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  خالصه طرح

  محلول بلودومتیل  نام محصول
   تن50  ظرفیت پیشنهادی طرح
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   نفر16  ال زاییاشتغ
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  50  اداری

  0  سالن تولید
  100  انبار مواد اولیه
  100  انبار محصول

  0  آشپزخانه

  زیر بنا

  25  رخت کن و نماز خانه و سرویس ها
  14196600  )هزار ریال(سرمایه ثابت 

  16128100  )هزارریال(سرمایه در گردش
  1500  )بمتر مکع( مصرف ساالنه آب 
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ساالنه 
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  9000  )لیتر(بنزین

  مراکز استان  محل پیشنهادی برای احداث طرح
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  :مقدمه 

میکروسکوپی  باکتری ها ، ویروس ها ، قارچ های: میکرو ارگانیسم ها موجودات ریز ذره بینی مانند 

میکروبیولوژی که گرایشی از  علم. ح دیده نمی شوند و پروتوزوئرها هستند که باچشم غیر مسل

در این علم ارتباط میکرو . پردازد  زیست شناسی است به بررسی و مطالعه میکرو ارگانیسم ها می

عالیتر مانند انسان ، حیوانات و گیاهان بررسی می  ارگانیسم ها با خودشان و همچنین با موجودات

میکروبیولوژی پزشکی ، : مختلفی دارند که عبارتند از  علم میکروبیولوژی گرایش های. شود 

  میکروبیولوژی صنعتی میکروبیولوژی غذایی و

 :نقش میکروارگانیسم ها در محیط زیست

اگر میکروارگانیسم ها به رنگ قرمز بودند ما اکنون همه جهان را به رنگ قرمز میدیدیم و این بدین 

میکروارگانیسم ها در همه . یه کره زمین را پوشانده اندمعناست که آنها مانند یک الیه تمام سطح ال

 درون یخهای قطب شمال تا درون آتشفشانها و از درون کویرها تا ژرفای   از. جا حضور دارند

از روی پوست و مویمان تا درون سیستم گوارشی بدنمان و به شکل ساده همه جا و همه . اقیانوسها

از ویژگیهای آن در پزشکی و تولید خوراک بهره برده اند و دهه  و هزاران سال است که انسان ها. جا

  .هاست که کشورهای مترقی جهان از آن در عرصه های گوناگون استفاده می کنند

    نمونه میکروارگانیسم وجود دارد؛3بطور کلی در طبیعت 

   regenerative microorganisms) احیاء کننده ها(سازندهها  •

     neutral microorganisms) ت طلب هاسازش کارها، فرص(خنثی  •

 degenerative) فاسد کننده های تدریجی(تجزیه کننده ها  •

microorganisms   
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™EM                     در گروه سازنده ها و احیاء کننده ها قرار دارند آنها می توانند مستقیم و یا غیر مـستقیم از

.  زیست را به ارمغان بیاورند     فاسد شدن مواد جلوگیری کنند و بدینوسیله سالمتی جانداران و محیط          

میکروارگانیسم های تجزیه کننده دقیقاً بر خالف راه و روش میکروارگانیسم های سـازنده هـا عمـل                  

میکروارگانیسم های خنثی، سازشکارها یا فرصت طلب ها بزرگترین گروه را تـشکیل مـی               . می کنند 

بنابراین هنگامی کـه در آن      . نندآنها در محیط از گروهی که حاکم و چیره است پیروی می ک            . دهند

محیط میکروارگانیسم های سازنده و احیا کننده حکمفرما می شوند خنثی ها یا همان فرصت طلبها                

از اینرو استفاده از ریزجانداران کـارآ روز بـه روز عرصـه هـای               . به روند سازندگی و احیاء می پیوندند      

  .تازه را در ابعاد گوناگون می گشاید
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   میزی میکروارگانیسمهانگ آر

  مزایای رنگ آمیزی را نام ببرید؟ – 1

 ایجاد تضاد بین میکروارگانیسمها و زمینه آنها، که در نتیجه باعث تمایز اشکال مختلف می – 1

  . شود

 امکان بررسی ساختمانهای داخلی سلول باکتریها، مثل دیواره سلولی، واکوئل، یا ضمائم – 2

  . هسته را فراهم می نماید

  .  به باکتری شناس امکان می دهد که در درشت نمایی بیشتر استفاده کند– 3

    ماده رنگی را تعریف کنید؟– 2

مواد رنگی اغلب امالحی هستند که یکی از یونهای آنها رنگی است یک ملح یا نمک ترکیبی است 

ماده رنگی . ده استکه از یک یون با بارالکتریکی مثبت و یک یون با بار الکتریکی منفی تشکیل ش

 >--- -- ساده متیلن بلو در حقیقت ملح کلرو متین بلو می باشد که تجزیه آن کلرورمتیلن بلو 

