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 طرح  خالصه
�  مشخص�ت خ�صه هب�گ  ط�

�  ن�م  غ�رهآب و انگ�ر شی�ه ط�

 کش�ورزی  تب�یلی صن�یع یدستنییپ� فع�لیت  زمینه

� اج�ای محل است�ن  شم�لی خ�اس�ن ط�

� اج�ای محل شه�ست�ن  بی�ک صنعتی شه�ک ط�

 تن)  ۵۰۰( غ�رهآب و )تن ۱٬۰۰۰( انگ�ر شی�ه محص�ل/محص��ت ن�م

 ۱٬۵۰۰ تن  ت�لی�  ظ�فیت

 بن�ی بسته تجهی�ات و غ�ره انگ�ر، �ز ی م�ردن اولیه م�اد

 نف� ۲۱ ییزااشتغ�ل

 مت�م�بع  ۶,۱۰۰ �ز یم�ردن  زمین

 مت�م�بع  ۲,۴۲۵ �بن� یز

 �ز ی م�ردن آب و ان�ژی

 س�ل  در  مت�مکعب ۴۰,۰۰۰ آب  مص�ف می�ان

 ل�وات یک ۱۰۰ ب�ق ت�ان 

 س�ل  در  مت�مکعب ۵۰۰,۰۰۰ گ�ز 

 ری�ل میلی�ن ۱۶۵,۴۰۰ ث�بت  س�م�یه

 ری�ل میلی�ن ۶۶,۷۹۷ اول)  (س�ل گ�دش در س�م�یه

 س�ل ۳٫۷۳ درص�)  ٪۰ (در س�م�یه ب�زگشت دوره

 ری�ل میلی�ن NPV ( ۲۰۱٬۵۸۴( فعلی ارزش خ�لص

�  درص� ۴۳% ٪ ۲۰ در )IRR( داخلی ب�زده ن�

�  درص� MIRR( %۲۶( ش�هل یتع� ب�زده ن�

 ت�لی� ظ�فیت درص� ۲۹% س� س�به نقطه

�  ری�ل ۲۴۰٬۰۰۰ (د�ر)  ارز تسعی� ن�
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 چکی�ه
 �انیم   ل یتحل   خص�صبه  آن  ج�انب  یتم�م   یب�رس  و  غ�رهآب  و  انگ�ر  شی�ه  محص�ل  ب�زار  مط�لعه  ه�ف  ط��   نیا  در

 .است یخ�رج و یداخل  ب�زار در محص�ل نیا یتق�ض� و ع�ضه

 محص��ت ی� محص�ل ع�فیم ۱-۱
 نظی�  م�اردی  ت�جیهی،  ط��   محصـ�ل  مع�فی در  شـ�د.می  پ�داخته  (محصـ��ت)  محصـ�ل  مع�فی به  بخش  این در

گی  مشــــخصــــ�ت،  محصــــ�ل، به متعلق  ISIC ک�ه�ی کلیه   تع�فه ک�  ،محصــــ�ل اســــت�ن�ارده�ی  و ک�رب�ده�  ه�،وی�

 .ش�دمی آورده محص�ل �تین ن�م و محیطیزیست رده گم�کی،

 کیسیآ یبن� طبقه طبق  غ�رهآب و انگ�ر شی�ه  مشخص�ت :۱ ج�ول
 محیطی زیست  رده گم�کی تع�فه آیسیک ک� محص�ل انگلیسی ن�م محص�ل ن�م

 Grape syrup ۱۵۱۳۵۱۲۴۸۹ ۱۳۰۲۱۹۰۰ ۳ انگ�ر شی�ه

 Unripe grape juice ۱۵۱۳۵۱۲۴۸۴ ۲۰۰۹۸۰۹۰ ۳ غ�رهآب

 ب� ســهیمق� در  انگ�ر  �هیشــ  .�یآیم   دســت  به انگ�ر  آب از که  اســت انگ�ر  یه�ف�آورده از  یکی  دوشــ�ب، �ی  و انگ�ر  �هیشــ 

 �یل�  شــه�  نیا .کن�یم   جب�ان را  رفتهازدســت یان�ژ  آن ان�ک مق�ار  مصــ�ف و  دارد  ییب��  الع�دهف�ق  یک�ل�  انگ�ر،

 است. میکلس یمق�ار و فسف� م،ی�یمن آهن، چ�ن یام�ح و A، B، C یه�نیت�م یو یح�و

 و  اســت  C  نیت�م یو  یدارا  غ�رهآب .رودیم   ک�ر به غ�ا  ک�دن  ت�ش و  دادن  طعم  یب�ا  که  اســت غ�ره  عصــ�ره�   غ�رهآب

 کننـ�ه،یضــــــ�عف�ن  بـ�تیت�ک  ل یـ دل  ـبه  نیهمچن  ـب�شــــــ�.  م�ث�  هـ�لثـه ی�یخ�ن�  و  دهـ�ن  مخـ�ط  التهـ�ب  در  ت�اـن�یم 

ک  در ت�ان�یم   ب�ش�. �یمف روده ک�م دفع  در و روده و مع�ه ک�دن پ�

 پ�وژه  مع�فی ۱-۲
  یع�ت یضـ� محصـ�ل  دو  نیا �یت�ل کن�ر در  که  ،اسـت  غ�رهآب  تن  ۵۰۰ و انگ�ر  �هیشـ  تن  ۱٬۰۰۰  شـ�مل  ی�یت�ل  محصـ��ت

ــ�دیم   جـ�دیا  تن ۱٬۰۰۰  تیـ ظ�ف  ـب�  کنجـ�ـله  ـن�م  ـب� ــمنـ�  کـه شـــ  هـ�یم�غـ�ار  و  هـ�یدامـ�ار  مصـــــ�رف  یب�ا  و ب�ده  ارزشـــ

 گ�فت. نظ� در س�م محص�ل عن�انبه ت�انیم  و ش�دیم  استف�ده

 پ�وژه ی�سیس و یف�هنگ ی،اجتم�ع ی،اقتص�د م�حظ�ت ۱-۲-۱

ــ�ر  مختلف  من�طق  در واح�  اح�اث ک� که  کشـ ــت  م�ا ــت  �یپ�امک�ن  دارد  وج�د انگ�ر  کشـ ــت�ن  جهتنیازا که  اسـ  اسـ

ک� از  یکشــ�ر  ۸  رتبه  ب�دن  دارا  و  هکت�ر  ۱۶٬۴۲۱  ســطح  در تن  ۲۰۰٬۰۰۰ از  شیب �یت�ل  ب�  یشــم�ل  خ�اســ�ن  من�ســب  م�ا

 ضـ�من �ین  CIS  عضـ� یکشـ�ره� به  یکی�دن اـست.  خصـ�ص  نیا  در �یت�ل و نیت�م   �هیزنج و انگ�ر خ�ـشه  ج�دیا  جهت

  است. یص�درات ه�ف یب�زاره� نیت�م 

 پ�وژه  ی�بیمک�ن ۱-۳
ــه�ک در  پ�وژه  این ــنعتی  شـ ــم�ره قطعه  در بجن�رد بی�ک صـ ــ�ت  ب� ۰۲۱  شـ  خ�اه�  اج�ا  ) ۴۱۴۶۹۸۷٬۵۲۱۷۳۰( مختصـ

 .است ش�هارائه زی� شکل  در پ�وژه محل  GIS نقشه و ش�
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 بجن�رد  صنعتی شه�ک به  نسبت پیشنه�دی  قطعه مک�نی  م�قعیت :۱ نقشه

 
 :است زی� ج�ول طبق م�ردنی�ز ه�یزی�س�خت اس�س ب� پ�وژه محل  م�ج�د امک�ن�ت و اط�ع�ت

 ط�� پیشنه�دی محل  ت� م�ردنی�ز زی�س�خت ف�صله :۲ ج�ول
 ت�ضیح�ت  (کیل�مت�)  پ�وژه محل ت�  ف�صله م�ردنی�ز  زی�س�خت ردیف

 است م�ج�د ۰ آب ۱

 است م�ج�د ۰ ب�ق ۲

 است م�ج�د ۰ گ�ز  ۳

 است م�ج�د ۰ تلفن ۴

  ۱ از کمت� اصلی راه ۵

  ۰ ف�عی  راه ۶

  ۸ بجن�رد ف�ودگ�ه ۷

  ۴۱۷ بهشه�  امی�آب�د بن�ر ۸

  ۱٬۴۹۳ بن�رعب�س  ۹

  ۱۷۰ ج�ین آهنراه ایستگ�ه ۱۰

  ۱۹۲ ج�ج�م  آهنراه ایستگ�ه ۱۱
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�  محص��ت ف�وش و اولیه  م�اد قیمت ۱-۴  ط�
 همچنین و اولیه  م�اد تهیه  ال�ام�ت  ب�رســـــی و  ب�دن  داخلی ی�  وارداتی  لح�ظ به  ط��  اولیه  م�اد نیت�م   نح�ه تعیین

 .گی�ی�می ق�ار ارزی�بی م�رد ت�جیهی ط��  محص��ت واقعی قیمت تعیین

 ری�ل) (میلی�ن اولیه  م�اد ه�ینه و می�ان :۳ ج�ول
 کل  ه�ینه   تن ه� ه�ینه (تن) س��نه مص�ف ن یت�م محل واح� اولیه  م�اد ن�م ردیف

 ۳۲۰٬۰۰۰ ۸۰ ۴٬۰۰۰ شم�لی خ�اس�ن است�ن تن انگ�ر ۱

 ۶۲٬۵۰۰ ۵۰ ۱٬۲۵۰ شم�لی خ�اس�ن است�ن تن غ�ره ۲

 ۵۱۰ ۰٫۳ ۱٬۷۰۰ شم�لی خ�اس�ن است�ن ع�دی)   ه�ار بسته( ع�د گ�می ۲۵۰ بن�یبسته ۳

 ۵۸۵ ۰٫۶۵ ۹۰۰ شم�لی خ�اس�ن است�ن ع�دی   ه�ار ع�د(بسته گ�می ۵۰۰ بن�یبسته ۴

 ۶۴۲ ۱ ۶۴۲ شم�لی خ�اس�ن است�ن ع�دی   ه�ار ع�د(بسته گ�می  ۱۰۰۰ بن�یبسته ۵

 ۳۸۴٬۲۳۷ کل  جمع

 .گ�ددمی ارائه زی� ج�ول در ت�لی�ی محص�ل اط�ع�ت

 ری�ل) (میلی�ن محص�ل س��نه ف�وش  می�ان :۴ ج�ول
 کل درآم�   تن ه�  قیمت (تن)  س��نه ت�لی� محص�ل ن�م ردیف

 ۴۵۰٬۰۰۰ ۴۵۰ ۱٬۰۰۰ انگ�ر شی�ه ۱

 ۱۱۲٬۵۰۰ ۲۲۵ ۵۰۰ غ�رهآب ۲

 ۱٬۰۰۰ ۱ ۱٬۰۰۰ انگ�ر)  (تف�له کنج�له ۳

 ۵۶۳٬۵۰۰ کل  جمع

 خ�رجی)   و داخلی ب�زار( ه�آن آتی بینیپیش و فعلی تق�ض�ی و ع�ضه رون� ب�رسی ۱-۵
 وزارت  اط�ع�ت مط�بق  ب�داریبه�ه  ه�یپ�وانه  مج�ز  اســـ�س ب�  غ�رهآب و  انگ�ر شـــی�ه  ت�لی� ی�  داخلی  ع�ضـــه می�ان

 .ب�شن�می زی� ج�ول دو ص�رتبه ۱۳۹۹ ت� ۱۳۹۴ س�ل از تج�رت و مع�ن صنعت،

 غ�ره آب  و انگ�ر شی�ه  داخلی ع�ضه می�ان :۵ ج�ول
 (تن)  غ�رهآب اسمی ظ�فیت (تن)  انگ�ر شی�ه اسمی ظ�فیت س�ل

۱۳۹۴ ۳,۶۸۳ ۱,۷۳۴ 

۱۳۹۵ ۴,۴۳۸ ۱,۷۳۴ 

۱۳۹۶ ۴,۹۳۸ ۱,۷۳۴ 

۱۳۹۷ ۸,۱۳۸ ۱,۷۶۴ 

۱۳۹۸ ۸,۵۱۳ ۱,۷۶۴ 

۱۳۹۹ ۱۱,۵۱۳ ۱,۷۶۴ 

 و مع�ن  صـــــنعت،  وزارت از  اخ�شـــــ�ه  اط�ع�ت به  ت�جه ب�  ۱۳۹۹ ســـــ�ل  در  فع�ل یواح�ه�  اط�ع�ت  �یز ج�ول در

 .ش�دیم  ارائه تج�رت
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 ۱۳۹۹ س�ل در انگ�ر شی�ه  فع�ل واح�ه�ی اط�ع�ت :۶ ج�ول
 (تن)  اسمی ظ�فیت مج�ز س�ل شه�ست�ن واح� ن�م  ردیف

 ۸۰۰ ۱۳۸۸  ارومیه آدا  اروم ۱

 ۳۵۰ ۱۳۸۵  ارومیه دهخ�ارق�نی  فیضی رحم�ن ۲

 ۱۳ ۱۳۸۴  شه�ض�  احم�ی  خ�ن اب�اهیم ۳

 ۳۰ ۱۳۹۰  شه�ض�  دار  ج�ی�ه اصغ� ۴

 ۳۳۰ ۱۳۹۲  م�ی�  غ�ب دانه ه�نه ۵

 ۱۰۰ ۱۳۹۲  اردک�ن س�مت  شی�ینی ب�س�م ۶

 ۳۰۰ ۱۳۹۵  ی�د  شی�رض� غ�ایی صن�یع مجتمع ۷

 ۲۵۰ ۱۳۹۴  ب�وجن  خ�ص سه�می دشت سب� سیب�س�ن غ�ایی صن�یع ۸

 ۲۰ ۱۳۹۵  ب�وجن  بل�اجی  ط�یی تن�یس ۹

� ت�لی�ی ۱۰  ۵۰ ۱۳۹۷  میمه  و شه�ش�هین چین س�

 ۱۵۰ ۱۳۹۷  سمی�م  کک س�ن اروم ۱۱

ک�یس  ۱۲  ۱,۵۰۰ ۱۳۹۹  ارومیه پ�

 ۲۰۰ ۱۳۹۶  م�ن�  م�ن�  ک�م ت�شی ۱۳

 ۲۰۰ ۱۳۹۸  ک�یمرب�ط ه�ف�د غ�ایی م�اد ت�لی� مهن�سی ش�کت ۱۴

 ۱۰ ۱۳۹۴  قم پ�رس  زرن�ب ۱۵

 ۵۰ ۱۳۹۳  ی�د  پ�ر م�ادی  اصغ�علی ۱۶

 ۱۰۰ ۱۳۹۲  تفت حی�ت آب مه�ی ۱۷

 ۱۰۰ ۱۳۹۶  تفت ی�د  حل�ای شی�ین ۱۸

 ۶۰ ۱۳۹۵  به�ر به�ر صنعت شی�ین ۱۹

 ۱۳۹۹ س�ل در غ�رهآب   فع�ل واح�ه�ی  اط�ع�ت :۷ ج�ول
 (تن)  اسمی ظ�فیت مج�ز س�ل شه�ست�ن ) غ�رهآب( واح� ن�م  ردیف

