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                                                    کود مایعسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  نام و کد محصول -1-1

  به طور کلی هر ماده معدنی یا آلی که عناصر مورد نیاز گیاه را از نظـر کمـی و کیفـی تـأمین کنـد و باعـث               

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

  . شود کودها به دو دسته اصلی تقسیم می

  عدنی  کودهاي شیمیایی یا م-الف

   کودهاي آلی و بیولوژیک -ب

  معدنی یا  کودهاي شیمیایی -لفا

این دسته از کودها شامل کودهاي ازته، کودهاي فسفاته، کود کامـل مـاکرو، کودهـاي گـوگردي و کودهـاي                     

  . شود می... ریز مغذي و

 [5],[11],[6] . ارائه شده است1انواع کودهاي معدنی در شکل 

  
  دنیانواع کودهاي مع-1شکل
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  لی یا بیولوژیک  آ کودهاي-ب

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

 کودهاي مایع 

کودهاي کشاورزي که به صورت محلول در آب و به حالت مایع مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد، تحـت                            

  : کودهاي مایع در ادامه ارائه شده استمهمترین  لیست.شناخته می شوند "کودهاي مایع"عنوان کلی 

 کودهاي مایع ازته §

 کودهاي کامل مایع §

 کود میکروبیولوژیک مایع §

   .کودهاي مایع به شرح زیر می باشدکد آیسیک 

ü 24121110:   ازته  )محلول (کودهاي مایع 

ü  24121263:  کودهاي کامل مایع 

ü  24121320: کود میکروبیولوژیک مایع 

 

ازت، ( هر سه عنصر مورد نیاز جهت رشد و تغذیه گیـاه  ن کودهاي کامل مایع به دلیل دارا بود  ،ن در این میا  

در چند سال اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روند رشد سریعتري داشته است و لذا ایـن     ) پتاسیم، فسفر 

  . به عنوان محصول اصلی مورد بررسی در گزارش انتخاب شده است مایعنوع از کودهاي

v  کود کامل مایع(کود مایع(  

 از مهمترین کودهاي تولید داخل کشور اسـت کـه داراي سـه عنـصر اصـلی ازت، فـسفر و           مایع کود کامل     

ـ         .   نیز شناخته می شود     NPKپتاسیم است و تحت عنوان       ه بعضاً در ترکیب این کـود از ترکیبـات روي نیـز ب

 [10],[8].شود میزان بسیار کم استفاده می
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  ود مایعک-1شکل

طبق اطالعات گرفته شده از شرکت خدمات حمایتی کشاورزي که وظیفه تأمین و توزیع کود کشور را بـر         

 درصـد   15محتـوي   عمـدتا   مورد استفاده در اراضی کشاورزي کشور        )جامد و مایع     (عهده دارد، کود کامل     

  .باشد  درصد روي نیز می2 تا 1و بعضاً شامل  (k2O) درصد پتاسیم 15، (P2O5) درصد فسفر 8ازت، 

  شماره تعرفه گمرکی-2-1

کودهاي معدنی یا " تحت عنوان 00/20/3105 از طریق تعرفه  کامل مایعواردات و صادرات کودهاي      

بدیهی است که به . ام می گیرد ج ان")فسفر و پتاسیم ازت،(شیمیایی داراي سه عنصر حاصلخیز کننده 

 بخشی از میزان تبادالت انجام شده به واردات و صادرات کود کامل ،ن تعرفه مذکورددلیل اختصاصی نبو

 [1].مایع اختصاص دارد
  

   شرایط واردات-3-1
  

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی              ) 2(    حقوق پایه طبق ماده     

رش کـاال، انـواع عـوارض و سـایر وجـوه            جمهوري اسالمی ایران، شامل حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفا         

بـه مجمـوع ایـن    . شـود  ارزش گمرکی کاالهـا تعیـین مـی   % 4باشد و معادل     دریافتی از کاالهاي وارداتی می    

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

  .شود می

 [1].به شرح زیر استمورد بررسی کود مایع حقوق ورودي براي 
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  %11:  حقوق پایه  -

   %4:  سود بازرگانی -

  %15: حقوق ورودي -
  

   بررسی و ارائه استاندارد- 4-1

 مربوط ین شده در کشور توسط موسسه استانداردو و همچنین استانداردهاي ملی تداستاندارد جهانی

 [14],[3]. ارائه شده است5-1 در جدول کودهاي مایعبه 

  
  کود هاي مایعاندارد است-1جدول 

  توضیحات  شمارة استاندارد  نام استاندارد
CNS  N4028 مسائل زیست محیطی کود 
BSI 6483 تعیین میزان کارایی کود به روش آزمایشگاهی  

ISIRI 5283 کودها و بهسازي خاك  
ISIRI 3110  انمونه برداري از کوده  

  
  

   قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-1 -5       

  . دالر می باشد22 و 13به ترتیب  لیتري 4 و 1متوسط قیمت جهانی کودهاي کامل مایع در ابعاد     

 [4] .  ارائه شده است5 در جدول  کود کامل مایع داخلی یک نمونهبر اساس استعالم گرفته شده قیمت

  قیمت داخلی کود مایع-2جدول
  موارد مصرف  )ریال(قیمت   مشخصات  نوع بسته بندي

  39500   لیتري1

   لیتري4

 ا(P2O5)، فسفات10ازت 

، 0,18، منیزیم 7پتاس  4/4

، روي 0,1، مس 0,13منگنز 

، آهن 0,02، بر 0,07

 0,003، مولیبدن 0,008

  )درصد(

150000  

صیفی، سبزي، جالیز، مرکبات، 

  . . . باغات و
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   موارد کاربرد-6-1

ت از تمـامی عوامـل مـؤثر در تهیـه آن اسـتفاده      بایـس     انسان براي تأمین غذا که مهمترین نیاز اوست می          

با توجه به رابطه مستقیم مواد غذایی با بخش کشاورزي و همچنین با توجه به روند روز افزون جمعیـت     . نماید