  کلرور + متین بلو 
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  معرفی محصول

و  اینـدیکاتورعمل کـرده  -اُکـس -متیلن بلو یـک مـاده رنگـزای فونکـسیونل کـه بـه عنـوان یـک رد        

های  آزمایش یکی از.باشد می) بی رنگ/آبی (نگهای مختلف های اکسید یا احیاء شده دارای ر درحالت

شـود ، آزمـایش    مـی  های موجود در شیر خام تخمین زده تعیین کیفیت شیر که با آن تعداد باکتری

متیلن بلـو  .رود ها به کار می محیط کشت ائوزین متیلن بلو در کشت میکروب. احیای متیلن بلو است

 .شود ده میآمیزی بافتها نیز استفا  رنگبرای

 
 

Chemical Formula  C16H18N3CIS 
Molecular Weight  319.85 gm / mole 
Chemical Name  3,7-bis(Dimethylamino)-phenazathionium chloride Tetramethylthionine chloride 
CAS Registration  61-73-4 
Application  Stain, Redox indicator, Injection 
C.I No 52015        
 Appearance   Dark Green Crystalline Powder 
Assay (as is basis) 80 % - 85% 
Assay (on dry basis) 98% -101% 

Loss on dryin g  
10% -20% 

  
Solubility Clear Blue Solution 
Ash content   1% Max 
Residual Solvent Nil 
Aluminium 100 ppm Max 
Cadmium 1ppm Max 
Chromium 10ppm Max 
Copper 50ppm Max 
Tin 10 ppm Max 
Iron    100ppm Max 
Mangenese 10ppm Max 
Mercury Nil 
Molybdenum 10ppm Max 

  



           
  گیالنشرکت شهرکهای صنعتی استان   
 

 ٩

 نام و کد محصول

  متیلن بلو: نام محصول 

  برای این محصول کدی تعریف نشده است  

   شماره تعرفه گمرکی-2-1
 در سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران نیست اما متیلن بلو شماره تعرفه گمرکی با نام آمینو 

  .می باشد   دروکربونها و مشتقات هالوژنه  بصورت کد کلی هی29022900 شماره تعرفه گمرکی

   شرایط واردات -3-1
% 4برای وارد کردن این محصول قوانین خاصی وجود ندارد و وارد کنندگان می توانند با پرداخت 

  .عوارض گمرکی نسبت به ورود کاال اقدام نمایند 

   بررسی و ارائه استاندارد ملی-4-1

  . محصول وجود نداردی ایننه استاندارد داخلی خاصی براهیچ گو

   بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت-5-1

  )دالر/کیلوگرم (

  مورد مصرف  قیمت  وزن  محصول

 محیط کشت  ریال450,000  گرمی500 آلمان
  مصرف دارو   ریال1200000  500  آلمان
  دارو جهت آبزیان   دالر9  500  آلمان

  
 ل براساس کاربرد آن بسیار متنوع می باشدضمنا الزم به ذکر است که قیمت این محصو

. 
  com.nextag.www :منبع 
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   موارد مصرف و کاربرد-6-1

  مت هموگلوبینمى ایدیوپاتیک و یا ثانوى به دارو،

  پادزهر در مسمومیت با سیانید، 

  گذارى طبى و جراحی،  رنگ آشکارساز براى نشانه

  ادرارى اگزاالتی، هاى  سنگ

  E.coli هاى مجارى ادرارى با علل  عفونت

  ، کلبسیال،

   انتروباکتر،

 p.morganii,p.vulgaris, p.mirabilis ،سراتیا  

  . سیتروباکتر

 . در اسید یا باز به شکلهای متفاوتی درمی آیندشناساگرها

  گلبرگ گل سرخ  •

  . آید کاغذ تورنسل که از درخت لیتموس به دست می •

که اگر در یک محلول بیاندازیم و محلول باز باشد به سرعت محلول را ( فنل فتالینمحلول •

  ) کند به رنگ لبو می

  محلولو متیل اورانژ  •

  محلول متیلن بلو  •

  آید کاغذ پی اچ که از ترکیب محلولهای باال به دست می •
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یرد، آزمایش یکی از آزمایش هایی که به منظور ارزیابی کیفیت باکتریایی شیر خام صورت می گ

اساس این آزمایش احیای متیلن بلوی افزوده شده به شیر، در اثر فعالیت . احیای متیلن بلو است

به منظور بررسی میزان همبستگی . متابولیکی باکتری های آن و بی رنگ شدن متیلن بلو می باشد

 شمارش شده شیر نتایج این آزمایش و همچنین تاثیر بعضی متغیرهای دیگر شیر با تعداد باکترهای

