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طرح خالصه مشخصات

نام محصول
زي ببزي و غیر آآتولید مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی 

استان هرمزگان
جایگزینی براي داروهاي شیمیایی-جایگزینی وارداتویژگی محصول یا طرح

تن200طرحپیشنهاديظرفیت
درمان انسانهاموارد کاربرد 

رویی ، مواد موثره دارویی گیاهان دامواد اولیه  اصلی

کشورداخلمحل تامین مواد اولیه
تن1395826کمبود محصول در سال 

نفر34اشتغالزایی 
متر مربع3000زمین مورد نیاز 

زیر بنا

متر مربع600تولیدي

متر مربع300و سایراد اري
متر مربع200انبار

میزان مصرف ساالنه یوتولیتی
مترمکعب1500آب
کیلووات300برق
متر مکعب100000گاز 

سرمایه ثابت
دالرهزار 1000ارزي 
میلیون ریال10966ریالی

میلیون ریال23226مجموع 
تن در سال845متوسط میزان واردات محصول مشابه در سه سال گذشته

تن در سال 346پیش بینی صادرات محصول ساالنه

درصد33قطه سربسر تقریبین
استان هرمزگانپیشنهاد محل اجراي طرح 
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مقدمه 

ياقتصـاد يگـذار هیسـرما يهـا طرحياست که قبل از اجرای، مطالعات کارشناسیسنجمطالعات امکان

ز قرار گرفتـه و  یآنالو یطرح مورد بررسيو اقتصادیو مالین مطالعات از نگاه بازار، فنیرد. در ایگیانجام م

رد.یگیگذاران مورد استفاده قرار مهیسرمايریگمیتصميبراییج حاصل از آن به عنوان مبناینتا

بـزي  آمواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی د یتولطرح یمقدماتیسنجگزارش حاضر مطالعات امکان

ده یـ ه گردیـ تهیسـنج مطالعات امکـان يدولوژن مطالعات در قالب متیباشد. ایمزي استان هرمزگانبو غیر آ

الزم يهایشده و سپس بررسیق معرفیفوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقياست و مطابق متدولوژ

د و امکانات سـخت  یتولیدر خصوص چگونگیبازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنيرو

از یـ مـورد ن يگذارهیو حجم سرماياقتصاديهاتیت ظرفیه و در نهاشدییز شناسایاز نیمورد نيافزارو نرم

ه گذران و عالقه منـدان محتـرم بتواننـد    یطرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرماياجرايبرا

شـفاف اقـدام   رید باز و مسـ یبا دياقتصاديه گذاریاز را کسب و در جهت انجام سرمایه اطالعات مورد نیکل

ند.یمان

امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
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)3(آیسیک و کد محصولنام–1–1

در طول تاریخ قرابت خاصی با انسان داشته اند و آثار و داروهاي گیاهی بدست آمده از آنها ، گیاهان دارویی 

در سالهاي گذشته ناچیز داروهادارویی و موارد استفاده آنها بر هیچ کس پوشیده نیست. اگر چه توجه به این 

گیاهـان دارویـی یکـی از    داروهـاي گیـاهی و   بیشتري قرار گرفته اند. بوده ولی خوشبختانه اخیرا مورد توجه

معادن غنی کشور بوده که امکان صادرات آنها نیز وجود دارنـد،زیرا کـه وقتـی بـه ارقـام واردات کشـورهاي       

گیاهان دارویـی در جهـان   داروهاي گیاهی و اروپایی مثل آلمان و فرانسه توجه می شود مشاهده می شود که 

رشد گیاهان دارویـی یکـی از بهتـرین    موقعیت جغرافیایی وزمینه،ایران از نظر آب وهوادارند . رگی بازار بز

و در این میان استان هرمزگان بـه دلیـل برخـورداري از دوره فصـول گرمـا ،      مناطق جهان محسوب می شود

جایگاه خاصی را در تولید انواع گیاهان به خود اختصاص داده است . 

گونه گیاهی است که در عرصه منابع 900هکتار داراي بیش از 000/800/6ن با وسعت حدود استان هرمزگا

طبیعی استان پراکنده اند. شرایط اقلیمی خاص باعث شده اسـت کـه پوشـش گیـاهی خاصـی نیـز در اسـتان        

با داشتن پراکنش داشته باشد. استان هرمزگان در مرکز ناحیه رویشی خلیج و عمانی واقع است و عالوه بر آن

جنگلهـاي  کیلومتر مرز آبی پتانسیل بسیار باالیی از گیاهان دریایی (جلبکهـا) در اسـتان وجـود دارد،   1100

دارویـی در  گونـه 300هزار هکتار از جنگلهاي کم نظیر اسـت، حضـور حـدود    20مانگرو با وسعت حدود 

دي که ضرورت تشکیل بخش منابع طبیعی استان نیز دال بر غناي پوشش گیاهی استان می باشد. از دیگر موار

هکتار 306/565/1هکتار مرتع و 000/800/3هکتار جنگل، 000/100/1را تایید می کند می توان به وسعت 

کویر و بیابان در استان اشاره کرد.
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و مـواد دارویـی   قیـق در زمینـه ي تولیـد    و برنامه ریزي دهرمزگان استاني موجود در با توجه به پتانسیل ها

مـی توانـد بـه یکـی از     و در پی آن استان هرمزگـان  ، ایرانزي استان ببزي و غیر آآبهداشتی از گیاهان بومی 

این راه درآمد ارزي قابل توجهی را براي کشـور بـه   ازیل شده وتبدداروهاي گیاهیصادرکنند گان مهمترین

ارمغان بیاورد.

دارویی و بهداشتی گیاهانتعریف 

ه گیاهانی گفته می شوند که داراي ماده ي موثره ي مشخصی باشند که به آنگیاهان دارویی ب

Active sabstans گویند که در درمان بیماري یا پیشگیري از بروز آن مورد استفاده قرار گیرد و نام آن در می

.) داراي یکی ازفارما کوپه هاي المللی ذکر شـده باشـد و یکـی از اجـزاي آن ( ساقه،ریشـه،گل،برگ،میوه و..     

داروهایی که از گیاهان دارویی تهیـه مـی شـود ،    ماده ي موثره ي موفق بوده و در درمان بیماري به کار رود.

اشـکال گونـاگون   هـاي گیـاهی در  بر اساس روشهاي مختلف مصـرف دارو نامیده می شود . داروهاي گیاهی

می شوند که ذیال به آنها اشاره شده است . ساخته 

شربت، به شکل مایع مانند کپسولو قرصمانندجامدشکلبه: خوراکیشکل

ویالو آمپولمانند: تزریقیشکل.

 بخورو اسپريمانند: استنشاقیشکل.

شامپوو قطره، کرم، پمادمانند: موضعیشکل.

چسب پوستیمانند: پوستیشکل.

شیافمانند: داخل رکتالشکل
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دین ترتیب می توان تعداد بسیار زیادي تنوع داروهاي با منشاء گیاهی با توجه بر تنوع بیماري ها می باشد و ب

انتخـاب  1در اینجا با توجه بر تنوع باالي داروها ، محصوالت شرکت گل دارو از این داروها را معرفی کرد . 

و معرفی شده است . 

. گرفته شده استco.com/-www.goldaruمطالب از سایت اینترنتی این شرکت با آدرس 1
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ISICکد 

کد آیسیک تولید می شوند داراي فگیاهان مختلاز که مواد دارویی ع و معادن، یوزارت صنايبندمطابق طبقه

. می باشد24231910

یشماره تعرفه گمرک-2-1

تفکیک شفافی نداشته و لذا نمی توان شماره تعرفه مشخصی گیاهان داروئی در طبقه بندي وزارت بازرگانی ، 

را براي آن ارائه نمود . 

ط وارداتیشرا-3-1
دارو ، در حال حاضر هر چند بخش عمده اي از نیـاز  مطابق اطالعات کسب شده از دست اندرکاران صنعت

دارویی کشور در داحل تولید می گردد ، لیکن در مورد گیاهان داروئی این وضعیت برعکس می باشـد یعنـی   

يبـرا یخاصتیمحدودیوزارت بازرگانو بنابر این اینکه تولید داخل و واردات در سطح همسانی قرار دارد 
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مال نمی کند . البته باید گفت که رعایت اصول اعالم شده وزارت بهداشـت بـراي   اعمحصوالتاین واردات 

ی است . امهر وارد کننده الز

، امکان واردات وجود خواهد داشت.درصد است 4میزان به که یلذا با پرداخت حقوق گمرک

واردات دارو تحـت  نکته ایکه در اینجا الزم است در مورد واردات مواد دارویی ذکر گـردد ، ایـن اسـت کـه     

ینـد ثبـت منبـع    آد که از جمله این ضوابط ثبت منبع دارو اسـت . فر یرمی گصورتضوابط وزارت بهداشت 

ماه و هزینه هاي مرتبط بوده و استخدام یک دکتر داروساز به عنـوان مسـئول فنـی از    8داراي زمانبري حدود 

ضوابط دیگر آن است . 

ی یا بین المللی )( ملاستانداردو ارائهیبررس-4-1

انجـام  سازي دارو خاص تولید آن مطابق فرموالسیون لذا . گیاهی است محصول مورد مطالعه ، دارو با منشاء

گرفته و استاندارد خاصی چه ملی و چه بین المللی در آن نقشی ندارد . 

محصولیو جهانید داخلیمت تولینه قیو ارائه اطالعات الزم در زمیبررس-5-1

یداخليهامتیقیبررس-1-5-1

و همچنین تولید داخل گیاهیمواد دارویی با انجام مطالعات و بررسی ها در بازار ، نتیجه گیري شده است که 

. علت تنوع قیمتـی  ارائه می گرددموارد وارداتی متنوعی در بازار وجود دارد که قیمت هاي متفاوتی براي آنها 

، اعتبـار برنـد   داروگریـد  ،دوز دارو داري آنها از کیفیت هاي متفاوت ، به دلیل برخورموادموجود براي این 

تولید کننده و موارد دیگر است . بطوریکه قیمت ها حتی بسته به موارد مصرف ایـن محصـول متفـاوت مـی     

ـ باشد . لذا  ه به منظور اعالم قیمت ها الزم است مشخصات دقیق مواد تعیین گردد . لذا در اینجا به منظور ارائ
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ریـال  600000از ایـن مـواد بـه طـور متوسـط      در حالت کلی قیمت هر کیلو تصویر کلی از سطح قیمت ها ، 

ست .گردیده ابرآورد

محصولیجهانيهامتیبر قيمرور-1-5-2

تنوع باال و که تحتهستند کاالئی همانطوریکه در مورد توضیح قیمت هاي داخلی دارو ذکر شد ، این داروها 

موارد مصـرف دارو ، دوز دارو  و خصوصیات شیمیائی مختلف در جهان تولید و مصرف می گردد . برندها با

و اعتبار برند آن از عوامل مختلف اثر گذار در سطح قیمت می باشد و لذا با توجه بر تنوع شدید قیمت هـا ،  

کشـور هندوسـتان حـدود    نمی توان رقم خاصی را براي آن ارائه کرد . به عنوان مثال داروهاي تولید شده در 

یک سوم قیمت داروهاي مشابه است که در کشورهاي اروپایی تولید گردیده اند . 

