ)تٟاي ٚاعـ تقـاؿ ٘اْ ٔاُيٗ آالت كؿيف 

 (كياَ)

 000/000/70 000/000/35 2تٛراكي  1

 000/000/40 000/000/40 1ؿًتٍاٜ ٌُتِٛ  2

ؿًتٍاٜ ُٗ ٌيلٚ كينٌيل  3

ٚٔىٙـٜ ٚ پٍٛ ٌيل 

6 000/000/40 000/000/240 

 000/000/400/1 000/000/400/1 1ًٛكت  4

 000/000/120 000/000/120يكسري ٘ٛاك ٘ماِٝ  5

 000/000/50 000/000/500 1ٔاُيٗ تٌتٝ تٙـي وافُ  6

 000/000/200 000/000/200 1ًا٘تليفٛه  7

 000/000/240 000/000/60 4اعاله ؽِه وٗ  8

 000/000/810/2رٕـ وُ  
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

  

تشآٍسدّضيٌِّايتجْيضاتٍتأسيساتعوَهي-7

 

تٟاي ٚاعـ تقـاؿ ٘اْ تزٟينات كؿيف 
 (كياَ)

تٟاي وُ 
 (كياَ)

 000/000/300 000/000/300يىٌلي تأًيٌات تلق ٚ تلق كًا٘ي  1
 000/000/90 000/000/90" تأًيٌات آب ٚ آب كًا٘ي  2
 000/000/580 000/000/580" تأًيٌات ًلٔايَ ٌٚلٔايَ  3
 000/000/50 000/000/50" ًيٌتٓ ًٛؽت كًا٘ي  4
 000/000/100 000/000/100" ًيٌتٓ اعفاء عليك  5
 000/000/100 000/000/100يكسري ًيٌتٓ ٌامكًا٘ي  6
 000/000/6 000/000/3عدد 2تاًىَٛ  7
 000/000/120 000/000/120يكسري تٔفيٝ فاضالب  8

 000/000/346/1رٕـ وُ  
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 
تشآٍسدّضيٌِّايٍسائطًمليِعوَهيٍٍسايلحولًٍمل-8



تٟاي ٚاعـ تقـاؿ ٘اْ ًٚيّٝ كؿيف 

 (كياَ)

تٟاي وُ 

 (كياَ)

 000/000/100 000/000/100 1ًٛاكي  1

 000/000/160 000/000/80 2 تٗ 2ٚا٘ت  2

 000/000/100 000/000/100 1تٗ 3ِيفتلان تللي  3

 000/000/360رٕـ وُ  

 

ِّايلَاصمٍاثاثيِاداسي-9 تشآٍسدّضيٌ

ٝ ٞاي ٔلتٛط تٝ تزٟينات ٚ ًٚايُ اؿاكي ٚ ؽـٔاتي تٝ ُلط فيُ اًت : ٞنيٙ

 

تْايٍاحذتعذادضشحسديف

(سيال)

تْايول

(سيال)

 000/000/30 000/000/15ًلي وأُ 2ؽظ تّفٗ ٚ فاوي  1

 000/000/20 000/000/20ًلي 1ٔثّٕاٖ اؿاكي  2

 000/000/10 000/000/10ًلي 1وٕـ ٚ فايُ  3

 000/000/15 000/000/15يكسري ٔينٚ ِٛامْ اِتغليل  4

 000/000/9 000/300 عدد 30ٓٙـِي  5

 000/000/30 000/000/15عدد 2كايا٘ٝ  6

 000/000/124رٕـ وُ  
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

  
تشآٍسدّضيٌِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصي-10

تشآٍسدّضيٌِّايصهيي–10-1



 (كياَ)تٟاي وُ (كياَ)تٟاي ٚاعـٚاعـ ٔمـاك كؿيف 

 000/000/800 000/100ٔتلٔلتـ  8000 1

 

تشآٍسدّضيٌِّايساختواىساصي–10-2



همذاسضشحسديف
(هتشهشتع)

تْايٍاحذ
(سيال)