وري از طریـق اسـتفاده بهینـه از     اي قـرار گیـرد، تـا بـا افـزایش بهـره          جهانی، این بخش باید مورد توجه ویژه      

  . جمله کودهاي شیمیایی مواد غذایی مناسب و کافی تهیه شودهاي کشاورزي از  نهاده

  بطور کلی عوامل متعددي نظیر آب، کود، حاصلخیزي خاك و دفع آفات در میزان تولیدات کشاورزي دخیل                  

 حاصلخیزي خاك به عنوان مهمترین عامـل کلیـدي    (WFS) در بیانیه جهانی غذا      1998اما در سال    . هستند

  . ایی و کشاورزي پایدار ذکر شده استدر برقراري امنیت غذ

به طوریکـه مطالعـات انجـام شـده     . باشد از طرف دیگر مهمترین عامل در حاصلخیزي خاك، کود دهی می              

 درصد افزایش تولیدات کشاورزي مرهون مـصرف کـود در   60 الی 33طی سه دهه گذشته بیانگر آن است که        

  . هاي کشاورزي بوده است زمین

دیگر کاربرد اصلی کود مایع همچون سایر کودهاي شـیمیایی تـأمین عناصـر غـذایی خـاك بـه                 به عبارت       

  . وري از خاك است حداکثر بهره منظور تأمین نیاز غذایی گیاهان جهت

  . گیرد هاي زراعی و هم در زمین هاي باغبانی و نیز اراضی شور مورد استفاده قرار می کود مایع هم در زمین

در باغبانی و اراضی شور نیـز کـود کامـل مـایع     . ام محصوالت کشاورزي مناسب می باشد  کود مایع براي تم   

اما ترجیحاً توصیه براي مصرف این کود بایـستی براسـاس آزمـون خـاك صـورت              . گیرد  مورد استفاده قرار می   

  . گیرد
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  مخازن نگهداري کودهاي مایع-2شکل

    

همچنین این کود در درختانی که مشکل زرد برگی مشابه عالئم کمبود ازت و روي دارند نیز مـورد اسـتفاده      

  .گیرد قرار می

بـه   .گیـرد  د استفاده قرار می براي محصوالتی که نیاز به پتاسیم باال دارند، نیز مورکود کامل مایع عالوه بر آن  

محصوالت جالیزي به عنوان کود پایه در زمـان کاشـت و یـا در مرحلـه خـاك دهـی مناسـب         در   عنوان مثال 

  . باشد می

در بعـضی مـوارد   . گیرد هایی که میزان فسفر و پتاسیم آن باالست، مورد استفاده قرار نمی    در خاك  مایع  کود  

 [22-26]. شود  شده و به همراه آب به خاك داده مینیز این کود در سیستم آبیاري تزریق

توان از آن در مزارعی که احتمال وجود یون کلر باال به دلیـل         با توجه به عدم وجود یون کلر در این کود می          

  . شوري وجود دارد نیز استفاده نمود

تعـادلی از عناصـر مـس،    کود مایع با دارا بودن نسبتهاي م     عالوه بر سه عنصر اصلی پتاسیم، فسفر و ازت،             

بـسیار   اثـرات  B6 و B1اي نظیـر  مولیبدن، کلسیم، آهن، وجود ویتامین هاي سـنتز شـده   منگنز، روي، بور و

و افـزایش طـول عمـر و مقاومـت          مثبتی در فرایند گل دهی، غنی سازي میوه، ازدیاد گرده هاي بارورکننـده            

 [32-30] .گیاهان نسبت به بیماري ها دارد

  . تقسیط مصرف گرددهم تواند به صورت   صیفی و سبزي نیز این کود میدر کشت انواع 
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بـه  . کنترل کیفیت آنها پـیش از مـصرف اسـت           کامل مایع  یکی از نکات بسیار مهم در بکار گیري کودهاي           

طور کلی کودهاي تولید شده توسط بخش خصوصی و پتروشیمی ها و همچنـین کودهـاي وارداتـی مـستمرا                

     آزمایشگاهی قرار می گیرند و در صورت غیر اسـتاندارد بـودن از توزیـع آنهـا جلـوگیري         تحت کنترل کیفی و   

       این امر بدین صورت انجام می شـود کـه کودهـاي وارداتـی توسـط نماینـدگی هـاي بنـادر مطـابق           .می شود 

     ده روش هاي استاندارد نمونه برداري شده و براي شـرکت خـدمات حمـایتی جهـت آزمـایش و تائیـد فرسـتا                    

بخش کنترل کیفی امور کود نیز کودهاي ارسالی را از نظر ظـاهري بررسـی و در صـورت تاییـد بـه                  . می شود 

  .آزمایشگاه ارسال می شود

کودهاي تولیدي بخش خصوصی و پتروشیمی ها نیز توسط شعب شرکت در مناطق نمونـه بـرداري شـده و                    

به جـز عناصـر مـوثر کـه مـی بایـست در       . ال می شودهمانند نمونه هاي وارداتی به بخش کنترل کیفیت ارس      

کودهاي شیمیایی در حد استاندارد باشد، عناصر سرب و کادمیوم عناصر مضري هستند که می بایست میـزان      

  .آنها زیر حد تعیین شده باشند

  

   کاالي جایگزین-7-1

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

داراي سه عنصر اصلی مورد نیاز خاك یعنی ازت، فسفر و پتاسیم است در مقایسه با سایر کودهـاي شـیمیایی       

  .  عنصر مورد نیاز خاك هستند، برتري دارد2و معدنی که هر کدام تنها تأمین کننده یک و یا 

سـولفات آمونیـوم،          ( نظیـر کودهـاي ازتـه      به عبـارت دیگـر از ترکیـب سـایر کودهـاي شـیمیایی و معـدنی              

  . ، کودهاي فسفره و کودهاي پتاسیم به عنوان کاالي جایگزین این محصول نام برد)نیترات آمونیوم