موارد مصرف و کاربرد  توضیح-1-6

براي درمان بیمـاري هـاي انسـان    تهیه خواهد گردیدزي استان ببزي و غیر آآاز گیاهان بومی کهمواد دارویی 

کلی مصرف داروهاي گیاهی در موارد زیر می باشد : در حالتمورد استفاده قرار می گیرند . 

مغز واعصابداروهاي

گوارشیداروهاي

زنان و زایمانداروهاي

زمستانهداروهاي

شده است .در جدول زیر براي نمونه لیست داروهاي تولیدي شرکت گل دارو به همراه موارد مصرف آنها آورده 
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موارد مصرفدارو
و اسپاسم مجاري ادراريخارج کننده سنگ کلیه و مثانه ضد دردسنکلقطره
م تحریک پذیر روده اي،موثر در سندروبرطرف کننده و اسپاسم مجاري گوارشیگاستروالنقطره

ربی گوشخارج کننده واکس وچایرگلقطره گوشی
ضد سرفهتوسیگلقطره

ضد میگرن و سر درد ها عصبیمیگرنقطره آنتی
کننده دهان و گلوبرطرف کننده بوي دهان ضد عفونیسینامولدهان شویه

استراگلقطره
کاهش دهنده -رقیق کننده خون-کننده فشار خونتنظیم-بهبود و تقویت سالمت قلب

گرفتگی عروقپایین آورنده کلسترول وباز کننده-تشکیل لخته خوناحتمال
پروستاتبرطرف کننده هیپرپالزيپروستاتانقطره-قرص
مردبرطرف کننده ناتوائی جنسی در زن وقطره آفرودیت-قرص
محرك نیروي ایمنیاکیناسولمحلول–ایموستیم( اکی هرب) قرص
خونپائین آورنده چربی و فشار500و 300گارسین قرص
ویروسی کبد ،آنتی اکسیدانهپاتیت کبديبرطرف کننده140و70لیورگل قرص
،پائین آورنده فشارخونموثر در نارسائی مالیم و متوسط قلبکراتاگلقرص

ضد چاقیکوئیکقرص اسلیم
قاعد گیبرطرف کننده عوارض یائسگی و پیشاگنوگلقرص
برطرف کننده آسم و برونشیتبرونکوگلقرص
ضد افسردگیپرفورانقرص
و فراموشی(موثر در درمان زوال عقل (آلزهایمرجینکوگلقرص
ضد تعرق زیادسالویگلقرص

برطرف کننده عوارض یائسگیفوگلقرص سیمی
برطرف کننده سرما خوردگیفیتوکلدقرص
معدهبرطرف کننده التهاب و نفخگاسترینقرص
مدر و ضدعفونی کننده ادراريکمدریقرص
گلودردتهاب و مخاط دهان وضد اللیکوفارمکیدنیقرص

نوراگلقرص
بخش و برطرف کننده نامنظمی ضربانات بی عصبی،آرامشضد اضطراب و بی خوا

قلبی
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ملینسنالینقرص
پائین آورنده قند خونگلیکوگلقرص

سردردهاي با منشاء عصبیبر طرف کننده حمالت میگرنی ومیگراگلصقر

نوراگل فورتقرص
بخش و برطرف کننده نامنظمی ضربانات ضد اضطراب و بی خوابی عصبی،آرامش

قلبی
داروهاي ضد فشار خونپایین آورنده فشار خون مالیم،مکملوازوگلقرص
قاعدگیاستئوآرتریت و دردهايآرتریت روماتوئید، التهاب مفاصل،روماتوگلقرص

افزایش دهنده شیر مادرقطره شیرافزا-کپسول
خونکاهش دهنده تري گلیسرید و کلسترولتیشوكکپسول

ضدنقاهتتقویت کننده قواي روحی و جسمی بدن،سینکپسول جین
مفاصلضد التهابضد تهوع واستفراغ ،زینتوماکپسول
آرامبخش و خواب آورسدامینکپسول
مفاصلبرطرف کننده التهاب و دردفیتوآرتریتکپسول
کننده اختالالت روحیافزایش دهنده قواي جنسی ، تعدیلفیتوتونکپسول
بیماري مولتیپل اسکلروز و پزوریازیسموثردر بهبودافزایش دهنده حافظه ،ممورالکپسول
واژنبرطرف کننده عفونت قارچی و میکروبیمنستروگلکپسول
ضد نفخکربوگلکپسول
مواد مخدر وسیگارکاهش دهنده عالیم ترك اعتیاد بهرهاکپسول
خونکلسترول و تري گلیسیریدپایین آورندهلیپوهربکپسول

منتولهنوروژیکاسپري
عصب، نوروپاتی دیابتیک، دردهاي ناشی از تسکین دهنده کلیه دردهاي مرتبط با

زونا، فیبرومیالژي و گرفتگی عضالتبیماري
فصلیموقتبراي رفع حساسیتهاياسپري آلرگل

آنناشی ازگرفتگی و احتقان بینی,پرخونی سینوسها و سر دردهايموثر در درماناسپري سینوگل
سرماخوردگیمخاط بینی,تسکین عالئمجلوگیري از خشکینازوفیتاسپري
برطرف کننده آفت دهانایرالوکسژل-محلول
ضد عفونی کننده مجاري تنفسیبخور اکالیپتوسمحلول

و سیگاربرطرف کننده اعتیاد و مشتقات تریاكمحلول رها
عفونی کننده واژنبرطرف کننده التهاب و عفونت ، ضدکامیلوگلمحلول
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خروپفضداسنورینگمحلول استاپ
ضدنقاهتتقویت کننده قواي روحی و جسمی بدن،سینتونیک جین
شوره سرمحرك رشد موي سر و ابرو،برطرف کنندهآرتمیستونیک موي

برطرف کننده سرفه و خلط آورتوسیانشربت
ملین کودکانگلشربت سنا

کودکانضد نفخ و ضد قولنج روده ايگریپگلشربت
ضد سرفه کودکانتوسیان اطفالشربت

پروسپینشربت
التهاب مزمندرمان سیستمیکتنفسی همراه با سرفه ودرمان التهاب حاد دستگاه

برونشیت
سرماخوردگیئمرطرف کننده عالبفیتوگریپشربت
سرطانهاکمکیپیشگیري و درمانادوراتاشربت

موثر در سرما خوردگی کودکانب ب کلدپماد
مفاصلضد درد عضالنی و التهابماريرزپماد
زوناکننده درد عضالنی و دردهايبرطرف کاپسیانپماد
اریسبرطرف کننده وونوگلپماد
موثر در درمان هموروئیدهموروهربپماد
پماد سوختگیبرناگلپماد
ضدالتهاب لثهسالویزانژل
تبخال–برطرف کننده ویروس گرمی30و 5ملیسان ژل
ضد آکنه وغرور جوانیمالگلژل
مفصلیکننده حرکاتضد التهاب وتسهیلگلوکزامینژل
زخم بستر وادرار سوز نوزادانبرطرف کننده التهاب پوست وموثر دراي–کالندیت کرم
بزرگساالنبرطرف کننده برونشیت ، سرما خوردگیکلدرابکرم
ضد قارچ واژینالمیکوسینکرم
زائد صورتکم کننده و پیشگیري از رشد موهايهیرسوتانکرم
دافع حشراتلوسیون ریپل گل-کرم
ملینفیبروگلپودر
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ل اثرات آن بر مصرف محصولیه و تحلیو تجزینیگزیجايکاالهایبررس-1-7

صرف خود را داشـته و نمـی تـوان از مـاده اي دیگـر در      ، هر کاالیی جایگاه مو داروسازيدر صنعت شیمی

جایگزینی آن استفاده کرد . البته این موضوع عمومیـت نداشـته و بعضـا برخـی مـواد از ایـن اصـل مسـتثنی        

داروهـاي شـیمیایی   نیز می توان گفت کهمختلفاز گیاهان بدست آمدهمواد دارویی می باشند . لذا در مورد 

آنها نیز بسیار باال می باشد ، به عنوان کاالهاي جایگزین داروهاي گیاهی محسوب می گردند که تعداد و تنوع

 .

امروزيایکاال در دنیکیت استراتژیاهم-1-8

در سالهاي اخیر رویکردي همه جانبه جهت استفاده از داروهاي با منشأء طبیعی و به ویژه گیاهی در بین مردم 

عمده اي از داروهاي عرضه شده در برخی از کشورهاي جهان را داروهاي بوجود آمده است. بطوریکه بخش

از طرف دیگـر دارو یکـی ازکاالهـاي مهـم اسـت کـه در توسـعه        با منشأء گیاهی و طبیعی تشکیل می دهند.

یـک کـاالي   داروهاي تولیدي طرح حاضر را می توان به عنـوان بنابر این سالمتی جامعه نقش بسازایی دارد . 

کرد . محسوب داروئی کشور نعت مهم در ص

همچنین استفاده از گیاهان دارویی در توسعه ي پایدار می تواند به طورعمده داراي نقش هاي زیر باشد:

.ایجاد مواد اولیه براي صنایع داروسازي

.ایجاد اشتغال

.دستیابی به بازارهاي جهانی

.حفظ محیط زیست

... سالمت و امنیت بهداشتی افراد و
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د کننده و مصرف کننده محصولیعمده توليکشورها-1-9

مواد دارویـی  کشورهاي زیر را می توان به عنوان کشورهاي عمده تولید کننده انجام جستجوهاي اینترنتی ، با 

معرفی کرد : مختلفو بهداشتی از گیاهان 

هندوستان

چین

  انگلستان

فرانسه

ترکیه

  کانادا

ط صادراتیشرا-1-10

یتیط و محدودیچگونه شرایطرح هيدیصادرات محصوالت تولي، برایر مقررات وزارت بازرگاناز نقطه نظ

نـرو  یگردنـد، از ا یمحسوب مـ پزشکی و درمانیيک کاالین محصوالت، یکه اییکن از آنجایوجود ندارد. ل

ط فوق یبه شراریباشد که در جدول زیمیطیدکننده از شرایتوليمستلزم برخورداریجهانيورود به بازارها

اشاره شده است.
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صادرات محصوالت طرحياز برایط مورد نیشرایمعرف-1جدول شماره 
شرحط الزمیشرافیرد

١
به لحاظ یت رقابتیاز مزيبرخوردار

متیق

پزشکی همانند هر کاالي تجاري دیگرمحصوالت مهم در صادرات يارهایاز معیکی
ط اقتصاد کـالن کشـور در   یز به شراین مورد نید که اباشیمیجهانیرقابتيهامتی، ق
گردد.یمقصد صادرات باز ميسه با کشورهایمقا

ه، نرخ تورم و موارد یمت مواد اولیتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیط مین شرایاز جمله ا
يریپـذ هیـ ر بـودن عوامـل فـوق، الزم اسـت توج    یمشابه اشاره کرد که با توجه به متغ

ل قـرار  یـ مقصـد مـورد تحل  يصادرات و کشور هایرات در زمان واقعصادياقتصاد
رد.یگ

٢
به لحاظ یت رقابتیاز مزيبرخوردار

تیفیک

تولید و فرموالسیون شرکت هاي داروئیتحتکاالئی است که کامالگیاهیمواد دارویی 
فرایند تولید آن مربوط به کیفیت نهایی عمده عامل اثر گذار در عرضه می گردد که 

می به مواد اولیه مورد استفاده در تولید مربوط بوده و بخشی از عوامل تاثیر گذار نیز 
استفاده از فرایند و ماشین آالت الزم استیورود به بازار جهانين رو برای. از اباشد 

به خوبی صورت مناسب و کیفیت فرایند تولید اولیهانتخاب مواددقیق و توانا و 
گیرد . 

