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        مقدمه

، مالی و اقتصادی طرح، الزم ارد که پیش از هر گونه بررسی فنیهر محصول ویژگیها و مشخصات خاصی د
 شناخت صحیحی از مشخصات و انواع مختلف محصول، بدون .است این خصوصیات به درستی شناخته شوند

یات تولید و محاسبات بعدی تردید، راهنمای مناسبی جهت تصمیم گیریهای الزم در انتخاب روش و عمل
 .مورد نیاز خواهد بود

در این ارتباط یکی از موثرترین روشهای قابل استفاده، به کارگیری استانداردهای مدون ملی و جهانی هر یک 
) نامگذاری بروکسل( عالوه بر این جهت بررسی بازار الزم است تا شماره تعرفه گمرکی .باشد از محصوالت می

ص گردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت الزم حاصل محصوالت نیز مشخ
 .شود

         
        تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی محصول1-2

   بــسته بنــدی محــصول مــورد بررســی قــرار و کــاربرد، طبقــه بنــدی، مشخــصات فنــی ودر ایــن بخــش نــام 
  .خواهد گرفت

  
          محصول نام و کاربرد1-1-2
 هبـود  بباعث و کند تأمین کیفی و کمی نظر از را گیاه نیاز مورد عناصر که آلی یا معدنی ماده هر کلی طور به

 .شود می نامیده کود شود، ها بیماری به مقاومت و عملکرد رشد، لحاظ از گیاه وضعیت

  
  جامد صورت به کامل کود

 پتاسیم و فسفر ازت، اصلی عنصر سه دارای که است کشور لداخ تولید کودهای مهمترین از ماکرو کامل کود

 بسیار میزان به نیز روی ترکیبات از کود این ترکیب در بعضاً .شود می شناخته نیز NPK عنوان تحت و است
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 بـازار  بـه  گرانول صورت به و داشته کشاورزی بخش در فراوانی و عمده مصرف کود این .شود می استفاده کم

 از بهینـه  اسـتفاده  سـبب  پتاسـیم  و فـسفر  ازته، کودهای با مقایسه در ماکرو کود از استفاده .گردد می عرضه

 .شود می خاک

 .باشد می 24121330 محصول این ایسیک کد

 .نماید استفاده آن تهیه در مؤثر عوامل تمامی از بایست می اوست نیاز مهمترین که غذا تأمین برای انسان

 جمعیـت  افـزون  روز رونـد  بـه  توجـه  بـا  همچنـین  و کشاورزی بخش با غذایی مواد مستقیم رابطه به توجه با
   از بهینـه  اسـتفاده  طریـق  از وری بهـره  افـزایش  بـا  تـا  ،گیـرد  قرار ای ویژه توجه مورد باید بخش این جهانی،
 .شود تهیه کافی و مناسب غذایی مواد شیمیایی کودهای جمله از کشاورزی های نهاده

 کـشاورزی  تولیـدات  میـزان  در آفـات  دفـع  و خـاک  حاصـلخیزی  کـود،  آب، نظیـر  متعددی عوامل کلی بطور
 غـذا  جهـانی  بیانیـه  در 1998 سال در اما .هستند دخیل (WFS) عامل مهمترین عنوان به خاک حاصلخیزی

 .است شده ذکر پایدار کشاورزی و غذایی امنیت برقراری در کلیدی

 طـی  شـده  انجام مطالعات طوریکه به .باشد می دهی دکو خاک، حاصلخیزی در عامل مهمترین دیگر طرف از
 در کـود  مـصرف  مرهـون  کـشاورزی  تولیـدات  افـزایش  درصـد  60 الی 33 که است آن بیانگر گذشته دهه سه

 .است بوده کشاورزی زمینهای

 بـه  خـاک  غـذایی  عناصر تأمین شیمیایی کودهای سایر همچون ماکرو کامل کود اصلی کاربرد دیگر عبارت به
 .است خاک از هوری بهر حداکثر جهت گیاهان غذایی نیاز تأمین منظور

   قـرار  اسـتفاده  مـورد  شـور  اراضـی  نیز و باغبانی های زمین در هم و زراعی های زمین در هم ماکرو کامل کود
 .گیرد می

   اختـصاص  خـود  بـه  را کامـل  کـود  مـصرف  درصـد  95 از بـیش  زراعی های زمین در استفاده مورد کامل کود
 تمـام  برای کود این .شود می مصرف و تولید گرانول صورت به زمینه این در استفاده مورد کامل کود .دهد می

 زمـین  شخم یا و کاری عمیق از استفاده با کشت از قبل است الزم ولی باشد می مناسب کشاورزی محصوالت
 .گیرند قرار خاک زیر شده گذاری عالمت محلهای در

 این مصرف برای توصیه ترجیحاً اما .گیرد می قرار استفاده مورد ماکرو کامل دکو نیز شور اراضی و باغبانی در

 و نهال غرس چاله در درخت کاشت از قبل مرحله در کود این .گیرد صورت خاک آزمون براساس بایستی کود
 .گیرد می قرار استفاده مورد پایه کود عنوان به فصل اوایل در یا
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 اسـتفاده  مـورد  نیـز  دارند روی و ازت کمبود عالئم مشابه برگی زرد کلمش که درختانی در کود این همچنین
 .گیردمی قرار

 ماننـد  .گیـرد  مـی  قـرار  اسـتفاده  مـورد  نیز ،دارند باال پتاسیم به نیاز که محصوالتی برای کود این آن بر عالوه
 .شدبا می مناسب دهی خاک مرحله در یا و کاشت زمان در پایه کود عنوان به جالیزی محصوالت

 بعضی در .گیرد نمی قرار استفاده مورد باالست، آن پتاسیم و فسفر میزان که هایی ک خا در ماکرو کامل کود
 .شود می داده خاک به آب همراه به و شده تزریق آبیاری سیستم در کود این نیز موارد

 دلیـل  بـه  بـاال  کلـر  یون وجود احتمال که مزارعی در آن از توانمی کود این در کلر یون وجود عدم به توجه با
 .نمود استفاده نیز دارد وجود شوری

 شـکل  بـه  هم و کاشت از قبل هم و تقسیط صورت به هم تواند می کود این نیز سبزی و صیفی انواع کشت در
 .گردد مصرف عمقی جایگزینی با نواری

 کلـی  طور به .است رفمص از پیش آنها کیفیت کنترل ماکرو ودهای ک گیری بکار در مهم بسیار نکات از یکی
 کنتـرل  تحت مستمرا وارداتی کودهای همچنین و ها پتروشیمی و خصوصی بخش توسط شده تولید کودهای

 امـر  این .شود می جلوگیری آنها توزیع از بودن استاندارد غیر صورت در و گیرند می قرار آزمایشگاهی و کیفی
 دارد اسـتان  هـای  روش مطـابق  بنـادر  های دگینماین توسط وارداتی کودهای که شود می انجام صورت بدین
 کنتـرل  بخـش  .شـود  مـی  فرسـتاده  تائید و آزمایش جهت حمایتی خدمات شرکت برای و شده برداری نمونه
 .شود می ارسال آزمایشگاه به تایید صورت در و بررسی ظاهری نظر از را ارسالی کودهای نیز کود امور کیفی

 و شده برداری نمونه مناطق در شرکت شعب توسط نیز ها یپتروشیم و خصوصی بخش تولیدی کودهای

 در بایـست  مـی  کـه  مـوثر  عناصـر  جـز  به .شود می ارسال کیفیت کنترل بخش به وارداتی های نمونه همانند
 میـزان  بایست می که هستند مضری عناصر کادمیوم و سرب عناصر باشد، استاندارد حد در شیمیایی کودهای

 .اشندب شده تعیین حد زیر آنها

  
   طبقه بندی محصول2-1-2

 .شود می تقسیم اصلی دسته دو به کودها

 معدنی یا شیمیایی کودهای -الف

 بیولوژیک و آلی کودهای -ب
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 معدنی یا شیمیایی کودهای -لفا

   کودهـای  و گـوگردی  کودهـای  مـاکرو،  کامـل  کـود  فسفاته، کودهای ازته، کودهای شامل کودها از دسته این
 .شود می ...و مغذی ریز

 بیولوژیک یا آلی کودهای -ب

 .باشد می بیولوژیک کود و سبز کود صنعتی، و حیوانی کودهای شامل کودها از دسته این

 شیمیایی کودهای یعنی اول دسته در تعاریف طبق که است ماکرو کامل کود گزارش این در بررسی مورد کود

 .گیرد می قرار معدنی و

  
   مشخصات فنی محصول3-1-2

 بر را کشور کود توزیع و تأمین وظیفه که کشاورزی حمایتی خدمات شرکت از شده گرفته عاتاطال طبق

فسفر،  درصد 8 ازت، درصد 15 محتوی کشور کشاورزی اراضی در استفاده مورد ماکرو کامل کود دارد، عهده
  میلیمتـر 2-4 بـین  عمدتا ذرات بندی دانه .باشد می نیز روی درصد 2 تا 1 شامل بعضاً پتاسیم و درصد 15

 .کیلوگرم بر مترمکعب می باشد900-1100نیز  محصول این  چگالی.است

    
   بسته بندی محصول4-1-2

  ، )جهت مصارف کشاورزی و باغداری (  کیلویی 20پاکت های 
   عددی،12های  گرمی در کارتن900پلمپ شده قوطی های

  ، عددی و24 گرمی در کارتن های 600
  .)برای مصارف خانگی ( عددی 30در کارتن های   گرمی300

  
        عرفه گمرکی محصولت شماره 5-1-2

در داد و ستدهای بین المللی جهت کد بندی کاالها در امر صادرات و واردات و تعیین حقوق گمرکی و سـود                      
 یکی از طبقـه بنـدیها نامگـذاری بروکـسل و دیگـری              .شود   بیشتر از دو نوع طبقه بندی استفاده می        ،بازرگانی

    .باشد بقه بندی مرکز استاندارد تجارت بین الملل میط
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روش طبقه بندی مورد استفاده در بازرگانی خارجی ایران، طبقـه بنـدی بروکـسل اسـت کـه بنـابر نیازهـا و                        
   . تقسیم بندیهای بیشتری در زیر تعرفه ها انجام گرفته استکاربردهای خاص موجود، بعضاً

و ورودی   نـوع کاالهـا، حقـوق        ،)زیر تعرفه ( کد سیستم هماهنگ شده      ،شماره تعرفه گمرکی  ) 2-1(در جدول   
   .شرایط ورود محصول درج گردیده است

) 2( حقوق پایـه، طبـق مـاده         .حقوق ورودی مندرج در ستون مربوطه شامل حقوق پایه و سود بازرگانی است            
برنامـه سـوم توسـعه    اصـالح مـوادی از قـانون        ) 2/11/1381موسوم به قانون تجمیع عـوارض مـصوب         (قانون  

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کـاال، انـواع                 
ارزش گمرکـی کاالهـا     % 4عوارض و سایر وجوه دریافتی از کاالهای وارداتی تجمیع گردیـده اسـت و معـادل                 

 قوانین مربوطه توسط هیأت وزیـران تعیـین          به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق         .تعیین می شود  
  .می شود، حقوق ورودی اطالق می شود

   
  مشخصات گمرکی کاال) 2-1(جدول 

 شرایط ورود ورودیحقوق  نوع کاال کد سیستم هماهنگ شده شماره تعرفه

 بالمانع NPK  15کود  10/3105 3105

  
 از بخشی تنها لذا .گیرد می انجام تعرفه این طریق از نیز جزئی دو کودهای صادرات و واردات که است بدیهی

 اختـصاص  اسـت  ذکـر  شایان .دارد اختصاص جزئی سه کامل کودهای صادرات یا و واردات به شده ارائه ارقام

 .است10 تعرفه زیر 1383 سال از که /10/ کامل کودهای به تنها که NPK 3105 شده تعریف ،دارد

               
   استاندارد محصول6-1-2
  المللی بین استانداردهای-1

 .است شده ارائه زیر در ماکرو کامل کود برای موجود المللی بین استانداردهای از برخی

BSI- 5551 کامل کودهای از برداری نمونه روش  

BSI- 6483 آزمایشگاهی روش به کود کارایی میزان تعیین   
CNS N 4028 کود محیطی زیست مسائل  
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CSIC 15063 مخلوط کودهای  

 ملی استانداردهای-2

 .است شده ارائه زیر در کامل کود برای شده تدوین ملی استانداردهای اسامی

 ISIRI- 191 همگن آمیختن- جامد مرکب کودهای   
ISIRI- 192 ناهمگن آمیختن- جامد مرکب کودهای  

ISIRI- 3110 جامد کودهای از برداری نمونه   
ISIRI- 5283 خاک بهسازی و کودها   

  
         ینش کاالهای قابل جان2-2

 همزمان آنجاکه از و گیرد می قرار معدنی و شیمیایی کودهای دسته در ماکرو کامل کود شد، ذکر همانطورکه

 و شیمیایی کودهای سایر با مقایسه در است پتاسیم و فسفر ازت، یعنی خاک نیاز مورد اصلی عنصر سه دارای
 .دارد برتری هستند، خاک نیاز مورد عنصر 2 یا و یک کننده تأمین تنها کدام هر که معدنی

 نیتـرات  آمونیـوم،  سـولفات ) ازتـه  کودهـای  نظیـر  معدنی و شیمیایی کودهای سایر ترکیب از دیگر عبارت به

 .برد نام محصول این جایگزین کاالی عنوان به پتاسیم کودهای و فسفره کودهای ،(آمونیوم

 در نیز آن بکارگیری و است شده تعیین های نسبت با اصلی عنصر سه هر حاوی ماکرو کامل کود آنجاکه از اما

 در شودمیـ  بینـی  ش پـی  و بوده ارجحیت دارای است، آسان مزارع در کود چند از همزمان استفاده با مقایسه
 نـسبت  بیشتری تمایل داران مزرعه و کشاورزان رد، گی قرار کشاورزان اختیار در راحتی به کود این صورتیکه

 .دهند نشان کود این از تفادهاس به

 کودهای انبارداری و نگهداری کلی طور به و است گرانول صورت به کامل کود شد، ذکر همانطورکه همچنین

 کودهـای  حالیکـه  در دارد وجـود  طـوالنی  زمان مدت برای انبار در آن نگهداری امکان و بوده آسانتر گرانولی

 .آیند می در کلوخه شکل به راحتی به پودری

 .شود می انجام آسانی به کودپاش های ه دستگا با وسیع سطح در گرانولی کودهای توزیع آن بر عالوه

 زیـاد  جـویی  صـرفه  با معموالً و بوده کنترل قابل و یکنواخت مزارع سطح در گرانولی کودهای توزیع همچنین
 .است همراه

 .است پودری انواع از رکمت بسیار گرانولی کودهای آلودگی نیز محیطی زیست مسائل نظر از
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 مصرف با زیرا .است تر صرفه به مقرون کامل کودهای جمله از گرانولی کودهای از استفاده نیز اقتصادی نظر از

 امکان همچنین .یابد می کاهش آالت ماشین و کارگری های هزینه کود، مصرف های هزینه گرانولی، کودهای

 نتیجـه  در و هـا  هزینـه  کـاهش  سـبب  خود که است پذیر انامک بستر تهیه زمان در گرانولی کودهای مصرف
 .شود می اقتصادی صرفه

 مصرف و تولید گرانول صورت به که کامل کودهای از استفاده که است مطلب این بیانگر شده یاد موارد جمیع

 و شـده  کـاربری  هـای  هزینـه  کـاهش  باعث گیاه نیاز مورد عنصر چند زمان هم بودن دارا بر عالوه شوند، می
 در کودهـا  ایـن  از اسـتفاده  بـه  کـشاورز  بیشتر تمایل سبب خود که دارد همراه به نیز را کمتری های آلودگی
 .شودمی (گردد می تولید پودری صورت به بعضاً که) پتاسه و فسفره ازته، کود چند ترکیب با مقایسه

  
         بررسی بازار و قیمت فروش3-2

تواند عامـل بـسیار مـوثری در          ید شده در هر واحد جدید صنعتی می       بررسی امکانات فروش برای محصول تول     
 در این ارتباط با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص هـر  .ونه واحدها باشدگارزیابی موقعیت اقتصادی و آینده این   

مـورد  ) بر مبنـای انـواع کـاربرد محـصول        (صنعت، وضعیت تولیدات داخلی و میزان مصارف و نیازهای داخلی           
گیرد و با تعیین میزان کمبود تولید داخلی محصول، باید سهم قابل کسب بازار بـرای   بررسی قرار میتحلیل و   

    .واحدهای جدید ارزیابی گردد

از سوی دیگر ویژگیهای خاص هر صنعت، ممکن است امکانات ویژه ای را برای فروش و بازاریابی محـصوالت                    
   .انه مورد بررسی قرار گیردآن فراهم آورد که در هر مورد باید به طور جداگ

در این قسمت مسائل فوق الذکر در ارتباط بـا امکانـات فـروش محـصول جهـت ارزیـابی نهـایی شاخـصهای                        
گیرد و قیمت فروش محصول مشابه بر مبنای نرخهـای رسـمی              اقتصادی واحد مورد بررسی و ارزیابی قرار می       

   .بازار ارائه خواهد گردید

  
  محصول کننده مصرف و دهتولیدکنن عمده کشورهای 

 .است شده ارائه )2-1( شکل در 2004 تا 1960 سال از جهان در کود مصرف روند
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 2004 تا 1960 سال از جهان در کود مصرف روند )2-1(شکل 

  
 داشته افزایشی روند تاکنون 1960 سال از جهان در کود مصرف میزان ،دهد می نشان فوق شکل که همانطور

 رسـیده  سـال  در تـن  میلیـون  145 از بیش حدود به 2004 سال در کود انواع مصرف میزان طوریکه به .است
 چنـد  در جهان مصرفی کودهای کل از ماکرو کامل کودهای مصرف سهم متوسط موجود اطالعات طبق .است
 .است بوده درصد 18 حدود اخیر سال

   و واردکننـدگان  جملـه  از ایلنـد ت و ایتالیـا  فرانـسه،  ،آلمـان  چـین،  کـشورهای  موجـود  اطالعـات  اسـاس  بـر 
 .هستند جهان در کامل کود عمده کنندگان مصرف

 شمار به جهان در محصول این عمده دگان صادرکنن و کنندگان تولید جمله از نیز بلژیک و روسیه کشورهای
 .است شده ارائه آسیا در ماکرو کامل کودهای بزرگ کنندگان تولید لیست زیر در .آیند می
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  2006 سال در آسیا در کامل کود کنندگان تولید از برخی *
  چین

  
Qingdao HiTrust Import And Export Co., Ltd. 

Jiangsu Huachang (Group) Co,Ltd. 

Fujian Agrotech Oriental Imp. & Exp. Co., Ltd. 

Chegndu Wuhou Chemical Technology Development Company 

Lianyungang Ganoon Fertilizer Plant 

Jiangxi Planet Industries Co., Ltd. 

Royal NPK Fertilizers Co., Ltd 

Top Sense Global Limited 

Shenyang Humica Technology Co., Ltd 

  مالزی

Detik Kagum Sdn Bhd   
  تایوان

Homedense Corporation  
  اندونزی

Royal NPK Fertilizers Co., Ltd  
Pt. Husada Prima 

  کنگ هنگ

Wah Shun Loong Company Limited  
  هند

Ezzy International  
  فیلیپین

Natures Glory Industries  

  
   بررسی روند مصرف1-3-2

 تـک  همـین  و بـود  گنـدم  عمـده  محـصول  کـشاورزی،  تولیـد  زنجیره در مختلف محصوالت شدن وارد از قبل
 توسـعه  هـای   تسـ سیا دیگـر  طـرف  از .بود شده خاک غذایی عناصر از ها زمین تخلیه سبب بودن، محصولی
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 ایـن  تمـامی  نتیجـه  در و رفتـه  کـشت  زیـر  آب مصرف حداقل با اراضی حداکثر که بود شده سبب آب مصرف
 .گردد ها زمین از استفاه کاهش و آیش شرایط برقراری سبب عوامل

 افـزایش  یگـر، د طـرف  از جمعیـت  افـزایش  و طرف یک از آب منابع از گسترده استفاده با گذشته قرن نیم در
 مـساله  فرضـیه  ایـن  در امـا  .اسـت  شـده  مطـرح  زمینه این در چالش مهمترین عنوان به سطح واحد در تولید

 تولیـد  افزایش برای فشارها و بود نشده گرفته نظر در دیم های زمین در چه و آبی های زمین در چه کوددهی
 هـا  زمـین  فقـر  نیـز  و کـشاورزان  فقـر  هکـ  بود شده سبب نداشتند مناسب تغذیه و مدیریت که هایی زمین از

 .یابد افزایش

 کـود  از اسـتفاده  تسلسل دور این شکستن برای روش بهترین و مهمترین شده، ذکر مسائل تمامی به توجه با

 و گردیـد  کـود  از استفاده با تولید زایش اف برای آزمایشهایی شروع سبب مساله این به دولت توجه .باشد می
 رونـد  .دارد ادامـه  افزایـشی  صورت به کنون تا زمان آن از و شروع 1960 دهه از ایران در کود مصرف روند لذا

  .است شده ارائه زیر شکل در گذشته سال 40 در کشور در کودها کل مصرف
  

 
  گذشته سال 20 در کشور در کودها کل مصرف روند)2-2( شکل 

  
 مطـرح  نیـز  مغذی ریز کودهای و ولوژیکبی کودهای ماکرو، سابق کودهای مصرف کنار در اخیر سال چند در

 صـورت  بـه  پتاسـیم  تخلیه زیاد کشت و سابقه دلیل به ایران از مناطقی در داد نشان تحقیقات همچنین .شد

 خـاک  نیـاز  مـورد  عنصر سه هر دارای کود N,P,K .باشد می به نیاز مبین امر این که است داده رخ گسترده

 کامل کود مصرف 1378 سال از قبل تا کشاورزی حمایتی دماتخ شرکت از شده گرفته اطالعات طبق شامل
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 مـصرفی  کودهـای  کـل  از درصـد  6 حـدود  1381 سـال  در .است بوده محدود بسیار میزان به کشور در ماکرو
 کـل  از مـاکرو  کامل کود مصرف سهم 1384 سال در که است حالی در این .است بوده ماکرو کامل کود کشور

 .است رسیده درصد 15 به کشور در مصرفی کودهای

 حمایتی خدمات شرکت از شده گرفته اطالعات طبق جامد صورت به کامل کود (مصرف) توزیع و تولید میزان

  .است شده ارائه) 2-2( جدول در کشاورزی
  

  )2-2(جدول 
  1384  1383  1382  1381  1380  1379  وضعیت

  444992  403871  368548  237802  66515  42033  تولید داخل

  448876  407718  370529  280273  235325  140174  )مصرف(توزیع 

 
 قابـل  طـور  بـه  کشور در کامل کود مصرف میزان 1380 تا 1379 سالهای بین شود، می مشاهده که همانطور

 10 حدود 1384 و 1383 سالهای در کامل کود مصرف ساالنه رشد درصد متوسط .است یافته افزایش توجهی

 کامل کود مصرف میزان 1390 سال تا رشد، میزان این احتساب با شود می نیبی پیش لذا و است بوده درصد

 .برسد سال در تن هزار 790 حدود به کشور در

 صنعتی و حیوانی کودهای جای به شیمیایی کودهای جایگزینی در دولت های سیاست به توجه با برآن عالوه

 مـصرف  میزان شود می بینی پیش کشاورزی، های زمین از بهینه استفاده نتیجه در و خاک تقویت منظور به

 .برسد نیز شده ذکر میزان از بیش به کامل کودهای آتی

  
         بررسی روند واردات و صادرات2-3-2

 صادرات شرایط

 جهـت  ولـی  نـدارد  وجـود  محصول این صادرات برای خاصی شرایط کشور بازرگانی مقررات و قوانین اساس بر
 در رقابـت  قابلیـت  و بوده برخوردار الزم استانداردهای از تولیدی محصول بایست می جهانی های بازار به ورود
 .باشد داشته را بازار
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 بـین  همـاهنگی  عـدم  دلیـل  بـه  کننـده  تولیـد  فعـال  واحـدهای  برخـی  از شـده  گرفته اطالعات اساس بر اما

 تولید بهره متوسط اتی،تعزیر مسائل سایر و است محصول این کننده مصرف که کشاورز و کود تولیدکنندگان

 .اند کرده متوقف را خود فعالیت واحدها از برخی لذا .است درصد 14 حدود در صنعت این در

  
  واردات شرایط 

 فرهنگـی  و اجتمـاعی  اقتـصادی،  توسـعه  سـوم  برنامه قانون از موادی اصالح قانون (2 ) ماده طبق پایه حقوق
 وجـوه  سـایر  و عـوارض  انـواع  کـاال،  سـفارش  ثبت حق ات،مالی گمرکی، حقوق شامل ایران، اسالمی جمهوری
 ایـن  مجمـوع  بـه  .میـشود  تعیـین  کاالهـا  گمرکی ارزش %4 معادل و اشد میب وارداتی کاالهای از دریافتی

 اطـالق  ورودی حقـوق  میـشود،  تعیـین  وزیران هیات توسط مربوطه قوانین طبق که بازرگانی سود و دریافتی

 .میشود

 .میباشد % 15 تعرفه دو هر در املک کود برای ورودی حقوق

 
         بررسی قیمت فروش محصول مشابه3-3-2

پارامترهای مختلفی بر قیمت محصول موثر خواهند بود که برخی از پارامترهای مهم در ذیل شرح داده شـده                   
    :است

ای را در     دهباشـد و نقـش عمـ         قیمت مواد اولیه مصرفی که یکی از مهمترین هزینه های متغیر تولیـد مـی               -1
   .تعیین قیمت تمام شده محصول دارد

 منطقه جغرافیایی احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسی به منابع تامین مواد اولیه و کانونهای مصرف                  -2
   .محصول، هزینه های مربوط را تحت تاثیر قرار خواهد داد

یفیت محصول تولیدی و میزان ضـایعات و         ک ، نوع تکنولوژی مورد استفاده از طریق تاثیر بر سرمایه گذاری          -3
   . بر قیمت فروش محصول موثر خواهد بود…

   .های متغیر تولید و قیمت تمام شده محصول دارد  هزینه نیروی انسانی مورد نیاز تاثیر مستقیم در هزینه-4

تولیـد از   ظرفیت تولید واحد بر روی قیمت فروش محصول موثر است، به این ترتیب که افـزایش ظرفیـت                 -5
   .گردد های سربار باعث کاهش قیمت تمام شده محصول می طریق سرشکن نمودن هزینه
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های تولید را تـامین       بایست هزینه   با توجه به نکات فوق، قیمت فروش محصول تولید شده عالوه بر این که می              
   .نماید، باید در حدی باشد که بتوان سهمی از بازار را بدست آورد

گذاری باید به نحوی باشد کـه         تی که صادرات محصول تولیدی نیز مد نظر قرار گیرد، قیمت          همچنین در صور  
    پذیر باشد رقابت با تولیدکنندگان خارجی امکان

  
  جهانی قیمت-

 ازت، عنـصر  سـه  هـر  شـامل  مـاکرو  کامل کود تن هر جهانی قیمت متوسط شده، انجام های بررسی اساس بر
 .است بوده یورو 481 حدود الدیمی 2005 سال در فسفر و پتاسیم

 اندکی کود قیمت ماکرو کود نهایی ترکیب در مذکور عنصر سه از هریک میزان به توجه با که است ذکر شایان

 .بود خواهد متغیر

  
  داخلی قیمت -

 را، کـشور  در کـود  فـروش  و توزیع وظیفه که کشاورزی حمایتی خدمات شرکت از شده گرفته اطالعات طبق

 1150 - 290، 1384 سال در یارانه احتساب با جامد صورت به ماکرو کامل کود فروش قیمت ست،ا دار عهده

 ذکر میزان از بیش  درصد 60  تا40 حدود در کامل کود واقعی قیمت لذا .است بوده کیلوگرم هر ازای به ریال

  .است شده



فصل سوم

مطالعات فنی
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       مقدمه

طراحی و احداث صنایع نیازمند شناخت مبانی تئوری و برخورداری از دیدگاههای تجربی و عملی متناسب با                 
.باشد شرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم و دانش فنی موجود جامعه، به منظور نیل به اهداف تولید می

 تطـابق تکنولـوژی     ،تعیـین میـزان سـرمایه گـذاری       بررسی امکان احداث واحد ازحیث نحوۀ تأمین مواداولیه،         
 مطالعـات هماهنـگ و      ،…صنعت مورد نظر با میزان تخصصها و مهارتهای بالقوه و بالفعل موجود در کـشور و               

.نماید چند جانبه اقتصادی، فنی، اقلیمی و جغرافیایی را ایجاب می
واد و محصوالت، شناخت فرآینـدهای      ای ازتحقیقات درخصوص ماهیت م      مطالعات فنی ایجاد صنایع، مجموعه    

ایـن  . باشـد  آالت مـورد نیـاز مـی        مختلف تولید و تکنولوژیهای موجود و بررسی سیستمها، تجهیزات و ماشـین           
گیـرد کـه بـا        بررسیها در راستای نیل به هدف توسعه، تولید و افزایش کیفیت محصوالت تولیدی صورت مـی               

ل کـشور، پاسـخگویی بـه نیـاز بـازار و رقابـت بـا سـایر             بهبود بافت فنـی واحـدهای جدیدالتأسـیس در داخـ          
.سازد تولیدکنندگان جهانی را امکان پذیر می

هـای   گیـرد و پـس از بررسـی         در بررسی های فنی ابتداء روشهای مختلف تولید محصول مورد مطالعه قرار می            
اشـته باشـد، انتخـاب      الزم مناسبترین تکنولوژی که با فرهنگ کـاری و توانائیهـای بـالقوه صـنعت تناسـب د                 

.گردد می
توان دستگاهها و تجهیزات مـورد نیـاز را بـر اسـاس فرآینـد       با انتخاب مناسبترین روش تولید هر محصول می      

.منتخب، انتخاب نمود
در این فصل، عالوه برتشریح فرآیندهای مختلف تولید و انتخاب مناسـبترین فرآینـد، کنتـرل کیفیـت واحـد                    

  گـردد و     سپس ظرفیـت و برنامـه تولیـد بـر اسـاس بررسـی بـازار تعیـین مـی                   . هد شد تولیدی شرح داده خوا   
بر این اساس کاربرد و میزان مواد اولیۀ مورد نیاز و تعداد و نحوۀ عملکرد دستگاههای موجـود در خـط تولیـد           

د نیـاز  شرح داده خواهد شد و پس از تعیین طرح استقرار ماشین آالت و جریان مواد، تأسیسات زیربنائی مـور  
در ادامه بـر اسـاس اصـول مهندسـی     . گیرند جهت انجام و ادامۀ فعالیتهای تولیدی واحد مورد بررسی قرار می          
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گـردد و سـپس نقـشۀ جانمـایی           صنایع، نیروی انسانی مورد نیاز و مساحت بخـشهای مختلـف محاسـبه مـی              
  مـه ایـن فـصل نیـز برنامـه          درخات. گـردد   اختمانهای تولیدی، اداری، رفاهی، بهداشتی وخدماتی ترسیم مـی        س

 .زمان بندی طرح مورد توجه قرارگرفته است
  
   معرفی روش های مختلف تولید1-3

  تولید کودهای شیمیایی مخلوط در ایران
به جهت اهمیتی که کودهای مخلوط از حیث مصرف و تقویت خاک، دارا می باشند، در اینجـا بـی مناسـبت                      

  :کیفی آنها پرداخته شودنیست که به بعضی از ویژگی های کمی و 
کود شیمیایی مخلوط، کودی است که در آن دو و یا سه ماده اولیه غذایی مـورد نیـاز گیـاه، یعنـی نیتـروژن                         

(N)   فسفر ،(P2O5)    و پتاسیم (K2O)  کودهای مخلوط دارای انواع متعددی می باشند که هـر          . ، موجود باشد
در حـال حاضـر،   .  خاک مورد استفاده قرار می گیرنـد کدام، با توجه به کیفیت و مشخصات، در نوعی خاص از  

  :کاربرد فراوان دارند) شامل مخلوط و مرکب ( در مناطق مختلف جهان، کودهای مخلوط زیر 
15-15-15     ، 14-22-10     ، 10-0-30     ، 0-28-28     ، 0-20-16     ، 17-17-21     ، 18-18-18  ،   
0-23-23 ، 0-10-30 ، 0-24-24 ، 24-24-9 ، 10-10-20 ، 16-16-16 ، 9-17-17.   

