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 معرفی پروژه -1

 عنوان طرح : -1 -1
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 نفر 50 ورد نیاز :متعداد پرسنل  -1-7
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 بررسی فنی -2

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 2-1

ها  سلول کولین کلراید، ترکیبی ضروری در جیره پرندگان و پستانداران و مورد نیاز برای عملکرد مناسب

   C5 H14NOن معروف است. فرمول شیمیایی آ (B4 )  4کولین کلراید در جیره طیور به ویتامین ب.است

  .موجب جلوگیری از بروز کبد چرب در پرندگان و پستانداران میگردد کولین.می باشد

فسفاتیدیل .کولین ترکیبی کلیدی برای سنتز دو ملکول مهم یعنی فسفاتیدیل کولین و استیل کولین می باشد

که مهمترین بخش آن راکولین تشکیل می دهد، برای جذب و انتقال چربی ها و ساختار غشا سلولی ضروری  کولین

یک ترکیب واسطه عصبی در سیستم عصبی مرکزی و محیطی است که از کولین و استیل  استیل کولین .می باشد

  .در اعصاب تولید می شود Aکوآنزیم

 

 :کاربرد محصول -2-2

رابر ومت در بیش مقادر بهبود میزان استفاده از متیونین و افزاکولین کلراید به عنوان افزودنی خوراک می تواند 

غ تاثیر خم مربیماری های دام و طیور, و تسریع رشد دام و طیور, بهبود کیفیت گوشت و بهبود میزان تولید ت

ه  می دیز استفایاه نبگذارد. هچنین اخیرا در برخی ازکشورها از کولین کلراید به عنوان یک تنظیم کننده  دررشد گ

 .شود

صول تجاری تولید می شود ودربازارموجود است.جهت مصرف این مح %75این محصول به شکل مایع باغلظت 

ین حالت .درا توسط طیورالزم است این مایع برروی یک حامل مانند ذرت قرارداده شود وتوسط طیوراستفاده شود

 راتولید %65 کولین کلرایددراستان گلستان به مرغدارن عرضه می شود.درحال حاضریک شرکت  %65کولین کلراید 

 می باشد. %75کولین کلراید آن وارداتی  موادعمده  می کندو

 

 رح فرآیند تولید:ش -2-3

ی شود اضافه ملریک اسید هیدروک بهتری متیل آمین ابتدا  راکتور است . سنتز با ،  تولید کولین کلراید مایعروش 

 هتج اتالیزورک عنوان به به اتیلن اکسیداین ترکیب اضافه کردن در راکتور با سپس  می شود .سنتز شیمیایی  و

 . کولین کلراید مایع بدست می آید ،خنثی کردن

ل ذرت بالمی باشد وجهت مصرف درطیورالزم است برروی یک حامل مثل پودر  %75بدست آمده  کولین کلراید

اهش رطوبت پس خشک کردن وکو   کولین کلراید قرار می گیرد  توسط پاشش بر روی بالل ذرتقرارگیرد. پودر 

 .تبدیل میگردد طیورغذای  %65 کولین کلراید به

  

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
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 بررسی  اقتصادی -3

 رآورد تقاضای محصول:ب - 3-1

برای تولید USDAتوسط  2018مصرف سالیانه کولین کلراید ایران  طبق آخرین آمار بدست آمده تا سال 

هزار  7هزار تن خوراک آبزیان (حدود 360میلیون تن خوراک تخمگذار ، 2 میلیون تن خوراک گوشتی ، 4 سالیانه)

، میزان تقاضا  آبزیانو طیورو دامخوراک  یصنعتو افزایش تولید  طیورتن بوده ولی با رشد تقاضای جهانی گوشت 

 برای مصرف کولین درتولیدخوراک افزایش می یابد.

ن خوراک تگرم و در هر  850شایان ذکر است که بر اساس حداقل فرموالسیونها در هر تن خوراک مرغ گوشتی 

ست که اگر نیاز مورد نیاز ا درصد 60گرم کولین کلراید  350در هر تن خوراک آبزیان حدود گرم و  650تخمگذار 

د افزوده ین کلرایار کولو تلفات حین تولید را برآورد بکنیم و در نظر داشته باشیم اختالف در مقد  پولت "مادر  مرغ

د در ز می باشرف نیا سه برابر حداقل مصشده به خوراک نژادهای مختلف دامنه تغییر بسیار متفاوتی دارد و گاها ت

رانه س .گرم می رسیم1000گرم و هر تن خوراک تخمگذار به حدود 1200خوراک گوشتی به عدد  مورد هر تن