هاي تعیین شده اسـت و بکـارگیري آن نیـز      حاوي هر سه عنصر اصلی با نسبتمایع  اما از آنجاکه کود کامل    

شـود در   بینی می  چند کود در مزارع آسان است، داراي ارجحیت بوده و پیش          در مقایسه با استفاده همزمان از     

صورتیکه این کود به راحتی در اختیار کشاورزان قرار گیرد، کشاورزان و مزرعه داران تمایـل بیـشتري نـسبت         

  . به استفاده از این کود نشان دهند
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   اهمیت استراتژیک کاال -8-1

 درصد از صـادرات مـواد   25 درصد اشتغال، 25، 1384 درصد در سال     4/11  بخش کشاورزي با ارزش افزوده      

 درصـد نیـاز غـذایی کـشور اسـت و از ایـن نظـر از        85 درصد تولید ناخالص ملی، تأمین کننده 18غیر نفتی،   

  . اهمیت باالیی برخوردار است

لیـد در واحـد سـطح یـاد     ترین ابزار براي نیل بـه حـداکثر تو      امروزه از کودهاي شیمیایی به عنوان اقتصادي 

یابـد و تقاضـا بـراي مـواد      در شرایطی که هر ساله جمعیت کشور بیش از یک میلیون نفر افزایش می    . شود  می

وري از جملـه کاالهـاي    کود به عنوان عامل اصلی حاصلخیزي خاك و افـزایش بهـره  . غذایی رو به فزونی است  

  . آید استراتژیک داخلی به شمار می

ریزي جهت افزایش تولیـد گنـدم    و همچنین برنامه یت به اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه   همچنین با عنا

، لـزوم  1390 میلیـون تـن در سـال    7/3 و 5/17 بـه  1384 میلیـون تـن در سـال     7/2 و   7/12و ذرت از رقم     

محـسوس  افزایش تولید کود در کشور حتی در صورت افزایش کارایی کود به عنوان کاالیی استراتژیک کـامالً           

  . است

  

   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1 

 [12]. ارائه شده است3 در شکل 2005 تا 1960روند مصرف کود در جهان از سال 
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  2005 تا 1960 روند مصرف کود در جهان از سال -3شکل

  

وند افزایشی داشته  تاکنون ر1960 نشان می دهد، میزان مصرف کود در جهان از سال 3همانطور که شکل 

 میلیون تن در سال رسیده 145  به حدود بیش از 2005به طوریکه میزان مصرف انواع کود در سال . است

  .است

از کل کودهاي مـصرفی جهـان در        ) جامد و مایع  (طبق اطالعات موجود متوسط سهم مصرف کودهاي کامل            

 درصـد بـه   70فی در جهـان حـدود   رامـل مـص  از کل میزان کـود ک .  درصد بوده است18چند سال اخیر حدود   

  . درصد کود مایع بوده است30صورت جامد و 
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  2007آسیا  در سال  در کود کاملتولید کنندگان برخی از -1دول ج
  نام شرکت تولید کننده  نام کشور

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  

  چین

Shenyang Humica Technology Co., Ltd 
  Detik Kagum Sdn Bhd  مالزي

  Homedense Corporation  تایوان

Royal NPK Fertilizers Co., Ltd  
  اندونزي

Pt. Husada Prima  
  Wah Shun Loong Company Limited هنگ کنگ

  Ezzy International  هند

  Natures Glory Industries  فیلیپین

  

  شرایط صادرات-10-1

 ولی جهت .رات بازرگانی کشور شرایط خاصی براي صادرات این محصول وجود نداردبر اساس قوانین و مقر   

ورود به بازار هاي جهانی می بایست محصول تولیدي از استانداردهاي الزم برخوردار بوده و قابلیت رقابت در 

 [1].بازار را داشته باشد
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  وضعیت عرضه و تقاضا-2

  ظرفیت تولید محل واحدها، احدهاي موجود،بررسی و-1-2

  . ارائه شده است3در جدول  )کامل (کود مایعاطالعات مربوط به واحدهاي موجود تولید کننده   

 [2] ) در ساللیتر ( - کود مایع واحدهاي موجود تولید کننده -3جدول 
  مکان  ظرفیت  نام واحد

  آذربایجان غربی  1000000  دشت آذین غرب
  تهران  50  سازگان شیمی
  تهران  100000  هسبزفام فیروزکو

  خراسان جنوبی  5000000  کیمیا کاران فردوس
  کرمانشاه  7200000  شیمی کرد

  گلستان  1000000  شیمیایی  گل سم گرگان
  گیالن  500000  نعمت اله زمانی
  14800050  مجموع

  

  

 [2] در سالهاي مختلف)کامل (کود مایع ظرفیت واحدهاي تولید کننده  -4جدول 

  1386  1385  1384  1383  1382  سال

  ظرفیت

  ) در ساللیتر (
0  50  50  13700050  14800050  

  ظرفیت

  )تن در سال(
0  80  80  21920  23680  

  

  

 به طور قابل توجهی 1385همانطور که مشاهده می شود، ظرفیت تولید کود مایع در کشور در سال 

در سال است اما بر اساس  هزار تن 23 ظرفیت فعلی تولید کود مایع در کشور در حدود .افزایش یافته است

اطالعات گرفته شده از واحدهاي تولید کننده کود در کشور بهره تولید این صنعت در حال حاضر بسیار 

 هزار تنی کود مایع در 23به عبارت دیگر با وجود ظرفیت تولید .  درصد می باشد15-20بین  و در پایین

  .در سال است تن 4027 میزان تولیدي فعلی این محصول در حدود رکشو
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   بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا-2-2 

 5  در جدول، اند که از وزارت صنایع مجوز اخذ نمودهکود مایع طرح هاي در دست اجراي تولید لیست   

