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 طرح  خالصه مشخصات

 نام محصول
  توليد محصوالت بهداشتی داروئی از احشاء کوسه

  و ...... (  طبی ، پماد سوختگی ، کرم  نخ جراحی) 

  جایگزینی واردات ویژگی محصول یا طرح

   تن  088 طرح پيشنهادی ظرفيت

 درمان انسانها موارد کاربرد 

 احشاء کوسه مواد اوليه  اصلی

 کشور داخل مواد اوليه محل تامين

 تن  171تن پمادها و کرم ها  01650برای نخ بخيه  1931کمبود محصول در سال 

 نفر  93 اشتغالزایی 

 متر مربع 9888 زمين مورد نياز 

 زیر بنا

  متر مربع  688 توليدی

  متر مربع   988 و سایر اداری

  متر مربع  918 انبار

 یميزان مصرف ساالنه یوتوليت

  مترمکعب  3988 آب

  کيلووات  188   برق

  متر مکعب  188888 گاز 

 سرمایه ثابت

 یوروهزار  788 ارزی 

 ميليون ریال 11786 ریالی

 ميليون ریال       35316 مجموع 

 ميزان واردات محصول مشابه در سه سال گذشته
ل خمقدار واردات حالت  متغيير دارد ولی بعضا از توليد دا

 يشتر است ب

 پيش بينی صادرات محصول ساالنه
پتانسيل صادرات در مورد نخ بخيه معادل با مصرف داخل و در 

 مورد پمادها و کرم ها ده درصد مصرف داخل

 درصد 98 قطه سربسر تقریبین

 استان هرمزگان پيشنهاد محل اجرای طرح 
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 مقدمه 

 یاقتصااد  یگاذار  هیسارما  یهاا  طرح یل از اجرااست که قب ی، مطالعات کارشناسیسنج مطالعات امکان

ز قرار گرفتاه و  يو آنال یطرح مورد بررس یو اقتصاد یو مال ین مطالعات از نگاه بازار، فنیرد. در ايگ یانجام م

 رد.يگ یگذاران مورد استفاده قرار م هیسرما یريگ ميتصم یبرا ییج حاصل از آن به عنوان مبناینتا

مانناد ناخ    توليد محصوالت بهداشتی داروئای د يتولطرح  یمقدمات یسنج نگزارش حاضر مطالعات امکا

ه يا ته یسنج مطالعات امکان ین مطالعات در قالب متدولوژیباشد. ا یم از احشاء کوسه بخيه، پمادها و کرم ها

شاده و سا      یق معرفا يا فوق ، ابتدا محصول ماورد مطالعاه باه طاور دق     یده است و مطابق متدولوژیگرد

د و يتول یدر خصوص چگونگ یبازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فن یالزم رو یها یبررس

و حجام   یاقتصااد  یهاا  تيا ت ظرفیا شاده و در نها  ییز شناساا يا از نيا ماورد ن  یافزار امکانات سخت و نرم

گذران و عالقه ه یطرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما یاجرا یاز برايمورد ن یگذار هیسرما

د بااز و  یبا د یاقتصاد یه گذاریاز را کسب و در جهت انجام سرمايه اطالعات مورد نيمندان محترم بتوانند کل

 ند.یشفاف اقدام نما ريمس

 اميد است این مطالعات کمکی هرچند کوچك در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بياورد .
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 (3)آيسيك  و كد محصول نام   – 1 – 1

 مختلف های گونه برای آرام مکانی و کوچك آبزیان ویژه به دریایی موجودات پناهگاه بزرگترین فارس خليج

 اسات  ای بسته نيمه دریای فارس خليج .اند داده ادامه خود زندگی به امروز تا پيش سال هزاران از که است

 باا  فاارس  خليج .پيوندد می هند اقيانوس به هرمز تنگه طریق از مربع کيلومتر هزار 58 با برابر مساحتی با که

 گونه به .است برخوردار ییباال زیستی تنوع از است حاکم آن بر که اقليمی و محيطی مشکالت تمامی وجود

 .دارند اقتصادی برداری بهره آنها از زیادی تعداد که آید می شمار به ماهی گونه 518 تا 588 زیستگاه که ای

 باعث عامل این و کنند می زندگی فارس خليج در نيز آبزی دیگر نوع 518 تا 988 از بيش ها ماهی بر عالوه

 شماری به گزارش این در که شود معرفی نظير کم مناطق جزو ستیزی تنوع نظر از فارس خليج تا است شده

  .شود می اشاره آنها از

 مصارف  هاا  مااهی  این از زیادی تعداد که کند می زندگی ماهی گونه 588 از بيش فارس خليج های آب در

  .دارند غذایی

 خلايج  در که هستند فیغضرو ماهيان از جزیی ها کوسهليج فارس ، کوسه ها هستند . خیکی از آبزیان مهم 

 588 از و گوشتند حالل ها کوسه .هستند عمده خانواده چهار قالب در گونه 13 دارای عمان دریای و فارس

 و سفيد ببری، های نام به گونه سه فقط نيز ميان این از که هستند مهاجم گونه 38 دنيا در شده شناسایی گونه

 از هاا  کوسه .ندارد وجود فارس خليج در ها گونه این ختانهخوشب که کنند می حمله انسان به اشتباهی ماکو

 خليج در گونه این امروزه و اند، شده تغيير دستخوش ندرت به که هستند جهان آبزی های گونه ترین قدیمی

 کاولی  بيلی، کولی توان می ها کوسه انواع از .است شده روبرو انقراض خطر با رویه بی صيد دليل به فارس



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 
 

 

 1صفحه ی از احشاء کوسهمحصوالت بهداشتی داروئتوليد طرح 
  

 دو طاول  به خطرناک و برنده و تيز سر دو اره یك سرش جلو در ماهی کوسه این که ای، اره کولی یا سياف

 کوسه کر، کولی گوش، سياه کولی گربه، کولی گرگ، کولی .است متر 0 تا 6 کوسه این خود طول و دارد متر

  .برد نام را گرسنه کولی و سرخ سهره کولی نادی، کولی سرچکشی، ماهی

 برخای  در کوساه  پوسات  .دارند جهان در مختلفی مصارف دریاها، اکولوژیکی تعادل بر عالوه ماهيان کوسه

  .شود می استفاده چرم تهيه در ها کوسه پوست بيشتر اما دارد غذایی مصرف کشورها

 

 

 

 

 

 

 

 

 تير هفت جلد جاکليدی، ساعت، بند چکمه، کفش، دستی، کيف مانند لوک  وسایل تهيه در نيز کوسه چرم از

 روغان  تهياه  بارای  A ویتاامين  استخراج بر عالوه آبزی این کبد از همچنين .شود می استفاده چاقو هدست و

 از .اسات  ارزش بای  آنهاا  گوشت که حالی در دارند، ارزشی با پوست ها کوسه از تعدادی .شود می استفاده

  .است برخوردار باالیی ارزش از بازار در کوتاه باله کوسه مانند ها کوسه از برخی گوشت دیگر طرف
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 و است صادراتی کوسه باله .شود می دارویی استفاده آن غضروف از و تزیينی استفاده کوسه های دندان از

 مواد تهيه برای کوسه از چربی مواد استخراج .است آسيا شرق جنوب در غذاها گرانترین از باله سوپ

  .است صنعت در آن کاربرد گردی از کوسه باله از بخيه نخ تهيهو بهداشتی و همچنين  آرایشی

 فارس خليج در ها وال و ها بالن تيره از گونه 11از دیگر آبزیان خليج فارس است . یا وال ها  نهنگ ها

 متر 96 تا 38 بين طولی که است آبی نهنگ جهان، حاضر حال آبزی بزرگترین جمله از .کنند می زندگی

 7 طول به ای بچه نهنگ این .است ساعت در مایل 98 تا 0 آن سرعت و دارد تن 170 تا 68 بين وزنی و

 سخت به منحصر مادر غذای اما خورد می شير ليتر 688 روزی که آورد می دنيا به تن 7 وزن و متر

 در نيز نهنگ این .آید می شمار به جهان بزرگ آبزی دومين پشتی باله نهنگ .است ها پالنگتون و پوستان

 گوژپشت نهنگ .شود می یافت جاسك شرقی خليج و عمان دریای انهده بویژه فارس خليج پهنه تمامی

 آن که دندانی های تيغه و دارد کيلومتر 18 تا 0 معادل سرعتی که است فارس خليج های نهنگ دیگر از

 تا است قادر نهنگ این .رسد می متر سانتی 08 به تيغه هر طول و است عدد 588 تا 378 طرف هر در را

 نهنگ و دارد ساعت در کيلومتر 68 معادل آوری حيرت سرعت خاکستری نهنگ ماند،ب آب زیر دقيقه 91

 .آید می شمار به فارس خليج های نهنگ دیگر از است کمياب و نادر بسيار که قاتل

 می هم تخ  آنها به فارسی زبان در که ها دلفينمی باشد .  دلفين هایکی دیگر از آبزیان مهم خليج فارس 

 در بویژه فارس خليج های قسمت بيشتر در ها دلفين .رود می شمار به آبزی حيوان ینتر باهوش گویند،

 جنگل در پوریوبز نام به ها دلفين انواع از یکی .شوند می دیده جزایر بين های آب و هرمز تنگه های آب

 مجاورت در و قشم جزیره جنوب در بطری بينی های دلفين و کند می زندگی دائم طور به حرا های

 عالوه.شوند می محسوب نيز منطقه بومی های گونه از و کنند می زندگی هرمز و ساالرک و هنگام جزیره
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 گونه این و شوند می دیده قشم مجاورت در گوژپشت های دلفين تابستان نخست نيمه اوایل تا اینها بر

 خليج های دلفين دیگر از.مانند می ها آب این در ماه 6 تا 1 و هستند فارس خليج های آب مهاجر ها

 سایر از را آن بدن، تيره رنگ که است فارس خليج های نهنگ از ای گونه که است سياه دلفين فارس

 .سازد می جدا ها دلفين ها گونه

 که است سال ميليون 388 از بيشرا می توان موجودات آبزی دیگر خليج فارس معرفی کرد .  ها پشت الک

 کاه  بزرگی جانوران .کنند می زندگی قاره فالت و گرمسيری احینو های آب در دریایی های پشت الک

 پنج.است ساخته قابلی شناگران آنها از و یافته شکل تغيير شنا برای هایی باله به پاهایشان و دست انگشتان

 دریاای  و فاارس  خلايج  های آب در دارد وجود جهان در که دریایی های پشت الک نوع هشت از نوع

 قرار انقراض خطر در شدت به که است ها گونه این از یکی عقابی پوزه پشت الک.کنند می زندگی عمان

 طول .است تر وزن کم و کوچکتر کمی جهان در خود همنوعان از فارس خليج در پشت الک این. دارد

 کيلوگرم 58 آنها متوسط وزن و متر سانتی 78 تا 68 آن پهنای و متر سانتی 08 تا 78 بين آنها الک متوسط

 های آرواره علت همين به .است دریایی های حلزون و نرم های مرجان ها، اسفنج آنها غذای عمده .تاس

 شروع بهار فصل ابتدای از عقابی پوزه های پشت الک تخمگذاری .است درآمده عقاب منقار شکل به آنها

 باه  هرگاز  نرها .دآین می ساحل به ها شب معموالً ها پشت الک .یابد می ادامه فصل پایان تا و شود می

 از پا   معموالً که بلوغ سن به رسيدن از پ  ماده های پشت الک ولی گردند برنمی زادگاهشان ساحل

 در ها پشت الک .اند شده زاده آن در که گردند برمی ساحلی همان به تخمگذاری برای است سالگی سی

 و تاالش  با و آمده بيرون تخم از روز 71 تا 51 از پ  نوزادها .گذارند می تخم 188 حدود ساعت نيم

 و متر سانتی 1 ها پشت الک بچه طول .کشند می بيرون به ها ماسه و شن ميان از را خود فراوان زحمت
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 افاق  تارین  روشان  طرف به ها ماسه ميان از آمدن بيرون از بعد نوزادها .است گرم 38 از کمتر آنها وزن

 الک بچه دشمنان جمله از ها خرچنگ الشخورها، ی،دریای پرندگان و ها مرغ .کنند می حرکت دریا یعنی

 تهدید را آنها زیادی خطرات نيز دریا در .کنند می شکار را آنها دریا به رسيدن از قبل و هستند ها پشت

  .رسند می بلوغ به آنها درصد یك حدود ها، پشت الک بچه از کمی تعداد فقط و کند می

فارس در ارتباط با منابع آبزیان صنعتی ، در این طرح هادف تولياد   خليج ی موجود در با توجه به پتانسيل ها

 اقالم زیر از قسمت های مختلف کوسه و دیگر آبزیان مشابه است . 