، رقـم   )ازت(بر طبق قرارداد، در هر کدام از ترکیب های فوق، رقم سمت چپ مربوط باست به درصد نیتروژن                   
به طـور خالصـه ایـن       . K2O و رقم سمت راست مربوط می شود به درصد           P2O5وسط مربوط است به درصد      

  . نشان داده می شوندNPKکودها با عالمت اختصاری 
  :کودها، به طور کلی، به دو صورت انجام می گیردتولید این نوع 

  )تهیه کودهای مخلوط(روش مخلوط ) الف
 در یـک مخلـوکن، حاصـل        –به صورت فیزیکی  –کودهای مخلوط، از مخلوط نمودن چند کود شیمیایی ساده          

  .بدون اینکه هیچگونه فعل و انفعال شیمیایی بر روی آنها صورت گیرد: می شوند
کودهای مخلوط از دی آمونیم فسفات و یا منوآمونیم فسفات و یـا سـوپر فـسفات سـاده و     فسفر مورد نیاز در    

از قبیـل  ( تریپل و ازت مورد نیاز آن از نیترات آنونیم و اوره و پتاسیم کود مخلوط نیز از کودهای ساده پتاسه  
  .تامین می گردد) سولفات پتاسیم و یا کلراید پتاسیم 
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سفر و پتاسیم موجود در کـود مخلـوط بـه صـورتهای شـیمیایی اولیـه خـود              در جریان مخلوط کردن، ازت، ف     
باقیمانده و هیچگونه فعل و انفعال شیمیایی بر روی آنها انجام نمی گیرد و تنها عمل فیزیکی مخلـوط شـدن                     

  .انجام می گردد
ـ                         سبت جهت تهیه یک کود مخلوط، دو یا سه کود شیمیایی ساده، به صورت دانه در یک مخلـوط کـن و بـه ن

اشکال موجود در این روش این است که در صورتیکه اندازه دانهـا             . های الزم ریخته شده و مخلوط می گردند       
متقاوت باشد و وزن مخصوص آنها متغیر، دانه ها مجددا از یکدیگر جدا شده و دانهای ریز و سبک تر بـر روی    

  .جانس نخواهد بوددانه های درشت و سنگین تر قرار می گیرند و مخلوط حاصل کامال مت
این روش تهیه کود مخلوط را می توان به علت سهولت تولید در هر منطقه، با توجه به مشخـصات فیزیکـی و               

  .شیمیایی خاک و نوع کاشت، به کار برد
نحوه دیگر تهیه کودهای مخلوط بدین صورت است که ابتدا کودهای شـیمیایی سـاده را در یـک آسـیاب بـه          

پس از اضافه نمـودن آب و یـا هـر مـایع             . سپس در یک مخلوط کن ریخته می شوند       صورت پودر در آورده و      
دانهـا هـای    . مخلوط خمیری حاصل می شود که به دستگاه دانه بندی هدایت می گردد            ) بر حسب نیاز  (دیگر  

  .حاصل از دستگاه پس از خشک شدن به بازار عرضه می گردد
  :انواع متداول کودهای مخلوط در جهان عبارتند از

که از اختالط اوره، دی آمونیم فسفات و سولفات پتاسیم حاصل مـی             ) 19-19-19(کود مخلوط    •
 .شود

 .، از اختالط اوره با منو آمونیم فسفات)28-28-0(کود مخلوط  •

 .، از اختالط اوره با دی آمونیم فسفات)35-17-0(کود مخلوط  •

 .م فسفات و سولفات پتاسیم، از اختالط سولفات آمونیم و منو آمونی)13-13-13(کود مخلوط  •

 .، که از اختالط منو آمونیم فسفات با سولفات آمونیم، تولید می شود)16-20-0(کود مخلوط  •

  .وجود مقادیری گوگرد در بعضی از کودهای مخلوط به صورت یون سولفاته، مزیت آنها را افزایش می دهد
  )تهیه کودهای مرکب(روش ترکیب ) ب

 اسیدها و گازهای مختلف کـه شـامل مـواد اولیـه ازت، فـسفر و                 –یایی نمکها   کودهای مرکب از ترکیب شیم    
روش تولید بدین صورت است که به نسبت های الزم مواد شیمیایی فـسفر              . پتاسیم می باشد، تهیه می شوند     

و ازت دار در یک راکتور با هم ترکیب می شوند و در صورت لزوم یـک مـاده شـیمیایی پتاسـیم دار نیـز بـه                            
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سپس ترکیب حاصل برای دانه بندی و شکل گیری به دستگاه های مربوطـه هـدایت     . اضافه می گردد  ترکیب  
  .می شود

  :به کار برده می شود عبارتند از) مرکب(مواد شیمیایی که برای تهیه این نوع کودهای مخلوط 
 .اسید سولفوریک با اسید فسفریک و آمونیاکی نمودن محصول •

 .ک و آمونیاکسولفات آمونیم با اسید فسفری •

سولفات آمونیم با اسید فسفریک و آمونیاک و سولفات پتاسیم که منجر به تولید سه فرمول کود                  •
 .، می گردد )13-13-13 ، 12-36-12 ، 14-28-14(مخلوط 

فسفاته که حاوی گوگرد به صورت یون سولفاته می باشـد           -یکی از روشهای مدرن تولید کودهای مخلوط ازته       
اسید فسفریک با اسید سولفوریک و آمونیاک و اوره ترکیب گردیده و حـرارت حاصـله از                 بدینصورت است که    

  .واکنش ها برای خشک کردن محصول ندارد
شایان ذکر است که میزان سرمایه گذاری جهت تولید کودهای مخلوط از طریق شیمیایی به مراتب بیـشتر از                   

یزیکی می باشد، چرا که دسـتگاه هـا و ماشـین            میزان سرمایه گذاری جهت تولید کودهای مخلوط از طریق ف         
آالت الزم برای تولید کوهای مرکب متنوع تر و پیچیده تر از دستگاهها و ماشین آالت تهیه کودهای مخلـوط                    

  .می باشند
بر اساس تجربیات حاصله توسط تولید کنندگان کودهای مخلوط و نیز همانطور که جدول مذکور نـشان مـی                   

که مناسب ترین کودهای مخلـوط از اخـتالط سـولفات پتاسـیم بـا اوره و فـسفاتهای                   دهد، چنین بر می آید      
  .به دست می آید) دی آمونیم فسفات و منو آمونیم فسفات(آمونیم 

  .اختالط دی آمونیم فسفات با سوپر فسفات ساده دارای محدودیت می باشد
 که درجه رطوبت نسبی بحرانی در    بر اساس آزمایشات انجام شده، یکی از مشکالت کودهای مخلوط این است           

توضیح این نکتـه نیـز الزم اسـت کـه درجـه             . مورد آنها نسبت به کودهای شیمیایی سده متشکله کمتر است         
رطوبت نسبی بحرانی بدین معنا می باشد که در درجه معینی اگر رطوبت هوا به آن میزان برسد کـود شـروع                      

 رطوبت نسبی بحرانی در سطح باالتری قـرار گرفتـه باشـد             بنابر این هرچقد درجه   . به جذب رطوبت می نماید    
هر چه کودی رطوبت کمتری را جذب       . اتحتمال جذب رطوبت توسط دانه های کود شیمیایی کاهش می یابد          

همانطر کـه گفتـه شـد، کودهـای         . نماید، کمتر کلوخه شده و این امر یکی از محسنات کود به شمار می رود              
ساده در ترکیب خود، رطوبت بیشتری را جذب می نماید و راحـت تـر گلوخـه                 مخلوط در مقایسه با کودهای      
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برای نمونه، هرگاه اوره با نیترات آمونیم مخلوط شود، درجه رطوبت بحرانی بقدری پایین مـی آیـد                  . می شوند 
  .که مخلوط به سرعت رطوبت هوا را جذب می کند

ر گرفته شود، استفاده از کودهای ازته و فـسفاته و        لذا یکی از مواردی که در تولید کودهای مخلوط باید در نظ           
ماننـد اخـتالط دی آمـونیم       (پتاسه ای می باشد که در مقابل جذب رطوبت مقاومت بیشتری داشـته باشـند،                

  بعالوه به منظور کـم کـردن خاصـیت جـذب رطوبـت بایـد       ). فسفات یا منو آمونیم فسفات یا سولفات پتاسیم  
  .ش مناسبی پوشاند تا مقاومت آن در جذب رطوبت افزایش یابددانه های کود مخلوط را با پوش

  
   تشریح فرایند تولید منتخب2-3 

 واحدهایو  است سازی گرانول و Mixing یندآفر یک شامل واقع در جامد صورت به کامل کود تولید یندآفر

  سـه عنـصر  هر شامل گرانوله کامل کود تولید جهت روش همین از جهان در کود نوع این کننده تولید موجود
NPK کنند می استفاده. 

 توسـط  آمونیـوم  فـسفات  و پتاسـیم  سـولفات  آمونیـوم،  سـولفات  یعنی اولیه مواد ابتدا NPKتولید  فرآیند در
کـود،   فرموالسـیون  مطـابق  شـده  تعیین نسبتهای با مواد آسیاب از بعد .شوند می تبدیل ریز ذرات به آسیاب
 .شوند می سیستم وارد دهنده کخورا های قیف طریق از و شده توزین

اخـتالط   از پـس   .شـوند  می مخلوط یکدیگر با دار همزن ای استوانه مخازن درون مواد یندآفر اول مرحله در
 .شوند می منتقل سازی گرانول بخش به دهنده انتقال های سیستم توسط

 ترکیبات نسبی ذوب سبب حرارت .شوند می گرم ساز گرانول دستگاههای در مخلوط سازی گرانول بخش در

 .گیرند می شکل مختلف های سایز در ها گرانول ها همزن چرخش با  .شود می آنها چسبندگی و

 شده و تشیکل ها گرانول سرد هوای از استفاده با  .شوند می کن خشک سیستم وارد ها گرانول بعد مرحله در

 .شود می تثبیت سایزشان

 بـسته  قسمت وارد نقاله تسمه توسط آن از پس و شود می بندی یزسا و شده الک گرانولها نیز آخر مرحله در

 و قابل شده بندی بسته) کیلوگرمی 50 عمدتا (کیسه درون گرانوله کود بخش این در نهایتا  .گردد می بندی

 .بود خواهد بازار به عرضه
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 مرسوم های تکنولوژی قوت و ضعف نقاط

 کـه  است سازی گرانول و اختالط اصلی بخش دو شامل انولهگر کامل کود تولید یندآفر شد، ذکر که همانطور

 برای تولیـد  دیگری روش و کنند می استفاده کامل کود تولید جهت روش این از کامل کود تولیدی واحدهای

 .ندارد وجود دنیا در آن

ت از اهمیـ  Mixing  یـا اخـتالط  بخش گیرد نمی انجام تولید یندآفر طی خاصی شیمیایی واکنش که آنجا از
 .است برخوردار خاصی

. شـوند  مـی  ترکیـب  یکـدیگر  بـا  فیزیکـی  صورت به معین های نسبت با کود مختلف اجزای بخش این در زیرا
 .بود خواهد تاثیرگذار نهایی گرانولهای شکل و اندازه روی بر اجزا این ترکیب و چسبندگی میزان

  
 بررسی ایستگاهها، مراحل وشیوه های کنترل کیفیت 3-3 

در ایـن راسـتا هـر    . باشـد  و تکامل صنایع جهان تاحدود زیادی مرهون رقابت بین واحدهای صنعتی مـی رشد  
واحد صنعتی با افزایش کیفیت محصوالت خود، سعی درکسب سهم بیشتری از بـازار را دارد و ایـن رونـد بـه                      

تـرل کیفیـت    کن. مرور زمان باعث بهبود کیفیت محصوالت و در نتیجه رشدکیفی جوامع صنعتی شـده اسـت               
این عملیـات  . گیرد جهت تعیین صحت عمل تولید، مطابق مشخصات فنی تعیین شده برای محصول انجام می 

ها جلوگیری به عمل آمـده و   گردد تا ضمن جلوگیری ازتولید محصوالت معیوب، ازهدر رفتن سرمایه    سبب می 
.قیمت تمام شده محصول کاهش یابد
 :توان به صورت زیر خالصه کرد  میبه طور کلی اهداف کنترل کیفیت را

حفظ استاندارهای تعیین شده
شخیص و بهبود انحرافات درفرآیند تولیدت

تشخیص و بهبود محصوالت خارج از استاندارد
رزیابی کارآیی افراد واحدهاا

 خدمات، بـر طبـق   توان گفت کنترل کیفیت عبارت است از اطمینان از تهیه و تولید کاال و      به عبارت دیگر می   
استاندارهای تعیین شده و بازرسی به عنوان یکی از اجزاء جدایی ناپـذیرکنترل کیفیـت بـه منظـور شـناخت                     
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مراحـل  . گیرد  عیوب و تهیه اطالعات مورد نیاز برای سیستم کنترل کیفی در همۀ واحدهای صنعتی انجام می               
 :دبازرسی کلی با توجه به وضعیت هرصنعت به ترتیب ذیل می باشن

درمرحله تحویل مواد اولیه) 1   
درمرحله آغاز تولید) 2   
قبل ازآغاز عملیات پر هزینه ) 3   
قبل از شروع عملیات غیر قابل بازگشت ) 4   
گردد پیش از آغاز عملیاتی که سبب پوشیده شدن عیوب می) 5   
درمرحله پایانی کار) 6   

  . ممکن است درمحل عملیات یا آزمایشگاه انجام گیردهریک از این مراحل بازرسی
 هر یک ازمراحـل ضـروری کنتـرل کیفـی و محـل انجـام ایـن                  ،دراین واحد با توجه به ویژگیهای این صنعت       

  .آزمایشها تعیین خواهد شد

  
 تعیین ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد4-3 

گـذاری   حدهای صنعتی عالوه بر بهره بـرداری بهینـه از سـرمایه   انتخاب ظرفیت و برنامۀ تولید مناسب برای وا      
نظر به این که احداث واحـدهای صـنعتی   . انجام شده، عاملی در جهت کسب بیشترین سود ممکن خواهد بود          

ای است که در بعضی موارد تقریباً ثابت است، لذا انتخاب ظرفیتهـای خیلـی کـم،                گذاری اولیه   مستلزم سرمایه 
گذار را مجبور بـه       عالوه برآن در صنایع انتخاب ظرفیتهای باال، سرمایه       . سازد   غیر ممکن می   سودآوری طرح را  

خت کانونهـای مـصرف، نیازهـای       لذا در این بخش با توجه به بررسی بازار، شـنا          . کند  تأمین سرمایه زیادی می   
 موجود در صنایع  ی  ، ظرفیت طرح باتوجه به سودآوری ظرفیتهای باال و محدویتها         …، امکان صادرات و   داخلی

.گردد ونیازهای مصرفی تعیین می
 در سال برآورد    )NPKکود ماکرو   (کامل جامد    تن کود    3000با در نظر گرفتن موارد فوق، ظرفیت این طرح،          

 .گردد می
ود  مـشکالت بازاریـابی و ور      ، دارای مشکالت فنی داخلی    ،بدیهی است که اکثر صنایع در سالهای اولیه احداث        

  . به صحنه رقابت می باشند
 .باشد می) 3-0(بر این اساس برنامه تولید پیشنهادی برای پنج سال اول راه اندازی به صورت جدول 
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 درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازی) 3-0(جدول

سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 سوم

   سال
 چهارم

سال پنجم 
 به بعد

75 85 100 100 100 

  
ست که  امواردی  از جمله   باال بودن هزینه های متغیر تولید، مشکالت ناشی از مدیریت واحدهای چند شیفت              

گـذاری انجـام      ازسوی دیگر تمایل به استفاده بیـشتر از سـرمایه         . استدرتمایل به کاهش شیفتهای کاری مؤثر     
لکرد ناپیوسته خط تولیـد، زمانهـای       گذاری ثابت، مشکالت ناشی از عم       شده، توانایی افزایش ظرفیت با سرمایه     

. باشند اندازی خط تولید از جمله مواردی هستند که در افزایش شیفتهای کاری دخیل می تلف شده در راه
زمـان مفیـد    . گـردد    ساعته در روز منظور می     8 شیفت کاری    سهدر این واحد با در نظرگرفتن چنین مواردی،         

 .باشد  ساعت می5/7اریهای مجاز  کار در هر شیفت کاری با توجه به بیک
 روز در   270تعداد روزهای کاری درسال با توجه به تعطیالت رسمی و تعطیالت فصلی رایج در ایـن صـنعت،                   

 .شود نظر گرفته می
         

  معرفی مواد اولیه طرح و برآورد مصرف هر یک5-3
اد اولیه مورد نیاز مصرفی معرفی و مشخـصات فنـی آنهـا     در این بخش با توجه به مشخصات فنی محصول، مو 

 با توجه به ماهیت فرایند تولید و با توجه به توضیحات ارائه شـده در                ،سپس برای اختصار کالم   . گردد  بیان می 
 میزان مصرف هر یک از مواد معرفی شده برای تولید یـک واحـد محـصول        ، در قالب یک جدول    ،)3-2(بخش  

همچنـین بـا    . ن ضایعات و ظرفیت تولید طرح، مقدار مصرف سالیانه محاسبه مـی گـردد             ذکر و بر اساس میزا    
الزم بـه   . توجه به مشخصات فنی عنوان شده برای هر ماده نسبت به منابع تامین آنها تصمیم گیری می گردد                 

صادی ذکر است که در این بررسی از ذکر مواد و ملزومات غیر اصلی و کم مصرف که دارای ارزش فنـی و اقتـ                       
. گردد ناچیزی هستند، خودداری می

 .شود  درصد ارزش مواد مصرفی کارخانه به این اقالم اختصاص داده می5/3به همین منظور 
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    معرفی مواد اولیه مورد نیاز طرح1-5-3

:نماید مواد اولیه  مصرفی واحد را معرفی می) 3-1(جدول 
  مواد اولیه) 3-1(جدول 

 : سولفات آمونیوم  1

 : فسفات آمونیوم  2

 : سولفات پتاسیم  3

 : سولفات روی  4

  کیلوگرمی50: کیسه بسته بندی  5

  
ایـن   کـه  گـردد  مـی  تولیـد  شده تعیین های نسبت با پتاسیم و فسفر ازت، ترکیبات اختالط از کامل کودهای
 .باشد متغیر اندکی میتواند نسبتها

 کامل کود تولید جهت لذا . باشند عنصر سه این حاوی بایست می کامل کود تولید هتج نیاز مورد اولیه مواد

 اهمیـت  حـائز  اولیه مواد انتخاب در که ای نکته . شود می استفاده اولیه ماده عنوان به عنصر این ترکیبات از

 ی برخـوردار بیـشتر  حاللیـت  از که ترکیباتی . آنهاست شده مخلوط چگونگی و مواد این حاللیت میزان است

 تولیـدی بـازدهی   کـود  نهایـت  در و نمایند تامین را گیاه نیاز مورد عناصر توانند می بهتری کیفیت با هستند

 .داشت خواهد بهتری

 . است اوره گیرد، می قرار استفاده د مور کامل کود تولید در ازت کننده تامین عنوان به که ترکیباتی از یکی

طـرف   از امـا  . شـود  مـی  کود دهنده تشکیل اجزای بهتر چسبیدن سبب و شده ذوب دهی حرارت ضمن اوره
خـواص   بعـضا  و شده تولید فرایند در ها محدودیت برخی ایجاد سبب امر این و است رطوبت جاذب اوره دیگر

 ازت حـاوی  دیگـر  ترکیبـات  از کامـل  کود تولید جدید های واحد لذا . کند می تضعیف نیز را نهایی محصول

 .کنند می استفاده ازت عنصر تامین جهت مونیومآ نظیر سولفات

 خاک و آب تحقیقات مؤسسه از شده گرفته اطالعات طبق کامل کود تن یک تولید نیاز مورد اولیه مواد

  .است شده ارائه زیر جدول در موجود
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  کامل کود تن یک تولید در نیاز مورد اصلی اولیه مواد

  
 

   آمونیوم سولفات
   .است شده ارائه ادامه  درISIRI ملی استاندارد مطابق ومآمونی سولفات مشخصات

 

  ISIRI ملی استاندارد مطابق امونیوم سولفات مشخصات
  مرز پذیرش  ویژگی  ردیف

  5/20کمینه   )درصد حجمی(ازت   1
  03/0بیشینه   )درصد جرمی (H2SO4اسید آزاد به صورت   2
  5/0بیشینه   )درصد جرمی(نم   3

4  

  )ترمیلی م(اندازه ذرات 
  درشت) الف

  1-3بین 
  1زیر 

  متوسط) ب
  1-3بین 
  2/0-1بین 

  2/0زیر 

  
  

   درصد جرمی90کمینه، 
   درصد جرمی2بیشینه، 

  
   درصد جرمی80کمینه، 
   درصد جرمی20بیشینه، 
   درصد جرمی2بیشینه، 

 
د وجـو  رنـگ  سـفید  تا ای ه قهو -خاکستری های کریستال شکل به دارد که خلوصی برحسب امونیوم سولفات

اشـتعال   قابـل  غیـر  و اندک آن سمیت میزان .باشد می حل قابل غیر استن و الکل در و حل قابل آب در .دارد
 .نمیدهد هیدرات تشکیل نمک این .گردد ذوب شدن تجزیه بدون اتمسفر، فشار در تواند نمی ماده این .است
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 آب ٪ 80 بـاالی  نـسبی  بـت رطو در محـصول  این .باشد می g/mole 14/132 آمونیوم سولفات ملکولی وزن

آمونیـوم   سولفات حاللیت .کرد ذخیره خشک هوای در باید را نمک این بنابراین .شود می آبکی و کرده جذب
 .کند می پیدا کاهش آمونیاک افزودن با ای مالحظه قابل بطور

 .است آمده زیر جدول در 2005 تا 2000 سالهای بین جهان منطقۀ چند در آمونیوم سولفات قیمت

  
  )تن هر ازای به دالر( آمونیوم سولفات قیمت

 منطقه
  سال

  اروپای شرقی  اروپای غربی  ایاالت متحده
آسیای جنوب 

  شرقی
  90-95  50-60  60-70  60-70  بهار

2000  
  100-105  65-70  75-80  60-70  پاییز
  100-105  65-70  75-85  60-70  بهار

2001  
  100-105  65-75  80-85  60-75  پاییز
  95-100  65-70  75-85  65-80  بهار

2002  
  55-65  25-35  40-45  30-45  پاییز
  45-50  30-35  35-45  30-45  بهار

2003  
  45-55  30-40  40-50  35-50  پاییز
  50-55  40-45  45-50  40-50  بهار

2004  
  55-65  40-45  45-50  40-50  پاییز
  65-75  30-40  --  --  بهار

2005  
  60-65  40-45  --  --  پاییز

  
 
فـروش   قیمـت  .گـردد  مـی  تولید خصوصی واحد چند و ارومیه پتروشیمی در آمونیوم سولفات حاضر حال در

 .باشد می کیلوگرم هر ازای به ریال 510 آمونیوم سولفات داخلی
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   پتاسیم سولفات و آمونیوم فسفات
 دسـت  در طـرح  چند ولی ، گردد نمی تولید کشور داخل در اضرح حال در پتاسیم سولفات و آمونیوم فسفات

 ریـال  2500 حدود در نیز روی سولفات هرکیلوگرم قیمت .دارد وجود کشور در محصول این تولید برای اجرا

 درصـد  ترکیـب  بـه  بـسته  کامـل  کـود  تـن  یک در نیاز مورد اولیه مواد نسبت که است ذکر شایان .باشد می

 .باشد متغیر اندکی تواند می کود کامل پیشنهادی

  
د اولیه  برآورد مصرف موا2-5-3

و مشخصات فنی محصول، میزان مصرف مواد اولیه اصلی و میـزان ضـایعات آنهـا در             ) 3-1(با توجه به جدول     
 ،همچنین با توجه به مشخصات فنی عنوان شده و امکانات کارخانجات داخلـی            . درج شده است  ) 3-2(جدول  

.نسبت به محل تامین هر یک از مواد اولیه تصمیم گیری شده است
  برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد) 3-2(ل جدو

 مصرف سالیانه
 مشخصات فنی نام مواد اولیهردیف

 مصرف میزان
 در محصول

 درصد
ینواحد مقدارضایعات

تام
بع 

من
 

 داخل تن 1579%0,0 0 0 سولفات آمونیوم 1

 داخل تن 442,1%0,0 0 0 فسفات آمونیوم 2

 داخل تن 821,1%0,0 0 0 سولفات پتاسیم 3

 داخل تن 315,8%0,0 0 0 سولفات روی 4

 داخل عدد 63160%0,0 0 0 کیسه بسته بندی 5

      0,0  0,0%      

  
 دستگاهها و تجهیزات خط تولید6-3 

باشد، چـرا     ترین ارکان طراحی واحدهای صنعتی می       آالت و دستگاههای مناسب از اساسی       به کارگیری ماشین  
گذاری نقـش مـؤثری       سازی سرمایه   تواند در بهبود کیفیت محصول و بهینه        آالت مناسب می    ه انتخاب ماشین  ک

  ، ضـمن بیـان مشخـصات فنـی         )3-2(در این بخش با توجه به توضـیحات ارائـه شـده در بخـش                .داشته باشد 
سر ماشـین، تعـداد هـر    ماشین آالت منتخب و نحوه تامین آنها از داخل یا خارج کشور، با استفاده از رابطه کـ    

:گردد یک از ماشین آالت طرح محاسبه می
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    )ثانیه( زمان فرایند هر قطعه * تعداد قطعات تولیدی 
  تعداد ماشین مورد نیاز=   

    تعدادروزهای کاری در سال* تعداد شیفت ) * ثانیه( زمان مفید هر شیفت * راندمان ماشین 
     

 نحـوه اسـتقرار     ، با توجه به چگونگی جریـان تولیـد        ،ماشین آالت مورد نیاز   پس از محاسبه تعداد دستگاهها و       
   .گردد ماشین آالت در سالن تولید ارائه می

الزم به ذکر است که در این برآورد ابزارآالت و قید و بستهای مورد نیاز که دارای قیمت پائینی هستند، مورد                     
صد ارزش ماشین آالت اصلی به این مـوارد اختـصاص            در 5گیرند و در بخش محاسبات مالی         بررسی قرار نمی  

 .یابد می
  
     معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید1-6-3

:اطالعات فنی هر یک از ماشین آالت مورد نیاز خط تولید را ارائه می نماید) 3-3(جدول 
  تجهیزات خط تولیدآالت و  معرفی ماشین)  3-3(جدول                                     

 نام ماشینردیف نام ماشینردیف

 خشک کن همراه با فن هوا 10 الواتور  1

 خشک کن همراه با فن هوا 11 آسیاب 2

 سرند دو طبقه 12 مخزن زیر آسیاب 3

 الواتور ورودی توزین 13 نوارنقاله ورودی آسیاب 4

 توزین نیمه اتوماتیک 14 نوارنقاله ورودی میکسر 5

 نوارنقاله 15 ژ متحرک به صورت میکسرشار 6

 دستگاه دوخت برقی دستی 16 گرانول ساز 7

 نوارنقاله 17 نوارنقاله زیر گرانول ساز 8

 سیکلون غبارگیر 18 الواتور ورودی خشک کن 9

 تعـداد و منـابع تـامین هـر یـک از             ،خالصـه مشخـصات فنـی     ) 3-3(با توجه به توضیحات مندرج در جدول        
.ارائه شده است)  3-4(ط تولید در جدول آالت خ ماشین
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  آالت و تجهیزات خط تولید فهرست ماشین) 3-4(جدول    

 تعداد مشخصات فنی نام ماشینردیف
منبع 
 تامین

 داخلی 1 متر6به ارتفاع  الواتور  1

 داخلی 1 جنس پره استیل آسیاب 2

 داخلی 1 تن3به ظرفیت  مخزن زیر آسیاب 3

 داخلی 1 0  آسیابنوارنقاله ورودی 4

 داخلی 1 متری4 نوارنقاله ورودی میکسر 5

 داخلی 1 متری7,5 شارژ متحرک به صورت میکسر 6

 داخلی 3 0 گرانول ساز 7

 داخلی 1 متری9 نوارنقاله زیر گرانول ساز 8

 داخلی 1 متری5 الواتور ورودی خشک کن 9

 داخلی 1 رمت1,5متر و قطر 8,5به طول  خشک کن همراه با فن هوا 10

 داخلی 1 متر1,5متر و قطر 8به طول  خشک کن همراه با فن هوا 11

 داخلی 1 متر1,5متر و عرض 4به طول  سرند دو طبقه 12

 داخلی 1 متری5 الواتور ورودی توزین 13

 داخلی 1 0 توزین نیمه اتوماتیک 14

 داخلی 1 0 نوارنقاله 15

 داخلی 1 0 دستگاه دوخت برقی دستی 16

 داخلی 1 متری10 نوارنقاله 17

 داخلی 1 0 سیکلون غبارگیر 18
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  تجهیزات و تأسیسات عمومی7-3  
 نیاز به یک سری تجهیزات      ،هر واحد تولیدی عالوه بر دستگاههای اصلی تولید، جهت تکمیل یا بهبود کارآیی            

انتخاب این مـوارد بایـد      .  دارد …، تأسیسات آب، برق، سوخت و     و تأسیسات جانبی نظیر آزمایشگاه، تعمیرگاه     
تأسیـسات و   . ای، ویژگیهای فرآینـد و محـدودیتهای زیـست محیطـی انجـام گیـرد                با توجه به شرایط منطقه    

.گردد تجهیزات مورد نیاز این طرح بر اساس موارد فوق، تشریح می
  

        آزمایشگاه1-7-3 

به عنوان آزمایـشهای مـورد نیـاز محـصول ذکـر            ) 3-3بخش  (بحث کنترل کیفی محصول     از مواردی که در م    
گردید ، واضح است که به دلیل ویژگیها و شرایط خاص آزمایشها، وجـود یـک آزمایـشگاه در واحـد ضـروری                       

  .است
ت گـردد کـه دارای تجهیـزا        بینـی مـی     بنابراین در این واحد آزمایشگاهی برای انجام آزمایشهای مذکور پـیش          

 . آزمایشگاهی مورد نیاز باشد

  
        تعمیرگاه2-7-3 

به منظور انجام تعمیرات اولیه و اضطراری دستگاهها و تجهیزات واحد، تعمیرگاهی با امکانـات محـدود پـیش                   
سـازد در     خاطر نـشان مـی    .... آچار و   / گیره/ باشد  میزکار    این تعمیرگاه دارای امکانات زیر می     .  گردد  بینی می 

 ورت نیاز به تعمیرات اساسی ، از خدمات واحدهای فعال خارج از کارخانه بهره گیری خواهد شدص

  
        تأسیسات برق3-7-3 

باشد، زیرا تقریباً همۀ دسـتگاههای    تأسیسات برق می،ترین تأسیسات هر واحد صنعتی      ترین و زیربنائی    اساسی
روی برق، تأمین کننـده انـرژی مربـوط بـه سـایر تأسیـسات و                از طرفی نی  . اصلی خط تولید نیاز به برق دارند      

به منظور بررسی تأسیسات برق مورد نیـاز واحـد، ابتـداء مقـدار بـرق                . همچنین روشنایی کارخانه خواهد بود    
گردد، سپس تأسیسات مورد نیـاز تـأمین          برآورد می .... مصرفی هریک ازبخشهای تولیدی،تأسیسات، محوطه و     

.آن معرفی خواهد شد
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      برق مورد نیازخط تولید ) الف

در ایـن بخـش بـا توجـه بـه نـوع و              . باشد  ای ازبرق مورد نیاز کارخانه می       برق مصرفی خط تولید، بخش عمده     
موع مج. شود  کاتالوگ دستگاهها، حداکثر برق مورد نیاز هر دستگاه استخراج شده، درتعداد دستگاه ضرب می             

.دهد  برق خط تولید را تشکیل می،)3-5(این مقادیر مطابق جدول 
  

  برآورد برق مصرفی تولید) 3-5(جدول                                                                      

 نام دستگاهردیف

برق 
)Kw(جمع تعداد دستگاه )Kw(مصرفی

 100,0 1 100  مجموعه خط تولید 1

     

          

 Kw( 100,0(جمع کل برق مصرفی 

      
      برق مورد نیاز تاسیسات ) ب

دهـد و عمـدتا شـامل توزیـع و            ای را به خود اختصاص نمی       توان برق مورد نیاز تاسیسات مقادیر قابل مالحظه       
  .گردد  کیلووات برآورد می0,5باشد که جمعا  چرخش سوخت و مایعات در تاسیسات گرمایش واحد می

  
       نها و محوطهبرق روشنایی ساختما) ج

. شـود  به منظور برآورد برق مورد نیاز ساختمانها تخمینی از مقدار برق برحسب مـساحت سـاختمانها زده مـی       
 وات بـرق در     20برای هر متر مربع زیربنای سالن تولید، ساختمانهای اداری، رفاهی وخدماتی به طور متوسط               

بنـابراین  . گردد   وات منظور می   10مساحت انبارها و تأسیسات     همچنین برای هر متر مربع      . شود  نظرگرفته می 
 2/28شـود،     به بحـث پیرامـون آن پرداختـه مـی         ) 3-9(با توجه به مساحت ساختمانها که به تفضیل دربخش        

.گردد بینی می  کیلووات برای روشنایی ساختمانها برق پیش
جمعاٌ ( اء هر چراغ پایه بلند جهت روشنایی محوطه،         با توجه به تعداد نوبت کاری و ساعات کارکرد واحد، به از           

