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 طرح  خالصه
�  مشخص�ت خ�صه هب�گ  ط�

�  ن�م  است�یلی�ه چ�بکم و چ�بی ب�ون ش�هغنی  شی� 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 ۵۰ خ�مه و )تن ۲٬۰۰۰( است�یلی�ه چ�بکم و چ�بی ب�ون ش�هغنی  شی� محص�ل/محص��ت ن�م

 ۲٬۰۰۰ تن  ت�لی�  ظ�فیت

 بن�یبسته  تجهی�ات و مج�ز ت�کیب�ت و ه�طعم ان�اع س�یم، هیپ�کل�یت س�د، خ�م، شی� �ز ی م�ردن اولیه م�اد

 نف� ۳۲ ییزااشتغ�ل

 مت�م�بع  ۶,۰۰۰ �ز یم�ردن  زمین

 مت�م�بع  ۳,۱۰۰ �بن� یز

 �ز ی م�ردن آب و ان�ژی

 س�ل  در  مت�مکعب ۱۲,۴۰۰ آب  مص�ف می�ان

 ل�وات یک ۴۰۰ ب�ق ت�ان 

 س�ل  در  مت�مکعب ۱۴۳,۰۰۰ گ�ز 

 ری�ل میلی�ن ۱۷۶٬۱۵۹٫۵ ث�بت  س�م�یه

 ری�ل میلی�ن ۳۶٬۸۲۵ اول)  (س�ل گ�دش در س�م�یه

 س�ل ۵ درص�)  ٪۰ (در س�م�یه ب�زگشت دوره

 ری�ل میلی�ن NPV ( ۶۹,۷۲۴( فعلی ارزش خ�لص

�  درص� ۲۸% ٪ ۲۰ در )IRR( داخلی ب�زده ن�

�  درص� MIRR( %۲۲( ش�هل یتع� ب�زده ن�

 ت�لی� ظ�فیت درص� ۵۰% س� س�به نقطه

�  ری�ل ۲۴۰٬۰۰۰ (د�ر)  ارز تسعی� ن�
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 چکی�ه
  ج�انب  یتم�م   یب�رســ  و  اســت�یلی�ه  چ�بکم و  چ�بی  ب�ون  شــ�هغنی  شــی�  محصــ�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 �انیم  ل یتحل  خص�صبه آن

 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 رد

ــ�ل، به متعلق  ISIC ک�ه�ی کلیه ــ�ت،  محصـ گی  مشـــخصـ ــت�ن�ارده�ی  و ک�رب�ده�  ،ه�یوی�   هتع�ف  ک�  ،محصـــ�ل اسـ

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

 کیسیآ یبن�طبقه طبق  است�یلی�ه چ�بکم  و چ�بی  ب�ون ش�هغنی شی� مشخص�ت :۱ ج�ول
 محیطی زیست  رده گم�کی تع�فه آیسیک ک� محص�ل انگلیسی ن�م محص�ل ن�م ردیف

 Sterilized fortified non-fat milk ۱۵۲۰۶۱۲۵۶۴ ۰۴۰۱۱۰۰۰|۰۴۰۲۹۹۰۰ ۳ است�یلی�ه چ�بی ب�ون ش�هغنی  شی� ۱

 Sterilized fortified low-fat milk ۱۵۲۰۶۱۲۵۶۵ ۰۴۰۱۱۰۰۰|۰۴۰۲۹۹۰۰ ۳ است�یلی�ه چ�بکم ش�هغنی  شی� ۲

 Cream ۱۵۲۰۴۱۲۶۲۲ ۰۴۰۱۵۰۱۰ ۳ خ�مه ۳

 پ�وژه  مع�فی ۱-۲
ــی�  ه�یو هبـ   ینبل ��صـــــ حم  ی�یـ ل�ت �حـ او  ثا�حـ ا  ،� �ط نیا  یا�جا  زا ف�هـ  ــ�هغنی شـــ   چ�بکم و چ�بی  ـب�ون شـــ

 .تسا در�نجب ن�تس�ه ش ک�یب یتعنص ک�ه ش رد تن ۵۰ خ�مه و )تن ۲٬۰۰۰( است�یلی�ه

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

 و گ�و  ازجمله نیســنگ  دام  رأس  ۷۹٬۰۰۰ ب�،  و گ�ســفن�  شــ�مل   ســبک  دام  رأس  ۲٬۰۱۲٬۰۰۰  ی�لشــم  خ�اســ�ن  اســت�ن در

  .دارد وج�د شت� نف� ۲٬۴۰۰ گ�س�له،

 �یت�ل اســـت�ن  نیا در  خ�م �یشـــ   تن  ۱۶۰٬۰۰۰ ح�ود  ســـ��نه و  اســـت کشـــ�ر  پ�وریدام  یه�قطب از  یشـــم�ل  خ�اســـ�ن

ــ�دمی ـــت�ن  در  �انیم  نیا  از یاـن�ک بخش  و شـــ ــنعت  یواحـ�هـ� ـبه  یـم�بق  و یف�آور اســـ  یلبن محصـــــ��ت �یـ ت�ل یصـــ

 .ش�دیم  ارس�ل کش�ر یشم�ل ه�یاست�ن �ی یرض� خ�اس�ن

 شکبی  .گ�ددمی  � ر�خ  ن�تسا  زا  ،ی�یل�ت  �یش  �صرد  ۷۰  زا  شیب ت�ینبل  هز�ح  رد  ی�یل�ت  ی�ه�حاو  د�بن تل ع  هب

 �ب و هتشـ ا�ن هیلوا  هد�م  ت�مین  ازلح�ظ ایدغ�غه  ینبل ت��صـ حم  و  �یشـ   یروآ�ف  ص�صـ خ رد �یل�ت  �حاو  ان�ازیراه

 �ه  پ�ی�یت�جیه ثع�ب  ت�ان�می  ،�یشـ   ف�صـ م   هنا�سـ   شیا�فا  ته ج  ری�یب�ن�مه  ص�صـ خ رد  یتسـ د��ب  د�نسـ ا  هج�ت

 .�ش�ب نیا �تشیب هچ

 پ�وژه  ی�بیمک�ن ۱-۳
 و  شـــ� خ�اه�  اج�ا  )۴۱۴۷۰۲۶٬۵۲۱۶۹۱( مختصـــ�ت  ب�  ۲۰  شـــم�ره  قطعه در بی�ک  صـــنعتی  شـــه�ک  در  پ�وژه  این رد

 .است ش�هارائه زی� شکل  در پ�وژه محل  GIS نقشه
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 بی�ک 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

  ۱۴۹۳ 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 ت�مین  نح�ه عیینت

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

 ری�ل) (میلی�ن  ک�رخ�نه ت�سط شی�  مص�ف می�ان :۳ ج�ول
 کل  ه�ینه   تن ه� ه�ینه واح� (تن) س��نه مص�ف ت�مین  محل اولیه  م�اد ن�م ردیف

 ۱۱۲٬۰۰۰ ۵۶ تن ۲٬۰۰۰ است�ن  دام�اران خ�م شی� ۱

 ۱۸۴ ۲۳ تن ۸ پ�رس گ�ه� پت�و ش�کت س�د ۲

 ۴۰ ۸ تن ۵ پ�رس گ�ه� پت�و ش�کت س�یم  هیپ�کل�یت ۳

 ۳٬۴۱۲٫۵ ۶۵۰ تن ۵٫۲۵ ک�می  مج�ز  وت�کیب�ت ه�طعم ان�اع ۴

 ۵۲٬۵۰۰ ۳۵۰ تن ۱۵۰ پ�ستیک وزین بن�ی بسته ن�یل�ن ۵

 ۶٬۰۰۰ ۰٫۰۰۶ ع�د  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ پ�ستیک جه�ن ی)گ�م ۵۰۰( ب�رمص�فیک ظ�وف ۶

 ۳٬۰۰۰ ۰٫۰۰۳ ع�د  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ پ�ستیک جه�ن ی)گ�م ۱۰۰( ب�رمص�فیک ظ�ف ۷

 ۱۰٬۰۰۰ ۰٫۰۱ ع�د  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ پ�ستیک جه�ن یگ�م ۱۰۰۰ ب�رمص�فیک ظ�ف ۸

 ۹٬۲۰۰ ۰٫۹۲ ع�د  ۱۰٬۰۰۰ پ�ستیک جه�ن شی� حمل سب� ۹

 ۱۹۶٬۳۳۶٫۵ 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

 ۱۲۲٬۰۰۰ ۱۲۲ ۱٬۰۰۰ است�یلی�ه چ�بی ب�ون ش�هغنی  شی� ۱

 ۱۲۷٬۰۰۰ ۱۲۷ ۱٬۰۰۰ است�یلی�ه چ�بکم ش�هغنی  شی� ۲

 ۲۲٬۰۰۰ ۴۴۰ ۵۰ خ�مه ۳

 ۲۷۱٬۰۰۰ 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
  اط�ع�ت مط�بق  ب�داریبه�ه  یه�پ�وانه  مج�ز  اســ�س  ب�  پ�ســت�ری�ه و  اســت�یلی�ه  شــی� �یت�ل  �ی  یداخل   ع�ضــه �انیم 

  این  آم�ر  که  اســت  گفتن شــ�ی�ن  .اســت  �یز ج�ول صــ�رتبه  ۱۳۹۹  ت�  ۱۳۹۴ ســ�ل از  تج�رت و مع�ن  صــنعت، وزارت

 �ارد.ن وج�د �ه�یش ان�اع تفکیک به ۱۳۹۹ ج�به ه�س�ل

 تج�رت) و مع�ن صنعت،  وزارت از پ�وانه (دارای  پ�ست�ری�ه شی� داخلی ع�ضه می�ان :۵ ج�ول
 (تن)  اسمی ظ�فیت س�ل

۱۳۹۴ ۱,۵۱۳,۷۴۱ 

۱۳۹۵ ۲,۵۲۳,۵۲۱ 

۱۳۹۶ ۳,۸۱۴,۴۹۱ 

۱۳۹۷ ۶,۲۳۶,۵۹۸ 
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 (تن)  اسمی ظ�فیت س�ل

۱۳۹۸ ۷,۸۰۷,۸۱۰ 

۱۳۹۹ ۱۰,۶۵۳,۵۴۱ 

 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

 ۱۳۹۹ س�ل پ�ی�ن ت�  شی� ان�اع  ت�لی� فع�ل واح�ه�ی :۶ ج�ول
 (تن)  ظ�فیت واح� ن�م شه�ست�ن است�ن 

 ۶۰۰ ج�لی اح� آذرشه�  ش�قی آذرب�یج�ن

 ۲,۰۰۰ تب�ی�  س�زی پنی� آذرشه�  ش�قی آذرب�یج�ن

 ۱۳,۰۰۰ ش�ق آذرن�ش پ�ست�ری�ه شی� غ�ایی صن�یع آذرشه�  ش�قی آذرب�یج�ن

 ۶,۰۰۰ تب�ی� یخ گل آذرشه�  ش�قی آذرب�یج�ن

 ۱۶,۰۰۰ آذر  لبن شی�ین پ�ست�ری�ه لبنی�ت آذرشه�  ش�قی آذرب�یج�ن

 ۳,۰۰۰ کلیب� داغ ق�ه لبنی ه�ی ف�آورده اه� ش�قی آذرب�یج�ن

 ۲,۱۳۱ بن�ب  لبن ب�گ�ی�ه   بن�ب ش�قی آذرب�یج�ن

 ۱۵,۲۰۰ بن�ب شیفته غ�ائی صن�یع مجتمع   بن�ب ش�قی آذرب�یج�ن

 ۱۶,۵۰۰ لبن گل آذر تب�ی�  ش�قی آذرب�یج�ن

 ۲۷,۵۰۰ تب�ی�  لبن پین�ر تب�ی�  ش�قی آذرب�یج�ن

 ۴۹,۵۰۰ آذرب�یج�نش�قی پگ�ه شی�پ�ست�ری�ه تب�ی�  ش�قی آذرب�یج�ن

 ۵,۰۰۰ س�اب لبن آری�  س�اب ش�قی آذرب�یج�ن

 ۶,۰۰۰ س�اب شبنم لبنی ه�ی ف�آورده  س�اب ش�قی آذرب�یج�ن

 ۱,۴۰۰ پی�م سهن�م�اغه لبنی ه�ی ف�اورده   م�اغه ش�قی آذرب�یج�ن

 ۱۴,۰۰۰ پن�رم�اغه  وصنعت کشت   م�اغه ش�قی آذرب�یج�ن

 ۷,۰۰۰ ی�مچل�  اح� م�ن�  ش�قی آذرب�یج�ن

 ۳,۰۰۰ ۲۲۰۸س�رین� لبن س�لم شی� صن�یع تع�ونی م�ن�  ش�قی آذرب�یج�ن

 ۴,۰۰۰ ریح�ن ف�م شی�  می�نه ش�قی آذرب�یج�ن

 ۷,۰۰۰ ک�م آذر  ارومیه غ�بی  آذرب�یج�ن

 ۹,۰۰۰ ش�د  لبن آذر  ارومیه غ�بی  آذرب�یج�ن

 ۹۵,۰۰۰ ارومیه آفت�ب  ارومیه غ�بی  آذرب�یج�ن

 ۲۹,۰۰۰ شه� س�ن س�ن  ارومیه غ�بی  آذرب�یج�ن

 ۴۴,۳۰۰ غ�بی آذرب�یج�ن پگ�ه پ�ست�ری�ه شی�  ارومیه غ�بی  آذرب�یج�ن

 ۲,۰۰۰ آذرآب�دگ�ن شه� غ�ایی صن�یع مجتمع  ارومیه غ�بی  آذرب�یج�ن

ک قن�یل پ�ست�ری�ه شی� و س�زی ن�ش�به صن�یع   ب�ک�ن غ�بی  آذرب�یج�ن  ۸,۰۰۰ ک��

 ۱۴,۵۰۰ سلم�س  شی� آت�   سلم�س غ�بی  آذرب�یج�ن



 ۷ مط�لعه ب�زارفصل اول: 
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 (تن)  ظ�فیت واح� ن�م شه�ست�ن است�ن 