 1377، در نیمه دوم سال )Standard Plate Count-SPC(به روش استاندارد شمارش پلیت 

 نمونه برداشته 112از شیرهای دریافتی کارخانه شیر پاستوریزه پاک پی شهرکرد به صورت تصادفی 

و شد و دما، وزن مخصوص، اسیدیته، تعداد سلول های سوماتیک، مدت زمان احیای متیلن بل

)Methylene Blue Reduction Time) ،(MBRT ( و تعداد باکتری های شیر به روش

SPCضریب همبستگی .  اندازه گیری شدند)r ( بینLog10 SPC و MBRT و 0,41- معادل 

 با Log10 SPCهمبستگی بین .  بود0,28 و تعداد سلول های سوماتیک Log10 SPCبین 

و اسیدیته ) p=0.235(ام دریافت ، دمای شیر در هنگ)p=0.072(وزن مخصوص 

)p=0.745 ( این تحقیق نشان داد که برای ارزیابی کیفیت .  درصد معنی دار نبود5در سطح

همچنین با توجه به ضعیف . بهداشتی شیر خام گاو نمی توان از متغیرهای مذکور استفاده نمود

 نمی توان MBRT، با استفاده از روش MBRT و Log10 SPCبودن ضریب همبستگی بین 

لذا توصیه می شود که به جای . ارزیابی مناسبی از کیفیت باکتریایی شیر خام گاو به دست آورد

 از روش هایی که تعداد باکتریهای موجود در شیر را شمارش می کنند از MBRTاستفاده از روش 

  . استفاده نمودFlow cytometry و SPC ،Spiral plating ،Plate loopجمله روش 
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 ) 1 آزمایش ردکتاز( روش احیای آبی متیلن -بستنی و خامه 

  هدف و دامنه کاربرد1 
هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای ارزیابی کیفیت بهداشتی خامه و بستنی بوسیله 

  .باشد احیأ معرف آبی متیلن می

ده شده مدارک زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع دا

  است 

شود  محلول آبی متیلن به نمونه بستنی یا خامه رقیق شده با محلول رینگر اضافه می

  .شود سپس مخلوط میگردد و گرمخانه گذاری می

دهد در نتیجه آبی  احیأ نمونه را کاهش می/ ، توان اکسیداسیون  گرمخانه گذاری

 نشان دهنده چگونگی رنگ شدن در واقع زمان الزم برای بی. شود رنگ می متیلن بی

  . کیفیت نمونه است

 ماهی های زینتی آکواریومی کاربردآبی متیلن یا متیلن بلو در بیماریهای

Methylthionate Chloride, Urolene Blue , methylene blue  

 بلو یا آبی متیلن بر کاهش شیوع عفونت های باکتریایی و شواهد موجود حاکی است که متیلن

  از اثر متیلن بلو  در درمان عوارض پروتوزوائی هم.  های آب شیرین موثر استقارچی تخم ماهی

 .یاد شده است

درمان انگل های خارجی و مسمومیت ماهی ناشی از نیتریت در آب به  داروی متیلن بلو برای

 .مدت به کار میرود صورت غوطه وری طوالنی

رچی در آکواریوم به عنوان یک عامل  و قا عوامل باکتریایی متیلن بلو برای کاهش امکان حضور

 ای دارد که میتواند به تنهایی و یا در ترکیب با مواد دیگر به کار پیشگیری کننده کاربرد گسترده

 .برود
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باکتریایی و قارچی یاد شده است اما در خصوص بیماریهای  اگرچه از متیلن بلو برای مقابله با عوامل

 :  استتوصیه شده زیر نیز کاربرد متیلن بلو

ich, velvet, Cryptocaryon, Amyloodinium, other protozoa, monogenetic 
trematodes 

کاربرد متیلن  های بیولوژیکی در آب سود میبرند ،**********در سیستمهای متراکمی که از 

نکته توجه  باید به این.بلو توصیه نمیشود زیرا برای باکتریهای سیکل ازت سمی است 

ترکیبشان  م که بسیاری از داروهایی که برای آبزیان استفاده میشوند درداشته باشی

 .حاوی متیلن بلو هستند

در آب سبب رنگی شدن اشیا و بستر داخل محوطه پرورش به خصوص  کاربرد متیلن بلو

 .استفاده در آب میشود وسایل پالستیکی مورد

 

 :دیگر متیلن بلو عبارتند از نامهای

Methylthionate Chloride, Urolene Blue 

متیلن بلو به یاد داشته باشیم که متیلن بلو برای گیاهان آکواریومی سمی  ضمن کاربرد

باکتریهای نیتریفیکاسیون کننده را از بین میبرد و نباید به مدت طوالتی در  است و نیز