تْاي
(سيال)ول

 000/000/200/1 000/500/1 800ًاِٗ تِٛيـ  1

 000/000/800/1 000/500/1 1200ا٘ثاكٞا  2

 000/000/190 000/900/1 100آمٔايٍِاٜ ٚتقٕيلٌاٜ  3

 000/000/630 000/100/2 300اؿاكي،كفاٞي ٚؽـٔاتي    4

 000/000/820/3-  2400رٕـ وُ 
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

  

ِّايهحَطِساصي-10-3 تشآٍسدّضيٌ



 (كياَ)تٟاي وُ (كياَ)تٟاي ٚاعـ ٔمـاك ُلط كؿيف 

 000/000/200 000/50 4000ؽاوثلؿاكي، ؽاوليني ٚ تٌغيظ  1

 000/000/150 000/300 750ؿيٛاك وِي  2

 000/000/495 000/300 1650ؽياتاٖ وِي ٚ پاكويًٙ  3

 000/000/600 000/200 3000فضاي ًثن  4

 000/000/12 000/300 40كُٚٙايي  5

 000/000/457/1رٕـ وُ 



ِّايصهيي،ساختواىٍهحَطِساصيجوعتٌذيتش-10-4 آٍسدّضيٌ



ٝ ٞا ُلط كؿيف   (كياَ)ٞنيٙ

ٝ ٞاي ًاؽتٕاٖ ًامي   1  000/000/820/3ٞنيٙ

ٝ ٞاي ٔغٛعٝ ًامي  2  000/000/457/1ٞنيٙ

 000/000/277/5 2 ٚ 1رٕـ كؿيف  3

 000/000/800ٞنيٙٝ مٔيٗ  4

 000/000/077/6رٕـ وُ 
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

  

تشآٍسدّضيٌِّايلثلاصتْشُتشداسي-11



ٝ ٞاُلط كؿيف   (كياَ)ٞنيٙ

 000/000/30ٞنيٙٝ ٔغاِقات ٔمـٔاتي ٚ تٟيٝ علط ارلايي   1

ٝ ٞاي تاًيي ُلوت ٚ اؽق ٔزٛمٞا   2  000/000/50ٞنيٙ

ٝ ٞاي راكي ؿٚكٜ ارلاي علط  3  000/000/150ٞنيٙ

ٝ ٞاي ٔلتٛط تٝ ؿكيافت تٌٟيالت تا٘ىي  4  000/000/60ٞنيٙ

 000/000/250ٞنيٙٝ ٞاي آٔٛمُي ٚ تٟلٜ تلؿاكي امٔايِي  5

ٝ ٞا   6  000/900/18ًايل ٞنيٙ

 000/900/558رٕـ وُ 

 

تشآٍسدسشهايِثاتت-12



ٝ ٞا ُلط كؿيف   (كياَ)ٞنيٙ

 000/000/281ٔاُيٗ آالت  تِٛيـ   1

 000/000/346/1تزٟينات ٚ تاًيٌات فٕٛٔي   2

 000/000/360ًٚايُ ٘مّيٝ  3

 000/000/800مٔيٗ  4

 000/000/277/5ًاؽتٕاٖ ٚ ٔغٛعٝ ًامي  5

 000/000/124احاحٝ ٚ ِٛامْ اؿاكي  6

ٜ ا٘ـامي  7  000/750/250٘ٔة ٚ كا

ٝ ٞاي پيَ تيٙي ِ٘ـٜ  8  000/850/545 ( الالْ فٛقؿكٓـ 5)ٞنيٙ

ٝ ٞاي لثُ ام تٟلٜ تلؿاكي  9  000/900/558ٞنيٙ

 000/750/021/12 رٕـ وُ
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سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