  .گردد  وات برق پیش بینی می300، ) باشد  چراغ مورد نیاز می12تعداد 
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  برآورد برق مصرفی واحد) 3-6(جدول                                             

 نام بخشردیف
برق مصرفی 

Kw مالحظات 

 )الف(د مطابق  بن 100,0 فرآیندتولید 1

 )ب(مطابق  بند  0,5 تأسیســات و تعمیرگاه 2

 روشنایی داخل ساختمانها 28,2 ساختمانـها 3

 روشنایی فضای  باز کارخانه 3,6 محوطه 4

 بیشتر  از حد مورد نیاز جهت مواقع  راه اندازی  و ضروری%  15 19,8 *سایــر  5

       152,1 جمع کل برق مورد نیاز واحد
 درصد از مجموع توان برق مورد نیاز فرایند تولید، تاسیـسات، سـاختمانها و محوطـه بـه منظـور بـرآورد بیـشترین                        15 مقدار   اختصاص* 

 .باشد اندازی یا مواقع دیگر می درخواست برق به هنگام راه
          

شـود کـه      ت مـی   کیلووات ازشبکه سراسـری بـرق درخواسـ        160 به منظور تأمین برق مورد نیاز، یک انشعاب       
مـد نظـر    ) محاسبات مالی (کشی داخلی آن درفصل چهارم        های اشتراک، کنتور، تابلوهای کنترل و سیم        هزینه

 . قرار خواهد گرفت
  
       برق مصرف سالیانه) د

کننـده بـرق و تـوان مـورد نیـاز ایـن        برق مصرفی سالیانه واحد براساس زمان کار هریک از بخـشهای مـصرف    
    :دهد مجموع موارد ذیل، برق مصرفی سالیانه واحد را تشکیل می. شود اسبه میقسمتها مح

I-گردد  مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تأسیسات عمومی به صورت ذیل محاسبه می:
حـداکثر  *  ) 0,8(ضـریب همزمـانی     * سـاعت مفیـد کـاری       * تعداد نوبت کـاری     * تعداد روز کاری در سال      

. مجموع دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومیموردنیاز توان
II-              سالنهای تولید، انبارهـا و     ( مصارف برق جهت روشنایی و سایر وسایل جانبی درکل سطح زیربنای تولیدی

:شود با احتساب ضریب همزمانی به صورت ذیل محاسبه می) تأسیسات
ضـریب  * مساحت سالنهای تولید    * وات  20*نایی  زمان روش * تعداد نوبت کاری    * تعداد روز کاری در سال      

 ) 0,7(همزمانی
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* مـساحت انبارهـاو تاسیـسات       * وات  10*زمـان روشـنایی     * تعداد نوبت کاری    * تعداد روز کاری در سال      
 ) 0,7(ضریب همزمانی

III-برق روشنایی محوطه که به صورت ذیل محاسبه می گردد :
دوازده ساعت* وات 300*ه تعداد چراغ محوط* کل روزهای سال 

IV-شود  برق ساختمانهای اداری، رفاهی و خدماتی به صورت ذیل محاسبه می:
ضـریب  *  رفاهی و خدماتی     ،مساحت ساختمانهای اداری  * وات  20*هشت ساعت   * تعداد روزکاری در سال     

 ) 0,7(همزمانی
اختمانها و محوطه، بـرق مـصرفی سـالیانه         های عملکرد واحد و مساحت س         باتوجه به فرمولهای فوق ومشخصه    

هزینۀ خرید برق سالیانه واحـد در فـصل چهـارم مـورد     . گردد  مگاوات ساعت برآورد می526واحد در مجموع    
.توجه قرار خواهد گرفت

         
        تأسیسات آب4-7-3 

یاز فقط به مصرف آشامیدنی، بهداشتی و نیـز        با توجه به عدم نیاز فرایند تولید به آب در این واحد، آب مورد ن              
  .آبیاری محوطه خواهد رسید

. گـردد    لیتـر بـرآورد مـی      150آب بهداشتی و آشامیدنی مورد نیاز روزانه واحد بر اساس مصرف سرانه هر نفر               
 لیتـر در روز     1,5همچنین جهت تأمین آب مورد نیاز برای آبیاری محوطه، به ازاء هر متر مربـع فـضای سـبز                    

.گردد پیش بینی می) 3-7(با در نظرگرفتن موارد فوق، آب مصرفی واحد مطابق جدول. شود نظور میم
  

  برآورد آب روزانه واحد) 3-7(جدول 

 نام ایستگاه مورد مصرفردیف
مترمکعب در (حجم آب مصرفی 
 مالحظات )روز

 ---- 0,0 آب فرآیند تولید و تأسیسات 1

 میدنیبهداشتی و آشا 5,0 ساختمانها 2

  آبیاری فضای سبز 0,9 محوطه 3

     5,9 جمع کل آب مورد نیاز واحد
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  .گردد با توجه به حجم آب مصرفی روزانه واحد، آب مورد نیاز از طریق لوله کشی تامین می

بینی   روز واحد و توزیع آب در سطح کارخانه ، با پیش2در همین راستا به منظور ذخیره سازی آب مصرفی 
  .گردد  بیشتر از مقدار مورد نیاز، تاسیسات ذیل در طرح منظور می درصد20

  لوله کشی آب جهت توزیع آب در سطح کارخانه به قطر انشعاب اصلی یک اینچ-  1

  متر مکعب 14مخزن زمینی آب به گنجایش   -  2

  

        تجهیزات حمل و نقل5-7-3 

 همجنـین جهـت ایـاب و ذهـاب مـدیر       .گردد  بینی می    پیش در این واحد یک دستگاه وانت بار جهت تدارکات        
  .گردد کارخانه ، یک دستگاه خودروی سواری نیز در طرح منظور می

   
 تأسیسات سوخت رسانی6-7-3 

به دلیل اهمیت گرمایش، چنین تاسیـساتی   . باشد  یکی از منابع تامین انرژی در واحدهای صنعتی، سوخت می         
موارد مصرف سوخت در واحدهای مختلف صنعتی شامل تامین         . شود  بینی می   تی پیش در همه واحدهای صنع   

در این واحد، پس از برآورد      . باشد  دمای مورد نیاز فرایند تولید، گرمایش ساختمانها و سوخت وسایل نقلیه می           
 .گردد بینی می رسانی واحد پیش مقدار و نوع سوخت مورد نیاز، تاسیسات مورد نیاز سوخت

  
سوخت مورد نیاز خط تولید) فال

 .رسد در این واحد صنعتی ، سوختی در فرایند تولید به مصرف نمی

  
      سوخت مورد نیاز تأسیسات گرمایش ) ب

رآورد سوخت مورد نیاز گرمایش واحد با توجه به سطح سالنهای تولید، ساختمانهای اداری، رفاهی وخدماتی 
سوخت مصرفی روزانه به ازای هر یکصد متر مربع زیربنای سالن تولید، آزمایشگاه، مقدار . شود انجام می

این رقم با توجه به آب . شود  متر مکعب گاز طبیعی تخمین زده می25ساختمانهای اداری، رفاهی و خدماتی 
 .هوای معمولی کشور به طور متوسط درنظر گرفته شده است

 .گردد  مترمکعب گاز طبیعی در روز برآورد می301بنابراین سوخت مصرفی تأسیسات گرمایش 
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      سوخت مورد  نیاز  وسایل نقلیه) ج

.می باشد) 3-8(برآورد سوخت مورد نیاز وسایل حمل و نقل واحد مطابق جدول 
  

  سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه) 3-8(جدول 
 )لیتر(سوخت مصرفی روزانه 

 شرح ردیف
 گازوئیل بنزین

 مالحظات

 0 60 وانت دو تنی و خودروی سواری 1
تدارکات واحد و ایاب و 

 ذهاب مدیرعامل

   150 0  تنی 2کامیون لیفتراک  2

  150 60 جمع

  
 لیتر 150 متر مکعب گاز طبیعی و301بنابراین با توجه به محاسبات انجام شده سوخت مصرفی روزانه واحد، 

  .گردد  لیتر بنزین برآورد می60گازوئیل و 

و لوله کشی گاز طبیعی در ) کنتور( همین منظور تاسیسات مورد نیاز مانند ایستگاه تقلیل فشار، شمارندهبه
 روز واحد، با سایر 30 همچنین مخزن گازوئیلی به گنجایش  متر مکعب مورد نیاز  .گردد طرح پیش بینی می

  .گردند تجهیزات سوخت رسانی مانند پمپ و لوله کشی پیش بینی می

بینـی و   شـود و نیـازی بـه پـیش        ودروهای بنزینی به صـورت روزانـه از خـارج از واحـد تـأمین مـی                سوخت خ 
  .سازی نخواهد داشت ذخیره

   
        سایرتأسیسات7-7-3 

بینی گردید، در واحدهای صنعتی تأسیسات جانبی دیگـری نیـز             عالوه برتأسیساتی که دربخشهای قبلی پیش     
 .گیرند  مورد بررسی قرار می…ت اطفاء حریق، گرمایش وسرمایش ودر این بخش تأسیسا. وجود دارد

  
       تجهیزات اطفاء حریق) الف

در . کنـد   در اکثر واحدهای صنعتی کپسولهای آتش نشانی تکافوی نیازهای ایمنی و اطفاء حریق واحد را مـی                
دارنـد، از همـین سیـستم اسـتفاده         این واحد نیز باتوجه به اینکه مواد و محصوالت قابلیـت احتـراق زیـادی ن               
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 متر مربـع زیربنـا،     100به ازای هر    . تعدادکپسولهای آتش نشانی به مساحت ساختمانها بستگی دارد       . گردد  می
 کپسول آتش نشانی در این واحد پیش        16شود  بنابراین تعداد       نشانی در نظر گرفته می      یک عدد کپسول آتش   

  .گردد بینی می

  
رمایشتأسیسات گرمایش و س) ب

 متـر مربـع زیربنـا       270به منظورگرمایش سالن تولید از بخاری صنعتی به تعداد یـک دسـتگاه بـه ازای هـر                   
همچنین جهت گرمایش سـاختمانهای اداری، رفـاهی وخـدماتی و آزمایـشگاهها از سیـستم               . شود  استفاده می 

 مترمربـع  200ولیـد بـه ازای هـر   همچنین جهت سرمایش سـالن ت . شود  استفاده می ) شوفاژ(گرمایش مرکزی   
 رفاهی و خدماتی نیز به ازای هـر         ،زیربنا یک دستگاه کولر آبی شش هزار و برای سرمایش ساختمانهای اداری           

به منظور تهویه سالن تولید نیـز       . شود   متر مربع زیربنا یک دستگاه کولر آبی چهار هزار در نظرگرفته می            100
بنـابراین جمـع تأسیـسات فـوق مطـابق          . شـود   هویه در نظرگرفته می    متر مربع یک دستگاه ت     150به ازای هر  

 .باشد می) 3-9(جدول 
  

  تأسیسات گرمایش وسرمایش) 3-9(جدول 
تعداد شرح ردیف

 4 بخاری صنعتی 1

 1 )شوفاژ(سیستم گرمایش مرکزی  2

 5 کولر شش هزار 3

 3 کولرچهارهزار 4

 7 تهویه 5

  
 برق اضطراری 

رق مورد نیاز فرایند تولید در مواقع قطع برق و جلوگیری از آسیب رسیدن به فرایند تولید ، به منظور تامین ب
 . کیلو وات در طرح پیش بینی می گردد100دیزل ژنراتوری برای تولید 
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  لوازم واثاثیه اداری و رفاهی
می باشد؛ با توجه    رفاهی که شامل ساختمان اداری، نمازخانه، آشپزخانه و غذاخوری          -برای قسمت های اداری   

به تعداد کارکنان و تعداد شیفت کاری در روز تجهیزاتی در نظر گرفته می شود که از جمله آنهـا مـوارد زیـر                        
  :است

، دسـتگاه   ... مبلمان اداری و کنفرانس، سیستم رایانه، دستگاه هـای اسـکنر، پرینتـر، فکـس و                :تجهیزات اداری 
  .ردنیاز جهت فعالیتهای اداری، مالی و بایگانی سردکن، و در نهایت لوازم دفتری مو-آبگرمکن

به منظور تأمین خوراک کارکنان در هر شیفت یک وعده غذایی سرو می شـود کـه بنـابراین             :تجهیزات رفاهی 
پس به وسایلی از قبیل اجاق گاز، یخچال، میز غذاخوری، ظروف    . آشپزخانه و غذاخوری نیز در نظر می گیریم       

  از سویی نیـز یـک آشـپز در نظـر           . نیاز خواهیم داشت  ... ن، هواکش، چرخ گوشت و    آشپزخانه، کابینت، آبگرمک  
  .می گیریم که در بخش خدمات لحاظ شده است

 .موردنیاز می باشد...) جاکفشی، جالباسی و(همچنین برای فضای نمازخانه نیز فرش و وسایل جانبی  
 

  
       محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز8-3 

و اثربخشی هرسازمان تا حدود زیادی به مدیریت صحیح و به کارگیری مـؤثر منـابع انـسانی بـستگی                    کارآیی  
تعیین تعداد مشاغل و تنظیم شرح وظـایف هـر شـغل در طبقـات مختلـف سـازمان، از اصـول اساسـی                        . دارد

ازمانی همـراه  مراحل اولیه هر طرح با برآورد نیاز نیروی انسانی و تعیین پست س      . باشد  تشکیالت یک واحد می   
.باشد می

از جملـه ایـن   . پارامترهای مختلفی در تعیین تعداد و تخصص نیروهای انسانی واحـد تولیـدی دخالـت دارنـد     
زایی یا اتوماسیون، حدود تخصص و مهـارت   توان به سطح تکنولوژی مورد استفاده، تمایل به اشتغال  عوامل می 

.شود تولیدی و غیرتولیدی انجام می پرسنل ح در دو بخشبرآورد نیروی انسانی طر. کرد مورد نیاز اشاره
  
        برآوردپرسنل تولیدی1-8-3 

گـردد حـد     پرسنل کارگـاه بـرآورد مـی   ،)3-6(آالت ارائه شده دربخش  در این بخش با توجه به لیست ماشین     
، از  )توماسـیون ماشـین   درجـه ا  (تخصص مورد نیاز برای کار با یک ماشین و میزان وابستگی ماشین به کارگر               
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بـا  . کند هر ماشین چه تعداد پرسنل و بـا چـه مهـارتی الزم دارد    ای است که مشخص می عوامل تعیین کننده  
مهنـدس،  : توجه به موارد فوق، مهارتهای مورد اسـتفاده درصـنایع بـه ترتیـب تخـصص و مهـارت عبارتنـد از                 

ه ویژگیهای فنی فرآیند و حدود تخصصی مورد نیاز         در این واحد با توجه ب     . تکنسین، کارگر ماهر و کارگرساده    
 .برآورد شده است) 3-10(ماشین آالت، پرسنل تولیدی شامل خط تولید، انبار و آزمایشگاه مطابق جدول 

  
  برآورد نیروی انسانی تولید) 3-10( جدول 

 نیروی انسانی
 بخش ردیف

کارگرسادهکارگرماهرتکنسینمهندس
 جمع پرسنل

 20 6 8 3 3 لیدخط تو 1

 0 0 0 0 0 آزمایشگاه 2

 1 1 0 0 0   انبار مواد اولیه 3

 1 1 0 0 0 انبار  محصول 4

 22 8 8 3 3 جمع پرسنل

  
       برآورد پرسنل غیرتولیدی2-8-3 

 پرسنل غیرتولیدی واحـد     … باتوجه به تعداد پرسنل تولیدی و میزان مبادالت تجاری واحد و           ،در این قسمت  
  :باشد پرسنل غیرتولیدی شامل موارد زیر می. گردد رد میبرآو
   
       مدیریت)الف

مدیر عامل یا مدیر کارخانه مسئولیت مستقیم کل عملیات را بر عهده دارد و مدیریت کلـی تولیـد، مـدیریت                     
های کوچـک  در واحد . امور مالی، مدیریت فروش و بازرگانی واحد از جمله مسئولیتهای مدیر عامل خواهد بود             

   .و متوسط، حجم این عملیات به گونه ای است که یک نفر برای تصدی این مسئولیت کافی است
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      خدماتی پرسنل اداری، مالی و)  ب

. شـود    نفرکارمنـد اداری و مـالی در نظرگرفتـه مـی           3،  … کـارگزینی و   ، حـسابداری  ،برای انجام امور دفتـری    
شـرح وظـایف ایـن      . باشـد    نفر مورد نیاز می    4 آبدارچی و نظافت نیز      ،هبانیهمچنین برای امور سرایداری و نگ     

  .درج شده است) 3-11(افراد درجدول 
   
       پرسنل تأسیسات و تعمیرگاه) ج

 نفرتکنسین فنی تعمیـرات و تأسیـسات بـرای    3جهت انجام امورفنی وسرویس مستمر دستگاهها و تأسیسات  
.گردد واحد منظور می

  
  نیروی انسانی غیرتولیدی) 3-11 (جدول

 شرح وظایف تعداد نوع مسئولیتردیف

 مدیر عامل که مدیریت کلی واحد را بر عهده دارد 1 مدیریت 1

 یک نفر کارمند اداری، یک نفر کارمند مالی، یک نفر تدارکات 3 اداری و مالی 2

 و تاسیساتتکنسین فنی جهت تعمیرات جزئی  دستگاهها  3 تأسیسات وتعمیرگاه 3

 سرایدار، نگهبان، آبدارچی و کارگران خدماتی 4 خدمات 4

        11 جمع پرسنل غیرتولیدی
  

.گردد  نفر برآورد می33، تعداد کل پرسنل این واحد تولیدی )3-11(و ) 3-10(بنابراین با توجه به جداول 
          

      محاسبه سطح زیربنا و مساحت مورد نیاز9-3 

اختصاص فضای مناسب وکافی جهت امور تولید وتأسیسات کارخانه از نظرسـهولت در امـر تـردد کارکنـان و                    
مساحت مربوط به هریک از قسمتهای واحد تولیـدی اعـم   . جابجایی مواد اولیه و محصوالت حائز اهمیت است    

دی و در نهایـت زمـین و         آزمایـشگاه، سـاختمانهای غیرتولیـ      ،از سالن تولیـد، انبارهـا، تأسیـسات وتعمیرگـاه         
.گردد سازی دراین بخش برآورد می محوطه

.شود درخاتمه همین بخش نقشه استقرار ساختمانها بر مبنای محاسبات انجام شده ارائه می
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        مساحت سالن تولید1-9-3

اسـتخراج  برای محاسبه سـالن تولیـد، ابتـدا مـساحت خـالص دسـتگاهها ازکاتالوگهـای مربـوط بـه دسـتگاه                       
سپس با توجه به خصوصیات کاری هردستگاه، فضای مورد نیاز جهت مواد اولیه و محـصول خروجـی                  .شود  می

ایـن  . گردد  برآورد شده، به مساحت خالص دستگاه افزوده می…دستگاه، مانور اپراتور، تعمیرات و نگهداری و    
رفتن تعداد دستگاه مورد نیاز جمع کل       سپس با در نظرگ   . کند  جمع، مساحت مورد نیاز هر دستگاه را بیان می        

برای کارهای غیر ماشینی نیز مساحت میزکار و محوطه مـورد نیـاز             . شود  مساحت هر نوع ماشین محاسبه می     
آالت یـا تجهیـزات را تـشکیل         جمـع مـساحتهای فـوق، مـساحت ماشـین         . گردد  به همین صورت محاسبه می    

   . دهد می

آالت در فضای مـانور       ش آتی و سایر موارد مورد نیاز، مساحت ماشین        به منظور تأمین مساحت راهروها، گستر     
بـا توجـه بـه توضـیحات فـوق مـساحت سـالن              . باشـد   این عدد مساحت کل سالن تولیـد مـی        . شود  ضرب می 

.گردد  مربع فضای مسقف برآورد می1000تولید
  

  )مترمربع(…کارگاه /برآورد مساحت سالن تولید) 3-12(جدول 

 تجهیزات/ تماشین آال ردیف

مساحت 
مسقف 

هر 
 ماشین

فضای 
مسقف 

الزم مانور 
اپراتور، 
مواد ، 

تعمیرات  
 …و

مساحت 
غیرمسقف 
 هر ماشین

فضای 
غیرمسقف 
الزم مانور 
اپراتور، 
مواد ، 

تعمیرات  
 …و

 تعداد

جمع کل 
فضای 
مسقف 

 )مترمربع(

جمع کل 
فضای 

غیرمسقف 
 )مترمربع(

 0,0 1000,0 1 0,0 0,0 1000,00,0 مجموعه سالن تولید 1

         

         

                  
 0,0 1000,0 تجهیزات/ جمع مساحت ماشین آالت 

 0,0 1000,0 )مترمربع(مساحت کل با اعمال ضریب مانور جریان مواد وگسترش آتی 
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        مساحت انبارها9-3- 2

نبارها به عنوان یکی از ارکان مهم کارخانجـات         علیرغم حرکتهای اخیر صنایع به سوی کاهش موجودی انبار، ا         
لذا درکشورهای درحـال توسـعه از       . شوند و در اکثر قریب به اتفاق واحدها غیرقابل حذف هستند            محسوب می 

جمله ایران که وضعیت بازارهای فروش مـواد و محـصوالت دارای نوسـانات نـسبتاً زیـادی مـی باشـد، بـرای                        
درصـنایع کوچـک و     . بینـی شـود     م است که انبارهای مناسبی در واحد پـیش        های تولید، الز    جلوگیری از وقفه  

متوسط انبارها تنوع زیادی ندارند، زیرا با توجه به حجم نسبتاً کم مـواد و محـصوالت، معمـوالً دو انبـار مـواد                  
ار در بعضی واحدها با توجه به حجم کار ممکـن اسـت انبـ             . نماید  اولیه و محصول تکافوی نیازهای واحد را می       

.بینی شود و یا اینکه کلیه وظایف این بخشها به یک انبار کلی محول شود یشپقطعات نیز 
یا مسئول  (صرف نظر از آن که انبارها مجزا یا تلفیق شده باشند، وظایف هر انبار مشخص شده و مسئول انبار                    

.کند درمحدوده وظایف تعیین شده عمل می) هر انبار
:شود ه انبار مواد اولیه محول میبه طور معمول وظایف زیر ب

. انبارکردن مواد خام که در انتظار ورود به جریان تولید هستند-1
.  انبارکردن قطعات خریداری شده که در انتظار ورود به جریان تولید هستند-2
. انبارکردن لوازم یدکی و دیگر قطعات مورد استفاده-3

داری و گزارش وضعیت موجودیها به منظور تهیه گزارشات مالی شـرکت            وظایف دیگری نیز از قبیل صورت بر      
طراحـی انبـار    . گـردد   و همچنین سفارش خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز نیز به ایـن بخـش محـول مـی                   

باشد ولی با توجه به وظایف ایـن         محصول با توجه به تنوع کمتر اقالم انبار شده نسبت به انبار مواد راحتتر می              
بندی و ارسال محصوالت و تهیـه گزارشـات و      مثل تحویل گرفتن و مراقبت از کاالی ساخته شده، بسته         بخش  

. اسناد الزم در مورد ورود و خروج اقالم، اهمیت این بخش نیز کامالً مشهود است
ن سـرمایه   ای باشد که عالوه بر تأمین فضای کافی برای موارد فوق از هدر رفـت                لذا طراحی انبارها باید به گونه     

هـای سـفارش انبارهـا،        با توجه بـه مـوارد فـوق و دوره         . برای احداث انبار و نگهداری موجودی جلوگیری شود       
  .گردد محاسبات طراحی انبارهای این واحد در ادامه بیان می

این قفسه بندی برای بارهایی . الزم به ذکر است که برای انبارها قفسه بندی پالت راک پیشنهاد می گردد
 که با پالت نگهداری و توسط لیفتراک جابه جا می شوند و برای انبارهای مواد و کاال،  سالن های تولید است

  .و سردخانه ها مناسب است
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  بندی پالت راکقفسه 

طراحی و نصب تا چند طبقه و بارگذاری متناسب با ارتفاع سالن، قابلیت اتصال پیچ و مهره ای اجزاء قاب به 
  .یکدیگر و تنوع در ابعاد و تحمل بار از ویژگیهای آن می باشد

   
         انبار مواد اولیه1-2-9-3

گذاری    تا با توجه به میزان مصرف سالیانه، دوره سفارش         به منظور ذخیره مواد اولیه مورد نیاز طرح، الزم است         
. و انبارداری هر یک از مواد اولیه و نحوه قرار دادن آنها در انبار، مساحت انبارش هر یک از آنها محاسبه گردد                     

. تواند در فضای مسقف و یا در فضای باز صورت پـذیرد             این فضا با توجه به نوع ماده و شرایط نگهداری آن می           
، پس از بررسی هر یک از موارد فوق، با توجه به فضای الزم جهت راهروها، مانور و                  )3-13(ابراین در جدول    بن

گسترش آتی انبار، جمع بدست آمده از مساحتهای انبارش تمـامی مـواد اولیـه، در ضـریب مـانوری ضـرب و                       
.سپس در انتهای جدول مساحت انبار مواد اولیه محاسبه گردیده است

  
       انبار محصول2-2-9-3

 در ایـن جـدول پـس از محاسـبه فـضای      .برآورد شده اسـت ) 3-14(فضای مورد نیاز انبار محصول در جدول     
خالص انبار مورد نیاز، با اعمال ضریبی به منظور در نظر گرفتن فضای مانور مورد نیاز داخل انبـار و گـسترش     

   .استآتی، مساحت مورد نیاز انبار محصول محاسبه شده 
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      مساحت تأسیسات و تعمیرگاه3-9-3

، مساحت مورد نیاز درجدول     …با توجه به تأسیسات مورد نیاز این واحد شامل تأسیسات برق، آب، سوخت و             
. برآورد شده است) 15-3(

 متـر مربـع بـه منظـور احـداث           20همچنین در این واحد به منظور انجام تعمیرات جزئی و اتفاقی، مـساحت              
 . عمیرگاه اختصاص می یابدت

   
  برآورد مساحت تأسیسات)  3-15(جدول 

 عنوان ردیف

مساحت 
 سرپوشیده

)m2( 

مساحت 
فضای 
  باز

)m2( 

 مالحظات

  دیزل ژنراتور 0 0 8 تأسیسات برق 1

 0 0 0 تأسیسات آب 2

 تاسیسات گاز 20 0 تأسیسات  سوخت 3

 موتورخانه شوفاژ 0 20 تأسیسات گرمایش 4

   0 0 تأسیساتسایر 5

 تعمیرات جزئی و اتفاقی دستکاهها 0 20 تعمیرگاه 6

       20 48 جمع

  
        مساحت آزمایشگاه 4-9-3

و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز این واحد و همچنین با در           ) 3-3(با توجه به آزمایشهای قید شده در بخش         
 متر مربع مـورد  20در این واحد، آزمایشگاهی به مساحت .. .نظر گرفتن حجم کار روزانه آزمایشگاه، پرسنل و      

  .نیاز می باشد
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     مساحت ساختمانهای اداری، رفاهی وخدماتی5-9-3

مثـل انبارهـا،    (دهنده بـه تولیـد        در بخشهای قبل فضای مورد نیاز برای بخشهای تولیدی و بخشهای سرویس           
از آنجائی که سرویسهای دیگرکارخانه مثل بخشهای اداری،        . جه قرارگرفت مورد تو ) … تعمیرگاه و    ،تأسیسات

ای دارند، الزم است فضای مورد نیاز این بخـشها نیـز              رفاهی و خدماتی نیز در ایفای وظایف واحد، نقش عمده         
بخشهای اداری به منظورهای مختلف مثـل اداره کارخانـه، ارائـه سـرویس بـه                . به طریق مناسبی برآورد شود    

. شـوند    درکارخانـه هـا احـداث مـی        … ارائه سرویس به مشتریان و طرفهای قـرارداد تـأمین مـواد و             ،رکنانکا
درصنایع ساختمانهای اداری متمرکز و معموالً در معرض دید یعنی درقسمت جلوی اولین سـاختمان بعـد از                  

 کننـدگان را میـسر      سایر سرویسها نیز در محلی مناسب که دسترسـی اسـتفاده          . باشند  در ورودی کارخانه می   
   .شوند سازد مستقر می

 15 مترمربـع، بـه ازای هـر مهنـدس           20در محاسبه مساحت مورد نیاز بخشهای اداری، برای اتاق مدیر واحد            
همچنـین بـرای سـاختمان نگهبـانی و     .  مترمربع تخصیص یافته است10مترمربع و به ازای هر کارمند اداری       

محاسبه مساحت بخشهای دیگر و جمـع بنـدی محاسـبات فـوق بـر               . گردد   مترمربع منظور می   40سرایداری  
.درج گردیده است) 3-16(اساس تعداد پرسنل تولیدی و غیرتولیدی واحد در جدول 

          
  برآورد مساحت ساختمانهای اداری، رفاهی وخدماتی) 3-16(جدول 

 )m2(مساحت  نام بخش

 95,0 ساختمانهای اداری و خدماتی

 40,0 انی و سرایدارینگهب

 35,0 سالن غذاخوری و نمازخانه

 15,0 رفاهی و بهداشتی

 185,0 جمع کل مساحت بخشها

  
       مساحت زمین، ساختمان و محوطه سازی6-9-3

برای محاسبه اجزاء ساختمان و محوطه سازی الزم است مساحت کل مورد نیاز بخـشهای تولیـدی، خـدمات                   
 این  ،بر اساس محاسبات بخشهای قبل    .  محاسبه شوند  …، اداری، رفاهی و   ) تعمیرگاه ،ساتانبارها، تأسی (تولید  

.جمع بندی شده است) 3-17(مساحتها درجدول 
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  مساحت ساختمان ها) 3-17(جدول

 نام بخش

مساحت 
  سرپوشیده

)m2( 

 مساحت فضای باز
)m2( 

 0,0 1000,0 تولید

 0 310 انبار

 0 185 اداری، رفاهی وخدماتی

 20 48 أسیسات و تعمیرگاهت

 0 20 آزمایشگاه

 20 1563 جمع کل مساحت بخشها

  
. گـردد   ضرب مـی 2برای برآورد مساحت زمین مورد نیاز واحد، جمع مساحت ساختمانها  و فضای باز در عدد      

  سـازی، راهروهـا و       این ضریب برطبـق اصـول و اسـتانداردهای طراحـی کارخانـه بـه منظـور تـأمین محوطـه                    
. تعیین گردیده است… کشی، گسترش آتی وخیابان

:گردند پس از محاسبه زمین مورد نیاز، مساحت بخشهای مختلف محوطه سازی به صورت زیر برآورد می
 خیابان کشی و فضای باز مورد نیاز خاک بـرداری و تـسطیح در               ،معادل مجموع زیربنای ساختمانها، پارکینگ    

 درصـد   40 درصد مساحت  زمین و برای فضای سبز نیز           20 و پارکینگ    کشی  برای خیابان . شود  نظرگرفته می 
مساحت حصارکشی نیز بـا محاسـبه طـول حصارکـشی و ارتفـاع دیـوار                . شود  مساحت زمین در نظرگرفته می    

باشد که یک متر پایین آن از جنس آجـر و سـیمان و                 متر می  2حصارکشی کارخانه به ارتفاع       . آید  بدست می 
.درج شده است) 3-18(جمع بندی برآورد مساحتهای فوق درجدول. باشد ی میباالی آن نرده آهن

بـر ایـن   . شـود  به منظور روشنایی محوطه نیز به ازای هر هشتاد مترمربع یک چراغ پایه بلند درنظر گرفته می             
.شود  عدد برآورد می12اساس تعداد چراغهای محوطه 
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  مساحت اجزای محوطه سازی) 3-18(جدول 
 )m2(مساحت موردنیاز شنام بخ

 3200 مساحت زمین

 1900 خاکبرداری وتسطیح

 300 خیابان کشی وپارکینگ

 600 فضای سبز

 480 دیوارکشی
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واحدمقدار
1050کلیه مواد با یکدیگر محاسبه شده اند.263 تن2تن1579سولفات آمونیوم1

74000 تن2تن442,1فسفات آمونیوم2

137000 تن2تن821,1سولفات پتاسیم3

53000 تن2تن315,8سولفات روی4

10527000 عدد2عدد63160کیسه بسته بندی5

*

00

1050

2100

جدول (13-3) برآورد مساحت انبار مواد اولیه

توضیحاتمیزان انبارداری
مساحت 

سرپوشیده 
(m2) انبارش

مساحت فضای 
(m2) باز  انبارش

میزان مصرف سالیانه
نام مواد اولیهردیف

دوره
انبارداری 

(ماه)

جمع مساحت خالص مواد اولیه
مساحت کل انبار مواد اولیه با اعمال ضریب مانور جریان مواد وگسترش آتی (2)

مساحت اختصاص داده شده به سایر مواد اولیه مورد نیاز واحد
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واحدمقدار
250500 تن1تن3000کود کامل جامد1

500

100,00

بنابراین با توجه به جداول (13-3) و (14-3)، جمع مساحت مسقف انبار مواد اولیه  برابر 310 متر مربع می گردد.