 ۱۰۰ ۱۳۸۸ ارومیه آدا  اروم ۱

�  شمش�د  وکنس�و کمپ�ت ۲  ۱۸۴ ۱۳۷۹ ک�

 ۳۰۰ ۱۳۷۹ شه�ی�ر  شه�ی�ر زرج�م - جه�می محبتی ج�ل ۳

 ۲۰۰ ۱۳۷۹ نظ�آب�د  ت�گل ای�ان  صنعت و کشت ۴

 ۵۰۰ ۱۳۷۸ س�وجب�غ زاده مق�س علی سی� ۵

 ۱۵۰ ۱۳۷۵ ابه�  پ�ین ۶

 ۱۰۰ ۱۳۷۷ شی�از تی�ن�شت ت�لی�ی ۷

 ۱۰۰ ۱۳۷۶ شی�از یپ�چم ا� حشمت و ا� ق�رت ۸

 ۱۰۰ ۱۳۶۰ ی�د  ی�د میخ�ش ۹

 ۳۰ ۱۳۹۷ اصفه�ن سپ�ه�ن سپه� سیمین ۱۰



 ۷ مط�لعه ب�زارفصل اول: 
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ن 
سا

خرا
 

  ب�اب�  ۱۳۹۹ ســ�ل در انگ�ر  شــی�ه محصــ�ل در  صــ�درشــ�ه  ه�آن  ب�ای  پ�وانه که واح�ه�یی  ظ�فیت  کهاین به  ت�جه ب�

 ،�یآیم   دســت به  ۰٫۴۰۰۶۷۷  ضــ�یب  ع�د دو  این  تقســیم از  ،اســت تن  ۴۶۱۳ ســ�ل  این  واقعی  ظ�فیت و  تن ۱۱٬۵۱۳

 ۱  ضـــ�یب  فع�ل  واح�ه�ی و پ�وانه  دارای واح�ه�ی  ظ�فیت  ب�دن  یکســـ�ن  دلیل  به  غ�رهآب محصـــ�ل در همچنین

 اسـ�س  ب�  ظ�فیت  در  ضـ�یب  این  ضـ�ب از  ه�سـ�ل  واقعی  ظ�فیت  آوردن  دسـت به  ب�ای  ت�انیم  که  �یآیم   دسـت به

 .ش�ن�یم  ح�صل  زی� ج�ول دو ض�ایب این اعم�ل ب� ل�ا نم�د. استف�ده ب�داریبه�ه یه�پ�وانه

 ۱۳۹۸ ت� ۱۳۹۴ ه�یس�ل در  فع�ل  واح�ه�ی واقعی ت�لی�ی ظ�فیت :۸ ج�ول
 (تن)  غ�رهآب تق�یبی اسمی ظ�فیت (تن)  انگ�ر شی�ه تق�یبی اسمی ظ�فیت س�ل

۱۳۹۴ ۱,۴۷۶ ۱,۷۳۴ 

۱۳۹۵ ۱,۷۷۸ ۱,۷۳۴ 

۱۳۹۶ ۱,۹۷۹ ۱,۷۳۴ 

۱۳۹۷ ۳,۲۶۱ ۱,۷۶۴ 

۱۳۹۸ ۳,۴۱۱ ۱,۷۶۴ 

۱۳۹۹ ۴,۶۱۳ ۱,۷۶۴ 

  یخط  �نیرگ�سـ   اسـ�س ب�  ۱۴۰۴ سـ�ل ت�  ف�ق ج�ول مط�بق  را انگ�ر  شـی�ه �یت�ل  یبیتق� �انیم   بینیپیش �یز  نم�دار

 .ده�یم  نش�ن

 انگ�ر  شی�ه  ت�لی� تق�یبی می�ان بینیپیش  :۱ نم�دار

 
 است. ش�هارائه �یز ج�ول در ۱۴۰۴ ت� ۱۴۰۰ س�ل از یداخل  �یت�ل ش�هبینیپیش  مق�ار

۱٬۴۷۶
۱٬۷۷۸ ۱٬۹۷۹

۳٬۲۶۱ ۳٬۴۱۱

۴٬۶۱۳
۴٬۹۴۰

۵٬۵۶۴
۶٬۱۸۹

۶٬۸۱۴
۷٬۴۳۹

۰

۱٬۰۰۰

۲٬۰۰۰

۳٬۰۰۰

۴٬۰۰۰

۵٬۰۰۰

۶٬۰۰۰

۷٬۰۰۰

۸٬۰۰۰

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴



 ۸ مط�لعه ب�زارفصل اول: 
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 ۱۴۰۴ ت� ۱۴۰۰ س�ل از  انگ�ر  شی�ه داخلی ت�لی� ش�هبینیپیش مق�ار :۹ ج�ول
 ت�لی�  می�ان بینیپیش  س�ل

۱۴۰۰ ۴,۹۴۰ 

۱۴۰۱ ۵,۵۶۴ 

۱۴۰۲ ۶,۱۸۹ 

۱۴۰۳ ۶,۸۱۴ 

۱۴۰۴ ۷,۴۳۹ 

  صـــع�دی  ۱۴۰۴ ت�  ۱۴۰۰  ســـ�ل از  کشـــ�ر انگ�ر  شـــی�ه ت�لی�  می�ان ،دهن�یم   نشـــ�ن  ف�ق ج�ول و  نم�دار کهچن�ن  هم

 دارد. وج�د ج�ی� یه�ک�رخ�نه اح�اث ب�ای ظ�فیت ل�ا است،

  خطی رگ�ســــی�ن اســــ�س  ب�  ۱۴۰۴ ســــ�ل  ت�  ف�ق ج�ول مط�بق  را  غ�رهآب ت�لی�  تق�یبی می�ان  بینیپیش زی�  نم�دار

 .ده�یم  نش�ن

 غ�ره آب  ت�لی� تق�یبی می�ان بینیپیش  :۲ نم�دار

 
 است. ش�هارائه �یز ج�ول در ۱۴۰۴ ت� ۱۴۰۰ س�ل از یداخل  �یت�ل ش�هبینیپیش  مق�ار

 ۱۴۰۴ ت� ۱۴۰۰ س�ل از غ�رهآب   داخلی ت�لی� ش�هبینیپیش مق�ار :۱۰ ج�ول
 ت�لی�  می�ان بینیپیش  س�ل

۱۴۰۰ ۱,۷۷۶ 

۱۴۰۱ ۱,۷۸۴ 

۱۴۰۲ ۱,۷۹۱ 

۱۴۰۳ ۱,۷۹۹ 

۱۴۰۴ ۱,۸۰۷ 

۱٬۷۳۴ ۱٬۷۳۴ ۱٬۷۳۴

۱٬۷۶۴ ۱٬۷۶۴ ۱٬۷۶۴
۱٬۷۷۶

۱٬۷۸۴
۱٬۷۹۱

۱٬۷۹۹
۱٬۸۰۷

۱٬۶۸۰

۱٬۷۰۰

۱٬۷۲۰

۱٬۷۴۰

۱٬۷۶۰

۱٬۷۸۰

۱٬۸۰۰

۱٬۸۲۰

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴



 ۹ مط�لعه ب�زارفصل اول: 
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  شــیب ب� البته  اســت  اف�ایش به  رو  کشــ�ر  در  غ�رهآب ت�لی� می�ان ده�یم   نشــ�ن  ف�ق  ج�ول و نم�دار  که همچن�ن

 کم. خیلی

ــ�ر  بــه  واردات  می�ان ــنــ�یع،  بــ�زرگــ�نی،  اتــ�ق  اط�عــ�ت  اســـــــ�س  ب�  کشـــ   آدرس  بــ�  ته�ان  کشـــــــ�ورزی  و  معــ�دن  صـــ

http://www.tccim.ir  ــت.  زی� ج�ول مط�بق ــ�ل  (اط�ع�ت  اس  عن�انبه  اط�ع�ت  ل�ا ن�ارد  وج�د  ۱۳۹۹ و  ۱۳۹۸  س

 است) ش�هگ�فته نظ� در ۱۳۹۷ ت� ۱۳۹۴ س�ل از آتی ه�یس�ل بینیپیش ب�ای اولیه یه�داده

 ۱۳۹۷ ت� ۱۳۹۴ ه�یس�ل  طی  کش�ر به ۳۰۲۱۹۰۰  گم�کی تع�فه  ب�  انگ�ر شی�ه واردات می�ان :۱۱ ج�ول
 واردکنن�ه  کش�ره�ی (تن)  واردات می�ان س�ل

 ک�ن�دا و شیلی، س�ئیس، ایت�لی�، آلم�ن، است�الی�، ک�ه، ت�کیه، اسپ�نی�، هلن�، ف�انسه، هن�، چین، ۹۶۱ ۱۳۹۴

 ام�رات و ب�زیل، س�ئیس، ایت�لی�، آلم�ن، است�الی�، ت�کیه، اسپ�نی�، هلن�، ف�انسه، هن�، افغ�نست�ن، چین، ۳۸۱ ۱۳۹۵

 ک�ن�دا  و ات�یش س�ئیس، ف�انسه، است�الی�، ت�کیه، افغ�نست�ن، هلن�، ف�انسه، هن�، ام�رات، چین، ۳۶۷ ۱۳۹۶

 اسل�ونی و کنگهنگ ف�انسه، است�الی�، گ�جست�ن، ت�کیه، اسپ�نی�، هلن�، ف�انسه، هن�، ام�رات، چین، ۲۲۵ ۱۳۹۷

 ب�  را  اع�اد تم�می  انگ�ر  شـی�ه  آوردن  دسـت به  ب�ای ل�ا  اسـت نب�تی  شـی�ه به م�ب�ط  ف�ق  تع�فه  ک�  کهاین به  ت�جه ب�

ــی�ه  واردات آم�ر  بن�ب�این .میکنیم   تقســـیم  ۱۰  تن  ۲۳ و  ،۳۷  ،۳۸  ،۹۶  ب�اب�  ت�تیب به  ۱۳۹۷  ت�  ۱۳۹۴ ســـ�ل  از انگ�ر  شـ

ــ�ر به  ۲۰۰۹۸۰۹۰  یگم�ک  تع�فه  غ�رهآب  واردات �انیم   .می�یگ یم   نظ� در ــ�ل  یط  کش ــف�  ب�اب�  ۱۳۹۷  ت�  ۱۳۹۴ یه�س   ص

 است. ب�ده

  نشـ�ن  خطی رگ�سـی�ن  اسـ�س ب�  ۱۴۰۴  سـ�ل  ت�  ف�ق ج�ول  مط�بق را انگ�ر  شـی�ه  واردات می�ان  بینیپیش زی�  نم�دار

 .ده�یم 

 انگ�ر  شی�ه  واردات  تق�یبی می�ان بینیپیش   :۳ نم�دار

 
 است. ش�هارائه زی� ج�ول در ۱۴۰۴ ت� ۱۴۰۰ س�ل از واردات ش�هبینیپیش  مق�ار

۹۶

۳۸ ۳۷
۲۳

-۷ -۲۹
-۵۱

-۷۳
-۹۵

-۱۱۷
-۱۳۹

-۲۰۰

-۱۵۰

-۱۰۰

-۵۰

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴

http://www.tccim.ir/


 ۱۰ مط�لعه ب�زارفصل اول: 
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 ۱۴۰۴ ت�  ۱۴۰۰  س�ل  از انگ�ر شی�ه  واردات  ش�هبینیپیش مق�ار :۱۲ ج�ول
 واردات  می�ان بینیپیش  س�ل

 صف�  ح�ود ۱۳۹۸

 صف�  ح�ود ۱۳۹۹

 صف�  ح�ود ۱۴۰۰

 صف�  ح�ود ۱۴۰۱

 صف�  ح�ود ۱۴۰۲

 صف�  ح�ود ۱۴۰۳

 صف�  ح�ود ۱۴۰۴

 را  صـــف� ح�ود  بینیپیش و  ب�ده  ن�ولی انگ�ر  شـــی�ه  واردات می�ان ده�یم   نشـــ�ن  ف�ق  ج�ول و نم�دار  که همچن�ن

 داریم. ۱۴۰۴ ت� ۱۴۰۰ ه�یس�ل در

 .است صف� کش�ر در غ�رهآب واردات می�ان ده�یم  نش�ن ف�ق ج�ول و نم�دار همچنین

 و مع�دن  صــــن�یع،  ب�زرگ�نی،  ات�ق  اط�ع�ت  اســــ�س  ب� کشــــ�ر از  غ�رهآب و انگ�ر  شــــی�ه محصــــ�ل  دو  صــــ�درات می�ان

ــ�ورزی ــت  زی� ج�ول  دو مط�بق  http:www/tccim/ir  آدرس  ب�  ته�ان  کشــ ــ�ل  (اط�ع�ت  اســ   وج�د  ۱۳۹۹ و  ۱۳۹۸ ســ

  ش�هگ�فته  نظ� در  ۱۳۹۷ ت�  ۱۳۹۴ س�ل  از  آتی  ه�یس�ل بینیپیش  ب�ای اولیه  ه�یداده عن�انبه  اط�ع�ت  ل�ا  ن�ارد

 .است)

 ۱۳۹۷ ت�  ۱۳۹۴ ه�یس�ل  طی انگ�ر  شی�ه ص�درات  بینیپیش  �انیم  :۱۳ ج�ول
 محص��ت  ص�ور کش�ره�ی تن) ( ص�درات می�ان گم�کی تع�فه س�ل

۱۳۹۴ ۱۳۰۲۱۹۰۰ ۱۲٬۵۴۱ 
 روسیه، گ�جست�ن، افغ�نست�ن، ک�یت، آلم�ن، ف�انسه، ام�رات، م�ل�ی، ت�کیه، ع�اق،

 ک�ن�دا و دانم�رک است�الی�، ک�ه، چک، آذرب�یج�ن، انگلست�ن، هن�، بلغ�رست�ن،

۱۳۹۵ ۱۳۰۲۱۹۰۰ ۹۴۱ 
  هلن�، ،س�ئیس ک�یت، انگلست�ن، افغ�نست�ن، ام�رات، آلم�ن، ت�کیه، م�ل�ی، ع�اق،

 عم�ن و آذرب�یج�ن است�الی�، روسیه،

۱۳۹۶ ۱۳۰۲۱۹۰۰ ۶٬۷۷۳ 
  ژاپن، چک، افغ�نست�ن، ام�رات، آلم�ن، ت�کیه، م�ل�ی، سنگ�پ�ر، ،ف�انسه ع�اق،

کست�ن، ک�یت، ت�کمنست�ن،  آذرب�یج�ن و است�الی� روسیه، قط�، پ�

۱۳۹۷ ۱۳۰۲۱۹۰۰ ۹٬۴۲۰ 
  روسیه، سنگ�پ�ر، ک�یت، ت�یلن�، افغ�نست�ن، ام�رات، آلم�ن، ت�کیه، م�ل�ی، ع�اق،

 عم�ن و آذرب�یج�ن است�الی�،

 ب�  را  اع�اد تم�می  انگ�ر  شـی�ه  آوردن  دسـت به  ب�ای ل�ا  اسـت نب�تی  شـی�ه به م�ب�ط  ف�ق  تع�فه  ک�  کهاین به  ت�جه ب�

 و  ،۶۷۷  ،۱٬۲۵۴،۹۴  ب�اب�  ت�تیب به  ۱۳۹۷ ت�  ۱۳۹۴ ســــ�ل  از انگ�ر  شــــی�ه  صــــ�درات آم�ر  بن�ب�این .میکنیم  تقســــیم  ۱۰

 یم.�یگ یم  نظ� در تن ۹۴۲

 ب�  غی�خطی رگ�ـسی�ن  اـس�س ب�  ۱۴۰۴ ـس�ل ت�  ف�ق ج�ول  مط�بق  را انگ�ر  ـشی�ه  صـ�درات می�ان  بینیپیش زی�  نم�دار

  شـــ�ی�ن .ده�یم  نشـــ�ن  اســـت،  آم�هدســـتبه لینگ�  اف�ارن�م محیط در  ســـ�زیبهینه مســـئله یک  حل   ب� که  زی�  ت�بع 

  تـب�ـیل  ۱۴  ـت� ۴ اعـ�اد  ـبه  انتقـ�ل  ـب�  را  ۱۴۰۴  ـت�  ۱۳۹۴  هـ�یســـــ�ل خطـ�  انتشـــــ�ر  از  جل�گی�ی دلـیل   ـبه ـکه  اســـــت  گفتن

http://www.tccim.ir/
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 در  𝑥𝑥  ج�یگ�ین را  ۱۳  مق�ار  که  اسـت  ک�فی  ۱۴۰۳  سـ�ل در  واردات  می�ان آوردن  دسـت به  ب�ای  مث�لعن�انبه  میاک�ده