  .ارائه شده است

  
 [2]کود مایع  تولیدطرح هاي در دست اجراي-5جدول

  ظرفیت  نام  ردیف
  )لیتر(

  پیشرفت
  مکان  )درصد(

  0  500000  راغهم صنایع سنهد  1

  0  200000  محمد حسین محمدي  2
  آذربایجان شرقی

  60  1000000  پربار باغستان  3

  0  60000  شاپور حسینعلی  4
  آذر بایجان غربی

  اردبیل  0  800  اکبر سروري  5

  0  30000  پتروتجارت مهستان  6

  0  50000  پخش مواد زراعی  7

  0  3000000  شهنام نایی  8

  0  5   فندرسکمجموع شیمی  9

فراورده هاي شیمیایی   10
  0  500000  کیمیاگر

  تهران

چهار محال و   0  1500000  تعاونی گلرنگ بروجن  11
  بختیاري

  0  1500000  تعاونی فالت زیبا  12

  0  15000000  حسن مرداسی  13

  0  1250000  خلف مجدم  14

  خوزستان
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  0  15000000  عبدالکریم مهدي پور  15

  0  500000  اکبر بیگی  16

  0  1000000  تولیدات کود زرافشان  17

  0  600000  تولیدي مهاب شیمی ري  18

  0  1000000  زر افشان  19

  سمنان

    0  5000  ید اله ذوالفقاري  20

  0  500000  آبان آب کرمان  21

  0  850000  علی بابایی  22
  کرمان

  0  1000000  مجتبی خسروي  23

  0  600000  محمد کاظم رضایی  24

  0  1500000   قربانیمهدي  25

  مرکزي

  یزد  0  1000000  فن اوري معدنی گل سنگ  26

  48145805  مجموع

  

) تن77033معادل (مترمکعب 48146ظرفیت واحدهاي در دست اجراي تولید کود مایع در کشور معادل 

   .در سال است

یک واحد  مجوز اخذ شده جهت تولید کود مایع در کشور، تنها 26 از میان همانطور که مشاهده می شود

  نیمی از       در حالت خوشبینانه با احتساب به بهره برداري رسیدن .داراي پیشرفت فیزیکی بوده است

 تن 62195 در سالهاي آتی، ظرفیت تولید این محصول به حدود عطرح هاي در دست اجراي تولید کود مای

  . خواهد رسید1391در سال 
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  محصولسی روند واردات برر-3-2

 ارائه 6جدول در 00/20/3105 از طریق تعرفه 1386 تا 1382 از سال )کامل (کود مایعردات میزان وا  

  [1].شده است

 [1]کود مایع واردات-6جدول 
  تعرفه

  میزان و ارزش واردات  سال
00/20/3105  

  1892  )تن(میزان 
1382  

  1832  )هزار دالر(ارزش 

  3195  )تن(میزان 
1383  

  3614  )هزار دالر(ارزش 

  3059  )تن(میزان 
1384  

  2414  )هزار دالر(ارزش 

  2933  )تن(میزان 
1385  

  2528  )هزار دالر(ارزش 

  3645  )تن(میزان 
1386  

  2692  )هزار دالر(ارزش 

  

بر اساس . چین بوده استهلند و ، بلژیک، از کشورهاي1386 تا 1382عمده واردات ایران بین سالهاي 

 درصد تبادالت انجام شده از طریق تعرفه مذکور به محصول مورد 80د مده در حدوآ لسی هاي به عمربر

  .بررسی در این گزارش اختصاص دارد
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  بررسی روند مصرف-4-2  

 و همـین تـک      ره تولید کشاورزي، محصول عمده گندم بـود       یقبل از وارد شدن محصوالت مختلف در زنج          

از طـرف دیگـر سیاسـت هـاي توسـعه      . ك شده بـود محصولی بودن، سبب تخلیه زمین ها از عناصر غذایی خا 

مصرف آب سبب شده بود که حداکثر اراضی با حداقل مصرف آب زیر کـشت رفتـه و در نتیجـه تمـامی ایـن                     

 [16].عوامل سبب برقراري شرایط آیش و کاهش استفاه از زمین ها گردد

معیت از طرف دیگر، افـزایش  در نیم قرن گذشته با استفاده گسترده از منابع آب از یک طرف و افزایش ج               

امـا در ایـن فرضـیه مـساله             . تولید در واحد سطح به عنوان مهمترین چالش در این زمینه مطرح شـده اسـت               

کود دهی چه در زمین هاي آبی و چه در زمین هاي دیم در نظر گرفتـه نـشده بـود و فـشارها بـراي افـزایش        

شتند سبب شده بود که فقر کشاورزان و نیز فقر زمین هـا  تولید از زمین هایی که مدیریت و تغذیه مناسب ندا    

  . افزایش یابد

با توجه به تمامی مسائل ذکر شده، مهمترین و بهترین روش براي شکـستن ایـن دور تسلـسل اسـتفاده از           

توجه دولت به این مساله سبب شروع آزمایشهایی براي افزایش تولید با استفاده از کود گردیـد                 . کود می باشد  

رونـد   . شروع و از آن زمان تا کنون به صورت افزایشی ادامـه دارد 1960ا روند مصرف کود در ایران از دهه      و لذ 

  . سال گذشته در شکل زیر ارائه شده است40مصرف کل کودها در کشور در 
  

  
 [17] سال گذشته20 روند مصرف کل کودها در کشور در -4شکل
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 مصرف کودهاي دیگر از جمله کودهاي کامل (N,P)در چند سال اخیر در کنار مصرف کودهاي سابق 

همچنین تحقیقات نشان داد در مناطقی از . ماکرو، کودهاي بیولوژیک و کودهاي ریز مغذي نیز مطرح شد

خلیه پتاسیم به صورت گسترده رخ داده است که این امر مبین نیاز به ایران به دلیل سابقه و کشت زیاد ت

  . می باشدN,P,Kکود داراي هر سه عنصر مورد نیاز خاك شامل 

 کود مایع در کشور و به عبارت دیگر میزان تولید و واردات منهاي میزان صادرات در میزان مصرف ظاهري