جدول(14-3) برآورد مساحت انبار محصول

مساحت 
سرپوشیده 

(m2) انبارش

مساحت فضای 
(m2) باز  انبارش نام تولیداتردیف

دورهمیزان تولید سالیانه
انبارداری 

(ماه)

جمع مساحت خالص تولیدات

مساحت کل انبار محصول با اعمال ضریب مانور جریان مواد وگسترش آتی (2)

توضیحاتمیزان انبارداری



فصل چهارم

بررسی های مالی و اقتصادی
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مقدمه
به منظور تعیین میزان سوددهی و شاخصهای اقتصادی طرح، ابتدا الزم است بررسی های مالی که                      
مشتمل بر برآورد هزینه ها     (کل هزینه های سرمایه ای ، هزینه های مواد اولیه، تعمیرات و نگهداری ،               
باالسری کارخانه ، استهالک   ) و تنظیم جداول مالی می باشد، صورت گیرد      . به منظور تعیین وضعیت مالی    
نیز می بایست جداول سود و زیان، گردش وجوه نقدی و ترازنامه طرح برای دوره معین                         (5 سال )
. این جداول باید همزمان و هماهنگ تکمیل گردند زیرا در آنها ارقام مشترکی                پیش بینی وتنظیم گردد  

وجود دارند که نیاز به همترازی خواهند داشت
 تجزیه و تحلیل وضعیت مالی طرح ایجاب می نماید تا پاره ای از نسبتها و شاخصهای اقتصادی مطرح در                   
صنعت نیز محاسبه شوند تا بر مبنای میزان مطلوبیت هر یک از آنها              (که به شرایط خاص هرکشور مرتبط     

می باشد)، دیدگاه کامل و جامعی نسبت به برآوردهای مالی، اقتصادی و مبانی آنها حاصل گردد.
دراین فصل براساس برآوردهای فنی به عمل آمده، با ارائه معیارهای محاسبه هر یک از موارد برآورد                      
سرمایه ثابت و در گردش و توضیح پیرامون هر یک ، هزینه های ثابت و متغیر طرح، پیش بینی و قیمت                     
. سپس مهمترین شاخصهای مالی و       تمام شده و همچنین سود سالیانه طرح محاسبه گردیده است              
. در پیوست طرح، محاسبات فنی و مالی طرح انجام شده و به              اقتصادی طرح مورد بررسی قرارگرفته اند    
دنبال آن جداول سود و زیان، گردش وجوه نقدی و ترازنامه طرح آمده است و همچنین با توجه به                         

شاخصهای اقتصادی محاسبه شده، توجیه پذیر بودن طرح مشخص می شود.
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: 1-1- برنامه تولید سالیانه

واحد

تن

1- اطالعات مربوط به سرمایه درگردش و برآورد آن: 

سالیانه براساس ظرفیت

اسمی (میلیون ریال)
تولیدات

محاسبات و بررسیهای مالی این فصل براساس شرایط عملکرد واحد که تعیین شده است انجام می شود                 .
خالصه این اطالعات درجدول (1) مشاهده می گردد.

جدول (1) شرایط عملکرد واحد

3000 کود کامل جامد

کل ارزش تولیدات قیمت عمده فروشی
هر واحد
(هزارریال)

ظرفیت سالیانه

8100,0 2700,0

8100,0جمع کل تولیدات سالیانه:
تعداد روز کاری در این واحد 270 روز در سال می باشد که در 3 نوبت کاری 7,5 ساعته در روز به فعالیت مشغول می باشد. 

در این قسمت بر اساس محاسبات و بررسی های فنی به عمل آمده ، هزینه های مربوط به سرمایه                         
درگردش واحد، ازجمله مقدار و هزینه مواد اولیه مصرفی، تأمین انواع انرژی               (آب ، برق، سوخت و     …)،

خدمات نیروی انسانی (حقوق، مزایا و بیمه کارکنان) و سایر موارد برآورد خواهند شد.
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2-1 - مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی:

(هزاردالر)(میلیون ریال)(دالر)واحدمقدار
0805,30,0تن1579
0199,00,0تن442,1
0369,50,0تن821,1
0789,50,0تن315,8
088,40,0عدد63160

78,80,0
2330,50,0

مواد اولیه مورد نیاز طرح و مقادیر هر یک از آنها به تفکیک محاسبه شده است و قیمتهای مواد اولیه                        
براساس استعالم ازشرکتهای معتبر داخلی و بازارهای عمده فروشی تعیین گردیده است                 .جدول (2)

برآورد هزینه تأمین مواد اولیه اصلی واحد را نشان می دهد.

جدول (2) برآورد هزینه تأمین مواد اولیه مصرفی

جمع کل ارزش ساالنه مواداولیه

ارزش سالیانه

2330,5جمع کل ارزش ساالنه مواد مصرفی (هر دالر 9300 ریال) :

ارزش
(ریال)

سایرمواد اولیه غیر مذکور 3,5 درصد

سولفات آمونیوم
450000فسفات آمونیوم
سولفات پتاسیم

سولفات روی
کیسه بسته بندی

نام مواد مصرفی
مصرف سالیانه

450000
2500000

1400

510000

54



(NPK) 1386 »فصل چهارم / بررسی های مالی و اقتصادی   کود کامل جامد »

: 3-1 - هزینه های تأمین  انواع  انرژی  مورد نیاز 

واحد
مگاوات ساعت

مترمکعب
هزارمترمکعب

مترمکعب
لیتر

مترمکعب

جدول (3) هزینه های تأمین  انواع  انرژی  مورد نیاز
هزینه کل  (میلیون ریال)

81,3170000

انواع انرژی مورد نیاز شامل آب ، برق و سوخت می باشند که مقادیر مورد نیاز هر یک از آنها محاسبه                        
گردیده است . بهای واحد هر یک از انواع انرژی برمبنای آخرین نرخ های اعالم شده از سوی وزارتخانه های              
مربوطه تعیین گشته و بر مبنای آن هزینه مربوط به آنها محاسبه شده است             . نتایج این اطالعات درجدول   

(3) قابل مشاهده می باشد.

برق
آب خام

526,0
بهای واحد (ریال)مصرف سالیانه

200000
1000

گازطبیعی
گازوئیل
بنزین

نفت سیاه(مازوت)

300000157,8
1593,02,2 1350

40,5
16200,0

0,0
جمع

13,8

0
198,1

8,1
16,2
0,0

شرح
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: 4-1 - هزینه خدمات نیروی انسانی

تعداد

1
3
3
8
8
3
3
4
33

جدول (4) هزینه های  خدمات نیروی  انسانی
متوسط حقوق

ماهانه 
(هزار ریال)

برآورد تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در رده  های مختلف، انجام گردیده است و مبنای محاسبه حقوق                    
. بر اساس مبانی فوق، کلیه برآوردهای نیروی         ماهیانه هریک از پرسنل نیز معیارهای متداوال می باشد         
انسانی مورد نیاز و هزینه های مربوط به حقوق و مزایای سالیانه هر یک از آنها و جمع کل هزینه های                        
. الزم به ذکر است جهت برآورد نسبتاً دقیق از پاداش و عیدی و اضافه کاری                    مزبور، تعیین می گردند  
. همچنین بر اساس مصوبات     احتمالی ، محاسبه حقوق سالیانه بر مبنای        14 ماه درسال انجام می گیرد     
سازمان بیمه تأمین اجتماعی     23% ازکل حقوق پرسنل، به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی           (شامل بیمه 
خدمات درمانی، بیمه از کارافتادگی، بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری            )، هزینه بیمه سهم کارفرما می        
) چکیده این محاسبات را نشان       . جدول  (4 باشدکه باید به مجموع حقوق پرداخت شده اضافه گردد            

می دهد.

شرح

77,0

حقوق و مزایای  سالیانه (14 ماه) 
(میلیون ریال)

مدیر
مهندس
تکنسین

5500
4400
3300

تعداد کل کارکنان
اضافه کار پرسنل تولیدی و تکنیسنهای فنی

کارگر ماهر

جمع حقوق و دستمزد سالیانه کارکنان

تکنیسین فنی (تعمیرگاه، تاسیسات و …)

کارمندان اداری و مالی
نگهبان، کارگر ساده و خدمات

2500

1900

184,8
138,6
280,0

0,0

224,0

106,4

138,6
92,4

1241,8

هزینه رفت و آمد کارکنان ( هر نفر 3000,0 هزار ریال)
جمع کل حقوق و مزایای سالیانه

 حق بیمه کارکنان ( هر نفر 23,0 درصد)

2000کارگر غیر ماهر
3300
2200

285,6
99,0

1626,4
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: 5-1 - جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه درگردش

ج) انرژی مورد نیاز:

د) هزینه  های فروش:

هـ) سایرهزینه  ها:

(هزاردالر)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0890,3

100
68
68
20

جمع کل سرمایه درگردش
42,4

890,3
سایر هزینه های جاری ( 5,0 ) درصد

49,9
3,03,0

42,4
هزینه های فروش

388,4
0,0

406,6

45388,4
0,0

406,6
49,9

تأمین مواد اولیه داخلی
تأمین مواد اولیه خارجی
حقوق و مزایای کارکنان

انواع انرژی مورد نیاز

جمع (میلیون ریال) (میلیون ریال)
ارزش کل

تعداد روزهای کاریشرح

جدول (5) جمع اقالم سرمایه درگردش

هزینه مواد اولیه و قطعات مصرفی واحد برای یک دوره سفارش                 (مواد داخلی   45 روز کاری و مواد      
خارجی 100 روز کاری )  به عنوان بخشی از سرمایه در گردش منظور می شود.

سرمایه درگردش طرح، براساس محاسبه مواد و انرژی مورد نیاز و همچنین پرسنل واحد مطابق الگوی                  
ذیل انجام می شود: 

معــــادل 68 روز کاری محاسبه و در برآورد        ) 0,25 ســال هزینه حقوق و دستمزد کارکنان به مدت
سرمایه در گردش منظور می شود.

68 روز کاری واحد، به عنوان بخش دیگری از سرمایه در گردش در                   هزینه تأمین انرژی مورد نیاز
محاسبات منظور می گردد.

20 روز واحد ، قسمت دیگری از سرمایه در گردش را تشکیل می دهد               . الزم به ذکر   هزینه های فروش
0,5 درصد ارزش فروش سالیانه می باشد. است که هزینه های فروش

در خاتمه برای افزایش قابلیت اطمینان محاسبات و کاهش ریسک احتمالی ،                5 درصد موارد فوق به     
. جمع اقالم  جمع حاصله اضافه می شود تا موارد احتمالی که درنظر گرفته نشده است، جبران شود                    

ارائه گردیده است. (5) سرمایه در گردش در جدول

الف) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز:

ب) حقوق و دستمزد کارکنان:
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: 2 - اطالعات مربوط به سرمایه ثابت و برآورد آن

با گذشت زمان،سرمایه های ثابت به استثنای زمین         (منظور زمینی است که برای احداث ساختمان مورد        
استفاده قرارمی گیرد )، قابلیت بهره دهی خود را از دست می دهند        . بدین لحاظ بهای تمام شده این قبیل       
دارایی ها، باید در طی عمر مفیدشان ، به طور منظم به تدریج به حساب هزینه منظور گردد                  . این کاهش 
تدریجی بهای تمام شده،    ‹‹استهالک›› خوانده می شود . ارزش قابل بازیافت دارایی مستهلک شده درتاریخ      
خروج ازخدمت، ارزش اسقاطی خوانده می شود     . مازاد بهای تمام شده نسبت به ارزش اسقاط دارایی ثابت،         
نشان دهنده مبلغی است که باید طی دوره عمرمفید دارایی به عنوان هزینه استهالک درحسابها منظور                  

شود.

منظور از سرمایه ثابت، آن گروه از دارایی های متعلق به واحد صنعتی است که ماهیتی نسبتاً ثابت یا                      
. به دائمی دارند و به منظور استفاده درجریان عملیات جاری شرکت و نه برای فروش، نگهداری می شوند                 

سرمایه ثابت، دارایی های سرمایه ای یا دارایی بلند مدت نیز اطالق می گردد.
از اجزاء تشکیل دهنده سرمایه ثابت می توان دستگاهها و تجهیزات خط تولید، تأسیسات زیربنایی، زمین                
، ساختمان و محوطه سازی، وسائط نقلیه، اثاثیه و لوازم اداری، هزینه های قبل از بهره  برداری و                 … را نام 
برد. گرچه هیچ معیاری برای حداقل طول عمر الزم جهت شمول یک دارایی درطبقه سرمایه ثابت وجود                
ندارد، اما این قبیل دارایی ها باید بیش ازیک سال دوام داشته باشند، زیرا هزینه های پرداخت شده برای                   

اقالمی که هرساله ازبین می روند، جزء هزینه های تولید سالیانه محسوب می شود.
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 عمرردیف
 مفید
(سال)

 ارزش
 اسقاط
(درصد)

 درصد
 استهالک
 نسبت به
قیمت کل

11030%7%
21010%9%
31030%7%
42030%3.50%
5510%18%
610_10%
710_10%
85_20% هزینه های قبل از بهره برداری

ساختمان
اثاثه و لوازم اداری- رفاهی

هزینه های پیش بینی نشده
سرمایه ثابت غیرمذکور

شرح

ماشین آالت اصلی
تأسیسات عمومی

وسائط نقلیه

چنانچه ارزش اسقاط درمقایسه با بهای تمام شده دارایی، قابل توجه نباشد، درمحاسبه استهالک می توان               
از آن صرف نظرکرد    .روشهای مختلفی برای محاسبه هزینه استهالک وجود دارد که متداول ترین آن               
،محاسبه هزینه استهالک به روش خطی است      . در این روش که در این طرح از آن استفاده می شود مازاد            
بهای تمام شده دارایی نسبت به ارزش اسقاط، به طور مساوی درطول دوره عمر آن تقسیم می شود و هر                   
ساله این مقدار به حساب هزینه های استهالک منظورمی شود         . با در نظر گرفتن این اصل، ارزش اسقاط،        

عمر مفید و درصد استهالک موارد مختلف طرح به شرح جدول زیر محاسبه شده است.

درادامه، اجزاء سرمایه گذاری ثابت طرح با توجه به برآوردهای فنی محاسبه خواهد شد.
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: 1-2 - هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید

5 درصد از کل هزینه های تامین تجهیزات برآورد می شود.  هزینه نصب و راه اندازی به صورت
بر اساس مبانی فوق و استعالم به عمل آمده درخصوص هر یک از ماشین آالت و تجهیزات خط تولید،                     

هزینه تأمین آنها درجدول (6) ارائه شده است.

هزینه ماشین آالت و تجهیزات به کاررفته درخط تولید          (اعم از داخلی یا خارجی    ) بر اساس استعالم های   
به عمل آمده از شرکتهای معتبر، برآورد گردیده است که عالوه بر نرخهای ارائه شده از سوی این                          
… صرف خواهد شد که شامل مواردی همچون         سازندگان، هزینه هایی نیز جهت نصب و راه اندازی و          
نصب و راه اندازی، حمل و نقل، لوله کشی، برق کشی، عایق کاری، فونداسیون، ابزار دقیق، ساختار فلزی،                 

رنگ کاری و غیره می باشند.
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(هزاردالر)(میلیون ریال)(دالر)
1065,00,0
10117,00,0
1040,50,0
1039,00,0
1039,00,0
1091,00,0
30195,00,0
1065,00,0

1058,50,0
1065,00,0
10195,00,0
1058,50,0
1058,50,0
10104,00,0
10.052,00,0
10.052,00,0
10.040,00,0
10.032,50,0

130,00,0
74,90,0
74,90,0
0,0---- 

1647,30,0

آسیاب
مخزن زیر آسیاب

 سایر موارد غیر مذکور ( 5 درصد موارد فوق )
هزینه نصب (5 درصد موارد فوق )

هزینه های داخلی خرید خارجی ( 15  درصد بخش ارزی )
جمع ارزش ماشین آالت و تجهیزات  اصلی

40000
32500

نوارنقاله
سیکلون غبارگیر

نوارنقاله
دستگاه دوخت برقی دستی

195000
58500
58500
104000
52000
52000

توزین نیمه اتوماتیک

40500
نوارنقاله ورودی آسیاب

65000

شارژ متحرک به صورت میکسر

39000
39000نوارنقاله ورودی میکسر

الواتور ورودی خشک کن

91000
65000
65000
58500

(هزارریال)
ارزش کل برآورد ارزش هر دستگاه

تعدادنام ماشین آالت و تجهیزات

جدول (6) هزینه های تأمین ماشین آالت و تجهیزات خط تولید

65000الواتور 
117000

گرانول ساز
نوارنقاله زیر گرانول ساز

خشک کن همراه با فن هوا
سرند دو طبقه

الواتور ورودی توزین

خشک کن همراه با فن هوا

ماشین آالت و تجهیزات تعمیرگاه و آزمایشگاه 
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: 2-2 - هزینه تجهیزات وتأسیسات عمومی

جدول (7) هزینه تجهیزات و تأسیسات عمومی

بر اساس تجهیزات و تأسیسات برآوردشده  و قیمتهای استعالم شده برای هریک، سرمایه گذاری مورد نیاز               
این تأسیسات درجدول (7) برآورد شده است.

دیگ بخار

کیلووات

                           گازوئیل
                           مازوت

تأسیسات گرمایش ساختمانها
تأسیسات سرمایش و تهویه ساختمانها

                           گاز طبیعی

0,0

مترمکعب در ساعت
مترمکعب

سیستم چرخش روغن داغ
اطفاء حریق
هوای فشرده
تصفیه پساب

مگاژول بر ساعت

55,0
41,0

مترمربع
مترمربع

مترمکعب در ساعت
مترمکعب در ساعت

تن در ساعت
0,0

برجهای خنک کننده

مترمکعب
0,0
0,0

تأمین سوخت مورد نیاز:

0,0
1,7

ا  ر ز    ش      کل  (میلیون ریال) واحد

64,0

عنوان
197,7تأمین برق از شبکه سراسری

سایرتأسیسات اضافی غیرمذکور

مقدار
152,1
100,0
7,1

13,4

ندارد
فاضالب انسانی

ندارد

برق اضطراری توسط دیزل ژنراتور
ایجاد تأسیسات الزم جهت تأمین آب

1205,0
0,0

کیلووات
مترمکعب در روز

0,0
0,0
0,0
0,0
7,2
0,0

10,0
0,0
4,5
0,0

0,0
1205,0

0,0
تصفیه شیمیایی آب(بدون امالح)

باسکول

180,0

سیستم ارتباطی تلفن

تعداد 16 کپسول آتش نشانی

جمع ارزش تأسیسات عمومــی

سه خط
0

561,1
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: 3-2 - هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی

0600,00,0انبارهای غیرمسقف
0400,00,0سالن تولید غیرمسقف

2000,0

190,0
180,0

0,0

2000,0

مجموع  کل  سرمایه گذاری ساختمان  و محوطه سازی
مساحت  و هزینه  های  زمین  مورد نیاز

زمین

1500,0
465,0
40,0
96,0

1,8
180,0
211,2

6,6

48

2000,0
95
90

2000,0

12

1500,0
1000
310

95,0
سرمایه گذاری ساختمان و محوطه سازی

سردخانه

آزمایشگاه
تأسیسات و تعمیرگاه
ساختمانهای اداری

ساختمانهای  رفاهی ،  سرایداری  و …

دیوارکشی
چراغهای محوطه (به عدد)

20

4500,0

3200100,0

0

320,0

2965,6

انبارهای مسقف

هزینه واحد (هزارریال)مقدار (مترمربع)شرح

1900

سالن تولید مسقف

50,0
6,0

300,0
440,0
550,0
1500,0

300
600
480

خاکبرداری و تسطیح
خیابان کشی و پارکینگ

فضای سبز

هزینه کل (میلیون ریال)

هزینه خرید زمین و هزینه  های محوطه سازی         (خاکبرداری وتسطیح، خیابان کشی و پارکینگ، فضای       
) ونیز هزینه های ساختمان سازی    (سالن سبز، دیوارکشی و چراغهای پایه بلند برای روشنایی محوطه            
تولید، انبارها، تعمیرگاه، تأسیسات وآزمایشگاه، ساختمانهای اداری و سایر موارد          ) تماماً براساس قیمتهای  
. مقادیر مورد نیاز برای هریک از موارد فوق          اخذ شده برای شرایط محل احداث واحد محاسبه می گردد          

تعیین گردیده است و درجدول (8) جمع بندی هزینه های این اقالم ارائه گردیده است.

برآورد هزینه های زمین، محوطه سازی و ساختمان سازی (8) جدول
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4-2 - هزینه وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل و نقل: 

5-2- هزینه لوازم و اثاثیه اداری و رفاهی:

1
0

100,0
990,0
0,0

275,0
سایر موارد 

لیفتراک     برقی ( 1تن /2 تنی/  3تنی)

80,0

جمع سرمایه گذاری مورد نیاز برای وسائط نقلیه

100,0
1980,0

0,0
275,0

0,0
2435,0

0,0
لیفتراک  گازوئیلی  (2 تنی /3 تنی)

کامیون (4 تنی/ 10 تنی)

اتومبیل سواری
وانت 2 تنی

1

2
0

1

بهای واحد(میلیون ریال) تعداد نوع وسیله
80,0

بهای کل (میلیون ریال)

با توجه به حجم امور اداری و نیز وسایل رفاهی موردنیاز ، در این واحد تولیدی،                 200 میلیون ریال بابت   
تهیه اثاثیه و لوازم اداری، رفاهی و ... در نظر گرفته می شود.

جدول (9) هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل و نقل

. فهرست ، تعداد، مبانی محاسبه قیمتها و نیز           تعداد و انواع وسایل مورد نیاز واحد تعیین شده است             
مجموع مربوط به کل وسائط نقلیه عمومی و حمل و نقل درجدول (9) ذکرگردیده است.

64



(NPK) 1386 »فصل چهارم / بررسی های مالی و اقتصادی   کود کامل جامد »

: 6-2- هزینه های قبل از بهره برداری

این هزینه ها   0 درصد میزان وام بانکی می باشد که در این طرح معادل هشتاد درصد سرمایه در گردش                 
منظور می گردد.

جمع بندی هزینه های قبل از بهره برداری درجدول (10) ارائه شده است.

هزینه های قبل از بهره  برداری به ترتیب زیر محاسبه و در سرمایه گذاری ثابت کارخانه منظور می گردد. 

… معادل 0,1% و بابت  بابت هزینه مطالعات مقدماتی و تهیه طرح توجیهی و جواز تاسیس واحد و                 
% سرمایه گذاری ثابت منظور   دریافـت مجــوزهــای  الزم جهت تاسیس  و ثبت  شـرکت معادل                0,2

می گردد.

جهت آموزش پرسنل معادل     50 روز حقوق و مزایای پرداختی و به منظور راه اندازی و بهره برداری                  
آزمایشی ، هزینه 5 روز مواد اولیه و انرژی مصرفی در نظر گرفته می شود.

ماهانه 2,5 میلیون ریال و برای مدت بیست ماه در نظر گرفته می شود           . مدت اجرای طرح دو سال در نظر      
گرفته شده است.

ه) هزینه های پیش بینی نشده:
10,0 درصد اقالم فوق الذکر به منظور سایر موارد پیش بینی نشده قبل از بهره برداری در نظر گرفته 

می شود. 

الف) هزینه های مطالعات اولیه:

ب) هزینه ثبت قراردادها و تسهیالت مالی:

ج) هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی:

د) هزینه های جاری دوره اجرای طرح:
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0,0

0,0

0,0 جمع

269,6

34,6

380,6

8,80,0
17,6
50,0

0,0
0,0

جدول (10) هزینه های قبل  از بهره برداری
(هزاردالر) (میلیون ریال) شرح

هزینه مطالعات مقدماتی، تهیه طرح اجرایی و …. ( 0,1درصد )
هزینه های تاسیس شرکت و دریافت مجوزهای مختلف(0,2درصد )

هزینه های جاری در دوره اجرای طرح
هزینه های آموزش ، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی

هزینه های مربوط به دریافت تسهیالت بانکی و سایر هزینه های 
قبل ازبهره برداری ( 10درصد )
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7-2 - جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت:

سرمایه گذاری ثابت غیرمذکور

ماشین آالت و تجهیزات تولید
561,10,0561,1

2435,0

0,0

2435,0
320,0

2965,6
200,0
284,5

0,0
380,6

8794,1

0,0
0,0

320,0

0,0

اثاثیه و لوازم اداری- رفاهی

0,0
380,6

8794,1

هزینه های پیش بینی نشده  ( 3,5 ) درصد 

هزینه های قبل از بهره برداری 
جمع کل سرمایه گذاری ثابت

تجهیزات و تأسیسات عمومی
وسائط نقلیه 

زمین
ساختمان و محوطه سازی

ارزش کل

2965,6
200,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

جدول (11) جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت

جمع (میلیون ریال) (هزاردالر) (میلیون ریال)
شرح

1647,31647,3

284,5

جمع بندی اجزاء سرمایه ثابت درجدول      (11) ارائه شده است   .این رقم کل سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز      
جهت احداث واحد را تعیین می کند.
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3 - کل سرمایه  گذاری:

: 4 - هزینه های تولید

0,0
0,0
0,0

8794,1
890,3
9684,4

سرمایه ثابت
سرمایه درگردش

جمع سرمایه گذاری کل

8794,1
890,3
9684,4

شرح
ارزش کل

جمع (میلیون ریال)(هزاردالر)(میلیون ریال)

باتوجه به مقادیرسرمایه گذاری ثابت و درگردش محاسبه شده،کل سرمایه گذاری این طرح مطابق                    
جدول(12) برآورد می گردد.

جدول (12) برآورد سرمایه گذاری

برای تولید هرمحصول عالوه برسرمایه گذاری مورد نیازجهت احداث و راه اندازی واحد، هزینه هایی نیز                 
باید به صورت سالیانه و درطول دوره فعالیت واحد منظور کرد           . این هزینه ها شامل اقالمی مانند حقوق       
کارکنان، تأمین انرژی و   … می  باشند . در این بخش هزینه های ثابت و متغیر برآورد می شود تا بتوان بر             

اساس آن نسبت به تهیه ترازهای مالی طرح و محاسبه شاخص های مالی و اقتصادی اقدام نمود.
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1-4 - هزینه های ثابت

85
20
100
10

15

100

0,0

جمع هزینه های تولید

580,6
47,6

1382,40,01382,4
39,60,039,6

71,8

2122,0

0,0

0,0

0,0
0,0

21,2
17,6

544,6
2705,3

0,0
21,20,0
17,60,0

544,6
2705,3

580,6
47,6

71,8

2122,0
هزینه های عملیاتی

هزینه تسهیالت دریافتی
جمع کل هزینه های ثابت

هزینه بیمه کارخانه ( 0,2 ) درصد

هزینه استهالک
هزینه تعمیر و نگهداری

هزینه های پیش بینی نشده تولید ( 3,5 ) درصد

درصد
(ثابت/کل) شرح

حقوق و مزایای کارکنان
انواع انرژی

جمع (میلیون ریال) (هزاردالر)(میلیون ریال)
ارزش کل

هزینه  های ثابت، مخارجی است که با تغییرسطح تولید، تغییرنمی کند          . هرچند با به صفر رسیدن میزان      
تولید (تعطیلی کارخانه ) بعضی ازاقالم هزینه ثابت نیزحذف می شوند ولی در تجزیه و تحلیلهای مالی با              
. از بارزترین  توجه به کوتاه مدت بودن وقفه فوق، می توان فرض کرد که این هزینه ها وجود دارند                      
. بعضی از اقالم    مثالهای چنین هزینه هایی هزینه بیمه کارخانه و هزینه تسهیالت دریافتی می باشند                
هزینه ای نیز کامالً ثابت نیستند ولی تا حدودی ماهیت ثابت دارند           . به عنوان مثال هزینه حقوق کارکنان      
دفتر مرکزی و اداری واحد بستگی به میزان تولید ندارد         . همچنین باتغییرات جزئی در مقدار تولید، هزینه      
. لذا برای در نظرگرفتن چنین استقاللی ،         85 درصد هزینه حقوق    حقوق پرسنل تولیدی نیز ثابت است      
. بنابراین برای تفکیک چنین بخشهایی، درصدی از این           کارکنان به عنوان هزینه ثابت منظور می شود        
هزینه ها به عنوان هزینه ثابت در نظرگرفته می شود         . در جدول  (13) اجزاء هزینه ثابت این واحد ارائه و      
جمع بندی شده است   . درستون درصد این جدول، تعیین شده است که ماهیت ثبات این هزینه وحدود              

استقالل آن از میزان تولید چه مقداری است.
جدول (13) برآورد هزینه های ثابت
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2-4 - هزینه های متغیر

100
15
80
90

هزینه تولید غیر مذکور

85
3391,4 3391,4 0,0جمع کل هزینه های متغیر

110,6
0,0

3271,5
119,9

0,0
0,0
0,0

3271,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

119,9 هزینه های عملیاتی 

هزینه های پیش بینی نشده تولید ( 3,5 ) درصد

جمع هزینه های تولید

244,0

428,0
110,6

2330,50,02330,5

428,0هزینه تعمیر و نگهداری 

حقوق و مزایای کارکنان
انواع انرژی

244,0
158,5 158,5

مواد اولیه و قطعات

جدول (14)  برآورد هزینه های متغیر

درصدشرح
(متغیر/کل)

ارزش کل
جمع (میلیون ریال)(هزاردالر)(میلیون ریال)

. به عنوان مثال هرچه     هزینه های متغیر اقالمی از هزینه هستندکه با تغییرسطح تولید، تغییر می یابند              
. در این بخش نیز بعضی اقالم نسبت به           مقدار تولید بیشتر شود، مواد اولیه بیشتری مورد نیاز است            
ظرفیت تولید تغییر می کند، ولی بستگی آن        100% نمی باشد. به عنوان مثال با افزایش یا کاهش تولید در        
حدود کم، هزینه حقوق کارکنان تغییر نمی کند، ولی  در صورتی که افزایش تولید، منجر به اضافه کاری                  
شود، هزینه حقوق افزایش می یابد و یا اگر تولید از سطح خاصی کمتر شود ، به کاهش پرسنل منجر                       
. به این منظور   15 درصد از هزینه حقوق کارکنان به عنوان هزینه           می شود و حقوق نیزکاهش می یابد     
متغیر منظور می شود  . در سایر موارد نیز درصدی از اقالم هزینه ای به این بخش اختصاص داده می شود               .

جدول (14) اقالم هزینه متغیر واحد را همراه با درصد وابستگی آن به تغییرات نشان می دهد.
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5- قیمت تمام شده محصول

2032230ریال

6 - صورتهای مالی و شاخص های اقتصادی طرح:

= قیمت تمام شده

3391,4
6096,7

0,0
0,0

0,0 هزینه ثابت
هزینه متغیر

جمع کل هزینه های سالیانه 

کلیه محاسبات صورتهای مالی    (مشتمل بر سود و زیان و گردش وجوه نقدی و         …) برای زمان اجرای یک   
ساله طرح و طی       5 ساله اول بهره برداری و نیز تعاریف ومحاسبات شاخص های اقتصادی طرح به                   

طورکامل توسط نرم افزارکامپیوتری انجام گرفته است. 

2705,3
3391,4
6096,7

2705,3

شرح
هزینه های سالیانه

جمع (میلیون ریال)(هزاردالر)(میلیون ریال)

با محاسبه هزینه های ثابت و متغیر طرح ،کل هزینه های طرح مطابق جدول(15) جمع بندی می گردد. 

جدول (15) برآورد کل هزینه های سالیانه

با توجه به ظرفیت اسمی واحد، قیمت تمام شده محصول برابر است با :
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7 - ارزیابی مالی و اقتصادی طرح:

ردیف
148,5 % 
270,0 % 
3100,0 % 
457,5 % 
5
6
766,7 % 
822,3 % 

مقدار شرح

درصد کارکنان تولید به کل کارکنان
نسبت سود و زیان ویژه به سرمایه نقدی

4 سال و 9 ماه

درصد سهم منابع داخلی 
درصد تولید در نقطه سر به سر

سالهای برگشت سرمایه
266,5سرمایه گذاری ثابت سرانه (میلیون ریال)

نرخ بازده داخلی طرح
درصد ارزش افزوده بر مبنای هزینه تولید

نتایج محاسبات کامپیوتری صورتهای مالی و شاخص  های اقتصادی طرح حاکی از سودآوری طرح بوده و                
عمدتاً می توان به شاخص های اصلی آن از قبیل نرخ بازده داخلی، میزان تولید در نقطه سربه سر، سالهای                 
برگشت سرمایه و نسبت سود و زیان ویژه به سرمایه نقدی تاکید نمود که دلیل قاطعی بر توجیه پذیری                    
و پایداری اقتصادی طرح و وجود اطمینان کافی درسرمایه گذاری برای احداث اینگونه واحدها می باشد                .