 نم�ییم. زی� ت�بع 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
۴۴۶۰۲
𝑥𝑥 − ۸۱𝑥𝑥۲ + ۲۳۸۱𝑥𝑥 − ۱۸۱۲۳, 

 انگ�ر  شی�ه ص�درات تق�یبی می�ان بینیپیش  : ۴ نم�دار

 
 ۱۴۰۴ ت�  ۱۴۰۰ ه�یس�ل  طی انگ�ر  شی�ه ص�درات  بینیپیش مق�ار :۱۴ ج�ول

 ص�درات  می�ان بینیپیش  س�ل

۱۳۹۸ ۱,۳۱۶ 

۱۳۹۹ ۱,۷۰۱ 

۱۴۰۰ ۲,۰۴۷ 

۱۴۰۱ ۲,۳۲۲ 

۱۴۰۲ ۲,۵۰۲ 

۱۴۰۳ ۲,۵۷۲ 

۱۴۰۴ ۲,۵۲۱ 

 و  ک�هش به  رو   ۱۳۹۶  ت�  ۱۳۹۴ ســ�ل از انگ�ر  شــی�ه  صــ�درات  می�ان ده�یم  نشــ�ن  ف�ق  ج�ول و نم�دار  که همچن�ن

 .است م�یم شیب ب� ک�هش ۱۴۰۴ ت� ۱۴۰۳ از و اف�ایش ۱۴۰۳ ت� ۱۳۹۶ س�ل از

 نم�د. بینیپیش ۱۳۹۷ ت� ۱۳۹۴ یه�داده اس�س ب� ت�انینم و ب�ده صف� غ�رهآب ص�درات

  اســت  صــ�درات  می�ان منه�ی  واردات می�ان  بع�وه  داخلی ت�لی�  می�ان  ب�اب� که  انگ�ر  شــی�ه  داخلی  تق�ضــ�ی می�ان

 است آم�ه زی� ج�ول در

۱٬۲۵۴

۹۴

۶۷۷
۹۴۲

۱٬۳۱۶

۱٬۷۰۱

۲٬۰۴۷
۲٬۳۲۲

۲٬۵۰۲ ۲٬۵۷۲ ۲٬۵۲۱

۰

۵۰۰

۱٬۰۰۰

۱٬۵۰۰

۲٬۰۰۰

۲٬۵۰۰

۳٬۰۰۰

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
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 ۱۳۹۷ ت� ۱۳۹۴ ه�یس�ل  طی  انگ�ر شی�ه  داخلی تق�ض�ی می�ان :۱۵ ج�ول
 (تن)  تق�ض� می�ان س�ل

۱۳۹۴ ۳۱۸ 

۱۳۹۵ ۱,۷۲۲ 

۱۳۹۶ ۱,۳۳۹ 

۱۳۹۷ ۲,۳۴۲ 

ــی�ه  داخلی  تقـ�ضــــــ�ی  می�ان  بینیپیش  زی�  نم�دار  روش  اســــــ�س  ب� ۱۴۰۴  ســــــ�ل  ـت�  ف�ق  جـ�ول  مطـ�بق  را  انگ�ر  شـــ

 .ده�یم  نش�ن را خطی رگ�سی�ن

 ۱۴۰۴ س�ل ت� داخلی   انگ�ر شی�ه تق�ض�ی  می�ان :۵ نم�دار

 
 است. ش�هارائه زی� ج�ول در ۱۴۰۴ ت� ۱۴۰۰ س�ل از داخلی تق�ض�ی بینیپیش  مق�ار

 ۱۴۰۴ ت� ۴۰۰ ه�یس�ل  طی  داخلی تق�ض�ی بینیپیش مق�ار :۱۶ ج�ول
 تق�ض�  می�ان بینیپیش  س�ل

۱۳۹۸ ۲,۸۵۳ 

۱۳۹۹ ۳,۴۲۱ 

۱۴۰۰ ۳,۹۹۰ 

۱۴۰۱ ۴,۵۵۹ 

۱۴۰۲ ۵,۱۲۸ 

۱۴۰۳ ۵,۶۹۷ 

۱۴۰۴ ۶,۲۶۶ 

 .است اف�ایش به رو  انگ�ر شی�ه داخلی تق�ض�ی می�ان ده�یم  نش�ن ف�ق ج�ول و نم�دار که همچن�ن

۳۱۸

۱٬۷۲۲
۱٬۳۳۹

۲٬۳۴۲
۲٬۸۵۳

۳٬۴۲۱
۳٬۹۹۰

۴٬۵۵۹
۵٬۱۲۸

۵٬۶۹۷
۶٬۲۶۶

۰

۱٬۰۰۰

۲٬۰۰۰

۳٬۰۰۰

۴٬۰۰۰

۵٬۰۰۰

۶٬۰۰۰

۷٬۰۰۰

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
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  این  صــ�درات و  واردات می�ان  (زی�ا  اســت ت�لی� می�ان  ب�اب� کشــ�ر در  غ�رهآب  تق�ضــ�ی می�ان که  اســت  گفتن شــ�ی�ن

 است. آم�ه ت�لی� می�ان قسمت در آن ج�ول و نم�دار که است) صف� محص�ل

 .ش�دیم  ارائه پیش�فت می�ان اس�س ب� ان�نم�ده اخ� مج�ز که واح�ه�یی اط�ع�ت زی� ج�ول در

 گ�فته مج�ز واح�ه�ی پیش�فت  می�ان :۱۷ ج�ول
 تن غ�رهآب  ظ�فیت تن  انگ�ر شی�ه ظ�فیت پیش�فت  درص�

۰٪-۲۵٪ ۱۰۰ ۱٬۸۰۰ 

۲۵٪-۵۰٪ ۲٬۰۳۵ ۰ 

۵۰٪-۷۵٪ ۱۰۰ ۴۵۰ 

۷۵٪-۱۰۰٪ ۰ ۰ 

 صـ�رتبه  ۱۴۰۴  سـ�ل  ت� تق�ضـ�ه�  ،ده�یم  نشـ�ن انگ�ر  شـی�ه محصـ�ل  تق�ضـ�ی می�ان  ج�ول و نم�دار  که همچن�ن

 شـ�د.  اضـ�فه کشـ�ر ت�لی� به ت�ان�یم   تن  ۲٬۲۰۰  ح�ود  ۱۴۰۲ سـ�ل به  ۱۳۹۹ سـ�ل از  کهط�ریبه  ب�شـن�یم   صـع�دی

گ�  ح�ل  هم�ن کشـ�ر  تق�ضـ�ی  کمب�د  ب�ـسن�، ت�لی� به  درصـ�  ۷۵  ب��ی  پیشـ�فت درصـ�  ب� یه�ک�رخ�نه  کنیم  ف�ض ا

ــ�ی�ن  ب�د. خ�اه�  تن  ۲٬۲۰۰  که  نم�د  ادع�  ت�انیم   ل�ا  اســــت تن  ۱٬۰۰۰  م�ردنظ� ک�رخ�نه  ظ�فیت که  اســــت  گفتن شــ

ــ�ل،  ف�وش  دغـ�غـه  بـ�ون   اف�ایش  بینیپیش  دلیـل   بـه  کـهاین  ضـــــمن  نم�د.  سیتـ�ســـــ   را  کـ�رخـ�نـه  ت�انیم   محصـــ

 نم�ی�. استف�ده نی� ص�درات ظ�فیت از ت�ان� ج�ی�می ک�رخ�نه ص�درات

  کم خیلی  شیب  ب�  صع�دی  ش�هارائه ج�ول  و  نم�دار  اس�س ب�  آن  تق�ض�ی می�ان  غ�رهآب محص�ل  ب�ای همچنین

گ�  ح�ل شــ�د.  اضــ�فه کشــ�ر ت�لی� به ت�ان�یم   تن  ۳۰  ح�ود  ۱۴۰۴ ســ�ل  ت�  ۱۳۹۹ ســ�ل از کهط�ریبه  اســت،   ف�ض  ا

  کمب�د  اســــت)،  صــــف�  ف�ق ج�ول  (طبق ب�ســــن�  ت�لی� به  درصــــ�  ۷۵  ب��ی  پیشــــ�فت  درصــــ� ب�  یه�ک�رخ�نه کنیم

 در  را  ف�وش ب�زار  ت�انینم  ل�ا اســــت  تن  ۵۰۰  ط��   این ت�لی�  ظ�فیت  ام�  ب�د، خ�اه�  تن  ۳۰ هم�ن کشــــ�ر تق�ضــــ�ی

ــ�ر  داخـل  ــ�ن  در غ�رهآب  ـک�رخـ�ـنه  هیچ  ـکهاین ـبه ت�جـه  ـب� نم�د. تضـــــمین کشـــ  نظ� ـبه ـل�ا ـن�ارد  وج�د ب�رگ خ�اســـ

 .داد. پ�شش را است�ن ب�زار بت�ان که رس�یم 

 ه�ف ب�زار تعیین و ش�کت ف�وش ب�ن�مه ۱-۶
 ت�انیم  دغ�غه ب�ون  ل�ا  ،اســت محصــ�ل  این ت�لی�  می�ان از بیش  داخلی تق�ضــ�ی  ۵-۱ بخش  تحلیل  به  ت�جه ب�

 .ک�د ری�یب�ن�مه نی� محص�ل ص�درات روی ت�انیم  کهاین ضمن نم�د حس�ب داخلی ب�زار روی

 ب�زار مط�لع�ت بن�یجمع و نه�یی تحلیل ۱-۷
  ۱۴۰۰ ه�یسـ�ل  از محصـ�ل  این  ت�لی� می�ان  انگ�ر،  شـی�ه  تق�ضـ�ی و  ع�ضـه می�ان در  شـ�هانج�م  مط�لع�ت به  ت�جه ب�

  نم�دار همچنین  اســـت. ج�ی� گ�ارانســـ�م�یه  خ�ط�  اطمین�ن  م�جب که  اســـت شـــ�هبینیپیش  اف�ایشـــی  ۱۴۰۴ ت�

  صــــ�درات می�ان و  اســــت  شــــ�هبینیپیش  صــــف� ح�ود  ۱۴۰۴  ت�  ۱۴۰۰ ه�یســــ�ل از و  ب�ده  ن�ولی صــــ�رتبه  واردات

ــ�ل ــ�ل از  محصــ ــع�دی  ۱۴۰۳  ت�  ۱۳۹۹  ســ ــنه�د  ل�ا �ب�ییم   ک�هش  کمی  ۱۴۰۴  ت�  آن بع� و  صــ ــ�دیم   پیشــ  ک�رخ�نه  شــ

 ت�  ۱۴۰۰  سـ�ل از انگ�ر  شـی�ه به  داخلی تق�ضـ�ی  می�ان  انته� در و نم�ی�.  ری�یب�ن�مه محصـ�ل  صـ�درات روی  م�ردنظ�
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گ� ح�ل  دارد.  وج�د  کمب�د تن  ۲٬۲۰۰  ح�ود  ۱۴۰۲  ت�  ۱۳۹۹  ســـــ�ل از کهط�ریبه  اســـــت  اف�ایشـــــی  ۱۴۰۴  کنیم  ف�ض  ا

ــ�  ب� یه�ک�رخ�نه ــ�فت درصـ ــ�  ۷۵  ب��ی  پیشـ ــن� ت�لی�  به درصـ ــف� ۵-۱  بخش ج�ول  (طبق ب�سـ ــت)،  صـ   کمب�د  اسـ

 مشــکلی  هیچ   ل�ا  اســت تن  ۵۰۰  ط��   این  ت�لی�  ظ�فیت  چ�ن  ط�فی از  ب�د،  خ�اه� تن  ۲٬۲۰۰ هم�ن کشــ�ر  تق�ضــ�ی

ــ�ر داخـل   در  محصـــــ�ل  این  ف�وش  ب�ای  و ک�د  فک�  ت�انیم   نی�  صـــــ�درات  ـب�زار  ـبه  ـکهاین ضـــــمن  ـن�ارد،  وج�د  کشـــ

 نم�د. ری�یب�ن�مه

 از  محصـــــ�ل این  ت�لـی�  می�ان ،غ�رهآب  تقـ�ضـــــ�ی  و  ع�ضـــــه  می�ان  در  شـــــ�هانجـ�م  مطـ�لعـ�ت  ـبه  ت�جـه  ـب�  همچنین

ــیـب  بـ�  اف�ایشـــــی  ۱۴۰۴  تـ�  ۱۴۰۰  هـ�یســــــ�ل ــ��  کـه  اســــــت  شــــــ�هبینیپیش  کم  خیلی  شـــ   ب�ای  تـ�ملیقـ�بـل   م�ضـــ

  ب�ای  ف�صـتی یک  ت�ان�یم  که  اـست  صـف� نی� محصـ�ل  این  صـ�درات و  واردات همچنین  اـست. ج�ی� گ�ارانـس�م�یه

ــ�ل  این ــت�ی در محصــ ــ�درات راســ ــ�  صــ ــی�  قطع�ً  ام� ب�شــ ــختی مســ که  ب�د  خ�اه� ســ کن�ن چ�ا   وج�د راهی چنین  ت�

  اف�ایشـی  ۱۴۰۴ ت�  ۱۴۰۰ سـ�ل از  که  اسـت ت�لی� می�ان م�نن�  غ�رهآب به  داخلی تق�ضـ�ی می�ان  انته�  در اسـت. ن�اشـته

گ� ح�ل  دارد.  وج�د  کمب�د تن  ۳۰ ح�ود  ۱۴۰۴  ت�  ۱۳۹۹  ســــ�ل از کهط�ریبه  اســــت  کم خیلی  شــــیب ب�  کنیم  ف�ض  ا

ــ�  ب� یه�ک�رخ�نه ــ�فت درصـ ــ�  ۷۵  ب��ی  پیشـ ــن� ت�لی�  به درصـ ــف� ۵-۱  بخش ج�ول  (طبق ب�سـ ــت)،  صـ   کمب�د  اسـ

 تن  ۴۷۰  درف�وش  ل�ا  اسـت  تن  ۵۰۰  ط��   این ت�لی�  ظ�فیت  چ�ن  ط�فی از  ب�د، خ�اه�  تن  ۳۰  هم�ن کشـ�ر  تق�ضـ�ی

  وج�د خ�اســـ�ن اســـت�ن  در  یاک�رخ�نه هیچ   که  اســـت گفتن شـــ�ی�ن  دارد.  وج�د  مشـــکل  کشـــ�ر  داخل  در محصـــ�ل

ــبی خیلی  ف�صـــت  این که  ن�ارد ــت�ن  داخلی ب�زار  گ�فتن  ب�ای من�سـ  ب�  ک�رخ�نه  سیت�ســـ   بن�ب�این .کن�یم   ف�اهم  اسـ

 ت�ان�یی  و  خ�اســـــ�ن اســـــت�ن ب�زار  گ�فتن  روی  ان�ازیراه  قبل   که  گ�ددیم   پیشـــــنه�د  شـــــ�طی به  غ�رهآب محصـــــ�ل

.پ�ی�د انج�م دقیقی ری�یب�ن�مه آن ص�درات
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 چکی�ه
 است. ش�هانج�م ک�مل  ص�رتبه غ�رهآب و انگ�ر شی�ه محص��ت فنی مط�لع�ت بخش این در

�  اج�ای از  ه�ف  ۲-۱  ط�
  این در  اسـت.  غ�رهآب  ت�لی� و انگ�ر از  شـی�ه ت�لی� واح�  اح�اث  سـنجیامک�ن و  مط�لعه  ب�رسـی،  این  انج�م  از ه�ف