 ۹,۰۰۰ شی� ایلم�ن آش�می�نی و لبنی ه�ی ف�آورده دژ ش�هین غ�بی  آذرب�یج�ن

 ۵,۰۸۰ مه�ب�د  ش�وین لبنی�ت ف�آوری مه�ب�د  غ�بی  آذرب�یج�ن

 ۱۴,۶۸۰ مه�ب�د لبنی�ت صن�یع گست�ش مه�ب�د  غ�بی  آذرب�یج�ن

 ۸,۰۰۰ می�ن�وآب  ک�مل لبنی ه�ی ف�اورده ت�لی� ۳۶۶ تع�ونی  می�ن�وآب غ�بی  آذرب�یج�ن

 ۱۱,۹۰۰ می�ن�وآب  شبنم پ�ست�ری�ه شی� پنج�ه شم�ره تع�ونی  می�ن�وآب غ�بی  آذرب�یج�ن

 ۱۲,۵۰۰ ق�ش�چ�ی  ه�ی ف�آوده ۱۰۶ تع�ونی ش�کت  می�ن�وآب غ�بی  آذرب�یج�ن

 ۲,۹۰۰ س�ت جی�ان  اردبیل اردبیل

 ۱۲,۵۰۰ ژی�ان ابنیه  عم�ان  اردبیل اردبیل

 ۱۰,۰۰۰ عجم  دامنه  لبنی ه�ی ف�آورده تب�یلی صن�یع  خلخ�ل اردبیل

 ۱,۰۰۰ لبنی  مشگین شه�  مشگین اردبیل

 ۱۱۵,۲۸۰ اصفه�ن پگ�ه پ�ست�ری�ه شی�  اصفه�ن اصفه�ن

 ۱۰,۳۰۵ اسپ�دان طعم نیک�  اصفه�ن اصفه�ن

 ۷,۰۰۰ تی�ان  دربن� لبنی ه�ی ف�آورده ک�ون  و تی�ان اصفه�ن

 ۱۸,۰۰۰ سپ�ه�ن ش�د زرین غ�ایی صن�یع میمه  و شه� ش�هین اصفه�ن

 ۲۳,۷۷۲ گلپ�یگ�ن پگ�ه پ�ست�ری�ه شی� ش�کت   گلپ�یگ�ن اصفه�ن

 ۲,۴۰۰ پ�یگ�ن لگ م�واری� لبنی�تی   گلپ�یگ�ن اصفه�ن

 ۱۶,۰۰۰ اصفه�ن شی� کیمی� لبنی محص��ت ف�آوری وصنعت کشت تع�ونی   مب�رکه اصفه�ن

 ۱,۵۰۰ کیه�ن ن�ب ط�ی   مب�رکه اصفه�ن

 ۵۰,۰۰۰ آب�د نجف  نظی� بی لبنی ه�ی ف�آورده آب�د نجف اصفه�ن

 ۱,۰۰۰ طب�طب�ئی  سی�محم�د نطن�  اصفه�ن

 ۱۵۰ س�آم�  آف�ین�ن ارزش  س�وجب�غ الب�ز

 ۳۰,۰۰۰ پ�رت  غ�ا س�ین�  س�وجب�غ الب�ز

 ۱۰۰ ک�له  س�لیک�  س�وجب�غ الب�ز

 ۱۰۰ مه�دادشی�  شی�پ�ست�ری�ه صن�یع  س�وجب�غ الب�ز

 ۶۷۳ آوران  به لبنی صن�یع  س�وجب�غ الب�ز

 ۱۰۰ ع�اقی  محم�د  س�وجب�غ الب�ز

� الب�ز  ۶۰ گ�وسی  حسن   ک�

 ۴۰۰ آم�ت  تج�رت جه�ن نظ�آب�د  الب�ز

 ۲۵,۰۰۰ خ�ان  بی س�و شی� صن�یع نظ�آب�د  الب�ز

 ۵,۰۰۰ سپه�  ت�نج زرین غ�ایی صن�یع نظ�آب�د  الب�ز

 ۲۰,۰۰۰ عص�  گست�ان س�را غ�ایی صن�یع نظ�آب�د  الب�ز

ک لبنی ه�ی ف�آورده نظ�آب�د  الب�ز  ۲۳,۱۰۰ لبن را

 ۱۰,۰۰۰ ثن�  شی� ف�آوری نظ�آب�د  الب�ز
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 (تن)  ظ�فیت واح� ن�م شه�ست�ن است�ن 

گ�س  ای�م شی� صن�یع   ای�م ای�م   ۲۳,۴۰۰ زا

کب� علی  تنگست�ن ب�شه�   ۱۵۰ حی�ری ا

 ۴۰,۰۰۰ میهن  غ�ایی صن�یع مجتمع اس�مشه�  ته�ان 

 ۷,۵۰۰ ش�ن�شت  ودامپ�وری کش�ورزی به�رست�ن ته�ان 

ک�شت ته�ان   ۱,۰۰۰ ارشی�   مه� س�وش غ�ائی صن�یع ت�لی�   پ�

ک�شت ته�ان   ۳,۷۰۰ لبن ج�ل ت�لی�ی   پ�

ک�شت ته�ان   ۲,۰۴۰ ک�ی�  جلگه شی� صن�یع   پ�

ک�شت ته�ان   ۱,۶۰۰ زالی  سنتی لبنی ه�ی ف�اورده   پ�

ک�شت ته�ان   ۱۲,۰۰۰ لبنی�ت  کن�ی   پ�

ک�شت ته�ان   ۲,۰۵۰ پ�رس  شه� گل   پ�

ک�شت ته�ان  ک�شت  لبن هستی   پ�  ۵,۴۷۵ پ�

 ۳,۰۰۰ ورامین دشت پ�ست�ری�ه شی� صن�یع پیش�ا ته�ان 

 ۸۰۰ پ�پ  بستنی   ته�ان ته�ان 

 ۵۸۵,۴۲۰ ته�ان  پگ�ه پ�ست�ری�ه شی�   ته�ان ته�ان 

ک پ�ست�ری�ه لبنی�ت   ته�ان ته�ان   ۷۳,۷۰۰ پ�

 ۹,۰۲۰ م�س  می م�دی لبنی�ت   ته�ان ته�ان 

 ۵۹,۳۵۰ س�مت  پ�وتئین امی� بن�ی بسته صن�یع  ک�یم رب�ط ته�ان 

 ۲,۰۰۰ ارین  پ�رس�مه�  ری ته�ان 

 ۳۶,۰۰۰ ب�خت� اف�اشی� کش�ورزی و ریپ�ودام   ری ته�ان 

 ۲,۷۰۰ ی�دانی   ری ته�ان 

 ۱۱۴,۳۰۰ (دام�اران)  تین لبنی ه�ی ف�آورده ق�س  ته�ان 

 ۱,۰۶۸ پ�رس لبن آب�د ی�سف ت�لی�ی تع�ونی م�رد  ته�ان 

 ۲۵۰ پ�در درین م�رد  ته�ان 

 ۵۰۰ پ�رسی�ن  ط�ئی ب�ران  پ�ست�ری�ه شی� صن�یع ش�کت م�رد  ته�ان 

 ۱,۱۲۰ گلشه� م�رد  ته�ان 

گ� دوش�ن دام ب�زرگ�نی ت�لی�ی   ورامین ته�ان   ۵,۵۰۰ را

ک پ�ست�ری�ه لبنی�ت گنج قلعه ک�م�ن جن�ب  ۲,۹۵۰ سنن�ج  آرا پ�

ک شه�ک�د  بختی�ری و چه�رمح�ل گ�س  پ�ی�ن پ�  ۹,۰۰۰ زا

ک شه�ک�د  بختی�ری و چه�رمح�ل  ۱۷,۰۰۰ پی پ�

 ۱۰۵,۰۰۰ ک�ه�نگ ف�ت صنعتی گ�وه شه�ک�د  بختی�ری و چه�رمح�ل

 ۳,۰۰۰ س�م�ن  شی� یکت� شه�ک�د  بختی�ری و چه�رمح�ل

 ۴,۰۰۰ قهست�ن  لبنی�ت ایج�د بی�جن� جن�بی خ�اس�ن

 ۲۰,۰۰۰ س�اجی�ن  علی  و حی�ری اصغ� بین�ل�د  رض�ی  خ�اس�ن



 ۹ مط�لعه ب�زارفصل اول: 
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 (تن)  ظ�فیت واح� ن�م شه�ست�ن است�ن 

 ۲۰۱,۵۰۰ مشه� خ�شگ�ار بین�ل�د  رض�ی  خ�اس�ن

 ۸,۰۰۰ ت�س شی�دشت  چن�ران رض�ی  خ�اس�ن

 ۱,۷۲۰ ش�ق شه�ب فیض�ن ب�زرگ�نی زب�خ�ن رض�ی  خ�اس�ن

 ۱۸,۱۰۰ گ�ینه غ�ایی صن�یع زب�خ�ن رض�ی  خ�اس�ن

ک گن�ب�د پ�ست�ری�ه شی� گن�ب�د  رض�ی  خ�اس�ن  ۱۷,۵۲۰ پ�

 ۱,۰۰۰ غف�ری دقت شی�ینی و بستنی ت�لی�ی مشه�  رض�ی  خ�اس�ن

 ۳۰,۰۰۰ م�ئ�ه  ت�لی�ی تع�ونی بجن�رد شم�لی خ�اس�ن

 ۹,۴۰۰ شی�وان  ات�ک ن�ش�ن به غ�ایی صن�یع   شی�وان شم�لی خ�اس�ن

 ۳,۰۰۰ بهشت  دشت ک�رآف�ین�ن وصنعت کشت مجتمع   شی�وان شم�لی خ�اس�ن

 ۱۶,۰۰۰ خ�زست�ن  فن�ن ت�سعه اه�از خ�زست�ن 

 ۲۲,۰۰۰ ف�رس خلیج ک�امت لبنی ه�ی ف�اورده اه�از خ�زست�ن 

گ�س شی� پ�رسی�ن  ای�ه خ�زست�ن   ۱۰,۰۰۰ زا

 ۲۰,۰۰۰ بختی�ری  تل قلعه شی� جه�ن پ�ست�ری�ه شی� ملک  ب�غ خ�زست�ن 

 ۵,۰۰۰ طبیعت عص�ره آف�ین   بهبه�ن خ�زست�ن 

 ۲۵,۰۰۰ روی�  بهبه�ن غ�ائی م�اد   بهبه�ن خ�زست�ن 

 ۶۰,۰۰۰ ارون� ص�ع� سپه� غ�ایی صن�یع گ�وه خ�مشه�  خ�زست�ن 

 ۲۰,۰۰۰ جن�ب دشت آسی� آزادگ�ن  دشت خ�زست�ن 

 ۹,۳۶۰ حم�ه  آل لبنی ه�ی ف�آورده  ش�دگ�ن خ�زست�ن 

 ۲,۰۰۰ دورق نگ�ه  ش�دگ�ن خ�زست�ن 

 ۱۴۴,۰۰۰ خ�زست�ن پگ�ه پ�ست�ری�ه شی�   ش�ش خ�زست�ن 

 ۱,۴۰۰ سفی�  دهک�ه  دام�اران لبنی ه�ی ف�اورده   ش�ش خ�زست�ن 

 ۱۰,۶۵۰ ش�ه�ود  فج� لبنی ه�ی ف�آورده ش�ه�ود  سمن�ن

 ۱۱,۲۰۰ که�ران  ۲۷۲۶ دو� و آش�می�نی آب بن�ی بسته و تصفیه تع�ونی ای�انشه�  بل�چست�ن و سیست�ن

 ۲,۰۰۰ آری�  یکت� سج�د غ�ایی صن�یع  زاه�ان بل�چست�ن و سیست�ن

 ۸,۰۰۰ ش�ق  صنعت سح� ت�لی�ی مجتمع  زاه�ان بل�چست�ن و سیست�ن

 ۷۷,۵۰۶ ف�رس  پگ�ه پ�ست�ری�ه شی� زرق�ن ف�رس 

 ۱,۰۰۰ سپی�ان آرون دشت زیب� سپی�ان ف�رس 

 ۸۲,۵۰۰ ت� بی رامک بستنی شی�از ف�رس 

 ۳,۰۰۰ س�لم صب� ب�زرگ�نی و ت�لی�ی شی�از ف�رس 

 ۲۰,۰۰۰ غ�ال  زرین شی�از ف�رس 

 ۸۵,۵۰۰ شی�از  رامک لبنی ه�ی ف�آورده شی�از ف�رس 

 ۱,۵۰۰ م�ودشت  هخ�منش۵۵۵ لبنی ه�ی ف�اورده تع�ونی   م�ودشت ف�رس 

 ۱,۰۰۰ نصی�ی  اعظم  آبیک ق�وین 
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 (تن)  ظ�فیت واح� ن�م شه�ست�ن است�ن 