درجدول (16) این شاخص ها ارائه شده اند.
جدول (16) شاخصهای   مالی  و اقتصادی طرح
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کود کامل جامد (NPK)عنوان طرح :
شیمیایی و پتروشیمیگروه صنعت :

کل ارزش تولیدات 
سالیانه بر اساس قیمت عمده1-1    برنامه تولید سالیانه : 

ظرفیت اسمی فروشی هر واحد 
 (میلیون ریال)  (هزار ریال) ظرفیت ساالنهواحدتولیدات

30002700.08100.0تنکود کامل جامد

8100.0جمع کل ارزش تولیدات سالیانه

سال پنجمسال چهارمسال سومسال دومسال اول
7585100100100

نتایج محاسبات فنی، مالی و اقتصادی

درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازی :

تعداد روز کاری در این واحد 270 روز در سال می باشد که در 3 نوبت کاری 7,5 ساعته در روز به فعالیت مشغول می باشد. 
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ارزش سالیانه
هزار دالرمیلیون ریالواحدمصرف سالیانهنام مواد مصرفی

805.30.0تن1579.0سولفات آمونیوم
199.00.0تن442.1فسفات آمونیوم
369.50.0تن821.1سولفات پتاسیم

789.50.0تن315.8سولفات روی
88.40.0عدد63160.0کیسه بسته بندی

78.80.0سایرمواد اولیه غیر مذکور 3,5 درصد
2330.50.0جمع کل ارزش ساالنه مواد اولیه

2330.5جمع کل ارزش ساالنه مواد مصرفی (هر دالر 9300 ریال) :

: 2-1  نام، مقدار و ارزش مواد مصرفی
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حقوق و مزایای متوسط
سالیانه (14 ماه) حقوق ماهانه 

میلیون ریالهزار ریالتعدادشرح
1550077.0مدیر

34400184.8مهندس
33300138.6پرسنل         تکنسین

82500280.0تولیدی         کارگر ماهر
82000224.0کارگر غیر ماهر

33300138.6تکنیسین فنی (تعمیرگاه، تاسیسات و …)
3220092.4کارمندان اداری و مالی

41900106.4نگهبان، کارگر ساده و خدمات
33تعداد کل کارکنان

0.0اضافه کار پرسنل تولیدی و تکنیسنهای فنی
1241.8جمع حقوق و دستمزد سالیانه کارکنان

285.6 حق بیمه کارکنان ( هر نفر 23,0 درصد)
99.0هزینه رفت و آمد کارکنان ( هر نفر 3000,0 هزار ریال)

1626.4جمع کل حقوق و مزایای سالیانه

3-1 منابع انسانی مورد نیاز و هزینه حقوق و مزایای سالیانه:
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4-1 برآورد انرژی مورد نیاز: 
نفت سیاه (مازوت) گاز طبیعیآب خام 

متر مکعبهزار متر مکعبمتر مکعبتوان برق
در روزدر روزدر روزکیلوواتموارد مصرف

0.00 ( X )100.0فرایند تولید
 ----0.50.00.0تاسیسات 
 ---- ---- ----0.0تعمیرگاه

 ----28.25.00.3ساختمانها
 ---- ----3.60.9محوطه

 ---- ---- ----19.8سایر
152.15.90.30جمع

آب مورد نیاز فرآیند تولید نیز در بخش تاسیسات منظور گردیده است (*) 
530 مگاوات ساعت برآورد می گردد. ضمناٌ متوسط میزان برق مصرفی سالیانه

هزینه کل بهای واحد 
 (میلیون ریال) (ریال)مصرف سالیانهواحدشرح 

526.0300000157.8مگاوات ساعتبرق
1593.013502.2مترمکعبآب خام 

81.317000013.8هزار متر مکعبگاز طبیعی
40.52000008.1مترمکعبگازوئیل
16200.0100016.2لیتربنزین

0.000.0متر مکعبنفت سیاه (مازوت)
198.1جمع

: 5-1 مقدار و هزینه، انواع انرژی مصرفی
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1-2   سرمایه ثابت : 

ارزش کل
هزار دالرمیلیون ریالتعدادنام ماشین آالت و تجهیزات

165.00.0الواتور
1117.00.0آسیاب

140.50.0مخزن زیر آسیاب
139.00.0نوارنقاله ورودی آسیاب
139.00.0نوارنقاله ورودی میکسر

191.00.0شارژ متحرک به صورت میکسر
3195.00.0گرانول ساز

165.00.0نوارنقاله زیر گرانول ساز
158.50.0الواتور ورودی خشک کن

165.00.0خشک کن همراه با فن هوا
1195.00.0خشک کن همراه با فن هوا

158.50.0سرند دو طبقه
158.50.0الواتور ورودی توزین
1104.00.0توزین نیمه اتوماتیک

152.00.0نوارنقاله
152.00.0دستگاه دوخت برقی دستی

140.00.0نوارنقاله
132.50.0سیکلون غبارگیر

130.00.0ماشین آالت و تجهیزات تعمیرگاه و آزمایشگاه
74.90.0 سایر موارد غیر مذکور ( 5 درصد موارد فوق )

74.90.0هزینه نصب (5 درصد موارد فوق )
 ----0.0هزینه های داخلی خرید خارجی ( 15  درصد بخش ارزی )

1647.30.0جمع ارزش ماشین آالت و تجهیزات اصلی
1647.3جمع کل ارزش ماشین آالت و تجهیزات اصلی (هر دالر  9300  ریال ) 

: 1-1-2 نام ، تعداد و ارزش کل ماشین آالت و تجهیزات اصلی

پیش بینی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت و درگردش : قسمت دوم
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ارزش کل 
هزار دالرمیلیون ریالواحدمقدارعنوان

197.70,0کیلووات152تامین برق از شبکه سراسری
180.00,0کیلووات100برق اضطراری توسط دیزل ژنراتور

64.00,0مترمکعب در روز7ایجاد تاسیسات الزم جهت تامین آب
تامین سوخت مورد نیاز:

1.70,0مترمکعب در ساعت13.4گاز طبیعی
0.00,0مترمکعب0گازوئیل
0.00,0مترمکعب0مازوت

55.00,0مترمربع1205تاسیسات گرمایش ساختمانها
41.00,0مترمربع1205تاسیسات سرمایش و تهویه ساختمانها

0.00,0مترمکعب در ساعت0.0برجهای خنک کننده
0.00,0مترمکعب در ساعت0.0تصفیه شیمیایی آب (بدون امالح)

0.00,0تن در ساعت0.0دیگ بخار
0.00,0مگاژول بر ساعت0.0سیستم چرخش روغن داغ

16 کپسول آتش نشانیاطفاء حریق  7.20,0تعداد
0.00,0نداردهوای فشرده

10.00,0فاضالب انسانیتصفیه پساب 
0.00,0نداردباسکول

4.50,0سه خطسیستم ارتباطی تلفن
0.00,0نداردسردخانه

0.00,0سایر تاسیسات اضافی غیر مذکور
561.10,0جمع ارزش تاسیسات عمومی

: 2-1-2  عنوان و ارزش تاسیسات عمومی
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3-1-2  وسائط نقلیه : 
بهای کل بهای واحد 

میلیون ریالمیلیون ریالتعدادنوع وسیله
180.080.0اتومبیل سواری

1100.0100.0وانت 2 تنی
2990.01980.0کامیون (4 تنی / 10 تنی)

00.00.0لیفتراک برقی ( 1 تنی / 2 تنی / ویژه)
1275.0275.0لیفتراک گازوئیلی ( 2 تنی / 3 تنی )

0.00.0سایر موارد
2435.0جمع سرمایه گذاری مورد نیاز برای وسائط نقلیه
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قیمت کل بهای واحد مساحت 
میلیون ریالهزار ریالمترمربع
3200100,0320.0                                   

الف ) اجزاء ارقام مربوط به محوطه سازی و حصارکشی
قیمت کل هزینه واحد مقدار 

میلیون ریالهزار ریالمتر مربعشرح
190050.095.0خاکبرداری و تسطیح

3006.01.8خیابان کشی و پارکینگ
600300.0180.0فضای سبز
480440.0211.2دیوارکشی

12550.06.6چراغهای محوطه (عدد)
494.6جمع سرمایه گذاری محوطه سازی و حصارکشی

ب ) اجزاء ارقام مربوط به ساختمانی سازی:
هزینه کل هزینه واحد مساحت 

میلیون ریالهزار ریالمترمربعشرح
100015001500.0سالن تولید مسقف

انبارها:
2101500315.0مواد اولیه
1001500150.0محصول

015000.0قطعات یدکی
015000.0بطور کلی
20200040.0آزمایشگاه

48200096.0تاسیسات و تعمیرگاه
952000190.0ساختمانهای اداری

902000180.0ساختمانهای رفاهی، سرایداری، نمازخانه، غذاخوری و …
045000.0سردخانه

15632471.0جمع ساختمانها

04000.0سالن تولید غیر مسقف
06000.0انبار غیر مسقف

2965.6ج ) مجموع کل سرمایه گذاری ساختمان و محوطه سازی (میلیون ریال):

4-1-2   مقدار و بهای زمین مورد نیاز : 

: 5-1-2  برآورد مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازی
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200,00 میلیون ریال برآورد می شود ًبهای اثاثیه و لوازم اداری مورد نیاز جمعا
                                   

میلیون ریالشرح
)0.1 (هزینه مطالعات مقدماتی، تهیه طرح اجرایی و …. 8.8درصد

)0.2هزینه های تاسیس شرکت و دریافت مجوزهای مختلف( 17.6درصد
50.0هزینه های جاری در دوره اجرای طرح

269.6هزینه های آموزش، راه اندازی و بهره  برداری آزمایشی

هزینه های مربوط به دریافت تسهیالت 
34.6درصد )10.0 ( بانکی و سایر هزینه های قبل ازبهره برداری

380.6مجموع هزینه های قبل از بهره برداری

: 7-1-2  هزینه های قبل از بهره برداری

6-1-2   هزینه تامین اثاثیه و لوازم اداری-رفاهی : 
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ارزش کل 
جمع(میلیون ریال)هزار دالرمیلیون ریالشرح
1647.30.01647.3ماشین آالت و تجهیزات 

561.10.0561.1تجهیزات و تاسیسات عمومی 
2435.00.02435.0وسائط نقلیه

320.00.0320.0زمین
2965.60.02965.6ساختمان و محوطه سازی 

200.00.0200.0اثاثیه و لوازم اداری
درصد 284.50.0284.5هزینه های پیش بینی نشده  ( 3,5 )

0.00.00.0سرمایه گذاری ثابت غیرمذکور
380.60.0380.6هزینه های قبل از بهره برداری
8794.10.08794.1جمع کل سرمایه گذاری ثابت 

ارزش کل 
جمع(میلیون ریال)هزار دالرمیلیون ریالتعداد روزهای کاریشرح
45388.40.0388.4تامین مواد اولیه داخلی 

1000.00.00.0تامین مواد اولیه خارجی 
68406.60.0406.6حقوق و مزایای کارکنان 

6849.90.049.9انواع انرژی مورد نیاز
203.00.03.0هزینه های فروش

42.40.042.4سایر هزینه های جاری ( 5,0 ) درصد
890.30.0890.3جمع کل سرمایه در گردش

3-2  سرمایه گذاری کل : 
ارزش کل 

جمع(میلیون ریال)هزار دالرمیلیون ریالشرح
8794.10.08794.1سرمایه ثابت

890.30.0890.3سرمایه در گردش
9684.40.09684.4جمع سرمایه گذاری کل

: 2-2  خالصه اجزاء و برآورد سرمایه در گردش

: 8-1-2  جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت
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4-2  اخذ وام بانکی : 

وام بلند مدت:

الف) بدون اخذ وام:
کل مبلغ سرمایه گذاری ثابت معادل 8794,1 میلیون ریال توسط بنیانگذاران طرح تامین می گردد. 

ب) با اخذ وام:

وام کوتاه مدت :

 معادل  80 درصد سرمایه گذاری ثابت ریالی بمیزان         7035,3  میلیون ریال که در مدت       5 سال با بهره     12 درصد معادل هر سال      544,6 میلیون 
ریال "هزینه تسهیالت مالی دریافت خواهد شد.

معادل 80 درصد سرمایه در کردش به میزان 712,2 میلیون ریال که در مدت 1 سال با بهره  12,0 درصد معادل هر سال 85,5  میلیون ریال 
هزینه تسهیالت مالی دریافت خواهد شد.
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1-3  هزینه های تولید  : 

هزینه استهالک 
جمع(میلیون ریال)هزار دالرمیلیون ریال درصدشرح 

7.0115.30.0115.3ماشین آالت اصلی 
9.050.50.050.5تاسیسات عمومی 

7.0170.50.0170.5وسائط نقلیه
3.5103.80.0103.8ساختمان و محوطه سازی 
18.036.00.036.0اثاثه و لوازم اداری- رفاهی 
10.028.50.028.5هزینه های پیش بینی نشده

10.00.00.00.0سرمایه گذاری ثابت غیرمذکور
504.50.0504.5جمع استهالک دارائیهای ثابت 

20.076.10.076.1استهالک هزینه قبل از بهره برداری
580.60.0580.6جمع کل هزینه استهالک

هزینه تعمیرات و نگهداری 
جمع(میلیون ریال)هزار دالرمیلیون ریال درصدشرح 

5.082.40.082.4ماشین آالت اصلی 
10.056.10.056.1تاسیسات عمومی 

10.0243.50.0243.5وسائط نقلیه
2.059.30.059.3ساختمان و محوطه سازی 
10.020.00.020.0اثاثیه و لوازم اداری -رفاهی
5.014.20.014.2هزینه های پیش بینی نشده

5.00.00.00.0سرمایه گذاری ثابت غیر مذکور
475.50.0475.5جمع کل هزینه تعمیرات و نگهداری 

3-1-3  هزینه های عملیاتی : 
هزینه های عملیاتی :

جمع(میلیون ریال)هزار دالرمیلیون ریال شرح 
10.00.010.0هزینه های غیر پرسنلی دفتر مرکزی

50.00.050.0هزینه های جاری آزمایشگاه 
40.50.040.5هزینه های فروش ( 0,5 ) درصد

40.50.040.5هزینه های حمل و نقل ( 0,5 ) درصد
141.00.0141.0جمع کل هزینه های عملیاتی 

: 2-1-3  برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری

: 1-1-3  برآورد هزینه استهالک سالیانه
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1-2-3  برآورد هزینه های ثابت : 
هزینه های ثابت 

کل)شرح  جمع(میلیون ریال)هزار دالرمیلیون ریالدرصد(ثابت/
851382.40.01382.4حقوق و مزایای کارکنان 

2039.60.039.6انواع انرژی
100580.60.0580.6هزینه استهالک 

1047.60.047.6هزینه تعمیر و نگهداری 
درصد 71.80.071.8هزینه های پیش بینی نشده تولید ( 3,5 )

2122.00.02122.0جمع هزینه های تولید
1521.20.021.2هزینه های عملیاتی 

17.60.017.6هزینه بیمه کارخانه ( 0,2 ) درصد
100544.60.0544.6هزینه تسهیالت دریافتی 
2705.30.02705.3جمع کل هزینه های ثابت

هزینه های متغیر
/کل)شرح  متغیر جمع(میلیون ریال)هزار دالرمیلیون ریال درصد(

1002330.50.02330.5مواد اولیه و قطعات 
15244.00.0244.0حقوق و مزایای کارکنان 

80158.50.0158.5انواع انرژی
90428.00.0428.0هزینه تعمیر و نگهداری 

درصد 110.60.0110.6هزینه های پیش بینی نشده تولید ( 3,5 )
0.00.00.0هزینه تولید غیر مذکور 
3271.50.03271.5جمع هزینه های تولید

85119.90.0119.9هزینه های عملیاتی 
3391.40.03391.4جمع کل هزینه های متغیر

هزینه های سالیانه 
جمع(میلیون ریال)هزار دالرمیلیون ریالشرح 

2705.30.02705.3هزینه های ثابت 
3391.40.03391.4هزینه های متغیر

6096.70.06096.7جمع کل هزینه های سالیانه

: ( بر اساس ظرفیت اسمی ) 3-2-3  بر آورد کل هزینه های سالیانه

:( بر اساس ظرفیت اسمی 2-2-3 برآورد هزینه های متغیر (

: 2-3  قیمت تمام شده محصول اصلی 
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پنجمچهارمسومدوماول
7585100100100درصد از ظرفیت اسمی 

تولیدات:
6075.06885.08100.08100.08100.0کل فروش

0.00.00.00.00.0تعدیل فروش
6075.06885.08100.08100.08100.0فروش خالص

هزینه های تولید:
1747.91980.92330.52330.52330.5مواد اولیه

1565.41589.81626.41626.41626.4حقوق و دستمزد
158.5174.3198.1198.1198.1آب و برق و سوخت ( انرژی)

368.5411.3475.5475.5475.5تعمیر و نگهداری
154.7165.8182.4182.4182.4هزینه های پیش بینی نشده 

17.617.617.617.617.6هزینه بیمه کارخانه
0.00.00.00.00.0هزینه های تولید غیر مذکور

504.5504.5504.5504.5504.5استهالک دارائیهای ثابت
4517.14844.35335.05335.05335.0جمع هزینه های تولید

0.00.00.00.00.0تعدیل موجودی

4517.14844.35335.05335.05335.0بهای تمام شده محصول
1557.92040.72765.02765.02765.0سود ناویژه

هزینه های عملیاتی:
111.0123.0141.0141.0141.0جمع هزینه های عملیاتی 

1446.91917.72624.02624.02624.0سود عملیاتی
هزینه های غیر عملیاتی :

76.176.176.176.176.1استهالک هزینه های قبل از بهره برداری
544.6544.6544.6544.6544.6هزینه تسهیالت مالی بلند مدت
85.50.00.00.00.0هزینه تسهیالت مالی کوتاه مدت

706.2620.7620.7620.7620.7جمع هزینه های غیر عملیاتی 

740.71297.02003.32003.32003.3سود و زیان ویژه
0.00.00.00.00.0مالیات

740.71297.02003.32003.32003.3سود ویژه پس از کسر مالیات
0.00.00.00.00.0سود سهام

740.71297.02003.32003.32003.3سود ویژه پس از کسر مالیات و سود سهام
0.0740.72037.74041.06044.3سود سنواتی

740.72037.74041.06044.38047.6سود نقل به ترازنامه

ارقام به میلیون ریال
سالهای احداث

قسمت چهارم : جداول مالی
1-4 جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان ویژه طرح
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منابع:
پنجمچهارمسومدوماول

740.71297.02003.32003.32003.3سود زیان ویژه
504.5504.5504.5504.5504.5استهالک داراییها به غیر ازهزینه های قبل از بهره برداری 

76.176.176.176.176.1استهالک هزینه های قبل از بهره برداری 
1321.31877.62583.92583.92583.9جمع منابع عملیاتی 

--------------------1055.3881.6%60سرمایه گذاری (نقدی)
--------------------2110.64924.7%30وام بلند مدت
--------------------712.2وام کوتاه مدت

3165.96518.51321.31877.62583.92583.92583.9جمع منابع 

مصارف:
پنجمچهارمسومدوماول

--------------------3051,75361.8هزینه های سرمایه ای
--------------------114.2266.4%30هزینه های قبل از بهره برداری

890.30.00.00.00.00.0سرمایه در گردش

بازپرداخت:
2119.31407.11407.11407.11407.1کمک مالی بانک

پرداخت
0.00.00.00.00.0مالیات

0.00.00.00.00.0سود سهام

3165.96518.52119.31407.11407.11407.11407.1جمع مصارف

798.0470.61176.91176.91176.9-0.00.0مازاد
327.4849.42026.33203.2-798.0-0.00.0مازاد انباشته

ارقام به میلیون ریال

سالهای احداث

سالهای احداث

2-4   جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح: 
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دارائیها:
پنجمچهارمسومدوماول

دارائیهای جاری:

327.4849.42026.33203.2-798.0-0.00.0اضافه نقدینگی جمع شده
0.0890.3890.3890.3890.3890.3890.3موجودی انبار و مطالبات 

0.0890.392.3562.91739.72916.64093.5جمع دارائیهای جاری

دارائیهای ثابت:

3051.75361.88413.58413.58413.58413.58413.5سرمایه گذاری ثابت
504.51009.01513.52018.02522.6کسر استهالک جمع شده

3051.75361.87909.07404.56900.06395.55891.0باقیمانده سرمایه گذاری ثابت
114.2266.4304.5228.4152.276.10.0هزینه دوره قبل بهره برداری خالص

3165.95628.28213.57632.87052.26471.65891.0جمع دارائیهای ثابت

3165.96518.58305.88195.78792.09388.29984.4جمع دارائیها

بدهی ها:
پنجمچهارمسومدوماول

0712.20.00.00.00.00.0اعتبارات ( وام کوتاه مدت)
0.00.00.00.00.0مالیات

0.00.00.00.00.0سود قابل تقسیم 
2110.64924.75628.24221.22814.11407.10.0وام بلند مدت

1055.3881.61936.91936.91936.91936.91936.9سرمایه سهامدارن
740.72037.74041.06044.38047.6سود تقسیم نشده جمع شده

3165.96518.58305.88195.78792.09388.29984.5جمع بدهی ها

ارقام به میلیون ریال
3-4   ترازنامه پیش بینی شده : 

سالهای احداث

سالهای احداث
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   کود کامل جامد (NPK)«1386»ضمیمه (1) / محاسبات مالی و اقتصادی

پنجمچهارمسومدوماول

منابع
1321.31877.62583.92583.92583.9جمع منابع عملیاتی 

5891.0 ---- ---- ---- ----ارزش قراضه دارایی های ثابت
890.3 ---- ---- ---- ----ارزش قراضه سرمایه در گردش

1321.31877.62583.92583.99365.2جمع منابع 

630.1544.6544.6544.6544.6هزینه تسهیالت مالی

1951.42422.23128.53128.59909.8جمع منابع و هزینه تسهیالت مالی

مصارف:
--------------------5361.8هزینه های سرمایه ای

--------------------266.4هزینه های قبل از بهره برداری
890.30.00.00.00.00.0سرمایه در گردش

6518.50.00.00.00.00.0جمع مصارف

6518.51321.31877.62583.92583.99365.2-خالص گردش وجوه
( بدون هزینه های تسهیالت مالی) 

6518.51951.42422.23128.53128.59909.8-خالص گردش وجوه
(با هزینه های تسهیالت مالی)

                       

نرخ بازده داخلی طرح 48,5 درصد برآورد می گردد. 
نرخ بازده مالی طرح 53,8 درصد برآورد می گردد. 

ارقام به میلیون ریال
4-4   محاسبه خالص گردش وجوه نقدی : 

سالهای احداث
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   کود کامل جامد (NPK)«1386»ضمیمه (1) / محاسبات مالی و اقتصادی

کلیه محاسبات ذیل بر اساس ظرفیت کامل تولید و بدون وام بلند مدت انجام شده است

مبلغ
هزار دالرمیلیون ریالشرح

 ----1241.8حقوق کارگران و کارمندان
 ----285.6بیمه و مالیات کارگران و کارمندان 

504.50.0استهالک
 ----10.0هزینه های دفتر مرکزی

 ----81.0هزینه های فروش و حمل و نقل 
 ----2003.3سود سالیانه در ظرفیت مبنا

144.40.0سایر (  3,5 درصد )
4270.60.0جمع ارزش افزوده سالیانه 

هر دالر9300  ریال )  ) 4270.6جمع کل

میلیون ریالشرح
2330.5مواد اولیه داخلی (*)

1241.8حقوق کارگران و کارمندان
285.6بیمه و مالیات کارگران و کارمندان 

بخش ریالی) ) 580.6استهالک
10.0هزینه های غیر پرسنلی دفتر مرکزی 

81.0هزینه های فروش و حمل و نقل 
2003.3سود سالیانه در ظرفیت مبنا

1567.2سایر
8100.0جمع کل

شامل  هزینه های خرید و حمل مواد اولیه داخلی و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه وارداتی می باشد.    ( * ) 

: 2-5  جدول محاسبه سهم منابع داخلی

: 1-5  جدول محاسبه ارزش افزوده
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1386 »ضمیمه (1) / محاسبات مالی و اقتصادی »(NPK) کود کامل جامد   

کل ارزش افزوده4270,6
  = درصد  ارزش افزوده بر مبنای هزینه های تولید———————— = 100 *  —————— = 100 *70,0 (درصد) 

هزینه کل تولید6096,7

کل ارزش افزوده4270,6
 = درصد ارزش افزوده بر مبنای فروش———————— = 100 *  —————— = 100 *52,7 (درصد) 

فروش کل8100,0

سهم منابع داخلی 8100,0
 = درصد سهم منابع داخلی ———————— = 100 *  —————— = 100 *100,0 (درصد) 

فروش کل8100,0

هزینه ثابت2705,3
 = هزینه نقطه سربسر————————=——————=4653,8 (میلیون ریال) 

هزینه متغیر - فروش کل4708,6
فروش کل8100,0

هزینه ثابت 2705,3
 = درصد تولید در نقطه سربسر———————— = 100 *  —————— = 100 *57,5 (درصد) 

هزینه متغیر - فروش کل4708,6

سود ساالنه 2003,3
 =  نرخ برگشت سرمایه ———————— = 100 *  —————— = 100 *20,7 (درصد) 

سرمایه گذاری کل9684,4

ماه   =  سالهای برگشت سرمایه9ســال   و4

سرمایه در گردش890,3
 =  نسبت سرمایه در گردش به سرمایه ثابت———————— = 100 *  —————— = 100 *10,1 (درصد) 

سرمایه ثابت8794,1

سرمایه گذاری ثابت 8794,1میلیون ریال
 =  سرمایه گذاری ثابت سرانه————————=——————=266,5————

تعداد کل کارکنان 33نفر

: 7-5  سایر شاخصهای مالی و اقتصادی 

3-5  درصد ارزش افزوده : 

5-5  محاسبه نقطه سربسر : 

: 6-5  نرخ و سالهای برگشت سرمایه

4-5  درصد سهم منابع داخلی  : 
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1386 »ضمیمه (1) / محاسبات مالی و اقتصادی »(NPK) کود کامل جامد   

سرمایه گذاری ارزی0,0
 =  درصد سرمایه گذاری ارزی———————— = 100 *  —————— = 100 *0,0 (درصد) 

سرمایه گذاری کل 9684,4

ارزش ماشین آالت1647,3
 =  درصد ارزش ماشین آالت به سرمایه ثابت———————— = 100 *  —————— = 100 *18,7 (درصد) 

سرمایه گذاری ثابت8794,1

تعداد کارکنان تولید22
 =  درصد کارکنان تولید به کل کارکنان———————— = 100 *  —————— = 100 *66,7 (درصد) 

تعداد کل کارکنان 33

فروش کل8100,0میلیون ریال
 =  فروش سرانه————————=——————=245,5————

تعداد کل کارکنان 33نفر

مساحت کل ساختمانها1563,0متر مربع
 = سطح زیربنای سرانه————————=——————=47,4————

تعداد  کل کارکنان 33نفر

کل حقوق ماهانه1626,4هزار ریال
 =  متوسط حقوق سرانه ————————=——————=49,3————

تعداد کل کارکنان 33نفر

سود 2003,3
 =  نسبت سود به فروش———————— = 100 *  —————— = 100 *24,7 (درصد) 

فروش کل8100,0

سود 2003,3
 = نسبت سود به سرمایه———————— = 100 *  —————— = 100 *22,8 (درصد) 

جمع سرمایه ثابت8794,1

سود 2003,3
 =  نسبت سود به سرمایه نقدی———————— = 100 *  —————— = 100 *22,3 (درصد) 

سرمایه نقدی8972,2
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

آودآامل انواع 24121310  :فعاليت   
 استان: آذربايجان  شرقي  
:واحد نام احدحاكي        1 
ممتاز تراشكاري رادارجنب به نرسيده- تبريز  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 5556188 0   
ممتاز تراشكاري رادارجنب به نرسيده- تبريز  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 5556188 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 10572 83/05/07 تبريز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
محلول بصورت آودآامل 110 تن   
موالنا حاجي سيدمحمدحسين  :واحد منا        2 
١٢٢  پ شهيدرجائي صنعتي  شهرك  - تبريز  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3315357   
١٢٢  پ شهيدرجائي صنعتي  شهرك  - تبريز  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 3315357   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 408 80/02/11 تبريز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
آودآامل انواع 60 تن 0   
احترامي محمدكاظم  :واحد نام        3 
كندرود١٢متر  ك تهران ج- تبريز  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0 0   
كندرود١٢متر  ك تهران ج- تبريز  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 307995 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 8063 61/06/06 تبريز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
آودآامل انواع 24000 تن 0   
 استان: آذربايجان  غربي  
:واحد نام  زاده عليرضافرج        1 
٧٧٤٥٢٨ تل ١٦كيلومتر طالتپه جاده  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
٧٧٤٥٢٨ تل ١٦كيلومتر طالتپه  جاده  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس نتلف   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1472 78/02/18  اروميه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
) مايع (محلول صورت به آودآامل  110 تن 78/02/18   

2 ع : فرم    :صفحه 1 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

:واحد نام  رسولي ميرخليل        2 
سلماس - تسوج جاده ١٠ كيلومتر سلماس صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 04435238438   
سلماس - تسوج جاده ١٠ كيلومتر سلماس صنعتي شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 04435238438   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1295 81/01/24  سلماس 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو  آودآامل  5000 تن 0   
 استان: تهران  
شركت - پاپيتال  :واحد نام        1 
هدهد خ ساز خ درنا خ سينا بلوارابن اباد عباس شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 02923425060 02623425061   
حافظ مجتمع غرب شهرك  :دفترمركزي رسآد   
مركزي وفاكس تلفن 8092456 6611833   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 47770 46/11/14  پاآدشت 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
مايع آود 580 تن   
:واحد نام پرتوناز        2 
گلبن٣ گلشن جعفري بعدازعالمه غربي بلوارمالصدراي اشتهارد شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 02622773105 02322773774   
٥ واحد ٢٤ پالك ٤ خيابان نصر كوي  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 8268660 8268912   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 64186 79/04/04  آرج 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  مايع آود 1000 تن 79/04/04 
شيمي زرگل  :واحد نام        3 
٣٣ ازبلوك ٦١٢ قطعه بلوارابوريحان اشتهارد شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 02622774314 02622774315   
٣٩١ پ٣ورودي١٤ بلوك٢فاز اكباتان شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 44651137 44669639   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  ازجو شماره  
 38078 84/10/18  آرج 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
مايع آامل آود 5000 تن 0   

2 ع : فرم    :صفحه 2 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

ايران شيميايي هاي فرآورده  :واحد نام        4 
خزائي خ راست لشهرسمتگ شهرك بوتان راهي سه چهاردانگه ساوه ج  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 55247940 55241067   
٣٥ پ آتيش رستوران جنب توحيد ميدان آزادي خ  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 66929107 6692108   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 433335 78/05/26  تهران 

بهربرداري تاريخ تظرفي واحدسنجش  محصول 
  مايع آود 700 تن 78/05/26 
:واحد نام  سبزداشت كاونده        5 
٦٥٨ قطعه اشتهارد صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 8710991-8729943   
٣ شماره دوم طبقه ١٣٣ ساختمان خالداسالمبولي خ  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز هشمار  
 25626 82/04/15  آرج 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
محلو   بصورت  آامل  آودشيميايي 1100 تن 82/04/15   
عباد كيمياگران  :واحد نام        6 
اس اچ ٣٣ قطعه فيروزكوه صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 2233310   
سا اچ ٣٣ قطعه فيروزكوه صنعتي شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2233310   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 36289 86/05/21  فيروزآوه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
آامل آود انواع 45000 تن 0   
:واحد نام  معدن گدازه        7 
دشت تهران بنزين پمپ مقابل هشتگرد شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 02624524213-14   02624525075   
دشت تهران بنزين پمپ مقابل هشتگرد شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 02624524213-14 02624525075   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 38785 74/09/13  ساوجبالغ 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  ازازت متشكل(مايع  شيميايي آود 285 تن 0 

2 ع : فرم    :صفحه 3 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

كشاورزي و شيميائي توليدات گياه  :واحد نام        8 
گرمدره كرج مخصوص ج ٢٥كيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 8500134-141 8737889   
گياه ساختمان ١٣ / ١ شماره چهارم ك پاكستان خ  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 88500135 88737889   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 22790 84/02/28  تهران 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
پودر و مايع آود 29450 تن   
 استان: چهارمحال  بختياري  
:واحد نام  شيمي بهين        1 
فرادنبه -  لردگان قديم جاده٦كيلومتر - بروجن  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0382422-5059 0   
حافظ خ - عبادت ميدان -  بروجن  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0382-4225059 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5658 81/03/25  بروجن 