 کلیـه  و  اولیـه  م�اد  نیتـ�م   منـ�بع ,احـ�اث  دســــــت  در  و  فعـ�ل  یواحـ�هـ�  صــــــ�درات،  و  واردات  ف�وش،  بـ�زار  ب�رســـــی

 من�طق در  واح�  اح�اث  .اـست  ـش�هداده  ـش��  تفصـیل به  واح�  اح�اث  ب�ای م�ردنی�ز امک�ن�ت  ـس�ی� و  آ�تم�ـشین

ک� که  کشـ�ر  مختلف   و  شـم�لی  خ�اسـ�ن  اسـت�ن  جهتازاین  که  اسـت  پ�ی�امک�ن  دارد  وج�د م�کب�ت و انگ�ر  کشـت  م�ا

ــی�ه تن  ۱٬۰۰۰ ت�لـی� ـه�ف  ط��   این در .اســـــت  نســـــبی  م�ـیت  دارای ت�لـی� حجم  جـهت از بجن�رد  منطـقه  و انگ�ر  شـــ

 .کن�یم  فع�لیت ک�ری روز ۳۰۰ ب� ک�ری شیفت یک در ک�رخ�نه .است غ�رهآب تن ۵۰۰ �یت�ل

 ت�لی�  ظ�فیت و ت�لی�ی محص�ل ن�� ۲-۲
  ضـ�یع�تی محصـ�ل  دو  این ت�لی� کن�ر در  که  ،اسـت  غ�رهآب  تن  ۵۰۰ و انگ�ر  شـی�ه تن  ۱٬۰۰۰  شـ�مل  ت�لی�ی  محصـ��ت

ــ�دیم   ایجـ�د  تن ۱٬۰۰۰  ظ�فیـت  ـب�  کنجـ�ـله  ـن�م  ـب� ــمنـ�  کـه شـــ  هـ�م�غـ�اری  و  هـ�یدامـ�ار  مصـــــ�رف  ب�ای  و ب�ده  ارزشـــ

 .گ�فت نظ� در س�م محص�ل عن�انبه ت�انیم  و ش�دیم  استف�ده

 بن�ی بسته و اولیه م�اد ۲-۳
 گ�فته مج�ز واح�ه�ی پیش�فت  می�ان :۱۸ ج�ول

 ن یت�م محل (تن) س��نه مص�ف واح� فنی  مشخص�ت و اولیه م�اد ن�م ردیف

 شم�لی خ�اس�ن ۴,۰۰۰ تن انگ�ر ۱

 شم�لی خ�اس�ن ۱,۲۵۰ تن غ�ره ۲

 شم�لی خ�اس�ن ۱,۷۰۰ ع�دی)   ه�ار بسته( ع�د گ�می ۲۵۰ بن�یبسته ۳

 شم�لی خ�اس�ن ۹۰۰ ع�دی   ه�ار ع�د(بسته گ�می ۵۰۰ بن�یبسته ۴

 شم�لی خ�اس�ن ۶۴۲ ع�دی   ه�ار ع�د(بسته ی گ�م ۱٬۰۰۰ بن�یبسته ۵

  ض�یع�ت  مق�ار  گ�ددیم   ش�مل   را  بط�ی شیشه  ان�اع "عم�ت�ً   ط��   این در  که بن�یبسته م�اد  ض�یع�ت  خص�ص در

 است. ش�هگ�فته نظ� در درص� ۳ ح�ود

 ت�لی�  روش ۲-۴
ــ�ایی  نقش از  ط��  یک  صـحیح   اج�ای در که  اسـت  مهمی  بسـی�ر  ع�امل   از وری�فن ن�� و ت�لی�  روش ــ�ردار  بســـــ   ب�خــــ

ــت.  ب�  من�سـب ت�لی� روش  انتخ�ب  نم�د.  اسـتف�ده مختلفی ه�یروش از  ت�انیم  محصـ�ل  یک ت�لی�  منظ�ربه  اســـــ

  �زم  ش�ایط  ی� ق�بلیت و  م�ج�د  یه�مه�رت  صنعتی، ف�هنگ  دست�س، در  من�بع   ازجمله  مختلفــی  ع�امــل  به  ت�جه

 .�دیگ یم  صـ�رت م�ردنظ� وری�فـن ج�ب جهت
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ــی�ری در ــت�س در  ت�لی� ه�یروش  دانش  م�ارد از بس ــت  ق�ارگ�فته  عم�م  دس ــی�ری  لیکن  اس   تحــــــــت  ه�فع�لیت  از بس

  این  ب�رسـی  نت�یج   اسـت.  آن  خ�ص وری�فن  داشـتن  اختی�ر  در مسـتل�م  م�ردنظ�  روش ک�رگی�یبه  و  ب�ده  لیســــــــ�نس

 .است … و م�اد ک�ر گ�دش از نم�داری محص�ل، ت�لی� روش از مبس�طی ش��  ارائه ش�مل  بخش

 انگ�ر شی�ه ت�لی� خط

 محصــ�ل اول م�حله در  :الف   �دیپ�یم   انج�م م�حله ســه در  که  .دارد  ق�ار وشــ�شــســت ح�ضــچه  خط ابت�ای  در -۱

 به  را وشـ�شـسـت بخش  که  نه�یی  آبکشـی  یک  انته� در  ج: و  داریم  را ی�زنی  دوم م�حله  در ب: شـ�دیم   اولیه  آبکشـی

  �.رس�نیم  تم�م

  ک�دنخشــک یعنی  ده�یم   انج�م  ســ�نت�یفی�ژ  دســتگ�ه  درواقع  که  ک�ری  ،میشــ�یم   آبگی�ی م�حله وارد  ســپس -۲

 .میکنیم  مع�فی نه�یی گی�یآب م�حله عن�انبه که ش�د گ�فته محص�ل اولیه آب که ص�رتیبه

ــتـگ�ه  ت�انیممی ـکه  هســـــت پ�س ـم�ردون ن��  از  ،�دیگ یم   ق�ار خط  این  در  ـکه آبگی�ی ــه  دســـ  آن از  قـبل  را گی�  خ�شـــ

  انج�م  را پ�س م�ردون  گی�یآب گی�ی  خ�شـــــه  دســـــتگ�ه ب�ون  که  داره  وج�د  امک�ن  این  حتی ی�  و ب�شـــــیم  داشـــــته

 .دهیم

ــتگ�ه م�حله  وارد  -۳ ــ�یم   زنی آهک مخ�ن  دسـ  نی�ز لیت�ی ه�ار  ۲ زنی  آهک مخ�ن یک  ظ�فیت  ح�اقل   ب�ای و میشـ

 است. میکس� ب� هم�اه که است

 .میش�یم  لیت� ۵۰۰ ظ�فیت ب� بخ�ر دیگ یک و پخت دیگ یک ب� بخ�ر و پخت م�حله وارد -۴

 را  دســـتگ�ه  این  محصـــ�ل بن�یبســـته  شـــکل  به  بســـته که  داریم نی�ز  را کن  پ�  ه�یدســـتگ�ه بخ�ر،  و پخت از  بع� -۵

 .ب�شیم داشته هم را گ�ار درب و دربن� ه�ی دستگ�ه میت�انیم  قسمت این در ،میکنیم  انتخ�ب

 چن� ی�  و ن�زل   دو ن�زل   تک ت�ان�یم  ت�لی�  ظ�فیت  به بســـــته که  اســـــت کن  پ�  دســـــتگ�ه  یگ�ار درب  و دربن� از بع�

ــتگـ�ه  ـیک  از  ـب�ـی� درنهـ�ـیت  و  ـب�شـــــ�  ـن�زل  ــتفـ�ده  زن  لیـبل  دســـ ــتگـ�ه  از  لیبلیـنگ  از  بعـ�  کنیم.  اســـ ــی�یـنگ دســـ  و  شـــ

 .کنیممی استف�ده نه�یی  بن�یبسته

 :غ�رهآب یصنعت �یت�ل ن�یف�ا

ــ�رت ن�ار  قســـمت به  ی�یآبگ  یب�ا  آم�ده  غ�ره انب�ر، در  ینگه�ار  و غ�ره  �فتیدر از بع�  منتقل  وشـــ�شـــســـت و نگیسـ

ــ�دیم  ــمت  نیا در  .شـ ــ�عت  ب� نق�له  یرو  ب�  ه�غ�ره  قسـ ــ�هله  یه�غ�ره  ک�رگ�ان  ت�ســـط و کنن�یم   ح�کتکم  سـ  و  شـ

 .گ�دن�یم  ج�ا یاقه�ه و زدهلک

 که  است وش�شست  یه�  دوش ت�سط  دوم م�حله و  است  وش�شست  یه�ح�ضچه  داخل   وش�شست  اول م�حله

  خ�دکن  دســتگ�ه به  ب��ب� ت�ســط وشــ�،شــســت از بع� .شــ�دیم  ختهیر ه�غ�ره  یرو  فشــ�ر  ب�  آب نق�لهتســمه یرو   ب�

 .رون�یم 

ــتگـ�ه  نیا  وارد  یوقت  هـ�غ�ره ــ�ـن�،یم   دســـ ــ�ـن�یم   ی�یآبگ آـم�ده  و خ�دشـــــ�ه  شـــ  یحل�ون  هـ�یپ�س  از  ســـــپس  .شـــ

کت�ر) کست�ا  ش�دیم  استف�ده غ�ره عص�ره استخ�اج یب�ا (ا
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کت�ر از  غ�رهآب  پمپ، ت�سـط  ادامه در کسـت�ا   عصـ�ره از  پ�لپ یج�اسـ�ز  دسـتگ�ه  نیا  ک�ر اسـ�س  شـ�دیم  لت�یف  وارد  ا

  خ�ط� به سـپ�ات�ر، ت�سـط  پ�لپ یج�اسـ�ز  عمل   نیا  درواقع   ک�د. ج�ا  روش  نیا به  ت�انینم  را  پ�لپ  همه یول  اسـت

 است کن�اختی محص�ل کی ت�لی� و .غ�رهآب ش�ن دوف�ز ع�م

ــ�هتهـیه  لیم�یآب  �نیـ ج�  ک�دن  کن�اـختی و تیـ فیک   کنت�ل   منظ�رـبه  از مخ�ن  ـع�د دو ،یبـع�  ـه�یقســــــمت ـبه شـــ

 ش�دیم  گ�فته نظ� در هم�ن یدارا ض�زنگ ل یاست جنس

ـــ   ل�له  یدارا  مخ�زن  نیا  ع،یم�  ســــطح   مشــــ�ه�ه  جهت  از  محصــــ�ل  یخ�وج و هســــتن� ب�نه  به  متصــــل   یاشــــهیشـ

 �ات�ریپ�ست�ر  دستگ�ه  به  اخت�ط مخ�زن  از  پمپ  ت�سط  سپس  .�دیگ یم   ص�رت  ه�آن  نییپ�  شکل   یمخ�وط  قسمت

 .ش�دیم  منتقل 

 غ�رهآب �هیپ�ست�ر

 .گ�ددیم  گ�م گ�ادس�نتی درجه ۷۰ ت� و ش�ه یاصفحه �ات�ریپ�ست�ر وارد ش�ن �هیپ�ست�ر  جهت  غ�رهآب  ادامه، در

ــ  ظ�وف  ان�ازه  اســـ�س ب�  و  اســـت  خ�  ب�  هم�اه  ک�دن  پ� �تیعمل  و  شـــ�ه کن  پ�  وارد  ســـپس  میتنظ  ق�بل   یاشـــهیشـ

 است.

  هم�اه  آب  دوش  شـ�مل   یشـ�  شـهی(شـ  شـ�ن�یم   شـسـته  خ�ب و  ک�ده  عب�ر  یشـ�  شـهیشـ  از شـ�ن  پ� از  قبل  ه�شـهیشـ 

 ).است بخ�ر ب�

 ت�لی� فنی دانش  مشخص�ت ۲-۵
�وری ــ�ر  داخـل   فنی  دانش  ب�  مبنی  ـی�دشــــــ�ه محصـــــ��ت  در  انتخـ�بی  فنـّ ــتگـ�ه  تمـ�می  بـ�ً یتق�  و  ب�ده  کشـــ  و  هـ�دســـ

 .ب�شن�یم  آن ت�لی� به ق�در داخلی س��ن م�شین و ب�ده دارا را داخل  در س�خت ق�بلیت ت�لی� خط تجهی�ات

 کیفیت کنت�ل ۲-۶
  ب�رســـــی  ازجملــه  گ�دد.  انجــ�م  �زم  یهــ�کنت�ل   اولیــه،  م�اد  ورود  ابتــ�ای  از  بــ�یــ�  کیفیــت  کنت�ل   انجــ�م  منظ�ربــه

گی  .محص�ل کیفی کنت�ل  و ت�لی� حین در کیفی کنت�ل  ت�لی�، م�ردنی�ز اولیه م�اد ه�یوی�

  دیگ�  و  غ�ره  ،انگ�رنظی�  دارد  نه�یی  محص�ل کیفیت  در  مستقیم  �یت�ث  صنعتی،  واح�  این  در  مص�ف  م�رد  اولیه  م�اد

کت�ره�ی  نسـبی شـن�خت  چی�  ه� از  قبل   بن�ب�این  .غ�رهآب و انگ�ر  شـی�ه  تهیه در  مصـ�فی اولیه  م�اد  یک  ه� کیفی ف�

 .رس�یم  نظ� به ض�وری اولیه م�اد از

ــه ــ�یی،  محصـــــ�ل  و  ت�لیــ�  حین  در  اولیــه  م�اد  کنت�ل   منظ�رب ــ�یــ�  مختلفی  هــ�یآزمــ�یش  نه ــ�د.  انجــ�م  ب   این  شـــ

  گ�دن�یم   کنت�ل   ظ�ه�ی  ازنظ�  محص�ل  و  م�اد  ه�آن  در  که  ه�ییآزم�یش  ،�دیگ یم   انج�م  ص�رت  دو  به  ه�یآزم�یش

گی ازنظ� محص�ل و م�اد که ه�ییآزم�یش و  .گ�دن�یم  ب�رسی شیمی�یی، و فی�یک ه�یوی�

 به  ای�ان ملی  است�ن�ارد  ،غ�رهآب  ب�ای و  ۲۶۸۵  شم�ره  به  ای�ان  ملی  است�ن�ارد  ،انگ�ر  شی�ه  ب�ای ه�آزم�ن  این معی�ر

 .است ۱۸۱۵ شم�ره
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� ت�ثی�ات ۲-۷  زیست محیط ب� ط�
ــتیب�یم  ــتم  س ــیس ــتمحیط مق�رات و  ق�انین  رع�یت  جهت از ت�لی�  س   دقت  م�رد  �زم  تجهی�ات و  م�حظ�ت و زیس

  ذکــــــــ� ب�  بخش  این در مج�ز در  شــ�هاشــ�ره  مشــخصــ�ت  و شــ�ایط  زیســتمحیط مج�ز  وج�د صــ�رت در  گی�د.  ق�ار

  شـ�د. آورده تـ�ریخ  و شـم�ره

ــ�س ب� ــ�فی م�اد  ن��  اســـ ـــن�یع  یـه�یـن�گیآ�  می�ان  و ن��  ف�آیـن�ـه�،  م�حـله  همچنین  و ت�لـی�ی  و  مصـــ   متـف�وت   صـــ

ــت. ــه در  آل�دگی  امک�ن  مختلف،  ف�این�ه�ی  که معنی ب�ین  اســ  تب�یل   و ت�لی� اولیه،  م�اد  آوریجمع  به م�حله ســ

 اخ�  به ت�صیه محیطیزیست  ه�یفع�لیت ازجمله  است  متحمل   ت�لی�ش�ه، م�اد انب�ر و  آوریجمع  و واسطه  م�اد

 اســـت�ن�ارد م�ســـســـه و زیســـتمحیط ســـ�زم�ن ت�ئی� م�رد که معتب� م�ســـســـ�ت از ISO  ۱۴۰۰۰  �ینظ  ییه�ن�مهیگ�اه