  نخ بخیه جراحی Suture 

نخ های تك و یا چند فيالمنتی استریل می باشد که نقش در کنار هم نگه داشتن بافت  ،نخ های بخيه جراحی 

در محل سوزن برلی بخيه زدن  وسيلهمعموال به  نها به عهده دارند .این نخ هاآی ان بهبودهای مجروح را تا زم

بریدگی و یا برش های جراحی مورد استفاده قرار می گيرند و یا اینکه به عنوان شزیان بناد )لگااتور( بادون    

ونریزی و یاا نشات   استفاده از سوزن برای گره زدن انتهای رگ ها و یا مجرا های دیگر جهت جلوگيری از خ

-مایعات دیگر مورد استفاده قرار می گيرند . نخ های بخيه جراحای ممکان اسات دارای پوششای از چربای     

فلوئورو کربنها و سيليکن ها باشند . این پوش ها برای کاهش خاصيت مویينه و بهبود خاواص دیگار انجاام    

 ميشود .

ده )قيطان(مورد استفاده قرار بگيرد .نوع قيطانی نخ های چند فيالمنتی ممکن است به صورت صاف یا بافته ش

 . از نظر کارکرد راحت تر بوده و گره پایدارتی دارد 

نخ های بخيه صاف در مقابل از نظر عبور از بافت راحت تر عمل کارده و همچناين راحات از بافات بيارون      

  .کشش بافت با خود را ندارد، کشيده می شوند . این نوع نخ 
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 :گروه تقسيم ميشوند 3 نخ های بخيه به

 نخهای بخيه قابل جذبالف : 

فات بادن صاورت مای گيارد و      بادر نوع قابل جذب اجزا ميتواند از هم متالشی گردد و این از بين رفتن در 

 معموال بعد از دو تا شش ماه ناپدید می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 در طرح حاضر توليد نخ های بخيه جذب شدنی مورد نظر می باشد . 

 های بخيه غير قابل جذب نخ  -ب

در مقابل تخریب بيلوژیکی مقاوم بوده و به عنوان یاك جسام خاارجی در محال بااقی       نوع غير قابل جذب

 نکه توسط بافت به بيرون فرستاده ميشود .آنکه از محل دور گردیده و یا آميماند تا 

 پنباااه (، ابریشااام،اليااااف طبيعااای )کتان، بااارای تولياااد ناااخ بخياااه ممکااان اسااات از اليااااف فلااازی 

 همچنين الياف مصنوعی استفاده نمود. ،  کوالژن و یا روده حيوانات

 .در این بين نخهای بخيه فلزی قویترین و انواع طبيعی ضعيفترین ميباشند
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 نخ های تهيه شده از روده حيوانات و کوالژن بازیافته :

د ماورد اساتفاده ناخ بخياه     وش میروده کوچك حيوانات مانند بره و گاو که اساسا از پروتين کوالژن تشکيل 

است.این نوع نخ بخيه که به ندرت برای بخيه زدن پوست مورد استفاده قرار می گيرد توسط بافت جذب می 

گردد .سرعت جذب به نوع بافت بستگی دارد .و تا زمانی که نخ های بخيه پلی گلوکو ليك اسيد توليد شد به 

 فتند.عنوان تنها نخ بخيه قابل جذب به کار می ر

نخ بخيه کوالژن بازیافته شده از طریق ترریسی تعليق همگن کاوالژن خاالت تهياه گردیاده اناد .کاوالژن از       

ار ظریاف تولياد   ن را به صورت بساي آپی)تاندون( حيوانات گرفته ميشود .کاربرد این نوع نخ بخيه که ميتوان 

 حی های چشم است.نمود مربوط به جرا

باله کوسه که از گران قيمت ترین قسمت های بادن   ه از باله کوسه است .در طرح حاضر هدف توليد نخ بخي

ید دارای بافت نسبتا نرم و پر چرب بوده و با بدن انسان سازگار می باشد . از اینرو نخ های آکوسه بشمار می 

  تهيه شده از آن قابليت جذب در بدن انسان را داشته و عضو بخيه زده شده ، آنرا پ  نمی زند .   

  پماد انواع 

اده فبخش عمده پمادها از چربی ها ساخته می شوند که در این طرح از چربی بدن کوسه برای این منظور است

پمادهای توليدی این طرح شامل پماد ضد التهاب و سوختگی و سایر اناواع پمادهاا خواهاد    خواهد گردید . 

 بود.

 کرم ها 

حاضر از آنجائيکه هدف توليد محصوالت طبی می باشد،  در طرحکرم ها امولسيون چربی در آب می باشند . 

 لذا کرم های مورد نظر نيز از نوع طبی خواهد بود . 
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 محصول ISICكد 

زیر وجاود  کد آیسيك برای محصوالت مورد بررسی طرح حاضر ، ع و معادن، یوزارت صنا یبند مطابق طبقه

 . دارد

   3539358 انواع نخ های جراحی 

  طبیانواع کرم های  - 

  35391118  طبیانواع پمادهای 

 

 شماره تعرفه گمركي -1-2 

 .گمرکی محصوالت مورد بررسی وجود داردتعرفه اطالعات زیر در مورد در طبقه بندی وزارت بازرگانی ، 

 شماره تعرفه گمرکی محصوالت طرح -1جدول شماره 

 شماره تعرفه گمرکی نام محصوالت

 98861818 انواع نخ های جراحی

 فاقد شماره تعرفه انواع کرم های طبی

 فاقد شماره تعرفه انواع پمادهای طبی

 

 البته در آمار واردات وزارت بازرگانی نخ های جراحی زیر نيز وجود دارد . 

 باالتروچسباننده ها.المينرهای سترون وموا دا ساتریل قابال جاذب بارای بنادآوردن خاون        1سایرنخ های جرا حی ا ز

 30061090ماره تعرفه  با ش  غيرمذکور
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ولی با توجه بر اینکه نخ های فوق از نوع جذب شونده نمی باشند ، لذا در اینجا از بررسای بيشاتر در ماورد    

 آنها صرف نظر شده است . 

 

 شرايط واردات محصول -1-3

در ماورد محصاوالت ماورد    مطابق اطالعات کسب شده از دست اندرکاران صانعت دارو ، در حاال حاضار    

يد می گردناد .  لسی صرفا در مورد نخ جراحی واردات وجود داشته و کرم ها و پمادها در داخل کشور توبرر

البته نمونه هایی از کرم های خارجی نيز در بازار به چشم می خورد ولی چگونگی واردات آنها مشخت نمی 

 باشد . 

 آن واردات ميسر می گردد .  که با پرداختدرصد است  98ميزان به  یحقوق گمرکدر مورد نخ جراحی ، 

ایان اسات کاه واردات دارو تحات     ، نکته ایکه در اینجا الزم است در مورد واردات مواد دارویی ذکر گاردد  

. فرایناد ثبات منباع    د که از جمله این ضوابط ثبت منباع دارو اسات   يرمی گ صورتضوابط وزارت بهداشت 

و استخدام یك دکتر داروساز به عناوان مسالول فنای از     ماه و هزینه های مرتبط بوده 0دارای زمانبری حدود 

 ضوابط دیگر آن است . 

 بررسي استانداردهاي موجود در مورد محصول -1-4

و توليد مواد داروئی مطاابق ضاوابط وزارت بهداشات و فرموالسايون خااص دارو ساازی انجاام گرفتاه         

 استاندارد خاصی چه ملی و چه بين المللی در آن نقشی ندارد . 
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 بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -1-5

 های داخلی بررسی قيمت -1-1-1

از محصوالت مشابه طرح حاضر در گروه با انجام مطالعات و بررسی ها در بازار ، نتيجه گيری شده است که 

. علت تناوع قيمتای موجاود    ارائه می گرددمتنوعی در بازار وجود دارد که قيمت های متفاوتی برای آنها های 

، اعتباار برناد تولياد     داروگرید  ،دوز دارو متفاوت ،  و برندبه دليل برخورداری آنها از کيفيت  موادبرای این 

کننده و موارد دیگر است . بطوریکه قيمت ها حتی بسته به موارد مصرف این محصول متفاوت می باشد . لذا 

الزم است مشخصات دقيق مواد تعيين گردد . لذا در اینجا به منظور ارائه تصویر کلی  به منظور اعالم قيمت ها

و قيمت هار متار   ریال  138888به طور متوسط رم و پماد گدر حالت کلی قيمت هر کيلواز سطح قيمت ها ، 

  ست .گردیده ا برآوردریال  388888نخ جراحی 

 

 های جهانی محصول  مروری بر قيمت -1-1-3

تناوع   که تحات هستند کاالئی ریکه در مورد توضيح قيمت های داخلی دارو ذکر شد ، این داروها همانطو

موارد مصرف دارو ، دوز برندها و خصوصيات شيميائی مختلف در جهان توليد و مصرف می گردد .  باال و با

ه بر تنوع شدید قيمات  دارو و اعتبار برند آن از عوامل مختلف اثر گذار در سطح قيمت می باشد و لذا با توج

ها ، نمی توان رقم خاصی را برای آن ارائه کرد . به عنوان مثال داروهاای تولياد شاده در کشاور هندوساتان      

 حدود یك سوم قيمت داروهای مشابه است که در کشورهای اروپایی توليد گردیده اند . 
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 معرفي موارد مصرف و كاربرد محصوالت -1-6

 اضر را می توان به صورت زیر بيان نمود : موارد مصرف محصوالت طرح ح

 

  نخ بخیه جراحی 

این کاال در بيمارستان و به عنوان بخيه زخم های انسان و همچنين در عمل جراحی ماورد اساتاده قارار مای     

  گيرد .  این نوع نخ از نوع جذب شدنی می باشد و لذا اکثرا در بخيه های درونی و حساس کاربرد دارد .

 اانواع پماده 

 هاا پماداین محصوالت برای بيماری های پوستی ، سوختگی و التهابات پوست مورد استفاده قرار می گيارد .  

   ماليده می شود . یا مریض و ملتهب معموال روی عضو سوخته 

 کرم های طبی 

 ضایعات پوستی و التهابات آن مورد استفاده قرار می گيرد . این کرم ها در 
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 يگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصولبررسي كاالهاي جا -1-7

، هر کاالیی جایگاه مصرف خود را داشته و نمی توان از ماده ای دیگر در جایگزینی آن  داروسازیدر صنعت 

استفاده کرد . البته این موضوع عموميت نداشته و بعضا برخی مواد از این اصل مساتثنی مای باشاند . لاذا در     

داروهای شيميایی که تعداد و تنوع آنها نياز   نيز می توان گفت کهورد بررسی طرح حاضر ممواد دارویی مورد 

 محسوب می گردند .  مورد بررسیبسيار باال می باشد ، به عنوان کاالهای جایگزین داروهای 

 بررسي اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -1-8

ء طبيعی در باين ماردم بوجاود آماده     از داروهای با منشدر سالهای اخير رویکردی همه جانبه جهت استفاده ا

ء ااست. بطوریکه بخش عمده ای از داروهای عرضه شده در برخی از کشورهای جهان را داروهاای باا منشا   

از طرف دیگر دارو یکی ازکاالهای مهم است که در توسعه سالمتی جامعاه   گياهی و طبيعی تشکيل می دهند.

یك کااالی مهام در صانعت     داروهای توليدی طرح حاضر را می توان به عنوانین بنابر انقش بسازایی دارد . 

 کرد . محسوب داروئی کشور 

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 
 

 

 16صفحه ی از احشاء کوسهمحصوالت بهداشتی داروئتوليد طرح 
  

 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول -1-9

مواد دارویای  کشورهای زیر را می توان به عنوان کشورهای عمده توليد کننده انجام جستجوهای اینترنتی ، با 

 معرفی کرد : رح حاضر مشابه محصوالت ط

 هندوستان 

 چین 

 سنگاپور 

 مالزی 

 ترکیه 

 آمریکا 

 مکزیک 

 پرتغال 
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 معرفي شرايط صادرات -1-11

 یتیط و محدودیچگونه شرايطرح ه یديصادرات محصوالت تول ی، برایاز نقطه نظر مقررات وزارت بازرگان

نارو  یگردناد، از ا  یمحسوب ما  یپزشکی و درمان یك کاالین محصوالت، یکه ا ییکن از آنجايوجود ندارد. ل

ط فوق یر به شرایباشد که در جدول ز یم یطیدکننده از شرايتول یمستلزم برخوردار یجهان یورود به بازارها

 اشاره شده است.

 صادرات محصوالت طرح ياز برايط مورد نيشرا یمعرف -2جدول شماره 

 شرح ط الزميشرا فيرد

1 
به لحاظ  یت رقابتیاز مز یبرخوردار

 متيق

 پزشکی همانند هر کاالی تجاری دیگرمحصوالت مهم در صادرات  یارهاياز مع یکی

ط اقتصاد کاالن کشاور در   یز به شراين مورد نیباشد که ا یم یجهان یرقابت یها متي، ق

 گردد. یمقصد صادرات باز م یسه با کشورهایمقا

ه، نرخ تورم و موارد يلمت مواد اويتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، ق یط مین شرایاز جمله ا

 یریپاذ  هيا ر باودن عوامال فاوق، الزم اسات توج    يمشابه اشاره کرد که با توجه به متغ

ل قارار  يا مقصاد ماورد تحل   یصادرات و کشور ها یصادرات در زمان واقع یاقتصاد

 رد.يگ

3 
به لحاظ  یت رقابتیاز مز یبرخوردار

 تيفيک

توليد و  سيون شرکت های داروئیفرموال تحت  که کامالهستند کاالئی مواد دارویی 

فرایند توليد آن مربوط به کيفيت نهایی عمده عامل اثر گذار در عرضه می گردد که 

می به مواد اوليه مورد استفاده در توليد مربوط بوده و بخشی از عوامل تاثير گذار نيز 

ماشين آالت استفاده از فرایند و  الزم است یورود به بازار جهان ین رو برای. از اباشد 

به خوبی صورت  مناسب و کيفيت فرایند توليد  اوليه انتخاب مواد دقيق و توانا و 

 گيرد . 