هربرداريب تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  ماآروزراعي  آودآامل 5000 تن 81/03/25 
هفشجان فرايندشيمي  :واحد نام        2 
چشمه يان روستاي به نرسيده شهركردبن  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 03823772411 0   
چشمه يان روستاي به نرسيده شهركردبن  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس فنتل 03823772411 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 4239 85/03/06 شهرآرد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
 آودآامل 10000 تن 85/3/6 
:واحد نام  آبادي پورحاجي تقي وابراهيم هفشجاني فتحي اله  هدايت        3 
صنعتي باالترازشهرك - هفشجان  - شهركرد  :هكارگا آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09112399404 0   
صنعتي باالترازشهرك - هفشجان  - شهركرد  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09112399404 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5325 81/05/23  هفشجان   صنعتي شهرك 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  آروآاملآودما 900 تن 81/05/23 
 استان: خراسان  رضوي 

2 ع : فرم    :صفحه 4 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

:واحد نام ازهارصبا        1 
٨٤ پالك ٥ جنوبي كوشش كالت  صنعتي شهرك - مشهد  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 8447424 2453306   
٥ واحد ٣ ط  ٢ پ  ٤ راهنمائي خ - مشهد  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 8447424 8402815   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 14300 83/06/01 مشهد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
آودآامل انواع 1350 تن 83/06/01   
:واحد نام  كاوين        2 
٠٢١-٨٣٠٢٦٩:  تل  كالت صنعتي  شهرك -مشهد  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0 0   
٠٢١-٨٣٠٢٦٩:  تل  كالت صنعتي  شهرك -مشهد  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 155-3 74/04/06 مشهد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
آودآامل انواع 1720 تن 74/04/06   
آودآامل انواع 4616 تن 0   
)طياري فرامرز سيد و نژاد ميالني فريدون (بار نم  :واحد نام        3 
:كارگاه آدرس  هيدروفيل پنبه كارخانه ،كوچه فردوسي آرامگاه ج - مشهد   
كارگاه وفاكس تلفن -8685448-84318685448-8431395   
 0511 
:دفترمركزي آدرس  پ٣ رضاشهرخاقاني-مشهد   
مركزي وفاكس تلفن 60216-051 8685448-8431   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 198-1 75/08/21 مشهد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
آودآامل انواع 440 تن 75/08/21   
)مكمل(بار نم  :واحد نام        4 
١٩ شمالي تالش كالت صنعتي شهرك مشهد  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 2454407 0   
دوم طبقه٢پ ٤ ییراهنما خ  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 8445868 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 13766 78/02/16 مشهد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
آودآامل انواع 850 تن 0   
 استان: خوزستان  

2 ع : فرم    :صفحه 5 



: گزارش ريختا  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

آزادگان دشت نوركرخه كودمايع توليدي تعاوني  :واحد نام        1 
٠جهاد ناحيه صنعتي شهرك آزادگان دشت  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09161183395 0   
١واحد٢٤٠پ شادمان خ تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 066513394 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 15619 84/12/24  ازادگان   دشت 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
 آودمايع 1500000 ليتر 
 استان: زنجان  
شيمي آرون  :واحد نام        1 
ناصرامامي آقاي مس ذوب سابق محل تبريز جاده٣كيلومتر زنجان  :كارگاه درسآ   
كارگاه وفاكس تلفن 5283226 5283226   
١٢واحد.١پالك اسكندري كوچه نبش صفا خ زنجان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 5283181 4267825   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 7392 81/06/03  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
)ماآرو ( آودآامل 20000 تن 81/06/03   
)موقت  (زنجان فجر آذر شيميائي تعاوني  :واحد نام        2 
آباد امين راه تبريزبعدازسه جاده٢٠ كيلومتر زنجان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 02422533353   
آباد امين راه تبريزبعدازسه جاده٢٠ كيلومتر زنجان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 7272164   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 13625 81/10/01  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
)ماآرو (آامال آود 5800 تن 0   
:واحد نام  زنجان فرآيند سينا تعاوني        3 
٢١٤ شماره ١ارديبهشت خ نبش ،١ شماره صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 02422221024-5   
٢١٤ شماره ١ارديبهشت خ نبش ،١ شماره صنعتي شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 118893 80/07/24  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  آودآامل 15000 تن 0 

2 ع : فرم    :صفحه 6 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها تمشخصا گزارش   
 1386/12/2 

:واحد نام  زرين پودر كيمي  شيميائي        4 
٣٠ خ انتهاي نورين صنعتي منطقه تاكستان ابهر جاده ١٥ كيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09115157117   
٥٠٢شماره ٥طبقه ٤٤٢ پ١٠خ نبش دكترمفتح  خ تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 88775027 88775027   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 7464 83/05/25 ابهر 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآروالمنت آامل آود 12000 تن 83/05/25   
زنجان پاليز شيميائي صنايع  :واحد نام        5 
:كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
١٢ واحد ١٧ بلوك ٢ قائم مسكوني مجتمع بهمن٢٢ باناتو زنجان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 4298 82/04/01  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
)مايع (محلول صورت به آودآامل 10000 تن 0   
)خاص سهامي (زنجان كشاورز كيميا  :احدو نام        6 
٧ ياوران خ زنجان يك شماره صنعتي شهرك زنجان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3229472 3229472   
فجر باسكول جنب جنوبي كمربندي زنجان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 5254275 3229472   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 17570 85/07/18  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد ماآروگرانوله آودآامل 18000 تن 83/04/22   
آذر ظهيري حسين محمد  :واحد نام        7 
تبريز جاده ١كيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 5283115 2283115   
٥٨ پالك دهم خيابان اعتماديه زنجان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 4241073 4241073   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 7719 83/05/28  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو آودآامل 12000 تن 0   
 استان: سمنان  

2 ع : فرم    :صفحه 7 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

افشانوكودزر سم توليدات  :واحد نام        1 
سمند كاشي به نرسيده اقتصاد خ  صنعتي شهرك سمنان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3352861-3352859 3352861   
ستاري شهيد اتوبان تقاطع فردوسي بلوار صادقيه دوم فلكه تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 44055197 44055197   
جواز رينآخ تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 2851 84/02/07  سمنان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
) مايع (محلول صورت به آودآامل  5200 تن 84/02/07   
 استان: فارس  
شيراز شيمي فرقان شيميايي  :واحد نام        1 
بزرگ صنعتي شيرازشهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 7743109-10 0   
تخت فرش فوقاني طبقه روغني سراي روبروي وكيل بازار زند رازخشي  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2224275   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 39172 86/09/18 شيراز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو آامل آود 18000 تن 0   
:واحد نام  طالئي  پرديس توليدي  گروه        2 
٧٢٠٥٦٤٣  ت  مكان خوش بعدازروستاي كفترك جاده٤٠كيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 2222575 2248227   
٣٠٥ واحد ملت تجاري مجتمع سعدي خ شيراز  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2228077 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 4217 85/02/14 شيراز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
مايع آود 2750000 تن   
 استان: قزوين  
رشد  گل  :واحد نام        1 
زهرا بوئين جاده١٥كيلومتر-ليا صنعتي  مجتمع  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0282-4453353   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  وازج شماره  
 7689 79/08/03 البرز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ليتر هزار 79/08/03  )تن 00002 ( مايع  عمومي آود 180   
  مايع آود 500 تن 76/04/23 

2 ع : فرم    :صفحه 8 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

كشاورز شيمي ملي  :واحد نام        2 
پانزدهم حكمت خيابان البرز، صنعتي شهر قزوين،  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن -0282-222351282   
 22239 
١٧٦ پالك مطهري، استاد خيابان تهران،  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن -021-888348791 021-88838299   
 888367 
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
زالبر   78/04/16 8034 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  ) شيفت  سه ( مايع آود 5000 تن 78/04/16 
 استان: آرمان  
٨٠/٦/٢٥-٥/١٠٣٣٠ت٧٨/١٢/١١-٩٩٦٠/٥م زمين كرمان شيميايي صنايع  :واحد نام        1 
زرند جاده٥كيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3119615   
:ركزيدفترم آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5010 73/05/03  آرمان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
) مايع (محلول صورت به آودآامل  1800 تن 73/05/03   
:واحد نام  مولكول        2 
٢٧٥٣٥ - ٢٧٥٧٨-٩  تلفن  اسالم سربازان  خيابان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 974 63/01/27  آرمان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
) مايع (محلول صورت به آودآامل  2000 تن 63/01/27   
 استان: آرمانشاه  
:واحد نام  كرمانشاه استان وعمران توسعه        1 
بلوارپويا سنندج جاده صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 7290727 7290727   
٣٦ دفترخانه جنب فاطميه خ فاطمي ميدان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 7286992   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 13826 82/10/10  آرمانشاه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  مايع  آودآامل 6000 تن 82/10/10 
 استان: گيالن  

2 ع : فرم    :صفحه 9 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

زماني اله نعمت  :واحد نام        1 
دخانيات كارخانه روبروي گوراب احمد رشت  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0 0   
:دفترمركزي آدرس 0   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 15142 85/07/16  رشت 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
آامل آود انواه 450 تن   
 استان: لرستان  
:واحد نام  شيمي  زرگل        1 
:كارگاه آدرس بروجرد   
هكارگا وفاكس تلفن ندارد ندارد   
٨٢٣٣٣٩٢  ت٦١٧  پالك صادقيه فلكه  ك ستارخان خ تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 8233392 ندارد   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 126 80/01/21 بروجرد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
)مايع (محلول صورت به آودآامل  50000 تن 80/01/21   
 استان: مازندران  
:واحد نام  بابل شيمي غزال        1 
بابلكنار صنعتي  شهرك افروز گنج ج بابل  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0112368-2010 0218551318   
٨١واحد ٨ ط پرشيا برج١٣ خ نبش اباد يوسف تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 02188701318 0218719898   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 991 81/05/25  بابل 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
آودآامل انواع 1000 تن 81/05/25   
:فعاليت  جامد صورت به آودآامل  24121330   
 استان: آذربايجان  شرقي  
زنوز آذرشيمي  :واحد نام        1 
پرليت شركت بجن خارجي صنعتي هاي شهرك روبروي صوفيان ج - شبستر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0412-4328096   
پرليت شركت جنب خارجي صنعتي هاي شهرك روبروي صوفيان ج - شبستر  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0412-4328096   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 6805 82/04/08 شبستر 

بهربرداري تاريخ حصولم ظرفيت واحدسنجش  
  جامد صورت به آودآامل  4000 تن 

2 ع : فرم    :صفحه 10 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

:واحد نام  سهندمراغه مقواي توليدي        2 
علمدار هشترودمنطقه ج-  مراغه  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0421-3253123 0   
علمدار ترودمنطقههش ج-  مراغه  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0421-3253123 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 4052 82/08/10  مراغه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد بصورت آودآامل 10000 تن   
مهربان سنبل  :واحد نام        3 
باغي ائل وستاير راهي سه اول - مهربان بخش - سراب  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09141148660 0   
باغي ائل روستاي راهي سه اول - مهربان بخش - سراب  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09141148660 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 7666 83/04/04  سراب 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
نت  جامد بصورت آودآامل 15000   
:واحد نام  كودبهرآورسبالن        4 
٣٤  اتحادپ كوي٥متر  مرندك ج- تبريز  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
٣٤  اتحادپ كوي٥متر  مرندك ج- تبريز  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 12858 80/08/02 تبريز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
دف  وسموم شيميائي آودهاي انواع 40000 تن 0   
مرند بلور كوددانه  :واحد نام        5 
مرند صنعتي شهرك روبروي -جلفا ج -مرند  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0491-40467   
مرند صنعتي شهرك روبروي -جلفا ج -مرند  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0491-40467   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 6324 82/04/02 مرند 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  6000 تن 

2 ع : فرم    :صفحه 11 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

يصالح محمدحسن  :واحد نام        6 
٥٥ مرندقطعه صنعتي شهرك -مرند  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09143155930 0   
٥٥ مرندقطعه صنعتي شهرك -مرند  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09143155930 40938   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 8428 83/04/13 مرند 

بهربرداري تاريخ نجشواحدس  محصول ظرفيت 
جامد بصورت آودآامل 6000 تن   
محمدي محمدحسين  :واحد نام        7 
اول متري٤٥ انتهاي شهيدسليمي صنعتي شهرك -آذرشهر ج -آذرشهر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 4322768 0   
اول متري٤٥ انتهاي شهيدسليمي صنعتي شهرك -آذرشهر ج -آذرشهر  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 4322768 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 21478 82/10/18 آذرشهر 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد بصورت آودآامل 15000 تن   
صبا نفيس  :واحد نام        8 
٦متر ك- ترك ج - ميانه  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 2229898   
٦متر ك- ترك ج - ميانه  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2229898   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 4157 82/03/11  ميانه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  10000 تن 
غرب شمال شيمي نوآوران  :واحد نام        9 
جلفا ج٥متر ك صنعتي شهرك -مرند  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0491-44837   
جلفا ج٥متر ك صنعتي شهرك -مرند  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0491-44837   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 22071 81/11/07 مرند 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  10800 تن 
 استان: آذربايجان  غربي  

2 ع : فرم    :صفحه 12 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

اكسيد كيميا آذر  :واحد نام        1 
e/٥٠ قطعه صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0481-2452747   
تبريز جاده اول دژ شاهين راه سه  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2455036   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 29506 85/08/09  مياندوآب 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  5000 تن 85/08/06   
كبودان كود اروم  :واحد نام        2 
٢ فاز صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
هكارگا وفاكس تلفن 2774615   
٢ فاز صنعتي شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09144411038   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 31390 85/08/21  اروميه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
گرانول ماآرو آودآامل  12000 تن 85/08/21   
آقاسي حسنعلي  :واحد نام        3 
آذربايجان شيميايي كود عصناي تبريز جاده٦ ك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 04612230003 04612221634   
٦٣ پالك شيرازي ميرزاي خ تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 02188844851 0218827830   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 236 82/04/07  خوي 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  6000 تن 82/04/07 
:واحد نام سعيدالهي        4 
قرابقلو روستاي باالتراز طالتپه جاده١٦ ك  :كارگاه آدرس   
٣٣٣و٠٤٤٣٢٦٦٣٣٨٠ 04414483338  كارگاه وفاكس تلفن   
 5 
اروميه اتوبوسراني سازمان جنب رجائي شهيد خ  :دفترمركزي آدرس   
مركزي فاكسو تلفن 04412774615   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 13528 84/05/03  اروميه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  8000 تن 84/05/03 

2 ع : فرم    :صفحه 13 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

فرايندشيمي سهند  :واحد نام        5 
٢٠٢ پالك ٢ فاز صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 04414344536 04414344537   
١ط ٢ ك أشوريها مجتمع رجايي خ  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 04412249028 04412249028   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 11026 83/04/19  اروميه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
گرانول ماآرو آودآامل  55000 تن 83/04/19   
آذربايجان كشت شايان شيميايي صنايع  :واحد نام        6 
٢فاز صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
٧ك٥كوچه كشاورز بلوارباهنركوي  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 3830701   
جواز آخرين ريختا شهرستان  جواز شماره  
 15760 84/05/20  اروميه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
گرانول ماآرو آودآامل  6800 تن 84/05/20   
مهاباد شيمي فروغ  :واحد نام        7 
مهاباد صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 04423563022 04423563022   
مهاباد صنعتي شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 04423563022 04423563022   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 18133 82/08/03 مهاباد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  20000 تن 82/08/03 
:واحد نام كودبارآور        8 
صبا سردخانه بجن گردآباد روبروي سلماس جاده  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3444576   
صبا سردخانه جنب گردآباد روبروي سلماس جاده  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 6995 83/04/01  اروميه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  10000 تن 83/04/01 

2 ع : فرم    :صفحه 14 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

رويش آذركود مجتمع  :واحد نام        9 
٢ فاز اروميه صنعتي   شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3462955   
٢ فاز اروميه صنعتي  شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي اكسوف تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 15488 84/05/18  اروميه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  20000 تن 84/05/18 
:واحد نام  غرب  نادرسيال       10 
٣٤٤٢٩٢١ مهابادتل جاده١٠   ك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
٣٤٤٢٩٢١ مهابادتل جاده١٠  ك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 17377 80/07/25  اروميه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  5600 تن 80/07/25 
 استان: اردبيل  
كود آرتا  :واحد نام        1 
)٢( صنعتي  شهرك -اردبيل  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0914-151-8337 -   
ماكارون برشته شركت -) ١ (صنعتي شهرك - خلخال جاده - اردبيل  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0451-6614027 -   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 6671/35 84/05/06  اردبيل 

بهربرداري تاريخ حصولم ظرفيت واحدسنجش  
جامد صورت به آودآامل  45000 تن 84/05/06   
كشاورز  آرتا سم و كود توليدي  :واحد نام        2 
٨٠٤ قطعه-دو صنعتي شهرك - اردبيل  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0452-8383260 0451-3352178   
ابريشمي دامپزشكي داروخانه بنزين پمپ روبروي امام خ اردبيل  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0451-3339959 -   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 6675/35 84/05/06  اردبيل 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  60000 تن 84/05/06   

2 ع : فرم    :صفحه 15 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

رحيمي رضوان  :واحد نام        3 
مغان جاده ٨ كيلومتر - اردبيل  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0451-2236511 0451-2245817   
١٠١ پ ياقوت چهارراه به نرسيده پاسداران خ اردبيل  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن - -   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 6766/35 84/05/08  بيلارد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  15000 تن 84/05/08   
اردبيل زركود  :واحد نام        4 
شهر مشگن جديد جاده ١٥ كيلومتر -اردبيل  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن - -   
حسين امام بازار- حسين امام م -اردبيل  :زيدفترمرك آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0451-3362119 0451-3361835   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 11207/35 84/07/23  اردبيل 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
گرانول ماآرو 22500 تن 81/05/23   
اردبيل بهاران شيميا  :واحد نام        5 
كشاورزي هايستگا روبروي خلخال جاده ٨ ك-اردبيل  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن - -   
كشاورزي ايستگاه روبروي خلخال جاده ٨ ك-اردبيل  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0451-2245817 -   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 9474/35 82/12/28  اردبيل 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل ر 18000 تن 82/12/28   
طالبي علي  :واحد نام        6 
صنعتي شهرك- خلخال  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0452-4452488 0452-4252489   
آباد زرتشت روستاي جنب - هشتجين جاده - خلخال  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0452-4228320 -   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز ارهشم  
 3311/35 83/03/19  خلخال 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  9000 تن 83/03/19   

2 ع : فرم    :صفحه 16 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

اقبالي عوض  :واحد نام        7 
صنعتي شهرك - آباد پارس  :كارگاه سآدر   
كارگاه وفاكس تلفن 0914-151-6215 -   
حسن امام كوچه - مدني شهيد خيابان- آباد پارس  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0452-7220352 -   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
آباد   پارس   84/05/27 7666/35 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  45000 تن 84/05/27   
سر كله عزيزي غالمرضا  :واحد نام        8 
آلومينيوم نورد كارخانه جنب- اردبيل جاده ٨ كيلومتر-نمين  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0914-151-9788 -   
عزيزي وفروشگاه نمايشگاه- ملت بانك روبروي-جم جام خيابان-اردبيل  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0451-8812485 -   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 7642/35 84/05/22  نمين 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
تريپل سوپرفسفات  30000 تن 84/05/22   
كشت آرتا صنعت و كشت  :واحد نام        9 
:كارگاه آدرس اردبيل   
اهكارگ وفاكس تلفن 0914-351-4463 -   
١١٤پالك-پاسداران خيابان-اردبيل  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0451-2253137 -   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 10623/35 85/05/04  اردبيل 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  15000 تن 0   
:واحد نام  )محدود مسئوليت با ( خيبر پويان نيك       10 
مغان جاده ٢ كيلومتر -  اردبيل  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن - -   
كماني فروشي برنج محمديه مسجد جنب بهشتي شهيد خ اردبيل  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0451-3335668 -   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 2259/35 82/06/16  اردبيل 

بهربرداري ختاري  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  60000 تن 82/06/16   
 استان: اصفهان  

2 ع : فرم    :صفحه 17 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

شركت-رود كودزاينده شيميران تعاوني  :واحد نام        1 
اخير جاده شرقي ضلع جندان وستاير ورزنه اژيه جاده متري١٠٠  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 03126352100 03126352100   
٠جندان روستاي اژيه  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 03126352100 03126352100   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 57926 86/01/18  اصفهان 

بهربرداري تاريخ تظرفي واحدسنجش  محصول 
)افزايش تن 3000(جامد صورت به آودآامل 7000 تن   
:واحد نام  شركت - آالس شيميايي  توليدي        2 
٨٥١٣٥-٣٤٤  پ . ص ٥٠ پ اول آبادخ  نجف صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 03312441978 03312441454   
٢ ط ٣٤ پ شريف ك شمالي سهروردي خ تهران  :كزيدفترمر آدرس   
٨٨٧و٠٢١٨٨٧٦٧٥٨٢ 88763979  مركزي وفاكس تلفن   
 67258 
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
آباد   نجف   83/08/11 23308 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آامل آود 9000 تن 83/08/11   
شركت-رود زاينده صباگل  :واحد نام        3 
سنجد آب منطقه ٣٣ ك نطنز خورت مورچه جاده اصفهان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09131153163 03624332600   
٢ ط اول ورودي پارك مجتمع چهارباغ  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 6671413 6671413   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 36489 84/11/30  وميمه برخوار 

بهربرداري تاريخ دسنجشواح  محصول ظرفيت 
جامد صورت به آودآامل  15000 تن   
شركت-گياهي رشد به آلي كود  :واحد نام        4 
آبادجرقو رحيم منطقه)سليمان قالي(رسول شورمجاورفرش قلعه ج٢٠ك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 03122642501 03122642501   
٣٢٦ ش نهر مجتمع كياني ش خ فيض خ اصفهان  :فترمركزيد آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09131193656 6627798   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 10034 86/03/08  اصفهان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل 10000 تن 0   

2 ع : فرم    :صفحه 18 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

شركت - گلپا صنعت شيمي نگين  :واحد نام        5 
٣ فرعي ٥ خ شيميايي فاز صنعتي شهرك گلپايگان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 03723248222 03723248223   
٠كامپيوتر شهر نگين تجاري مجتمع روبروي خميني امام خ گلپايگان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09131719493 09131719493   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 6853 82/03/24  گلپايگان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  9500 تن 82/03/24   
 استان: بوشهر 
دشتي سبز سراي كامل كود بازرگاني و توليدي  :واحد نام        1 
٢ شماره صنعتي شهرك برازجان بوشهر جاده ٨ كيلومتر بوشهر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 07714551608   
٧٠ پالك ملت پاساژ شهدا خ بوشهر  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2525563   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1197933 85/04/19 بوشهر 

بهربرداري تاريخ لمحصو ظرفيت واحدسنجش  
آامل آود بندي بسته و گرانول 5000 تن 0   
 استان: تهران  
موحدين پيام تعاوني  :واحد نام        1 
٢٤١ قطعه  اشتهاردفازيك صنعتي  شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09112058740   
كادوس جنب يكم نخلستان انتهاي شرقي سعدي اشتهاردخ صنعتي شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي فاكسو تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 24691 82/04/04  آرج 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد بصورت آودآامل 10000 تن 82/04/04   
شيمي زرگل  :واحد نام        2 
٣٣ ازبلوك ٦١٢ قطعه بلوارابوريحان اشتهارد شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 02622774314 02622774315   
٣٩١ پ٣ورودي١٤ بلوك٢فاز اكباتان شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 44651137 44669639   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 38078 84/10/18  آرج 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
پودري جامد آامل آود 1500 تن   
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

خانلو حسن شهباززاده فرامرز  :واحد نام        3 
١٣٥٧ قطعه٢فاز اشتهارد صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3936225 3119052   
١٨ پ زارجنوبي الله  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09132468385 3119052   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 24681 82/04/03  آرج 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
گرانوله آودماآروآامل 20000 تن 82/04/03   
:واحد نام  معدن گدازه        4 
دشت تهران بنزين پمپ مقابل هشتگرد شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 02624524213-14   02624525075   
دشت تهران بنزين پمپ مقابل هشتگرد شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 02624524213-14 02624525075   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 38785 74/09/13  ساوجبالغ 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  ازفلزات متشكل(جامد آودشيميائي 700 تن 0 
كشاورزي و شيميائي توليدات گياه  :واحد نام        5 
گرمدره كرج مخصوص ج ٢٥كيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 8500134-141 8737889   
گياه ساختمان ١٣ / ١ شماره چهارم ك پاكستان خ  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 88500135 88737889   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 22790 84/02/28  تهران 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
قرص آود 2400000 عدد   
 استان: چهارمحال  بختياري  
اديم صغري  :واحد نام        1 
:كارگاه آدرس شهركرد   
كارگاه وفاكس تلفن 09113822026 0   
١٣ پ-١٨ ك - توحد خ-هفشجان -شهركرد  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09113822026 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 3752 82/04/07 شهرآرد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
 آودماآروآامل 5000 تن 0 
 استان: خراسان  جنوبي 
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس احدهاو مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

فردوس كاران كيميا  :واحد نام        1 
صنعتي شهرك فردوس  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 2228822 66921941   
١٩٩ پ كاوه خ آزادي خ تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 66904839 09153144252   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  وازج شماره  
 29330 85/12/23  فردوس 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  20000 تن 
 استان: خراسان  رضوي 
تبريزي ابوالفضل  :واحد نام        1 
چپ سمت دوم قطعه كالت صنعتي شهرك روبروي - مشهد  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 2453022 2453021   
٩٠ پ ٢٨ رضا اول سيمتري اباد احمد - مشهد  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2453022 2453021   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 15766 83/07/28 مشهد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  8000 تن 83/07/28 
پروتئين بيهق تعاوني  :واحد نام        2 
اس روستاي به نرسيده راست سمت شاهرود جاده ١٢ كيلومتر - سبزوار  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 05712343555 2343555   
٢ پ ٢٥ اميركبير خ - سبزوار  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 05712343555 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 12705 85/10/13 سبزوار 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  17000 تن 0 
جام تربن شيميائي صنايع تعاوني  :واحد نام        3 
مشهد به جام تربت ج ١٥ ك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0528-2222453 0528-2222453   
١٧٦ پ  المنتظر امام مسجد جنب سنگي كوه خ انتهاي - مشهد  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 8409535 0528-2222453   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 10983 83/02/12  جام   تربت 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  15000 تن 83/02/12 
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس احدهاو مشخصات گزارش   
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خاك سازان غني توليدي  :واحد نام        4 
مجاز منطقه گناباد  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 7288042 0   
سياه باغ روستاي گناباد  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 23328 84/03/19 گناباد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  10000 تن 
نيشابور خيام شيمي گياه توليدي  :واحد نام        5 
١ وري بهره انتهاي خيام صنعتي شهرك - نيشابور  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09151516294 0552-3267872   
٤٨ پ ٦ خيام نبش فرهنگيان شهرك - نيشابور  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 05523267872 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 3313 86/07/19 نيشابور 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  25000 تن 83/04/22 
حقيقي زهره و ميرزا حاجي حسن  :واحد نام        6 
كاشمر جاده ١٠ كيلومتر - نيشابور  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09153521395 0   
١٤ پ خيام نبش سوم شهيد خيام خ فرهنگيان شهرك - نيشابور  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 6611098 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 8460 85/11/03 نيشابور 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  30000 تن 0 
فالح رضا حميد  :واحد نام        7 
تهران جاده ١٤ كيلومتر - سبزوار  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0571-2343535 0   
استيراد شيراالت كارخانه جنب تهران ج ١٤ ك - سبزوار  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 10732 83/04/30 سبزوار 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  15000 تن 0 
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

فالحت ترقي كشاورزي خدمات  :واحد نام        8 
طرق سد بطرف نيشابور جاده ابتداي نيشابور جاده مشهد  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09131531902 0   
طرق سد بطرف نيشابور جاده ابتداي نيشابور جاده مشهد  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 17779 85/07/05 مشهد 

يبهربردار تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  1500 تن 
حسيني رضا سيد  :واحد نام        9 
یخس یروستا سبزوار  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 5622266 0   
یخس یروستا سبزوار  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 13588 82/03/21 سبزوار 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  10000 تن 82/03/21 
:واحد نام  )خاص سهامي (شرق شيمي عرفان       10 
كاويان صنعتي شهرك فريمان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 05122543270 0   
١٢ پ  ٥٧ شاهد اباد قاسم - مشهد  :كزيدفترمر آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2543270 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 13919 84/04/22  فريمان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  10000 تن 0 
كيا ساجدي علي  :واحد نام       11 
كاشمر جاده به نرسيده بندي كمر جاده - سبزوار  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0571-4453090 0571-4453089   
نفت شركت باالتراز شريعتي بلوار- سبزوار  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09155711890 2648185   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 10721 83/04/30 سبزوار 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به لآودآام  40000 تن 0 
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

رنگبر  خاك سازان فعال  :واحد نام       12 
:كارگاه آدرس  خيام صنعتي  شهرك - نيشابور   
كارگاه وفاكس تلفن 0552-3267236 0   
٢٢٢٤٦٨٨  ت  خيام صنعتي  شهرك - نيشابور  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 4667 80/11/15 نيشابور 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  20000 تن 80/11/15 
خراسان كود كامل  :واحد نام       13 
آباد ملك - نيشابور ج ٤٠ ك - مشهد  :كارگاه درسآ   
كارگاه وفاكس تلفن 09115150174 0   
١٠٩ شماره دوم چهارراه ٢١ صادقي شهيد صادقي شهيد خ - مشهد  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09115150174 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 14160 82/03/27 مشهد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  6750 تن 82/03/27 
مشهد شيمي كيهان  :واحد نام       14 
توس ش  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09151162037 0   
٣٢ پالك  ٦  عارف - مشهد  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 8410238 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 12164 82/03/25 مشهد 

رداريبهرب تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  9000 تن 0 
) تبريزي ابوالفضل (توس كاران سبزه معين  :واحد نام       15 
چپ سمت دوم قطعه ايران خ  كالت ج - مشهد  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 8410238 0   
٣٢ پالك عارف خ - مشهد  :دفترمركزي آدرس   
مركزي فاكسو تلفن 8410238 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 12054 82/02/23 مشهد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  5000 تن 82/02/23 
 استان: خراسان  شمالي 
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

اسفراين شهرستان روستائي تعاوني  :واحد نام        1 
صنعتي مجاز منطقه اسفراين  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 05727225238 0   
مطهري شهيد خ انتهاي-اسفراين  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 05727222739 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 35976 86/09/12  اسفراين 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد بصورت کامل کود 12000 تن   
پويا شيمي زروان  :واحد نام        2 
لنگر ج - بجنورد  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0 0   
:دفترمركزي آدرس 0   
مركزي وفاكس تلفن 05118891033 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  زجوا شماره  
 1328 82/03/17 بجنورد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به کامل کود 5000 تن   
 استان: خوزستان  
:واحد نام  آبادان فراخوان ساختماني  بازرگاني        1 
٤٤٣١٦٤٠ تلفن صنعتي   شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 3148 81/03/08  ابادان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  5000 تن 81/03/08 
خوزستان سبز سياه تعاوني  :واحد نام        2 
صنعتي شهرك رامشير جاده١٠ك رامهرمز  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0691-2293352 0   
:دفترمركزي آدرس 0   
مركزي وفاكس تلفن 09163133389 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 2885 84/04/06 رامهرمز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
گرانوله آودآامل 15000 تن 0   
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

خوزستان شيمي شايان تعاوني  :واحد نام        3 
شيميايي سايت صنعتي شهرك -  هنديجان جاده٥ك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0 0   
٤واحد٥ط پارس مجتمع شرقي٣نبش كيانپارس  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 3378311-12 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
ماهشهر بندر   85/07/04 13703 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآروگرانوله آودآامل 15000 تن   
انديمشك دز كيميا كودشيميايي توليد  :واحد نام        4 
٠كرخه سد ج انديمشك صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 33061-3 23064   
:دفترمركزي آدرس 0   
مركزي وفاكس تلفن 33061-3 23064   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 15071 86/07/10  انديمشك 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
گرانوله آودآامل  15000 تن 0   
:واحد نام  برزگرباستان وبازرگاني توليدي        5 
:كارگاه درسآ  چپ  سمت خوزستان  كيلومتربعدازالستيك٢دزفول  شوشترج   
كارگاه وفاكس تلفن 09116127708 0   
:دفترمركزي آدرس 0   
مركزي وفاكس تلفن 061262-25581 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 6672 81/05/16 شوشتر 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  7000 تن 81/05/16 
ستانخوز شايان  صنعت  شيمي  :واحد نام        6 
شوش ك٢٠ اهوازانديمشك ج شوش صنعتي  شهرك   :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0642-2342750 0642-2342750   
٢١و٢٧پ جاويد ك زرتشت وليعصرباالترازچهارراه خ  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 021-88916170 021-88916170   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز رهشما  
 7733 79/10/24  شوش 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  10000 تن 79/10/24 
 استان: زنجان  
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