 :است زی� ه�یفع�لیت ط�یق از ب�شن�

 به�اشتی و صنعتی ه�یف�ض�ب تصفیه

 تصـــفیه  یه�ســـتمیســـ  تعبیه و  واح�ه�  کلیه  در  ه�ن�هیآ� کیفی  و  کمی  گی�یان�ازه و  ه�ف�ضـــ�ب  دقیق  شـــن�ســـ�یی

 .است محیطیزیست بحث در ض�وری ام� ف�ض�ب

 آل�دگی از جل�گی�ی ب�ای ت�ش

 و  گ�فته  صـ�رت  ه�ن�هیآ� کیفی و  کمی ارزی�بی  مط�لع�ت  صـن�یع،  ه�یفع�لیت از  ح�صـل   ه�ای  آل�دگی  رفع  درزمینه� 

ــتگــ�ه  نصــــــب  ازجملــه  گ�فــت،  خ�اهــ�  انجــ�م  هــ�آن  کنت�ل   جهــت  �زم  اقــ�امــ�ت ــ�فتــه  هــ�یدســـ   گی�یانــ�ازه  پیشـــ

  ه�ن�هیآ�  گی�یان�ازه  به مب�درت  Line on و  روزانه صــــ�رتبه  که  م�اربســــته یه�نیدورب  و  اتمســــف�ی  یه�ن�هیآ�

 .کنن�یم 

 ج�م� زائ� م�اد رفع 

 محیطیزیست ه�یپ�وهش انج�م

ــفیه  ،�ه�یدورر  و  ف�آین�  اصـــــ�ح  مح�ر  ب�  ه�فع�لیت  این ــ�یع�ت  ب�زی�فت و  ه�ا  آل�دگی  کنت�ل   ف�ضـــــ�ب، و  آب  تصـــ   ضـــ

 .است است�ار

 سب� فض�ی ت�سعه

 اســت�ن�ارده�ی  طبق .اســت  دســتیپ�ئین و  ب��دســتی  صــن�یع   اصــلی  اه�اف از  یکی  ســب�  فضــ�ی ب�  صــنعت تلفیق

 درصــ�  مجتمع   این در  که  شــ�د  داده  اختصــ�ص  ســب�  فضــ�ی به  صــنعتی  فضــ�ی از  درصــ�  ده در ب�ی� محیطیزیســت

 یه�پسـ�ب از  اسـتف�ده ب� سـب�  فضـ�ی  این  آبی�ری(  اسـت  شـ�هداده  اختصـ�ص  سـب�  فضـ�ی به  مق�ار  این از بیشـت�ی

 ).ش�دیم  ک�سته آب مص�ف از زی�دی ح� ت� که .�دیپ�یم  ص�رت ش�هتصفیه صنعتی

 ک�رآم� غی� فّن�وری ک�رگی�یبه ع�م و روز فّن�وری از استف�ده

  ب�دن بین از  ب�ای محیطی،زیسـت  فشـ�ره�ی  دلیل  به  ،شـ�دیم   وضـع   زیسـتمحیط  ج�ی� اسـت�ن�ارد یک  که زم�نی

 ده�.  ک�هش  را  ه�یآل�دگ از  درصــ�ی  ت� ســ�زدیم   خ�د مت�جه را  زی�دی  انســ�نی نی�وی و ه�ینه  م�ج�د،  یه�یآل�دگ
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گ�  که سـ�خته مشـخص  مح�سـب�ت  اسـت�ن�ارده�ی ب�  شـ�دیم   گ�فته ک�ر به  م�ردنظ�  صـنعت در که  ج�ی�ی فّن�وری ا

 که  ش�دیم   نی� ت�لی�  اف�ایش  م�جب  خ�د  ب��ی ب�ران�م�ن  آل�دگی،  ک�هش  ب�  ع�وه  ب�ش�،  داشته مط�بقت  م�ردنظ�

 کیفی و  محیطیزیســـــت  اســـــت�ن�ارده�ی  تم�می  داشـــــتن و  آن فّن�وری  ب�دن ب�وز به  ت�جه ب�  شـــــ�کت  راســـــت�  این در

 .نم�ی� اثب�ت را م�ض�� این ت�ان�یم  جه�ن،

 و  شــ�هگ�فته ک�ر به  اروپ�ئی  کشــ�ره�ی در  روش  این آورد.  ف�اهم نی�  را فّن�وری  ارتق�ی ت�ان�یم  زیســتمحیط حفظ

ــت�ن�ارده�  ب� و  ان��هیرســـــ   خ�د  عم� پ�ی�ن به  که ه�ییفّن�وری  .شـــــ�ن�یم   آوریجمع   ن�ارن�، مط�بقت  م�ک�ر  یاســـ

  نب�ده نصـیببی  بیندراین  نی�  ای�ان که  شـ�دیم   ف�سـت�ده  ت�سـعهدرح�ل کشـ�ره�ی به  ه�یتکن�ل�ژ  این  گ�هی البته

 است.

ــ�حــب گ�  کــه  انــ��هیــ عق  این  ب�  زیســــــتمحیط  ح�زه  نظ�انصــــ ــنعــت  ا  حفظ  بــ�  یاف�اورده  ت�لیــ�  ت�انمنــ�ی  مــ�  صـــ

 نب�ی�  ،نن�یبینم  خ�د در  را من�سـب فّن�وری به دسـتی�بی  ت�ان ح�لدرعین ن�ارن�  را محیطیزیسـت اسـت�ن�ارده�ی

 به  ق�یمی، و منسـ��  ه�یتکن�ل�ژی از  گی�یبه�ه  دلیل  به واح�ه�  ب�خی در  زی�ا  ب�ود،  ه�ف�آورده  آن ت�لی�  سـمت به

 ســ�خته معن�بی نی�  را زیســتمحیط حفظ  ب�  اقتصــ�دی  صــ�فه  تق�م  بحث که  رودیم   �ره  ان�ژی و  اولیه م�اد  ح�ی

ــت، ــ�د  پ�داـخت ـب�ـی� ـکه  ییـه�ـنهیه�  چـن�نچـه  اســـ �وری  ـت�  شـــ ــ�د، تهـیه ب�وزت� ولی  ت�گ�ان فـنّ  ـبه ـکه ییـه�ـنهیه� ـب� شـــ

  شــ�د مق�یســه  رودیم   ه�ر زیســتمحیط  احی�ی و  ان�ژی  اولیه، م�اد  مصــ�ف در  ن�من�ســب فّن�وری ک�رگی�یبه  دلیل 

 خ�اه� �ت�یمف نی�  صـن�یع   رشـ� و فّن�وری  ت�سـعه  ازنظ� و  ت�صـ�فهبه بسـی�ر م�ارد  این  که  شـ�دیم   ح�صـل  نتیجه  این

 .ب�د

�  گ�اریس�م�یه ه�یه�ینه کل ب�آورد ۲-۸  ط�
 زمین ۲-۸-۱

 ری�ل) میلی�ن( زمین خ�ی� ه�ینه و می�ان :۱۹ ج�ول
 �  کل  قیمت  واح�  قیمت مت�م�بع)( مس�حت شه�ست�ن است�ن  ش�

 ۹٬۱۵۰ ۱٫۵ ۶٬۱۰۰ بجن�رد بی�ک صنعتی شه�ک شم�لی خ�اس�ن زمین 

 س�ختم�ن و س�زیمح�طه ۲-۸-۲

 .است زی� ش��  به س�ختم�ن و س�زیمح�طه یه�نهیه�

 ری�ل) (میلی�ن س�زیمح�طه ه�ینه و می�ان :۲۰ ج�ول
 �  ه�ینه  کل واح�  قیمت واح� ک�ر مق�ار ش�

ک  ۱,۸۳۰ ۰٫۳ مت�مکعب  ۶٬۱۰۰ تسطیح   و ب�داریخ�

 ۵,۷۲۴ ۹ مت�  ۶۳۶ درب و کشی حص�ر

 ۲,۱۳۵ ۷ مت�م�بع  ۳۰۵ زمین) مق�ار درص� ۵( س�زیمح�طه و آسف�لت

 ۴۸۸ ۸ مت�م�بع  ۶۱ زمین) مق�ار درص� ۱( روشن�یی سب� فض�ی ایج�د

 ۱۰٬۱۷۷ کل  جمع
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ــ�ص ــ�  اختصــ ــ�ت و �یت�ل ام�ر  جهت  یک�ف و  من�ســــب  یفضــ ــیســ ــه�لت  ازنظ�  ک�رخ�نه  ت�ســ  و ک�رکن�ن  ت�دد ام�  در  ســ

 است. تیاهم ح�ئ� محص��ت و هیاول م�اد یج�بج�ی

 ازلح�ظ  ط��  در ت�لی�ی  محصـ�ل صـ�رتیکه  در  اسـت  متف�وت  مختلف   صـن�یع   ب�حسـب  ت�لی� ه�یسـ�ختم�ن ه�ینه

 .ب�ش� ب�خ�ردار حس�سیت از به�اشتی یه�دست�رالعمل  و ض�ابط رع�یت

 ری�ل) (میلی�ن س�زیس�ختم�ن ه�ینه و می�ان :۲۱ ج�ول
 �  کل  ه�ینه واح�  قیمت مس�حت س�ختم�ن  ن�� ش�

 ۲۵,۰۰۰ ۲۵ ۱٬۰۰۰ س�له  ت�لی�  س�لن

 ۱۸,۰۰۰ ۳۰ ۶۰۰ س�له  اولیه م�اد انب�ر

 ۱۳,۱۲۵ ۲۵ ۵۲۵ س�له  محص�ل انب�ر

 ۶,۷۵۰ ۴۵ ۱۵۰ پ�شش  و تی�چه و آج� اداری س�ختم�ن

 ۶,۷۵۰ ۴۵ ۱۵۰ پ�شش  و تی�چه و آج� ب�سک�ل و نگهب�نی و رف�هی

 ۶۹٬۶۲۵ کل:  جمع

 تجهی�ات و آ�تم�شین ۲-۸-۳

 ری�ل)  (میلی�ن تجهی�ات  و آ�تم�شین ه�ینه :۲۲ ج�ول
 ه�ینه  کل واح�  قیمت تع�اد فنی مشخص�ت تجهی�ات  و آ�تم�شین  ن�م ردیف

 آب تصفیه سیستم ۱
  ف�اب یمهن�س ش�کت  RO م�ل .معک�س اسم� ستمیس

 ف�از  ستیز
۱ ۸۰۰ ۸۰۰ 

 HGD۹۰ ۱ ۱,۲۵۰ ۱,۲۵۰ م�ل ه�روی�-نت دات استخ� بخ�ر ژن�ات�ر ۲

۳ 
 م�اد اولیه یس�زآم�ده بخش

 ورودی 

کنن�ه، دهن�ه، (شستش�  کن�ه، خ�د زن، ب�ش ج�ا

 نت  ویت�ین  ش�کت پ�لپ�وب�چ�)
۲ ۱,۲۰۰ ۲,۴۰۰ 

 ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۰ ۱ س�نتی  ۵۰ ع�ض استیل م�ل-نت  ویت�ین ش�کت یانق�له حمل سیستم ۴

 ۱,۰۴۰ ۵۲۰ ۲ نت  ویت�ین ش�کت شستش� یام�حله  ۳ ه�ی وان شستش� ۵

 ۱,۷۰۰ ۸۵۰ ۲ نت  ویت�ین ش�کت-بخ�ر اسب ۳ سپ�ات�ر ۶

 ۱,۴۰۰ ۷۰۰ ۲ مص�فی  ب�ق کیل�وات ۱٫۵س�عت. در  تن ۱ ظ�فیت نت ویت�ین زن ب�ش ۷

 naabsist ۱ ۳۵۰ ۳۵۰ م�ل-استیل نت ویت�ین پ�س فیلت� ۸

 ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۱ وم�ت�ردار  هم�ن،ت�یل ۱۲۰۰ ظ�فیت،۳۰۴ لیاست، نت رینویت  پخت سیستم ۹

 ۳,۹۰۰ ۱,۹۵۰ ۲ بن� درب سیستم-ف�ز سه– استیل– نت ویت�ین بن�یبسته سیستم ۱۰

 ۳,۵۰۰ ۳,۵۰۰ ۱ استیل- س�عت در تن ۵ ظ�فیت-نت ویت�ین پ�ست�ری�اسی�ن  سیستم ۱۱.

 ۱۹٬۸۴۰ کل  جمع

  ،pumptech  ،ک�م  دات  آب مخ�ن  ��وود،  صـــنعت،  �انیا  نت، نیت�یو  یه�شـــ�کت  :ف�ق  آ�تم�شـــین ف�وشـــن�گ�ن

  ت�ریخ  در  قیمت  اسـتع�م. ب�شـن�یم  ... و  سـب�ن  ل یاسـت  صـنعت  دانه،  بک� ی�یت�ل  گ�وه  الکت�وسـ�ن،  صـنعت و  ب�ق

 .است ۰۵/۰۱/۱۴۰۰
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 ت�سیس�ت ۲-۸-۴

 ری�ل)  (میلی�ن  ت�سیس�ت ه�ینه :۲۳ ج�ول
�  عن�ان   قیمت  ش�

 ۷,۵۰۰ کیل�وات  ۱۵۰ اضط�اری ژن�ات�ر ،ب�ق ت�بل� ب� کیل�وات ۱۰۰ جهت انشع�ب خ�ی� یرس�نب�ق

 ۱,۵۰۰   کشیل�له ب� نچیا ۲ انشع�ب خط- m ۳ /h ۶۰ مص�فی آب حجم رس�نی آب

 G۱۰۰ ۳۰۰ کنت�ر و کشیل�له و انشع�ب- m ۳ /h ۱۲۵ مص�فی س�خت حجم رس�نی س�خت

 ۳,۲۰۰ ی بخ�ر ع�د ۶ و ۴۵۱۱ ک�ل� ع�د ۴ ایمنی و گ�م�یش س�م�یش، وس�یل

 ۱۰۰ پ�دری ع�د ۵۰ )یل�گ�میک ۶( قیح� اطف�ء کپس�ل

کسی� دی-ع�د ۱۵ )یل�گ�میک ۳۰( قیح� اطف�ء کپس�ل  ۱,۱۱۰ ک�بن  ا

 ۸۲۰ آوران فن ش�کت-یک�ل� ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ مشعل ظ�فیت GNG۹۰/۱۵ - م�ل یتن ۳ بخ�ر  دیگ

 ۹۵۰ پس�ب  یی�یمیش هیتصف پس�ب  تصفیه

 ۶۰۰ تنی  ۳۰ ب�سک�ل 

 ۱۰۰ اینت�نت  و تلفن دستگ�ه ۳ ارتب�ط�ت 

 فش�ده  ه�ای سیستم
  کلیه ب� ASME SEC۸ است�ن�ارد طبق کمپ�س�ر مخ�ن یت�یل ۲۰۰-فش�ر ب�ر ۷

 صف�ی  کمپ�س�ر-FATC ۲۰۰ م�ل -متعلق�ت
۲۸۰ 

 ۱۶٬۴۶۰ کل  جمع

 ک�رگ�هی و آزم�یشگ�هی تجهی�ات و ل�ازم ۲-۸-۵

 ری�ل)  (میلی�ن  ک�رگ�هی  و آزم�یشگ�هی تجهی�ات و  ل�ازم ه�ینه :۲۴ ج�ول
� ردیف  کل  جمع واح�  قیمت تع�اد فنی مشخص�ت وس�یل ش�

 ۵٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰  و...)  اسپکت�فت�مت� ،مت� phت�م�مت�،( آزم�یشگ�هی وس�یل ان�اع آزم�یشگ�ه  تجهی� ۱

 ۸۵۰ ۸۵۰  ک�رگ�هی  اب�ارآ�ت ان�اع ک�رگ�هی  اب�ارآ�ت ۲

 ۵٬۸۵۰ : کل جمع

 نقلیه وس�یل ۲-۸-۶

 ری�ل) (میلی�ن نقلیه وس�یل  ه�ینه :۲۵ ج�ول
� ردیف  کل  قیمت واح�  قیمت تع�اد فنی مشخص�ت وس�یل ش�

ک ۱  ۱٬۳۵۰ ۱٬۳۵۰ ۱ به�امی  ش�کت-ب�قی-یتن ۲ لیفت�ا

 ۶۳ ۳۱٫۵ ۲ به�امی  ش�کت-دار  ت�ازو – تن ۲ پ�لت  جک ۲

 ۱٬۴۱۳ کل:  جمع

 خ�م�تی و اداری وس�یل و تجهی�ات ۲-۸-۷

 ری�ل)  (میلی�ن  خ�م�تی و  اداری وس�یل   و تجهی�ات ه�ینه :۲۶ ج�ول
� ردیف  کل  قیمت واح�  قیمت تع�اد فنی مشخص�ت وس�یل ش�

 M۵۸ ۲ ۴۵ ۹۰ لئ�وم�ل لئ�وم�ل دسکت�پ ک�مپی�ت�-جی آل م�نیت�ر ب� ک�مپی�ت� ۱
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� ردیف  کل  قیمت واح�  قیمت تع�اد فنی مشخص�ت وس�یل ش�

 HP-MFP-M۱۳۰FN ۱ ۵۰ ۵۰ پ�ینت� ۲

 ۷٫۵ ۲٫۵ ۳  تلفن ۳

 ۲۴۰ ۲۴۰ س�ی یک دک�ر اف صن�لی و می� ۴

 PRIME H۳۱۰M-C/PS R۲.۰ LGA ۱۱۵۱ Motherboard ۱ ۹۰ ۹۰ ایس�س م�درب�د مهن�سی ک�مپی�ت� ۵

 ۱۰ ۵ ۲  ب�یگ�نی  کم� 

 BNF۲۰D-M/TF ۱ ۸۰ ۸۰ م�ل ام�س�ن آشپ�خ�نه  یخچ�ل 

 ۵۰ ۵۰ ۱  آشپ�خ�نه  وس�یل 

 ۱۰٫۵ ۳٫۵ ۳ چ�می  SM۸۱۲v م�ل پ� نیل گ�دان صن�لی 

 ۵۰ ۵۰   �یس� ۶

 ۶۷۸ کل:  جمع

 ان�ژی ه�ینه ۲-۸-۸

 ری�ل)  (میلی�ن ان�ژی و آب ه�ینه و مص�ف می�ان :۲۷ ج�ول
�  ردیف  کل  ه�ینه (ری�ل)  واح�  قیمت س�لی�نه مص�ف واح� ش�

 ۲۸۰ ۷,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ مت�مکعب  مص�فی آب ۱

 ۴۸۰ ۱,۱۰۰ ۴۳۷,۰۰۰ س�عت  کیل�وات مص�فی  ب�ق ۲

 ۶۰۰ ۱,۲۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ مت�مکعب  مص�فی گ�ز ۳

 ۳۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ لیت� بن�ین ۴

 ۱۴۶ ف�ق م�ارد درص� ۵ نش�ه بینیپیش ۵

 ۱٬۸۰۶ کل:  جمع

 نگه�اری و تعمی�ات ه�ینه ۲-۸-۹

 ری�ل) (میلی�ن نگه�اری  و تعمی�ات ه�یه�ینه :۲۸ ج�ول
 �  ری�ل)  (میلی�ن س�لی�نه تعمی�ات کل ه�ینه درص�  ری�ل)  (میلی�ن دارایی ارزش ش�

 ۲۰۳.۵۴ ۲ ۱۰,۱۷۷ س�زی مح�طه

 ۱,۳۹۲.۵ ۲ ۶۹,۶۲۵ س�ختم�ن

 ۷۹۴ ۴ ۱۹,۸۴۰ تجهی�ات  و آ�تم�شین

 ۱,۶۴۶ ۱۰ ۱۶,۴۶۰ ت�سیس�ت 

 ۵۸۵ ۱۰ ۵,۸۵۰ ک�رگ�هی  و آزم�یشگ�هی تجهی�ات و ل�ازم

 ۲۸۲.۶ ۲۰ ۱,۴۱۳ ونقلحمل وس�یل

 ۶۷.۸ ۱۰ ۶۷۸ خ�م�تی و اداری وس�یل و تجهی�ات

 ۴,۹۷۱.۰۴ کل  جمع
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 انس�نی نی�وی ه�یه�ینه ۲-۸-۱۰

 ری�ل)  (میلی�ن اداری)  ک�رکن�ن(  انس�نی  نی�وی ه�یه�ینه :۲۹ ج�ول
�  ردیف  م�ه ۱۸ اس�س ب� س�لی�نه حق�ق جمع م�هی�نه حق�ق مت�سط تع�اد ش�

 ۱,۲۶۰ ۷۰ ۱ م�ی�ع�مل ۱

 ۹۰۰ ۵۰ ۱ اداری  و م�لی م�ی� ۲

 ۹۰۰ ۵۰ ۱ ف�وش و ب�زرگ�نی م�ی� ۳

 ۵۴۰ ۳۰ ۱ م�لی و اداری ک�رمن� ۴

 - - - ت�ارک�ت مسئ�ل ۵

 ۱,۰۸۰ ۳۰ ۲ نگهب�نی ۶

 ۴٬۶۸۰ کل:  جمع

 ری�ل)  (میلی�ن ت�لی�)  ک�رکن�ن(  انس�نی نی�وی یه�نه یه� :۳۰ ج�ول
�  ردیف  م�ه* ۱۸ اس�س ب� س�لی�نه حق�ق جمع م�هی�نه  حق�ق تع�اد ش�

 - - - فنی م�ی� ۱

 ۹۰۰ ۵۰ ۱ ت�لی�  م�ی� ۲

 ۹۰۰ ۵۰ ۱ کیفیت  و کنت�ل م�ی� ۳

 ۷۲۰ ۴۰ ۱ انب�ر س�پ�ست ۴

 - -- - ت�لی�  و ری�یب�ن�مه ک�رشن�س ۵

 - -- - تعمی�ات  و نگه�اری س�پ�ست ۶

 ۷۲۰ ۴۰ ۱ کیفیت کنت�ل  ک�رشن�س ۷

 ۶۳۰ ۳۵ ۱ مک�نیک تکنسین ۸

 ۶۳۰ ۳۵ ۱ ب�ق  تکنسین ۹

 ۱,۰۸۰ ۳۰ ۲ اولیه م�اد انب�ر ک�رگ� ۱۰

 ۱,۰۸۰ ۳۰ ۲ محص�ل  انب�ر ک�رگ� ۱۱

 ۶۳۰ ۳۵ ۱ نقلیه  وس�یل رانن�ه ۱۲

 ۲٬۸۸۰ ۴۰ ۴ خط اپ�ات�ر ۱۳

 ۱۰٬۱۷۰ کل  جمع

 مهیب  م�ه  ۳ و سـن�ات  م�ه  ۱  ،ی�یع  پ�داش،  م�ه ۲ و  حق�ق  م�ه  ۱۲(  شـ�دیم   مح�سـبه  م�ه  ۱۸  سـ��نه  حق�ق  تبصـ�ه*:

 ک�رف�م�) سهم

 ری�ل) (میلی�ن  انس�نی  نی�وی یه�نهیه� :۳۱ ج�ول
 �  ری�ل)   (میلی�ن س�لی�نه* حق�ق نف�ات  تع�اد ش�

 ۴,۶۸۰ ۶ اداری ک�رکن�ن

 ۱۰,۱۷۰ ۱۵ ت�لی�  ک�رکن�ن
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 �  ری�ل)   (میلی�ن س�لی�نه* حق�ق نف�ات  تع�اد ش�

 ۱۴٬۸۵۰ کل  جمع

 .ش�دیم  گ�فته نظ� در س�ل در یک�ر روز ۳۰۰ ب� و فتیش کی در ک�ر *:

 اولیه م�اد ه�ینه ۲-۸-۱۱

 ری�ل)  (میلی�ن اولیه م�اد  ه�ینه :۳۲ ج�ول
 کل  ه�ینه تن  ه� ه�ینه (تن) س��نه مص�ف ن یت�م محل واح� اولیه  م�اد ن�م ردیف

 ۳۲۰٬۰۰۰ ۸۰ ۴,۰۰۰ است�ن  ب�رت�ه  و می�ه می�ان تن انگ�ر ۱

 ۶۲٬۵۰۰ ۵۰ ۱,۲۵۰ است�ن  ب�رت�ه  و می�ه می�ان تن غ�ره ۲

 ۵۱۰ ۰٫۳ ۱,۷۰۰ سلیمی شیشه  ب�زرگ�نی گ�وه  ت�لی�ی حص��تم ع�د ۱٬۰۰۰ گ�می ۲۵۰ بن�یبسته ۳

 ۵۸۵ ۰٫۶۵ ۹۰۰ سلیمی شیشه  ب�زرگ�نی گ�وه  ت�لی�ی حص��تم ع�د ۱٬۰۰۰ گ�می ۵۰۰ بن�یبسته ۴

 ۶۴۲ ۱ ۶۴۲ سلیمی شیشه  ب�زرگ�نی گ�وه  ت�لی�ی حص��تم ع�د ۱٬۰۰۰ گ�می  ۱۰۰۰ بن�یبسته ۵

 ۳۸۴٬۲۳۷ کل  جمع

ک ه�ینه ۲-۸-۱۲  استه�

ک   ه�ینه :۳۳ ج�ول  ری�ل) (میلی�ن مستقیم روش به استه�
 � ک  درص� ارزش  ش�  س��نه  کل ه�ینه اسق�ط  درص� استه�

 - ۱۰۰ ۰ ۹,۱۵۰ زمین 

 ۶۴۱ ۱۰ ۷ ۱۰,۱۷۷ س�زی مح�طه

 ۴,۳۸۶ ۱۰ ۷ ۶۹,۶۲۵ س�ختم�ن

 ۱,۷۸۶ ۱۰ ۱۰ ۱۹,۸۴۰ تجهی�ات  و آ�تم�شین

 ۵۲۷ ۱۰ ۱۰ ۵,۸۵۰ ک�رگ�هی  و آزم�یشگ�هی تجهی�ات و ل�ازم

 ۱,۴۸۱ ۱۰ ۱۰ ۱۶,۴۶۰ ت�سیس�ت 

 ۲۵۴ ۱۰ ۲۰ ۱,۴۱۳ ونقلحمل وس�یل

 ۱۵۳ ۱۰ ۲۵ ۶۷۸ خ�م�تی و اداری وس�یل و تجهی�ات

 ۱,۷۱۷ ۰ ۱۰ ۱۷,۱۷۱ ب�داری به�ه قبل یه�نهیه�

 ۱,۳۵۳ ۱۰ ۱۰ ۱۵,۰۳۶.۴ ب��)  اق�م درص� ۱۰( نش�هبینیپیش یه�نهیه�

 ۱۲٬۲۹۸ کل  جمع

 ث�بت س�م�یه ب�آورد ۲-۸-۱۳

 ب�داریبه�ه از قبل ه�یه�ینه ۲-۸-۱۳-۱

 ری�ل) (میلی�ن  ب�داریبه�ه  از قبل ه�ینه ۳۴ ج�ول
 �  ری�ل)  (میلی�ن ه�ینه ش�

� تهیه یه�نهیه�  ۱۷۰ ب�نکی ق�ارداده�ی ثبت حق مج�ز اخ� و مش�وره ط�

 ۲۹۷ س��نه)  حق�ق کل درص� ۲( ک�رکن�ن آم�زش ه�ینه
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 �  ری�ل)  (میلی�ن ه�ینه ش�

 ۱۶,۷۰۴ دستم�د)  و حق�ق اولیه، م�اد س�خت، ب�ق، آب، یه�نهیه� روز ۱۵( آزم�یشی ت�لی� و ان�ازیراه ه�ینه

 ۱۷,۱۷۱ کل  جمع

 یاهیس�م� یه�نهیه� ۲-۸-۱۳-۲

 ری�ل) (میلی�ن ایس�م�یه  ه�یه�ینه می�ان :۳۵ ج�ول
 �  ری�ل)  (میلی�ن مبلغ ش�

 ۹,۱۵۰ زمین 

 ۱۰,۱۷۷ س�زی مح�طه

 ۶۹,۶۲۵ س�ختم�ن

 ۱۹,۸۴۰ تجهی�ات  و آ�تم�شین

 ۵,۸۵۰ ک�رگ�هی  و آزم�یشگ�هی تجهی�ات و ل�ازم

 ۱۶,۴۶۰ ت�سیس�ت 

 ۱,۴۱۳ ونقلحمل وس�یل

 ۶۷۸ خ�م�تی و اداری وس�یل و تجهی�ات

 ۱۷,۱۷۱ ب�داری به�ه قبل یه�نهیه�

 ۱۵,۰۳۶.۴ ب��)  اق�م درص� ۱۰( نش�هبینیپیش یه�نهیه�

 ۱۶۵٬۴۰۰٫۴ کل:  جمع

 گ�دش در س�م�یه ۲-۸-۱۴

 ری�ل) (میلی�ن گ�دش  در س�م�یه :۳۶ ج�ول
�  عن�ان   ری�ل)  (میلی�ن کل ه�ینه ش�

 ۶۴٬۰۳۹٫۵ بن�یبسته  و اولیه م�اد ه�ینه م�ه ۲ بن�یبسته  و اولیه م�اد

 ۲٬۴۷۵ دستم�د  و حق�ق م�ه ۲ دستم�د  و حق�ق

 ۲۸۲٫۴ تعمی�ات و س�خت ب�ق، آب، یه�نهیه� روز ۱۵ گ�دانتنخ�اه

 ۳۳۷۴۹ کل  جمع

 پ�وژه اج�ای  بن�یزم�ن ب�ن�مه ۲-۸-۱۵

 بن�ی اج�ای ط��: زم�ن ۳۷ج�ول 
 م�ه

 م�احل اج�ا 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ 

                         خ�ی� زمین

                         اج�ای س�ختم�ن 

                         ت�سیس�تاج�ای 

                         آ�تخ�ی� و نصب م�شین
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 م�ه

 م�احل اج�ا 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ 

                         س�زی مح�طه 

                         ان�ازی آزم�یشیخ�ی� م�اد اولیه و راه



 

 مالی مطالعات : 3فصل
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 چکی�ه
 ارائه  را  پ�وژه شــ�هبینیپیش  م�لی  نت�یج   ب�ن�مه،  این .شــ�دمی ارائه گ�اریســ�م�یه  پ�وژه  م�لی ب�ن�مه  فصــل   این در

 سـ�ی�  تحلیل  و سـ�سـ�به تحلیل  سـ�م�یه، ب�زگشـت  دوره  تحلیل  ،شـ�هبینیپیش  م�لی ه�یصـ�رت  شـ�مل  و ده�می

 است. م�لی ه�ینسبت

 اقتص�دی  مف�وض�ت ۳-۱
 است. ۱۴۰۰ م�ه ف�ودین س�خت ش�و� س�ل

ــ�هارائه  یه�گ�ارش  ،وج�دب�این(  اســـت ۱۵  یب�داربه�ه  دوره ــمت  این در  شـ ــ�ل ۵  ب�ای  تنه�  قسـ   یب�دار به�ه  اول  سـ

 ).ش�دیم  ارائه

 .رس�یم  ف�وش به س��نه ت�لی� کل  و است ث�بت س��نه ت�لی� ظ�فیت

 .ش�دیم  نیت�م  گ�ارانهیس�م� ت�سط ش�کت اولیه س�م�یه کل 

 است. درص� ۱۰۰ ازآنپس و صف� یب�داربه�ه اول س�ل پنج  در نق�ی س�د تقسیم ن�� 

 و دری�فتنی  ه�یحســ�ب  گ�دش  ضــ�یب  ،یک�رمح�فظه  ک�دن  لح�ظ ب�  ،گ�دش  در هیســ�م� به م�ب�ط مح�ســب�ت در