 
تشاٍسدسشهايِدسگشدش-13



ٝ ٞا تقـاؿ كٚم واكي ُلط كؿيف   (كياَ)ٞنيٙ

 400/515/259/5 45ٔٛاؿ اِٚيٝ ؿاؽّي  1

- - ٔٛاؿ اِٚيٝ ؽاكري  2

 000/055/650 كٚم 25عمٛق ٚ ٔناياي واكوٙاٖ   3

 000/626/41كٚم 65ا٘ٛاؿ ا٘لهي ٔٛكؿ ٘يام  4

ٝ ٞاي فلٍٚ  5  000/000/65- ٞنيٙ

ٝ ٞا 6  820/309/301-  ( ؿكٓـ الالْ فٛق5)ًايل ٞنيٙ

 220/506/327/6رٕـ وُ 

 

تشآٍسدسشهايِگزاسيولًٍحَُتاهييهٌاتع-14

ٍسدسشهايِگزاسيولآتش-14-1

ًلٔايٝ  ٌقاكي وُ = ًلٔايٝ حاتت + ًلٔايٝ ؿك ٌلؿٍ 

ًلٔايٝ  ٌقاكي وُ = 000/750/021/12 + 220/506/327/6 =220/256/349/18كياَ     



بسمه تعالي  

ضركت ضهرك هاي  صنعتي خوزستان 

 «گسارش طرح توجيهي، فني و اقتصادي»

 

 

 62 

سَست:عٌَاىطشح

 ٍتستِتٌذيوطوص

  

ًحَُتاهييهٌاتعٍاخزٍامتاًىي-14-2



سشهايِگزاسيدسصذضشحسديف

(سيال)

 000/700/808/4 40ًٟٓ ٔتماضي ًلٔايٝ حاتت   1

 000/050/213/7 60ًٟٓ تا٘ه تٝ ٓٛكت ٚاْ ؿكام ٔـت 

 866/251/898/1 30ًٟٓ ٔتماضي ًلٔايٝ ؿك ٌلؿٍ  2

 354/254/429/4 70ًٟٓ تا٘ه تٝ ٓٛكت ٚاْ وٛتاٜ ٔـت 

 610/095/620 14 (وٛتاٜ ٔـت)ًلٔايٝ ؿك ٌلؿٍواكٔنؿ  3

 000/827/009/1 14 ( ًا5ِٝ)ًلٔايٝ حاتت ؿكام ٔـت
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ِّاياستْالن-15 تشآٍسدّضيٌ

 

ٝ ٞاؿكٓـ ُلط كؿيف   (كياَ)ٞنيٙ

 000/000/281 10ٔاُيٗ آالت تِٛيـ  1

 000/600/134 10تاًيٌات فٕٛٔي  2

 000/000/36 10ًٚايُ ٘مّيٝ  3

 000/850/263 5ًاؽتٕاٖ ٚ ٔغٛعٝ ًامي  4

 000/800/24 20احاحيٝ ٚ ِٛامْ اؿاكي  5

 000/000/20 10ٞنيٙٝ ٘ٔة ٚ كاٜ ا٘ـامي  6

 000/585/54 10پيَ تيٙي ِ٘ـٜ  7

 000/835/814- رٕـ اًتٟالن ؿاكايي ٞاي حاتت  8

 000/780/111 20اًتٟالن لثُ ام تٟلٜ تلؿاكي  9

  000/615/926رٕـ وُ اًتٟالن 
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ِّايغيشعولياتي-16 تشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞاُلط كؿيف   (كياَ)ٞنيٙ

 000/780/111اًتٟالن لثُ ام تٟلٜ تلؿاكي  1

 000/827/009/1واكٔنؿ تٌٟيالت تا٘ىي ؿكام ٔـت  2

 000/607/121/1رٕـ وُ 

 

ِّايًگْذاسيٍتعويشات-17 تشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞاؿكٓـ ُلط كؿيف   (كياَ)ٞنيٙ

 000/500/140 5ٔاُيٗ آالت تِٛيـ  1

 000/600/134 10تاًيٌات فٕٛٔي  2

 000/000/36 10ًٚائظ ٘مّيٝ  3

 000/540/105 2ًاؽتٕاٖ ٚ ٔغٛعٝ ًامي  4

 000/400/12 10احاحيٝ ٚ ِٛامْ اؿاكي  5

ٝ ٞاي پيَ تيٙي ِ٘ـٜ  6  000/452/21 ؿكٓـ الالْ فٛق 5ٞن٘ي

 000/492/450رٕـ وُ 
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ِّايعولياتي-18 تشآٍسدّضيٌ