 ۳۵,۰۰۰ پسن� چ�شت  آبیک ق�وین 

 ۱۲,۵۰۰ ق�وین الم�ت ک�هست�ن تکمیلی و تب�یلی صن�یع  آبیک ق�وین 

 ۳,۰۰۰ ارمغ�ن گلشی� صن�یع  آبیک ق�وین 

 ۱۷,۳۵۵ الب�ز  شی� آرین لبنی ه�ی ف�آورده  آبیک ق�وین 

 ۲۴,۰۰۰ روزانه بل لبنی ه�ی ف�آورده  آبیک ق�وین 

 ۱۶۹,۱۵۵ سح�  لبنی و پ�وتئینی ه�ی ف�اورده الب�ز ق�وین 

 ۱۳,۶۸۰ وف�لبن  لبنی�ت بن�ی بسته زه�ا ب�ئین ق�وین 

 ۲۲,۰۰۰ زنج�ن  گل�نگ لبنی و دامی ه�ی ف�آورده زه�ا ب�ئین ق�وین 

 ۸,۲۵۰ شی� بیت� الب�ز لبنی ه�ی ف�آورده زه�ا ب�ئین ق�وین 

 ۲۵,۰۰۰ سلط�ن  لبنی صن�یع ن�آوران زه�ا ب�ئین ق�وین 

کست�ن ق�وین   ۶,۰۰۰ ایلی�  ت�ان ک�شش دادرس�ن  ت�

 ۲۲,۹۰۰ پ�رس  لبن زرین   ق�وین ق�وین 

 ۴۴,۷۷۲ ق�وین  پ�ست�ری�ه شی� ه�ی ف�اورده   ق�وین ق�وین 

 ۵۰۰ رام� آری�  قم قم

ک  قم قم  ۳,۶۰۰ س�ن �یه پ�

 ۵۰۰ قم  ن�ش مهت�ب غ�ایی صن�یع  قم قم

 ۹,۰۰۰ آذرب�یج�ن  صب�ی گل لبنی ه�ی ف�آورده  قم قم

 ۱,۷۰۰ آب�د   ش�یف صنعت و کشت  قم قم

 ۵,۴۰۰ ف�ک نگین نخل  قم قم

 ۱۵,۰۰۰ سق� آرام لبنی�ت سق� ک�دست�ن

 ۱,۵۰۰ پ�ین�ه عم� محم�   سنن�ج ک�دست�ن

 ۱۴,۰۰۰ سح�  پ�ست�ری�ه شی� لبنی ه�ی ف�آورده ت�لی�ی  رفسنج�ن ک�م�ن

 ۲,۰۰۰ ک�ی�  آری� شی� پی�م  ک�م�ن ک�م�ن

 ۷,۰۰۰ ف�امین  پیش�و  ک�م�ن ک�م�ن

 ۶۶۰ بشی�  م�ه�ن خ�م�تی،عم�انی،ب�زرگ�نی  ک�م�ن ک�م�ن

 ۱۰,۰۰۰ جن�بش�ق  پ�ی� م�ه�ن لبنی�تی ه�ی ف�آورده  ک�م�ن ک�م�ن

 ۲,۵۰۰ زن�گی احتی�ج�ت تهیه و ت�لی� گ�وه  ک�م�ن ک�م�ن

 ۶,۵۰۰ کله�  شی�ان لبنی ه�ی ف�اورده ۲۷۲۰ تع�ونی غ�ب   آب�د اس�م ک�م�نش�ه

 ۱۳,۰۰۰ احم�ی ف�ی�ه  ک�م�نش�ه ک�م�نش�ه

 ۴۵,۰۰۰ غ�ب ع�لیس رز نیک  ک�م�نش�ه ک�م�نش�ه

 ۵,۰۰۰ دبی�منش ال�ین شمس کنگ�ور ک�م�نش�ه

 ۹,۰۰۰ ده�شت  و�یت م�واری� پ�وریدام  و  صنعت و کشت کهگیل�یه احم� ب�ی� و کهگیل�یه

 ۲۱,۰۰۰ گنب�  فج� شی� صن�یع آزادشه�  گلست�ن
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 (تن)  ظ�فیت واح� ن�م شه�ست�ن است�ن 

 ۳,۰۰۰ گلست�ن نص�ن�ین ق� آق گلست�ن

 ۲۶,۴۵۰ ک�دک�ی پ�ست�ری�ه شی�  ک�دک�ی گلست�ن

 ۶,۷۷۰ گلست�ن ط�یی ست�ره لبنی ه�ی ف�آورده ش�کت ک�ووس گنب� گلست�ن

 ۳,۰۰۰ شی�گلست�ن ب�م�اد  مین�دشت گلست�ن

 ۱,۷۵۰ گلست�ن مین�دوش لبنی ه�ی ف�آورده و غ�ایی صن�یع  مین�دشت گلست�ن

 ۲,۳۰۰ گلست�ن افتخ�ر لبنی صن�یع  مین�دشت گلست�ن

 ۱۳,۵۰۰ شی�  به آور ن�م   سی�هکل گی�ن

 ۵,۰۰۰ ای�انی�ن خ�ر آرس� شفت گی�ن

� ط�الش  گی�ن  ۳,۲۰۰ اللهی  عین ت�ر

 ۱۰,۵۰۰ ن�رمک لبنی ه�ی ف�اورده الیگ�درز ل�ست�ن

 ۷۰,۸۷۰ خ�ص) (سه�می ل�ست�ن پگ�ه پ�ست�ری�ه شی� آب�د  خ�م ل�ست�ن

 ۱۰,۰۰۰ (ه�از) آمل دوشه لبنی ه�ی ف�آورده  آمل م�زن�ران

 ۳,۰۰۰ آمل گ� لبنی ه�ی ف�آورده  آمل م�زن�ران

 ۱۶,۰۰۰ شم�ل شی� ش�د ت�زیعی ت�لی�ی  ب�بل م�زن�ران

ک  س�ری م�زن�ران  ۳۸,۰۰۰ پی پ�

 ۶,۴۵۰ س�ری دوشینه لبنی ه�ی ف�آورده  س�ری م�زن�ران

 ۴۵,۰۰۰ ک�می�ب خ�رشی� لبنی ه�ی ف�آورده شم�لی  س�ادک�ه م�زن�ران

 ۱,۷۶۰ کن�ل�س لبنی ه�ی ف�آورده ت�لی�ی آب�د عب�س م�زن�ران

 ۶,۶۰۰ تنک�بن  شی�آرای لبنی ه�ی ف�آورده آب�د عب�س م�زن�ران

 ۴,۰۰۰ روج� دشت م�زن� لبنی ه�ی ف�آورده محم�دآب�د  م�زن�ران

 ۶,۴۰۰ طب�ست�ن دانه ش�ه فج� دورود  می�ن م�زن�ران

 ۱۵,۰۰۰ ن�ر سب� خطه آوران فن ن�ر م�زن�ران

ک م�ک�ی  ک  پگ�ه پ�ست�ری�ه شی�  ارا  ۵۸,۴۵۰ ارا

ک م�ک�ی  ک شه� شی� صن�یع  ارا  ۲۶,۷۰۰ ارا

ک م�ک�ی   ۶۷,۶۰۰ ک�لب�   لبنی�ت  ارا

 ۲۰,۰۰۰ م�رین� جم زرین  س�وه م�ک�ی 

 ۱,۰۰۰ ع�لیف�د  س�وه م�ک�ی 

 ۴۰۰ چ�به�ر  آزاد منطقه لبن دم�ون� چ�به�ر چ�به�ر  آزاد منطقه

 ۱۱,۰۰۰ ه�م�گ�ن سب� م�رعه   بن�رعب�س ه�م�گ�ن 

 ۸۵۰ رزن  بین� غ�ایی ه�ی ف�آورده ت�لی�  رزن هم�ان

 ۱۰,۰۰۰ نه�ون� شی� ک�م لبنی ه�ی ف�آورده نه�ون� هم�ان

 ۳,۶۰۰ ن�ون لبنی ه�ی ف�آورده نه�ون� هم�ان

 ۳,۴۵۰ غ�ب صنم ن�ش نیک نه�ون� هم�ان



 ۱۲ مط�لعه ب�زارفصل اول: 

 

ي 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
 خ

رکز
م

الی
شم

ن 
سا

خرا
 

 (تن)  ظ�فیت واح� ن�م شه�ست�ن است�ن 

 ۱,۵۰۰ خ�ورمی�نه  نگین ش�دچین  هم�ان هم�ان

 ۴۷,۰۰۰ هم�ان  پگ�ه پ�ست�ری�ه شی�  هم�ان هم�ان

 ۲,۵۰۰ ی�د نش�ط لبنی ه�ی ف�اورده تع�ونی ی�د  ی�د 

 ۳۱,۵۰۰ ی�د  است�یلی�ه و پ�ست�ری�ه شی� صن�یع ی�د  ی�د 

 ۴,۰۹۲,۱۵۲ کل  جمع

  (البته تن  ۱۰,۶۵۳,۵۴۱  ب�اب�  ۱۳۹۹  ســـ�ل در  صـــ�درشـــ�ه  ه�آن  ب�ای  پ�وانه که واح�ه�یی  ظ�فیت  کهاین به  ت�جه ب�

 ع�د  دو  این تقســـیم از  ،اســـت  ط��) م�ردنظ�  (شـــی�  تن  ۴,۰۹۲,۱۵۲ ســـ�ل  این  واقعی  ظ�فیت و  اســـت) �ه�یشـــ  همه� 

 در  ضـ�یب  این  ضـ�ب از  ه�سـ�ل  واقعی  ظ�فیت  آوردن  دسـت به  ب�ای ت�انیم   که �یآیم   دسـت به  ۰٫۳۸۴۱۱۲  ضـ�یب

 .ش�دیم  ح�صل  زی� ج�ول ض�یب این اعم�ل ب� ل�ا نم�د. استف�ده ب�داریبه�ه یه�پ�وانه اس�س ب� ظ�فیت

 ۱۳۹۸ ت� ۱۳۹۴ ه�یس�ل در  فع�ل  واح�ه�ی واقعی ت�لی�ی ظ�فیت :۷ ج�ول
 (تن)  تق�یبی اسمی ظ�فیت س�ل

۱۳۹۴ ۵۸۱,۴۴۶ 

۱۳۹۵ ۹۶۹,۳۱۴ 

۱۳۹۶ ۱,۴۶۵,۱۹۱ 

۱۳۹۷ ۲,۳۹۵,۵۵۲ 

۱۳۹۸ ۲,۹۹۹,۰۷۳ 

۱۳۹۹ ۴,۰۹۲,۱۵۲ 

 ر �شک  رد  ینبل یتعنص ی�ه� حاو رد �یش ع ا �نا 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

۵۸۱٬۴۴۶
۹۶۹٬۳۱۴

۱٬۴۶۵٬۱۹۱

۲٬۳۹۵٬۵۵۲
۲٬۹۹۹٬۰۷۳

۴٬۰۹۲٬۱۵۲
۴٬۵۴۱٬۱۰۵

۵٬۲۴۳٬۱۹۵
۵٬۹۴۵٬۲۸۶

۶٬۶۴۷٬۳۷۶
۷٬۳۴۹٬۴۶۷

۰

۱٬۰۰۰٬۰۰۰

۲٬۰۰۰٬۰۰۰

۳٬۰۰۰٬۰۰۰

۴٬۰۰۰٬۰۰۰

۵٬۰۰۰٬۰۰۰

۶٬۰۰۰٬۰۰۰

۷٬۰۰۰٬۰۰۰

۸٬۰۰۰٬۰۰۰

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
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 ۱۴۰۴ ت�  ۱۴۰۰ س�ل از  داخلی ت�لی� ش�هبینیپیش  مق�ار :۸ ج�ول
 ت�لی�  می�ان بینیپیش  س�ل

۱۴۰۰ ۴,۵۴۱,۱۰۵ 

۱۴۰۱ ۵,۲۴۳,۱۹۵ 

۱۴۰۲ ۵,۹۴۵,۲۸۶ 

۱۴۰۳ ۶,۶۴۷,۳۷۶ 

۱۴۰۴ ۷,۳۴۹,۴۶۷ 

 ل�ا  اســـت،  صـــع�دی  ۱۴۰۴ ت�  ۱۴۰۰  ســـ�ل از  کشـــ�ر 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

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.  ی�ز 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 واردات می�ان :۹ ج�ول
 واردکنن�ه  کش�ره�ی (تن)  واردات می�ان گم�کی تع�فه س�ل

۱۳۹۴ ۰۴۰۱۱۰۰۰| ۰۴۰۲۹۹۰۰ ۰ - 

۱۳۹۵ ۰۴۰۱۱۰۰۰| ۰۴۰۲۹۹۰۰ ۰ - 

 ام�رات ۳ ۰۴۰۲۹۹۰۰ |۰۴۰۱۱۰۰۰ ۱۳۹۶

۱۳۹۷ ۰۴۰۱۱۰۰۰| ۰۴۰۲۹۹۰۰ ۰ - 

 ش�د.نمی گ�فته نظ� در تق�ض� بینیپیش در را واردات می�ان کش�ر، به شی� واردات ن�چی� می�ان به ت�جه ب�

ــ�ر  از  صــــــ�درات  می�ان ــنــ�یع،  بــ�زرگــ�نی،  اتــ�ق  اط�عــ�ت  اســــــ�س  ب�  کشـــ   آدرس  بــ�  ته�ان  کشــــــ�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 ص�درات  بینیپیش  �انیم  :۱۰ ج�ول
 محص��ت  ص�ور کش�ره�ی (تن)  ص�درات می�ان گم�کی تع�فه س�ل

کست�ن، ت�جیکست�ن، ت�کمنست�ن، ع�اق، افغ�نست�ن، ۱۷۱ ۰۴۰۲۹۹۰۰ |۰۴۰۱۱۰۰۰ ۱۳۹۴  م�ل�ی  و ک�یت ت�کیه، پ�

۱۳۹۵ ۰۴۰۱۱۰۰۰| ۰۴۰۲۹۹۰۰ ۲۵۱ 
کست�ن، ت�جیکست�ن، قط�، ت�کمنست�ن، ع�اق، افغ�نست�ن،  و آذرب�یج�ن پ�

 ک�یت

۱۳۹۶ ۰۴۰۱۱۰۰۰| ۰۴۰۲۹۹۰۰ ۱۱۰ 
کست�ن، ت�جیکست�ن، فیلیپین، ت�کمنست�ن، ع�اق، افغ�نست�ن،   و آذرب�یج�ن پ�

 ک�یت

کست�ن، افغ�نست�ن، ع�اق، ۹۱ ۰۴۰۲۹۹۰۰ |۰۴۰۱۱۰۰۰ ۱۳۹۷  قط�  و ک�یت پ�

 ری�یهب�ن�م  لبنی  محصــ��ت  ان�اع  ت�لی�  ب�ای  صــ�درات  جهت  ت�ان می  شــی�،  ان�اع  صــ�درات  ن�چی�  ســهم به  ت�جه ب�

  ک�د.

http://www.tccim.ir/
http://www.tccim.ir/
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  صنعت، وزارت  اط�ع�ت  طبق  پیش�فت  می�ان اس�س  ب�  ان�نم�ده  اخ�  مج�ز  که واح�ه�یی  اط�ع�ت  زی� ج�ول در

 .ش�دیم  ارائه تج�رت و مع�ن

 ) ر�شک ح ط س(  ۱۳۹۹ ل�س  ن�ی�پ �ت � یش عا �نا  تم�منیمه ه�ی ط�� پیش�فت  :۱۱ ج�ول
� تع�اد (درص�)   پیش�فت می�نگین (تن)  ظ�فیت (درص�)  پیش�فت � آغ�ز از  ش�هسپ�ی  زم�ن  می�نگین تم�م نیمه  ط�  (روز)  ط�

۰٪-۲۵٪ ۱,۳۲۲,۶۸۵ ۰٫۹۹٪ ۱۳۶ ۲۷,۲۹۲ 

۲۵٪-۵۰٪ ۳۵۷,۰۵۰ ۳۶٫۸۰٪ ۲۱ ۳۲,۲۸۴ 

۵۰٪-۷۵٪ ۱۵,۵۹۱,۸۵۹ ۶۳٫۲۸٪ ۳۸ ۳۳,۹۴۲ 

۷۵٪-۱۰۰٪ ۱۹۰,۲۷۰ ۸۷٫۰۴٪ ۲۱ ۳۳,۲۱۹ 

 ۵۸۰ ۲۳ ٪۲۴٫۳۴ ۱۴۸٬۶۲۵ کل  جمع

 ) ن�تسا حط س( ۱۳۹۹ ل�س ن� ی�پ �ت � یش عا �نا تم�م نیمه ه�یط�� پیش�فت  :۱۲ ج�ول
� تع�اد (درص�)   پیش�فت می�نگین (تن)  ظ�فیت (درص�)  پیش�فت � آغ�ز از  ش�هسپ�ی  زم�ن  می�نگین تم�م نیمه  ط�  (روز)  ط�

۰٪-۲۵٪ ۵۰ ۰.۰۰% ۱ ۳۶,۰۵۳ 

۲۵٪-۵۰٪ - - - - 

۵۰٪-۷۵٪ ۸,۷۰۰ ۷۲.۰۰% ۱ ۳۳,۰۸۶ 

۷۵٪-۱۰۰٪ - - - - 

 ۳۴,۵۷۰ ۲ %۳۶.۰۰ ۸,۷۵۰ کل  جمع

 ه�ف ب�زار تعیین و ش�کت ف�وش ب�ن�مه ۱-۶
ــت�  ۵-۱  بخش  تحلیـل   ـبه  ت�جـه  ـب� ــتـ�ن  در  خصـــــ�صـبه  داخلی یهـ�کـ�رخـ�ـنه  رقـ�ـبت  ـب�  ـب�ـی�  ت�لیـ� ظ�فیـت  بیشـــ   اســـ

 .دد�گ  ی�یرهم �ن�ب تسی�بیم  را�جمه ی�هن�تسا و شم�لی خ�اس�ن

 ب�زار مط�لع�ت بن�یجمع و نه�یی تحلیل ۱-۷
  ۱۴۰۰ یه�سـ�ل از محصـ�ل  این ت�لی� ی�انم   ،�یشـ   عا�نا  تق�ضـ�ی و ع�ضـه  می�ان در  شـ�هانج�م  مط�لع�ت به  ت�جه �ب

 .است ج�ی� گ�ارانس�م�یه خ�ط� اطمین�ن م�جب که است ش�هبینیپیش اف�ایشی ۱۴۰۴ ت�

ـــ   مصــــ�ف  تیاهم ـــ   به�ه  ب� ت�ثی�  دن�ان،  و لثه ه�ی�ریبیم  ک�هش  اســــتخ�ان،  یپ�ک  ک�هش  یب�ا  �یشـ   قلب و یه�شـ

 اسـ�س  ب� کن�،  اع�م �یشـ   یجه�ن روز  را  خ�داد)  �زدهمیژوئن( اول  ۲۰۰۱ سـ�ل  در  متح� ملل  سـ�زم�ن  ت� شـ� ب�عث و...

 ســ�ل در  نف� ه�  یب�ا  �مل�گیک۱۱۳ �یدن در  �یشــ   مصــ�ف ســ�انه متح�) ملل   یکشــ�ورز  و  خ�ارب�ر (ســ�زم�ن  ف�ئ� ی�ره�آم 

 ل�یک   ۱۰ از  کمت�  مصـ�ف  ـس�انه  ب�  ییکشـ�ره� ت� ل�یک   ۳۰۰  از شیب  مصـ�ف  ـس�انه ب�  ییکشـ�ره� از  ل�گ�میک۱۱۳  نیا  اـست.

 .ش�دمی ش�مل  را

 ب�سـ�. نف�  ه�  یازا به  ل�گ�میک   ۱۲۰ به �یشـ   مصـ�ف  سـ�انه که  شـ�ه مصـ�ب  ۱۴۰۴  افق  و  یب��دسـت  سـن�  در م� کشـ�ر در

 در  �یب� و  اسـت  ل�گ�میک۸۰از کمت�  �یشـ   مصـ�ف  سـ�انه  ح�ضـ�  ح�ل در آم�ر م�ک�  ت�سـط  شـ�هارائه یآم�ره�  اسـ�س  ب� ام�

 .�ب�ی شیاف�ا ل�گ�میک  ۵۰ ح�ود �تیلبن مص�ف س�انه س�ل ۵
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 چکی�ه
 م�ردب�رسـی  را  اسـت�یلی�ه  چ�بکم و  چ�بی  ب�ون  شـ�هغنی  شـی� محصـ�ل  دو به م�ب�ط  فنی  مط�لع�ت  بخش  این در

 .میدهیم  ق�ار

�  اج�ای از  ه�ف  ۲-۱  ط�
 شـی� و  تن  ۱٬۰۰۰ ب�  اسـت�یلی�ه  چ�بی ب�ون شـ�هغنی  شـی�  محصـ�ل دو ت�لی�  ب�  یاک�رخ�نه  ان�ازیراه  ط��   این �فه

  شم�ره  قطعه بی�ک  صنعتی  شه�ک در  ک�رخ�نه  این  .است س�ل  در  تن  ۱٬۰۰۰  ظ�فیت  ب�  است�یلی�ه  چ�بکم  ش�هغنی

 روز در  ســــ�عت  ۸  ک�ری  ن�بت یک  ب�  روز،  ۳۰۰ ســــ�ل  در ک�رخ�نه  شــــ�. خ�اه�  اح�اث  مت�م�بع   ۶٬۰۰۰  مســــ�حت ب�  ۲۰

 .است فع�ل

 ت�لی�  ظ�فیت و ت�لی�ی محص�ل ن�� ۲-۲
 ت�لی� ظ�فیت  و ت�لی�ی محص�ل ن�� :۱۳ ج�ول

 (تن)  س��نه ت�لی� محص�ل ن�م ردیف

 ۱۰۰۰ است�یلی�ه چ�بی ب�ون ش�هغنی  شی� ۱

 ۱۰۰۰ است�یلی�ه چ�بکم ش�هغنی  شی� ۲

  مصـ�ف  ب�ای آن  ک�دن مغ�ی ب�ه�ف  که شـی� به ری�مغ�ی چن�  ی� یک  اف�ودن از  اسـت  عب�رت  شـ�هغنی شـی� ت�لی�

 یه�نیت�م یو ب� شی� س�زیغنی  ش�د.می  انج�م  دارن�  ق�ار ه�ی�مغ�یر  کمب�د  مع�ض در  که  خ�ص  ه�یگ�وه  ت�سط

A  و D،  گ�وه  یه�نیت�م یو  B  ویت�مین ب� شـی�  سـ�زیغنی م�  کشـ�ر در  .شـ�دیم   انج�م  فسـف� و  کلسـیم  مثل   ام�ح  ی� و 

D  ۳۰-۲۵%ویت�مین  ب� شـــ�هغنی  شـــی� لی�ان  یک  مصـــ�ف ب�  اســـت.  شـــ�هانج�م  D  ویت�مین این به  اف�اد  روزانه  نی�ز 

 .ش�دمی ب�آورده

ــ�زیغنی ــی� ســـ  طی در  مـغ�ی م�اد  ب�خی ـک�هش ـه�،آن  ازجمـله ـکه  دارد  عـلت  چـن� و  چـن�ین آن  یـه�ف�آورده و شـــ

ــی�  ت�لیـ�  م�احـل  �  ری�مغـ�ی  م�اد  کمب�د  دچـ�ر  ن�عیـبه  کـه  ییهـ�تیـ جمع  در  کمب�د  رفع   اســــــت  شـــ  یهـ�یمـ�ریب  ـی

  یه� خ�نم  (ک�دک�ن، هســـــتن� غ�ایی  خ�ص نی�زه�ی  دارای  که  ییه�تیجمع در  آن  ک�رب�د  نی� و هســـــتن� یاهیتغ�

 است. شی� س�زیغنی د�یل  دیگ� از ...) و شی�ده و ب�ردار

ــتــ�نــ�ارد  طی ــی�  چ�بی  ک�دن  اســـ ــنعــت،  در  شـــ  کنــ�یم   پیــ�ا  کــ�هش  نهــ�یی  محصـــــ�ل  در  D,A  ویتــ�مین  می�ان  صـــ

ــی�،  ازجملـه  .میرســــــ�نیم   اولیـه  حـ�  بـه  را  آن  ســـــطح   هـ�نیتـ�م یو  مجـ�د  اف�ودن  بـ�  مـ�  کـهط�ریبـه   این  ت�انیم   شـــ

 هستن�. D ویت�مین و  B۲ ویت�مین آهن،  فسف�،  کلسیم،  ش�مل: ش�ن  اض�فه  ق�بل   م�اد  این  ک�د  جب�ان  را ه�یک�ست

کث� در  علت به  این  که شـ�دیم   اسـتف�ده ه�ری�مغ�ی  ک�دن  اضـ�فه  ب�ای من�سـب  محل  یک عن�انبه  شـی� از  ج�امع   ا

گی ـــب�  در م�اد این خـ�ص  جـ�یـگ�ه  اســـــت آن خـ�ص  ـه�یوی� ــی� ت�کیـب�ت  ن�� و  جـ�ب می�ان  خـ�ن�ار، ـغ�ایی ســـ  و شـــ

 البته  اسـت سـ�خته  B۲,D,A  یه�نیت�م یو و  فسـف�  کلسـیم،  اف�ودن  ب�ای من�سـبی محل   را شـی� ... و فّن�ورانه  مسـ�ئل 
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 به ب�ن نی�ز ب�ســ� ســ�ل در  لیت�  ۳۰۰ از بیش  یعنی  خ�د مطل�ب  ح� به آن  یه�ف�آورده  شــی� ســ�انه  مصــ�ف چن�نچه

 ش�دیم  ت�رنگکم س�زیغنی به نی�ز و ت�مین  م�ک�ر یه�ی�مغ�یر

 بن�ی بسته و اولیه م�اد ۲-۳
 در  م�ج�د  صـن�یع  و  اسـت  کشـ�ر  عم�ه نن�هت�لی�ک  شـم�لی  خ�اسـ�ن  ن�اسـت  .اسـت  شـی�  ط��   این  اصـلی اولیه  �دهم 

  دست�س  در  است�ن  در  ط��   این  اصلی  اولیه  م�ده  راحتیبه  درنتیجه  ن�ارد.  را  ت�لی�ات  این  ک�مل   ج�ب  ت�ان  است�ن

  م�اد  و  ـپ�ـی�ارکننـ�ه  م�اد  می�ه،  مـ�رمـ��د  ـی�  م�ـب�  اســـــ�نس،  پ�در، قـ�ـلب  در هـ�یاف�ودن  ب�خی  آن  کنـ�ر  در  ب�د.  خ�اهـ�

 .ب�شن�یم  دست�س در کش�ر سطح  در م�اد این که است دنی�زم�ر  بن�یبسته

 س��نه مص�ف و اولیه م�اد  :۱۴ ج�ول
 واح� واح�) ب�حسب( س��نه مص�ف ت�مین  محل فنی  مشخص�ت و اولیه م�اد ن�م ردیف

 تن ۲۰۰۰ است�ن  دام�اران خ�م شی� ۱

 تن ۸ پ�رس گ�ه� پت�و ش�کت س�د ۲

 تن ۵ پ�رس گ�ه� پت�و ش�کت س�یم  هیپ�کل�یت ۳

 تن ۵٫۲۵ ک�می  مج�ز  وت�کیب�ت ه�طعم ان�اع ۴

 تن ۱۵۰ پ�ستیک وزین بن�ی بسته ن�یل�ن ۵

 ع�د  ۱۰۰۰۰۰۰ پ�ستیک جه�ن ی)گ�م ۵۰۰( ب�رمص�فیک ظ�وف ۶

 ع�د  ۱۰۰۰۰۰۰ پ�ستیک جه�ن ی)گ�م ۱۰۰( ب�رمص�فیک ظ�ف ۷

 ع�د  ۱۰۰۰۰۰۰ پ�ستیک جه�ن یگ�م ۱۰۰۰ ب�رمص�فیک ظ�ف ۸

 ع�د  ۱۰۰۰۰ پ�ستیک جه�ن شی� حمل سب� ۹

 ت�لی�  روش ۲-۴
 دارد: وج�د است�یلی�ه شی�ت�لی� خط ب�ای غی�مستقیم و مستقیم روش ود

 :مستقیم روش ب� شی� است�یلی�اسی�ن

 ش�د. است�یلی�ه داغ بخ�ر ی� آب ب� دقیقه ۳۰ م�ت به ت�لی� خط ب�ی� ک�ر ش�و� از قبل  -

 به  پمپ  وســیلهبه  ت�از ت�نک از  شــی�  شــ�د. خنک  ه�دســتگ�ه  و ت�لی� خط  ت�  ک�د  صــب�  ب�ی� اســت�یلی�اســی�ن از  بع� -

 آن  فشـــ�ر  پمپ وســـیلهبه دی�،  ح�ارت  گ�ادســـ�نتی درجه  ۸۰  ح�ود  کهاین از بع�  .شـــ�دیم   وارد اولیه  ح�ارت  بخش

 .رودیم  بخ�ر ت�ریق محفظه �فطبه سپس و ب�ر) ۴ (ح�ود ی�دش�هز

  ب��ست فشـ�ر  کهاین به  ت�جه ب� و رـسی�ه  گ�ادـس�نتی درجه  ۱۶۰  دم�ی به بخ�ر  ت�ریق ب� ـشی�  ح�ارت م�حله  این  در -

 .ش�دیم  جل�گی�ی شی� ج�شی�ن از ب�ر)، ۴(

  خ� محفظه وارد  سـپس  شـ�ه،  نگه�اری نگه�ارنِ�   ل�له در ث�نیه  چن�  م�ت  به اسـت�یلی�اسـی�ن  ح�ارت ب�  محصـ�ل -

  اســت  بخ�رآبی ب�  ب�اب�  شــی�،  به  شــ�هت�ریق بخ�ر  مق�ار  که  شــ�هتنظیم ط�ری  بخش  این در  خ� می�ان شــ�.  خ�اه�

�  آن از که  .ش�دیم  خ�ر
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 شی�  است�یلی�اسی�ن :۱ شکل

 
 عب�ر ب� سـپس  ،کن�یم  ه�ایت سـت�ون کنن�ه  ژنی�ههم�  دسـتگ�ه  ط�فبه  را اسـت�یلی�ه  شـی�  سـ�نت�یف�ژی  پمپ  یک -

 بن�یبسـته م�شـین ط�فبه  مسـتقیم ط�ربه و  )گ�ادسـ�نتی  درجه  ۲۰  (ح�ود  شـ�ه خنک  ح�ارت  تب�دل صـفح�ت از