  پ�داخت  که اسـت  شـ�ه  ف�ض اسـ�س،  این  ب�  اسـت.  شـ�هگ�فته نظ�  در صـف� و  ۱۲  ت�تیب به  پ�داختنی ه�یحسـ�ب

 .ش�دیم  انج�م نق�ی ص�رتبه و ب�ف�صله دستم�د ه�ینه و اولیه م�اد خ�ی� م�نن� ت�لی� یه�نهیه�

 ک�مف�ر مح�سب�ت اقتص�دی مف�وض�ت  :۳۸ ج�ول
  کلی مف�وض�ت س�ی�

�  ۲۰% گ�اری س�م�یه  کل تن�یل ن�

�  ۲۵% سه�م ص�حب�ن حق�ق تن�یل ن�

�  صف�  ) ب�داریبه�ه اول س�ل ۵( م�لی�ت ن�

�  ۲۵% )ب�داریبه�ه از س�ل ۵ از (پس م�لی�ت ن�

 صف�  س�خت دوره ت�رم

 ۱۰% ب�داریبه�ه دوره ت�رم

 ســــ�م�یه ب�زار در بلن�م�ت ه�یوام  به�ه  ن��   ب�اب�  ن��   این من�ســــب مق�ار  ح�اقل   :گ�اریســــ�م�یه  کل   تن�یل   ن�� 

ــپ�ده ــ�حـب�ن  حق�ق  ـکل   تن�ـیل   ن��   اســـــت.  ـب�نکی  ـه�یســـ ـــه�م:  صـــ  +  بلـن�ـم�ت  ـه�یوام  به�ه  ن��   ب�اب�  ن��   این  ســـ

 است. س�م�یه) اصل  ی� و س�د از قسمتی ی� تم�م دادن دست از (احتم�ل ریسک

ــ�کت ــیس  ت�زه  ه�یشـ ــ�دی  وی�ه  منطقه و  مح�وم  منطقه  در ت�سـ ــ�ن  اقتصـ ــم�لی  خ�اسـ ــ�ل  ۵  ح�اقل   شـ  م�لی�ت از سـ

 هستن�. مع�ف

 گ�اری س�م�یه ه�یه�ینه ۳-۲
 است. زی� ش��  به ب�داریبه�ه اول س�ل پنج  و س�خت دوره در گ�اریس�م�یه ه�یه�ینه
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 ری�ل) (میلی�ن گ�اریس�م�یه ه�یه�ینه  مجم�� :۳۹ ج�ول

 ت�لی�  دوره کل س�خت  دوره کل ی گ�اره یس�م� یه�نه یه� 
 ب�داریبه�ه  ه�یس�ل س�خت  ه�یس�ل

 پنجم چه�رم  س�م دوم  اول  اول 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۸٬۲۲۹ ۰ ۱۴۸٬۲۲۹ گ�اریس�م�یه  ث�بت یه�نه یه� کل

� کل  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷٬۱۷۱ ۰ ۱۷٬۱۷۱ ت�لی�  از پیش مخ�ر

 ۴٬۹۴۱ ۴٬۴۹۲ ۴٬۰۸۴ ۳٬۷۱۳ ۳۷٬۱۲۶ ۰ ۱۴۰٬۹۸۴ ۰ خ�لص گ�دش در س�م�یه در اف�ایش

 ۴٬۹۴۱ ۴٬۴۹۲ ۴٬۰۸۴ ۳٬۷۱۳ ۳۷٬۱۲۶ ۱۶۵٬۴۰۰ ۱۴۰٬۹۸۴ ۱۶۵٬۴۰۰ گ�اری س�م�یه  یه�نه یه� کل

 ت�لی�  ه�یه�ینه ۳-۳
 .است ش�هارائه زی� ج�ول در آن ث�بت و متغی� یه�نهیه� درص� و ت�لی� یه�نهیه�

 ری�ل) (میلی�ن آن  ث�بت و متغی� ه�یه�ینه  درص� و ت�لی� ه�یه�ینه  :۴۰ ج�ول

 ت�لی�  ه�یه�ینه 
 ب�داریبه�ه  ه�یس�ل اول  س�ل ه�یه�ینه  درص� 

 ) ٪۱۰۰( پنجم ) ٪۱۰۰( چه�رم ) ٪۱۰۰( س�م )٪۹۰( دوم )٪۸۰( لاو ث�بت  متغی�  ث�بت متغی� 

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰     (%) ت�لی� ظ�فیت ک�رگی�یبه  درص�

 ۵۶۲٬۵۶۱ ۵۱۱٬۴۱۹ ۴۶۴٬۹۲۷ ۴۲۲٬۶۶۱ ۳۸۴٬۲۳۷ ۰ ۳۸۴٬۲۳۷ ٪۰ ٪۱۰۰ خ�م م�اد

 ۲٬۶۴۴ ۲٬۴۰۴ ۲٬۱۸۵ ۱٬۹۸۷ ۱٬۸۰۶ ۳۶۱ ۱٬۴۴۵ ٪۲۰ ٪۸۰ ی�تیلیتی و ان�ژی

 ۷٬۲۷۸ ۶٬۶۱۶ ۶٬۰۱۵ ۵٬۴۶۸ ۴٬۹۷۱ ۹۹۴ ۳٬۹۷۷ ٪۲۰ ٪۸۰ نگه�اری  و تعمی�ات

 ۲۱٬۷۴۲ ۱۹٬۷۶۵ ۱۷٬۹۶۹ ۱۶٬۳۳۵ ۱۴٬۸۵۰ ۱۰٬۳۹۵ ۴٬۴۵۵ ٪۷۰ ٪۳۰ دستم�د

ک   ۱۲٬۱۴۶ ۱۲٬۲۹۸ ۱۲٬۲۹۸ ۱۲٬۲۹۸ ۱۲٬۲۹۸ ۱۲٬۲۹۸ ۰ ۱۰۰% ۰% استه�

 ۶۰۶٬۳۷۱ ۵۵۲٬۵۰۳ ۵۰۳٬۳۹۴ ۴۵۸٬۷۴۹ ۴۱۸٬۱۶۲ ۲۴٬۰۴۹ ۳۹۴٬۱۱۴     ت�لی�  ه�یه�ینه  کل

 ری�یب�ن�مه منظ�ربه ش�هبینیپیش نق�ی ه�یج�ی�ن ۳-۴
 یکهیچ  در نق�  وجه کسـ�ی  شـ�دیم  مشـ�ه�ه که همچن�ن  اسـت.  زی�  شـ��  به شـ�هبینیپیش نق�ی  یه��نیج�

 .ش�دینم مش�ه�ه یب�داربه�ه و س�خت یه�س�ل از

 ری�ل) (میلی�ن ری�یب�ن�مه منظ�ربه  ش�هبینیپیش  نق�ی ه�یج�ی�ن  :۴۱ ج�ول

 ش�هبینیپیش  نق�ی ه�یج�ی�ن
 ب�داریبه�ه س�ل س�خت س�ل

 پنجم چه�رم  س�م دوم  اول  اول 

 ۶۹۶٬۹۱۲ ۶۳۳٬۵۵۶ ۵۷۵٬۹۶۰ ۵۲۳٬۶۰۰ ۴۷۶٬۰۰۰ ۲۳۳٬۰۰۰ ورودی  نق�ی ج�ی�ن�ت کل

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۳٬۰۰۰ وج�ه  ورودی ج�ی�ن�ت

 ۶۹۶٬۹۱۲ ۶۳۳٬۵۵۶ ۵۷۵٬۹۶۰ ۵۲۳٬۶۰۰ ۴۷۶٬۰۰۰ ۰ عملی�تی  ورودی ج�ی�ن�ت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ درآم�ه� س�ی�

 ۵۹۹٬۱۶۷ ۵۴۴٬۶۹۷ ۴۹۵٬۱۷۹ ۴۵۰٬۱۶۳ ۴۴۲٬۹۹۰ ۱۶۵٬۴۰۰ خ�وجی نق�ی ج�ی�ن�ت کل

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۵٬۴۰۰ ث�بت  ه�یدارایی اف�ایش

 ۴٬۹۴۱ ۴٬۴۹۲ ۴٬۰۸۴ ۳٬۷۱۳ ۳۷٬۱۲۶ ۰ ج�ری  ه�یدارایی اف�ایش
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 ش�هبینیپیش  نق�ی ه�یج�ی�ن
 ب�داریبه�ه س�ل س�خت س�ل

 پنجم چه�رم  س�م دوم  اول  اول 

 ۵۹۴٬۲۲۶ ۵۴۰٬۲۰۵ ۴۹۱٬۰۹۵ ۴۴۶٬۴۵۰ ۴۰۵٬۸۶۴ ۰ عملی�تی ه�ینه

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ب�زاری�بی  ه�ینه

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ (ش�کت)  م�لی�ت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ م�لی  نی ت�م یه�نه یه�

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ وام  ب�زپ�داخت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سه�م س�د

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ م�لک�ن است�داد

 ۹۷٬۷۴۵ ۸۸٬۸۵۹ ۸۰٬۷۸۱ ۷۳٬۴۳۷ ۳۳٬۰۱۰ ۶۷٬۶۰۰ (کس�ی)  اض�فی وج�ه

 ۴۴۱٬۴۳۱ ۳۴۳٬۶۸۷ ۲۵۴٬۸۲۸ ۱۷۴٬۰۴۷ ۱۰۰٬۶۱۰ ۶۷٬۶۰۰ تجمعی نق� وج�ه م�ن�ه

 ش�ه بینیپیش نق�ی ه�یج�ی�ن ۳-۵
ــه  زی�  جــ�ول  در  پ�وژه  شـــــــ�هبینیپیش  نقــ�ی  یهــ��نیــ ج� ــه  اســـــــت.  شـــــــ�هارائ  نقــ�ی  یهــ��نیــ ج�  ،ط�رکلیب

 از پشــــتیب�نی  ب�ای عملی�ت از  ح�صــــل  نق�ی  وج�ه  ،یب�داربه�ه  دوره  ط�ل در که  ده�یم  نشــــ�ن  شــــ�هبینیپیش

 .کن�یم  کف�یت عملی�ت

 ری�ل)  (میلی�ن ش�هبینیپیش  نق�ی ه�یج�ی�ن  :۴۲ ج�ول

  ش�هینیبش ی پ ینق� یه� �نیج�
 ب�داریبه�ه دوره س�خت  دوره

 پنجم س�ل چه�رم  س�ل س�م س�ل دوم  س�ل اول  س�ل اول  س�ل

 ۶۹۶٬۹۱۲ ۶۳۳٬۵۵۶ ۵۷۵٬۹۶۰ ۵۲۳٬۶۰۰ ۴۷۶٬۰۰۰ ۰ ورودی  نق�ی ه�یج�ی�ن  کل

 ۶۹۶٬۹۱۲ ۶۳۳٬۵۵۶ ۵۷۵٬۹۶۰ ۵۲۳٬۶۰۰ ۴۷۶٬۰۰۰ ۰ عملی�تی نق�ی ه�یج�ی�ن

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ درآم�ه� س�ی�

 ۵۹۹٬۱۶۷ ۵۴۴٬۶۹۷ ۴۹۵٬۱۷۹ ۴۵۰٬۱۶۳ ۴۴۲٬۹۹۰ ۱۶۵٬۴۰۰ خ�وجی نق�ی ه�یج�ی�ن  کل

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۵٬۴۰۰ ث�بت  ه�یدارایی اف�ایش

 ۴٬۹۴۱ ۴٬۴۹۲ ۴٬۰۸۴ ۳٬۷۱۳ ۳۷٬۱۲۶ ۰ گ�دش  در س�م�یه اف�ایش

 ۵۹۴٬۲۲۶ ۵۴۰٬۲۰۵ ۴۹۱٬۰۹۵ ۴۴۶٬۴۵۰ ۴۰۵٬۸۶۴ ۰ عملی�تی یه�نه یه�

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ب�زاری�بی  یه�نه یه�

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ش�کت س�د ب� م�لی�ت

 ۹۷٬۷۴۵ ۸۸٬۸۵۹ ۸۰٬۷۸۱ ۷۳٬۴۳۷ ۳۳٬۰۱۰ ) ۱۶۵٬۴۰۰( نق�ی  ه�یج�ی�ن  خ�لص

 ۲۰۸٬۴۳۱ ۱۱۰٬۶۸۷ ۲۱٬۸۲۸ ) ۵۸٬۹۵۳( )۱۳۲٬۳۹۰( ) ۱۶۵٬۴۰۰( تجمعی  نق�ی ه�یج�ی�ن  خ�لص

 ۳۲٬۷۳۴ ۳۵٬۷۱۰ ۳۸٬۹۵۷ ۴۲٬۴۹۸ ۲۲٬۹۲۴ )۱۳۷٬۸۳۴( فعلی  ارزش خ�لص

 ۳۴٬۹۹۰ ۲٬۲۵۶ )۳۳٬۴۵۵( ) ۷۲٬۴۱۱( ) ۱۱۴٬۹۱۰( )۱۳۷٬۸۳۴( تجمعی  فعلی ارزش خ�لص
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۳-۶ �  س�م�یه  ب�زگشت  دوره  و داخلی  ب�زده ن�
 یه�ل یتحل  در  که  اســت معی�ری و  ده�یم  نشــ�ن  را  یگ�ارهیســ�م� یک  ســ��نه  رشــ�  ن��   )،IRR(  یداخل   ب�زده  ن�� 

  این  ب�ای شــ�همح�ســبه  داخلی  ب�زده  ن��   .�دیگ یم   ق�ار  م�رداســتف�ده یگ�ارهیســ�م�  ســ�دآوری ارزی�بی  ب�ای  م�لی

  (ن��   اسـت آن  م�لی نیت�م  ه�ینه  ن��  از  بیشـت� یگ�ارهیسـ�م�  پ�وژه رشـ�  ن��   اسـ�س،  این ب�  اسـت.  درصـ�  ۴۳  پ�وژه

  ب�زده  ن��   .شـــ�دیم  تلقی  ســـ�دآور  یگ�ارهیســـ�م� و  اســـت)  شـــ�هگ�فته  نظ� در  درصـــ�  ۲۰  بلن�م�ت  یه�وام  به�ه

  ن��  و  اســتق�اض  ن��   شــ�هتع�یل   داخلی  ب�زده  ن��   مح�ســب�ت  در اســت. درصــ�  MIRR(  ۲۶(  شــ�هتع�یل   داخلی

  شــ�هتع�یل   داخلی  ب�زده  ن��   مح�ســب�ت  در .شــ�دیم   گ�فته  نظ� در  داخلی  ب�زده  ن��  از  متف�وت یگ�ارهیب�زســ�م�

ــ�م�  ن��  و  م�لی نیت�م   ن��    داخلی  ب�زده  ن��   اســــت.  شــــ�هگ�فته  نظ� در  داخلی  ب�زده  ن��  از  متف�وت  یگ�ارهیب�زســ

ــ�م� مثبت نق�ی  یه��نیج� که  شـــ�دیم  مح�ســـبه  ف�ض  این  ب�  )MIRR(  شـــ�هتع�یل   مع�دل  ن�خی ب� یگ�ارهیسـ

 ب�  پ�وژه نق�ی  یه��نیج� ســنتی،  IRR  مح�ســبه در  کهیدرح�ل  ،شــ�دیم   یگ�ارهیب�زســ�م�  شــ�کت ســ�م�یه ه�ینه

ــ�م�  IRR  خ�د  مع�دل  ن�خی ــ�دیم  یگ�ارهیب�زسـ ــ�س،  این ب� .شـ ــبه  MIRR  اسـ ــ�دآوری از  یت�ن�نهیبواقع   مح�سـ  سـ