 مناسب یاز توان مال یبرخوردار 9
نرو الزم است صادر کننده از یدوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال است از ا

 مناسب برخوردار باشد .  یتوان مال

 یتجارت جهان کامل با امور ییآشنا 5
کامل صادر کننده از مقررات و الزامات  یمستلزم آگاه یجهان یت در بازار هايفعال

 باشد .  یم یتجارت جهان

 مختلف تنوعدارو با توليد  1
متنوع در بازار مصرف می گردد . لذا هر توليد کننده نيز الزم  تنوعدر مواد دارویی 

 ا داشته باشد . ر مورد نياز بازار تنوعاست قابليت توليد 
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  رئوس مطالبرئوس مطالب

  برداري و روند تولكد از يغاز برنامه سوم تاکنونبرداري و روند تولكد از يغاز برنامه سوم تاکنون  بررسي ظرفكت بهرهبررسي ظرفكت بهره  --11--22

  هاي توسعه در دست اجرا هاي توسعه در دست اجرا   هاي جدسد و طرحهاي جدسد و طرح  بررسي وضعكت طرحبررسي وضعكت طرح  --22--22

  13891389سوم تا يخر سال سوم تا يخر سال     بررسي روند واردا ت محصول از يغاز برنامهبررسي روند واردا ت محصول از يغاز برنامه  --33--22

  نامه نامه بررسي روند مصرف از يغاز بربررسي روند مصرف از يغاز بر  --44--22

  و امكان توسعه ينو امكان توسعه ين  13891389بررسي روند صادرا ت محصول ازيغاز برنامه توسعه سوم تا يخر سال بررسي روند صادرا ت محصول ازيغاز برنامه توسعه سوم تا يخر سال   --55--22

  بررسي نكاز به محصول با اولوست صادرا ت تا پاسان برنامه پنجمبررسي نكاز به محصول با اولوست صادرا ت تا پاسان برنامه پنجم  --66--22
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 ظرفيت بهره برداري و روند توليد بررسي -2-1

 برداري هاي بهره الف( بررسی ظرفيت

 نتيجه گيری شده است که : ع و معادن، یرت صنااطالعات وزامراجعه بر با 

   علی رغم وجود دو نوع نخ بخيه )جذب شونده و جذب نشونده ( کل نخ های بخيه در یك کد آیسيك طبقه بندی شاده

 محصوالت طرح حاضر ، نخ بخيه قابل جذب است . و تفکيکی بين آنها وجود ندارد . 

 نها در قالب یك گروه و تحت عنوان انواع پمادها طبقه بنادی شاده اسات .    علی رغم متنوع بودن پمادها و کرم ها ، کل آ

  در حالی که توليدات مورد نظر طرح حاضر ، پمادهای سوختگی و ضد التهاب می باشد .

لذا در اینجا به دليل نبود اطالعات قابل استناد ، ابتدا بررسی ها در راساتای اطاعاات موجاود وزارت صانایع     

با استفاده از مطالعات ميدانی ، سهم محصوالت مورد بررسی طرح حاضر تعيين خواهد  پيگيری شده و س  

 گردید . 

 الف : نخ های بخيه 

  طبيعیداروهاي  واحدهاي توليد کننده  - 3جدول شماره 

 سال بهره برداري تن -ظرفيت  محل استقرار نام واحد صنعتی

 1971 08 تهران سوپاشرکت 

 1907 188 لرستان وهر شفاتوليدی لوازم پزشکی گ

 - 181 جمع
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 ب : انواع پمادهای طبی 

 واحدهاي توليد کننده داروهاي طبيعی   - 4جدول شماره 

 سال بهره برداري تن -ظرفيت  محل استقرار نام واحد صنعتی

 شرکت اترا

 تهران

31 1919 

 1953 71 پارس مينو

 1961 388 داروسازی تهران شيمی

 1990 3588 رزمیداروسازی خا

 1901 11 داروسازی س يداج

 1963 388 داروسازی تهران دارو

 1915 33 داروسازی حکيم

 1911 138 داروسازی روزدارو

 1908 38 داروسازی ابوریحان

 1906 188 شهر دارو

 1955 918 داروسازی عبيدی

 1961 588 داروسازی مينا

 1918 171 داروسازی رازک

 زی کاس ينداروسا

 گيالن

188 1906 

 1907 918 داروسازی سبحان

 1901 38 داروسازی بهوزان

 1906 188 لرستان داروسازی دکتر جهانگير

 1901 388 مرکزی داروسازی سهبا

 1907 718  عماد درمان پارس

 1979 188 قزوین مجتمع صنایع ایران

 - 8328 جمع
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ارقام ذکر شده در جداول باال مربوط به کل نخ های جراحای و پمادهاا   همانطوریکه پيشتر نيز عنوان گردید ، 

می باشد . ولی موضوع طرح حاضر در ارتباط با نخ های بخيه جذب شدنی و همچنين و پمادها و کرم هاای  

طبيعی ) سوختگی و ضدالتهاب ( می باشد . لذا به منظاور بارآورد ساهم محصاوالت ماورد بررسای از کال        

به نظر سنجی از چند داروخانه معتبر شهر تهران شده و بواسطه آن نتيجه گيری شده است محصوالت ، اقدام 

 که : 

  درصد کل نخ های بخيه است   17تخ های بخيه جذب شدنی حدود 

  درصد کل پمادها می باشد 18پمادهای طبيعی سوختی و کرم های ضد التهاب حدود   

والت مورد بررسی در ادامه آورده شده است . همچنين الزم با استفاده از ارقام ذکر شده ، ظرفيت توليد محص

به ذکر است که در ادامه گزارش تنها از ارقام مربوط به محصوالت مورد بررسی طرح حاضر یعنای پمادهاای   

 طبيعی سوختی و کرم های ضد التهاب و نخ بخيه جذب شدنی استفاده خواهد گردید .   

 تن  98های جراحی جذب شدنی  ظرفيت توليد واحدهای توليد کننده نخ 

  تن  699ظرفيت توليد واحدهای توليد کننده پمادهای طبيعی ضد سوختگی و کرم های ضد التهاب 

 

 در کشور طبيعیمواد دارويی ب( بررسی روند ظرفيت نصب شده توليد 

اری مراجعه بر آمار و اطالعات منتشر شده وزارت صانایع و معاادن و بار حساب ساال شاروع بهاره بارد        با 

 در نمودار زیر نشان داده شده است .  کشور طبيعی یهاداروواحدهای صنعتی ، روند ظرفيت اسمی توليد 
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نمودار روند  تولید داروهای طبیعی

0

200

400
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1385 1386 1387 1388 1389

تن

                     

 

 ظرفيت نصب شده در کشور با روند مالیمی در حال رشد بوده است . بطوریکه نمودار باال نشان می دهد ، 

 

 در کشور طبيعیداروهاي ج( بررسی روند توليد واقعی 

 

 در کشور برآورد شده است .   داروهای طبيعیبا توجه بر ظرفيت عملی ذکر شده در باال توليد واقعی 

 تن  –هاي گذشته  طی سال نخ جراحی و پمادهاي طبيعیروند توليد واقعی  -5جدول شماره 

 1381 1388 1381 1388 1385 شرح

 15 15 15 6 6 توليد نخ بخيه جذب شدنی

 186 186 186 536 978 دها و گرم های طبيعیپما
 

 

 د( بررسی سطح تكنولوژي توليد در واحدهاي فعال

باه کيفيات مای باشاند .      جائيکه دارو با سالمتی انسان ارتباط دارد لذا از جمله محصوالت بسيار حساسناز آ

ز بيشتر شارکت هاای تولياد    داشته و به همين دليل ني باالییبنابر این تکنولوژی توليد این محصوالت اهميت 

کننده داخلی از تکنولوژی خارجی استفاده می نمایند و سطح این تکنولوژی در کليه واحدهای توليدی نسابتا  

 یکسان است . 

 ذیال نمودار فرایند توليد نشان داده شده است .   
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 فرايند توليد نخ هاي بخيه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرخ کردن 

 باله کوسه

 

 مواد پر کننده ترکيب 

 

 ترکيب

 

 مواد نگهدارنده

 

 اکسترود

 مواد کمكی

 مواد بسته بندی

 

 يه آمادهخنخ ب

 

 استريل
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پرس کردن و 

 نغاستخراج رو

 احشاء کوسه

 

 مواد پر کننده ترکيب

 

 ترکيب

 

 نگهدارندهمواد 

 

 ساير مواد اوليه ترکيب

 مواد بسته بندي

 

 پر کردن

 

پماد و کرم آماده 

 فروش
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 یه واحادها يا در ماورد کل  نخ بخياه توليد مورد استفاده در  یتوان گفت که تکنولوژ یند باال میآتوجه به فر با

 ها وجود ندارد.  ین تکنولوژيب یکسان است و تفاوت خاصیآن  یديتول

 ه( نگاهی به راندمان توليد )درصد استفاده از ظرفيت اسمی( در واحدهاي توليدي فعال

عملی واحدهای فعال کشور باید گفت که واحدهای توليد کننده داروهاای طبيعای کاه    برای اطالع از ظرفيت 

آورده شد ، از مالکيت خصوصی برخوردار هستند. لذا امکان دسترسی به  5و 9فهرست آنها در جدول شماره 

ت ميادانی  باشد و لذا برای اطالع از ظرفيت عملی این واحد ها مطالعاا  آمار توليد واقعی آنها بسيار دشوار می

انجام شده و بر طبق آن نتيجه گيری شده است که با توجه بر کمباود ایان ماواد در کشاور ، ظرفيات عملای       

 درصد ظرفيت اسمی آنها صورت می گيرد .  08حدود حداکثرواحدهای فعال 

 

 آالت مورد استفاده توليد هاي سازنده ماشين و( نام کشورها و شرکت

ن با يباشد. همچن یر میآالت ز نيازمند استفاده از ماشين رد بررسی طرح حاضرداروهای طبيعی مود يند تولیآفر

 شده است. یآور ر جمعیز در جدول زيسازنده آنها ن یها شرکت ،انجام جستجوهای الزم

 هاي طبيعیدارود يآالت تول نيماش تامين کنندگان  -8جدول 

 تلفن شرکت ها رديف

 توسعه صنعت و فن آوری مبنا 1
(021) 77926232 

 س را 3
(021) 88899164, (021) 88893278 

 مهندسی کار و اندیشه 5
(021) 88880292 

 آس ا 1
(021) 88792210, (021) 88873540 

 پایا ساخت و توليد ميهن 6
(021) 66791162, (021) 66808355, (021) 66814215 
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الت می باشد ، به آای از کل ماشين  به صورت خط توليد که مجموعه طبيعیداروهای ماشين آالت توليد 

صورت یکجا توسط ماشين سازان متخصت در این مورد ساخته و تحویال مای گردناد . باه عباارت دیگار       

متقاضی اجرای طرح نيازی به سفارش تك تك ماشين ها برای ساخت نداشته بلکه خط توليد کامل با ظرفيت 

 مورد نظر را جهت ساخت سفارش می دهد . 