نرو الزم است صادر کننده از یدوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال است از امناسبیاز توان ماليربرخوردا٣
مناسب برخوردار باشد . یتوان مال

کامل صادر کننده از مقررات و الزامات یمستلزم آگاهیجهانيت در بازار هایفعالیکامل با امور تجارت جهانییآشنا٤
اشد . بیمیتجارت جهان

متنوع در بازار مصرف می گردد . لذا هر تولید کننده نیز الزم دوزدر مواد دارویی مختلفدارو با دوزتولید ٥
را داشته باشد . دوزهاي مورد نیاز بازاراست قابلیت تولید 
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رئوس مطالبرئوس مطالب

برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنونبرداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنونبررسی ظرفیت بهرهبررسی ظرفیت بهره--11--22

هاي توسعه در دست اجرا هاي توسعه در دست اجرا هاي جدید و طرحهاي جدید و طرحبررسی وضعیت طرحبررسی وضعیت طرح--22--22

13891389سوم تا آخر سال سوم تا آخر سال بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامهبررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه--33--22

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه بررسی روند مصرف از آغاز برنامه --44--22

و امکان توسعه و امکان توسعه 13891389بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا آخر سال بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا آخر سال --55--22

آنآن

نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجمنیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجمبررسی بررسی --66--22
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ظرفیت بهره برداري و روند تولیدبررسی-2-1

برداريهاي بهرهبررسی ظرفیتالف) 

اسـتخراج و در  داروهاي با منشاء گیـاهی واحدهاي تولید کننده ع و معادن، یاطالعات وزارت صنااستناد بر با 

جدول زیر آورده شده است . 

با منشاء گیاهی داروهاي واحدهاي تولید کننده-2ول شماره جد

سال بهره برداريتن–ظرفیت محل استقرارنام واحد صنعتی

2001379اصفهانشرکت گل دارو

عفران گلناززکشت و صنعت 

تهران

201378

31374گلچاي

1001380گیاهان سبز زندگی

20001386فارساهورا دارو

10001380قزوینمع صنعتی دینه ایرانمجت

1001378کرمانشاهصنایع غذایی عابر نوین

1001377یاسوجگیاهان دارویی زربند

-3523جمع
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در کشورمواد دارویی و د یتولاسمیت یروند ظرفیبررسب) 

روع بهـره بـرداري   مراجعه بر آمار و اطالعات منتشر شده وزارت صـنایع و معـادن و بـر حسـب سـال شـ      با 

در نمودار زیر نشان داده شده است . کشورمواد دارویی واحدهاي صنعتی ، روند ظرفیت اسمی تولید 

نمودار روند  تولید داروها با منشاء گیاهی

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

۴٠٠٠

۵٠٠٠

١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩

تن

ثابـت بـوده و در پـی آن در    1385ظرفیت نصب شده در کشور از سـال  بطوریکه نمودار باال نشان می دهد ، 

به میزان بیش از دو برابر افـزایش و پـس   ظرفیت نصب شده کشور ولید کننده ،با ورود تنها یک ت1386سال 

از آن نیز ثابت باقی مانده است . 

ظرفیت عملی در واحدهاي تولیدي فعال ج) 

کـه  مـواد دارویـی   براي اطالع از ظرفیت عملی واحدهاي فعال کشور باید گفت که واحـدهاي تولیـد کننـده    

آورده شد ، از مالکیت خصوصی برخوردار هستند. لذا امکـان دسترسـی بـه    2فهرست آنها در جدول شماره 

باشد و لذا براي اطالع از ظرفیت عملی این واحد ها مطالعـات میـدانی   آمار تولید واقعی آنها بسیار دشوار می
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انجام شده و بر طبق آن نتیجه گیري شده است که با توجه بر کمبـود ایـن مـواد در کشـور ، ظرفیـت عملـی       

درصد ظرفیت اسمی آنها صورت می گیرد . 80واحدهاي فعال حدود 

در کشورمواد دارویی ید واقعیروند تولیبررسد) 

در کشور برآورد شده است .  مواد دارویی با توجه بر ظرفیت عملی ذکر شده در باال تولید واقعی 

تن–هاي گذشته طی سالمواد دارویی روند تولید واقعی -3جدول شماره 

13851386138713881389
12181218281828182818

در نمودار زیر روند تولید واقعی نشان داده شده است 

نمودار روند  تولید واقعی داروهاي با منشاء گیاهی  در کشور

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

۴٠٠٠

١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩

تن
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فعاليد در واحدهایتوليسطح تکنولوژیبررسه) 

بـه کیفیـت مـی باشـند .     ت بسیار حساسجائیکه دارو با سالمتی انسان ارتباط دارد لذا از جمله محصوالناز آ
داشته و به همین دلیل نیز بیشتر شـرکت هـاي تولیـد    باالییبنابر این تکنولوژي تولید این محصوالت اهمیت 

کننده داخلی از تکنولوژي خارجی استفاده می نمایند و سطح این تکنولوژي در کلیه واحدهاي تولیدي نسـبتا  
یکسان است . 

د تولید نشان داده شده است .    ذیال نمودار فراین

ترکیب 

مواد گیاهی

ترکیب  مواد پر کننده

ترکیب مواد نگهدارنده

داروي نهایی مواد بسته بندي

مواد کمکی

استخراج مواد داروئی 
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ه یـ در مـورد کل داروهـاي گیـاهی  تولیـد  مـورد اسـتفاده در   يتوان گفت که تکنولوژیند باال میبا توجه به فرا

جـاد  یکن آنچه که سبب ایها وجود ندارد. لين تکنولوژیبیکسان است و تفاوت خاصیآن يدیتوليواحدها

ـ تواند بشود ، شـامل مـوارد ز  یگر مینسبت به همدوالت تولیدي از نظر کیفیت آنمحصن یز بیتما ر خواهـد  ی

بود:

o توان مهندسی واحد تولیدي در طراحی و اجراي فرایند تولید

o درست مواد اولیه و کیفیت آنتوان مهندسی واحد تولیدي در انتخاب

oتوانایی ماشین آالت در انجام عملیات مختلف فرایند تولید

oو زمان دقیق افزودن آنهامیائی یضافه کردن مواد بهبود دهنده خواص مکانیکی و شا

oیند تولیدآدقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیري از ورود مواد نامرغوب به فر

د محصولیآالت مورد استفاده در تولنیسازنده ماشيهانام کشورها و شرکتو) 

،انجـام جسـتجوهاي الزم  ن بـا  یباشـد. همچنـ  یر میآالت زنیاز ماشازمند استفادهینمواد دارویید یند تولیفرا

شده است.يآورر جمعیز در جدول زیسازنده آنها نيهاشرکت

داروئیگیاهان د یآالت تولنیماشتامین کنندگان-4جدول 
تلفنشرکت هاردیف

(021)توسعه صنعت و فن آوري مبنا1 77926232

(021)سپرا2 88899164, (021) 88893278

(021)مهندسی کار و اندیشه4 88880292

(021)آسپا5 88792210, (021) 88873540

(021)پایا ساخت و تولید میهن6 66791162, (021) 66808355, (021) 66814215
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الت می باشد ، به آبه صورت خط تولید که مجموعه اي از کل ماشین داروهاي گیاهیماشین آالت تولید 

صورت یکجا توسط ماشین سازان متخصص در این مورد ساخته و تحویـل مـی گردنـد . بـه عبـارت دیگـر       

متقاضی اجراي طرح نیازي به سفارش تک تک ماشین ها براي ساخت نداشته بلکه خط تولید کامل با ظرفیت 

مورد نظر را جهت ساخت سفارش می دهد . 

عه در دست اجراتوسيهاد و طرحیجديهات طرحیوضعیبررس-2-2

د در حـال  یـ جديهات و مشخصات طرحیع و معادن، وضعیوزارت صنایبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت

ر وارد شده است:یو در جدول زي، جمع آورداروهاي گیاهید یجاد تولیا

داروهاي گیاهید یجاد تولیدر حال ايهات طرحیوضع-5جدول 

استان
جمع ظرفیت در 

حال ایجاد
سط درصد متو

پیشرفت

گذاري طرحسرمایه

ریالی ( میلیون ریال )ارزي (هزار دالر )

--13000اصفهان 

--22000تهران

--10000مازندران

---4500جمع

یمرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یماخذ: وزارت صنا

نده کشوریعرضه در بازار آینیبشیپ

ـ  یدر حـال ا يهافعال و طرحيد واحدهایق تولینده از طریدر آورد مطالعهممحصولعرضه  ن یجـاد و همچن

قرار گرفته است.یواردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررس
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فعاليد داخل واحدهایتولینیبشیالف) پ

هـاي گذشـته آورده شـد.    در سـال گیاهان داروئـی ظرفیت نصب شده کشور براي تولید 2در جدول شماره 

تولید واقعی این محصول برآورد گردید  و لـذا بـا اسـتفاده از سـوابق تولیـد در      3همچنین در جدول شماره 

.تن خواهد بود2818گذشته می توان گفت که در آینده میزان کل تولید واحدهاي فعال کشور ساالنه 

جادیدر حال ايد داخل واحدهایتولینیبشیب) پ

ن مطـابق سـوابق موجـود، بـر حسـب      یجاد کشور آورده شد. بنابرایدر حال ايهاطرحوضعیت5در جدول 

ر فرض شده است یاز آنها به صورت زيطرحها ، مقاطع بهره برداریشرفت فعلیدرصد پ

پیش بینی زمان بهره برداري از طرحهاي در حال اجرا–6جدول 

درصد پیشرفت
ه سالی که طرح به بهر
برداري خواهد رسید

احتمال به بهره برداري رسیدن

درصد1391100سال    درصد75–99

درصد139280سال    درصد50–74

درصد139250سال    درصد25–49

درصد139225سال    درصد1–25

تنها ده درصد طرحها و آنهم صفر         درصد
1393سال در

درصد10

ت نصـب شـده کشـور اضـافه     یـ نده به ظرفیجاد که در آیدر حال ايهات طرحیبا توجه به جدول باال ، ظرف

است:ینیبشیر قابل پیخواهد شد، به صورت ز
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جادیدر حال ايهادن طرحیرسيبرداربه بهرهینیبشیپ-7جدول شماره 

در صد پیشرفت طرح ها
–ظرفیت 

تن
حتمال به بهره ا

برداري رسیدن
تن-تعداد در سالهاي بهره برداري از طرح 

13911392139313941395
00000درصد0100درصد75–99

00000درصد080درصد50–74

00000درصد050درصد25–49

00000درصد025درصد1–25

000315360درصد450010صفر       درصد

000315360-4500جمع کل 

دودر یاسـم ت یدرصد ظرف80-70به صورت یصنعتيهاجاد متناسب با عرف طرحیدر حال ايهاطرحید واقعیراندمان تول

لحاظ شده است.يبردارسال اول بهره

روند واردات محصول  یبررس-3-2

لـیکن بـه دلیـل نبـود شـماره تعرفـه       نیاز کشور از طریق واردات تامین می گـردد . بخشی ازاضر در حال ح