 .رودیم  ست�ون

 ت�نک یک  در  پ�شــ�ن،  م�قع  ت�  شــی� نب�شــ�،  ک�فی بن�یبســته م�شــین  گنج�یش و  ب�ده  زی�د ت�لی�  کهدرصــ�رتی -

 .ش� خ�اه� ه�ارینگ ست�ون

 غی�مستقیم: روش ب� شی� است�یلی�اسی�ن

 ش�د. است�یلی�ه داغ بخ�ر ی� آب ب� دقیقه ۳۰ م�ت به ت�لی� خط ب�ی� ک�ر ش�و� از قبل  هم روش این در-

 ش�د. خنک ه�دستگ�ه و ت�لی� خط ت� ک�د صب� ب�ی� است�یلی�اسی�ن از بع�-

ــی�- ــیـلهـبه ســـــپس  رفـته،  ت�از  ـت�ـنک  ط�فـبه ذخی�ه  ـت�ـنک  از  شـــ ــمـت  ـبه پمـپ  وســـ  هـ�اـیت  اولـیه  ح�ارت تـب�دل  قســـ

 .ش�دیم 

 و رســی�ه  گ�ادســ�نتی  درجه  ۷۵ به  اســت�یلی�ه شــی�  ح�وی صــفح�ت  ب�  مج�ورت  وســیلهبه  آن  ح�ارت  بخش  این در-

 .ش�دیم  �اختیکن آن چ�بی کنن�ه هم�ژنی�ه دستگ�ه یک در ب�ر ۱۵۰-۲۵۰ فش�ر در سپس

ــی�ن  از قـبل  چ�بی  یهـ�چـهیگ� ک�دن یکن�اخـت- ــت�یلی�اســـ ــ�رت این  در  و ب�ده ـپ�ی�امکـ�ن  نی� اســـ  ـبه  احتـی�جی صـــ

 نیست. هم�ژن�ی�ر دستگ�ه ب�دن ست�ون

 ده�یم  ادامه ح�ارت تب�دل صفح�ت ط�فبه را خ�د مسی� هم�ژنی�ه و دی�ه ح�ارت شی�-

ــیلهبه- ــ�نتی  درجه  ۱۳۷ ح�ود  دم�ی به  داغ  آب ح�وی  صــــفح�ت ب� مج�ورت  وســ   ۴  ح�ود از  بع� و رســــی�ه  گ�ادســ

 .ش�دیم  ه�ایت دستگ�ه کنن�هخنک بخش به نگه�ارنِ�  یه�ل�له در ت�قف  ث�نیه

  اســت�یلی�ه غی� شــی�  ح�وی صــفح�ت  ســپس و  ســ�د آب  ح�وی  ح�ارت  تب�دل صــفح�ت  ب�  مج�ورت  اث�  در  ســ�انج�م-

 .کن�یم  پی�ا ک�هش ادگ�س�نتی درجه ۲۰ ح�ود ت� آن ح�ارت س�د،
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 مسـی�  ادامه سـت�ون  شـ�ه�   ف�این�  شـی�  ذخی�ه یه�ت�نک ی� سـت�ون  پ�کن  یه�دسـتگ�ه  ط�فبه  سـ�د  اسـت�یلی�ه  شـی�-

 .ده�یم 

 ت�لی� فنی دانش  مشخص�ت ۲-۵
  وج�د  محص��ت  ایـن  ت�لیـ�  بـ�ای  خ�صـی  فّن�وری به نی�ز  و  است  یکس�ن  محص��ت  ن��  این  ت�لی�  روش کلیط�رهب

 .ن�ینم�یم  استف�ده یکس�نی روش از تق�یب�ً  آ�تم�شین س�زن�گ�ن ه� یکل  و ن�ارد

 آ�تم�شین  نــــ��  ایــــن  س�خت به  اق�ام  خ�رجی  آ�تم�شین فّن�وری از  استف�ده  ب� نی�  داخلی س�زن�گ�ن  بیندراین 

 به  نی�ز  خ�رجی آ�تم�شـین از  اســــــــتف�ده  لـــــــیکن  .اسـت  خـــــــ�رجی آ�تم�شـین م�نن� فّن�وری  ازلح�ظ که  ان�نم�ده

 .دارد داخلی آ�تم�شین به نسبت بیشت�ی گ�اریس�م�یه

 کیفیت کنت�ل ۲-۶
 واح�  ه� راســـت�  این در  .اســـت صـــنعتی واح�ه�ی بین  رق�بت م�ه�ن زی�دی  ح�ود ت�  جه�ن  صـــن�یع   تک�مل  و رشـــ�

 م�ورزم�نبه رون�  این و  دارد  را ب�زار از  بیشــت�ی  ســهم  کســب  در  ســعی  خ�د،  محصــ��ت کیفیت  اف�ایش  ب�  صــنعتی

 تعیین  جه�ت کیفیت  کنت�ل  اســـت.  شـــ�ه صـــنعتی  ج�امع  کیفی رشـــ� درنتیجه و  محصـــ��ت کیفیت  بهب�د  ب�عث

 .�دیگ یم  انج�م محص�ل ب�ای ش�هتعیین فنی مشخص�ت مط�بق ت�لی�، عمل  صحت

ــبـب  عملیـ�ت  ینا �  گ�ددیم   ســـ ــ�مـ�ـیه  رفتن  هـ�ر  از  معی�ب،  محصـــــ��ت  ت�لیـ�  از  جل�گی�ی  ضـــــمن  ـت  جل�گی�ی  ســـ

ــ�هتم�م  قیمت و  آم�هعمل به ــ�ل  شــ ــ�رتبه  ت�انیم   را کیفیت  کنت�ل   اه�اف ط�رکلیبه .ی�ب�  ک�هش محصــ  زی� صــ

 :ک�د خ�صه

 ش�ه تعیین است�ن�اره�ی حفظ •

 ت�لی� ف�آین� در انح�اف�ت  بهب�د و تشخیص •

�   محص��ت بهب�د و تشخیص •  است�ن�ارد  از خ�ر

 واح�ه�  اف�اد  ک�رایی  ارزی�بی •

 طبق  ب�  خـ�مـ�ت،  و  کـ��  ت�لیــ�  و  تهیــه  از  اطمینــ�ن  از  اســــــت  عبــ�رت  کیفیــت  کنت�ل   گفــت  ت�انیم   دیگ�عبــ�رتبـه

 و عی�ب  شــن�خت  منظ�ربه کیفیت  کنت�ل   ن�پ�ی�ج�ایی  اج�اء از  یکی عن�انبه  ب�زرســی  و شــ�هتعیین اســت�ن�اره�ی

 کلی  ب�زرسـی  م�احل   .�دیگ یم   انج�م  صـنعتی واح�ه�ی ههم  در کیفی  کنت�ل   سـیسـتم  ب�ای  م�ردنی�ز  اط�ع�ت  تهیه

 :ب�شن�یم  ذیل  ت�تیب به صنعت ه� وضعیت به هت�ج ب�

 اولیه  م�اد تح�یل م�حله در •

 ت�لی� آغ�ز م�حله در •

 پ�ه�ینه عملی�ت آغ�ز از  قبل  •

 ب�زگشتغی�ق�بل عملی�ت ش�و� از  قبل  •

 گ�دد ی م  عی�ب ش�ن پ�شی�ه  سبب که عملی�تی آغ�ز از پیش •
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 ک�ر  پ�ی�نی م�حله در •

ـــگ�ه ـی�  عملـی�ت محـل  در  اســـــت  ممکن  ـب�زرســـــی  م�اـحل  این از ـیک ه�  ـبه ت�ـجه ـب� واـح� این در  .گی�د انجـ�م  آزـم�یشـــ

گی  شـــ�. خ�اه� تعیین  ه�آزم�یش  این  انج�م  محل  و کیفی  کنت�ل   ضـــ�وری  م�احل   از یک ه�  صـــنعت،  این  ه�یوی�

 .نم�د اعم�ل م�حله سه در ب�ی� را کیفیت کنت�ل  ش�، گفته آنچه مط�بق

 اولیه  م�اد کیفیت کنت�ل  •

 ت�لی�  حین  کنت�ل  مط�لعه •

 شی� کنت�ل اص�ل- نه�یی کنت�ل  •

� ت�ثی�ات ۲-۷  زیست محیط ب� ط�
 بسـی�ر صـنعت  این از  صـل ح� ه�یپسـ�ب  وج�دب�این  اسـت ضـ�وری و  مهم  صـن�یع  از لبنی  یه�ف�اورده و شـی�  نعتصـ 

 و ـش�دیم   انج�م ـشی� روی  ب�  ک�رخ�نه در  که یاپ�وـسه ن�� به  ـشی�  صـن�یع   ف�ضـ�ب  ت�کیب و م�هیت  البته  ب�ده  آل�ده

 .است متف�وت گ�ددیم  ت�لی� که محص��تی حجم و ن�� همچنین

گ� صــنعتی  یه�ف�ضــ�ب   ســ�مت  به�اشــت زیســتمحیط به  لطم�تی  ب�عث شــ�ن�  آبی من�بع   وارد مســتقیم  ط�ربه  ا

ــت�  جهتب�ین  ب�د  خ�اه�  جب�انغی�ق�بل   گ�ه که  شــــ�دیم   م�دم ــ�فته  کشــــ�ره�ی  بیشــ   ازا جل�گی�ی  ب�ای  دنی�  پیشــ

 مج�ی  ل�ا  ان�داده  انج�م  زمینه  این  در مق�راتی و  دانســــته ضــــ�وری  را  خ�وجی  پســــ�ب  کنت�ل   زیســــتمحیط  ل�دگی

 گ�دد ص�در وی فع�لیت یمج�زه� ت� نم�ده رع�یت را محیطیزیست مق�رات و انینق� کلیه ستیب�یم  ط�� 

  این از  خ�وجی  ف�ضــ�ب  ،شــ�ن�یم  تلقی غ�ایی  صــن�یع  در  ف�ضــ�ب  ت�لی� منبع   ت�ینب�رگ عن�انبه  لبنی  صــن�یع  

ــنــ�یع  ــ�د،  آلی  چ�بی  و  پ�وتئین  قنــ�ی،  م�اد  حــ�وی  ب�ده،  غلیظ  و  گ�م  صـــ ــ�  .اســـــــت  زی ــهاین  بــه  ت�جــه  ب  چنین  ک

ــ�د،  محیطیزیســــــت  مشـــــک�ت  ایجـ�د  بـ�عـث  ت�انـ�یم   ییهـ�فـ�ضـــــ�ب  روی  ب�  هـ�پســــــ�ب  گ�نـهاین  تـ�ثی�  بـ�یـ�  شـــ

  ف�ضـ�ب یک  به را  آن  ف�ضـ�ب  ن��  این در  COD  زی�د نسـبت�ً  غلظت که  اسـت  ذک�شـ�ی�ن  گ�دد.  ب�رسـی  زیسـتمحیط

 .کن�یم  تب�یل  ه�ازیبی تصفیه ب�ای ای�ئ�ل

گ�چه ده�یم   نشـ�ن  �تتحقیق  نت�یج     ب�ای  ت�جهیق�بل  امتی�زات  ت�انیم  ه�ازیبی و  ه�ازی  روش دو مق�یسـه در  ا

 خ�بی ران�م�ن  دارای نی� لبنی  ف�ضـ�ب  تصـفیه  در ه�ازی  ه�یروش از  اسـتف�ده ام�  گ�فت،  نظ� در ه�ازیبی تصـفیه

ــتم  دو  ه�  ه�ازی  ف�آینـ�هـ�ی  میـ�ن  در  و  ب�ده ــیســـ  نتـ�یج   البتـه  گ�دـن�.  واقع   فیـ�م   ت�اننـ�یم   فعـ�ل  لجن  و RBC  ســـ

  .اســت   فع�ل لجن  به  نســبت بیشــت�ی  م�ایی  دارای  RBC  ف�آین� لبنی  ف�ضــ�ب تصــفیه  در ده�یم  نشــ�ن تحقیق�ت

 ب�داشـته ت�لی�ی ه�یپسـ�ب تصـفیه راسـت�ی در  گ�می ب�ی� زیسـتمحیط  آل�دگی از  جل�گی�ی  جهت ب�یسـتمی  ل�ا

 .ش�د
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�  گ�اریس�م�یه ه�یه�ینه کل ب�آورد ۲-۸  ط�
 در م�ردنی�ز هیســـــ�م�  �د.یگ یم   صـــــ�رت یگ�ارهیســـــ�م�  ط��، از  یب�داربه�ه و  ط��   یاج�ا م�حله  دو در ط�رکلیهب

ــ�ـم� ط��، یاج�ا  دوران ــ�ـم�  و ـث�ـبت  هیـ ســـ ــ�ـم� قیط�  از  ب�داریبه�ه  دوران  در  م�ردنـی�ز  هیـ ســـ  ـت�مین  گ�دش  در  هیـ ســـ

 .�ن�یگ یم  ق�ار م�رداستف�ده ب�داریبه�ه دوران یط و ی�اریخ� � ط� یاج�ا م�حله�  در ث�بت ه�یدارایی .ش�دیم 

 زمین  ۲-۸-۱

 ری�ل) میلی�ن( زمین خ�ی� ه�ینه و می�ان :۱۵ ج�ول
 �  کل  قیمت واح�  قیمت مت�م�بع)( مس�حت شه�ست�ن است�ن  ش�

 ۹٬۰۰۰ ۱٫۵ ۶٬۰۰۰ 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 :۱۶ ج�ول
 �  ه�ینه  کل واح�  قیمت واح� ک�ر مق�ار ش�

ک  ۵۴۰ ۰٫۳ مت�مکعب  ۱,۸۰۰ تسطیح   و ب�داریخ�

 ۵,۷۶۰ ۹ مت�  ۶۴۰ درب و کشی حص�ر

 ۲,۱۰۰ ۷ مت�م�بع  ۳۰۰ زمین) مق�ار درص� ۵( س�زیمح�طه و آسف�لت

 ۴۸۰ ۸ مت�م�بع  ۶۰ زمین) مق�ار درص� ۱( روشن�یی سب� فض�ی ایج�د

 ۸٬۸۸۰ کل  جمع

 ری�ل) میلی�ن( س�زیس�ختم�ن ه�ینه و می�ان :۱۷ ج�ول
 �  کل  ه�ینه واح�  قیمت مس�حت س�ختم�ن  ن�� ش�

 ۵۲,۵۰۰ ۲۵ ۲,۱۰۰ س�له  ت�لی�  س�لن

 ۹,۰۰۰ ۳۰ ۳۰۰ س�له  اولیه م�اد انب�ر

 ۱۲,۵۰۰ ۲۵ ۵۰۰ س�له  محص�ل انب�ر

 ۴,۵۰۰ ۴۵ ۱۰۰ پ�شش  و تی�چه و آج� اداری س�ختم�ن

 ۴,۵۰۰ ۴۵ ۱۰۰ - نگهب�نی و رف�هی

 ۸۳٬۰۰۰ کل:  جمع

 تجهی�ات و آ�تم�شین ۲-۸-۳

 ری�ل)  میلی�ن( تجهی�ات  و آ�ت م�شین ه�ینه :۱۸ ج�ول
 ه�ینه  کل  واح�  قیمت تع�اد فنی مشخص�ت آ�تم�شین  ن�م ردیف

 ۲۵۰ ۲۵۰ ۱ چی  نمی� صنعتی گ�وه -DL-RuV۵P مخ�ن  ۱

 س�نت�یف�ژ پمپ الکت�و ۲
SUS۳۰۴، ۲۴ پیست�ن پمپM، پ�سته  سخت، آلی�ژ مک�نیکی -  

 چی  نمی� صنعتی گ�وه
۲ ۱۸۰ ۳۶۰ 

 ۱,۸۰۰ ۹۰۰ ۲ چی  نمی� صنعتی گ�وه -DL - Pc ۵/A استیل  ح�ارتی مب�ل ۳



 ۲۲ یمط�لع�ت فنفصل دوم: 

 

ي 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
 خ

رکز
م

الی
شم

ن 
سا

خرا
 

 ه�ینه  کل  واح�  قیمت تع�اد فنی مشخص�ت آ�تم�شین  ن�م ردیف

 ۴۵۰ ۴۵۰ ۱ چی  نمی� صنعتی گ�وه -WI م�ل حجمی  کنت�ر ۴

 SM-VDT-۱۰ ( ۲ ۷۰۰ ۱,۴۰۰( م�ل دوج�اره-  چی نمی� صنعتی گ�وه خ�م  شی� نگه�اری مخ�ن ۵

 الکت�وپمپ  ۶
SUS۳۰۴ ۲۴ پیست�ن پمپ ،ض�زنگ ف��دM، نمی� صنعتی گ�وه  

 چی
۲ ۱۲۰ ۲۴۰ 

 ۲,۵۰۰ ۲,۵۰۰ ۱ چی نمی� صنعتی گ�وه -UHT- l/h۲۲۰۰-۶۶۰۰ یاصفحه است�یلی�اسی�ن ۷

 ۲,۸۰۰ ۲,۸۰۰ ۱ چی  نمی� صنعتی گ�وه-خ�دش�ر ن�� از شی�  سپ�ات�ر ۸

 ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۱ چی  نمی� صنعتی  گ�وه -Alex ۲۵ شی� هم�ژن�ی�ر ۹

کت ،ض�زنگ ف��د SUS۳۰۴ ج�اره  سه ت�نک ۱۰  ۳۸۰ ۳۸۰ ۱ چی  نمی� صنعتی گ�وه ،آل�ئ��ته ژا

 ۷۰۰ ۷۰۰ ۱ چی  نمی� صنعتی گ�وه -)SM-VDT-۵( م�ل شی�  نگه�اری مخ�ن ۱۱

 ۱,۹۰۰ ۱,۹۰۰ ۱ چی نمی� صنعتی گ�وه -Pcs/h۶,۰۰۰ شی�  بن�یبسته م�شین ۱۲

 ۳۸۰ ۳۸۰ ۱ چی نمی� صنعتی گ�وه -TM۷۶۷ بلن�ر ت�یبلن�ر  ۱۳

 ۱,۹۰۰ ۱,۹۰۰ ۱ چی  نمی� صنعتی گ�وه -افقی م�ل س�د آب ت�لی� سیستم ۱۴

 ۲,۴۰۰ ۲,۴۰۰ ۱ چی  نمی� صنعتی گ�وه- درج� CIP شستش�  سیستم ۱۵

 ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۱ چی  نمی� صنعتی گ�وه -مت�مکعب ۲۵۰-ف�ز سه اسب ۱۰ س�دخ�نه  ۱۶

 ۶۹۰ ۶۹۰ ۱ چی  نمی� صنعتی گ�وه CIP-SM (DIG-۵( م�ل ت�از ت�نک ۱۷

 ۸۱۰ ۸۱۰ ۱ چی  نمی� صنعتی گ�وه Asepic- ست�ون ت�نک ۱۸

 ۲۴٬۱۶۰ کل  جمع

 ت�سیس�ت ۲-۸-۴

 ری�ل)  میلی�ن(   ت�سیس�ت ه�ینه :۱۹ ج�ول
�  عن�ان   قیمت  ش�

 ۷,۵۰۰ کیل�وات  ۱۵۰ اضط�اری ژن�ات�ر ،ه�ایی پست ،ب�ق ت�بل� ب� کیل�وات ۴۰۰ ب�ای رس�نیب�ق

 ۱,۵۰۰ ه�ایی/زمینی)( �هیذخ مخ�ن-کشیل�له ب�  شه�ی اینچ ۲۵/۱ انشع�ب خط رس�نی آب

 G۴۰ ۳۰۰ کنت�ر و رگ��ت� نصب - m ۳ /h۶۰ مص�فی س�خت حجم رس�نی س�خت

 ۵۰۰ بخ�ری  ع�د ۶ و ۴۵۱۱ ک�ل� ع�د ۴ ایمنی و گ�م�یش س�م�یش، وس�یل

 ۳۳۰ نش�نیآتش  کپس�ل ع�د ۳۳ .ح�یق اطف�ء

 ۶۰۰ تنی  ۳۰ ب�سک�ل 

گ�س فن�وران ش�کت-تن ۲ بخ�ر  دیگ  ۲,۰۰۰ زا

 ۹۵۰ پس�ب  شیمی�یی تصفیه پس�ب  تصفیه

 ۸۵۰ آلپ  صنعت زرین ش�کت هیت� و گ�مخ�نه

 ۱۰۰ اینت�نت  تجهی�ات و تلفن خط ۳ ارتب�ط�ت 

 ۱۴٬۶۳۰ کل  جمع
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 ک�رگ�هی و آزم�یشگ�هی تجهی�ات و ل�ازم ۲-۸-۵

 که  اسـت  واضـح   ،گ�دی�  ذک�  محصـ�ل م�ردنی�ز ه�یآزم�یش عن�انبه  محصـ�ل کیفی  کنت�ل  مبحث  در که  م�اردی از

گی  دلیل   به  واح�  این  در  بن�ب�این  ؛است  وری�ض  واح�  در  آزم�یشگ�ه  یک  وج�د  ،ه�آزم�یش  ص  خ�  ش�ایط  و  ه�یوی�

 ؛ب�شــ� م�ردنی�ز آزم�یشــگ�هی  تجهی�ات  اراید  که  گ�ددیم  بینیپیش م�ک�ر ه�یآزم�یش  انج�م  ب�ای آزم�یشــگ�هی

  گی�یان�ازه  اســی�،  گی�یان�ازه  دســتگ�ه  قبیل   از م�ب�طه  تجهی�ات ه�ینه که  دارد  وج�د  آزم�یشــگ�ه  به  نی�ز  بن�ب�این

 .گ�ددیم  ب�آورد ری�ل میلی�ن ۵۰۰۰ ل�ازم س�ی� و میک�وبی کشت

 ری�ل)  میلی�ن(   ک�رگ�هی و  آزم�یشگ�هی تجهی�ات و  ل�ازم ه�ینه :۲۰ ج�ول
� ردیف  کل  جمع واح�  قیمت تع�اد فنی مشخص�ت وس�یل ش�

 ۵٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰  س�ی�  و میک�وبی کشت گی�یان�ازه اسی�، گی�یان�ازه دستگ�ه آزم�یشگ�ه  تجهی� ۱

 ۵٬۰۰۰ : کل جمع

 نقلیه وس�یل ۲-۸-۶

 ری�ل) میلی�ن( نقلیه وس�یل  ه�ینه :۲۱ ج�ول
� ردیف  کل  قیمت واح�  قیمت تع�اد فنی مشخص�ت وس�یل ش�

 ۳,۰۰۰ ۱,۵۰۰ ۲ دار یخچ�ل دار  یخچ�ل وانت ۱

ک ۲  ۱,۳۵۰ ۱,۳۵۰ ۱ به�امی لیفت ش�کت-الکت�یکی-یتن ۲ ب�قی لیفت�ا

 ۱۲۶ ۳۱٫۵ ۴ به�امی  لیفت ش�کت -دستی پ�لت  جک ۳

 ۴٬۴۷۶ 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 :۲۲ ج�ول 
� ردیف  کل  قیمت واح�  قیمت تع�اد فنی مشخص�ت وس�یل ش�

 ۹۰ ۴۵ ۲  ک�مپی�ت� ۱

 ۹۰ ۹۰ ۱  مهن�سی ک�مپی�ت� ۲

 ۷۵ ۲۵ ۳ ب�ت�  اداری تجهی�ات م�ی�یتی ۸/۱ می� ۳

 ۴۰۰ ۱۰۰ ۴ ب�ت�  اداری تجهی�ات ک�رشن�سی  ۲/۱ می� ۴

 ۳۰ ۱۵ ۲ ب�ت�  اداری تجهی�ات کت�بخ�نه  ۵

 ۳۰ ۱۰ ۳ ب�ت�  اداری تجهی�ات م�ی�یتی گ�دان صن�لی ۶

 ۱۴ ۳٫۵ ۴ ب�ت�  اداری تجهی�ات گ�دان صن�لی ۷

 ۱۵ ۱۵ ۱ ب�ت�  اداری تجهی�ات کنف�انس  می� ۸

 ۱۰ ۵ ۲ ب�ت�  اداری تجهی�ات ف�یل  ۹

 ۱۰ ۵ ۲ ب�ت�  اداری تجهی�ات ب�یگ�نی  کم� ۱۰

 ۱۴۰ ۷۰ ۲ ک�وه  ۷۵۰ ک�وه  ۷۵۰ نس�ز صن�وق ۱۱

 ۲۰۰ ۲۰۰ یکس�ی  پ�ن�س�نیک  س�نت�ال م�ب�طه تجهی�ات و خط ۱۰ س�نت�ال دستگ�ه ۱۲
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� ردیف  کل  قیمت واح�  قیمت تع�اد فنی مشخص�ت وس�یل ش�

 ۱۰ ۲٫۵ ۴ پ�ن�س�نیک  تلفن  گ�شی ۱۳

کس  ۱۴  ۱۵ ۱۵ ۱ پ�ن�س�نیک  ف�

 ۱٬۱۲۹ کل:  جمع

 ان�ژی ه�ینه ۲-۸-۸

 ری�ل)  میلی�ن( ان�ژی و آب ه�ینه و مص�ف می�ان :۲۳ ج�ول
�  ردیف  ری�ل)  (میلی�ن کل ه�ینه (ری�ل)  واح�  قیمت س�لی�نه مص�ف واح� ش�

 ۸۶.۸ ۷,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰ مت�مکعب  مص�فی آب ۱

 ۲,۱۳۷.۳ ۱,۱۰۰ ۱,۹۴۳,۰۰۰ س�عت  کیل�وات مص�فی  ب�ق ۲

 ۱۷۱.۶ ۱,۲۰۰ ۱۴۳,۰۰۰ مت�مکعب  مص�فی  س�خت ۳

 ۱۶۲ ۳۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰ لیت� بن�ین ۴

 ۱۲۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰   ارتب�ط�ت  ۵

 ۲٬۶۷۷٫۷ کل:  جمع

 نگه�اری و تعمی�ات ه�ینه ۲-۸-۹

 ری�ل) میلی�ن( نگه�اری  و تعمی�ات ه�یه�ینه :۲۴ ج�ول
 �  ری�ل)  (میلی�ن س�لی�نه تعمی�ات کل ه�ینه درص�  ری�ل)  (میلی�ن دارایی ارزش ش�

 ۱۷۷.۶ ۲ ۸,۸۸۰ س�زی مح�طه

 ۱,۶۶۰ ۲ ۸۳,۰۰۰ س�ختم�ن

 ۹۶۶.۴ ۴ ۲۴,۱۶۰ تجهی�ات  و آ�تم�شین

 ۱,۴۶۳ ۱۰ ۱۴,۶۳۰ ت�سیس�ت 

 ۵۰۰ ۱۰ ۵,۰۰۰ ک�رگ�هی  و آزم�یشگ�هی تجهی�ات و ل�ازم

 ۸۹۵.۲ ۲۰ ۴,۴۷۶ ونقلحمل وس�یل

 ۱۱۲.۹ ۱۰ ۱,۱۲۹ خ�م�تی و اداری وس�یل و تجهی�ات

 ۵,۷۷۵.۱ کل  جمع

 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 :۲۵ 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

 ۶۳۰ ۳۵ ۱ م�لی و اداری ک�رمن� ۴

 ۷۲۰ ۴۰ ۱ ت�ارک�ت مسئ�ل ۵
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�  ردیف  م�ه ۱۸ اس�س ب� س�لی�نه حق�ق جمع م�هی�نه حق�ق مت�سط تع�اد ش�

 ۱٬۰۸۰ ۳۰ ۲ نگهب�نی ۶

 ۵۴۰ ۳۰ ۱ خ�م�ت  ک�رگ� ۷

 ۶٬۰۳۰ کل:  جمع

 ری�ل)  میلی�ن( ت�لی�)  ک�رکن�ن(  انس�نی نی�وی یه�نهیه� :۲۶ ج�ول
�  ردیف  م�ه* ۱۸ اس�س �ب س�لی�نه حق�ق جمع م�هی�نه  حق�ق تع�اد ش�

 ۹۰۰ ۵۰ ۱ 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 ۵

 - - -- ت�لی�  و ری�یب�ن�مه ک�رشن�س ۶

 ۷۲۰ ۴۰ ۱ تعمی�ات  و نگه�اری س�پ�ست ۷

 - - - کیفیت کنت�ل  ک�رشن�س ۸

 ۶۳۰ ۳۵ ۱ مک�نیک تکنسین ۹

 ۶۳۰ ۳۵ ۱ ب�ق  تکنسین ۱۰

 ۵۴۰ ۳۰ ۱ اولیه م�اد انب�ر ک�رگ� ۱۱

 ۵۴۰ ۳۰ ۱ ل �محص انب�ر ک�رگ� ۱۲

 ۶۳۰ ۳۵ ۱ نقلیه  وس�یل رانن�ه ۱۳

 ۷٬۲۰۰ ۴۰ ۱۰ خط اپ�ات�ر ۱۴

 ۱۶٬۴۷۰ 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

 انس�نی   نی�وی یه�نهیه� :۲۷ ج�ول
 �  ری�ل)   (میلی�ن س�لی�نه* حق�ق نف�ات  تع�اد ش�

 ۶,۰۳۰ ۸ اداری ک�رکن�ن

 ۱۶,۴۷۰ ۲۴ ت�لی�  ک�رکن�ن

 ۲۲,۵۰۰ 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 :۲۸ ج�ول
 کل  ه�ینه تن  ه� ه�ینه (تن) س��نه مص�ف ت�مین  محل فنی  مشخص�ت و اولیه م�اد ن�م ردیف

 ۵۶ تن ۲٬۰۰۰ است�ن  دام�اران خ�م شی� ۱
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 کل  ه�ینه تن  ه� ه�ینه (تن) س��نه مص�ف ت�مین  محل فنی  مشخص�ت و اولیه م�اد ن�م ردیف

 ۲۳ تن ۸ پ�رس گ�ه� پت�و ش�کت س�د ۲

 ۸ تن ۵ پ�رس گ�ه� پت�و ش�کت س�یم  هیپ�کل�یت ۳

 ۶۵۰ تن ۵٫۲۵ ک�می  مج�ز  وت�کیب�ت ه�طعم ان�اع ۴

 ۳۵۰ تن ۱۵۰ پ�ستیک وزین بن�ی بسته ن�یل�ن ۵

 ۰٫۰۰۶ ع�د  ۱,۰۰۰,۰۰۰ پ�ستیک جه�ن ی)گ�م ۵۰۰( ب�رمص�فیک ظ�وف ۶

 ۰٫۰۰۳ ع�د  ۱,۰۰۰,۰۰۰ پ�ستیک جه�ن ی)گ�م ۱۰۰( ب�رمص�فیک ظ�ف ۷

 ۰٫۰۱ ع�د  ۱,۰۰۰,۰۰۰ پ�ستیک جه�ن یگ�م ۱٬۰۰۰ ب�رمص�فیک ظ�ف ۸

 ۰٫۹۲ ع�د  ۱۰,۰۰۰ پ�ستیک جه�ن شی� حمل سب� ۹

 ۱۹۶٬۳۳۶٫۵ کل  جمع

ک ه�ینه ۲-۸-۱۲  استه�

ک ه�ینه :۲۹ 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 ۹,۰۰۰ زمین 

 ۵۵۹ ۱۰ ۷ ۸,۸۸۰ س�زی مح�طه

 ۵,۲۲۹ ۱۰ ۷ ۸۳,۰۰۰ س�ختم�ن

 ۲,۱۷۴ ۱۰ ۱۰ ۲۴,۱۶۰ تجهی�ات  و آ�تم�شین

 ۴۵۰ ۱۰ ۱۰ ۵,۰۰۰ ک�رگ�هی  و آزم�یشگ�هی تجهی�ات و ل�ازم

 ۱,۳۱۷ ۱۰ ۱۰ ۱۴,۶۳۰ ت�سیس�ت 

 ۸۰۶ ۱۰ ۲۰ ۴,۴۷۶ ونقلحمل وس�یل

 ۲۵۴ ۱۰ ۲۵ ۱,۱۲۹ خ�م�تی و اداری وس�یل و تجهی�ات

 ۹۸۷ ۰ ۱۰ ۹,۸۷۰ ب�داری به�ه قبل یه�نهیه�

 ۱,۴۴۱ ۱۰ ۱۰ ۱۶٬۰۱۴٫۵ ب��)  اق�م درص� ۱۰( نش�هبینیپیش یه�نهیه�

 ۱۳٬۲۱۸ 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  زا قبل  ه�ینه :۳۰ ج�ول
 �  ری�ل)  (میلی�ن ه�ینه ش�

� تهیه یه�نهیه�  ۱۹۰ ب�نکی ق�ارداده�ی ثبت حق مج�ز اخ� و مش�وره ط�

 ۴۵۰ س��نه)  حق�ق کل درص� ۲( ک�رکن�ن آم�زش ه�ینه

 ۹٬۲۳۰ 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

 ۹٬۸۷۰ کل  جمع
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 یاهیس�م� یه�نهیه� ۲-۸-۱۳-۲

 ری�ل) (میلی�ن ایس�م�یه  ه�یه�ینه می�ان :۳۱ ج�ول
 �  ری�ل)  (میلی�ن مبلغ ش�

 ۹,۰۰۰ زمین 

 ۸,۸۸۰ س�زی مح�طه

 ۸۳,۰۰۰ س�ختم�ن

 ۲۴,۱۶۰ تجهی�ات  و آ�تم�شین

 ۵,۰۰۰ ک�رگ�هی  و آزم�یشگ�هی تجهی�ات و ل�ازم

 ۱۴,۶۳۰ ت�سیس�ت 

 ۴,۴۷۶ ونقلحمل وس�یل

 ۱,۱۲۹ خ�م�تی و اداری وس�یل و تجهی�ات

 ۹,۸۷۰ ب�داری به�ه قبل یه�نهیه�

 ۱۶٬۰۱۴٫۵ ب��)  اق�م درص� ۱۰( نش�هبینیپیش یه�نهیه�

 ۱۷۶٬۱۵۹٫۵ کل:  جمع

 گ�دش در س�م�یه ۲-۸-۱۴

 ری�ل) (میلی�ن  گ�دش  در س�م�یه :۳۲ ج�ول
�  عن�ان   ری�ل)  (میلی�ن کل ه�ینه ش�

 ۳۲,۷۲۲.۷۵ بن�یبسته  و اولیه م�اد ه�ینه م�ه ۲ بن�یبسته  و اولیه م�اد

 ۳,۷۵۰ دستم�د  و حق�ق م�ه ۲ دستم�د  و حق�ق

 ۳۵۲٫۲ تعمی�ات و س�خت ب�ق، آب، یه�نهیه� روز ۱۵ گ�دانتنخ�اه

 ۳۶,۸۲۵ کل  جمع

 پ�وژه اج�ای  بن�یزم�ن ب�ن�مه ۲-۸-۱۵

  ســـبک  م�ننـــ�  ییاج�ا �تیعمل  از  یک ه�  م�رد در  است  �زم �سته،یپ و منظم  هم�هنگ،  ط�ربه  ط��   یاج�ا  جهت

 و �یخ�  سف�رش، ،یس�زمح�طه و  یس�ختم�ن �تیعمل  ن،یزم   یس�زآم�ده و  �یخ�  ق�ارداده�، عق� و  �زم یمج�زهـ�

 ت�خی�ه�ی  ،یشــ یآزم�  یب�داربه�ه  ن�ن،ک�رک  آم�زش و  اســتخ�ام  ،ت�ســیســ�ت  ،یان�ازراه و  نصــب  آ�ت،نیم�شــ   حمل 

 .گ�دد هیته  یخ�ص بن�یزم�ن ب�ن�مـه�  ـ�ه،یغ و نش�هبینییشپ

 بن�ی اج�ای ط��زم�ن : ۳۳ج�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 

                         اج�ای ت�سیس�ت



 ۲۸ یمط�لع�ت فنفصل دوم: 

 

ي 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
 خ

رکز
م

الی
شم

ن 
سا

خرا
 

 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 

                         آ�تخ�ی� و نصب م�شین

                         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� �لس

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� یتظ�ف

 .ش�دیم  ت�مین 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  ی،ک�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  :۳۴ 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�ی�ینهه
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 ری�ل) (میلی�ن گ�اریس�م�یه ه�یه�ینه مجم�� :۳۵ 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 ۰ ۱۶۶٬۲۹۰ ۰ ۱۶۶٬۲۹۰ گ�اریس�م�یه  ث�بت یه�نه یه� کل

� کل  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹٬۸۷۰ ۰ ۹٬۸۷۰ ت�لی�  از پیش مخ�ر

 ۲٬۶۷۲ ۲٬۴۲۹ ۲٬۲۰۸ ۲٬۰۰۷ ۲۰٬۰۷۲ ۰ ۷۶٬۲۲۳ ۰ خ�لص گ�دش در س�م�یه در اف�ایش

 ۲٬۶۷۲ ۲٬۴۲۹ ۲٬۲۰۸ ۲٬۰۰۷ ۲۰٬۰۷۲ ۱۷۶٬۱۶۰ ۷۶٬۲۲۳ ۱۷۶٬۱۶۰ گ�اری س�م�یه  یه�نه یه� کل

 ت�لی�  ه�یه�ینه ۳-۳
ــ�هاراـئه زی� ـج�ول در  آن  ـث�ـبت  و متغی� یـه�ـنهیه� درصـــــ� و ت�لـی� یـه�ـنهی�ه   ۸۰  ـح�ود در  متغی� ه�یـنه اســـــت.  شـــ

 .ده�یم  تشکیل  را ت�لی� به�ی درص�

 ری�ل) (میلی�ن آن  ث�بت و متغی� ه�یه�ینه درص� و  ت�لی� ه�یه�ینه :۳۶ 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�

 ۲۸۷٬۴۵۶ ۲۶۱٬۳۲۴ ۲۳۷٬۵۶۷ ۲۱۵٬۹۷۰ ۱۹۶٬۳۳۷ ۰ ۱۹۶٬۳۳۷ ٪۰ ٪۱۰۰ خ�م م�اد

 ۳٬۹۲۰ ۳٬۵۶۴ ۳٬۲۴۰ ۲٬۹۴۵ ۲٬۶۷۸ ۵۳۶ ۲٬۱۴۲ ٪۲۰ ٪۸۰ ی�تیلیتی و ان�ژی

 ۸٬۴۵۵ ۷٬۶۸۷ ۶٬۹۸۸ ۶٬۳۵۳ ۵٬۷۷۵ ۱٬۱۵۵ ۴٬۶۲۰ ٪۲۰ ٪۸۰ نگه�اری  و تعمی�ات

 ۳۲٬۹۴۲ ۲۹٬۹۴۸ ۲۷٬۲۲۵ ۲۴٬۷۵۰ ۲۲٬۵۰۰ ۱۵٬۷۵۰ ۶٬۷۵۰ ٪۷۰ ٪۳۰ دستم�د

ک   ۱۲٬۹۶۴ ۱۳٬۲۱۸ ۱۳٬۲۱۸ ۱۳٬۲۱۸ ۱۳٬۲۱۸ ۱۳٬۲۱۸ ۰ ۱۰۰% ۰% استه�

 ۳۴۵٬۷۳۸ ۳۱۵٬۷۴۰ ۲۸۸٬۲۳۸ ۲۶۳٬۲۳۶ ۲۴۰٬۵۰۷ ۳۰٬۶۵۸ ۲۰۹٬۸۴۹     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��نی�ج

  جمع   مع�دل  ســ�خت اول ســ�ل  ورودی نق�ی  یه��نیج�  .شــ�دینم مشــ�ه�ه  یب�داربه�ه و  ســ�خت یه�ســ�ل از

�  ی،گ�ارهیس�م� ث�بت یه�نهیه�  .است گ�دش در س�م�یه اف�ایش خ�لص و ت�لی� از قبل  مخ�ر

 ری�ل) (میلی�ن ری�یب�ن�مه منظ�ربه ش�هبینیپیش  نق�ی ه�یج�ی�ن   :۳۷ 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 

 ۳۹۶٬۷۷۱ ۳۶۰٬۷۰۱ ۳۲۷٬۹۱۰ ۲۹۸٬۱۰۰ ۲۷۱٬۰۰۰ ۲۱۲٬۹۸۵ ورودی  نق�ی ج�ی�ن�ت کل

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۲٬۹۸۵ وج�ه  ورودی ج�ی�ن�ت

 ۳۹۶٬۷۷۱ ۳۶۰٬۷۰۱ ۳۲۷٬۹۱۰ ۲۹۸٬۱۰۰ ۲۷۱٬۰۰۰ ۰ عملی�تی  ورودی ج�ی�ن�ت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ درآم�ه� س�ی�

 ۳۳۵٬۴۴۶ ۳۰۴٬۹۵۱ ۲۷۷٬۲۲۸ ۲۵۲٬۰۲۵ ۲۴۷٬۳۶۱ ۱۷۶٬۱۶۰ خ�وجی نق�ی ج�ی�ن�ت کل
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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 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۶٬۱۶۰ ث�بت  ه�یدارایی اف�ایش

 ۲٬۶۷۲ ۲٬۴۲۹ ۲٬۲۰۸ ۲٬۰۰۷ ۲۰٬۰۷۲ ۰ ج�ری  ه�یدارایی اف�ایش

 ۳۳۲٬۷۷۴ ۳۰۲٬۵۲۲ ۲۷۵٬۰۲۰ ۲۵۰٬۰۱۸ ۲۲۷٬۲۸۹ 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  ت�مین 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

 ۶۱٬۳۲۵ ۵۵٬۷۵۰ ۵۰٬۶۸۲ ۴۶٬۰۷۵ ۲۳٬۶۳۹ ۳۶٬۸۲۵ (کس�ی)  اض�فی وج�ه

 ۲۷۴٬۲۹۶ ۲۱۲٬۹۷۱ ۱۵۷٬۲۲۱ ۱۰۶٬۵۳۹ ۶۰٬۴۶۴ ۳۶٬۸۲۵ 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  ی،ب�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   :۳۸ 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

 ۳۹۶٬۷۷۱ ۳۶۰٬۷۰۱ ۳۲۷٬۹۱۰ ۲۹۸٬۱۰۰ ۲۷۱٬۰۰۰ ۰ ورودی  نق�ی ه�یج�ی�ن  کل

 ۳۹۶٬۷۷۱ ۳۶۰٬۷۰۱ ۳۲۷٬۹۱۰ ۲۹۸٬۱۰۰ ۲۷۱٬۰۰۰ ۰ عملی�تی نق�ی ه�یج�ی�ن

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ درآم�ه� س�ی�

 ۳۳۵٬۴۴۶ ۳۰۴٬۹۵۱ ۲۷۷٬۲۲۸ ۲۵۲٬۰۲۵ ۲۴۷٬۳۶۱ ۱۷۶٬۱۶۰ خ�وجی نق�ی ه�یج�ی�ن  کل

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۶٬۱۶۰ ث�بت  ه�یدارایی اف�ایش