   ي وضعيت طرحهاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرابررس -2-2

د در حاال  یا جد یها ت و مشخصات طرحيع و معادن، وضعیوزارت صنا یبا مراجعه به بانك اطالعات صنعت

    ر وارد شده است:یو در جدول ز ی، جمع آور طبيعیداروهای د يجاد تولیا

 الف : نخ بخيه جذب شدنی

 

 نخ بخيه  - طبيعیداروهاي د يجاد توليل ادر حا يها ت طرحيوضع -1جدول 

 استان
جمع ظرفيت در 

 حال ايجاد

متوسط درصد 

 پيشرفت

 گذاري طرح سرمايه

 ريالی ) ميليون ريال ( ارزي )هزار دالر (

 - - 8 38  تهران

 - - 8 31 وینزق

 - - 8 11 مرکزی

 - - - 81 جمع

   یطالع رسانمرکز آمار و ا  –ع و معادن یماخذ: وزارت صنا  
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 ب : پمادها و کرم ها

 پمادها و کرم ها  -هاي در حال ايجاد توليد داروهاي طبيعی  وضعيت طرح -8جدول 

 استان
جمع ظرفيت در 

 حال ايجاد

متوسط درصد 

 پيشرفت

 گذاري طرح سرمايه

 ريالی ) ميليون ريال ( ارزي )هزار دالر (

 - - 8 68 تهران 

 - - 8 78 وینزق

 - - 8 91 مرکزی

   8 98 گيالن

 - - - 115 جمع

 مرکز آمار و اطالع رسانی  –ماخذ: وزارت صنایع و معادن   

 بينی عرضه در بازار آينده کشور پيش

ن يجااد و همچنا  یدر حاال ا  یها فعال و طرح ید واحدهايق تولینده از طریدر آ مورد مطالعه محصولعرضه 

 قرار گرفته است. یدامه هر کدام از آنها مورد بررسواردات صورت خواهد گرفت که در ا

 بينی توليد داخل واحدهاي فعال الف( پيش

های گذشته آورده شاد.   در سال داروهای طبيعیظرفيت نصب شده کشور برای توليد  0و  7در جدول شماره 

وابق تولياد در  و لاذا باا اساتفاده از سا     توليد واقعی این محصول برآورد گردیاد  5همچنين در جدول شماره 

 15ساالنه برای نخ های بخيه جذبی گذشته می توان گفت که در آینده ميزان کل توليد واحدهای فعال کشور 

    . تن خواهد بود 186تن و برای پمادها و کرم ها 

 بينی توليد داخل واحدهاي در حال ايجاد ب( پيش

ن مطاابق ساوابق موجاود، بار     ید. بناابرا جاد کشور آورده شیدر حال ا یها طرح وضعيت 11و  18در جدول 

 ر فرض شده است یاز آنها به صورت ز یطرحها ، مقاطع بهره بردار یشرفت فعليحسب درصد پ
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 پيش بينی زمان بهره برداري از طرحهاي در حال اجرا  – 1جدول 

سالی که طرح به بهره  درصد پيشرفت

 برداري خواهد رسيد
 احتمال به بهره برداري رسيدن

 درصد   188 1931سال     درصد     71 – 33

 درصد   08 1933سال     درصد     18 – 75

 درصد   18 1933سال     درصد     31 – 53

 درصد   31 1933سال     درصد       1 – 31

 صفر         درصد
تنها ده درصد طرحها و آنهم 

 1939در سال 
 درصد   18

 

ت نصاب شاده کشاور اضاافه     يا نده به ظرفیجاد که در آیدر حال ا یها رحت طيبا توجه به جدول باال ، ظرف 

 است: ینيب شير قابل پیخواهد شد، به صورت ز

 الف : نخ بخيه جذب شدنی

 جاديدر حال ا يها دن طرحيرس يبردار به بهره ینيب شيپ -11جدول شماره 

 در صد پيشرفت طرح ها
  –ظرفيت 

 تن

احتمال به بهره 

 برداري رسيدن

 تن  -د در سالهاي بهره برداري از طرح تعدا

1311 1312 1313 1314 1315 

 8 8 8 8 8 درصد   188 8 درصد    71  – 33

 8 8 8 8 8 درصد   08 8 درصد    18 – 75

 8 8 8 8 8 درصد   18 8 درصد    31  – 53

 8 8 8 8 8 درصد   31 8 درصد    1  – 31

 0/5 3/5 8 8 8 درصد   18 68 صفر       درصد 

 8/4 2/4 1 1 1 - 81 جمع کل 

 دودر  یاسام ت يدرصد ظرف 08 -78به صورت  یصنعت یها جاد متناسب با عرف طرحیدر حال ا یها طرح ید واقعيراندمان تول

 لحاظ شده است. یبردار سال اول بهره
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 ب : پمادها و کرم ها

 ي در حال ايجادها برداري رسيدن طرح بينی به بهره پيش -11جدول شماره 

 در صد پيشرفت طرح ها
  –ظرفيت 

 تن

احتمال به بهره 

 برداري رسيدن

 تن  -تعداد در سالهاي بهره برداري از طرح 

1311 1312 1313 1314 1315 

 8 8 8 8 8 درصد   188 8 درصد    71  – 33

 8 8 8 8 8 درصد   08 8 درصد    18 – 75

 8 8 8 8 8 درصد   18 8 درصد    31  – 53

 8 8 8 8 8 درصد   31 8 درصد    1  – 31

 16 15 8 8 8 درصد   18 131 صفر       درصد 

 18 14 1 1 1 - 115 جمع کل 

درصد ظرفيت اسامی در دو   08 -78های صنعتی به صورت  های در حال ایجاد متناسب با عرف طرح راندمان توليد واقعی طرح

 ست.برداری لحاظ شده ا سال اول بهره

 

 بررسي روند واردات محصول  -2-3

لاذا در اینجاا بررسای آماار واردات      نياز کشور از طریق واردات تامين مای گاردد .   بخشی ازدر حال حاضر 

 صورت گرفته است . 

 بخيه خالف : ن

همانطوریکه پيشتر نيز ذکر گردید ، نخ های بخيه به صورت کلی ) جذب شادنی و غيار جاذب شادنی ( در     

وجود دارد . لذا در اینجا ابتدا آمار واردات انواع کل نخ های بخيه آورده شده و س   باا در نظار    آمار کشور

 درصد آن ، سهم واردات نخ بخيه جذب شدنی برآورد خواهد گردید .  17کردن 
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 98صفحه ی از احشاء کوسهمحصوالت بهداشتی داروئتوليد طرح 
  

 در سالهاي گذشتهنخ بخيه واردات   -  12جدول 

 1381 1388 1381 1388 1385 شرح

 671 588 9108 3130 19 تن  -خ بخيهانواع نواردات 

 111 60 680 553 3 تن  -واردات نخ بخيه جذب شدنی

 گمرک جمهوری اسالمی ایران  _آمار واردات کشور منبع : 

 

 انواع پمادها و کرمهای طبی طبيعی:  ب

لايکن باه دليال نباود شاماره تعرفاه       در حال حاضر بخشی از نياز کشور از طریق واردات تامين می گاردد .  

 ت در این باب امکان ارائه آمار دقيقی از حجم واردات وجاود نادارد . از طارف دیگار مطاابق اظهاار      مشخ

متنوعی در بازار وجاود دارد . لاذا باه هماين دليال باه        انواع پمادها و کرم های، در حال حاضر داروخانه ها 

ده فعلی ، نتيجه گيری شده منظور برآورد واردات با انجام مطالعات ميدانی و کسب نظر شرکت های توليد کنن

درصد باقی ماناده از خاارج کشاور وارد مای      38درصد توليد داخل و  08است که از کل نياز کشور ، ميزان 

حجم واردات به صورت جدول زیار  و با استناد بر ميزان توليد داخل ، گردد . بنابر این با توجه بر نتایج فوق 

 برآورد شده است .

 اع پمادها و کرم هاي طبی در سالهاي گذشتهواردات انو  -  13جدول 

 1381 1388 1381 1388 1385 شرح

 186 186 186 536 978 تن  -توليد داخل 

 181 181 181 01 75 تن  -واردات 

 درصد توليد داخل 38منبع : لحاظ کردن 
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 91صفحه ی از احشاء کوسهمحصوالت بهداشتی داروئتوليد طرح 
  

 جمع بندي عرضه 

 آمده است .  طبيعی داروهایعرضه  یر جمع بندیدر جدول ز

 يهبخ خالف : ن

 در آينده عرضه ینيب شيپ  -14جدول شماره 

 شرح
 تن   –مقدار 

1311 1312 1313 1314 1315 

 15 15 15 15 15 بينی پتانسيل عرضه واحدهای فعال پيش

 0/5 3/5 8 8 8 های در حال اجرا بينی عرضه طرح پيش

      واردات

 1822 1822 14 14 14 جمع کل عرضه

يزان واردات صفر منظور شده است تا زمينه های پيش بينی کمبود در بازار ایجاد گاردد . ولای در   توضيح : در جدول باال م

مصرف کشور از طریق واردات تامين می گردد و مسلما در آیناده نياز پا  از    بخشی از عمل همانطوریکه پيشتر نيز ذکر شده ، 

 ده بازار نيز از طریق واردات بر طرف خواهد شد . بهره برداری از طرح های در حال ایجاد ، کمبود احتمالی باقی مان

 انواع پمادها و کرم ها:  ب

 بينی عرضه در آينده پيش  -15جدول شماره 

 شرح
 تن   –مقدار 

1311 1312 1313 1314 1315 

 186 186 186 186 186 بينی پتانسيل عرضه واحدهای فعال پيش

 16 15 8 8 8 های در حال اجرا بينی عرضه طرح پيش

      واردات

 521 521 518 518 518 جمع کل عرضه

توضيح : در جدول باال ميزان واردات صفر منظور شده است تا زمينه های پيش بينی کمبود در بازار ایجاد گاردد . ولای در   

ناده نياز پا  از    عمل همانطوریکه پيشتر نيز ذکر شده ، بخشی از مصرف کشور از طریق واردات تامين می گردد و مسلما در آی

 بهره برداری از طرح های در حال ایجاد ، کمبود احتمالی باقی مانده بازار نيز از طریق واردات بر طرف خواهد شد .
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 بررسي روند مصرف   -2-4

برای برآورد مصرف از شيوه های مختلفی استفاده می گاردد کاه در اینجاا از روش تعياين مصارف ظااهری       

 استفاده خواهد شد . 

 اهری از رابطه زیر حاصل محاسبه و در جدول زیر وارد شده است  .مصرف ظ

 

 

 

 

 الف : نخ بخيه

 هاي گذشته  در سال داروهاي طبيعیبرآورد ميزان مصرف  -18جدول شماره 

 شرح
 تن  –ارقام 

1385 1388 1381 1388 1381 

 15 15 15 6 6 توليد داخل

 671 588 9108 3130 19 واردات

 935 309 1179 58 30 صادرات 

 961 191 3831 3165 91 مصرف داخل

 

 نمودارهای  زیر روند مصرف در سالهای گذشته را نشان داده است . 

 

 واردات + توليد داخل = مصرف  –صادرات 
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نمودار روند  مصرف نخ بخیه در کشور

0

1000

2000

3000

4000

1385 1386 1387 1388 1389

تن

 

 

 مصرف از نمودار باال کامال مشخت است . تغييرات در وجود 

 پماد و کرم ها:  ب

 هاي گذشته  طبيعی در سال برآورد ميزان مصرف داروهاي -11جدول شماره 

 شرح
 تن  –ارقام 

1385 1388 1381 1388 1381 

 186 186 186 536 978 توليد داخل

 181 181 181 01 75 واردات

 18 18 18 59 97 صادرات 

 117 117 117 560 587 مصرف داخل

 

 نمودارهای  زیر روند مصرف در سالهای گذشته را نشان داده است . 
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نمودار روند  مصرف پمادها و کرم ها در کشور

0

200

400

600

800

1385 1386 1387 1388 1389

تن

 

 وجود تغييرات در مصرف از نمودار باال کامال مشخت است . 

 بررسي روند صادرات محصول -2-5

 الف : نخ بخيه 

همانطوریکه پيشتر نيز ذکر گردید ، نخ های بخيه به صورت کلی ) جذب شادنی و غيار جاذب شادنی ( در     

انواع کل نخ  صادراتابتدا آمار شده در مورد واردات ،  همانند روش ذکرآمار کشور وجود دارد . لذا در اینجا 

نخ بخيه جاذب شادنی بارآورد     صادراتدرصد آن ، سهم  17های بخيه آورده شده و س   با در نظر کردن 

 خواهد گردید . 

 صادرات نخ بخيه در سالهاي گذشته  -  18شماره جدول 

 1381 1388 1381 1388 1385 شرح

 1386 1661 3315 393 161 تن  -صادرات انواع نخ بخيه

 935 309 1179 58 30 تن  -صادرات نخ بخيه جذب شدنی

 گمرک جمهوری اسالمی ایران  _منبع : آمار واردات کشور 
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 91صفحه ی از احشاء کوسهمحصوالت بهداشتی داروئتوليد طرح 
  

جدول باال نشان می دهد که علی رغم پائين بودن توليد داخل ، طی سالهای گذشته صادرات در سطح خاوبی  

مقاادیری از ایان صاادرات از محال واردات صاورت گرفتاه انجاام        وجود داشته است و به نظر می رسد که 

 گردیده است .    