  .هر سال در جدول زیر ارائه شده است

  
 )تن در سال (- در سالهاي مختلفکود مایع ظاهري زان مصرفمی -7جدول 
  1386  1385  1384  1383  1382  سال

  4026  3726  14  14  0  تولید

  2916  2346  3059  3195  1892  واردات

  0  0  0  0  0  صادرات

  6942  6072  3073  3209  1892  مصرف ظاهري

  

 هزار تن در سال است 7 نزدیک به مانطور که مشاهده می شود میزان مصرف فعلی کود مایع در کشوره  

میزان زمینهاي زیرکشت انواع محصوالت کشاورزي، بسیار کمتر از استانداردهاي که این رقم با توجه به 

  .جهانی است

 درصد بوده است و لذا پیش بینی 15متوسط درصد رشد ساالنه مصرف کودمایع در سالهاي اخیر حدود 

 هزار تن 14 میزان مصرف کود مایع در کشور به حدود 1391 سال می شود با احتساب این میزان رشد، تا

  . این میزان نیز در مقایسه با استانداردهاي جهانی بسیار پایین است.در سال برسد

 عالوه برآن با توجه به سیاست هاي دولت در جایگزینی کودهاي شیمیایی به جاي کودهاي حیوانی و 

 استفاده بهینه از زمین هاي کشاورزي، پیش بینی می شود میزان صنعتی به منظور تقویت خاك و در نتیجه

  .مصرف آتی کودهاي مایع به بیش از میزان ذکر شده نیز برسد
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  ز آغاز برنامه سوم تاکنونبررسی روندصادرات ا-5-2

 [1].پنج سال اخیر آماري مبنی بر صادرات این محصول گزارش نشده استبر اساس اطالعات موجود در    

  

  ز به محصول با اولویت صادراتبررسی نیا-6-2

بـر  .  تـن در سـال مـی باشـد    23680همانطور که ذکر شد، ظرفیت فعلی تولید کود مایع در کشور حـدود                

اساس اطالعات گرفته شده از واحدهاي فعال تولید کننده این محصول و کارشناسان مرتبط با ایـن صـنعت ،                   

امل مایع در کشور به دلیل عدم دسترسی آسان به مـواد اولیـه مـورد        بهره تولید واحدهاي تولید کننده کود ک      

بسیار پایین و حـدود   نیاز و همچنین نبودن فرهنگ موجود در استفاده از کودهاي کامل مایع بین کشاورزان،             

  . درصد می باشد20-15

هزار تن جهـت   77 طرح در دست اجرا با مجموع ظرفیت     26بر اساس اطالعات گرفته شده از وزارت صنایع           

در . تولید کودهاي مایع در کشور وجود دارد که در این میان تنها یک طرح داراي پیشرفت فیزیکی بوده است               

بهره برداري رسیدن نیمی از طرح هاي در دست اجراي تولیـد کـود مـایع در               حالت خوشبینانه با احتساب به    

  .ن در سال خواهد رسید ت62195 به حدود 1391کشور، ظرفیت تولید این محصول در سال 

بـا احتـساب متوسـط رشـد        . تن بـرآورد شـده اسـت       6942میزان مصرف فعلی کودهاي مایع در کشور حدود         

 به حـدود  1391مصرف این محصول در چند سال اخیر، پیش بینی می شود میزان مصرف کود مایع در سال             

 جـایگزینی ایـن کـود بـه جـاي      امید است با توجه به سیاسـت گـذاري دولـت در          . هزار تن در سال برسد     14

ارائه تسهیالت الزم به واحدهاي فعال تولید کننده در راسـتاي تـامین مـواد        کودهاي تک عنصري و همچنین      

اولیه و نیز فروش محصول،  میزان عرضه و تقاضاي این کود در کشور در سالهاي آتی به بیش از میـزان ذکـر                

  .شده نیز برسد

با وجود دارا بودن بازار مناسب صادراتی کود مایع، به دالیلی از جمله محدود بودن تولیـد و عـدم دارا بـودن              

 اخیـر گـزارش   سال5 کیفیت قابل رقابت با محصوالت خارجی موجود در بازار، صادراتی براي این محصول در        

 رقابت با محـصوالت خـارجی       پیش بینی می شود چنانچه کیفیت محصول تولیدي در کشور قابل           .نشده است 
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موجود در بازار گردد و همچنین استانداردهاي الزم را کسب نماید، با توجـه بـه عـدم وجـود سـابقه صـادرات         

  .  تن براي این محصول در چند سال آتی متصور خواهد بود5000امکان صادراتی معادل 

  : به صورت زیر می باشدکود مایعدر نهایت جمع بندي بازار انواع 

  تن23680: فیت فعلیظر •

  تن62195: پیش بینی ظرفیت آتی •

  تن14000: پتانسیل مصرف آتی •

   تن5000: امکان کسب بازار صادراتی •

 جوابگـوي میـزان     آتـی  ظرفیت تولید کود مایع موجود در کشور در سالهاي         همانطور که ارقام نشان می دهد،     

ن محـصول اشـباع مـی باشـد و لـذا احـداث         ت خواهد بود و به عبارت دیگر بازار ایـ         اردامصرف و همچنین ص   

واحدي با حداقل ظرفیت اقتصادي جهت تولید محصول با کیفیت باال و قابل رقابت در بازارهاي جهانی صـرفا              

  .جهت صادرات پیشنهاد می گردد
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  بررسی تکنولوژي تولید-3 

 [12],[15,[8,[4]:است شده تشکیل اساسی بخش 4 از تولیدکودمایع فرآیند
  
 تر گرید فسفریک اسید تصفیه واحد-1

 کود تولید جهت حدود موردنیاز تا ) درصد53(شده خریداري غلظت حدود ازتصفیه اسید فسفریک 

  )درصد68حدود (مایع

  آمونیوم فسفات پلی پایه محلول تهیه واحد-2

خزن مله اول در در این مرحله جهت تهیه محلول پایه پلی فسفات آمونیوم اسید فسفریک تصفیه شده در مرح