 استفاده شود اکواریوم

جود است که متیلن بلو پرورشی نیز شواهدی مو در خو پذیری جانداران دریایی به محیط

 toxicity of nitrite and .دهد توانسته سمیت نیتریت و سیانید را کاهش

cyanide 

مت هموگلوبین را به هموگلوبین مفید در خون ماهی ها تغییر میدهد و  متیلن بلو پیوند

  . مدت جانداران تازه معرفی شده به آکواریوم مناسب است برای حمام کوتاه



           
  گیالنشرکت شهرکهای صنعتی استان   
 

 ١٤

  الهای جایگزین بررسی کا-7-1 

 محیط کشت برلیانت گرین بایل براث

 محیط کشت برلیانت گرین آگار

 Nutrient agar محیط کشت

 محیط کشت برین هارت اینفیوژن براث

 گلیکوالت محیط کشت تیو

 XLD agar محیط کشت

 براث اوره ، Urea broth محیط کشت

 آگار ، تریپل شوگر ایرون TSI agar محیط کشت

 Simmon Citrat agar محیط کشت

 الSIM agar محیط کشت

 ، Selenit Broth محیط کشت

 ، SCC محیط کشت

 SC محیط کشت

 براث ل ، نوترینت nutrient broth محیط کشت

 محیط کشت برین هارت اینفیوژن آگار

 Muller hinton agar محیط کشت

 ، MRVP محیط کشت

 مانیتول سالت agar Manitul salt محیط کشت

 Malonate broth محیط کشت



           
  گیالنشرکت شهرکهای صنعتی استان   
 

 ١٥

 الیزین ایرون آگار Lysin Iron agar محیط کشت

 ائوزین متیلن بلو EMB محیط کشت

 بروسال آگار brucella agar محیط کشت

 blood agar محیط کشت

 محیط کشت آگار آگار

 محیط کشت فنل رد اگار

 ل محیط کشت بالد آگار

 محیط کشت فنل رد براث

 محیط کشت محیط ژیولیتی کانتونی

 جهت مخمّر و کپک CGA ط کشت محیطمحی

 محیط کشت الکتوز براث

 براث محیط کشت تریپتون سویا براث کازو

 محیط کشت مکانکی براث

 کازو آگار محیط کشت تریپتون سوی آگار

 کشت تریپتون واتر محیط

 محیط کشت یست اکستراکت

 آگار محیط کشت تریپل شوگر آیرون

 محیط کشت بایل اسکولین آگار

  ویولت رد بایل گلوکز آگارمحیط کشت

 کشت تتراتیونات براث محیط
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 آگار TCBS محیط کشت

 محیط کشت استارچ آگار

 سیمون سیترات آگار محیط کشت

 محیط کشت سلنیت سیستئین براث

 براث F محیط کشت سلنیت

 محیط کشت سابرود دکستروز آگار

 سالمونال شیگال آگارSS محیط کشت

 مدیوم SIM کشت محیط

 بیرد پارکر آگارمحیط کشت 

 یال محیط کشت ویولت رد بایل آگار

 محیط کشت پتیتو دکستروز آگار

 محیط کشت پلیت کانت آگار

 واتر محیط کشت پپتون

 براث اوره محیط کشت

 ویولت رد بایل آگار VRB محیط کشت محیط

 محیط کشت بکتو پپتون

 محیط کشت نوترینت آگار

 اورنج سرم آگار محیط کشت

 نتمحیط کشت نوتری

 محیط کشت بیسموت سولفیت آگار
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 مولر هینتون آگار محیط کشت

 محیط کشت مانیتول سالت آگار

 حرکت محیطMRVP محیط کشت آگار

 محیط کشت مکانکی آگار های

 ائوزین متیلن بلو آگار EMB محیط کشت

 براث EC کشت محیط

 محیط کشت دکستروز آگار

 محیط کشت کوکد میت مدیوم

 ارسیتریماید آگ محیط کشت

 محیط کشت بافر پپتون واتر

  اینفیوژن برین هارت BHI محیط کشت
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   اهمیت استراتژیک کاال در دنیای امروز-8-1

با توجه به کاربردهای بسیار زیاد این محصول مواردی را جهت اهمیت آن در دنیای 

 امروز معرفی می کنیم 

با توجه به ضرورت تعیین وسعت . استنکروز کبد به دنبال ترومای بالنت، تهدید کننده حیات فرد 

ضایعه نکروز کبد به منظور برداشت دقیق بافت آسیب دیده و کاهش عوارض ثانویه، در مطالعه 

  حاضر، تاثیر ماده رنگی متیلن بلو در جداسازی مناطق نکروتیک و زنده کبد

شد ، اخیرا  تفاده میاس) مانند مسمومیت با سیانید (متهموگلوبینمیمتیلن بلو قبال در درمان موارد 

همچنین فرم خوراکی آن در دندانپزشکی برای تشخیص  .  است  در درمان آلزایمر نیز مطرح شده