ٝ ٞاُلط كؿيف   (كياَ)ٞن٘ي

ٝ ٞاي غيل پلًّٙي ؿفتل ٔلوني  1  000/000/30ٞنيٙ

ٝ ٞاي راكي آمٔايٍِاٜ  2  000/000/80ٞنيٙ

 000/000/300ٞنيٙٝ ٞاي فلٍٚ  3

 000/000/100ٞنيٙٝ ٞاي عُٕ ٚ ٘مُ  4

 000/000/510رٕـ وُ 

 

ٍسدّضيٌِّايثاتتتَليذآتش-19



ٝ ٞاؿكٓـ ُلط كؿيف   (كياَ)ٞنيٙ

 000/187/210/2 85عمٛق ٚ ٔناياي واكوٙاٖ  1

 000/808/12 20ا٘ٛاؿ ا٘لهي  2

 000/615/926 100ٞنيٙٝ اًتٟالن  3

 200/049/45 10ٞنيٙٝ ٍٟ٘ـاكي ٚ تقٕيلات  4

 072/813/111-  ( ؿكٓـ5/3)ٞنيٙٝ ٞاي پيَ تيٙي ِ٘ـٜ 5

 272/472/306/3- رٕـ ٞنيٙٝ ٞاي تِٛيـ   6

 000/500/76 15ٞنيٙٝ ٞاي فّٕياتي  7

 500/043/24 100( 002/0)تيٕٝ واكؽا٘ٝ  8

 610/095/620 100واكٔنؿ تٌٟيالت تا٘ىي  9

 382/111/027/4رٕـ وُ ٞنيٙٝ ٞاي حاتت 
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ِّايهتغيشتَليذ-20 تشآٍسدّضيٌ

 

 (كياَ)ٞنيٙٝ ٞاؿكٓـ ُلط كؿيف 

 000/812/687/11 100ٔٛاؿ اِٚيٝ  1

 000/033/390 15عمٛق ٚ ٔناياي واكوٙاٖ  2

 000/232/51 80ا٘ٛاؿ ا٘لهي  3

 800/442/405 90ٞنيٙٝ ٞاي ٍٟ٘ـاكي ٚ تقٕيلات  4

ٝ ٞاي پيَ تيٙي ِ٘ـٜ  5  193/708/438-  ؿكٓـ 5/3ٞنيٙ

 993/227/973/12- رٕـ ٞنيٙٝ ٞاي ٔتغيل تِٛيـ  6

ٝ ٞاي فّٕياتي  7  000/500/433 85ٞنيٙ

ٝ ٞاي ٔتغيل تِٛيـ   993/727/406/13رٕـ وُ ٞنيٙ

 

ِّايولتَليذ-21 تشآٍسدّضيٌ

ٝ ٞاي ٔتغيل تِٛيـ          ٞنيٙٝ ٞاي وُ تِٛيـ = ٞنيٙٝ حاتت تِٛيـ + ٞنيٙ

ٝ ٞاي وُ تِٛيـ = 382/111/027/4+993/727/406/13=375/839/433/17كياَ         ٞنيٙ
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هحاسثِليوتتوامضذُ-22

ليٕت تٕاْ ُـٜ ٞلويّٛ  = ٞنيٙٝ ٞاي وُ تِٛيـ        

      ؽلفيت إًي تِٛيـ 

ليٕت تٕاْ ُـٜ ٞلويّٛ     =       375/839/433/17    = 8717    
      000/000/2 



ٍسدليوتفشٍشآتش-23



ٝ ٞا ُلط كؿيف  وُ اكمٍ تِٛيـ تلاًاى  (كياَ)ٞنيٙ

ؽلفيت إًي 

 375/839/433/17 8717ليٕت تٕاْ ُـٜ ٞل ويّٛ  1

 000/000/664/22 11332ليٕت فلٍٚ ٞل ويّٛ  2

 000/000/230/5 2615ًٛؿ ٞل ويّٛ   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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:فشٍشولهحاسثِ-1