زنجان كود آذر  :واحد نام        1 
دوالبار مس سابق محل تبريز زنجان دهجا ٣ كيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0242-2221156 0242-2221156   
دوالبار مس سابق محل تبريز زنجان جاده ٣ كيلومتر  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 5283130 5283130   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5368 82/04/30  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرووبيو (جامد بصورت آامل آود 1400 تن 82/04/30   
:واحد نام آذرشهاب        2 
انیحیذب یآقا انبار ز،یتبر جاده٣لومتریک  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09121412527 09121412527   
انیحیذب یآقا انبار ز،یتبر جاده٣لومتریک  :يدفترمركز آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09121412527 09121412527   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 7538 83/05/26  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل 4500 تن 83/05/26   
)خاص سهامي(زنجان تك احسان  :واحد نام        3 
سبز دهكده تفريحي رفاهي مجتمع روبروي كوچه کوشکن، یاراض  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3229718 3229718   
٣٢٦ پالك ٩ خيابان ٣ فاز كارمندان شهرك زنجان،  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09122419216 4257688   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 2276 83/02/27  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  40000 تن 83/02/27   
سليمي احمد  :واحد نام        4 
شا پالستيك جنب راه، پليس روبروي بيجار، -زنجان جاده ٥ كيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3230202-3230303 3230303   
١٣ ق ١٢ خ ٢فاز كارمندان شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي كسوفا تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 13051 84/07/05  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  17000 تن   
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آبادي ماهي خاني اصغر  :دواح نام        5 
فيلتر تابان سابق محل سلطانيه باهنر شهيد مجتمع  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09121613427 09121613427   
٣٦پ فالح، شهيد متري ٢٠ خ ويال، شهر كرج،  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09121613427 09121613427   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 8327 85/04/01 ابهر 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  12500 تن   
زنجان كشاورز اطلس  :واحد نام        6 
راه پليس ربروي تبريز - زنجان جاده ٧ كيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09121410483 3260422   
٥٢٦ پالك آهن راه روبروي خيام خ زنجان  :دفترمركزي درسآ   
مركزي وفاكس تلفن 09121413889 3229472   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 18788 84/10/04  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
گرانوله ماآرو آامل آود 12500 تن   
زنجان كود الماس  :واحد نام        7 
راه سپلي جنب بيجار، جاده ٣٠ كيلومتر زنجان،  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 5230732 5230732   
٢٩٢ پالك نجفي، آقامعلي شهيد ،كوچه٦ متري١٢ خيابان آباد، اسالم  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 5230732 5230732   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 7040 84/04/08  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  12000 تن 0   
زنجان شيمي امداد  :واحد نام        8 
آباد زرين صنعتي ناحيه ايجرود،  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09121182622   
٣٧٦ پالك ١١ ميثاق كوه پائين اراضي  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09112419301   
زجوا آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 6061 84/03/28 ايجرود 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل 5500 تن 0   
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:واحد نام  زنجان كود  باران        9 
مهر خ ابتداي يك زنجان صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 5283115  5283115    
١٤ پ غربي ششم نبش سرجنگلداري زنجان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 7278014   7278014     
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1809 85/02/02  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامدماآروگرانوله  آودآامل 10000 تن 82/03/13   
زنجان كود بهار  :واحد نام       10 
راهان روبروي شهريور خ نبش مهر بلوار ١ شماره صنعتي شهرك زنجان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09121413252 3236686   
٣٤١پ آزادي فروشگاه پارك هتل جنب عقاب ميدان آزادي بلوار زنجان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 3236686-3223955 3223955   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 16645 82/12/03  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل 4000 تن 82/12/03   
شيمي آرين پارس  :واحد نام       11 
نورين صنعتي مجتمع ابهر،  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 02425225334 02425225334   
نورين صنعتي مجتمع ابهر،  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 6061 83/04/28 ابهر 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
)گرانوله(جامد صورت به آودآامل 10000 تن 83/04/28   
زانكودسا پايا  :واحد نام       12 
نورين صنعتي مجتمع ، ابهر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
نورين صنعتي مجتمع ، ابهر  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 021-55224789   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5514 83/04/20 ابهر 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل 13000 تن 83/04/20   
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 1386/12/2 

:واحد نام  زنگان شيمي آريا  تعاوني       13 
زنجان ١ شماره صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 4245039   
٣٩  پ سعدي چهارراه سعدي خ زنجان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09112410800   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 7393 81/06/03  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد   بصورت  آودآامل 20000 تن 0   
:واحد نام  زنجان فرآيند سينا  تعاوني       14 
٢١٤ شماره ،١ديبهشتار خ نبش ،١ شماره صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0242-2221024 0242-2331025   
٢١٤ شماره ،١ارديبهشت خ نبش ،١ شماره صنعتي شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0242-2221024 0242-2331025   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 21935 84/11/25  زنجان 

رداريبهرب تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل 75000 تن 83/04/20   
گستران روي آوري فن توسعه  :واحد نام       15 
روي تخصصي صنعتي شهرك بيجار، جاده ٥ كيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 02422383208-9 02422383208   
روي تخصصي صنعتي شهرك بيجار، جاده ٥ كيلومتر  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09121410933 02422383208   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1626 86/01/30  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  8000 تن 0   
دامون شيميايي آوري فن و توليد  :واحد نام       16 
سار چشمه شركت روبروي تهران، ادهج ١٨ كيلومتر زنجان،  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09125418178 0242-2221114   
١٢ واحد ،١ پالك اسكندري، نبش صفا، خيابان زنجان،  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0242-2221113 0242-2221114   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 10230 84/05/22  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  50000 تن   
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گلپاد شيميايي آوري فن و توليد  :واحد نام       17 
:كارگاه آدرس  )ثبوتي فسورپرو بلوار انتهاي (زنجان، ١ شماره صنعتي شهرك   
كارگاه وفاكس تلفن 2221113-14 2221113   
اركيد ساختمان اسكندري، كوچه صفا، خيابان زنجان،  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0241-4267823 0241-4267825   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 11845 85/05/08  زنجان 

بهربرداري تاريخ شواحدسنج  محصول ظرفيت 
جامد صورت به آودآامل  65000 تن   
:واحد نام  زنجان شايان كودشيميائي هاي فرآورده  توليدي       18 
بيجار جاده ٥كيلومتر  زنجان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3223734 3223734   
بيجار جاده ٥كيلومتر زنجان  :دفترمركزي آدرس   
ركزيم وفاكس تلفن 3223734 3223734   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 7095 83/05/18  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل 8000 تن 83/05/18   
زنجان گل زرين  :واحد نام       19 
ثبوتي دكتر بلوار انتهاي ،٢فاز زنجان،١ شماره صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0242-2221156 0242-2221157   
ثبوتي دكتر بلوار انتهاي ،٢فاز زنجان،١ شماره صنعتي شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0241-2221156 0241-2221157   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 3509 83/03/18  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل 15000 تن 83/03/18   
غالمي سعيد  :واحد نام       20 
٣٩٨پ قاضيلو كوچه نبش شهدا خ  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 5252346   
٣٩٨پ قاضيلو كوچه نبش شهدا خ  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 5288517 5288517   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 7489 83/05/25  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل 2000 تن 83/05/25   
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زنگان بهپويان شيميايي صنايع  :واحد نام       21 
٢ وري بهره يابانخ روي، تخصصي صنعتي شهرك زنجان،  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0242-2383290 0242-2383290   
٤٢پ راهنمايي، خ شمالي، سعدي  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09123448638 0242-2383290   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 13666 84/07/14  زنجان 

بهربرداري تاريخ حصولم ظرفيت واحدسنجش  
جامد صورت به آودآامل 15000 تن 0   
زنجان شيميائي فرآوري  :واحد نام       22 
تهران جاده ٢٢ كيلومتر زنجان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0241-3233919 0241-3233919   
٥٠١،واحد٤ط ١١٩٦شماره ساعي، پارك از باالتر وليعصر، خ تهران،  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 021-8798861 021-8798861   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 4673 82/04/15  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل 33000 تن 82/04/15   
:واحد نام  زنجان شيميائي  فرآوري       23 
بيجار جاده٤كيلومتر  زنجان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3233919 3233919   
بيجار جاده٤كيلومتر زنجان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 3233919 3233919   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 118815 80/07/05  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
)گرانوله ( آودآامل 13000 تن 80/07/05   
:دواح نام كودسازان       24 
تبريز -زنجان جاده ١٣كيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0241-4257181 0241-4257181   
٢ طبقه شرقي، ج بهار، مجتمع گاوازنگ، جاده  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09143526012   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 2317 83/02/28  زنجان 

داريبهربر تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  8000 تن 83/02/28   
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زنجان كودسازان  :واحد نام       25 
٧ ياوران زنجان يك شماره صنعتي شهرك زنجان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09143526012 4257181   
دوم طبقه غربي جنوب بلوك بهار مجتمع گاوازنگ جاده زنجان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 4257181 4257181   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 18824 85/08/08  زنجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد ورتص به آودآامل  15000 تن   
 استان: سمنان  
رهجو اهللا فرض و فرد اسمعيلي حيدر و صالح و اروج  :واحد نام        1 
٥ قطعه ١ ابتكار خ استاندارد خ) گرمسار( ايوانكي صنعتي  شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0 0   
١ زنگ ٣٦ پالك شرقي ٢١٦ خ تهرانپارس سوم فلكه باالتراز تهران  :كزيدفترمر آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 30674 85/09/30 گرمسار 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  10000 تن 85/09/30   
سمنان كود اطلس  :واحد نام        2 
راست سمت چهارم خ سمنان عال  ناحيه  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09123097673 3443447   
راست سمت چهارم خ سمنان عال ناحيه   :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 3443447 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 31972 86/09/21  سمنان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  20000 تن 83/05/28 
ايمرگلستان بهپرور  :واحد نام        3 
بيارجمند صنعتي ناحيه شاهرود  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 2225578 0   
مزرعه فروشگاه سينماپيام جنب ايستگاه خ شاهرود  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2229511 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 12251 84/05/05 شاهرود 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  15000 تن 84/05/05   
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سامه پرديسان  :واحد نام        4 
٢ فجر صنعتي منطقه گرمسار  :كارگاه آدرس   
كارگاه سوفاك تلفن 0232444-3301 0   
٦٦٥هاپ كربالئي حسينسه جنب گرجي ساختمان گلوبندك چهارراه تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 5637993 5637993   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 3708 82/03/10 گرمسار 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  دجام صورت به آودآامل  7500 تن 82/03/10 
وكودزرافشان سم توليدات  :واحد نام        5 
سمند كاشي به نرسيده اقتصاد خ  صنعتي شهرك سمنان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3352861-3352859 3352861   
ستاري شهيد اتوبان تقاطع فردوسي بلوار صادقيه دوم فلكه تهران  :دفترمركزي آدرس   
كزيمر وفاكس تلفن 44055197 44055197   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 2851 84/02/07  سمنان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
پودري بصورت 1500 تن 84/02/07   
ري شيمي مهاب توليدي  :واحد نام        6 
ايوانكي صنعتي شهرك گرمسار  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09121007691 0   
٩٧٠پ آباد حسين ايستگاه اسالم انفدائي خ شهرري  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 8797917 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5561 82/04/08 گرمسار 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  20000 تن 82/04/08 
كار لطيف وصنعتي توليدي  :واحد نام        7 
السجرد صنعتي ناحيه سرخه سمنان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0232335-3357 0   
١واحد ١٠ پ صبا موچه شرقي مطهري خ انتهاي تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 88433981 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 20282 84/07/23  سمنان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  10000 تن 80/10/12   
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كودگرمسار گلشن  توليدي  :واحد نام        8 
:كارگاه آدرس  كوشش بلوار انتهاي فجرگرمسار صنعتي  شهرك گرمسار   
كارگاه وفاكس تلفن 02324443332 0   
:دفترمركزي آدرس  كوشش بلوار انتهاي فجرگرمسار صنعتي  شهرك گرمسار   
مركزي وفاكس تلفن 09122011198 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5775 81/04/16 گرمسار 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد رتصو به آودآامل  7500 تن 81/04/16   
:واحد نام  نشان ماه روي  ذوب        9 
رسانابرق جنب سرخه سمنان جاده ٧ كيلومتر سمنان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0 0   
شرقي ٤ط ١ پ هجدهم ك بخارست خ آرژانتين ميدان تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 31482 86/09/18  نانسم 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  5000 تن 86/09/18   
درآب حل وقابل جامد صورت به آودآامل  5000 تن 80/12/27   
تويه سلطان سيدمحمد  :واحد نام       10 
اعالء صنعتي ناحيه سمنان  :كارگاه آدرس   
رگاهكا وفاكس تلفن 0232344-3377 0   
٦٨پ ٣١ خ آباد سعادت تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2063706 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5434 82/04/07  سمنان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  5000 تن 82/04/07 
شارصنعت شيمي  :واحد نام       11 
آبادگرمسار جنت يصنعت ناحيه  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09123438077 0   
٢٢ پ ١٤ خ پاكستان خ بهشتي خ تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2864904 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 11287 83/05/28 گرمسار 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  10000 تن 83/05/28 
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:واحد نام  مهام زرين  صنايع       12 
٤  رقابت  رقابت خ ٢ فاز صنعتي  شهرك  سمنان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0 0   
٤  رقابت  رقابت خ ٢ فاز صنعتي  شهرك سمنان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 10915 80/07/30  سمنان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  5000 تن 0 
:واحد نام  ارس شيمي نيكان شيميائي  صنايع       13 
ساز چكه كارخانه  نبج آرادان گرمسار  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09123398086 09123398086   
٨و٤ط٩٥پ نيلوفر نبش عشقيار شهيد خ خرمشهر خ تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 888758264 88758264   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5909 81/04/17 گرمسار 

بهربرداري تاريخ حدسنجشوا  محصول ظرفيت 
  جامد صورت به آودآامل  11250 تن 81/04/17 
:واحد نام  شيمي مهد زرين توليدي و  طراحي       14 
٠٢  ب خ  يك فاز صنعتي  شهرك سمنان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3352210 8757135   
١٦٦ پالك سوم طبقه البرز بيمه روبروي خرمشهر خ تهران  :كزيدفترمر آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 3352210 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 10916 80/07/30  سمنان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو  آامل آود 5000 تن 80/07/30   
چشمه ده قاسمي وبهمن وسعيدتاجيك كيائيها غالمحسين  :واحد نام       15 
٦٨ اف قطعه فازشيميائي ايوانكي صنعتي گرمسارشهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0232488-3323 0   
٦٨ اف قطعه فازشيميائي ايوانكي صنعتي گرمسارشهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0232488-3323 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 4306 82/03/19 گرمسار 

بهربرداري تاريخ تظرفي واحدسنجش  محصول 
 گرانول 7500 تن 82/03/19 
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:واحد نام  هف شيميايي هاي فرآورده       16 
عال صنعتي ناحيه  سمنان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0232344-3405-6 0232344-3434   
١٥واحد ٤ ط ١٢٥ سامان قندي خ شمالي رورديسه تهران  :دفترمركزي آدرس   
 8875887188501487-88758931 مركزي وفاكس تلفن  
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 725 83/01/27  سمنان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  20000 تن 83/01/27 
موادمجد فرآيند  :واحد امن       17 
سمنان ازپمپ عالءقبل صنعتي ناحيه سمنان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0232344-3414 0232344-3415   
٢ ط ٨ پ جنوبي ابوذر خ خسيدخندان تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 22884640 22884640   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 13788 84/05/20  سمنان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
وباغ شور اراضي ماآرومخصوص آود 5000 تن 0   
ماآرو آودآامل 5000 تن 82/03/28   
البرزسنگسر  كودشيميائي  :واحد نام       18 
انگوري غنچه صنعتي ناحيه درجزين سمنان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0232358-3975 0232358-3976   
٤٥ پ شرقي ١٢ خ بيهقي خيابان آرژانتين ميدان تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09112314710 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 7825 83/04/30  سمنان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  20000 تن 83/04/30 
شيمي كوشش  :واحد امن       19 
جام آرمان روبروي٢فاز شرق صنعتي شهرك سمنان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3352198 0   
جام آرمان روبروي٢فاز شرق صنعتي شهرك سمنان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 21022 82/12/03  سمنان 

ريبهربردا تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  آودآامل  9000 تن 82/12/03 
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:واحد نام كيميانبات       20 
شيرآباد صنعتي ناحيه گرمسار  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0 0   
٢٨ ش ٥ پ وليعصر ميدانباالتراز وليعصر خ تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 8984 81/06/05 گرمسار 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  11200 تن 0 
گرمسار   كيميانبات  :واحد نام       21 
:كارگاه آدرس  توس بام پوشين شركت جنبسيدآباد صنعتي ناحيه گرمسار   
كارگاه وفاكس تلفن 09125371782 0   
:دفترمركزي آدرس  توس بام پوشين شركت سيدآبادجنب صنعتي ناحيه گرمسار   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5864 80/05/01 گرمسار 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو  آودآامل 18000 تن 80/05/01   
  ميكرومعدني  آودآامل 2000 تن 79/08/30 
:واحد نام  نوين   مرواريدارس       22 
٤٠ اف قطعه صنعت نبش  ايوانكي صنعتي  شهرك گرمسار  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0223488-3257 02234883258   
٣٦ پ ٢١٦ خ پارس تهران تهران  :كزيدفترمر آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09121203062 09121326461   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1673 83/01/30 گرمسار 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  33000 تن 83/01/30 
زمين سازان مقوي  :واحد نام       23 
سيدآباد صنعتي ناحيه گرمسار  :گاهكار آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 02324443332 09125457048   
٨ پ بهارشرقي  حبشي  بالل خ تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09121303746 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 11274 83/05/28 گرمسار 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  20000 تن 83/05/28 
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:واحد نام  مهركودسمنان       24 
:كارگاه آدرس سمنان   
كارگاه وفاكس تلفن 3352526 3352526   
رقابت خ سمنان صنعتي شهرك   :دفترمركزي آدرس   
زيمرك وفاكس تلفن 8433981 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 8654 81/06/02  سمنان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  12000 تن 81/06/02 
  جامد صورت به آودآامل  5000 تن 81/06/02 
:واحد نام مهرگل       25 
مجن جاده ١٢ شاهرودكيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 2229961 2227803   
دهقان كشاورزي موسسه تهران شاهرودخ  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 3338293 3338293   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 12374 84/05/06 شاهرود 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  5000 تن 84/05/06   
كوير ودك نرگس  :واحد نام       26 
٢٩ خ سوم ميدان آباد جنت صنعتي ناحيه گرمسار  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09358836084 0   
٣٧١ پالك شكوفه خيابان نبش اسكندري خ تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 66359732 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 25938 86/08/05 گرمسار 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  5000 تن 86/08/05   
كودسمنان نيك  :واحد نام       27 
بيارجمند صنعتي ناحيه شاهرود  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09123877966 0274722-3858   
مزرعه فروشگاه شهدا خ شاهرود  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 23769 83/10/06 شاهرود 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  27000 تن 83/10/06   
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:احدو نام وحيدشهنما       28 
:كارگاه آدرس  صنعتي  شهرك  سمنان   
كارگاه وفاكس تلفن 3352198 0   
شيم كوشش شركت جنب مهام زرين  شركت به مربوط استيجاري محل  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 4949 81/04/08  سمنان 

بهربرداري تاريخ رفيتظ واحدسنجش  محصول 
 ماآرو 5000 تن 81/04/08 
ذوالفقاري يداله  :واحد نام       29 
صنعتي ناحيه صيدآباد روستاي اميرآباد بخش دامغان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 5242441 5242441   
٧٢ پ لبوريحان خ نبش بلوارشمالي دامغان  :دفترمركزي آدرس   
يمركز وفاكس تلفن 09132321141 5222441   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 13488 84/05/17  دامغان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  8400 تن 81/02/31 
 استان: سيستان  و بلوچستان 
زاهدان پارسان كودشيميايي  :واحد نام        1 
٤كارگر٠بلواركارگر٠ميرجاوه صنعتي شهرك٠زاهدان  :كارگاه آدرس   
٢٥١٤و٠٩١٥٣٤١١٤٠٠ 0  كارگاه وفاكس تلفن   
١پالك٣بلوارجمهوري٠زاهدان  :دفترمركزي آدرس   
٢٥١٤و٠٩١٥٣٤١١٤٠٠ 0  مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 26207 85/11/01  زاهدان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد بصورت آامل اييآودشيمي 12000 تن 85/11/01   
 استان: فارس  
فارس روستايي توليد تعاوني شركتهاي اتحاديه  :واحد نام        1 
بنزين پمپ جنب مرودشت شيراز جاده ٣٠ كيلومتر زرقان شيراز  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 8200720 0   
٦٧ پ٢٤ كوچه آبياري خ شيراز  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 4222080 0712 8204836   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 15710 84/05/22 شيراز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو آامل آود 20000 تن 0   

2 ع : فرم    :صفحه 40 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

شيراز روستايي تعاوني ايشركته اتحاديه  :واحد نام        2 
مسجدشهيددستغيب جنب دوم كوچه نبش وليعصرقصرالدشت شيرازخيابان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 6281671 0   
راه پليس از باالتر آباد اكبر شيراز  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 6267575-6260818 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 19627 84/04/02 شيراز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو آامل آود 12500 تن 0   
رضامحيط-مجيدروزگار- پور رجب اسمعيل  :واحد نام        3 
صنعتي شهرك  همايجان سپيدان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09171112695 0   
صنعتي شهرك  همايجان سپيدان  :دفترمركزي سآدر   
مركزي وفاكس تلفن 7333454 0712 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 42619 85/11/04  اردآان  سپيدان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو آامل آود 10000 تن 83/12/03   
)٨٢/٤/٧مورخ٨٨٤٣المثني)٢٦٦٩ بر بهره مكمل (آرشا  ايران  :واحد نام        4 
باريك آب صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 07124452055 07124452055   
:دفترمركزي آدرس شيراز   
مركزي وفاكس تلفن 07124452055 07124452055   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 39888 85/10/26 شيراز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
گرانوله ماآرو آودآامل 60000 تن 0   
فارس شيرازشيمي  :واحد نام        5 
پژوهش شيرازفلكه بزرگ صنعتي شهرك شيراز  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0712-2242220 2304552   
نمايشگاه وصورتگرجنب پوستچي حدفاصل مقابل قصرالدشت خيابان اول  :دفترمركزي آدرس   
مركزي سوفاك تلفن 2306920 2302331   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 27619 84/09/08 شيراز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو آودآامل 31500 تن 83/04/20   

2 ع : فرم    :صفحه 41 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

)٨٢/٤/٧مورخ٨٨٥٤ثنيالم(شيراز شيمي فرقان  شيميايي  :واحد نام        6 
راست سمت چهارم كوچه باريك آب صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 07124452304 07124452304   
جمشيد تخت فرش باالي روغني سراي روبروي وكيل بازار شيراز  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2221624 2221624   
جواز رينآخ تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 16361 84/05/27 شيراز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
گرانوله آامل آود 12000 تن 79/09/08   
:واحد نام  فارس شيمي  زاگرس توليدي  صنايع        7 
٠٩١١٧١٧٩٨٨٠  ت  شيراز  بزرگ صنعتي   شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 07122242154-5 0   
صورتگر و پوستچي فاصل حد الدشت قصر خيابان شيراز  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2306920 2306920   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 14880 83/05/25 شيراز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو آامل آود 11000 تن 83/05/25   
خورسند محمدرسول  :واحد نام        8 
اقليدسورمق جاده١٢م ك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09132360598 0   
كيشا پلي چهاراه تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 02188263211 02155636563   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 40064 85/10/27 اقليد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو آامل آود 5000 تن 81/06/04   
نيك انصاري محمد غالم هزارده انصاري غالمعلي رستگار مسعود  :واحد نام        9 
باربري روبروي خرامه داريون جاده ٢ كيلومتر داريون شيراز  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0712-2333746   
درستكار دفترمسعود توكلي مسجد جنب تختي خيابان  :دفترمركزي سآدر   
مركزي وفاكس تلفن 2242930   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 10978 83/04/20 شيراز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو آودآامل 9000 تن 83/04/20   
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

يوسفي ميرزاقلي  :واحد نام       10 
دژكرد جاده ابتداي - سده -اقليد   :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0752-4623007 0   
دژكرد جاده ابتداي - سده -اقليد   :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0752462-3007 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 11334 83/04/23 اقليد 

بهربرداري اريخت  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو آامل آود 9000 تن 83/04/23   
 استان: قزوين  
تاك شيمي رزان  :واحد نام        1 
م پارس شركت روبروي -قزوين به تاكستان جاده ٣ كيلومتر -تاكستان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09121819755   
١٥ پ -مطهري خ - خميني امام خ -تاكستان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0282-5223973   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 9487 83/05/29  تاآستان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
)گرانوله ماآرو (جامد صورت به آامل آود 13500 تن 83/05/29   
:واحد نام  پرديس سبزآور  شيميائي        2 
كارآفرينان خ -شمالي صنعتگران خ -ليا عتيصن شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0282-2245824   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 222 78/04/05 البرز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  پودري مخلوط  آودهاي 1000 تن 78/04/05 
رشد لگ  :واحد نام        3 
زهرا بوئين جاده١٥كيلومتر-ليا صنعتي مجتمع  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0282-4453353   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 7689 79/08/03 البرز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  گرانول جامد  ماآروآامل آود 50000 تن 79/08/03 
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

فرآور ليا  :واحد نام        4 
٣واحد پدرام رنگ جنب كوشش خ قوي فشار خ ليا صنعتي شهرك قزوين  :كارگاه آدرس   
كارگاه فاكسو تلفن 0282-4454291 0282-4454291   
٣٩٤ پ - افشار ك نبش -خيام خ -قزوين  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0281-3342182 021-22425512   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 14407 85/06/11 البرز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد   بصورت  آودآامل 3000 تن 80/06/19   
 استان: قم  
:واحد نام  درخشنده پودر و تار        1 
٨-٨٨ پ طغرود صنعتي  شهرك جعفريه  بخش ساوه قديم ج  قم  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 73322 80/12/28  قم 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  15000 تن 80/12/28 
سهند شيمي شكوه  :واحد نام        2 
٣٦-SH ق ،٥ ك اي، خامنه اله آيت بلوار شكوهيه، صنعتي شهرك -قم  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3342529 3342529   
٣٦-SH ق ،٥ ك اي، خامنه اله آيت بلوار شكوهيه، صنعتي شهرك -قم  :زيدفترمرك آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 3342529   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
شكوهيه صنعتي شهرك   81/04/16 78118 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ميكرووماآروگرانوله آود 500 تن 81/04/16   
 استان: آردستان  
غرب كشت آذين  :واحد نام        1 
همدان جاده ٦ ك -سنندج  :ارگاهك آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0914341507   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 9624 83/05/24  سنندج 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  6000 تن 83/05/24 
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها صاتمشخ گزارش   
 1386/12/2 

خاورميانه شيمي پاسارگاد  :واحد نام        2 
چپ واحدسمت اولين ميهم ج ابتداي همدان ج ١٢كيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0872-5373756 0872-5373267   
چپ واحدسمت اولين ميهم ج ابتداي همدان ج ١٢كيلومتر  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09121304085 09121304085   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 19378 85/09/04  قروه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  40000 تن 0   
يارغرب كوددهقان توليد  :واحد نام        3 
٢ صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 08725843210 08725843209   
٢ صنعتي شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 08725843210 08725843209   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 16628 85/07/15  دهگالن 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  5000 تن 0   
كردستان كود زرع  :احدو نام        4 
همدان جاده ٨ ك سنندج  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 9854 83/05/26  سنندج 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  13000 تن 83/05/26 
ريدف اصغري رضا علي  :واحد نام        5 
قلعه روستاي  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0912837262   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 2275 83/02/06  قروه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  20000 تن 83/02/06 
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

پرورغرب كاشت  :واحد نام        6 
سنندج ج ٣٠كيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3289751   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 9855 83/05/26  دهگالن 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  10000 تن 83/05/26 
كردستان گستر كود  :واحد نام        7 
٢شماره صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0872-5843181 0872-5843171   
٢شماره صنعتي شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0872-5843181 0872-5843171   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 23784 85/11/07  دهگالن 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  8000 تن   
خدري محمد  :واحد نام        8 
٢٦٠ پ محمدباقر شيخ تپه مقابل كشاورز خ  :كارگاه آدرس   
كارگاه اكسوف تلفن 3240686   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 18981 82/12/26  سنندج 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  10000 تن 82/12/26 
باباميري محمدفاتح  :واحد نام        9 
قهرآباد صنعتي شهرك سقز  :هكارگا آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 8095061   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5703 83/03/28 سقز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  8000 تن 83/03/28 
 استان: آرمان  
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات شگزار   
 1386/12/2 

زرند روستايي تعاوني اتحاديه  :واحد نام        1 
١ صنعتي شهرك زرند  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 4228871 0   
زرند روستايي تعاوني شركتهاي اتحاديه تختي بلوار زرند  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين ريختا شهرستان  جواز شماره  
 5/156598 85/09/02 زرند 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو آامل آود 10000 تن   
خسروي ايرج  :واحد نام        2 
٢ شماره صنعتي شهرك كرمان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
٢٥ پ اول خ فرهنگيان كوي  :دفترمركزي آدرس   
زيمرك وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5/65720 83/05/28  آرمان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآرو جامد آامل شيميايي آود 5000 تن 83/05/28   
:واحد نام  كرمان افراي گل به        3 
:كارگاه آدرس  صنعتي  شهرك- ٥٥٢٥٠  ت٣٤  پ افشين  ك استقالل خ كرمان   
كارگاه وفاكس فنتل   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5/164537 85/11/14  آرمان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  5000 تن 81/02/07 
تدارك)٢٩/١١/٨٠-٢٠٤٤٠/٥ مكمل(كروم رنگي هاي دانه  تعاوني  :دواح نام        4 
٢ صنعتي  شهرك  كرمان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0 0   
٢٧ پ شقايق خ ٢ صنعتي شهرك باغين جاده كرمان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5/98757 84/05/13  آرمان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  22000 تن 79/06/27 

2 ع : فرم    :صفحه 47 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

١/٢١/٨٠-٢٠٦٠٠/٥و)٢١/٩/٧٨-٧٥٣٠/٥مكمل-٢٢/٢/٧٦-١٤٠٢توسعه-تمودان  :واحد نام        5 
زرند جديد جاده ٧ كيلومتر  كرمان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 2269080 0   
٧ ك زرند جاده كرمان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2269080 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5/166889 85/12/01  آرمان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  آامل  گرانوله ماآرو آود 12500 تن 73/08/11 
نبهرما رشد به توليد  :واحد نام        6 
نوق بهرمان قريه سه رفسنجان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09133923509   
)آسيا سحرگاهان شركت(٨٧ پ مولوي خ كرمان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5/55455 83/02/19  رفسنجان 

بهربرداري تاريخ رفيتظ واحدسنجش  محصول 
  جامد صورت به آودآامل  10000 تن 83/02/19 
خوشكام... ا روح  :واحد نام        7 
هشتم خ - زنبق بلوار صنعتي شهرك جيرفت  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 021-44828139 0   
خوشكام منزل فرمانداري خ آباد عنبر جيرفت  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 021-44828139 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5/141012 85/04/28  جيرفت 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  15000 تن 
٨٠/٦/٢٥-٥/١٠٣٣٠ت٧٨/١٢/١١-٩٩٦٠/٥م زمين كرمان شيميايي صنايع  :واحد نام        8 
زرند جاده٥كيلومتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3119615   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5010 73/05/03  آرمان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  ماآروآامل آودجامد 49800 تن 73/05/03 

2 ع : فرم    :صفحه 48 



: گزارش تاريخ  محصول خابانت براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

:واحد نام  كرمان شيمي  كاونديش        9 
دانشگ  جنب صنعتي محله-٣٠٥٥٠٧  ت ١٢١  پ  مدرس خ كرمان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5/2813 81/02/25  آرمان 

ريبهربردا تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد   بصورت  آودآامل 10000 تن 81/02/25   
تاج گل كرمان  :واحد نام       10 
٧٦١٣٥-١٩٧٧ پ ص ٢ ش صنعتي شهرك كرمان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 03412231413 0   
٤٧ پ حجت شهيد ك جنوبي جامي مولوي جهاد خ كرمان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09133414908 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5/147363 85/06/12  آرمان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  ماآروالمنت آودهاي  2400 تن 
آژ رضا محمد  :واحد نام       11 
١٥ ق -  بلورد صنعتي شهرك - بافت جاده سيرجان  :كارگاه آدرس   
كارگاه فاكسو تلفن 03454231715 0   
ثمري فروشگاه جنوبي نصيري شهيد خ سيرجان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 03454229212 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5/132644 85/03/03  سيرجان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  7000 تن 
كوير داروي نوش  :حدوا نام       12 
٢ ش صنعتي شهرك كرمان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 2452703 0   
٥٦ پ ١٢ ك جمعه امام خ كرمان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09131410656 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5/207804 86/09/27  آرمان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  5000 تن 
 استان: آرمانشاه  