مشخص در این باب امکان ارائه آمار دقیقی از حجم واردات وجـود نـدارد . از طـرف دیگـر مطـابق اظهـار       

دلیـل بـه   لـذا بـه همـین   داروهاي گیاهی متنوعی در بازار وجـود دارد .  شرکت هاي داروئی ، در حال حاضر 

منظور برآورد واردات با انجام مطالعات میدانی و کسب نظر شرکت هاي تولید کننده فعلی ، نتیجه گیري شده 

درصـد بـاقی مانـده از خـارج کشـور وارد      30درصـد تولیـد داخـل و    70است که از کل نیاز کشور ، میزان 

صورت جدول زیر برآورد شده است . می گردد . بنابر این با توجه بر نتایج فوق حجم واردات به
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در سالهاي گذشتهمواد داروئیواردات -8جدول 

13851386138713881389شرح
364364845845845تن-داروهاي گیاهیواردات 

( شرح در صفحه قبل ارائه شده است )استخراج از نظرات شرکت هاي تولید کنندهمنبع : 

عرضه يجمع بند

آمده است . ی گیاهداروهايعرضه ير جمع بندیجدول زدر 

در آیندهعرضهینیبشیپ-9جدول شماره 

شرح
تن–مقدار 

13911392139313941395
28182818281828182818بینی پتانسیل عرضه واحدهاي فعالپیش

000315360هاي در حال اجرابینی عرضه طرحپیش

صفرواردات

28182818281831333178جمع کل عرضه

توضیح : در جدول باال میزان واردات صفر منظور شده است تا زمینه هاي پیش بینی کمبود در بازار ایجاد گـردد . ولـی در   

اري عمل همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شده ، مصرف کشور از طریق واردات تامین می گردد و مسلما در آینده نیز پس از بهره برد

از طرح هاي در حال ایجاد ، کمبود احتمالی باقی مانده بازار نیز از طریق واردات بر طرف خواهد شد . 

روند مصرف  یبررس-4-2

براي برآورد مصرف از شیوه هاي مختلفی استفاده می گـردد کـه در اینجـا از روش تعیـین مصـرف ظـاهري       

استفاده خواهد شد . 

اصل محاسبه و در جدول زیر وارد شده است  .مصرف ظاهري از رابطه زیر ح

واردات + تولید داخل = مصرف–صادرات 
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هاي گذشته در سالگیاهان داروئیبرآورد میزان مصرف -10جدول شماره 

شرح
تن–ارقام 

13851386138713881389
12181218281828182818تولید داخل

364364845845845واردات

158158366366366صادرات 

14241424329732973297خلمصرف دا

نمودارهاي  زیر روند مصرف در سالهاي گذشته را نشان داده است . 

نمودار روند  مصرف گیاعان داروئی در کشور

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

۴٠٠٠

١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩

تن

در مصرف از نمودار باال کامال مشخص است . جهشوجود 
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و امکان توسعه آنروند صادرات یبررس-5-2

طبقه بندي داروها بر اساس تولید داخل بازرگانی ، ندات وزارتهمانطوریکه پیشتر نیز عنوان گردید ، در مست

داشتن و یا نداشتن صورت گرفته است . لذا با توجه بر آن نمی تـوان در مـورد صـادرات محصـوالت مـورد      

طالعات میدانی صورت گرفتـه و کسـب نظـرات برخـی شـرکت هـاي       مبررسی اظهار نظر کرد . لیکن مطابق 

ولی در مورد ارقام دقیق آن نمی توان اظهار نتیجه گیري شده است اي این داروها تولیدي ، وجود صادرات بر

ده درصد تولید داخل در نظر گرفته ایم . نظر کرد و ما در اینجا مقدار آن را معادل با 

ت صادرات یاز به محصول با اولوینیبررس-6-2

ندهیداخل در آيزان تقاضایبرآورد م-2-6-1

تقاضا در آینده ، از روند مصرف در گذشته استفاده شده است . از اینـرو بـا در نظـر گـرفتن     به منظور برآورد

و انجام رگرسیون در آن ، پیش بینی تقاضا انجام و نتیجه در 10روند مصرف در گذشته مطابق جدول شماره 

جدول زیر وارد شده است . 

ه در آیندداروهاي گیاهیپیش بینی تقاضاي -11جدول شماره 
13911392139313941395شرح

33633430350035683640تن-داروهاي گیاهیپیش بینی تقاضاي 

ندهیت صادرات در آیبرآورد قابل-2-6-2

براي پیش بینی صادرات در آینده از دو روش می توان استفاده کرد : 
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استناد بر سوابق صادراتی در سالهاي گذشته –الف 

اسـتفاده از  ، امکان صادرات در سالهاي گذشتهسوابق مستند پیشتر نیز ذکر گردید به دلیل نبودن همانطوریکه 

نیـز ذکـر   2-5لیکن همانطوریکـه در بنـد   سوابق گذشته در امر صادرات براي پیش بینی آینده وجود ندارد . 

. گردید ، صادرات محصوالت مورد بررسی را می توان ده درصد مصرف داخل در نظر گرفت

و در منطقه استان هرمزگانایران درگیاهیاستناد بر وجود مزیت نسبی در محصوالت –ب 

می باشند و با توجه بر اینکه این موارد در داخل کشـور  گیاهیموادمواد اولیه تولید محصول مورد بررسی از 

، پتانسـیل  روهاي گیاهی داتولید توسعه تولید می گردد ، لذا در صورت و علی الخصوص در استان هرمزگان 

یز در کشور افزایش خواهد یافت . نصادراتی آنها 

کليبرآورد تقاضا-2-6-3

صـورت  ير بـر اسـاس برآوردهـا   یدر جدول زبازار داخل و صادرات است که يکل مجموع تقاضايتقاضا
شده است . ر وارد یبرآورد و در جدول زکل ي، تقاضاگذشته يگرفته قسمت ها

داروهاي گیاهیکل يبرآورد تقاضا-12شماره جدول 

سال
تن–تقاضا ینیش بیپ

تن–کل يتقاضا
صادراتبازار داخل

139133633363699
139234303433773
139335003503850
139435683563924
139536403644004
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اضا قموازنه عرضه و تینیش بیپ

ده یـ ر انجـام گرد ینده ، موازنه آنها بصورت زیصورت گرفته عرضه و تقاضا در آيهابا توجه بر برآورد

است . 

تن-در آینده  داروهاي گیاهیپیش بینی موازنه عرضه و تقاضاي -13جدول شماره 

کمبود)مازاد(پیش بینی تقاضا پیش بینی عرضه سال 

139128183699881
139228183773955
1393281838501032
139431333924791
139531784004826

کمبود برخوردار خواهد پیش بینی موازنه عرضه و تقاضا نشان می دهد که در سالهاي آینده بازار کشورمان از 

و حتی پس از بهره برداري از طرح هاي در حال ایجاد هر چند بخشی از کمبود از میان خواهد رفت ولی بود 

کمبود همچنان بر بازار حکم خواهد بود و لذا پیش بینی می گردد که کما فی سـابق کمبـود فـوق از    وضعیت

طریق واردات تامین گردد . 
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د از نگاه یجديدر مورد احداث واحدهاییشنهاد نهایمطالعات بازار و پيریگجهیو نتيبندجمع

بازاريریه پذیتوج

با در نظر گـرفتن تقاضـاي داخـل و پتانسـیل     د کهیآین بر میچنضه و تقاضا عرینیش بیپاز موازنه جداول 

برخوردار خواهد بود که ایـن کمبـود از طریـق    عرضه کمبودنده بازار از یآيهادر سالصادراتی کشورمان ، 

نیـاز کشـور از طریـق واردات    بخشـی از واردات تامین خواهد شد . الزم بذکر است که در شرایط کنونی هم 

امین می گردد . از اینرو می توان نتیجه گیري کرد که ایجاد واحـدهاي جدیـد بـراي تولیـد محصـول مـورد       ت

بررسی کامال توجیه پذیر است . 

نکته ایکه در اینجا ذکر آن ضروري به نظر می رسد ، ایـن اسـت کـه داروهـاي گیـاهی جـایگرین داروهـاي        

شـده در اینجـا در صـورت عـدم تـامین آن ، از طریـق       شیمیایی می باشند . لذا بخشی از کمبود پـیش بینـی   

جایگزینی با داروهاي شیمیایی نیز قابل رفع خواهد بود . لیکن همانطوریکه می دانیم داروهاي گیـاهی داراي  

مزیت نسبت به داروهاي شیمیایی می باشند .



هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعتی استان 

مطالعات امکان سنجی مقدماتی
طرح هاي صنعتی

31صفحهزي استان هرمزگانببزي و غیر آآمواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی تولید طرح 

رئوس مطالبرئوس مطالب

در کشور و مقایسه آن با دیگر در کشور و مقایسه آن با دیگر بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصولبررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول--33

کشورهاکشورها

هاي مرسوم در فرآیند تولید محصولهاي مرسوم در فرآیند تولید محصولتعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژيتعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي--44

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي همراه با برآورد حجم سرمایه ثابت مورد نیازبررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي همراه با برآورد حجم سرمایه ثابت مورد نیاز--55

ننمیزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه،  محل تا مین و قیمت ارزي و ریالی آمیزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه،  محل تا مین و قیمت ارزي و ریالی آ--66

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرحپیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح--77

وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغالوضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال--88

بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطیبررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی--99

هاي اقتصادي و بازرگانیهاي اقتصادي و بازرگانیوضعیت حمایتوضعیت حمایت--1010

هاي جدیدهاي جدیدبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدتجزیه و تحلیل و ارائه جمعتجزیه و تحلیل و ارائه جمع--1111
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بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر -3

کشورها

به صورت زیر می باشد :محصوالت مورد بررسیفرآیند تولیدالف) 

.

ترکیب 

مواد گیاهی

ترکیب  مواد پر کننده

ترکیب مواد نگهدارنده

هاییداروي ن مواد بسته بندي

مواد کمکی

استخراج مواد داروئی 
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روئـی از گیاهـان بـه    مـواد دا ابتدا فرایندر این همانطوریکه در نمودار صفحه قبل هم نشان داده شده است ، د

بـه ترکیـب   مـواد پـر کننـده   و سپس ترکیبمواد کمکی با فوقمواد روش دیفوزیون استخراج شده و سپس 

مخلوط کامال هم زده می شود . پس از تولید مخلوط ، مواد نگهدارنده به آن اضـافه شـده و بـا    اضافه شده و 

ایند تولید ، بسته بندي اسـت کـه ایـن امـر بـا      مرحله آخر در فر.میکس کامل مخلوط ، دارو آماده می گردد 

استفاده از ماشین هاي مخصوص انجام می گیرد . 