 ب : پمادها و کرم ها 

طبقه بندی داروها بر اساس توليد داخل بازرگانی ،  همانطوریکه پيشتر نيز عنوان گردید ، در مستندات وزارت

ورد صاادرات محصاوالت ماورد    داشتن و یا نداشتن صورت گرفته است . لذا با توجه بر آن نمی تاوان در ما  

طالعات ميدانی صورت گرفتاه و کساب نظارات برخای شارکت هاای       مبررسی اظهار نظر کرد . ليکن مطابق 

ولی در مورد ارقام دقيق آن نمی توان اظهار نتيجه گيری شده است توليدی ، وجود صادرات برای این داروها 

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

 صادرات انواع پمادها و کرم هاي طبی در سالهاي گذشته  -  11جدول 

 1381 1388 1381 1388 1385 شرح

 186 186 186 536 978 تن  -توليد داخل 

 18 18 18 59 97 تن  -صادرات 

 درصد توليد داخل 38منبع : لحاظ کردن 
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 اولويت صادرات   بررسي نياز به محصول با -2-6

 برآورد ميزان تقاضای داخل در آینده -3-6-1

به منظور برآورد تقاضا در آینده ، از روند مصرف در گذشته استفاده شده است . از اینارو باا در نظار گارفتن     

و انجام رگرسيون در آن ، پيش بينای تقاضاا انجاام و     31و  38روند مصرف در گذشته مطابق جدول شماره 

 ول زیر وارد شده است . ادنتيجه در ج

 الف : نخ بخيه

  آتیهاي  نخ بخيه در سال پيش بينی تقاضاي -21جدول شماره 

 شرح
 تن  –ارقام 

1311 1312 1313 1314 1315 

 588 903 918 930 917 تن  -پيش بينی تقاضای نخ بخيه 

 11منبع : رگرسيون از جدول      

 

 ب : پمادها و کرم ها

 هاي آتی  در سال پمادها و کرم هاي طبيعیپيش بينی تقاضاي  -21جدول شماره 

 شرح
 تن  –ارقام 

1311 1312 1313 1314 1315 

 691 611 688 103 178 تن  -پيش بينی تقاضای پماد و کرم طبی 

 16منبع : رگرسيون از جدول      
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 97صفحه ی از احشاء کوسهمحصوالت بهداشتی داروئتوليد طرح 
  

 برآورد قابليت صادرات در آینده -3-6-3

 لواروند صادرات در گذشته استفاده شده است . باا اساتناد بار جاد    ینده از برای پيش بينی صادرات در آ

 صادرات در آینده پيش بينی شده است .  39و  33شماره 

 الف : نخ بخيه جذب شدنی

 پيش بينی صادرات نخ بخيه در سالهاي آينده  -  22جدول 

 1315 1314 1313 1312 1311 شرح

 571 510 590 583 978 تن  -پيش بينی صادرات نخ بخيه جذب شدنی

 های گذشته لمنبع : استناد بر سابقه صادرات در سا

 

 پمادها و کرمهای طبيعی:  ب

 صادرات انواع پمادها و کرم هاي طبی در سالهاي گذشته  -  23جدول 

 1315 1314 1313 1312 1311 شرح

 68 10 16 15 13 تن  -پيش بينی صادرات 

 های گذشته لرات در سامنبع : استناد بر سابقه صاد

 

 برآورد تقاضای کل -3-6-9

صاورت   یر بار اسااس برآوردهاا   یدر جدول زبازار داخل و صادرات است که  یکل مجموع تقاضا یتقاضا

 شده است .  ر وارد یبرآورد و در جدول زکل  ی، تقاضا گذشته  یگرفته قسمت ها
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 الف : نخ بخيه جذب شدنی

  نخ بخيه جذب شدنیکل  يبرآورد تقاضا  - 24جدول شماره 

 سال
 تن  –تقاضا  ینيش بيپ

 تن  –کل  يتقاضا
 صادرات بازار داخل

1931 917 978 607 

1933 930 583 798 

1939 918 590 700 

1935 903 510 058 

1931 588 571 071 

 

 پمادها و کرمهای طبيعی:  ب

 برآورد تقاضاي کل پمادها و کرم هاي طبيعی   - 25جدول شماره 

 سال
 تن  –پيش بينی تقاضا 

 تن  –تقاضاي کل 
 صادرات بازار داخل

1931 178 13 633 

1933 103 15 696 

1939 688 16 616 

1935 611 10 679 

1931 691 68 631 
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 موازنه عرضه و تقاضا

 ده است . یر انجام گردینده ، موازنه آنها بصورت زیتقاضا در آصورت گرفته عرضه و  یبرآورد ها هبا توجه ب

 الف : نخ بخيه

 تن  -در آينده   نخ بخيهپيش بينی موازنه عرضه و تقاضاي  -28جدول شماره 

  کمبود (مازاد) پيش بينی تقاضا  پيش بينی عرضه  سال 

1938 15 607 679 

1931 15 798 716 

1933 15 700 775 

1939 1053 058 03150 

1935 1053 071 01650 

 

 ب : پمادها و کرم ها

 تن  -پيش بينی موازنه عرضه و تقاضاي پماد و کرم ها در آينده   -21جدول شماره 

 )مازاد( کمبود  پيش بينی تقاضا  پيش بينی عرضه  سال 

1938 186 633 116 

1931 186 696 198 

1933 186 616 118 

1939 138 679 119 

1935 138 631 171 
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گيري مطالعات بازار و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديدد از نگداه    بندي و نتيجه جمع

 توجيه پذيري بازار

کمبود برخوردار خواهد پيش بينی موازنه عرضه و تقاضا نشان می دهد که در سالهای آینده بازار کشورمان از 

های در حال ایجاد هر چند بخشی از کمبود از ميان خواهد رفت ولی  و حتی پ  از بهره برداری از طرحبود 

وضعيت کمبود همچنان بر بازار حکم خواهد بود و لذا پيش بينی می گردد که کما فی ساابق کمباود فاوق از    

در حال حاضر نيز بخش عمده نخ های جراحی و همچناين بخشای از پمادهاا و    طریق واردات تامين گردد . 

ق واردات تامين می گردد و انتظار می رود که در صورت توليد محصوالت باا کيفيات ، تولياد    کرم ها از طری

 داخل جایگزین واردات گردد .

موضوع قابل ذکر در اینجا پتانسيل صادرات می باشد . در حال حاضر علی رغم پائين بودن مقدار توليد داخل 

  (Reexport)ن می دهد صادرات از محال واردات  و وجود واردات ، صادرات نيز وجود دارد که این امر نشا

نيز وجود داشته است . لذا به نظر می رسد که در صورت وجود توليد داخل مرغاوب ، توساعه صاادرات از    

 ميزان برآورد شده نيز بيشتر باشد .    
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سيه ين با دسگر سيه ين با دسگر بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي تولكد و عرضه محصول در کشور و مقابررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي تولكد و عرضه محصول در کشور و مقا  --33
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بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر  -3

 كشورها

 به صورت زیر می باشد : محصوالت مورد بررسی فرآیند توليد

 فرايند توليد نخ هاي بخيهالف( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرخ کردن 

 باله کوسه

 

 مواد پر کننده ترکیب 

 

 ترکیب

 

 مواد نگهدارنده

 

 اکسترود

 مواد کمکی

 مواد بسته بندی

 

 یه آمادهخنخ ب

 

 استریل
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و پرس کردن 

 نغاستخراج رو

 احشاء کوسه

 

 مواد پر کننده ترکیب

 

 ترکیب

 

 مواد نگهدارنده

 

 سایر مواد اولیه ترکیب

 مواد بسته بندی

 

 پر کردن

 

پماد و کرم آماده 

 فروش
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ماواد کمکای   باا   مواد اولياه ابتدا  یندآفرر این ه است ، دهمانطوریکه در نمودار صفحه قبل هم نشان داده شد

مخلوط کامال هم زده می شود . پ  از توليد مخلاوط ،  به ترکيب اضافه شده و  مواد پر کنندهو س    ترکيب

مرحله آخر در فرایند توليد  .مواد نگهدارنده به آن اضافه شده و با ميک  کامل مخلوط ، دارو آماده می گردد 

 ندی است که این امر با استفاده از ماشين های مخصوص انجام می گيرد . ، بسته ب

 

 ب( مقايسه روش توليد معمول کشورمان با ديگر کشورهاي جهان

در د يا ن روش تولیا کاه ا  ین در صاورت یشارح داده شاد بناابرا     قبال در بند  که طبيعیداروهای  ديروش تول

 حاصل خواهد شد: ریج زیرد نتايسه قرار گیمورد مقا کشورهای مختلف

که پيشتر شرح آن ارائه گردید ، به صورت خرید تکنولوژی  طبيعیداروهای تکنولوژی مورد استفاده در توليد 

از کشورهای دیگر بدست آمده است . از اینرو می توان این تکنولوژی را هم سطح تکنولاوژی جهاان فارض    

ها وجاود نادارد. لايکن     فاوت خاصی بين تکنولوژیدر مورد بيشتر کشورها ت کرد . لذا در اینجا باید گفت که

تواند بشود ، شاامل   آنچه که سبب ایجاد تمایز بين محصوالت توليدی از نظر کيفيت آن نسبت به همدیگر می

 موارد زیر خواهد بود:

o فرایند توليد  مناسب  توان مهندسی واحد توليدی در طراحی و اجرای 

o ست مواد اوليه و کيفيت آنتوان مهندسی واحد توليدی در انتخاب در 

o توانایی ماشين آالت در انجام عمليات مختلف فرایند توليد 

o   اضافه کردن مواد بهبود دهنده خواص مکانيکی و شميائی و زمان دقيق افزودن آنها 

o دقت عمل کنترل کيفيت در جلوگيری از ورود مواد نامرغوب به فرایند توليد 
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ی ، بر حسب نوع مواد افزودنی به فرایند تولياد و همچناين چگاونگی    البته باید گفت که در برخی متون علم

تلفای را  خو همچنين دما و فشار مورد اساتفاده در فرایناد تولياد ، روش هاای تولياد م      ترکيب و ميک  مواد

 تعریف کرده اند . 

 تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم )به صورت اجمالي( در فرآيند توليد -4

تاوان عناوان    یآن نم یز براين یمورد استفاده ، نقاط قوت و ضعف خاص یر همسان بودن تکنولوژبا توجه ب

الت آن يت ماشا يفين دقت و کيد کننده و همچنيواحد تول یو مهندس ید توان فنیکه ذکر گردیکرد و همانطور

 د  .  ینما یفاء مید محصول مرغوب اين نقش را در تولیتر یمورد استفاده اصل

 برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت همراه باي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي بررس -5

 طرح حجم سرمايه گذاري ثابتبرآورد  -5-1

   هر واحد توليد کننده ، نياز مند استفاده از ماشين آالت ، تجهيزات ، فضااهای کااری ، نياروی انساانی و .....    

اشد ، از اینرو حداقل ظرفيت براساس حداقل امکانات می باشد که تامين آنها مستلزم صرف هزینه هائی می ب

گاردد. بناابراین در اینجاا ابتادا حاداقل       آالت مورد نياز و در نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعيين می و ماشين

 آالت و امکانات مورد نياز برآورد و س   براساس آن حداقل ظرفيت توليد تعيين خواهد گردید. ماشين

گردد که  یم یك واحد صنعتیجاد یاست که صرف ا ییها نهیثابت طرح مشتمل بر هز یارگذ هیسرما یها نهیهز

 عبارتند از:
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 زمين .1

 محوطه سازی  .3

 ساختمانهای توليدی واداری .9

 آالت و تجهيزات ماشين .5

 تجهيزات آزمایشگاهی و کارگاهی .1

 تاسيسات عمومی  .6

 اثاثيه و تجهيزات اداری .7

 یآالت حمل و نقل درون/ برون کارگاه ماشين .0

 برداریهای قبل از بهرههزینه .3

 های پيش بينی نشده هزینه .18

ل به یذ ن جدولیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این طرح در جدول ذیالذکر ا فوق یها نهیهز

 گردد: یل در ادامه ارائه ميتفص

 طبيعیداروهاي د ياز واحد توليه ثابت مورد نيحداقل سرما -28جدول شماره 

 ه ثابتيمااقالم سر فيرد
 ها  نهيجمع هز

 ( يورو هزار) يارز ال (يون ريلي) م یالير

، تجهيزات آزمایشگاهی  یديآالت تول  نيماش  1  1388 788 

 8 5888 ساتيتأس 3

 8 9688 ها ساختمان 9

 8 388 نيزم 5

 8 786 یساز محوطه 1

 8 688 هيط نقلیوسا 6

 8 388 یو خدمات یل اداریوسا 7

 8 188 یبردار قبل از بهره یها نهیهز 0

3 
 بينی نشده  های پيش هزینه

 درصد هزینه های باال منهای زمين (  1) 
1888 

 788 11786 جمع 

 اليون ريليم      24258        ه ثابت       يجمع کل سرما
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 ریال در نظر گرفته شده است  16188 یوروهر 

 

 نيزم -1

گردد  ین فرض مين زميتأم یها نهین هزييتع ی. براشده است رآورد متر مربع ب 9888از طرح ين مورد نيزم

د یا مت خرينرو قیباشد از ا یکشور ماستان های جنوبی در سطح  یصنعت یاز شهرک ها یکی یکه محل اجرا

ون يا ليم 388ن معاادل  يد زما ینه خرین صورت کل هزیگردد که در ا یال فرض میر 988888ن هر متر مربع آ

 ردد.گ یال برآورد میر

 

 يساز محوطه -2

شده اسات. از   ینيب شيپ استان های جنوبی کشوردر سطح  یصنعت یها از شهرک یکیطرح،  یمحل اجرا

سبز  یو فضا یها، درب ورود یو حصارکش یوار کشین، ديطح زميآن که شامل تس یساز نه محوطهینرو هزیا

 ل آورده شده است. یدول ذآن در ج یها نهین موارد به همراه هزیره است که شرح کامل ايو غ