 .شود مناطق دارای پالک میکروبی دندان و نیز در تشخیص فیستول در جراحی استفاده می

 کاربرد در صنعت

یندیکاتورعمل کرده و ا- اُکس-متیلن بلو یک ماده رنگزای فونکسیونل که به عنوان یک رد

های  یکی از آزمایش.باشد می) بی رنگ/آبی (های اکسید یا احیاء شده دارای رنگهای مختلف  درحالت

، آزمایش  شود خام تخمین زده می شیر در های موجود  آن تعداد باکتری که با   شیر یین کیفیتتع

  .احیای متیلن بلو است 

متیلن بلو برای رنگ آمیزی بافتها .رود ها به کار می محیط کشت ائوزین متیلن بلو در کشت میکروب

  .شود نیز استفاده می

شده و سپس از  کند وخود به متیلن بلو تبدیل متیلن بلو احیاءشده متهموگلوبین را مجدداً احیاء می

  .گردد طریق ادرار دفع می
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  نوری متیلن بلو در درمان ضایعات لیکن پالن دهانیروش فتودینامیک درمانی با حساسگر

   کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده-9-1
  .عمده کشور تولید کننده در دنیا آلمان می باشد

  

 آلمان
Company name 

Krewel Meuselbach GmbH 

Laborchemie Apolda 
 

 Verkaufsbüro Leipzig 

 Verkaufsbüro Stuttgart 
 

 
 

   شرایط صادرات-10-1
 که هر ساله توسط وزارت بازرگانی براساس آخرین "مقررات صادرات و واردات"مطابق کتابچه 

ورود هر نوع بلودومتیلن که مصرف پزشکی داشته باشد یران منتشر می شود، تصویب نامه هیات وز

  .موکول به موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد
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   وضعیت عرضه و تقاضا-2

   بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید-1-2

  .ر سطح کشور وجود ندارد طبق آمار وزارت صنایع و معادن هیچ گونه واحد فعالی در این زمینه د

   وضعیت طرح های جدید-2-2

  . ندارد د هیچ گونه طرحی وجومتیلن بلو در رابطه با  و معادن طبق آمار وزارت صنایع
 البته ذکر این نکته ضروری است که احتمال تولید این محصول در البراتورهای زیر مجموعه وزارت **

  .وثقی در دست نیستوجود دارد که در این خصوص اماری م بهداشت
  

   بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم-3-2
  

  .بنام این محصول هیچگونه آماری در سایت گمرک ایران چیزی ثبت نشده است
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  آغاز برنامه برنامه سومز بررسی روند مصرف ا-4-2
و مصرف این محصول عمدتا از این ایران می شود وارد این محصول  مواد اولیه با توجه به اینکه

  .طریق تامین می گردد لذا آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد 

  .آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد 

  لویت صادرات تا پایان برنامه چهارمو بررسی نیاز به محصول با ا-6-2

که ..................وبیولوژی و  میکر–داروئی - با توجه به کاربرد بسیار زیاد این محصول در صنایع غذائی

امکان جایگزینی برای این محصول با توجه به دقت استفاده از این محصول در قسمتهای مختلف 

  .این محصول بصورت یکی از اولویتهای اصلی در بخش صادرات خواهد بود
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   : بررسی اجمالی تکنولوژی-3

 )خشک کبمر(روش ساخت مرکب به صورت قرص یا پودر 

  یا قرص مرکب به صورت پودر

  شماره یک فرمول

   گرم60پودر مازو 

  گرم 20پودر زاج سبز 

   گرم1پودر کات کبود 

  گرم 4پودر زاج سفید 

   گرم3پودر شکر 

   گرم10تار  پودر کرم تار

 به صورت خمیر سفت) به نسبت یک و دو(مخلوط کنید و با مقداری گلیسرین و آب  این پودرها را

هر قالب برای تهیه نیم لیتر مرکب کافی .   گرمی بریزید و خشک کنید15های  در قالب آورده و در

  .است

  فرمول شماره دو

   گرم60) رنگ مشکی)نیگروزین

   گرم17جوش شیرین 

   گرم16سید تارتاریک 

   گرم12صمغ عربی 

 .درآید) دانه های کوچک(به صورت گرانول آب به قدر کافی تا مخلوط
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  مرکب آبی خشک

   گرم5آبی رزورسین 

   گرم1اسید اگزالیک 

   گرم14الکتوز 

 .قرص یک گرمی کافی است 20این مقدار برای تهیه 

  مرکب بنفش خشک

   گرم6) بلودومتیل(متیل بنفش

   گرم2اسید اگزالیک 

   گرم12الکتوز 

 .گرمی  قرص یک20برای تهیه 

  خشک مرکب قرمز

  گرم 15 اِاُزین

   گرم5الکتوز 

  قرص یک گرمی20 تهیه برای
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   تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مرسوم-4
  