 فلٍٚ وُ =  ٞل ويّٛليٕت فلٍٚ ×تِٛيـ ؽلفيت 

فشٍشول=11332×2000000=000/000/664/22

 

 :هحاسثِسَدسالياًِ-2

سَدول=ظشفيتتَليذ×سَدّشويلَ

سَدول=000/000/2×2615=000/000/230/5

هحاسثِّضيٌِتَليذدسًمطِسشتسش-3

ِسش=ّضيٌِثاتت ًِمطِسشت ّضيٌ

ّضيٌِهتغيش

 فلٍٚ وُ    

 

  883/222/822/9
59/01

382/111/027/4

000/000/664/22

993/727/406/13
1

382/111/0727/4







ٝ  تِٛيـ ؿك ٘مغٝ ًلتٌل  =  ٞنيٙ

 

تَليذًمطِسشتسشدسصذهحاسثِ  -4

ِثاتت×100 ًمطِسشتسشدس دسصذتَليذ=ّضيٌ

ِهتغيش فشٍشول–ّضيٌ

 درصد تونيد در وقطه سربسر=        382/111/027/4           ×100=5/43دسصذ

         993/727/406/13-000/000/664/22 

 

-1  
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هحاسثِصهاىتشگطتسشهايِ-5



ًشختاصگطتسشهايِ-5-1

ًشختاصگطتسشهايِ=سَدساالًِ×100

ِگزاسيول سشهاي



ًشختاصگطتسشهايِ= 

 

تشگطتسشهايِدٍسُ-5-2

ؿٚكٜ تلٌِت ًلٔايٝ     = ًلٔايٝ وُ         =                  
       ًٛؿوُ 

 
ؿٚكٜ تلٌِت ًلٔايٝ       =   220/356/349/18 =   5/3 (ًٝ ًاَ ٚ پٙذ ٔاٜ)  

           000/000/230/5 

 

عمٛق ًلا٘ٝ = ٜ    وُ عمٛق ٔاٞاٖ    هحاسثِحمَقسشاًِ-6

             تقـاؿ وُ واكوٙاٖ 

 

30/762/4/ريال    
39

000/730/185
 =  ٝ٘عمٛق ًلا

5/28100
220/256/349/18

000/000/230/5
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 ٍتستِتٌذيوطوص

 
هحاسثِفشٍشسشاًِ-7

       فلٍٚ ًلا٘ٝ   =     فلٍٚ وُ                      

     تقـاؿ وُ واكوٙاٖ 

 

 فلٍٚ  ًلا٘ٝ =   000/000/664/22   = 205/128/58كياَ      

                  39 

هحاسثِسطحصيشتٌايسشاًِ-8

ٖ ٞا      ًغظ ميلتٙاي ًلا٘ٝ     =  ٌٔاعت وُ ًاؽتٕا

           تقـاؿ واكوٙاٖ 

 

ًغظ ميلتٙاي ًلا٘ٝ  =  2400 = 5/61       ٔتل ٔلتـ 
               39 



هحاسثِسشهايِگزاسيسشاًِثاتت-9

ٝ ٌقاكي حاتت ًلا٘ٝ    = ًلٔايٝ ٌقاكي حاتت       ًلٔاي

          تقـاؿ وُ واكوٙاٖ

 

ًلٔايٝ ٌقاكي حاتت ًلا٘ٝ     =   000/750/021/12 =000/250/308=كياَ 

           39 
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 ٍتستِتٌذيوطوص

 

 ًسثتاسصشافضٍدُهاضييآالت-10

ٗ آالت تِٛيـ × 100    ٗ آالت تٝ ًلٔايٝ حاتت    = اكمٍ ٔاُي ؿكٓـ اكمٍ ٔاُي
ٝ ٌقاكي حاتت      ًلٔاي