 يمحوطه ساز ينه هايهز  -21جدول شماره 

 یکار یشرح فضاها فیرد
 –مساحت 

 متر مربع
 الیون ريليم –نه کل یهز ال(ینه واحد )ریهز

 968 138888 9888 خاکبرداری و تسطيح 1

 98 68888 188 سبز یفضا 3

 96 138888 988 نگيو پارک یابان کشيخ 9

 308 308888 1888 یوار کشید 5

 118 - - جمع کل
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 یو ادار یديتول یساختمانها -9

 ده است.ین گرديير تعیز به صورت زين یکار یاز، حداقل فضاهايآالت مورد ن نيبا توجه به حداقل ماش

  طبيعیداروهاي توليد  واحد يکار ين حداقل فضاهاييتع -31جدول شماره 

 يکار يشرح فضاها فيرد
 –مساحت 

 عمتر مرب

نه ساخت واحد متر مربع يهز

 ال(ي)ر
 اليون ريليم  –نه کل يهز

 1088 9888888 688 ديسالن تول 1

 688 9888888 388 ی عادیانبارها 3

 988 3888888 118 فضای سردخانه زیر صفر 

 988 9888888 188 ساختمان پشتيبانی توليد 9

 988 9888888 188 خدماتی –اداری  5

 988 9888888 188 سایر 1

 3811 - 1251 جمع کل
 

 

 

 

 

 و وسايل آزمايشگاهیزات ين آالت و تجهيحداقل ماش -4

طبيعای ) از  ماواد داروئای   توليد  یك واحد صنعتی یر برایآالت ز نيف شده ماشید تعريند تولیآبا توجه به فر

   باشد. یاز ميمورد ناحشاء کوسه ( 
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 طبيعیداروهاي توليد ك واحد يز ايآالت مورد ن نيحداقل ماش -31جدول شماره

 تعداد ن يمنبع تام االت نيشرح ماش فيرد

 مت يق
ون يليم  – معادل ريالی

 الير
 یالير

 ال (يرميليون )  
 ( يورو)  يارز

 دانش فنی و مهندسی 1

ی 
ها
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قيمت کل خط توليد با 

 13718تن  088ظرفيت 

 ميليون ریال

 - فضيلی و پایهمهندسی ت 3

 9 ميکسرها 9

 9 مخازن مختلف ذخيره و تغذیه 5

 3 کم رسورهای هواده 1

 1 پمپ های انتقال  6

 3 سانتریفویوژ 7

 3 اکسترودر ساخت نخ 0

 3 خشك کن  3

 3 ماشين پرکن تيوب 18

 3  استریل سيستم 11

 1  دستگاه بسته بندی 13

 - تجهيزات آزمایشگاهی 19

 - نصب و راه اندازی و آموزش 15

 اليون ريليم            12151جمع کل                
  

 ریال منظور شده است  16188نرخ تبدیل یورو معادل 

 

 ساتيتاس -5

 رد شده است.از برآويسات مورد نيد، تأسيند تولیآاز و فريآالت مورد ن نيبا توجه به ماش
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 طبيعیداروهاي د يتولاز واحد يمورد ن یكيو مكان یكيسات الكتريتأس - 32جدول شماره 

 ال(يون ريلياز )ميمورد ن يها نهيهز شرح ازيسات مورد نيتأس فيرد

 رسانی  برق 1
انشعاب و  یها نهیهز   KW  500توان  

 زات الزميتجه
688 

 188 زات الزميه تجهيبار به همراه کل 7فشار  فشرده یهوا 3

 188 - آب 9

 188 ا انشعاب گازیشامل تانك سوخت و  سوخت 5

 18 - تلفن و ارتباطات 1

6 
و  یشیسات گرمايتأس

 یشیسرما
- 388 

 988 تنی 9دستگاه  یك دیگ بخار و متعلقات 7

 1088 در ساعت  ليتر 118 تجهيزات توليد آب سبك 0

 718 تن ظرقيت 388 سردخانه زیر صفر  3

 اليون ريليم         4111جمع کل       

 

 

 یو خدمات يل اداريوسا -8

ز يا ن یل خدماتیره و وسايها و غ لی، فایوتر و متعلقات، مبلمان اداريکار، کام  یزهايشامل م یل اداریوسا

ن یا ن ايتأم یها نهیباشد که هز یم یل آبدارخانه و آش زخانه و امور رفاهی، وسایل حمل و نقل دستیمانند وسا

 ال برآورد شده است.یون ريليم 388ل معادل یوسا
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 یآالت حمل و نقل درون/ برون کارگاه نيماش -1

ك دستگاه یسان و يك دستگاه وانت نیاز به ين یواحد صنعت یجار یها تيات و فعاليعمل یبه منظور اجرا

ال یا ون ريا ليم 688نهاا معاادل   ن آيناه تاأم  یاست که هز و یك دستگاه ليفتراک دو تن برقی یسوار یخودرو

 خواهد بود.

 

 يبردار قبل از بهره يها نهيهز -8

کشور خارج ازانجام مسافرت به ، یش مهندسيه و پينه مطالعات اولیشامل هز یبردار قبل از بهره یها نهیهز

د بود ره خواهيدها و غیها و بازد ، مسافرتیالت بانکيثبت شرکت، اخذ تسهو مذاکره با شرکت ماشين ساز ، 

 گردد. یال برآورد میون ريليم 188آن معادل  یها نهیکه هز

البته باید گفت که هزینه های دانش فنی نيز بعضا در قالب هزینه های قبل از بهره برداری منظور می گردد 

  الت لحاظ گردیده است .ولی در طرح حاضر هزینه های فوق در قالب ماشين آ

 نشده  ینيش بيپ يها نهيهز -1

گردد که  یلحاظ م منهای هزینه زمين ثابت هینشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرما ینيش بيپ یها نهیهز

 ال خواهد بود .یون ريليم  1888معادل 

 

 طرح يت اقتصاديبرآورد حداقل ظرف -5-2

حاصال عاالوه بار     یاسات کاه در آن درآمادها    یتا ي، ظرفیديا ك واحاد تول یا  یت اقتصاديحداقل ظرف

نرو با نگرش فوق، یز اد. ایجاد نمایگذار ا هیسرما یز برايها، حداقل سود قابل قبول را ن نهیه هزيکل یده پوشش
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شرح  یت اقتصادين ظرفييتع یها ش فرضينجا ابتدا پیگردد که در ا یطرح برآورد م یت اقتصاديحداقل ظرف

 ت ارائه خواهد شد.يداده شده و س   با استناد بر آنها، حداقل ظرف یمختصر

 ظ کردن نقطه سربسر توليدلحا 

نقطه سربسر توليد، ميزان توليدی اسات کاه تحات آن درآماد حاصال از فاروش محصاوالت توليادی تنهاا          

باشاد.   ها مساوی درآمدها می دهد و به عبارت دیگر در نقطه سربسر توليد هزینه های طرح را پوشش می هزینه

 ه سربسر باشد.بنابراین ظرفيت توليد اقتصادی الزم است باالتر از نقط

 لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار 

توجيه اقتصادی یك طرح سرمایه گذاری ، از مهمترین شاخت های مورد عالقه سرمایه گذاران مای باشاد و   

بطور مسلم طرحی را می توان گفت که از توجيه اقتصادی مناسب برخوردار است که نارخ باازدهی سارمایه    

نکی در کشور باشد . علت مقایسه نرخ بازدهی یك سرمایه گذاری اقتصادی با گذاری آن بيشتر از نرخ بهره با

نرخ بهره این است که معموال س رده گذاری در بانك ها مطملن ترین راه سرمایه گذاری و کسب سود بارای  

هر ک  است . لذا بطور مسلم سرمایه گذار مایل است در طرحی سرمایه گذاری نماید کاه نارخ باازدهی آن    

ر از نرخ بهره بانکی باشد . این موضوع از سوی بانك های ارائه کننده تسهيالت نيز اعمال می گردد یعنی بيشت

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

 نرخ بازدهی یك طرح سرمایه گذاری از رابطه زیر بدست می آید : 

 

 ال ( سینه تسهیالت مالی +  سود و زیان ویژه ) متوسط ده هز 
 =  نرخ بازدهی سرمایه گذاری     

 کل سرمایه گذاری طرح )سرمایه ثابت + سرمایه در گردش(
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درصد مای باشاد . البتاه ایان      13در حال حاضر نرخ بهره بانکی در خصوص س رده گذاری ها بطور متوسط 

اندکی پائين تر و در مورد بانك های غير دولتی اندکی باالتر نياز اسات . لاذا     نرخ در مورد بانك های دولتی

 متوسط ذکر شده در مورد کل بانك ها می تواند مورد توجه قرار گيرد .    

با توجه بر شرایط ذکر شده می توان گفت طرحی از نظر اقتصادی توجيه پذیر است کاه در آن نارخ باازدهی    

درصد باشد . از طرف دیگر یکی از عوامل تااثير گاذار در ساودآوری هار طارح       38سرمایه گذاری بيشتر از 

توليدی ظرفيت آن می باشد . لذا انتخاب ظرفيت باید طوری صورت گيرد که تحت آن نرخ باازدهی سارمایه   

درصد گردد و در نهایت حداقل ظرفيت اقتصادی نيز ظرفيتی است که در آن حداقل  38گذاری طرح باالتر از 

 درصد برآورد گردد  .  38هی سرمایه گذاری طرح بازد

تان در   088طرح  یت اقتصادي، حداقل ظرف الزم یل هايه و تحلیت بر مطالب ذکر شده و پ  از تجزیبا عنا

  شنهاد شده است.يپسال 

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 
 

 

 15صفحه ی از احشاء کوسهمحصوالت بهداشتی داروئتوليد طرح 
  

 ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساليانه و محل تامين آن -6

 معرفی نوع ماده اوليه عمده -8-1

به همراه ميزان مصرف ساالنه و هزینه های تامين آنها در جدول زیر آورده شده  یه مصرفيماده اولی جمع بند

 است . 

 ميزان مصرف مواد اوليه و بسته بندي طرح  -33شماره جدول 

ف
ردي

 

 واحد مصرف ساليانه محل تامين نام مواد اوليه
هزينه واحد  

 ريالميليون 

 هزينه کل

 ميليون ريال

 68888 18 تن 1388 * داخل کشور وسهاحشاء ک 1

 938 58 تن 0 داخل کشور مواد نگهدارنده 3

 1388 98 تن 58 داخل کشور مواد پرکننده 9

 588 58 تن 18 داخل کشور کننده روانمواد  5

 738 98 تن 35 داخل کشور مواد امولسيون کننده 1

 088 1 هزارعدد 088 داخل کشور قوطی های بسته بندی 6

 588 18 تن 58 داخل کشور اد کمکیمو 7

 83841 جمع کل 

 * احشاء کوسه از شرکت های فراوری کننده گوشت کوسه خریداری خواهد گردید . 

 معرفی محل تأمين مواد اوليه -8-2

 .است قابل تامين و به خصوص بازار استان هرمزگان  از بازارهای داخل کشورمورد نياز طرح مواد اوليه  کليه

وری آکاهش هزینه های مواد اوليه ، خرید احشااء کوساه از شارکت هاای فار      ذکر است که به منظور الزم به

 کننده این آبزی در نظر گرفته شده است . 
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 بررسی تحوالت اساسی در روند تأمين اقالم عمده مورد نياز در گذشته و آينده -8-3

تامين خواهد گردیاد .  ) استان هرمزگان (  کشورداخل که از  احشاء کوسه می باشد، طرح  یه مصرفيماده اول

در عرضاه آنهاا طای     نامشخصای از نقطه نظر تحوالت اساسی در روند تامين این اقالم باید گفت کاه روناد   

 کرد .  اشارهبه موارد زیر وجود داشته است . از عوامل مطرح در این باب می توان سالهای گذشته 

  وجود نوسانات متعدد در قيمت گذاري فروش 

یکی از سياست های سياستگذاران صنعت کشور ، آزاد سازی قيمت های فروش مای باشاد کاه طای آن باه      

تدریج قيمت ها از حالت حمایتی خارج و در سطح قيمت های جهانی قرار داده می شود . این امار بعضاا در   

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

 يت صيدمتغيير بودن ظرف 

مطابق اطالعات اخذ شده طی سالهای گدشته صيد آبزیان در آبهای جنوبی کشور از مقدار متغييری برخوردار 

 بوده است که اميد است این روند در آینده بهبود پيدا نماید .  

 طرح ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برايپ -7

 رد:يگ یر صورت میز یارهايعموماً براساس مع یديك طرح تولی یانتخاب محل اجرا

o فروش محصوالت یبازارها 

o هين مواد اوليتأم یبازارها 

o گر طرحید  یازمندياجات و نياحت 

o از طرحيمورد ن ییربنایامکانات ز 

o یخاص دولت یها تیحما 

 د.یطرح انجام خواهد گرد یاجرا یابی فوق، مکان یارهايح هر کدام از معیدر ادامه با تشر
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 فروش محصول يبازارها -1-1

 ین فاصله با بازارهایتر كینزد یاست که دارا ی، انتخاب محلیديهر طرح تول یابی مکان یارهاياز مع یکی

کليه نقاط کشور مای  ، طرح  محصوالتك شرح داده شد که بازار یطرح باشد. در بخش  توليدی محصوالت

هاای کشاور قابليات    تواند محسوب گردد . از اینرو از نگاه بازار فروش محصول توليدی طرح ، کليه اساتان  

 اجرای طرح را دارا می باشند . 