 گرم درروز میباشد. 100تا  50مصرف کولین به ازای هر راس 

 سال گذشته :  3ت محصول در میزان صادرا -3-2

 برحسب تن96-92صادرات از سال 

 1396 1395 1394 1393 1392 کدتعرفه

 - - - - - 29231020کولین کلراید پودر

 - - - - - 29231010کولین کلراید مایع

 د.سال گذشته:به علت عدم تولید محصول درکشورو نیاز به محصول فعال صادراتی وجود ندار 5میانگین صادرات 
 

 میزان تولید ساالنه محصول در استان و کشور: – 3-3

 . ندارددر وجوطبق آمار وزارت صنعت، معدن وتجارت تاکنون هیچ کارخانه ای تولید کولین کلراید مایع در کشو

تن وجود  4000 با ظرفیت که محصول نهایی می باشد %65 در استان گلستان یک کارخانه پودر کولین کلراید البته

وهیچ  ایدتبدیل می نم ذرترا توسط پاشش وخشک کردن به کولین با غشا وارداتی  %75دارد که کولین مایع 

ت طیور )کولین واین ماده حیاتی مهم درصنع درکشور وجود ندارد %75زمینه کولین کلراید مایع  کارخانه ای در

 ( وارداتی می باشد . %65پودرکولین کلراید حتی بخش عمده و   %75کلراید مایع 

 سال گذشته : 3صول در واردات مح میزان -3-4

 برحسب تن96-92واردات از سال 

 1396 1395 1394 1393 1392 کدتعرفه

 7369 7937 7123 6803 7248 29231020کولین کلراید پودر

 56 207 76 230 230 29231010کولین کلراید مایع

 تن 3729سال گذشته: 5میانگین واردات 
 

 

 

http://poliv.ir/
http://poliv.ir/
http://poliv.ir/
http://poliv.ir/
http://poliv.ir/
http://poliv.ir/
http://poliv.ir/
http://poliv.ir/
http://poliv.ir/
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 بررسی مالی: -4

 سرمایه ای :هزینه های  -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 3500  3500 زمین

 49898  49898 ساختمان ها و محوطه سازی

 9554  9554 تاسیسات

 400000 4000000 0 ماشین آالت و تجهیزات

 1210  1210 وسائط نقلیه

 4970  4970 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 46913 400000 6913 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 800  800 هزینه های قبل از بهره برداری

 516845 4400000 76845 جمع سرمایه ثابت

 516845 جمع کل

 رفته شده استگریال در نظر  100000( در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بانک مرکزی یورونرخ برابری ارز) .

 

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 ( یورو) 

 جمع کل 

 )میلیون ریال(

 89326 891840 142 ماه ( 2خرید مواد اولیه )

 1137  1137 ماه (1حقوق و دستمزد )

 136  136 ماه (1ها )سایر هزینه 

 90599 891840 1415 جمع

 90559 جمع کل
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 و محوطه سازی : ساختمان ها  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 21000 14000000 1500 سالن تولید

 16800 12000000 1400 انبار

 900 9000000 100 سوله تاسیسات

 900 12000000 75 سالن آزمایشگاه

ساختمانهای اداری 

 ،رفاهی،خدماتی
200 14000000 2800 

 7498 7498000000 - محوطه سازی

 49898   جمع

 
 

 تاسیسات : -4-3

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 برق
 وفرعی اصلی تابلوی همراه به وات کیلو 300انشعاب

  ژنراتور موتور و کشی وکابل
3030 

 گاز
 طراحی همراه مکعب به متر 150000واشتراک انشعاب

 کشی ولوله شبکه
680 

 400 وسایل وسایر کشی لوله همراه به  اینچ 2/1 انشعاب آب

 هوای فشرده
به همراه تاسیسات   مکعبی متر 20 صنعتی کمپرسور2

 مورد نیاز
4791 

 465 24000  اسپیلت عدد7 سرمایش

 188 خط تلفن به همراه کابل کشی4 سیستم ارتباطی

 9554  جمع
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 اشین آالت و تجهیزاتم  -4-4

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )یورو(

 ارزش کل

 )یورو(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 خط کامل سنتز وراکتور

 (آلمان )ازاروپایی
1 400000 400000 400000000000 400000 

 400000     جمع

 .ریال محاسبه گردیده است 100000هریورو       

 یشگاهی ، اداری و ایمنی :لوازم آزما  -4-5

 

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 2000 2000000000 1 لوازم آزمایشگاهی

 2760 2760000000 1 اداری

 210 210000000 1 ایمنی

 4970   جمع

. 