  .بدلیل نبود تولید در داخل اطالعاتی در خصوص تکنولوژی مرسوم وجود ندارد
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  :بخش مالی طرح 
  :محصول تولیدی 

 ردیف نام محصول ظرفیت تولید واحد

  100 تن
 1 متیلن بلو 

 جمع کل 1،000
  
 : برآورد هزینه ثابت-1

 هزینه های سرمایه ای

 )هزاریال(مبلغ 
شماره 

 یادداشت
 شرح

 زمین 1- 1 303،000

 محوطه سازی 2- 1 546،250

 ساختمان سازی 3- 1 1،785،000

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی 4- 1 7،500،000

 تاسیسات 5- 1 603،000

 وسائل حمل و نقل 6- 1 120،000

 ) درصد هزینه های ساختمان اداری30 الی 20(وسائل دفتری 7- 1 46،875

 ) در صد اقالم باال10(پیش بینی نشده 9- 1 1،090،413

 جمع  11،994،538

 هزینه های قبل از بهره برداری 8- 1 198،000

 جمع کل 12،192،538

  
 12،192،538 =بل از بهره برداریهزینه های ق+هزینه های سرمایه ای:سرمایه ثابت
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 بررسی فنی

                 زمین1-1
  .زمین مورد نظر برای طرح شهرک صنعتی  در نظر گرفته شده است

 

  قیمت کل توضیحات
 )متر مربع(مساحت  قیمت واحد )هزار ریال(

  303،000 202،000 1،500 

  303،000 0 1،500 
  
  
   محوطه سازی-2-1
  

 مقدا ر کار قیمت واحد )هزارریال(زینهکل ه
 شرح کار متر مربع

 خاکبرداری و تسطیح 1،500 250،000 375،000

 حصار کشی 160 250،000 40،000

 آسفالت و پیاده رو سازی 225 250،000 56،250

 ایجاد فضای سبزو روشنائی 300 250،000 75،000

 جمع کل 546،250
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  ساختمان سازی3-1
ای طرح براساس  اصول پیش بینی شده   طراحی گردیده است ساختمانهای اصلی از نوع ساختمانه

 .سوله  و سایر ساختمانها نیز با کیفیت مرغوب از نوع اسکلت فلز پیش بینی گردیده است

 

 کل هزینه
 

 (هزارریال)
 مشخصات قیمت واحد

 فنی
مساحت
متر مربع  شرح نوع ساختمان

 سالن تولید لهسو 500   1،800،000 900،000

 )مواد اولیه(انبار  اسکلت فلزی 100   1،800،000 180،000

 )مواد محصول(انبار  سوله 100   1،800،000 180،000

 اداری اسکلت فلزی 75   2،500،000 187،500

 آشپزخانه اسکلت فلزی 25   1،500،000 37،500

 رخت کن و نمازخانه اسکلت فلزی 25   2،000،000 50،000

 سرویسها اسکلت فلزی 25   2،500،000 62،500

 ساختمان نگهبانی اسکلت فلزی 75   2،500،000 187،500

 جمع کل 1،785،000
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  ماشین آالت تولید مورد نیاز در طرح 4-1
 هزارریال از تنوع زیر برخوردار است2,500,000ماشین آالت وتجهیزات طرح به ارزش 

 
  

تعداد امینمحل ت قیمت واحد  قیمت کل  نام ماشین

 همزن 2 داخلی  

 فرمانتور 1 داخلی  

 پمپ ترکیب مخزن 2 داخلی  

 مخزن محلول سازی مواد اولیه 2 داخلی  

  متر آنالینph 2 داخلی  

 تجهزات آزمایشگاهی 1   

 دماسنج آنالین 2 داخلی  
7،500،000
7،500،000  جمع کل ماشین آالت و لوازم آزمایشگاهی

  
 کشور امریکا، فرانسه ، ژاپن و 4در واقع تکنولوژی این محصول بسیار پیچیده بوده و در انحصار 

  .بلژیک می باشد 
   :رکسیشرکت های تولید کننده اسید آمینه 

com.genzymepharmaceuticals.www://http 
  

2-IHC-I.H.Chempharm GmbH 

http://www.ihc-chempharm.de/de/index2.shtml 

3- A & Z FOOD ADDITIVES CO., LTD. 