جهانيگر کشورهاید معمول کشورمان با دیسه روش تولیمقاب) 

در د یـ ن روش تولیـ کـه ا ین در صـورت یشـرح داده شـد بنـابرا   3-1در بند کهداروهاي گیاهی دیروش تول

ر حاصل خواهد شد:یج زیرد نتایقرار گسهیمورد مقاکشورهاي مختلف

که پیشتر شرح آن ارائه گردید ، به صورت خرید تکنولوژي داروهاي گیاهیتکنولوژي مورد استفاده در تولید 

از کشورهاي دیگر بدست آمده است . از اینرو می توان این تکنولوژي را هم سطح تکنولـوژي جهـان فـرض    

ها وجـود نـدارد. لـیکن    مورد بیشتر کشورها تفاوت خاصی بین تکنولوژيدرکرد . لذا در اینجا باید گفت که

تواند بشود ، شـامل  آنچه که سبب ایجاد تمایز بین محصوالت تولیدي از نظر کیفیت آن نسبت به همدیگر می

موارد زیر خواهد بود:

oفرایند تولید مناسب توان مهندسی واحد تولیدي در طراحی و اجراي

oتولیدي در انتخاب درست مواد اولیه و کیفیت آنتوان مهندسی واحد

oتوانایی ماشین آالت در انجام عملیات مختلف فرایند تولید

o اضافه کردن مواد بهبود دهنده خواص مکانیکی و شمیائی و زمان دقیق افزودن آنها

oیند تولیدآدقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیري از ورود مواد نامرغوب به فر
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که در برخی متون علمی ، بر حسب نوع مواد افزودنی به فرایند تولیـد و همچنـین چگـونگی    البته باید گفت

تلفـی را  خو همچنین دما و فشار مورد اسـتفاده در فراینـد تولیـد ، روش هـاي تولیـد م     ترکیب و میکس مواد

تعریف کرده اند . 

د محصولیتولفرایند مرسوم در يهاين نقاط قوت و ضعف تکنولوژییتع-4

تـوان عنـوان   یآن نميز براینیمورد استفاده ، نقاط قوت و ضعف خاصيبا توجه بر همسان بودن تکنولوژ

الت آنیت ماشـ یفین دقت و کید کننده و همچنیواحد تولیو مهندسید توان فنیکه ذکر گردیکرد و همانطور

د  .ینمایفاء مید محصول مرغوب این نقش را در تولیتریمورد استفاده اصل

ازیثابت مورد نيگذارهیبه همراه برآورد حجم سرمايت اقتصادین حداقل ظرفییو تعیبررس-5

هر واحد تولید کننده ، نیاز مند استفاده از ماشین آالت ، تجهیزات ، فضاهاي کاري ، نیروي انسانی و ..... مـی  

ظرفیت براساس حـداقل امکانـات و   باشد که تامین آنها مستلزم صرف هزینه هائی می باشد ، از اینرو حداقل

گـردد. بنـابراین در اینجـا ابتـدا حـداقل      آالت مورد نیاز و در نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعیـین مـی  ماشین

آالت و امکانات مورد نیاز برآورد و سپس براساس آن حداقل ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید.ماشین

گردد که یمیک واحد صنعتیجاد یاست که صرف اییهانهیر هزثابت طرح مشتمل بيگذارهیسرمايهانهیهز

عبارتند از:

oنیزم

oيمحوطه ساز

oيواداريدیتوليساختمانها

oزاتیآالت و تجهنیماش
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oیسات عمومیتاس

oيزات اداریه و تجهیاثاث

oیآالت حمل و نقل درون/ برون کارگاهنیماش

oيبردارقبل از بهرهيهانهیهز

oنشدهینیش بیپيهانهیهز

ل به یذن جدولیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این طرح در جدول ذیالذکر افوقيهانهیهز

گردد:یل در ادامه ارائه میتفص

داروهاي گیاهید یاز واحد تولیه ثابت مورد نیحداقل سرما-14جدول شماره 

ه ثابتیاقالم سرمافیرد
ها نهیجمع هز

دالر )هزار(يرزاال )یون ریلی( میالیر
14001000، تجهیزات آزمایشگاهی يدیآالت تولنیماش1

2750ساتیتأس2

3300هاساختمان3

900نیزم4

706يسازمحوطه5

260هیط نقلیوسا6

150یو خدماتيل اداریوسا7

500يبردارقبل از بهرهيهانهیهز8

1000باال ) ينه هایدرصد هز5نشده ( ینیبشیپيهانهیهز9

109661000جمع 

الیون ریلیم23226ه ثابت       یجمع کل سرما
ریال در نظر گرفته شده است 12260هر دالر 
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نیزم-1

گردد ین فرض مین زمیتأميهانهین هزییتعي. براشده است متر مربع برآورد 3000از طرح ین مورد نیزم

ن د هـر متـر مربـع آ   یـ مت خرینرو قیباشد از ایدر سطح کشور میصنعتياز شهرك هایکیيحل اجراکه م

ـ نه خرین صورت کل هزیگردد که در ایال فرض میر300000 ـ لیم900ن معـادل  ید زمـ ی ال بـرآورد  یـ ون ری

گردد.یم

يسازمحوطه-2

ـ   یصنعتيهااز شهركیکیطرح، يمحل اجرا نـه  ینـرو هز یه اسـت. از ا شـد ینـ یبشیدر سـطح کشـور پ

ره یـ سـبز و غ يو فضـا يهـا، درب ورود یو حصارکشـ یوار کشین، دیطح زمیآن که شامل تسيسازمحوطه

ل آورده شده است. یآن در جدول ذيهانهین موارد به همراه هزیاست که شرح کامل ا

يمحوطه سازينه هایهز-15جدول شماره 

يکاريشرح فضاهافیرد
–مساحت 

ربعمتر م
الیون ریلیم–نه کل یهزال)ینه واحد (ریهز

3000120000360خاکبرداري و تسطیح1

5006000030سبزيفضا2

30012000036نگیو پارکیابان کشیخ3

1000280000280یوار کشید4
706--جمع کل
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يو اداريدیتوليساختمانها-3

ده است.ین گردییر تعیز به صورت زینيکارياز، حداقل فضاهاینآالت موردنیبا توجه به حداقل ماش

داروهاي گیاهیتولید واحديکارين حداقل فضاهاییتع-16جدول شماره 

يکاريشرح فضاهافیرد
–مساحت 

متر مربع
نه ساخت واحد متر مربع یهز

ال)ی(ر
الیون ریلیم–نه کل یهز

60030000001800دیسالن تول1
2003000000600بارهاان2
1003000000300ساختمان پشتیبانی تولید3
1003000000300خدماتی–اداري 4
1003000000300سایر5

3300-1100جمع کل

و وسایل آزمایشگاهیزات ین آالت و تجهیحداقل ماش-4

از یـ مـورد ن مـواد داروئـی   تولیـد  یحد صـنعت ک وایير برایآالت زنیف شده ماشید تعریند تولیبا توجه به فرا

باشد.یم
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داروهاي گیاهیتولید ک واحد یاز یآالت مورد ننیحداقل ماش-17جدول شماره 

تعدادن یمنبع تاماالتنیشرح ماشفیرد
ون یلیم–معادل ریالیمت یق

الیر
یالیر

ال )یرمیلیون ( 
( دالر )يارز

دسیدانش فنی و مهن1

 اي
کره

ي 
 ها

ت
شرک

-

14001000000

قیمت کل خط تولید با 

12000تن 200ظرفیت 

میلیون ریال

-مهندسی تفضیلی و پایه2

3میکسرها3

مخازن مختلف ذخیره و 4
تغذیه

3

2کمپرسورهاي هواده5
5پمپ هاي انتقال 6
2سانتریفویوژ7
2گرانوالتور8
2خشک کن 9
2سرند دوار10
2تونل سرد کن 11
1دستگاه بسته بندي 12
-تجهیزات آزمایشگاهی13

نصب و راه اندازي و 14
آموزش

-

الیون ریلیم13660جمع کل                
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ساتیتاس-5

از برآورد شده است.یسات مورد نید، تأسیند تولیو فراازیآالت مورد ننیبا توجه به ماش

داروهاي گیاهید یتولاز واحد یمورد نیکیو مکانیکیسات الکتریتأس-18جدول شماره 

ال)یون ریلیاز (میمورد نيهانهیهزشرحازیسات مورد نیتأسفیرد

رسانی برق1
300توان   KWانشعاب و يهانهیهز

زات الزمیتجه
400

100زات الزمیه تجهیبار به همراه کل7فشار فشردهيهوا2

100-آب3

100ا انشعاب گازیشامل تانک سوخت و سوخت4

50-تلفن و ارتباطات5

6
و یشیسات گرمایتأس

یشیسرما
-200

300تنی3دستگاه یکدیگ بخار و متعلقات7

1500در ساعت کیلو100تجهیزات تولید آب سبک8

الیون ریلیم2750جمع کل       

یو خدماتيل اداریوسا-6

ز یـ نیل خدماتیره و وسایها و غلی، فايوتر و متعلقات، مبلمان اداریکار، کامپيزهایشامل ميل اداریوسا

ن یـ ن ایأمتيهانهیباشد که هزیمیل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی، وسایل حمل و نقل دستیمانند وسا

ال برآورد شده است.یون ریلیم150ل معادل یوسا

یآالت حمل و نقل درون/ برون کارگاهنیماش-7

ک دستگاه یسان و یک دستگاه وانت نیاز به ینیواحد صنعتيجاريهاتیات و فعالیعمليبه منظور اجرا

.ال خواهد بودیون ریلیم260ن آنها معادل ینه تأمیاست که هزيسواريخودرو
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نجا یباشد که در ایز میقطعات نيریفتراك به منظور بارگیازمند استفاده از لیبزرگ نیصنعتيالبته در واحدها

باشد لذا از لحاظ کردن آن صرف نظر شده است.یت مین حداقل ظرفییچون هدف تع

يبردارقبل از بهرهيهانهیهز-8

کشور خارج ازانجام مسافرت به ، یش مهندسیه و پیاولنه مطالعات یشامل هزيبردارقبل از بهرهيهانهیهز

ره خواهد بود یدها و غیها و بازد، مسافرتیالت بانکیثبت شرکت، اخذ تسهو مذاکره با شرکت ماشین ساز ، 

گردد.یال برآورد میون ریلیم500آن معادل يهانهیکه هز

نشده ینیش بیپيهانهیهز-9

گردد که معادل یلحاظ ممنهاي زمین ثابت هیضر معادل پنج درصد کل سرمانشده در حاینیش بیپيهانهیهز

ال خواهد بود .یون ریلیم1000

طرحيت اقتصادیبرآورد حداقل ظرف-10

ـ ی، ظرفيدیـ ک واحـد تول یـ يت اقتصادیحداقل ظرف حاصـل عـالوه بـر    ياسـت کـه در آن درآمـدها   یت

نرو با نگرش فوق، یز اد. ایجاد نمایگذار اهیسرمايز برایا نها، حداقل سود قابل قبول رنهیه هزیکلیدهپوشش

شرح يت اقتصادین ظرفییتعيهاش فرضینجا ابتدا پیگردد که در ایطرح برآورد ميت اقتصادیحداقل ظرف

ت ارائه خواهد شد.یداده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفيمختصر
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لحاظ کردن نقطه سربسر تولید

سر تولید، میزان تولیدي اسـت کـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محصـوالت تولیـدي تنهـا          نقطه سرب

باشـد.  ها مساوي درآمدها میدهد و به عبارت دیگر در نقطه سربسر تولید هزینههاي طرح را پوشش میهزینه

بنابراین ظرفیت تولید اقتصادي الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد.