 : وسائط نقلیه -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 60 30000000 2 لیفتراك دستی

 1150 1150000000 1 تنی3لیفتراك 

 1210   جمع
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 بل از بهره برداری :قهزینه های   -4-7

 هزینه کل )میلیون ریال( شرح

 70 هزینه مطالعات و مشاوره و کارشناسی

 20 هزینه تنظیم و ثبت قراردادها

 60 هزینه حقوق و دستمزد در دوره اجرا

 273 هزینه آموزش نیروی انسانی  وراه اندازی

 377 هزینه راه اندازی آزمایشی

 800 جمع
 

 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت تولیدی :

 ته بندی مورد نیاز:مقدار و هزینه مواد اولیه و بسنوع ،  -4-8

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 (یورو)

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 388800 3888000  5400 تن تری متیل آمین

 146304 1463040  1800 تن وارداتی اتیلن اکساید

 720  0.4 1800 تن اسید هیدرو کلریک

 134  0.02 6700 عدد مواد بسته بندی)پاکت(

 535958 5351040    جمع

 

 وع ، نیروی انسانی مورد نیاز:ن -4-9

 جمع حقوق ماهانه حقوق ماهانه  تعداد شرح

 )ریال(

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 کادر اداری :

 480 40000000 40000000 1 مدیریت

 900 75000000 15000000 5 کارمند

 کادر تولید :

 1200 100000000 20000000 5 متخصص

 3240 270000000 15000000 18 ماهر

 3276 273000000 13000000 21 غیر ماهر

 4548    %50هزینه رفاهی 

 13644    جمع
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 وخت و انرژی ساالنه:سهزینه مصرف  -4-10

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 واحدارزش 

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 Kw300 576000 1400 806 برق

 28 4000 7000 مكعب متر آب

 225 1500 150000 مكعب متر گاز طبیعی

 44 400 109500 دقیقه ارتباطات

 1103    جمع

 عمیر و نگهداری  ساالنه:استهالک و ت -4-11

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالك 

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 998 2 3493 7 49898 ساختمان و محوطه سازی

 477 5 955 10 9554 تأسیسات

 16000 4 40000 10 400000 ماشین آالت و تجهیزات

 248 5 994 20 4970 اثاثیه و لوازم اداری

 49 4 242 20 1210 وسیله نقلیه

 17772  45684  465632 جمع

 رآورد درآمد  ساالنه:ب -4-12

 تولید ساالنه شرح
 فروش واحد

 ) ریال( 

 درآمد ریالی

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 )یورو(

 درآمد کل

 )میلیون ریال(

 882000  882000 98000000 9000 %75کولین کلراید مایع 

 882000  882000  9000 جمع

  ریال محاسبه شده است.      682400000قیمت تمام شده محصول به ازای هر تن 

  ریال می باشد.  98000000محصول مشابه در بازار  تنقیمت فروش هر 
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 : طرح توجیه دالیل – 5

 

ام راک دصنعت دام وطیور یکی ازبزرگترین صنایع کشور می باشد.یکی ازمهم ترین مواد مصرفی درصنعت خو

م خوراک دا ر صنعتددارای مزایای فراوان وزمینه مصرف بسیارباالیی وطیور کولین کلراید می باشد.کولین کلراید 

د وبا اده میباشمن این ایران نیز از مصرف کنندگاوطیور داردواز اینرو بازار مصرف بزرگی را شامل میگردد.کشور ما 

ن تامی توجه به عدم وجود تولید کنندگان داخلی نیاز  صنعت دام وطیور کشور تاکنون از طریق واردات

تیل آمین متری   .الزم به ذکراستتولید این محصول در صورت تامین مواد اولیه مقرون به صرفه میباشد میگردد.

ی ال وارداتد کامتولید این محصول و عامل اصلی تعیین کننده کیفیت کولین کلراید میباش که یکی از مواد اصلی

 .است 

 

 :ویژگی ها ، مزایا و مشوق های اجرای طرح در استان – 6

 ر طیوردبه علت وجود  مصرف کننده )تعداد باالی کارخانجات خوراک دام و دسترسی به بازار فروش

 و امکان صادرات کاال استان( 

 عتی استانشرکت شهرکهای صن در ارزان قیمت به زیربنایی خدمات سایر و گاز برق، آب، زمین، تأمین 

  صنعتی واحدهای اندازی راه برای اعطایی تسهیالت و امکانات ارتباطی به دسترسی  

 دسترسی به مرز آسیانه میانه و راه ریلی،هوایی ودریایی جهت صادرات 

 دولتی تسهیالت دریافت امکان 

 
 

 : تماس اطالعات -7

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 نام شرکت : شرکت کیفیت سازان سبز

 آدرس : گرگان . خیابان مالقاتی ششم.مجتمع فراز

 017-32252209تلفن تماس : 

  hsjavad@yahoo.com  پست الکترونیک :
  صنعت معدن تجارت استان گلستاندستگاه اجرایی مربوطه :سازمان 

 نام و نام خانوادگی نماینده :خانم مهندس سمانه رضایی

 زمان صنعت معدن تجارتسا -کاری هفتمش-لوارشکاریب -آدرس :گرگان

 01732345461-4تلفن تماس :

 smtgol.barname@chmail.ir: پست الکترونیک
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