  .همزن دار و مجهز به سیستم خنک کننده با آمونیاك در شرایط عملیاتی ویژه مخلوط می گردد
  

  آمونیوم نیترات– اوره محلول تهیه  واحد-3

 نیترات  درصد وزنی نیتروژن می باشد که از افزایش و اختالط اوره و32 حاوي  تهیه شده در این بخشمخلوط

 .آمونیوم تهیه می شود

   و سومدوم مرحله از شده تهیه محلولهاي اختالط مرحله-4
  
ط محلولهاي تهیه شده در مراحل قبلی و همچنین میکروالمنتهاي مورد نیـاز خـاك از               الدر این مرحله اخت      

مین عنصر پتاسیم مورد نیـاز خـاك       اسولفات پتاسیم نیز جهت ت    . انجام می گیرد  ...قبیل مولیبدن، بور، مس و      

  . به سیستم اضافه می گردددر این مرحله

پس از نهایتا محصول عملیات همگن سازي محصول حاصل که به صورت مایع است انجام می گیرد و    

  .عملیات خنک سازي بسته بندي شده و قابل عرضه به بازار خواهد بود
  

  نقاط ضعف و قوت تکنولوژي هاي مرسوم-4

 مرحله اختالط است و فرایند دیگري جهـت تولیـد آن   فرایند تولید محصول شامل چند  همانطور که ذکر شد،   

  .ارائه نشده است
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 از اهمیـت  Mixing که واکنش شیمیایی خاصی طی فرایند تولید انجام نمی گیرد بخش اختالط یا          آنجااز     

  .خاصی برخوردار است

  .می شوند زیرا در این بخش اجزاي مختلف کود با نسبت هاي معین به صورت فیزیکی با یکدیگر ترکیب 

  

   برآورد سرمایه گذاري در حداقل ظرفیت اقتصادي-5

 تن در سال 1250ابت مورد نیاز جهت احداث واحد تولید کود کامل مایع با ظرفیت ثمیزان سرمایه گذاري   

  .به تفکیک ارزیابی و ارائه شده است

  

v زمین  

متر مربع برآورد می شـود، بـا در    3000در حدود  کود مایعمیزان زمین مورد نیاز جهت احداث واحد تولید      

میلیـون   600یـد زمـین در حـدود     رهزار ریال، هزینـه خ     200نظر گرفتن قیمت هر مترمربع زمین در حدود         

  .ریال برآورد می شود

  هزینه خرید زمین-10جدول 
  )میلیون ریال(کل هزینه خرید زمین   )متر مربع/هزار ریال(هزینه   متراژ زمین

3000 200 600 
  

v ح و محوطه سازيتسطی  

  . به تفکیک ارائه شده است11هزینه مورد نیاز جهت محوطه سازي، تسطیح و دیوار کشی در جدول 

  هزینه تسطیح و محوطه سازي-11جدول

 بخش
  مساحت

 )متر مربع (
  مبلغ واحد

 )هزار ریال/متر مربع (
 هزینه کل

 120 40 3000 تسطیح زمین
 131 300 438 دیوار کشی

آسفالت و جدول کشی و فضاي خیابان کشی و 
 سبز

1800 90 162 

 413 مجموع
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v ساختمان سازي  

هزینه مورد نیاز جهت ساخت سوله تولید و انبارهـا و همچنـین هزینـه سـاخت سـاختمانهاي       12در جدول    

  .اداري و خدماتی ارائه شده است

  
  

  هزینه ساختمان سازي-12جدول
 هزینه کل )زار ریاله/متر مربع(مبلغ واحد  )متر مربع(متراژ  بخش

 1350 2700 500 سالن تولید
 500 2500 200 سولۀ انبار مواد اولیه

 750 2500 300  انبار محصول سولۀ

 375 2500 150 هاي تاسیسات سوله

 260 2600 100 نگهبانی

 600 3000 200 ماتیساختمانهاي اداري وخد

 3835 مجموع
  

v تجهیزات اصلی و جانبی  

ایط رط فیزیکی مواد اولیـه تحـت شـ    شامل اختالعمت فراید تولید ارائه شد، تولید کود مای    همانطور که در قس   

بـه عبـارت دیگـر    . عملیاتی خاص می باشد و هیچ گونه واکنش شیمیایی خاصی طی فرایند انجام نمی گیـرد            

 مـی   مواد اولیه و تانک هـاي همـزن دار جهـت اخـتالط           هیزات اصلی مورد نیاز واحد شامل مخازن ذخیر       هتج

تـامین تجهیـزات   د تولید و تجهیزات مورد نیاز کل هزینه هاي مرتبط با     نبا توجه به عدم پیچیدگی فرای     . باشد

  .واحد به صورت ریالی لحاظ شده است

 تـن در    1250 بر اساس استعالم انجام شده ، هزینه مورد نیاز جهت خرید تجهیزات اصلی طـرح بـا ظرفیـت                    

  .ورد شده استآر میلیون ریال ب55807سال حدود 

  . میلیون ریال برآورد شده است11161همچنین هزینه نصب و تاسیسات جانبی مورد نیاز واحد معادل 
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v ابزار دقیق، لوله کشی و عایق کاري 

      درصد قیمت تجهیزات اصلی و هزینه مربوط به عایق کاري و لولـه کـشی حـدود          8هزینه ابزار دقیق معادل       

بر این اساس هزینه مورد نیـاز جهـت ابـزار دقیـق و           . ی در نظر گرفته شده است      درصد قیمت تجهیزات اصل    6

  . میلیون ریال برآورد شده است3348 و4465لوله کشی و عایق کاري به ترتیب 

  

v وسایل نقلیه و لوازم اداري  

امپیوتر،  لوازم اداري مـورد نیـاز واحـد شـامل میـز و صـندلی،ک       نیزهزینه هاي مربوط به خرید وسایل نقلیه و    