د مورد انتظارلحاظ کردن حداقل سو

توجیه اقتصادي یک طرح سرمایه گذاري ، از مهمترین شاخص هاي مورد عالقه سرمایه گذاران مـی باشـد و   

بطور مسلم طرحی را می توان گفت که از توجیه اقتصادي مناسب برخوردار است که نـرخ بـازدهی سـرمایه    

خ بازدهی یک سرمایه گذاري اقتصادي با گذاري آن بیشتر از نرخ بهره بانکی در کشور باشد . علت مقایسه نر

نرخ بهره این است که معموال سپرده گذاري در بانک ها مطمئن ترین راه سرمایه گذاري و کسب سود بـراي  

هر کس است . لذا بطور مسلم سرمایه گذار مایل است در طرحی سرمایه گذاري نماید کـه نـرخ بـازدهی آن    

وضوع از سوي بانک هاي ارائه کننده تسهیالت نیز اعمال می گردد یعنی بیشتر از نرخ بهره بانکی باشد . این م

اینکه بانک ها به طرح هایی پرداخت تسهیالت را انجام می دهند که شرایط ذکر شده در آنها برقرار باشد . 

نرخ بازدهی یک طرح سرمایه گذاري از رابطه زیر بدست می آید : 

یژه ( متوسط ده سال ) هزینه تسهیالت مالی +  سود و زیان و
=  نرخ بازدهی سرمایه گذاري      کل سرمایه گذاري طرح (سرمایه ثابت + سرمایه در گردش)
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درصد مـی باشـد . البتـه ایـن     19در حال حاضر نرخ بهره بانکی در خصوص سپرده گذاري ها بطور متوسط 

ک هاي غیر دولتی اندکی باالتر نیـز اسـت . لـذا    نرخ در مورد بانک هاي دولتی اندکی پائین تر و در مورد بان

متوسط ذکر شده در مورد کل بانک ها می تواند مورد توجه قرار گیرد .    

با توجه بر شرایط ذکر شده می توان گفت طرحی از نظر اقتصادي توجیه پذیر است کـه در آن نـرخ بـازدهی    

از عوامل تـاثیر گـذار در سـودآوري هـر طـرح      درصد باشد . از طرف دیگر یکی 20سرمایه گذاري بیشتر از 

تولیدي ظرفیت آن می باشد . لذا انتخاب ظرفیت باید طوري صورت گیرد که تحت آن نرخ بـازدهی سـرمایه   

درصد گردد و در نهایت حداقل ظرفیت اقتصادي نیز ظرفیتی است که در آن حداقل 20گذاري طرح باالتر از 

رآورد گردد  . درصد ب20بازدهی سرمایه گذاري طرح 

تـن در  200طرح يت اقتصادی، حداقل ظرفالزميل هایه و تحلیت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیبا عنا

شنهاد شده است.یپسال 

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن-6

معرفی نوع ماده اولیه عمده-6-1

یزان مصرف ساالنه و هزینه هاي تامین آنها در جدول زیر آورده شده به همراه میه مصرفیماده اولجمع بندي 

است . 
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میزان مصرف مواد اولیه و بسته بندي طرح-19شماره جدول 

ف
واحدمصرف سالیانهمحل تامیننام مواد اولیهردی

هزینه واحد  
ریالمیلیون 

هزینه کل
میلیون ریال

1708500تن50داخل کشورموثره داروئیمواد 1

408000تن200داخل کشورگیاهان داروئی2

333300تن100داخل کشورمواد پرکننده3

44440تن10داخل کشورمواد طعم دهنده4

302100تن70داخل کشورنوار آلومینیومی بسته بندي5

8/0800هزارعدد1000داخل کشورشیشه هاي داروئی6

40400تن10شورداخل کمواد کمکی7

3000داخل کشورسایر8

26540جمع کل 

معرفی محل تأمین مواد اولیه-6-2

.است قابل تامین و به خصوص بازار استان هرمزگان از بازارهاي داخل کشورمورد نیاز طرح مواد اولیه کلیه

ه و آیندهبررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشت-6-3

کشور تامین خواهد گردیـد . از نقطـه نظـر تحـوالت     داخل بوده که از داروئیمواد ، طرح یه مصرفیماده اول

وجـود  در عرضـه آنهـا طـی سـالهاي گذشـته      نامشخصیاساسی در روند تامین این اقالم باید گفت که روند 

کرد . هاشاربه موارد زیر داشته است . از عوامل مطرح در این باب می توان 
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 وجود نوسانات متعدد در قیمت گذاري فروش

یکی از سیاست هاي سیاستگذاران صنعت کشور ، آزاد سازي قیمت هاي فروش مـی باشـد کـه طـی آن بـه      

تدریج قیمت ها از حالت حمایتی خارج و در سطح قیمت هاي جهانی قرار داده می شود . این امـر بعضـا در   

که البته موقتی و ناپایدار است . بازار دچار اختالالتی می گردد 

 بحران هاي اقتصادي جهانیوجود

بروز بحران هاي اقتصادي در جهان سبب ایجاد تغییرات شدید در قیمـت و شـیوه عرضـه مـواد در سـالهاي      

. گذشته شده بود 

طرحياجرايشنهاد منطقه مناسب برایپ-7

رد:یگیر صورت میزيارهایعموماً براساس معيدیک طرح تولیيانتخاب محل اجرا

oفروش محصوالتيبازارها

oهین مواد اولیتأميبازارها

oگر طرحیديازمندیاجات و نیاحت

oاز طرحیمورد نییربنایامکانات ز

oیخاص دولتيهاتیحما

د.یطرح انجام خواهد گردياجرایابیفوق، مکانيارهایح هر کدام از معیدر ادامه با تشر

صولفروش محيبازارها-7-1

ين فاصله با بازارهایترکینزدياست که دارای، انتخاب محليدیهر طرح تولیابیمکانيارهایاز معیکی

کلیه نقاط کشور مـی  ، طرح محصوالتک شرح داده شد که بازار یطرح باشد. در بخش تولیديمحصوالت
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ه اسـتان هـاي کشـور قابلیـت     تواند محسوب گردد . از اینرو از نگاه بازار فروش محصول تولیدي طرح ، کلی

اجراي طرح را دارا می باشند . 

هین مواد اولیبازار تأم-7-2

کشور تامین خواهد گردیـد .  بازار داخلاست است که از گیاهان محتلف داروئیطرح، یه مصرفیماده اول

در تولیـد  در سرتاسر کشور پخش بـوده و هـر کـدام   واحدهاي تولید کننده داخلیگیاهان داروئی و همچنین 

تعدادي از محصوالت مختلف فعالیت می نمایند . بنابر این در حالت کلی می توان گفـت کـه محـل اجـراي     

لیکن نکته ایکه در اینجـا  طرح از نظر قابلیت دسترسی به مواد اولیه ، کلیه نقاط کشور می تواند اختیار گردد . 

اده از گیاهان بومی استان هرمزگان پایه ریـزي  ذکر آن ضروري می باشد این است که طرح حاضر بر پایه استف

شده است . لذا از نظر بازار تامین مواد اولیه استان هرمزگان در اولویت می باشد .   

گر طرحیديهايازمندیاجات و نیاحت-7-3

ح باشد. در مورد طـر یره میو غیانسانيرویمانند برق، آب، ارتباطات ، نيازمند مواردینيدیهر طرح تول

ن اسـت لـذا   یاز طرح در نقاط مختلف کشور قابل تأمیفوق در سطح نيهايازمندیه نیکه کلییحاضر از آنجا

به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد.یتیمحدود

ازیمورد نییر بنایامکانات ز-7-4

اشاره کرد که ره ی، فاضالب و غي، شبکه برق سراسریارتباطيتوان به راههایمییربنایاز جمله امکانات ز

يدر انتخاب محل اجـرا یت خاصیت و حساسیتوان گفت که محدودیاز طرح، میدر طرح حاضر در سطح ن

طرح وجود ندارد.
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یخاص دولتيت هایحما-7-5

آن يبـرا یخاص دولتـ يهاتیرسد که حمایاست و لذا به نظر نمیصنعتیک طرح عمومیطرح حاضر 

شـود  یدولتیعموميهاتیحمایتواند مشمول برخیح در نقاط محروم مطريوجود داشته باشد. البته اجرا

آن خواهد بـود و لـذا   ياجرايبه نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده برایها ارتباطتین حمایکه ا

طرح وجود ندارد.يبرایالت خاص دولتیت تا تسهیار محدودین معیتوان گفت از لحاظ ایله مینوسیبد

ر آمده است.یطرح در جدول زيمناسب اجراي، محل اجرایابیمطالعات مکانيبندبا جمع

طرحياجرایابیخالصه مکان –20جدول شماره 

طرحياجرايشنهادیمحل پیابیمکانيارهایمع

هاي کشوراستانکلیه فروش محصوالتيبا بازارهايهمجوار

رمزگاناستان ههمجواري با بازار تأمین مواد اولیه

هاي کشورکلیه استانهاي دیگر طرحاحتیاجات و نیازمندي
هاي کشورکلیه استانامکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

از آنجائیکه طرح حاضر براي استفاده از گیاهان داروئی استان هرمزگان تهیه شده است هاي پیشنهادي، با ارزیابی محل
. پیشنهاد شده است ي طرحمکان اجرا، لذا استان فوق به عنوان 
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و تعداد اشتغالیانسانيروین نیت تأمیوضع-8

به نیروي ازمندینیند تولید و همچنین نیازمندي طرح براي اجراي امور عملیاتی و ستادي خود ، آفربا توجه به 

باشد.یمانسانی به صورت زیر 

الزم طرحیانسانيروین-21جدول شماره 

نفر–داد تعالزميهاتخصص

1مدیر عامل

1مدیر مالی و اداري

1مدیر فروش 

2دکتر دارو ساز

2یکارشناس فن

2یمال–يکارشناس ادار

2کارشناس فروش

3ین فنیتکنس

7ماهرکارگر

7ماهرمهینیکارگر فن

3يکارمند ادار

3نگهبان-راننده –یمنش

34جمع
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از طرحیمورد نییربنایات زسات و امکانیتأسیبررس-9

ن آنیتأمیاز و چگونگیبرآورد برق مورد ن-9-1

هـا و  سـاختمان ییاز روشناین نیسات و همچنیآالت و تأسنیاز طرح با توجه به مصرف ماشیتوان برق مورد ن

300ره، یغ KWيهـا ه استانیکشور و در کلياز شبکه برق سراسرین توان برق به راحتیبرآورد شده است. ا

گردد.یال برآورد میون ریلیم400زات انتقال برق معادل ید انشعاب و تجهینه خرین است. هزیکشور قابل تأم

ن آن یتأمیاز و چگونگیبرآورد آب مورد ن-9-2

یدنیو آشـام یبهداشـت يازهـا ینیند تولید و همچنین بـراي مصـارف   آبراي مصرف در فردر طرح حاضر آب 

یند تولید از نوع آب آ. آب مورد استفاده در فراز خواهد بود یسبز مورد نيفضاياریبن آیکارکنان آن و همچن

سبک می باشد و لذا الزم است طی تصفیه الزم ، امالح آن گرفته شود . ولی آب مورد استفاده براي مصـارف  

بـا توجـه بـر    کارکنان و فضاي سبز از نوع آب لوله کشی می تواند باشد . میـزان آب مصـرفی فراینـد تولیـد     