2 ع : فرم    :صفحه 49 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

٢٤٥٢ تعاوني  :واحد نام        1 
جفتي يك روستاي صحنه   :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
شخصي منزل  فتح خ امام شهرك صحنه  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2595   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 8385 81/06/04  صحنه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  آودآامل 6000 تن 81/06/04 
كرد  شيمي  :واحد نام        2 
فرامان صنعتي شهرك كرمانشاه  :كارگاه آدرس   
ارگاهك وفاكس تلفن 7275005-7293355   
١٧پ سعيد پاساژ مدرس چهارراه كرمانشاه  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2333242   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 26757 85/11/25  آرمانشاه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  15000 تن   
) تغييرنام  ( رشدغرب  گل  :واحد نام        3 
فرامان صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 8359 81/06/04  آرمانشاه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد   بصورت  آودآامل 5000 تن 81/06/04   
 استان: گلستان  
گرگان سم گل يشيميائ  :واحد نام        1 
بندرگز صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3216 0173388 01733883218   
سم گل شركت دفتر بيستم جرجان گرگان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0171-3337852-6 3350203   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 3866 86/03/17 بندرگز 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  3500 تن   
 استان: لرستان  

2 ع : فرم    :صفحه 50 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

افزا كشت شيميايي كود توليد تعاوني  :واحد نام        1 
٢٥٥٥باريك آب روستاي فيروزآباد الشتر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 066335222555 ندارد   
٩پ كشاورزي روبروي انقالب خ امام م الشتر  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09163631245 ندارد   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5891 85/03/22 الشتر 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  25000 تن   
جامد صورت به آودآامل  25000 تن   
خرم شيمي رازي  :واحد نام        2 
سنگ شهرك اباد خرم  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09161613730 ندارد   
سنگ شهرك اباد خرم  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09161613730 ندارد   
زجوا آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
اباد  خرم   84/08/29 13812 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  20000 تن 84/08/29   
پور تقي عسگر -طوسي اختراعي جعفر سيد  :واحد نام        3 
صنعتي ناحيه - كوهدشت  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 021-66602343   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 7795 84/05/19  آوهدشت 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  10000 تن 84/05/19   
)خاص یسهام (افالک یمیش زرع شرکت  :واحد نام        4 
٢ شماره صنعتي شهرك اباد خرم  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09161611349 09166693611   
٢ شماره صنعتي شهرك اباد خرم  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09161611349 ندارد   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 84/05/17 7717 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  10000 تن 84/05/17   

2 ع : رمف    :صفحه 51 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

)خاص سهامي (زكريا شيمي  :واحد نام        5 
كمربندي جاده ٢ كيلومتر - ١ شماره صنعتي شهرك روبروي -اباد خرم  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 2204153 2204153   
رهنگف چهاراه-اباد خرم٠  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 091616162184 09161612184   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
اباد  خرم   84/09/27 15489 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  12500 تن 84/09/27   
سپيددانه فرايند شيمي  :واحد نام        6 
٦كيلومتر  پارسيلون جاده - آباد  خرم  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09163604975 09163604975   
٦كيلومتر  پارسيلون جاده - آباد خرم  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09163604975 09163604975   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
اباد  خرم   85/07/08 13970 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  18750 تن 70/07/09   
ماداكتو سيز  شيميايي  :واحد نام        7 
:كارگاه آدرس  )٢ صنعتي شهرك(٤٣٥٦٢٤  ت ١٧  پ فاتحي شعيد  ك اباد  قاضي   
كارگاه وفاكس تلفن   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز هشمار  
اباد  خرم   82/09/19 11649 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  18000 تن 82/09/19   
دورود زاگرس كود  :واحد نام        8 
٥ بروجردكيلومتر جاده - درود  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09166650695 4238390   
٤پال ٤ كوچه گاندي خيابان تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09166650995   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 8573 84/05/31 دورود 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  8000 تن 84/05/31   

2 ع : فرم    :صفحه 52 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

)خاص سهامي(زارع ماكرو كامل كود  :واحد نام        9 
زانوگه جاده ٣ كيلومتر كوهدشت  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 06636222448 09125112664   
زانوگه جاده ٣ كيلومتر كوهدشت  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 06636220196 09125112664   
جواز خرينآ تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 7444 84/05/12  آوهدشت 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  15000 تن 84/05/12   
ساكي مصطفي  :واحد نام       10 
٣پ دوم ك عصر ولي خخ دورود  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09161654305 09161654305   
٣پ ومد ك عصر ولي خخ دورود  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09161654305 09161654305   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1039 83/02/05 دورود 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  11250 تن 83/02/05   
اليگودرز زرين مهر  :واحد نام       11 
٠٩١٦١٦٣٠٠١٢ ت تبريزي شمس ككك چمران شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09161630012 ندارد   
١٠ ك اليگودرز صنعتي  شهرك  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 83/03/26 3980 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت هب آودآامل  18000 تن 83/03/26   
لك هاشم  :واحد نام       12 
٤پالك ٤ كوچه گاندي خيابان تهران  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09166622740 09166622740   
٥ك بابامحمد روستاي به نرسيده آباد بهرام جاده دورود  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09166622740 06654228212   
جواز نآخري تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 2966 84/03/01 دورود 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  12500 تن 84/03/01   
 استان: مازندران  

2 ع : فرم    :صفحه 53 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

)خ س (خزر تابان پرديس  :واحد نام        1 
D١٨ قطعه سوادكوه صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09121163263 09121442246   
٣٠٧ واحد خزر شاهين شهرك آباد فرح ج ساري  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن -01245220774 01245220773   
 5220772 
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 2898 84/02/25  سوادآوه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  14000 تن 84/02/25   
كود الريجان توليدي تعاوني  :واحد نام        2 
چمستان صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0121-2226023 09121246725   
٣ طبقه ٢٤ پالك ٣٢ آفتاب آمل  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 4616816496 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 25323 84/10/15 نور 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  10000 تن 84/10/15   
:واحد نام  )خ س(ميالد كود توليدي        3 
درونكالي صنعتي ناحيه افروز گنج جاده بابل  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 01113372929 3379930   
٨٣پالك شاهد كوچه تهران خ قائمشهر  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 01232278699 09113149040   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 32622 85/10/03  بابل 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  4500 تن 83/04/11   
خزر كود سامان  :واحد نام        4 
شورمست صنعتي شهرك سوادكوه  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 091111241046 09111244122   
شورمست صنعتي شهرك سوادكوه  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5983 82/04/08  سوادآوه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد بصورت آامل آود 10500 تن 82/04/08   

2 ع : فرم    :صفحه 54 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

اميري صالحي رضي سيد  :واحد نام        5 
شرقي درونكالي صنعتي ناحيه افروز گنج ج بابل  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3272930 0   
شرقي درونكالي صنعتي ناحيه افروز گنج ج بابل  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09113110770 01113289500   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 4490 85/02/19  بابل 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  5000 تن 85/2/19   
:واحد نام  )خ س(سوادكوه سبز طالي        6 
شورمست صنعتي شهرك -سوادكوه  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09111230149 09111241046   
:دفترمركزي آدرس سوادكوه   
مركزي وفاكس تلفن 09111230149 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 6487 83/04/09  سوادآوه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  گرانل ماآرو  آامل آود 10500 تن 83/04/09 
) خ  س( شمال زرين زرخيز كود  :واحد نام        7 
دو فاز عبداهللا امامزاده صنعتي شهرك آمل  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 01212203575 01212203771   
٦٨ شماره فوقاني ط جعفريان تجاري جتمعم صفوي نواب خ بابل  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 01112257505 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 20138 82/11/18  آمل 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد   بصورت  آامل آود 19000 تن 82/11/18   
)خ س (شمال گلفام كود  :واحد نام        8 
عبداهللا زاده امام صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 01212203658 0   
٢ فاز عبداهللا امامزاده صنعتي شهرك آمل  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0911112119 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 6712 84/03/28  آمل 

بهربرداري تاريخ تظرفي واحدسنجش  محصول 
جامد صورت به آودآامل  19000 تن 84/03/28   
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

:واحد نام  )خ س (شمال كشاورز كيميا        9 
٢ فاز عبداهللا امامزاده صنعتي شهرك آمل  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 01212203576 01212203771   
جعفريان تجاري مجتمع صفوي نواب خ بابل  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 01112257505 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 21537 83/10/13  آمل 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل 30000 تن 83/10/13   
 استان: مرآزي  
اسداله       باباعلي  :واحد نام        1 
فراهان صنعتي شهرك - تفرش  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0862677-3227   
٧  پ  ياس  ك جنوبي مكران ٥ گلستان پاسداران -  تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2942164   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 5506 82/04/15  تفرش 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  9000 تن 82/04/15 
هونياك پارت  :واحد نام        2 
زهرا بوئين جاده ابتداي رنگرز راه سه  صنعتي قطب -  زرنديه  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09121370716 44496377   
١٥  پ طالقاني متري ١٢ صفهانيا اشرفي  پونك -  تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 021-44496377 44496377   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 8729 84/05/20 زرنديه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  12000 تن 84/05/20 
:واحد نام  اراك پاالدشيمي        3 
٣  كوشش انتهاي كشتارگاه خ تهران جاده ١٢ كيلومتر -  اراك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3161632   
٥ واحد ٩ پ گاندي خ - تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 8788557 8788706   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1380 81/02/18  اراك 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  17000 تن 81/02/18 
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

:واحد نام پتروكودساوه        4 
شيمي شهاب  جنب رنگرز گردنه -  ساوه  :كارگاه آدرس   
رگاهكا وفاكس تلفن 09112332029   
٥٢ پ وردايني خ اميراتابك خ مطهري خ - تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 8302872   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 6169 82/04/26  ساوه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  18000 تن 82/04/26 
)مكمل ( شيمي پرشيان  :حدوا نام        5 
١٩ خ شهرصنعتي -  ساوه  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 3061 3062   
١/٢٠  پ ٢  ك ميرعماد خ مطهري -  تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 8750811   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 10560 81/07/28  ساوه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  6500 تن 0 
ساوه قائم شيمي تعاوني  :واحد نام        6 
ارجرود روستاي روبروي همدان جاده ٣٨كيلومتر -  ساوه  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
يكتا گچ كوره دشت آريان آباد غرق جاده ٤٠ كيلومتر -  ساوه  :دفترمركزي آدرس   
زيمرك وفاكس تلفن 2247384 2242998   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 2537 83/02/30  ساوه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  17500 تن 83/02/30 
:واحد نام  سامان شيميائي توسعه        7 
٣٤٤٤ آشتيان  تفرش دوراهي   نبش -  تفرش  :كارگاه آدرس   
كارگاه كسوفا تلفن 08626263444 0   
:دفترمركزي آدرس 0   
مركزي وفاكس تلفن 88903482   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 20597 86/08/14  تفرش 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  17500 تن 81/02/18 
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب اسبراس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

شيمي ساينا  :واحد نام        8 
چيپال خيابان انتهاي تهران جاده ١٢ كيلومتر - اراك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 4131316   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09181613166   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 8764 84/05/22  اراك 

بهربرداري ختاري  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  5000 تن -84/05/22 
:واحد نام  سروتوشه گذاري سرمايه        9 
آزاد بعدازدانشگاه صنعتي قطب - فرمهين  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 08626622024   
٨  ش  شريف  ك ني قره خ -  تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 8902919 8891033   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 4949 82/04/07  تفرش 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  9000 تن 82/04/07 
اراك شيمي شاهق  :واحد نام       10 
آباد ايبك صنعتي شهرك - اراك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09188612067 0   
:دفترمركزي آدرس 0   
مركزي وفاكس تلفن 0   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 18409 85/10/10  اراك 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  5000 تن 85/10/10   
)مكمل( ساوه شيمي   شهاب  :واحد نام       11 
٨٣٢٢٢٣  زهرا بوئين وراهي به دهنرسي تهران جاده -   ساوه  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
زاده زيرك نبش وراويني خ اميراتابك خ مطهري استاد خ تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 02188302872   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 15804 80/08/09 زرنديه 

بهربرداري تاريخ تظرفي واحدسنجش  محصول 
  جامد صورت به آودآامل  10000 تن 0 
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

:واحد نام  مهرجاويدان شيمي       12 
طرازناهيد روستاي احمدآباد جاده -   ساوه  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن   
٢ ط ٢٧ پ جاويد ك زرتشت باالتراز وليعصر خ - تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 8902919 8891033   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 20744 80/12/18  ساوه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  10500 تن 80/12/18 
:واحد نام  آذين چهره شيميائي       13 
٨٨٠٩٥٠٦  مسجدالمهدي روبروي زاويه -   ساوه  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 2914 09121114670   
٢ ط ٧٠٥ ساختمان شاهرود نبش فردوسي خ - تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 88889240 88889240   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 20815 80/12/05 زرنديه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  30000 تن 80/12/05 
كود صنعت فرايند  :واحد نام       14 
٢٢٠٢  ٢١ خ شهرصنعتي -   ساوه  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 2202   
٨ ش ١١ ك سرافراز خ بهشتي خ - تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 8752360   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 2703 81/03/12  ساوه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  5000 تن 81/03/12 
بهار  گلبن  :واحد نام       15 
:كارگاه آدرس  المهدي مسجد روبروي بعداززاويه تهران جاده -   ساوه   
ارگاهك وفاكس تلفن 02565263609   
٣ ط ٦ واحد ٩٣ ش ١٣و١١ خ بين آباد يوسف - تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 8725918 8725919   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 19276 80/12/07 زرنديه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  40000 تن 80/12/07 
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

ترازناهيد شيمي ماهان  :واحد نام       16 
آباد احمد جاده -  ساوه  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 02562373316   
٦٨ پ طرازناهيد روستاي -  ساوه  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 2373451   
رستانشه  جواز آخرين تاريخ  جواز شماره  
 4240 83/03/27  ساوه 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  16000 تن 83/03/27 
)مكمل   (فراهان شيمي نوين  :واحد نام       17 
آباد ايبك صنعتي شهرك فراهان جاده١٨كيلومتر - اراك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس لفنت 08623423245   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 4950 82/04/07  اراك 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  14500 تن 0 
:واحد نام  فراهان شيمي نوين       18 
آباد ايبك تيصنع شهرك فراهان جاده١٨كيلومتر - اراك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09112487250   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1648 81/02/17  اراك 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  3500 تن 81/02/17 
 استان: همدان  
غرب زسا آتي اميد  :واحد نام        1 
٣٢ قطعه اسدآباد صنعتي شهرك  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09183123516   
نمايشگاه جنب آزادگان ميدان -اسدآباد  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0812-3222947   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1801 85/12/20 اسدآباد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
جامد صورت به آودآامل  30000 تن   
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: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

نهاوند خزل كيميادانه توليد تعاوني  :واحد نام        2 
گرديان جاده ابتداي شهر فيروزان  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0852-3723058 0852-3723057   
امداد كميته جنب شهر فيروزان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09188510664   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1482 83/05/18 نهاوند 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  25000 تن 83/05/18 
لتكاشيمي ماكروگرانول كود توليدي  :واحد نام        3 
١٣كيلومتر كرمانشاه جاده  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0812-3223405   
بنزين پمپ جنب الدين سيدجمال ميدان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0812-3234838   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1448 83/01/29 اسدآباد 

بهربرداري ختاري  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  10000 تن 83/01/29 
غرب دادكود  :واحد نام        4 
آورزمان دهنو اراضي  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09122245408   
٣٨ پ خيري خيابان نياوران - تهران  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0851-2228013   
نشهرستا  جواز آخرين تاريخ  جواز شماره  
 1590 84/04/15 اسدآباد 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  5000 تن 84/04/15 
گسترماد شيمي  :واحد نام        5 
١٥ ك تهران جاده  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09183110569   
ميرآب كوچه نبش شريعتي خيابان - همدان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0811-8256564   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1721 85/04/15  همدان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  6500 تن 84/02/08 

2 ع : فرم    :صفحه 61 



: گزارش تاريخ  محصول نتخابا براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

هكمتانه كود زرين شيميايي صنايع  :واحد نام        6 
مفتح نيروگاه جنب ٥٦ ك تهران جاده  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0812-5342010   
١٩ پ مهران بست بن شبيري متري٨ سعيديه -  هندان  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 0811-8260899 0811-8253071   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1470 83/04/10  آبودرآهنگ 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  9000 تن 83/04/10 
:واحد نام  كودبارهمدان        7 
١٨ خ يكم بلوار  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 0811-4383344   
١٨ خ يكم بلوار  :دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن 09181116440   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 1281 81/02/29  همدان 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
  جامد صورت به آودآامل  5000 تن 81/02/29 
 استان: يزد 
) خاص سهامي(يزد  آبكام  :واحد نام        1 
آباد حسين جاده داخل كوني صنعتي منطقه يزداشكذر  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 03523625412 03523625413   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 85/262 85/12/14 اشكذر 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
مدجا  مرآب  شيميائي  آودهاي 50000 تن 85/12/14   
)خاص سهامي(يزد خاكسازان  :واحد نام        2 
نيكواشكذر صنعتي ناحيه يزدصدوق  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09131521830 7242490   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 85/85 85/05/28 اشكذر 

بهربرداري تاريخ صولمح ظرفيت واحدسنجش  
گرانوله ماآروآامل آود 20000 تن 85/05/28   

2 ع : فرم    :صفحه 62 



: گزارش تاريخ  محصول انتخاب براساس واحدها مشخصات گزارش   
 1386/12/2 

)خاص سهامي(    كودمهر طبس  :واحد نام        3 
صنعتي شهرك طبس يزد  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 03534226032   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 83/76 83/05/25  طبس 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآروگرانوله آودآامل 10000 تن 83/05/25   
:واحد نام  پژوه فرمندشيمي        4 
بافق كودوسم شركت جنب بافق صنعتي شهرك بافق  :كارگاه آدرس   
كارگاه وفاكس تلفن 09112241027   
:دفترمركزي آدرس   
مركزي وفاكس تلفن   
جواز آخرين تاريخ شهرستان  جواز شماره  
 82/19 82/03/24  بافق 

بهربرداري تاريخ  محصول ظرفيت واحدسنجش
ماآروگرانوله آودآامل 18000 تن 82/03/24   

2 ع : فرم    :صفحه 63 



  
  
  
  

  2پیوست 

   دارای مجوز فعالیتآمار کارخانجات 
  در سطح کشور

  
  برگرفته از آمار وزارت صنایع و معادن کشور

  )WIMSنرم افزار (
  



: گزارش تاريخ شهرستان/ استان در محصول توليد اسمي تعدادواحدوظرفيت گزارش   

واحدسنجش  تعداد  آودآامل انواع ظرفيت   24121310 
  شرقي  آذربايجان 11300 تن 3 
  غربي  آذربايجان 1020 تن 3 
  اردبيل 10200 تن 2 
  اصفهان 2843600 تن 11 
 بوشهر 11250 تن 2 
  تهران 72855 تن 16 
رضوي  خراسان 3000 تن 1   
  خوزستان 75000 تن 3 
  زنجان 39000 تن 3 
  سمنان 12500 تن 2 
  فارس 144000 تن 15 
  قزوين 62000 تن 5 
  قم 100 تن 1 
  كرمان 5000 تن 1 
  كرمانشاه 3000 تن 2 
وبويراحمد  كهكيلويه 1000 تن 1   
  گلستان 9000 تن 1 
  انلرست 3700000 تن 3 
  مازندران 28000 تن 5 
  مركزي 30400 تن 4 
  همدان 20000 تن 1 
واحدسنجش جمع 7082225 تن 85   
  تهران 55400000 ليتر 3 
جنوبي  خراسان 100000 ليتر 1   
رضوي  خراسان 1500000 ليتر 1   
  خوزستان 8010000 ليتر 3 
  زنجان 1000000 ليتر 1 
  قزوين 600000 ليتر 1 
  گلستان 200000 ليتر 1 
  مركزي 3010000 ليتر 2 
واحدسنجش جمع 69820000 ليتر 13   
تن هزار 1    فارس 20 
تن هزار 1  واحدسنجش جمع 20   
ليتر هزار 2    شرقي  آذربايجان 35000 
ليتر هزار 1    قزوين 500 
ليتر هزار 2    مازندران 2000 
ليتر هزار 5  واحدسنجش جمع 37500   
متر هزار 1    تانگلس 1500 
متر هزار 1  واحدسنجش جمع 1500   
1 ع : فرم    :صفحه 1 



  
  
  
  
  

  3پیوست 
  صادراتآمار 

  
   کشورسالنامه آمار بازرگانیبرگرفته از 

  1385 تا 1383سالهای 



  1383سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسالمی ایران سال 
                                                         نتیجه جستجو

  
    کشور        تعرفه    کیلوگرم                      ) وزن (  ارزش دالری        ارزش ریالی        

  31051010  بنگالدش                               42،000        153،983،454             18،116
  31051010  بلژیک                                  55،200        871،547،440            102،535
  31051010   اسپانیا                              129،530      1،549،199،106            182،259
  31051010  انگلستان                                68،250        699،450،988             82،288
  31051010   ایتالیا                                     7،740        124،185،712             14،610

  31051010   اردن                                101،500      1،030،632،312            121،251
  31051010    هلند                               230،628      1،966،028،532            231،297
  31051010  ترکیه                                   17،680        280،280،962             32،974

  
                              جمع652،528            6،675،308،506        785،330

 



( 1385 سال(– مقصد کشورهای و تعرفه  حسب بر  صادرات درصد و ارزش و مقدار) 2-4 جدول )  
 

 

دالری ارزش ریالی ارزش  کیلوگرم - وزن  کشور نام    
ترکیه60,000 4,32039,890,880
هند39,850 2,88026,614,080

تعرفه جمع100,850 16,464152,113,584
آب در محلول حتی آمونیوم  ت نیترا  -3102/30/00 

پاکستان1,537,570 420,8003,867,112,700
ارمنستان480,000 136,6601,257,126,841

بحرین198,540 47,500438,472,500
نپال150,000 15,000137,310,000
مالزی60,000 14,400132,379,200

پرو15,000 6,21056,904,525
تعرفه جمع2,441,110 640,5705,889,305,766

سدیم  ت نیترا  -3102/50/00 
ترکیه20,000 6,00055,266,000
تعرفه جمع20,000 6,00055,266,000

ها  سوپرفسفات  -3103/10/00 
عراق109,000 6,53960,289,860
افغانستان90,500 5,43050,044,320

تعرفه جمع199,500 11,969110,334,180
فسفرگیری  عمل ز ا  حاصل  های جوش  -3103/20/00 

مالزی420 4033,698,734
تعرفه جمع420 4033,698,734

نباشد مذکور  دیگری  جای در  که,  فسفاته شیمیائی یا معدنی  کودهای سایر  -3103/90/00 
عراق8,372,487 705,0936,500,752,284
افغانستان3,468,930 278,6732,563,474,209

پاکستان231,920 16,695153,252,020
تعرفه جمع12,073,337 1,000,4609,217,478,513

نباشد مذکور  دیگری  جای در  که  پتاسه شیمیائی یا معدنی  کودهای سایر  -3104/90/00 
آذربایجان5,200 6,03155,587,756
ترکیه40,000 2,88026,593,920

ازبکستان84 764,043 
تعرفه جمع45,284 8,91882,245,719

پتاسیم و فسفر,  زت ا  کننده حاصلخیز عنصر  سه  ی را دا شیمیائی یا معدنی  کودهای  ���
 -

3105/20/00 

ترکمنستان5,000 4,79643,993,708
تعرفه جمع5,000 4,79643,993,708

غیرمذکور معدنی) میکرو(  سایرکودهای   -3105/90/10 
افغانستان47,954 3,45331,873,447



عراق9,670 6936,332,492
تعرفه جمع57,624 4,14538,205,939

غیرمذکور سایرکودهای  -3105/90/90 
افغانستان1,854,340 465,8764,293,437,400

ازبکستان10,061 59,935552,480,830
تاجیکستان3,250 30,783283,757,694
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  4پیوست 
  وارداتآمار 

  
   کشورسالنامه آمار بازرگانیبرگرفته از 

  1385 تا 1383سالهای 
  



  1383سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسالمی ایران سال 
  نتیجه جستجو

  
    کشور        تعرفه     کیلوگرم                      ) وزن(      ارزش ریالی            ارزش دالری  

  31051010  بنگالدش                                42،000        153،983،454             18،116
  31051010    بلژیک                                55،200        871،547،440            102،535
  31051010  اسپانیا                               129،530      1،549،199،106            182،259
  31051010  انگلستان                                68،250        699،450،988             82،288
  31051010  ایتالیا                                      7،740        124،185،712             14،610

  31051010  اردن                                  101،500      1،030،632،312            121،251
  31051010   هلند                                 230،628      1،966،028،532            231،297
  31051010 ترکیه                                    17،680        280،280،962             32،974

  
                             جمع652،528            6،675،308،506       785،330



( 1384 سال(– مبدا کشورهای و تعرفه  حسب بر  واردات درصد و ارزش و مقدار) 1-4 جدول )  
 

 

دالری ارزش ریالی ارزش  کیلوگرم - وزن  کشور نام    
بلژیک62,937,811 13,002,750117,584,596,341

عربی متحده امارات27,611,784 5,922,67453,783,844,139
آلمان39,250 93,395841,679,959

تعرفه جمع90,588,845 19,018,818172,210,120,439
پتاسیم  سولفات  -3104/30/00 

بلژیک157,712,207 49,439,836444,928,915,390
شیلی72,000 36,436328,248,315
چین20,000 13,716125,223,100

تعرفه جمع157,804,207 49,489,987445,382,386,805
نباشد مذکور  دیگری  جای در  که  پتاسه شیمیائی یا معدنی  کودهای سایر  -3104/90/00 

بلژیک22,500 11,276101,589,918
اسپانیا2,761 5,38948,240,487

تعرفه جمع25,261 16,665149,830,405
 3105/10/10- ���کود

اسپانیا211,913 285,8802,568,340,661
هلند90,552 172,6591,567,888,072
فرانسه210,000 158,0431,432,025,130
بلژیک131,250 119,3491,072,036,015

انگلستان40,000 67,525610,915,185
یونان41,600 62,932570,338,785
اردن38,006 56,599507,460,733
عربی متحده امارات21,020 20,677188,018,484
ژاپن14,000 20,092182,920,367

النکا سری23,580 6,39057,458,537
آلمان2,042 4,36139,676,575

تعرفه جمع823,963 974,5088,797,078,544
میکرومعدنی  کودهای  -3105/10/20 
عربی متحده امارات191,698 158,7511,440,401,698

بلژیک3,360 9,18583,221,315
اسپانیا2,400 6,55658,266,055

ترکیه1,540 9568,596,332
تعرفه جمع198,998 175,4471,590,485,400

غیرمذکور کیلوگرم10ز کمترا ناخالص.... هماننددربسته شکال یاا قرص شکل سایرکودهابه  -3105/10/90 
انگلستان56,085 1,261,24911,331,291,551

چین138,720 635,5405,756,771,608
اسپانیا73,011 347,6693,137,716,678
هلند745,190 170,5661,541,940,526



بلژیک84,000 72,402654,658,691
اردن10,726 32,706291,115,547
ایتالیا12,962 27,824253,501,837

آمریکا متحده ایاالت30,000 7,20864,882,155
تعرفه جمع1,150,694 2,555,16323,031,878,593
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( 1385 سال(– مبدا کشورهای و تعرفه  حسب بر  واردات درصد و ارزش و مقدار) 1-4 جدول )  
 

 

دالری ارزش ریالی ارزش  کیلوگرم - وزن  کشور نام    
بلژیک391,894 350,6483,230,179,366
هلند1,557,500 327,2093,015,529,300
عربی متحده امارات519,132 310,7212,849,921,813

تعرفه جمع2,789,654 1,888,98717,373,629,080
پتاسیم کلرور  -3104/20/00 

عربی متحده امارات65,678,766 14,473,720133,235,358,699
بلژیک31,498,986 6,806,08962,500,317,006
چابهار آزاد منطقه31,500,000 6,565,71660,102,560,070

اردن550,000 124,5911,147,357,575
آلمان51,650 110,5091,018,661,725

عرفهت جمع129,279,402 28,080,624258,004,255,075
پتاسیم  سولفات  -3104/30/00 

بلژیک280,298,426 95,154,376875,866,655,963
آلمان31,500,000 10,256,75094,474,926,000

لبنان24,000 11,600107,200,102
تعرفه جمع311,822,426 105,422,727970,448,782,065

نباشد مذکور  دیگری  جای در  که  پتاسه شیمیائی یا معدنی  کودهای سایر  -3104/90/00 
عربی متحده امارات536,000 246,4122,273,473,895
مصر90,000 112,3611,030,686,531
تعرفه جمع626,000 358,7733,304,160,426

��� کود کیلوگرم10کمتراز های دربسته   -3105/10/10 
اردن163,566 237,5112,189,460,989
هلند242,656 235,2272,165,343,171
اسپانیا173,784 203,0161,861,872,764
یونان100,056 190,5431,752,078,490

بلژیک83,223 79,657732,125,845
ایتالیا48,000 45,510420,377,530
چین38,000 19,294177,693,072
ترکیه9,500 15,640143,170,695

آلمان5  2612,403,134
تعرفه جمع858,790 1,026,6589,444,525,691
کیلوگرم10کمتراز های دربسته میکرومعدنی  کودهای   -3105/10/20 
عربی متحده امارات187,057 245,6692,261,151,642
اردن72,959 134,9121,243,892,000
بلژیک100,800 125,0091,152,298,933

هلند147,000 65,749606,209,436
تعرفه جمع507,816 571,3395,263,552,011



غیرمذکور کیلوگرم10ز کمترا ناخالص.... هماننددربسته شکال یاا قرص شکل سایرکودهابه  -3105/10/90 
اسپانیا162,838 777,1477,147,034,428
چین108,460 440,6764,038,609,264
اردن57,484 107,054980,199,497
انگلستان21,584 106,628976,973,049
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  5پیوست 
  

  مبانی محاسبات انرژی
  )آب، برق، گاز(

  
  برای واحدهای صنعتی

  
  
  

  براساس تعرفه های اعالم شده در استان آذربایجان غربی
  
  



  نحوه محاسبه حق انشعاب آب برای واحدهای صنعتی *
  

  برحسب ریالحق انشعاب = مقدار ظرفیت قراردادی برحسب مترمکعب در ماه  * 150000 * 3/1 + 600000
  
  

  )به ریال(آب بهای کاربری های غیرخانگی به ازای هر مترمکعب *
  نوع کاربری   ردیف  سایر شهرها  مرکز استان

20 ≤ X 20 X> 20 ≤ X 20 X> 
  1786  1313  1883  1383  صنعتی  صنعتی و تجاری

  
  

   کیلووات و بیشتر30هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت *
  

  ان با کاربری غیرکشاورزیمتقاضی

ردیف
  

قدرت 
  درخواستی

ولتاژ 
  تحویلی

محدوده 
  شهری

مسئول 
احداث 
خط و 
  پست

  1ستون 
هزینه های عمومی 
  برقراری انشعاب

  2ستون 
+ نیرورسانی 

قدرالسهم 
  زمین

  3ستون 
سهم تجهیزات 

  پست

  - 439230  439230  شرکت  داخل  1
  - 439230 439230  شرکت  2
3  

  
  خارج  ثانویه

  -  - 439230  متقاضی
4  

  
250≤D≤٣٠  

  -  - 439230  متقاضی  داخل و خارج  اولیه
  D * 40/34  439230 110110 + D * 363 + 439230 شرکت  داخل  5

  D * 40/34 439230 110110 + D * 363 + 439230 شرکت  6

7  

  
  خارج  ثانویه

  -  - D * 40/34 + 439230 متقاضی
8  

  
250 ≥D 

  -  - D * 40/34 + 439230 متقاضی  داخل و خارج  اولیه
Dمعرف قدرت قراردادی متقاضی می باشد .  
  



  نحوه محاسبه هزینه برقراری انشعاب و آبونمان گاز *
  

  جدول تعیین ظرفیت کنتور
G100G65G40  G25  G16  G10G6 G4 نوع کنتور  
  ظرفیت کنتور برحسب مترمکعب در ساعت 6 10 16  25 40 10065 160

  :محاسبه هزینه انشعاب و آبونمان در دو حالت زیر صورت می گیرد
   مترمکعب در ساعت160 مصرف با فشار یک چهارم پوند و کمتر از -الف

  .در این حالت هزینه برقراری انشعاب برمبنای ظرفیت کنتور محاسبه می شود
  هزینه برقراری انشعاب برحسب ریال = 128000* ظرفیت کنتور 
  هزینه آبونمان در سال برحسب ریال = 12 * 775 * ظرفیت کنتور

   مترمکعب در ساعت160 پوند و باالتر از 2 مصرف با فشار -ب
  ی انشعابرهزینه برقرا= ثابت =  میلیون ریال 66

  هزینه آبونمان در سال برحسب ریال = 12 * 1375* ظرفیت کنتور 
  
  

  تعرفه های فروش گاز طبیعی*
  )ریال(گازبهاء   لشام  نوع مصرف  شماره تعرفه

  5/158  ....  و واحدهای صنعتی، هتل ها، مسافرخانه ها  صنعتی  3
  

  
 