  . میلیون ریال ارزیابی شده است840حدود ... قفسه بندي انبارها و

  

v هزینه هاي قبل از بهره برداري 

  هزینه هاي قبل از بهره برداري طرح شامل، هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوز، آموزش پرسـنل، هزینـه هـاي                      

 .آورد می شود میلیون ریال بر903جانبی مالی و هزینه بهره برداري آزمایشی در حدود 

 

v هزینه هاي پیش بینی نشده 

 . طرح به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده لحاظ شده است ثابت درصد هزینه هاي سرمایه گذاري5  

        13 تـن در سـال در جـدول    1250  بـا ظرفیـت   کـود مـایع  کل هزینه سرمایه گذاري ثابت واحد تولید انـواع    

  .جمع بندي شده است
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 کود مایعنه سرمایه گذاري ثابت واحد تولید هزی-13جدول

 )میلیون ریال(کل هزینه  عنوان

 600 هزینه خرید زمین 

 667   و انشعابمحوطه سازي

 3835  ساختمان سازي

 66968 تجهیزات اصلی و تاسیسات زیربنایی

 4465 ابزار دقیق

 3348 لوله کشی و عایق کاري

 840 لوازم اداري و وسایل نقلیه

 903  ه هاي قبل از بهره برداريهزین

 4081 هزینه هاي پیش بینی نشده 

 85707 مجموع

  

  مواد اولیه مورد نیاز-6

 تـن در    1250(لیست مواد اولیه مورد نیاز واحد به همراه میزان مصرف سالیانه آنهـا بـراي ظرفیـت انتخـابی                    

  . ارائه شده است7در جدول )  سال

  مواد اولیه مورد نیاز-11جدول
 )تن ( ساالنهمیزان مصرف مادهنام 

 450 اسید فسفریک
 150 آمونیاك 
 103 اوره

 127  ومنیترات آمونی
 100  سولفات پتاسیم

کربن فعال، مولیبدات سدیم، (سایر مواد 
 66  )سولفات مس، تترابورات سدیم

  

  قسمت اعظم مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور قابل تامین می باشند
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  قه مناسب براي اجراي طرح پیشنهاد منط-7

در مورد مسئله مکان یابی احداث واحد و یا طرح، مدلها و روشـهاي متعـددي وجـود دارد کـه پارامترهـاي                        

از مهمترین پارامترهـاي  . کنند بسیار مهم، اساسی و مؤثر در دستیابی به محل مناسب اجراي طرح دخالت می         

  :ه نمودتوان به موارد ذیل اشار موجود در این رابطه می

  )جمعیت کاري و اداري مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال( نیروي انسانی -1

  )ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین( قیمت زمین -2

  )جهت افزایش میزان سوددهی طرح( معافیت مالیاتی -3

  )میپارامتر بسیار مهم در طرحهاي پتروشی( دستیابی به منابع تامین مواد اولیه -4

   امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز-5

از آنجا که طرح در حداقل ظرفیت مد نظر است، در ظرفیت هاي پایین مشکل حمل و نقل ماده اولیـه وجـود         

  . لذا از نظر تامین ماده اولیه محدودیتی در مکان احداث واحد وجود ندارد. ندارد

 پیچیدگی خاصی ندارد و نیاز به نیروي کار لزوما مجرب جهت کار با          مایعولید کود     با توجه به اینکه فرایند ت     

       تجهیزات واحد وجود ندارد، از لحاظ تـامین نیـروي انـسانی نیـز مـشکلی در مکـان احـداث واحـد احـساس                          

در . اردلذا احداث واحد در استانهایی که نیروي کار ارزان تر است، جهـت کـاهش هزینـه اولویـت د      . نمی شود 

که از مزایاي معافیت مالیـاتی و سـایر تـسهیالت نیـز         ... نهایت استانهاي محروم نظیر استان ایالم، کرمانشاه و       

  .برخوردارند می توانند به عنوان مکان احداث واحد در نظر گرفته شود

  

 وضعیت تامین نیروي انسانی -8

 لـذا تعـدادي از کارکنـان بـصورت     .رد کـار خواهـد کـ   و سه شیفت مداوم  کارخانه بصورتبا توجه به اینکه 

کارکنـان بخـش نوبتکـار بـه چهـار گـروه تقـسیم                   . نوبتکار و تعدادي بصورت روزکار مشغول بکار خواهند بود        

 سـاعته حـضور داشـته و گـروه چهـارم در حـال اسـتراحت        8شوند که در هر روز سه گروه در سه شیفت   می

  . ارائه شده است14جدول وزکار در تعداد کارکنان بخش نوبتکار و ر. خواهد بود
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  نیروي انسانی مورد نیاز واحد-14جدول 
 تعداد سمت بخش

 1  مدیر عامل

 1 مسئول اداري و مالی

 2 کارمند اداري و مالی

  1 مسئول تدارکات

 2 منشی

  1 انباردار

 1 راننده

 1  نظافتچی و آبدارچی

  اداري و
  مدیریت

 4  نگهبان

 1  لیدمدیر تو

 4  مهندس فرایند

 4  تکنسین خط تولید
 تولید

 4  سادهکارگر 

  27  مجموع
 

 یزان یوتیلیتی، امکانات مخابراتی و ارتباطیتعیین م -9

  :هاي یوتیلیتی مورد استفاده در این فرآیند شامل موارد زیر است سیستم

  برق  -1

  برق مورد نیاز جهت تجهیزات اصلی، تاسیسات و روشنایی سالن ها    

  آب  -2

  شامل آب آشامیدنی و آب مورد نیاز فضاي سبز   

  جهت سرمایش و گرمایش ساختمانها: سوخت-3

  .جمع بندي شده است15میزان یوتیلیتی سالیانه واحد در جدول   
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  یوتیلیتی مورد نیاز براي واحد -15جدول

  میزان مصرف  شرح  ردیف
 3265  )مترمکعب(آب  1

  1408000  )کیلو وات ساعت (برق  2

  32000  )مترمکعب(سوخت   3

 
  
 
  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -10

  