 هين مواد اوليبازار تأم -1-2

) شرکت های فراوری کننده کوساه (  کشور  بازار داخلاست که از احشاء کوسه طرح،  یه مصرفيماده اول

يات  و با توجه بر آبزی بودن کوسه ، مسلما صرفا در استانهای ساحلی جنوبی کشاور قابل امين خواهد گردید ت

دسترسی به مواد فوق وجود خواهد داشت . از اینرو استانهای هرمزگان ، بوشهر و سيستان و بلوچستان برای 

این امر مناسب به نظر می رسد و در این ميان با توجه بر امکانات استان هرمزگان ، به نظر می رسد که استان 

 فوق در الویت باشد . 

 حگر طريد يها يازمندياجات و نياحت -1-3

باشد. در مورد طارح   یره ميو غ یانسان یرويمانند برق، آب، ارتباطات ، ن یازمند مواردين یديهر طرح تول

ن اسات لاذا   ياز طرح در نقاط مختلف کشور قابل تأميفوق در سطح ن یها یازمنديه نيکه کل ییحاضر از آنجا

 به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد. یتیمحدود
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 ازيمورد ن يیر بنايامكانات ز -1-4

ره اشاره کرد که ي، فاضالب و غی، شبکه برق سراسریارتباط یتوان به راهها یم ییربنایاز جمله امکانات ز

 یدر انتخاب محل اجارا  یت خاصيت و حساسیتوان گفت که محدود یاز طرح، ميدر طرح حاضر در سطح ن

 طرح وجود ندارد.

 

 یخاص دولت يت هايحما -1-5

آن  یبارا  یخاص دولتا  یها تیرسد که حما یاست و لذا به نظر نم یصنعت یمك طرح عمویطرح حاضر 

شاود   یدولت یعموم یها تیحما یتواند مشمول برخ یطرح در نقاط محروم م یوجود داشته باشد. البته اجرا

آن خواهد باود و لاذا    یاجرا یبه نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده برا یها ارتباط تین حمایکه ا

 طرح وجود ندارد. یبرا یالت خاص دولتيت تا تسهیار محدودين معیتوان گفت از لحاظ ا یله مينوسیدب

 ر آمده است.یطرح در جدول ز یمناسب اجرا ی، محل اجرایابی مطالعات مکان یبند با جمع

 طرح ياجرا یابيخالصه مكان   – 34جدول شماره 

 طرح ياجرا يشنهاديمحل پ یابي مكان يارهايمع

 های کشور  استانکليه  فروش محصوالت یبا بازارها یهمجوار

 همجواری با بازار تأمين مواد اوليه
 ، بوشهر و سيستان و بلوچستان  هرمزگانهای استان 

 ) استان هرمزگان در الویت است (

 های کشور کليه استان های دیگر طرح احتياجات و نيازمندی

 های کشور ه استانکلي امکانات زیربنایی مورد نياز طرح

استان هرمزگان  احشاء کوسه طراحی شده است لذااز آنجائيکه طرح حاضر برای استفاده از های پيشنهادی،  با ارزیابی محل

 . پيشنهاد شده است  اجرای طرحمناسب برای مکان به عنوان 
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 و تعداد اشتغال يانسان يروين نيت تأميوضع - 8

به نيروی  ازمندينين نيازمندی طرح برای اجرای امور عملياتی و ستادی خود ، یند توليد و همچنآفربا توجه به 

 باشد. یمانسانی به صورت زیر 

 الزم طرح یانسان يروين  -35جدول شماره 

 نفر -تعداد  الزم یها تخصت

 1 مدیر عامل

 1 مدیر مالی و اداری

 1 مدیر فروش 

 3 دکتر دارو ساز

 3 یکارشناس فن

 3 یمال – یارکارشناس اد

 3 کارشناس فروش

 9 ین فنيتکنس

 7 ماهر کارگر

 1 ماهر مهين یکارگر فن

 9 یکارمند ادار

 9 نگهبان –راننده  – یمنش

 32 جمع
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 از طرحيمورد ن ييربنايسات و امكانات زيتأس يبررس -9

 ن آنيتأم یاز و چگونگيبرآورد برق مورد ن -1-1

هنا و   سناتممان  يياز روشننا ين نيسات و همچنيآالت و تأس نيبه مصرف ماشاز طرح با توجه يتوان برق مورد ن

 يهنا  ه اسمانيكشور و در كل ياز شبكه برق سراسر ين توان برق به راحميبرآورد شده است. ا KW 500ره، يغ

 گردد. يال برآورد ميون ريليم 066زات انمقال برق معادل يد انشعاب و تجهينه ترين است. هزيكشور قابل تأم

 ن آن يتأم یاز و چگونگيبرآورد آب مورد ن -2-1

 یدنيو آشاام  یبهداشات  یازهاا ينیند توليد و همچنين بارای مصاارف   آبرای مصرف در فردر طرح حاضر آب 

در دو ناوع   . آب مورد استفاده در فرایند توليداز خواهد بود يسبز مورد ن یفضا یارين آبيکارکنان آن و همچن

آب آب سبك می باشد و ترکيب در فرموالسيون ساخت محصوالت بوده و از نوع  اول براینوع  می باشد که

دوم نيز برای شستشوی احشاء کوسه است که از نوع آب معمولی می باشد . آب معمولی از محل لوله کشای  

، اماالح آن  آب لوله کشای  تصفيه  شهرک صنعتی محل اجرای طرح تامين شده و برای تامين آب سبك نيز با

آب مورد استفاده برای مصارف کارکناان و فضاای سابز از     همچنين.  شده و آب سبك توليد می گرددگرفته 

یند توليد با توجه بر ظرفيت منتخب طارح ، سااالنه   آنوع آب لوله کشی می تواند باشد . ميزان آب مصرفی فر

انه يحجام مصارف ساال    با توجه به تعداد کارکنانمتر مکعب خواهد بود . در مورد مصرف کارکنان نيز  1888

متر مکعب در سال برآورد  3988در نهایت کل مصرف آب طرح معادل  گردد که یمتر مکعب برآورد م 1988

ن اسات کاه   يطرح قابل تأم یمحل اجرا 1یشهرک صنعت یکش ق شبکه لولهیزان آب از طرين میا شده است . 

 ال برآورد شده است. یون ريليم 188نه آن معادل یهز

                                                 
 محل اجرای طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است. 1
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 ن آنيتأم یاز و چگونگيمورد ن ید سوخت مصرفبرآور -1-3

 سهدر طرح حاضر برای مصرف دیگ بخار خواهد بود . دیگ بخار مورد استفاده طرح دارای ظرفيت سوخت 

  .ورد شده استآبر متر مکعب گاز 188888گازوئيل و یا  ليتر 08888تن می باشد . از اینرو مصرف ساالنه آن 

نکه ینظر بر ا یاست ول یطرح، گاز شهر یشنهادين سوخت پیبهتر  فت کهاز نظر نوع سوخت مصرفی باید گ

ل به ينرو در طرح حاضر گازوئیگر فاقد آن هستند از اید یبرخ یگاز بوده ول یکش لوله یها دارا  شهرک یبرخ

 یکشا  طرح از لوله یاجرا یانتخاب شده برا ییکه محل نها یدر صورت یعنوان سوخت انتخاب شده است ول

ل به يدر حال حاضر با فرض انتخاب گازوئ یت خواهد داشت. ولیبرخوردار باشد انتخاب آن اولو یهرگاز ش

آن  یهاا  یکشا  و لولاه  یتريل 185888ن آن که شامل تانك سوخت ينه تأمیتوان گفت که هز یعنوان سوخت م

 گردد.  یال برآورد میون ريليم 188باشد که معادل  یم

 بخار  

ن حرارت مورد نياز فرایند توليد از دیگ بخار استفاده خواهد شد . ظرفيت این دیگ در طرح حاضر برای تامي

به  . هزینه های تامين این دیگ بخاردستگاه انتخاب شده است  یكتن برآورد می گردد . تعداد این دیگ  سه

 د شده است . ميليون ریال برآور 988همراه هزینه تامين تجهيزات جانبی آنها برای دو دستگاه دیگ ، مبلغ 

 تصفيه خانه توليد آب سبك  

نياز به آب بدون امالح و اکسيژن دارد . لذا برای تامين این آب الزم است تصفيه خاناه ای  طرح یند توليد آفر

برای طرح ایجاد گردد . آب خروجای ایان تصافيه خاناه الزم اسات کاامال از        ليتر در ساعت 118با ظرفيت 

برخوردار باشد . به منظور برآورد هزینه های ایجاد این تصفيه خاناه از چناد    شرایط شيميائی مورد نياز طرح
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شرکت فعال در این امر استعالم گردیده و در نهایت با توجه بر ظرفيات و مشخصاات آب خروجای تصافيه     

 ميليون ریال هزینه های ایجاد آن برآورد شده است .  1088خانه ، مبلغ 

 هواي فشرده 

برای فرایند توليد و سيستم کنترل اتوماتيك مورد نياز تاسيسات مورد نياز طرح است که هوای فشرده از دیگر 

متر مکعب در دقيقاه اسات .    188می باشد . فشار مورد نياز هوا در این طرح شش بار و دبی هوای خروجی 

زات جاانبی  لذا با استناد بر مشخصات فوق ، هزینه های تامين کم رسور توليد هوای فشرده و همچنين تجهيا 

 ریال برآورد شده است .  ميليون 188آن ، مبلغ 

 

 ن آنيتأم یالزم و چگونگ یو ارتباط یبرآورد امكانات مخابرات -1-4

کاه محال    ییباشد و از آنجاا  ینترنت میا یك خط برایك خط فاک  و یازمند دو خط تلفن ، يطرح حاضر ن

وجاود   ین آن از شاهرک محال اجارا باه راحتا     يشنهاد شده است لذا امکان تأميپ یطرح شهرک صنعت یاجرا

 گردد.  یال برآورد میون ريليم 18نه آن معادل یخواهد داشت که هز

 

 ازيمورد ن يیربنايبرآورد امكانات ز -1-5

 راه 

 قرار داد: یر مورد بررسیتوان در حالت ز یطرح به راه را م  یازمندين

 ه و محصوليحامل مواد اول یها ونيعبور و مرور کام 
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ز ين یديطرح وارد شده و محصوالت تول یبه محل اجرا یلیون و تريله کاميطرح به وس یه مصرفياد اولمو

ل ین وساا یمناسب حرکت ا یارتباط ینرو راههایل به بازار مصرف حمل خواهد شد. از این وسايله هميبه وس

 طرح وجود داشته باشد. یه الزم است در محل اجراينقل

 عبور و مرور کارکنان 

طرح رفت و آمد خواهند کارد کاه الزم    یبوس به محل اجرا ینيو م یسوار یله خودروهاينان به وسکارک

 مناسب آن باشد. یامکانات ارتباط یطرح دارا یاست محل اجرا

 آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا 

از يا طارح ماورد ن   یبارا  یگار ی، امکاناات د یساوار  یون و خودروهايتردد کام یبه جز امکانات مناسب برا

 باشد. ینم

 

 هاي اقتصادي و بازرگاني وضعيت حمايت -11

 هاي جهانی هاي تعرفه گمرکی و مقايسه آن با تعرفه حمايت -11-1

هاای   که توليد داخل برای آنها وجود دارد ، وزارت بازرگانی اقدام باه تادوین تعرفاه    محصوالتیدر مورد 

د داخل صورت گرفته است و این امار  در راستای حمایت از توليگمرکی با درصد باال کرده است که این امر 

درصدی  98در مورد محصوالت طرح حاضر اعمال تعرفه در توجيه پذیر ساختن توليد داخل موثر می باشد . 

 برای واردات را می توان در راستای حمایت از توليد داخل قلمداد نمود . 

رای اظهار نظر در این ماورد الزم اسات کشاور مقصاد     در خصوص تعرفه های جهانی نيز باید گفت که ب

  صادرات بطور دقيق مشخت گردد تا بواسطه آن امکان مطالعه در این مورد بوجود آید .
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 هاي مالی حمايت -11-2

ها صرفاً  در کشورمان باید گفت که این حمایت توليدی صنعتیهای  های مالی از طرح در خصوص حمایت

هاایی کاه از    باشد که این تسهيالت حالت عمومی داشته و برای کليه طارح  انکی میدر سطح ارائه تسهيالت ب

هاای   توان گفت که حمایت شود. بنابراین در مجموع می پرداخت می توجيه اقتصادی مناسب برخوردار هستند،

دولت و وزارت صنایع در مورد بيشتر محصاوالت صانعتی   ویژه خاصی در خصوص طرح وجود ندارد. البته 

باه   تولياد کننادگان  ولی در حال حاضر هيچگونه حمایت مالی از  استهای توليد داخل کردن  ای سياستدار

 آورند. عمل نمی
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  ددييجدجد  ييدر مورد احداث واحدهادر مورد احداث واحدها  ييييشنهاد نهاشنهاد نهاييو پو پ  ييبندبند  ل و ارائه جمعل و ارائه جمعييه و تحله و تحلييتجزتجز  --  1111

از کمبود برخوردار خواهد پيش بينی موازنه عرضه و تقاضا نشان می دهد که در سالهای آینده بازار کشورمان 

بود و حتی پ  از بهره برداری از طرح های در حال ایجاد هر چند بخشی از کمبود از ميان خواهد رفت ولی 

وضعيت کمبود همچنان بر بازار حکم خواهد بود و لذا پيش بينی می گردد که کما فی ساابق کمباود فاوق از    

عمده نخ های جراحی و همچناين بخشای از پمادهاا و     در حال حاضر نيز بخشطریق واردات تامين گردد . 