 
ٗ آالت تٝ ًلٔايٝ حاتت   =  000/000/810/2× 100=4/23       ؿكٓـ  ؿكٓـاكمٍ ٔاُي

                   000/750/021/12 

 

دسصذواسوٌاىتَليذتِولواسوٌاى-11

دسصذواسوٌاىتَليذتِولواسوٌاى=تعذادواسوٌاىتَليذ×100
تعذادولواسوٌاى


ؿكٓـ واكوٙاٖ تِٛيـ تٝ وُ واكوٙاٖ   =   29   × 100 = 74    ؿكٓـ 
           39  

 

ِدسگشدشتِسشهايِثاتت-12 ًسثتسشهاي

ٌ٘ثت ًلٔايٝ ؿك ٌلؿٍ تٝ حاتت ًلا٘ٝ    = ًلٔايٝ ؿك ٌلؿٍ  ×  100           
     ًلٔايٝ حاتت 

 

ٌ٘ثت ًلٔايٝ ؿكٌلؿٍ تٝ حاتت ًلا٘ٝ   =  220/506/327/6× 100=6/52      ؿكٓـ 
        000/750/021/12  
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هحاسثِضاخصّايتْشٍُسيطشح-13

ًسثتسَدتِفشٍش-13-1

ٌ٘ثت ًٛؿ تٝ فلٍٚ وُ    =          ًٛؿ       × 100     
              فلٍٚ وُ 

     
ٌ٘ثت ًٛؿ تٝ فلٍٚ     =     000/000/230/5× 100=  1/23ؿكٓـ 

       000/000/664/22 

 

ًسثتسَدتِسشهايِثاتت-13-2

ٌ٘ثت ًٛؿ تٝ ًلٔايٝ حاتت     =           ًٛؿ     × 100     
               ًلٔايٝ حاتت 

 
ٌ٘ثت ًٛؿ تٝ ًلٔايٝ حاتت   =       000/000/230/5 × 100 = 5/43ؿكٓـ

         000/750/021/12 
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(صياى)خالصِجذٍلسَد-14

 

13871388138913901391ضشحسديف

 100 100 100 90 80ؿكٓـاًتفاؿٜ امؽلفيت  1

 2000 2000 2000 1800 1600 (تٗ)ٔيناٖ تِٛيـ  2

 000/000/664/22 000/000/664/22 000/000/664/22 000/600/397/20 000/200/131/18 (كياَ)فلٍٚ ؽاِْ  3

:  وٌلٔي ُٛؿ 4

ٞنيٙٝ ٞاي تِٛيـ 

500/071/947/13 438/455/690/15 375/839/433/17 375/839/433/17 375/839/433/17 

 625/160/230/5 625/160/230/5 625/160/230/5 562/144/707/4 500/128/184/4ًٛؿ٘اٚيوٜ  5

: وٌلٔي ُٛؿ 6

ٝ ٞاي فّٕياتي  ٞنيٙ

000/000/408 000/000/459 000/000/510 000/000/510 000/000/510 

 625/160/230/5 625/160/230/5 625/160/230/5 562/144/248/4 500/128/776/3ًٛؿفّٕياتي  7

: وٌلٔي ُٛؿ 8

ٝ ٞاي غيلفّٕياتي  ٞنيٙ

600/285/897 300/446/009/1 000/607/121/1 000/607/121/1 000/607/121/1 

 625/553/598/3 625/553/598/3 625/553/598/3 262/698/238/3 900/842/878/2ٚيوٜ (مياٖ)ًٛؿ 9

- - - - - ٔاِيات ٚ ًٛؿ ًٟاْ  10

ًٛؿپي  11

امٔاِيات ًٟاْ 

900/842/878/2 262/698/238/3 625/855/359 625/855/359 625/855/359 

 412/648/314/13 478/609/971 162/541/117/6 900/842/878/2- ًٛؿٚمياٖ ًٙٛاتي  12

 037/202/913/16 412/648/314/13 787/094/716/9 162/541/117/6 900/842/878/2ًٛؿ٘مُ تٝ تلام٘أٝ  13
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