 .آوردیم  ف�اهم IRR ب� مق�یسه در ش�کت

  ارزش که متح�ک، سـ�م�یه  ب�زگشـت  دوره اسـت. سـ�ل  ۳٫۷۳ یگ�ارهیسـ�م�  پ�وژه  این  ع�دی  سـ�م�یه  ب�زگشـت  دوره

 .است س�ل ۴٫۹۴ ،کن�یم  لح�ظ مح�سب�ت در نی� را پ�ل زم�نی

 س�م�یه  ب�زگشت دوره و  داخلی ب�زده  ن�� :۴۳ ج�ول
 م�لی  ش�خص

  ری�ل �نیلیم ۲۰۱٫۵۸۴ ۲۰% در ) NPV( فعلی ارزش خ�لص

�    IRR ( %۴۳( داخلی ب�زده ن�

 �    ۲۶ % ش�ه تع�یل  یداخل ب�زده ن�

 ۱۴۰۳ س�ل ۳٫۷۳ ۰% در ع�دی  هیس�م� ب�زگشت دوره 

 ۱۴۰۴ س�ل  ۴٫۹۴ ۲۰% در متح�ک  هیس�م� ب�زگشت دوره 

    صف�  س�ل :ب�ای ش�دمی مح�سبه یفعل ارزش خ�لص

 ش�ه بینیپیش زی�ن و س�د ص�رت ۳-۷
 نشــ�ن  ج�ول  این که همچن�ن  اســت.  شــ�هارائه زی� ج�ول  در  یب�داربه�ه  دوره  ب�ای  شــ�هبینیپیش زی�ن و  ســ�د

 .ب�ش� س�دآور یب�داربه�ه م�رد یه�س�ل کلیه در ش�کت عملی�ت رودیم  انتظ�ر ،ده�یم 

 ری�ل) (میلی�ن ش�هبینیپیش  زی�ن و س�د ص�رت  :۴۴ ج�ول

 ش�ه ینیبش ی پ �نیز و س�د
 ب�داریبه�ه دوره

 پنجم س�ل چه�رم  س�ل س�م س�ل دوم  س�ل اول  س�ل

 ۶۹۶٬۹۱۲ ۶۳۳٬۵۵۶ ۵۷۵٬۹۶۰ ۵۲۳٬۶۰۰ ۴۷۶٬۰۰۰ ف�وش درآم�

 )۵۷۷٬۰۲۲( )۵۲۴٬۵۶۵( )۴۷۶٬۸۷۷( ) ۴۳۳٬۵۲۵( )۳۹۴٬۱۱۴( متغی� یه�نه ی ه� منه�ی

 )۲۹٬۳۵۰( )۲۷٬۹۳۸( )۲۶٬۵۱۶( ) ۲۵٬۲۲۴( ) ۲۴٬۰۴۹( ث�بت  یه�نه ی ه� منه�ی
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 ش�ه ینیبش ی پ �نیز و س�د
 ب�داریبه�ه دوره

 پنجم س�ل چه�رم  س�ل س�م س�ل دوم  س�ل اول  س�ل

 ۹۰٬۵۴۰ ۸۱٬۰۵۳ ۷۲٬۵۶۶ ۶۴٬۸۵۱ ۵۷٬۸۳۸ م�لی�ت  از قبل خ�لص س�د

 - - - - - م�لی�ت 

 ۹۰٬۵۴۰ ۸۱٬۰۵۳ ۷۲٬۵۶۶ ۶۴٬۸۵۱ ۵۷٬۸۳۸ خ�لص س�د

 ۱۲٫۹۹ ۱۲٫۷۹ ۱۲٫۶۰ ۱۲٫۳۹ ۱۲٫۱۵ ف�وش درآم� از %

 س� س�به  نقطه تحلیل ۳-۸
ــ�به نقطه ــ�سـ ــ��نه  ث�بت یه�نهیه�  ســـطح، آن  در که  اســـت ف�وش  از ســـطحی  ،سـ ــیه  محل  از  پ�وژه  سـ  ف�وش  ح�شـ

 ف�وش  می�ان  کهدرصــ�رتی  اســت.  صــف�  شــ�کت  ســ�د  ،ســ�ســ�به نقطه در  .شــ�دیم   داده  پ�شــش  آن  ســ��نه عملی�تی

 ب�شــ�، ســ�ســ�به نقطه از بیشــت�  ف�وش می�ان  کهدرصــ�رتی و  ده�نیز  شــ�کت عملی�ت ب�شــ�، ســ�ســ�به نقطه از  کمت�

  ،ی ب�دار به�ه یه�ســ�ل  کل  در  رودیم  انتظ�ر ،ده�یم   نشــ�ن  زی� ج�ول  که همچن�ن ب�د.  خ�اه�  ســ�دآور عملی�ت

کث� ف�وش ب�  .ش�ن� ب�زی�بی س��نه ث�بت یه�نهیه� کل  ش�کت، س��نه ت�لی� ظ�فیت از درص� ۲۹ ح�ا

 س�س�به نقطه تحلیل  :۴۵ ج�ول

   عن�ان
 ب�داریبه�ه دوره

 پنجم س�ل چه�رم  س�ل س�م س�ل دوم  س�ل اول  س�ل

 ۶۹۶٬۹۱۲ ۶۳۳٬۵۵۶ ۵۷۵٬۹۶۰ ۵۲۳٬۶۰۰ ۴۷۶٬۰۰۰ ف�وش درآم�

 ۵۷۷٬۰۲۲ ۵۲۴٬۵۶۵ ۴۷۶٬۸۷۷ ۴۳۳٬۵۲۵ ۳۹۴٬۱۱۴ متغی�  ه�ینه

 ۱۱۹٬۸۹۰ ۱۰۸٬۹۹۱ ۹۹٬۰۸۳ ۹۰٬۰۷۵ ۸۱٬۸۸۶ س�د ح�شیه

 ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۱۷ (%)  س�د ح�شیه نسبت

 ۲۹٬۳۵۰ ۲۷٬۹۳۸ ۲۶٬۵۱۶ ۲۵٬۲۲۴ ۲۴٬۰۴۹ ث�بت  ه�ینه

 - - - - - م�لی  نی ت�م ه�ینه

 ۱۷۰٬۶۰۷ ۱۶۲٬۴۰۲ ۱۵۴٬۱۳۷ ۱۴۶٬۶۲۴ ۱۳۹٬۷۹۳ س�س�به نقطه در ف�وش ارزش

 ۲۴ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ (%)  س�س�به  نسبت

 ۴٫۱ ۳٫۹ ۳٫۷ ۳٫۶ ۳٫۴ ث�بت   یه�نه یه�  پ�شش نسبت

 ش�ه بینیپیش ت�ازن�مه ۳-۹
 به  شــ�دمی  مشــ�ه�ه که همچن�ن  اســت. زی�  شــ��  به  ب�داریبه�ه و  ســ�خت  دوره طی  در  شــ�هبینیپیش ت�ازن�مه

 است. صف� ه�س�ل تم�م در ج�ری ه�یب�هی ت�لی�، ه�یه�ینه نق�ی پ�داخت ف�ض دلیل 

 ری�ل) (میلی�ن  ش�هبینیپیش  ت�ازن�مه :۴۶ ج�ول

   عن�ان
 ب�داریبه�ه  ه�یس�ل س�خت  ه�یس�ل

 پنجم چه�رم  س�م دوم  اول  اول 

 ۴۹۵٬۷۸۷ ۳۹۳٬۱۰۱ ۲۹۹٬۷۵۰ ۲۱۴٬۸۸۵ ۱۳۷٬۷۳۶ ۶۷٬۶۰۰ ج�ری  ه�یدارایی

 ۱۰۴٬۰۶۱ ۱۱۶٬۲۰۷ ۱۲۸٬۵۰۶ ۱۴۰٬۸۰۴ ۱۵۳٬۱۰۲ ۱۶۵٬۴۰۰ (خ�لص)   ث�بت ه�یدارایی
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   عن�ان
 ب�داریبه�ه  ه�یس�ل س�خت  ه�یس�ل

 پنجم چه�رم  س�م دوم  اول  اول 

 ۵۹۹٬۸۴۸ ۵۰۹٬۳۰۸ ۴۲۸٬۲۵۵ ۳۵۵٬۶۸۹ ۲۹۰٬۸۳۸ ۲۳۳٬۰۰۰ ه� یی دارا کل جمع

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ج�ری  ب�هی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ج�ری  غی� ب�هی

 ۲۳۳٬۰۰۰ ۲۳۳٬۰۰۰ ۲۳۳٬۰۰۰ ۲۳۳٬۰۰۰ ۲۳۳٬۰۰۰ ۲۳۳٬۰۰۰ سه�م  ص�حب�ن حق�ق

 ۲۷۶٬۳۰۸ ۱۹۵٬۲۵۵ ۱۲۲٬۶۸۹ ۵۷٬۸۳۸ ۰ ۰ دوره  ابت�ای انب�شته س�د

 ۹۰٬۵۴۰ ۸۱٬۰۵۳ ۷۲٬۵۶۶ ۶۴٬۸۵۱ ۵۷٬۸۳۸ ۰ م�ن�هب�قی س�د

 ۵۹۹٬۸۴۸ ۵۰۹٬۳۰۸ ۴۲۸٬۲۵۵ ۳۵۵٬۶۸۹ ۲۹۰٬۸۳۸ ۲۳۳٬۰۰۰ سه�م  ص�حب�ن حق�ق و ب�هی جمع

 م�لی  ه�ینسبت ۳-۱۰
  نســبت شــ�دیم   مشــ�ه�ه  که همچن�ن  اســت.  شــ�هارائه زی�  ج�ول در  یب�داربه�ه  دوره طی  در م�لی  یه�نســبت

 ـس�م�یه ه�ینه از  ت�ریج به و  ب�ده  رـش�  دارای  یب�داربه�ه  دوره  کل   در  )ROE(  ـسه�م  صـ�حب�ن حق�ق  به  خ�لص  ـس�د

 .�دیگ یم  پیشی

ــف�  دلیل  به ــبت  ج�ری، ب�هی  ب�دن صـ ــیم ج�ری  (دارایی  ج�ری  نسـ ــبه  ج�ری) ب�هی ب�  تقسـ ــ�ه  مح�سـ ــت.  نشـ  اسـ

 ن�ارد. وج�د م�لی ریسک ب�بت از نگ�انی رودیم  انتظ�ر ج�ری ب�هی وج�د ع�م دلیل  به ،یه�رو به

 را  یگ�ارهیـس�م�  ک�رایی که  پ�ـسنلی،  یه�نهیه�  به یگ�ارهیـس�م�  نسـبت و ـس�م�یه  کل   به ف�وش  نسـبت همچنین،

 .ش�ن�یم  ارزی�بی مطل�ب ،ده�یم  ق�ار م�ردسنجش

 ب�داری به�ه  م�ت در  م�لی ه�ینسبت  :۴۷ ج�ول
 پنجم  س�ل چه�رم  س�ل س�م س�ل دوم س�ل اول س�ل  نسبت 

 ۳۹% ۳۵% ۳۱% ۲۸% ۲۵% (درص�)   سه�م ص�حب�ن حق�ق به خ�لص س�د نسبت

 ۱۵% ۱۶% ۱۷% ۱۸% ۲۰% خ�لص ث�وت به خ�لص س�د نسبت

 ۱۳% ۱۳% ۱۳% ۱۲% ۱۲% ف�وش  به س�د نسبت

 ۳٫۲% ۲٫۹% ۲٫۷% ۲٫۵% ۲٫۴% س�م�یه  کل به ف�وش نسبت

 ۱۰٫۱% ۱۰٫۹% ۱۱٫۷% ۱۲٫۶% ۱۳٫۶% پ�سنلی یه� نه یه�  به گ�اریس�م�یه  نسبت

� حس�سیت تحلیل ۳-۱۱  داخلی  ب�زده ن�
کت�ر  ســه در  انف�ادی تغیی� به  داخلی  ب�زده  ن��   حســ�ســیت  زی�  نم�دار و ج�ول  و  ث�بت  یه�ییدارا  ف�وش، درآم� ف�

ــ�مـ�  پ�وژه  داخلی  بـ�زده  ن��   .دهـ�یم   نشــــــ�ن  را  عملیـ�تی  یهـ�نـهیه� ــ�،  یگـ�ارهیـ ســـ  در  �ییتغعـ�م  ف�ض  بـ�  حـ�ضـــ

کت�ره�ی  تغیی� به  IRR  حس�سیت  است.  درص�  ۴۳  ب�اب�  ش�، مش�ه�ه  قبل   یه�بخش در  چن�نکه  هم و  ی�دش�ه ف�

  ب�زده  ن��   یک  کســب  ب�ای همچنین،  اســت. عملی�تی یه�نهیه� تغیی� به  آن  حســ�ســیت از  کمت�  ث�بت  یه�ییدارا

ــ�ی،  ۳۰  ح�اقل   داخلی ــ� ۵  ت� ب�ً یتق� عملی�تی یه�نهیه�  درصــ  ۵  ت� ب�ً یتق�  ف�وش درآم�ه�ی و  اف�ایش  امک�ن  درصــ

 .دارد ک�هش امک�ن درص�
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کت�ر سه در  ی انف�اد  �ییتغ به ی داخل  ب�زده  ن�� تیحس�س  :۴۸ ج�ول  ف�
 عملی�تی ه�یه�ینه   ث�بت  ه�یدارایی در اف�ایش  ف�وش درآم�  (%)  تغیی�ات

۲۰٫۰۰٪ - %۶۲- %۵۱ %۸۹ 

۱۶٫۰۰٪- %۱۶ - %۴۹ %۸۰ 

۱۲٫۰۰٪- %۷ %۴۷ %۷۱ 

۸٫۰۰٪- %۲۰ %۴۵ %۶۱ 

۴٫۰۰٪- %۳۲ %۴۴ %۵۲ 

۰٫۰۰٪ %۴۳ %۴۳ %۴۳ 

۴٫۰۰٪ %۵۴ %۴۱ %۳۳ 

۸٫۰۰٪ %۶۴ %۴۰ %۲۳ 

۱۲٫۰۰٪ %۷۵ %۳۹ %۱۳ 

۱۶٫۰۰٪ %۸۷ %۳۸ %۰ 

۲۰٫۰۰٪ %۹۸ %۳۷ %۲۷- 

کت�ر  سه در یانف�اد  �ییتغ به یداخل  ب�زده  ن��  تیحس�س ل یتحل  :۶ نم�دار  ف�

 
 ی � یگنتیجه ۳-۱۲
ــ�م�یه  ب�زگشـــت  دوره  خصـــ�ص به  بخش  این  اط�ع�ت به  ت�جه ب�  و  ک�رخ�نه  ســـ�خت شـــ�و�  زم�ن  از ســـ�ل  ۳٫۷۳ سـ

که  دارد.  اقتص�دی  ت�جیه م�ک�ر  ک�رخ�نه  ایج�د  درص�،  ۴۳  ب�اب�  IRR  و  ک�رخ�نه  یب�داربه�ه  از  بع�  س�ل  ۲٫۷۳  ازآنج�

 در  ک�رخ�نه  این  اح�اث  که شـ�دیم   پیشـنه�د ل�ا  ب�د  مشـکل   ب�ون  همآن  ف�وش و  محصـ�ل ب�زاری�بی اول  فصـل  در

ـکه  گی�د. ق�ار  اول�ـیت ــل  در ازآنجـ� ـــکل  ـب�ون همآن  ف�وش و محصـــــ�ل ـب�زارـی�بی اول  فصـــ ــی�ه  البـته  ب�د  مشـــ  انگ�ر  شـــ

  بخش  در  دقیق  ص�رتبه  که  داشت ب�زار  مشکل   کمی  غ�رهآب  ام�  ب�ش�  داشته  را  تن  ۱٬۰۰۰  از  بیشت�  ظ�فیت  ت�ان�یم 

 گی�د. ق�ار اول�یت در ک�رخ�نه این اح�اث که ش�دیم  پیشنه�د ل�ا است. ش�هپ�داخته آن به ب�زار تحلیل 
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