 ۲٬۶۷۲ ۲٬۴۲۹ ۲٬۲۰۸ ۲٬۰۰۷ ۲۰٬۰۷۲ ۰ گ�دش  در س�م�یه اف�ایش

 ۳۳۲٬۷۷۴ ۳۰۲٬۵۲۲ ۲۷۵٬۰۲۰ ۲۵۰٬۰۱۸ ۲۲۷٬۲۸۹ 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

 ۶۱٬۳۲۵ ۵۵٬۷۵۰ ۵۰٬۶۸۲ ۴۶٬۰۷۵ ۲۳٬۶۳۹ ) ۱۷۶٬۱۶۰( نق�ی  ه�یج�ی�ن  خ�لص

 ۶۱٬۳۱۲ )۱۴( )۵۵٬۷۶۴( )۱۰۶٬۴۴۶( )۱۵۲٬۵۲۱( ) ۱۷۶٬۱۶۰( تجمعی  نق�ی ه�یج�ی�ن  خ�لص

 ۲۰٬۵۳۸ ۲۲٬۴۰۵ ۲۴٬۴۴۲ ۲۶٬۶۶۴ ۱۶٬۴۱۶ ) ۱۴۶٬۸۰۰( فعلی  ارزش خ�لص

 )۳۶٬۳۳۶( )۵۶٬۸۷۴( )۷۹٬۲۷۹( ) ۱۰۳٬۷۲۰( )۱۳۰٬۳۸۴( ) ۱۴۶٬۸۰۰( 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 ت�مین ه�ینه  ن��  از بیشـت�  یگ�ارهیسـ�م�  پ�وژه  رشـ�  ن��   اسـ�س،  این ب�  اسـت.  درصـ�  ۲۸  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(  ۲۲(  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 ت�مین  ن��    داخلی  ب�زده  ن��   اســــت.  شــــ�هگ�فته  نظ� در  داخلی  زدهب�  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  کهدرح�لی  ،شــ�دیم   یگ�ارهیب�زســ�م�  شــ�کت ســ�م�یه ه�ینه

ــ�م�ب  IRR  خ�د  مع�دل  ن�خی ــ�دیم  یگ�ارهی�زسـ ــ�س،  این ب� .شـ ــبه  MIRR  اسـ ــ�دآوری از  ت�یبین�نهواقع   مح�سـ  سـ

 .آوردیم  ف�اهم IRR ب� مق�یسه در ش�کت

 ابت�ای در  پ�وژه  شــ�و� از  پس  اســ�س،  این ب�  اســت.  ســ�ل ۵  یگ�ارهیســ�م�  پ�وژه  این  ع�دی  ســ�م�یه  ب�زگشــت  دوره

 ب�زگشـت  دوره  .شـ�دیم   ب�زی�فت عملی�تی نق�ی یه��نیج�  محل  از  ۱۴۰۵ سـ�ل در  اولیه یگ�ارهیسـ�م�  ،۱۴۰۰ سـ�ل

 .است س�ل ۸٫۶۶ ،کن�یم  لح�ظ مح�سب�ت در نی� را پ�ل زم�نی ارزش که متح�ک س�م�یه

 س�م�یه  ب�زگشت دوره و  داخلی ب�زده  ن�� :۳۹ ج�ول
 م�لی  ش�خص

  ری�ل �نیلیم ۶۹٫۷۲۴ ۲۰% در ) NPV( فعلی ارزش خ�لص

�    IRR ( %۲۸( داخلی ب�زده ن�

�    ۲۲ % ش�ه تع�یل  یداخل ب�زده ن�

 ۱۴۰۵ س�ل ۵ ۰% در ع�دی  هیس�م� ب�زگشت دوره

 ۱۴۰۸ س�ل ۸٫۶۶ 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
 .است ش�هارائه زی� ج�ول در یب�داربه�ه دوره ب�ای ش�هبینیپیش زی�ن و �دس

 ری�ل)  (میلی�ن ش�هبینیپیش  زی�ن  و س�د ص�رت  :۴۰ 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

 ۳۹۶٬۷۷۱  ۳۶۰٬۷۰۱  ۳۲۷٬۹۱۰  ۲۹۸٬۱۰۰  ۲۷۱٬۰۰۰  ف�وش درآم�

 )۳۰۷٬۲۴۰(  ) ۲۷۹٬۳۰۹(  )۲۵۳٬۹۱۷(  ) ۲۳۰٬۸۳۴(  )۲۰۹٬۸۴۹(  متغی� یه�نه ی ه� منه�ی

 )۳۸٬۴۹۸(  )۳۶٬۴۳۱(  ) ۳۴٬۳۲۱(  ) ۳۲٬۴۰۲(  ) ۳۰٬۶۵۸(  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

 ۵۱٬۰۳۳  ۴۴٬۹۶۱  ۳۹٬۶۷۲  ۳۴٬۸۶۴  ۳۰٬۴۹۳  م�لی�ت  از قبل خ�لص س�د

 - - - - - م�لی�ت 

 ۵۱٬۰۳۳  ۴۴٬۹۶۱  ۳۹٬۶۷۲  ۳۴٬۸۶۴  ۳۰٬۴۹۳  خ�لص س�د

 ۱۲٫۸۶ ۱۲٫۴۷ ۱۲٫۱۰ ۱۱٫۷۰ ۱۱٫۲۵ ف�وش درآم� از %

 س� س�به  نقطه تحلیل ۳-۸
ــ�به قطهن 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� ۵۰ ح�ا

 س�س�به  نقطه تحلیل  :۴۱ ج�ول

   عن�ان
 ب�داریبه�ه ورهد

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

 ۳۹۶٬۷۷۱  ۳۶۰٬۷۰۱  ۳۲۷٬۹۱۰  ۲۹۸٬۱۰۰  ۲۷۱٬۰۰۰  ف�وش درآم�

 ۳۰۷٬۲۴۰  ۲۷۹٬۳۰۹  ۲۵۳٬۹۱۷  ۲۳۰٬۸۳۴  ۲۰۹٬۸۴۹  متغی�  ه�ینه

 ۸۹٬۵۳۲  ۸۱٬۳۹۲  ۷۳٬۹۹۳  ۶۷٬۲۶۶  ۶۱٬۱۵۱  س�د ح�شیه

 ۲۳  ۲۳  ۲۳  ۲۳  ۲۳  (%)  س�د ح�شیه نسبت

 ۳۸٬۴۹۸  ۳۶٬۴۳۱  ۳۴٬۳۲۱  ۳۲٬۴۰۲  ۳۰٬۶۵۸  ث�بت  ه�ینه

 - - - - - م�لی  ت�مین ه�ینه

 ۱۷۰٬۶۱۰  ۱۶۱٬۴۴۹  ۱۵۲٬۰۹۶  ۱۴۳٬۵۹۵  ۱۳۵٬۸۶۶  س�س�به نقطه در ف�وش ارزش

 ۴۳  ۴۵  ۴۶  ۴۸  ۵۰  (%)  س�س�به  نسبت

 ۲٫۳  ۲٫۲  ۲٫۲  ۲٫۱  ۲٫۰  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 �ازن�مهت

 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 :۴۲ ج�ول

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

 پنجم چه�رم  س�م دوم  اول  اول 

 ۳۰۳٬۶۸۳ ۲۳۹٬۶۸۶ ۱۸۱٬۵۰۷ ۱۲۸٬۶۱۷ ۸۰٬۵۳۶ ۳۶٬۸۲۵ ج�ری  ه�یدارایی

 ۱۱۰٬۳۲۶ ۱۲۳٬۲۸۹ ۱۳۶٬۵۰۷ ۱۴۹٬۷۲۴ ۱۶۲٬۹۴۲ ۱۷۶٬۱۶۰ (خ�لص)   ث�بت ه�یدارایی
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 عن�ان 
 ب�داریبه�ه  ه�یس�ل س�خت  ه�ی�لس

 پنجم چه�رم  س�م دوم  اول  اول 

 ۴۱۴٬۰۰۹ ۳۶۲٬۹۷۶ ۳۱۸٬۰۱۴ ۲۷۸٬۳۴۲ ۲۴۳٬۴۷۸ ۲۱۲٬۹۸۵ 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

 ۲۱۲٬۹۸۵ ۲۱۲٬۹۸۵ ۲۱۲٬۹۸۵ ۲۱۲٬۹۸۵ ۲۱۲٬۹۸۵ ۲۱۲٬۹۸۵ سه�م  ص�حب�ن حق�ق

 ۱۴۹٬۹۹۱ ۱۰۵٬۰۳۰ ۶۵٬۳۵۷ ۳۰٬۴۹۳ ۰ ۰ دوره  ابت�ای انب�شته س�د

 ۵۱٬۰۳۳ ۴۴٬۹۶۱ ۳۹٬۶۷۲ ۳۴٬۸۶۴ ۳۰٬۴۹۳ ۰ م�ن�هب�قی س�د

 ۴۱۴٬۰۰۹ ۳۶۲٬۹۷۶ ۳۱۸٬۰۱۴ ۲۷۸٬۳۴۲ ۲۴۳٬۴۷۸ ۲۱۲٬۹۸۵ 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�ســبتن

 اسـت.  درصـ� ۲۵  ح�اقل  و  ب�ده رشـ�  دارای  یب�داربه�ه  دوره  کل  در  )ROE(  سـه�م صـ�حب�ن  حق�ق به  خ�لص سـ�د

  دری�فت  ب�نکی  یگ�ارســپ�ده  ط�یق از ت�انن�یم   گ�ارانهیســ�م� که  اســت  یاب�زده  ن��   مع�دل ب�ً یتق�  ب�زده  ن��   این

 کنن�.

 ه�  به  است.  نش�ه مح�سبه  ج�ری) ب�هی  ب�  تقسیم  ج�ری  (دارایی  ج�ری  نسبت  ج�ری، ب�هی  ب�دن  صف�  دلیل   به

 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 روی،

 را  یگ�ارهیسـ�م�  ک�رایی  هک   پ�سـنلی  یه�نهیه�  به یگ�ارهیسـ�م�  نسـبت و سـ�م�یه  کل  به  ف�وش  نسـبت همچنین،

 نشــ�ن  که  اســت  ۱٫۴  ح�اقل  ســ�م�یه  کل  به  ف�وش  نســبت .شــ�ن�یم   ارزی�بی مطل�ب ،ده�یم   ق�ار  ســنجش م�رد

ــ�م�یه  ب�اب� نیم و  یک ح�ود  در  شـــ�کت  ف�وش ده�یم  ــ�م� نســـبت  اســـت. آن سـ  پ�ســـنلی یه�نهیه� به  یگ�ارهیسـ

 .است ان�ک ش�کت عملی�ت در دستم�د سهم که ده�یم  نش�ن

 ب�داری به�ه  م�ت در  م�لی ه�ینسبت  :۴۳ ج�ول
 پنجم  س�ل چه�رم  س�ل س�م س�ل دوم س�ل اول س�ل  نسبت 

 ۳۹٫۸% ۳۵٫۵% ۳۱٫۷% ۲۸٫۲% ۲۵٫۱% (درص�)   سه�م ص�حب�ن حق�ق به خ�لص س�د نسبت

 ۱۵٫۳% ۱۶٫۱% ۱۷٫۱% ۱۸٫۴% ۲۰٫۱% خ�لص ث�وت به خ�لص س�د نسبت

 ۱۲٫۹% ۱۲٫۵% ۱۲٫۱% ۱۱٫۷% ۱۱٫۳% ف�وش  به س�د نسبت

 ۱٫۹% ۱٫۸% ۱٫۶% ۱٫۵% ۱٫۴% س�م�یه  کل به ف�وش نسبت

 ۶٫۲% ۶٫۸% ۷٫۴% ۸٫۰% ۸٫۷% 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 �ولج  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  تغیی�عـ�م  ف�ض  بـ�  حـ�ضـــ



 ۳۶ یمط�لع�ت م�ل�م: سفصل 
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کت�ره�ی   حســ�ســیت ط�رکلیبه  اســت.  درصــ�  ۲۸  ب�اب� شــ�،  مشــ�ه�ه  قبل   یه�بخش در  چن�نکه هم  و  ی�دشــ�ه ف�

IRR است ث�بت یه�ییدارا تغیی� از بیشت� عملی�تی یه�نهیه� تغیی� به. 

کت� سه در  ی انف�اد  �ییتغ به ی داخل  ب�زده  ن�� ت یحس�س  :۴۴ ج�ول  رف�
 عملی�تی ه�یه�ینه   ث�بت  ه�یدارایی در اف�ایش  ف�وش درآم�  (%)  تغیی�ات

۲۰٫۰۰٪ - %۴۱- %۳۴ %۵۴ 

۱۶٫۰۰٪- %۷- %۳۲ %۴۹ 

۱۲٫۰۰٪- %۶ %۳۱ %۴۴ 

۸٫۰۰٪- %۱۴ %۳۰ %۳۹ 

۴٫۰۰٪- %۲۲ %۲۹ %۳۴ 

۰٫۰۰٪ %۲۸ %۲۸ %۲۸ 

۴٫۰۰٪ %۳۵ %۲۷ %۲۳ 

۸٫۰۰٪ %۴۱ %۲۶ %۱۷ 

۱۲٫۰۰٪ %۴۷ %۲۶ %۱۰ 

۱۶٫۰۰٪ %۵۳ %۲۵ %۲ 

۲۰٫۰۰٪ %۵۹ %۲۴ %۱۱- 

کت�ر یانف�اد  �ییبه تغ ین�� ب�زده داخل  تیحس�س  ل یتحل : ۲نم�دار   در سه ف�

 
 ی � یگنتیجه ۳-۱۲
 ســ�ل  ۴  و ک�رخ�نه  ســ�خت شــ�و� زم�ن از  ســ�ل ۵  ســ�م�یه  ب�زگشــت  دوره  خصــ�صبه  بخش  این  اط�ع�ت به  ت�جه ب�

ــ�،  ۲۸  ب�اب�  IRR و  آن  ب�داریبه�ه از بع� ــ�دی  ت�جیه  م�ک�ر  ک�رخ�نه  ایج�د  درصــ که  دارد.  اقتصــ ــل   در ازآنج�  اول  فصــ

  ق�ار  اول�یت در  ک�رخ�نه  این  اح�اث  که شـــ�دیم   پیشـــنه�د  ل�ا  ب�د  مشـــکل  ب�ون  همآن  ف�وش و محصـــ�ل ب�زاری�بی

 گی�د.
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