/com.chinaadditives.www://http  
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 تاسیسات طرح 5-1
  

 شرح مشخصات فنی )هزارریال(ت قیم

 تاسیسات و گرمایش سالنهای  10،000

  اینچ و لوله کشه های مربوطه1کنتور آب  70،000

 سیستم گرمایش و سرمایش 70،000

 KW 100هزینه انشعاب برق و لوازم اندازه گیری تابلو  25،000

 سیستم حفاظتی ؛ایمنی 70،000

 سیستم اطفاء حریق 55،000

 هزینه ترانس ولوازم جانبی 103،000

 لوله کشی گاز  200،000

 جمع کل 603،000
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



           
  گیالنشرکت شهرکهای صنعتی استان   
 

 ٣٠

 ماشین آالت حمل و نقل6-1
  :هزارریال وسائل نقلیه و گذاشت و برداشت به شرح زیر است 120000مبلغ   

                                         

 اشیننام م تعداد مشخصات فنی قیمت واحد قیمت کل

120،000 120،000،000  خودرو سواری 1 
 جمع کل 120،000

  
   ملزومات اداری7-1

 هزارریال ارزش اثاثیه و لوازم اداری شامل میز و صندلی و تاسیسات 46875مبلغ 

  مخابراتی وکامپیوتر وسایر ملزومات اداری می باشد

   هزینه های قبل از بهره برداری8-1
  شرح  )هزارریال(مبلغ 

 هزینه های تاسیس و اخد مجوزهای مربوطه ---------------------- 1000
 هزینه های خدمات مشاوره ای ---------------------- 10000
 هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان طرح ---------------------- 100000
 هزینه سفر و ماموریت و ایاب وذهاب ---------------------- 10000
 هزینه پست تلگراف و تلفن ---------------------- 2000
 هزینه ملزومات اداری و چاپ و تکثیر ---------------------- 4000
 هزینه پذیرائی و تشریفات ---------------------- 1000
 هزینه تحقیقات ---------------------- 30000

 هزینه مالی دوران مشارکت   0
 ه راه اندازی و تولید آزمایشگاهیهزین   30000
 سایر هزینه ها   10000
198000   
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  سرمایه در گردش طرح و سرمایه کل و نحوه تامین منابع مالی -2

  :سرمایه در گردش طرح 1-2
 سایر هزینه  ت فعالیت تو لیدی طرح و نیاز شرکت به ذخیره سازی مواد و پوششیبا توجه به اهم

  . می سازدیر سرمایه در گردش طرح را در سال اول بهره برداری مشخصهای جاری طرح جدول ز

ردیف جزء سرمایه در گردش میزان و شرح هزینه )هزارریال(مبلغ 

86446 
 روز هزینه دستمزد و سوخت 30

 وانرژی
 1 )تنخواه گردان(وجه نقد 

 2 )فروش نسیه(حسابهای دریافتی  روز هزینه های تولید30 6122184

 3 کاالهای ساخته شده روز هزینه های تولید30 6122184

 4 کاالهای در جریان ساخت  روز هزینه های تولید5 1020364

 5 مواد اولیه داخلی روز قیمت مواد اولیه15 2750000

 6 پیش پرداختها روز قیمت کل مواد اولیه10 1833333

 7 جمع کل 17،934،511

 
  سرمایه گذاری کل طرح2-2

با احتساب بار مالی سرمایه گذاری ثابت طرح و سرمایه در گردش آن در : کل طرحسرمایه گذاری 
  .سال اول  بهره برداری به شرح جدول زیر می باشد

 
 شرح )هزارریال(مبلغ 

جزء سرمایه در گردش 17934511
 سرمایه ثابت طرح 12192538

 جمع کل 30127049
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  هزینه های تولید سالیانه-3

 شرح یادداشت )هزارریال(مبلغ 

 مواد اولیه 1- 3 55،000،000

 هزینه حقوق و دستمزد 2- 3 786،760

 هزینه انرژی مصرفی 3- 3 77،700

 هزینه تعمیر و نگهداری 4- 3 721،383

  در اقالم باال5هزینه پیش بینی نشده   2،829،292

 هزینه اداری و فروش  594،151

 هزینه تسهیالت مالی 5- 3 0

  هزارم سرمایه کل2ینه بیمه کارخانه هز  23،989

 هزینه استهالک 6- 3 1،148،965

39،600 
 در صد استهالک 20

 ساالنه
 هزینه استهالک قبل از بهره برداری

   

 جمع کل 61،221،840
 
  مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز1-3

هزینه واحد )هزارریال(هزینه کل محل مصرف تامین  نهساال واحد  نام مواد

ردیف
 

 1 انواع ذرت ایران 10،000 تن 2،500،000 25،000،000
 2 کنجاله سویا ایران 30،000 تن 1،000،000 30،000،000

 جمع کل مواد اولیه 55،000،000
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توجه به مرغوبیت کمیت ، کیفیت و زمان ماندگاری مواد اولیه و محیط کشت تکنولوژی ماشین با 

 کیلوگرم مواد  اولیه تقریبا یک کیلو 40ت به طور متوسط به ازاء هرآالت و محاسبه درصد ضایعا