بـا توجـه بـه تعـداد     متر مکعب خواهد بود . در مورد مصرف کارکنان نیز 200ظرفیت منتخب طرح ، ساالنه 

در نهایت کل مصـرف آب طـرح معـادل    گردد کهیمتر مکعب برآورد م1300انه یکارکنان حجم مصرف سال

محـل  2یشهرك صـنعت یکشولهق شبکه لیزان آب از طرین میامتر مکعب در سال برآورد شده است . 1500

ال برآورد شده است. یون ریلیم100نه آن معادل ین است که هزیطرح قابل تأمياجرا

راي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است.محل اج2
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ن آنیتأمیاز و چگونگیمورد نیبرآورد سوخت مصرف-9-3

سهدر طرح حاضر براي مصرف دیگ بخار خواهد بود . دیگ بخار مورد استفاده طرح داراي ظرفیت سوخت 

ورد شده است. آبرمتر مکعب گاز100000گازوئیل و یا لیتر80000ز اینرو مصرف ساالنه آن تن می باشد . ا

نکه ینظر بر ایاست وليطرح، گاز شهريشنهادین سوخت پیبهتراز نظر نوع سوخت مصرفی باید گفت که

ل به یحاضر گازوئنرو در طرحیگر فاقد آن هستند از ایدیبرخیگاز بوده ولیکشلولهيها داراشهركیبرخ

یکشـ طرح از لولهياجرايانتخاب شده براییکه محل نهایدر صورتیعنوان سوخت انتخاب شده است ول

ل به یدر حال حاضر با فرض انتخاب گازوئیت خواهد داشت. ولیبرخوردار باشد انتخاب آن اولويگاز شهر

آن يهـا یکشـ و لولـه يتریل10,000خت ن آن که شامل تانک سوینه تأمیتوان گفت که هزیعنوان سوخت م

گردد. یال برآورد میون ریلیم100باشد که معادل یم

بخار-9-4

در طرح حاضر براي تامین حرارت مورد نیاز فرایند تولید از دیگ بخار استفاده خواهد شد . ظرفیت این دیگ 

به هزینه هاي تامین این دیگ بخار.دستگاه انتخاب شده است یکتن برآورد می گردد . تعداد این دیگ سه

میلیون ریال برآورد شده است . 300همراه هزینه تامین تجهیزات جانبی آنها براي دو دستگاه دیگ ، مبلغ 

تصفیه خانه تولید آب سبک-9-5

ه اي با نیاز به آب بدون امالح و اکسیژن دارد . لذا براي تامین این آب الزم است تصفیه خانطرح فرایند تولید 

متر مکعب در سال براي طرح ایجاد گردد . آب خروجی این تصـفیه خانـه الزم اسـت کـامال از     200ظرفیت 
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شرایط شیمیائی مورد نیاز طرح برخوردار باشد . به منظور برآورد هزینه هاي ایجاد این تصفیه خانـه از چنـد   

فیـت و مشخصـات آب خروجـی تصـفیه     شرکت فعال در این امر استعالم گردیده و در نهایت با توجه بر ظر

میلیون ریال هزینه هاي ایجاد آن برآورد شده است . 1500خانه ، مبلغ 

هواي فشرده -9-6

براي فرایند تولید و سیستم کنترل اتوماتیک مورد نیاز هواي فشرده از دیگر تاسیسات مورد نیاز طرح است که 

متر مکعب در دقیقـه اسـت .   100ار و دبی هواي خروجی می باشد . فشار مورد نیاز هوا در این طرح شش ب

لذا با استناد بر مشخصات فوق ، هزینه هاي تامین کمپرسور تولید هواي فشرده و همچنین تجهیـزات جـانبی   

ریال برآورد شده است . میلیون100آن ، مبلغ 

ن آنیتأمیالزم و چگونگیو ارتباطیبرآورد امکانات مخابرات-9-7

کـه محـل   ییباشد و از آنجـا ینترنت میايک خط برایک خط فاکس و یازمند دو خط تلفن ، ینطرح حاضر

ـ     یشنهاد شده است لذا امکان تأمیپیطرح شهرك صنعتياجرا وجـود  ین آن از شـهرك محـل اجـرا بـه راحت

گردد. یال برآورد میون ریلیم50نه آن معادل یخواهد داشت که هز

ازیمورد نییربنایبرآورد امکانات ز-5-9

راه

قرار داد:یر مورد بررسیتوان در حالت زیطرح به راه را ميازمندین

ه و محصولیحامل مواد اوليهاونیعبور و مرور کام
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ز ینيدیطرح وارد شده و محصوالت توليبه محل اجرایلیون و تریله کامیطرح به وسیه مصرفیمواد اول

ل ین وسـا یمناسب حرکت ایارتباطينرو راههایل خواهد شد. از ال به بازار مصرف حمین وسایله همیبه وس

طرح وجود داشته باشد.يه الزم است در محل اجراینقل

عبور و مرور کارکنان

طرح رفت و آمد خواهند کـرد کـه الزم   يبوس به محل اجراینیو ميسواريله خودروهایکارکنان به وس

ناسب آن باشد.میامکانات ارتباطيطرح داراياست محل اجرا

آهن، فرودگاه و بندرر امکانات مانند راهیسا

از یـ طـرح مـورد ن  يبـرا يگـر ی، امکانـات د يسـوار يون و خودروهایتردد کاميبه جز امکانات مناسب برا

باشد.ینم

هاي اقتصادي و بازرگانیوضعیت حمایت-10

هاي جهانیهاي تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفهحمایت-10-1

هـاي  که تولید داخل براي آنها وجود دارد ، وزارت بازرگانی اقدام بـه تـدوین تعرفـه   محصوالتیمورد در 

د داخل صورت گرفته است و این امـر  گمرکی با درصد باال کرده است که این امر در راستاي حمایت از تولی

در توجیه پذیر ساختن تولید داخل موثر می باشد . 

یز باید گفت که براي اظهار نظر در این مـورد الزم اسـت کشـور مقصـد     در خصوص تعرفه هاي جهانی ن

صادرات بطور دقیق مشخص گردد تا بواسطه آن امکان مطالعه در این مورد بوجود آید . 

هاي مالیحمایت-10-2
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ها صرفاً در کشورمان باید گفت که این حمایتتولیدي صنعتیهاي هاي مالی از طرحدر خصوص حمایت

هـایی کـه از   باشد که این تسهیالت حالت عمومی داشته و براي کلیه طـرح ارائه تسهیالت بانکی میدر سطح

هـاي  توان گفت که حمایتشود. بنابراین در مجموع میپرداخت میتوجیه اقتصادي مناسب برخوردار هستند،

حصـوالت صـنعتی   دولت و وزارت صنایع در مورد بیشتر مویژه خاصی در خصوص طرح وجود ندارد. البته 

بـه  تولیـد کننـدگان  ولی در حال حاضر هیچگونه حمایت مالی از استهاي تولید داخل کردن داراي سیاست

آورند.عمل نمی
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ددییجدجدييدر مورد احداث واحدهادر مورد احداث واحدهاییییشنهاد نهاشنهاد نهاییو پو پييبندبندل و ارائه جمعل و ارائه جمعییه و تحله و تحلییتجزتجز--1111

ور از وضعیت کمبود برخوردار بوده و حتـی  بازار کشد کهیآین بر میعرضه و تقاضا چنینیش بیاز موازنه پ

پس از بهره برداري از طرح هاي در حال ایجاد هر چند میزان کمبود کاهش پیدا خواهد کـرد ولـی همچنـان    

وضعیت کمبود بر بازار حاکم خواهد بود . 

یایی ) ( داروهاي شیمو همچنین کاالهاي جایگرینکشور از طریق وارداتکمبود برآورد شده در حال حاضر

تامین می گردد و اجراي طرح هاي مشابه طرح حاضر با هدف جایگزینی واردات اجرا می گردند . 

و در در کشـور  داروهـاي گیـاهی  با توجه بر شرایط ذکر شده باید گفت که اجراي طرح هاي جدیـد تولیـد   

توجیه پذیر ارزیابی می گردد . استان هرمزگان 

داروهـاي  د یـ تولک واحـد  یـ يت اقتصـاد یـ حداقل ظرفد گفت که یبايگذاره یسرماياز نقطه نظر پارامترها

ـ لیم23226ه ثابـت معـادل   ید انتخاب شود که تحت آن حجم سرمایدر سال باتن 200گیاهی کـه  ال یـ ون ری

يفـوق طـور  يهـا يگذارهیت و حجم سرمایخواهد بود که ظرفر الد1000000میلیون ریال و 10966شامل 

ب یز نصـ یـ نیدهد، سود معقـول یخود را پوشش ميهانهیه هزینکه کلیطرح عالوه بر اانتخاب شده است که 

گذار خواهد نمود.هیسرما
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رئوس مطالبرئوس مطالب

ارائه اطالعات مربوط به سرمایه گذاري  و سرمایه در گردشارائه اطالعات مربوط به سرمایه گذاري  و سرمایه در گردش--11--1212

محاسبه و تجزیه و تحلیل نقطه سربسرمحاسبه و تجزیه و تحلیل نقطه سربسر--22--1212

آنالیز قیمت و حاشیه سودآنالیز قیمت و حاشیه سود--33--1212

الیز جریان نقدي طرحالیز جریان نقدي طرحآنآن--44--1212

آنالیز ریسک پذیري پروژهآنالیز ریسک پذیري پروژه--55--1212

محاسبه کلیه شاخصهاي مالیمحاسبه کلیه شاخصهاي مالی--66--1212

آنالیز حساسیت طرح نسبت به پارامترهایی نظیر قیمت فروش، قیمـت مـواد اولیـه،    آنالیز حساسیت طرح نسبت به پارامترهایی نظیر قیمت فروش، قیمـت مـواد اولیـه،    --77--1212

سرمایه گذاري ثابت و نوسانات نرخ ارزسرمایه گذاري ثابت و نوسانات نرخ ارز



هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعتی استان 

مطالعات امکان سنجی مقدماتی
طرح هاي صنعتی

55صفحهزي استان هرمزگانببزي و غیر آآمواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی تولید طرح 

ارائه اطالعات مربوط به سرمایه گذاري  و سرمایه در گردش-12-1

زینه هاي سرمایه گذاري ثابت طرح ه)Fixed Investment Cost:(

گردد که هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی میگذاري ثابت طرح مشتمل بر هزینههاي سرمایههزینه

هزینه هاي خرید زمین، آماده سازي محل، ساختمانهاي تولیدي و اداري، ماشین آالت وتجهیزات، عبارتند از 

می و هزینه هاي قبل از بهره برداري طرحهزینه هاي پیش بینی نشده،اري، وسایل حمل و نقلتجهیزات اد

. هزینه می گردد) Contsruction periodباشد که در طول دوره ساخت (

ذیل به الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدولهاي فوقهزینه

گردد:ه میتفصیل در ادامه ارائ

زي استان هرمزگانببزي و غیر آآمواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی سرمایه گذاري ثابت مورد نیاز واحد تولید -22جدول شماره 