 و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) محصوالت و ماشین آالت( حمایت تعرفه گمرکی -الف 

این ماشین آالت پـس از  . در اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود          

حقوق گمرکی که در حال حاضـر  . الت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد     تستهاي اولیه و عدم مشک    

  .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

از طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می شود، مستلزم پرداخـت حقـوق             

وشبختانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات مـشوقهایی            خ. گمرکی می باشند  

  .  براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد

  ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -ب

ي صـنعتی اعطـاي تـسهیالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و        هـا  هاي مالی براي طـرح    یکی از مهمترین حمایت   

در ادامه شرایط این تـسهیالت  . باشد تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می      

  . هاي صنعتی آمده است براي طرح

تـا  گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان شده                 در بخش سرمایه   -1

  . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70سقف 

سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی بـا   ساختمان و محوطه  -1-1

 . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 
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 درصـد و در غیـر ایـن    90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب            -1-2

  . گردد  درصد محاسبه می75 ضریب صورت با

 درصـد  70گذاري ثابـت کمتـر از         آالت خارجی در سرمایه     گذاري ماشین   در صورتیکه حجم سرمایه    -1-3

 درصـد محاسـبه   70 جهت دریافت تسهیالت ریـالی بـا ضـریب    1-1باشد، اقالم اشاره شده در بند    

 . گردد می

رسند سرمایه در گردش مورد نیـاز آنهـا بـه     ي میبردار هایی که به مرحله بهره   این امکان وجود دارد، طرح     -2

  .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70میزان 

 درصـد و نـرخ سـود    12هاي بلند مدت و کوتاه مـدت در بخـش صـنعت        نرخ سود تسهیالت ریالی در وام      -3

خ مبلغ تسهیالت اعطایی و نر    % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود          و هزینه  Libor+ 2%تسهیالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت می3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیـت طـرح از               -4

 . شود  سال در نظر گرفته می8نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

 10ذخیره ارزي براي مناطق کم توسـعه یافتـه و محـروم    حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب         -5

 . شود سال در نظر گرفته می

 : باشد هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می عالوه بر تسهیالت مالی معافیت

رح  درصد معافیت مالیاتی شامل طـ      80برداري    هاي صنعتی، چهار سال اول بهره       ك  با اجراي طرح در شهر     -1

  . خواهد شد

  . برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2

 درصد سـود ناخـالص تعیـین    25) هاي صنعتی و مناطق محروم به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . شده است
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  تجزیه و تحلیل -11
  

بر اساس اطالعات گرفته شـده      .  تن در سال می باشد     23680ظرفیت فعلی تولید کود مایع در کشور حدود            

از واحدهاي فعال تولید کننده این محصول و کارشناسان مرتبط با این صنعت ، بهره تولیـد واحـدهاي تولیـد               

کننده کود کامل مایع در کشور به دلیل عدم دسترسی آسان بـه مـواد اولیـه مـورد نیـاز و همچنـین نبـودن                   

         درصـد  15-20از کودهـاي کامـل مـایع بـین کشاورزان،بـسیار پـایین و حـدود                 فرهنگ موجود در اسـتفاده      

  .می باشد

 هزار تن جهت 77 طرح در دست اجرا با مجموع ظرفیت         26بر اساس اطالعات گرفته شده از وزارت صنایع            

در . تولید کودهاي مایع در کشور وجود دارد که در این میان تنها یک طرح داراي پیشرفت فیزیکی بوده است               

بهره برداري رسیدن نیمی از طرح هاي در دست اجراي تولیـد کـود مـایع در               حالت خوشبینانه با احتساب به    

  . تن در سال خواهد رسید62195 به حدود 1391کشور، ظرفیت تولید این محصول در سال 

د بـا احتـساب متوسـط رشـ       . تن بـرآورد شـده اسـت       6942میزان مصرف فعلی کودهاي مایع در کشور حدود         

 به حـدود  1391مصرف این محصول در چند سال اخیر، پیش بینی می شود میزان مصرف کود مایع در سال             

امید است با توجه به سیاسـت گـذاري دولـت در جـایگزینی ایـن کـود بـه جـاي               .  هزار تن در سال برسد     14

تاي تـامین مـواد   کودهاي تک عنصري و همچنین ارائه تسهیالت الزم به واحدهاي فعال تولید کننده در راسـ          

اولیه و نیز فروش محصول،  میزان عرضه و تقاضاي این کود در کشور در سالهاي آتی به بیش از میـزان ذکـر                

  .شده نیز برسد

با وجود دارا بودن بازار مناسب صادراتی کود مایع، به دالیلی از جمله محدود بودن تولید و عـدم دارا بـودن                  

اخیر گـزارش  سال  5رجی موجود در بازار ، صادراتی براي این محصول در       کیفیت قابل رقابت با محصوالت خا     

پیش بینی می شود چنانچه کیفیت محصول تولیدي در کشور قابل رقابت با محـصوالت خـارجی                 . نشده است 

 در موجود در بازار گردد و همچنین استانداردهاي الزم را کسب نماید، با توجه به عدم وجود سـابقه صـادرات         

  .  تن براي این محصول در چند سال آتی متصور خواهد بود5000امکان صادراتی معادل وشبینانه حالت خ
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جوابگوي میزان آتی  ظرفیت تولید کود مایع موجود در کشور، در سالهاي           همانطور که ارقام نشان می دهد،        

اشباع می باشد و آینده  در سالهاي ت خواهد بود و به عبارت دیگر بازار این محصول          اردامصرف و همچنین ص   

  :لذا

 تن در سال در استانهاي ایالم و کرمانشاه به منظور استفاده 1250احداث واحدي با حداقل ظرفیت اقتصادي 

از تسهیالت خاص این مناطق،  جهت تولید محصول با کیفیت باال و قابل رقابت در بازارهاي جهانی  و صرفا 

  .جهت صادرات پیشنهاد می گردد
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12. www.alibaba.com 
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