  .محصول می توان تولید کرد 

   نیروی انسانی مورد نیاز-2-3

جمع حقوق
حقوق 
 سالیانه

حقوق 
تعداد ماهیانه

 
تحصیالت  نیروی مورد نیاز

ردیف
 

 اداری          
 1 ارحسابد لیسانس 1 2،500،000 44،500،000 44،500
 2 نگهبان دیپلم 1 2،200،000 39،160،000 39،160
فوق دیپلم 1 2،200،000 39،160،000 39،160  3 کارمند دفتری
 4 پرسنل خدماتی دیپلم 1 2،200،000 39،160،000 39،160

 جمع 4   

 جمع حقوق اداری 122،820

 تولید     
 1 مدیر لیسانس 1 6،000،000 106،800،000 106،800
)مسئول فنی(مدیر تولید  دکترا 1 4،000،000 71،200،000 71،200 2 

89،000 44،500،000 2،500،000 2 
دکتر 
 داروساز

 3 پرسنل کنترل کیفیت

 4 سرپرست تولید دکتر 1 2،500،000 44،500،000 44،500
 5 پرسنل تولید لیسانس 9 2،200،000 39،160،000 352،440

   14  
 دجمع حقوق تولی 663،940
 جمع کل 18   786،760
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 :تبصره 
 ماه حقوق و یکماه مرخصی و یکماه پاداش و 12( ماهانه محاسبه می گردد17,8حقوق ساالنه 

  )درصد حق بیمه سهم کارفرما20

  انرژی مصرفی3-3
  

 هزار ریال

 شرح واحد مصرف روزانه مصرف ساالنه هزینه واحد هزینه کل

 آب مصرفی  مکعبمتر 50 15،000 1،200 18،000

 برق مصرفی کیلو وات بر ساعت 200 60،000 500 30،000

 مازوت لیتر 0 0 220 0

 گاز متر مکعب 500 150،000 138 20،700

 بنزین لیتر 30 9،000 1،000 9،000

 گازوئیل لیتر 0 0 165 0

 سوخت

 جمع کل 77،700
  

  روز می باشد300روز کاری معادل 
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  زینه تعمیر و نگهداریبرآورد ه4-3
 

 شرح ارزش دارائی  درصد )هزارریال(هزینه تعمیرات سالیانه 

 محوطه سازی 546،250 2 10،925

 ساختمان 1،785،000 2 35،700

375،000 5 7،500،000 
ماشین آالت و تجهیزات و وسائل 

 آزملیشگاهی

 تاسیسات 603،000 10 60،300

 و نقلوسائل حمل  120،000 10 12،000

 لوازم اداری و پیش بینی نشده 1،137،288 20 227،458

 جمع کل 721،383
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  سایر محاسبات مالی-4
 

 هزینه کل هزینه متغیر هزینه ثابت
 مبلغ درصد مبلغ درصد

 شرح هزینه

 مواد اولیه 55000000 100 0 0 55،000،000

 ستمزدهزینه حقوق و د 275366 35 511394 65 786،760

 هزینه انرژی مصرفی 62160 80 15540 20 77،700

 هزینه تعمیر و نگهداری 577106 80 144276,5 20 721،383

 هزینه پیش بینی نشده 2404898,306 85 424393,8 15 2،829،292

 هزینه اداری و فروش 594151,3463 100 0 0 594،151

 هزینه تسهیالت مالی 0 0 0 100 0

 هزینه بیمه کارخانه 0 0 23989,08 100 23،989

 هزینه استهالک 0 0 1148965 100 1،148،965

39،600 100 39600 0 0 
هزینه استهالک قبل از بهره 

 برداری

 جمع هزینه های تولید 58913681,65  2308158  61،221،840

 فروش کل معادل 66،119،587
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   پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح-5

ه به تخصصی بودن فرآیند تولید و نیاز به تجهیزات ،تخصص و دانش فنی و وجود البراتوارهای با توج

  .مجهز پیشنهاد ایجاد این طرح در نزدیکی مراکز و شهرستانهای بزرگ می باشد

   وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی-6

ت،وزارت علوم و تحقیقات و با توجه به واردات بودن صرف این محصول قطعا از حمایتهای وزارت بهداش

  .فن آوری ،وزارت صنایع، و وزارت بازرگانی برخوردار خواهد بود

 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی  و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای -7

  جدید

  .پیش بینی می شود حداقل سه واحد صنعتی در این زمینه می تواند فعالیت کنند

  
  :منابع 
 معادن ایرانوزارت صنایع و  •

 اتاق بازرگانی •

  www.data.un.orgسایت •

 مقررات صادرات و واردات"کتابچه  •

 اینترنت •

 دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان •

  انستیتو پاستور ایران •