میلیون ریال–ها هزینهاقالم سرمایه ثابتردیف
900زمین1

706سازيمحوطه2

3300هاساختمان3

13660آالت تولیديماشین4

2750تأسیسات 5

260وسایط نقلیه6

150وسایل اداري و خدماتی7

500برداريهاي قبل از بهرههزینه8

1000درصد هزینه هاي باال ) 5بینی نشده ( هاي پیشهزینه9

میلیون ریال23226جمع کل سرمایه ثابت        



هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعتی استان 

مطالعات امکان سنجی مقدماتی
طرح هاي صنعتی

56صفحهزي استان هرمزگانببزي و غیر آآمواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی تولید طرح 

 سرمایه در گردش طرح)irmentsNet working Capital Requ:(

برداري سالیانه، دوره یا روزهایی را جهت تامین سرمایه در گردش در هاي بهرهبراي هر یک از اقالم هزینه

گیریم، در واقع دوره مذکور تعداد پریودي خواهد بود که جهت سفارش دهی مورد استفاده قرار نظر می

برداري اد ماههاي تامین هر قلم هزینه بهرهگیرد. عدد مربوطه اگر بر اساس ماه نوشته شود، بیانگر تعدمی

سالیانه خواهد بود واگر بر اساس عدد سفارش نوشته شود بیانگر تعداد دفعات سفارش هر یک از اقالم 

برداري سالیانه خواهد بود. جزئیات موارد سرمایه در گردش در جدول ذیل گنجانده شده است هاي بهرههزینه

Accountsدریافتنی (مشتمل بر حسابهايکه در واقع  receivable) تنخواه گردان ،(Cash-in-hand ،(

Accountsحســــابهاي پرداختـــــنی ( Payable(و) موجودیهاTotal Inventory می باشـد که (

Coefficientتمامی موارد ذکر شده مقادیر را بر اساس ضریب گردش موجودي (براي of Trunover (

. یمدر نظر می گیر

مواد دارویی و بهداشتی از گیاهان بومی سرمایه در گردش مورد نیاز واحد تولید -23ول شماره جد

(میلیون ریال)زي استان هرمزگان ببزي و غیر آآ

سرمایه درگردش دوره تامین شرحردیف

2654روز45مواد اولیه1

830روز10موجودي کاالي ساخته شده 2

2531روز30مطالبات3

396روز30تنخواه گردان4

415روز5موجودي کاالي در جریال ساخت5

6826جمع کل
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):Even Analysis-Break(محاسبه و تجزیه و تحلیل نقطه سربسر-12-2

تجزیه و تحلیل نقطه سربسر ارتباط بین سود، هزینه ها، سیاست قیمت گذاري و میزان تولید محصوالت را 

ار می دهد. آگاهی از این ارتباطات به مدیران امکان میدهد که از طریق تعیین روشهاي تولید، مورد بررسی قر

قیمت گذاري و میزات تولید، سود را به باالترین سطح ممکن برساند. در واقع نقطه سربسر نقطه اي می باشد 

ل از فروش محصوالت که در آن سطح از تولید، کلیه هزینه هاي تولیدي طرح برابر با میزان درآمد حاص

خواهد بود و از آن پس و با افزایش تولید، سودآوري طرح مشخص می گردد و اگر از سطح یاد شده کمتر 

تولید شود در واقع درآمدهاي طرح کفاف هزینه هاي حاصله را نخواهد داد. براي این منظور می بایست ابتدا 

فراهم آید.دو مفهوم کلی را تعریف نمود تا امکان انجام محاسبات 

هزینه هاي ثابت: مخارجی است که با تغییر سطح (میزان) تولید تغییر نمی کند.1

هزینه هاي متغیر: مخارجی است که با تغییر سطح (میزان) تولید تغییر می نماید..2

100×
هزینه ثابت

=   درصد نقطه سربه سر
درآمد کل–هزینه متغیر 
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ثابت و متغیر هزینه هاي-24جدول شماره 

ف
شرحردی

جمع هزینه هاي هزینه متغیرهزینه ثابت
ثابت و متغیر هزینهدرصدهزینهدرصد

2123221232%0100%0مواد اولیه 1
11753917%274230%70حقوق و دستمزد پرسنل 2
15631954%39180%20تاسیسات مصرفی4
667834%16780%20نگهداري و تعمیرات5
02005%20050%100استهالك6

7
% هزینه هاي سرمایه 1,5قطعات یدکی (

گذاري بدون زمین)
40%10560%157262

8461692%84650%50پیش بینی نشده بدون احتساب استهالك8
192480%28840%60هزینه هاي توزیع و فروش تبلیغات و اداري 10

65432583232374جمع کل
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آنالیز قیمت و حاشیه سود-12-3

با توجه به هزینه هاي بهره برداري سالیانه طرح و همچنین میزان ظرفیت تولید طرح، مشخص می گردد که 

ریال می باشد و همچنین با توجه به قیمت 161870محصول برابر با بطور متوسط قیمت تمام شده هر واحد 

ریال)، بنابراین در حدود 300000حاظ گردیده است (بطور متوسط فروش محصول که در محاسبات مالی ل

ریال حاشیه سود حاصل از فروش هر واحد محصول می باشد که اگر آنرا بصورت درصدي از 138130

فروش محصوالت را حاشیه سود آن تشکیل می درصد از قیمت46قیمت محصول بیان نماییم، در حدود 

دهد.

):Cash Flow Analysis(طرحآنالیز جریان نقدي-12-4

در هر یک از  روشهاي تجزیه و تحلیل الزم است تا مخارج و منافع هر یک از فرصتهاي سرمایه گذاري 

مورد توجه قرار گیرد. اینگونه روشها مبتنی بر گردش نهایی وجوه نقد پروژه می باشد. گردش نهایی وجوه 

در جمع گردش وجوه نقد پروژه (پول پرداختی و نقد یک پروژه سرمایه گذاري عبارت است از تغییر

دریافتی توسط واحد تجاري) که بر اثر قبول آن، پروزه ایجاد می گردد.  گردش وجوه نقد در واقع معرف 

تحصیل یا از دست دادن قدرت خرید توسط واحد تجاري می باشد. به عبارت دیگر جریانی از قدرت خرید 

مورد بحث (هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت جهت اجراي یک پروژه) است که از طریق بکارگیري دارایی

ایجاد می شود و بنابراین معیاري از بهره وري دارایی به حساب می آید که اگر داراي مازاد نقدي مثبت باشد 

بیانگر آنست که منافع حاصل از سرمایه گذاري بیش از مخارج طرح می باشد. 
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):Risk Analysis(هآنالیز ریسک پذیري پروژ-12-5

از نتیجه مطالعات انجام شده چنین بر می آید که در یک سال آینده بازار از کمبود عرضه برخوردار بوده ولـی  

پس از بهره برداري از طرح هاي در حال ایجاد این کمبود از بین رفته و بازار به وضعیت مازاد عرضه تبـدیل  

اي جدید در این زمینه از ریسـک قابـل بررسـی برخـوردار     خواهد گردید ، می توان گفت که اجراي طرح ه

خواهد بود و چنانچه بنا به هر دلیلی متقاضی قصد انجام این طرح را داشته باشد ، الزم است با احتیاط بیشتر 

و برخوردار از مزیت هاي باالتر از سایر واحدهاي صنعتی در این باب اقدام نماید و با یررسـی بیشـتر نقـاط    

بعنوان عوامل داخلی و همچنین فرصتها و تهدیدات بعنوان عوامل خارجی ریسک پروژه را به قوت و ضعف

حداقل ممکن برساند . 

از آنجائیکه این محصول از سابقه مصرف باالئی در کشور برخـوردار نبـوده و اطـالع عمـومی از خـواص و      

د که، در صورت انجام اقـداماتی بـراي   ارزش غذائی آن در سطح پائینی قرار دارد . از اینرو پیش بینی می شو

ارتقاء فرهنگ مصرف محصول مورد بررسی در کشور و جایگزینی آن براي مصرف انواع روغن هاي حیوانی 

و نباتی که از مضرات باالئی براي انسان برخوردار می باشند، در آینده مصرف این محصول در کشور افزایش 

ي بیشتري براي تقاضا به وجود خواهد آمد .پیدا خواهد نمود و بدین ترتیب زمینه ها

از سوي دیگر با تسریع در به بهره برداري رسـیدن از وجـود طرحهـاي ایجـادي در دسـت احـداث بعنـوان        

تهدیدات خارج از سازمان در جهت نیل به اهداف طرح می توان استفاده نمـود کـه ایـن امـر بهمـراه امکـان       

صول با کیفیت و قیمت رقابتی مناسب سبب کاهش ریسـک پـذیري   صادرات به بازارهاي جهانی با تولید مح

اجراي پروژه به میزان قابل توجهی می گردد.
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):Financial Rates(محاسبه کلیه شاخصهاي مالی-12-6

شاخصهاي مالی طرح-25جدول شماره 

مقدار (میلیون ریال)شرح

%54,06نرخ بازده داخلی سرمایه گذاري

41976رمایه گذاريارزش خالص فعلی س

%29,51درصد تولید در نقطه سربسر در سال مبنا

%33,39درصد تولید در نقطه سربسر در سال نخست فعالیت

سال3دوران بازگشت سرمایه سرمایه گذاري
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آنالیز حساسیت طرح نسبت به پارامترهایی نظیر قیمت فروش، قیمت مواد اولیه، سرمایه -12-7

):Sensitivity of IRR(سانات نرخ ارزگذاري ثابت و نو

با توجه به بررسی هاي صورت گرفته، نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاري که یکی از شاخص هاي مهم 

براي طرح مورد نظر می باشد. حال جهت درصد54,06برابر با جهت ارزیابی توجیهات مالی طرح می باشد 

شاخص نسبت به تغییرات در سه پارامتر میزان فروش بررسی هاي بیشتر در ذیل به بررسی حساسیت این

سالیانه، سرمایه گذاري ثابت و هزینه هاي بهره برداري سالیانه (در واقع بر گرفته از کلیه هزینه هاي سالیانه 

طرح از جمله هزینه هاي مواد اولیه طرح می باشد) طرح پرداخته شده است.

رح براساس سه پارامتر ذیلتغییر نرخ بازده داخلی ط-26جدول شماره 

درصد تغییر
درآمد حاصل از فروش سالیانه

(درصد)
دارایی هاي 

(درصد)ثابت
بهره برداري هزینه هاي 

سالیانه(درصد)
-20,00%23,2265,4572,18

-16,00%29,7262,7968,59

-12,00%3660,3564,98

-8,00%42,1358,1061,36

-4,00%48,145657,72

0,00%54,0654,0654,06

4,00%59,9352,2550,38

8,00%65,7450,5546,67

12,00%71,5348,9642,93

16,00%77,2847,4639,14

20,00%83,0246,0435,30
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با عنایت به جدول ارائه شده در باال مشخص می گردد که حساسیت طرح نسبت به درآمد حاصل از فروش 

درصد در هر یک از 4تب بیش از سایر پارامترها می باشد به نحوي که با کاهش و یا افزایش به میزان به مرا

پارامترهاي یاد شده، تغییر نرخ بازده داخلی طرح نسبت به تغییرات درآمد حاصل از فروش بیشتر از سایر 

صل از فروش بیشتر، سپس پارامترها می باشد.  بنابراین حساسیت طرح در وهله نخست نسبت به درآمد حا

نسبت به هزینه هاي عملیاتی و در آخر نسبت به هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت از حساسیت کمتري 

برخوردار است.


