
 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 عیما کیولوژیکود ب دیاحداث واحد تول موضوع 

 تن 333 ظرفیت

 البرز  یپارک علم و فناور اجرا محل
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ه گ
مای
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 میلیون ریال 53.3844 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 55362844 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 26 بهره برداریهزینه های قبل از  

 میلیون ریال 6.6 گردش  در سرمایه 
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 سال 03 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 6636

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 32% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال .38 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
.2% 

 نفر 9 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 معرفی پروژه-1

ت افزایش محصوال بمنظوردر استان البرز تن  333هدف از اجرای طرح احداث واحد تولید کود بیولوژیک مایع به ظرفیت 

 خیزی و باروری خاک5 وتقویت حاصل و همچنین سیب رساندن به اکوسیستم مزرعهآاز نظر کمی وکیفی بدون  کشاورزی

 می باشد. زیست بومتأمین نیازهای غذایی سالم و غنی تر5 برداشت بیشتر بدور از آلوده سازی 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 پارک علم و فناوری البرز  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D9%85


 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 کودهای بیولوژیک 

  :تعریف علمی محصول یا محصوالت براساس مراجع معتبر علمی  -

ه شود ک یاطالق م یکننده ا زیبه مواد حاصل خ یستیز یکودها

 دیمف یهاسمیچند گونه از ارگان ای کیاز  یتعداد کاف یحاو

. شوند یعرضه م یمواد نگهدارنده مناسب یهستند که رو یخاکز

 کیو به عنوان  یکروبیم حیتلق هیبصورت ما یستیز یکودها

 یباال برا دمانموثر و با ران یکروبیم یحامل سوش ها بیترک

که قادرند  هستند ییها سمیکروارگانیم کیولوژیب یشوند. کودها یم فیتعر اهیگ ازیمورد ن ییچند عنصر غذا ای کی نیتام

 یانجام م یکیولوژیپروسه ب کیدر  لیتبد نیکنند و ا لیرا از شکل بال استفاده به شکل قابل استفاده تبد ییعناصر غذا

 .آورد یبوجود نم یآلودگ ستمیکم و در اکوس کیولوژیب یکودها دیتول نهی. هزردیگ

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 جدول کد آیسیک محصول

 واحد سنجش کد آیسیک عنوان التین شرح

 تن Liquid bio-fertilizers 6506506336 کودهای زیستی مایع
 مأخذ: پرتال بهین یاب

 محصول گمرکی تعرفه کد

 حقوق ورودی شرح  تعرفه کد تعرفه

 5 مذکورسایر کودهای غیر  30349393

 مأخذ:سازمان توسعه تجارت ایران

 



 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

سال آینده بطور  4در کود بیولوژیک  تقاضای آتیاینگونه تحلیل می شود که کود بیولوژیک تی بازار آپیش بینی وضعیت 

 635969سال آینده به طور میانگین معادل  4طی  آتی عرضهبرآورد شده است. این در حالی است  تن 435553 میانگین

  .نشان می دهدسال آتی  4طی کمبود را  تن 695523کود بیولوژیک می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی  تن

 کود بیولوژیک                             واحد:تن تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه 

 1331 1331 1331 1334 1333 سال  / شرح 

 0250.3 055592 025492 0359.6 065654 میزان صادرات

 535330 3.5460 .35562 3355.4 665063 میزان تقاضای داخلی

 625252 605626 6354.5 0.5035 065622 کل امکانات عرضه

 -32،231 -31،213 -33،223 -21،332 -21،133 عرضه کمبود
  

جدول فوق نشان می دهد که طی پنج سال آتی با کمبود عرضه مواجه هستیم که با بهره برداری رسیدن طرح مورد بررسی 

 از نیاز آتی تامین خواهد شد لذا زمینه برای ورود واحدهای جدید نیز فراهم است. بخشی

 
 کود بیولوژیک تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه  نمودار
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 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی 

 ظرفیت سالیانه  واحد نام محصول ردیف

 333 تن کود بیولوژیک 0

 

 عملیظرفیت 

 ظرفیت سالیانه  واحد نام محصول ردیف

 54 تن کود بیولوژیک 0

 

لیتر( بدست آمده است با توجه به اینکه  54333)معادل  تن54ظرفیت عملی در فاز اول براساس ظرفیت ماشین آالت 

لیتر ظرفیت  543لیتر می باشد5 با در نظر گرفتن ظرفیت عملی فرمانتورها برابر  433ظرفیت فرمانتورها در فاز اول برابر با 

 فوق محاسبه گردیده است . 

 

 نحوه محاسبه 

 54333روز کاری  333لیتری کود تولید  می شود با در نظر گرفتن  543روز یک بار یک پارت  3توجه به اینکه هر با 

 لیتر( کود تولید می شود. 54333تن)

 

 شاخص های عملیاتی-1

 تعداد  واحد نام محصول ردیف

 333 روز تعداد روز کاری در سال 0

 0 روز تعداد شیفت کاری در روز 6

 . ساعت ساعت کاری در هر شیفتتعداد  3

 

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 فرآیند تولید کود بیولوژیک

 

 مواد اولیه  -2

 محل تامین شرح

 داخلی سولفات منیزیم

 داخلی سولفات آهن

 داخلی کربنات کلسیم

 داخلی سوکروز

 داخلی نمک طعام

 داخلی دی پتاسیم هیدروژن فسفات

 داخلی مالس چغندر

 داخلی آگار

 داخلی ظرف پت یک لیتری

 داخلی لیبل

 داخلی کارتن بسته بندی و سایر



 

 پیش بینی میزان تولید -3

 1332 1331 1331 1331 سال                            شرح    

 54333 54333 53433 66333 جمع میزان تولیدات )کیلوگرم(

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-13

 ارزش شرح شاخص

 32% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 50% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال .38 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 6636 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %2. های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) اولنقطه سربسر در سال 

 %49 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) مبنانقطه سربسر در سال 

 6.3 )میلیون ریال( سال اولمیزان سود)زیان( در 

 0432 )میلیون ریال( سال مبنامیزان سود)زیان( در 

 %80. اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %.648 مبنانسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %.008 اول سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 %2689 مبنا سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