کرم ها از طریق واردات تامين می گردد و انتظار می رود که در صورت توليد محصوالت باا کيفيات ، تولياد    

 داخل جایگزین واردات گردد .

د داخل موضوع قابل ذکر در اینجا پتانسيل صادرات می باشد . در حال حاضر علی رغم پائين بودن مقدار تولي

  (Reexport)و وجود واردات ، صادرات نيز وجود دارد که این امر نشان می دهد صادرات از محال واردات  

نيز وجود داشته است . لذا به نظر می رسد که در صورت وجود توليد داخل مرغاوب ، توساعه صاادرات از    

 ميزان برآورد شده نيز بيشتر باشد .

داروهاای  د يا تولك واحاد  یا  یت اقتصااد يا حداقل ظرفد گفت که یبا یاره گذیسرما یاز نقطه نظر پارامترها

کاه  ال یا ون ريا ليم 35316ه ثابات معاادل   ید انتخاب شود که تحت آن حجم سرمایدر سال باتن  088 طبيعی

 یفاوق طاور   یهاا  یگذار هیت و حجم سرمايخواهد بود که ظرفیورو  788888ميليون ریال و  11786شامل 

ب يز نصا يا ن یدهد، سود معقاول  یخود را پوشش م یها نهیه هزينکه کلیعالوه بر ا انتخاب شده است که طرح

 گذار خواهد نمود. هیسرما
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  رئوس مطالبرئوس مطالب      

  ارائه اطالعا ت مربوط به سرماسه گذاري  و سرماسه در گردشارائه اطالعا ت مربوط به سرماسه گذاري  و سرماسه در گردش  --11--1212

  محاسبه و تجزسه و تحلكل نقطه سربيرمحاسبه و تجزسه و تحلكل نقطه سربير  --22--1212

  ينالكز قكمت و حاشكه سودينالكز قكمت و حاشكه سود  --33--1212

  لكز جرسان نقدي طرحلكز جرسان نقدي طرحيناينا  --44--1212

  ينالكز رسي  پذسري پروژهينالكز رسي  پذسري پروژه  --55--1212

  محاسبه کلكه شاخصهاي ماليمحاسبه کلكه شاخصهاي مالي  --66--1212

ينالكز حياسكت طرح نيبت به پارامترهاسي نظكر قكمت فروش، قكمتت متواد اولكته،    ينالكز حياسكت طرح نيبت به پارامترهاسي نظكر قكمت فروش، قكمتت متواد اولكته،      --77--1212

  سرماسه گذاري ثابت و نوسانا ت نرخ ارزسرماسه گذاري ثابت و نوسانا ت نرخ ارز
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 ارائه اطالعات مربوط به سرمايه گذاري  و سرمايه در گردش -12-1

 ينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح هز(Fixed Investment Cost:) 

گردد که  هایی است که صرف ایجاد یك واحد صنعتی می گذاری ثابت طرح مشتمل بر هزینه های سرمایه هزینه

هزینه های خرید زمين، آماده سازی محل، ساختمانهای توليدی و اداری، ماشين آالت وتجهيزات، عبارتند از 

    و هزینه های قبل از بهره برداری طرح هزینه های پيش بينی نشده ،ری، وسایل حمل و نقلتجهيزات ادا

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

ذیل به  الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدول های فوق هزینه

 گردد: ائه میتفصيل در ادامه ار

 محصوالت بهداشتی داروئی از احشاء کوسهسرمايه گذاري ثابت مورد نياز واحد توليد  -38جدول شماره 

 ميليون ريال –ها  هزينه اقالم سرمايه ثابت رديف

 388 زمين 1

 786 سازی محوطه 3

 9688 ها ساختمان 9

آالت توليدی  ماشين 5  13718 

 5888 تأسيسات  1

 688 ليهوسایط نق 6

 388 وسایل اداری و خدماتی 7

 188 برداری های قبل از بهره هزینه 0

 1888 درصد هزینه های باال (  1بينی نشده )  های پيش هزینه 3

 ميليون ريال       24258جمع کل سرمايه ثابت        
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  سرمايه در گردش طرح(Net working Capital Requirments:) 

برداری ساليانه، دوره یا روزهایی را جهت تامين سرمایه در گردش در  های بهره م هزینهبرای هر یك از اقال

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

برداری  ه بهرهگيرد. عدد مربوطه اگر بر اساس ماه نوشته شود، بيانگر تعداد ماههای تامين هر قلم هزین می

ساليانه خواهد بود واگر بر اساس عدد سفارش نوشته شود بيانگر تعداد دفعات سفارش هر یك از اقالم 

برداری ساليانه خواهد بود. جزئيات موارد سرمایه در گردش در جدول ذیل گنجانده شده است  های بهره هزینه

(، Cash-in-hand(، تنخواه گردان ) Accounts receivableمشتمل بر حسابهای دریافتنی )که در واقع 

( می باشاد که Total Inventoryموجودیها ) و ( Accounts Payableحسااااابهای پرداختااااانی )

( Coefficient of Trunoverتمامی موارد ذکر شده مقادیر را بر اساس ضریب گردش موجودی ) برای

 . یمدر نظر می گير

محصوالت بهداشتی داروئی از احشاء ش مورد نياز واحد توليد سرمايه در گرد  -31جدول شماره 

 )ميليون ريال(کوسه 

 سرمايه درگردش  دوره تامين  شرح رديف

 6905 روز 51 مواد اوليه 1

 1783 روز 18 موجودی کاالی ساخته شده  3

 1163 روز 98 مطالبات 9

 939 روز 98 تنخواه گردان 5

 011 روز 1 موجودی کاالی در جریال ساخت 1

 14435  جمع کل
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 (:Even Analysis-Break) محاسبه و تجزيه و تحليل نقطه سربسر -12-2

تجزیه و تحليل نقطه سربسر ارتباط بين سود، هزینه ها، سياست قيمت گذاری و ميزان توليد محصوالت را 

طریق تعيين روشهای توليد، مورد بررسی قرار می دهد. آگاهی از این ارتباطات به مدیران امکان ميدهد که از 

قيمت گذاری و ميزات توليد، سود را به باالترین سطح ممکن برساند. در واقع نقطه سربسر نقطه ای می باشد 

که در آن سطح از توليد، کليه هزینه های توليدی طرح برابر با ميزان درآمد حاصل از فروش محصوالت 

آوری طرح مشخت می گردد و اگر از سطح یاد شده کمتر خواهد بود و از آن پ  و با افزایش توليد، سود

توليد شود در واقع درآمدهای طرح کفاف هزینه های حاصله را نخواهد داد. برای این منظور می بایست ابتدا 

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

 توليد تغيير نمی کند هزینه های ثابت: مخارجی است که با تغيير سطح )ميزان( .1

 هزینه های متغير: مخارجی است که با تغيير سطح )ميزان( توليد تغيير می نماید. .3

 

188 × 
 هزینه ثابت

 =   درصد نقطه سربه سر
 درآمد کل –هزینه متغير 
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 هزينه هاي ثابت و متغير   -38جدول شماره 

ف
ردي

 

 شرح
جمع هزينه هاي  هزينه متغير هزينه ثابت

 هزينه درصد هزينه درصد ثابت و متغير

 11873 11873 %188 8 %8 مواد اوليه  1

 9873 333 %98 311855 %78 حقوق و دستمزد پرسنل  3

 3533 1339 %08 53059 %38 تاسيسات مصرفی 5

 009 786 %08 17656 %38 نگهداری و تعميرات 1

 3158 8 %8 3158 %188 استهالک 6

7 
% هزینه های سرمایه 151قطعات یدکی )

 گذاری بدون زمين(
58% 18357 68% 161 375 

 9560 1795 %18 1795 %18 پيش بينی نشده بدون احتساب استهالک 0

 760 987 %58 561 %68 هزینه های توزیع و فروش تبليغات و اداری  18

 84188 58811  1211  جمع کل
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 آناليز قيمت و حاشيه سود -12-3

ینه های بهره برداری ساليانه طرح و همچنين ميزان ظرفيت توليد طرح، مشخت می گردد که با توجه به هز

باشد و همچنين با توجه به قيمت  ریال می 08388برابر با بطور متوسط قيمت تمام شده هر واحد محصول 

دود ح(، بنابراین در ریال 138888بطور متوسط فروش محصول که در محاسبات مالی لحاظ گردیده است )

حاشيه سود حاصل از فروش هر واحد محصول می باشد که اگر آنرا بصورت درصدی از قيمت ریال  93088

 د از قيمت فروش محصوالت را حاشيه سود آن تشکيل می دهد.درص 99حدود محصول بيان نمایيم، در 

 (:Cash Flow Analysis) آناليز جريان نقدي طرح -12-4

تحليل الزم است تا مخارج و منافع هر یك از فرصتهای سرمایه گذاری  در هر یك از  روشهای تجزیه و

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

نقد یك پروژه سرمایه گذاری عبارت است از تغيير در جمع گردش وجوه نقد پروژه )پول پرداختی و 

ط واحد تجاری( که بر اثر قبول آن، پروزه ایجاد می گردد.  گردش وجوه نقد در واقع معرف دریافتی توس

تحصيل یا از دست دادن قدرت خرید توسط واحد تجاری می باشد. به عبارت دیگر جریانی از قدرت خرید 

وژه( است که از طریق بکارگيری دارایی مورد بحث )هزینه های سرمایه گذاری ثابت جهت اجرای یك پر

ایجاد می شود و بنابراین معياری از بهره وری دارایی به حساب می آید که اگر دارای مازاد نقدی مثبت باشد 

 بيانگر آنست که منافع حاصل از سرمایه گذاری بيش از مخارج طرح می باشد. 
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 (:Risk Analysis) آناليز ريسك پذيري پروژه -12-5

می آید که در یك سال آینده بازار از کمبود عرضه برخوردار بوده ولای  از نتيجه مطالعات انجام شده چنين بر 

پ  از بهره برداری از طرح های در حال ایجاد این کمبود از بين رفته و بازار به وضعيت مازاد عرضه تبادیل  

خواهد گردید ، می توان گفت که اجرای طرح های جدید در این زمينه از ریساك قابال بررسای برخاوردار     

بود و چنانچه بنا به هر دليلی متقاضی قصد انجام این طرح را داشته باشد ، الزم است با احتياط بيشتر  خواهد

و برخوردار از مزیت های باالتر از سایر واحدهای صنعتی در این باب اقدام نماید و با یررسای بيشاتر نقااط    

وامل خارجی ریسك پروژه را به قوت و ضعف بعنوان عوامل داخلی و همچنين فرصتها و تهدیدات بعنوان ع

 حداقل ممکن برساند . 

از آنجائيکه این محصول از سابقه مصرف باالئی در کشور برخاوردار نباوده و اطاالع عماومی از خاواص و      

ارزش غذائی آن در سطح پائينی قرار دارد . از اینرو پيش بينی می شود که، در صورت انجام اقاداماتی بارای   

صول مورد بررسی در کشور و جایگزینی آن برای مصرف انواع روغن های حيوانی ارتقاء فرهنگ مصرف مح

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

 پيدا خواهد نمود و بدین ترتيب زمينه های بيشتری برای تقاضا به وجود خواهد آمد .

ا تسریع در به بهره برداری رسايدن از وجاود طرحهاای ایجاادی در دسات احاداا بعناوان        از سوی دیگر ب 

تهدیدات خارج از سازمان در جهت نيل به اهداف طرح می توان استفاده نماود کاه ایان امار بهماراه امکاان       

صادرات به بازارهای جهانی با توليد محصول با کيفيت و قيمت رقابتی مناسب سبب کاهش ریساك پاذیری   

 جرای پروژه به ميزان قابل توجهی می گردد.ا
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 (:Financial Rates) محاسبه كليه شاخصهاي مالي -12-6

 شاخصهاي مالی طرح  -31جدول شماره 

 مقدار )ميليون ريال( شرح

 %55511 نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری

 91886 ارزش خالت فعلی سرمایه گذاری

 %96519 ادرصد توليد در نقطه سربسر در سال مبن

 %37571 درصد توليد در نقطه سربسر در سال نخست فعاليت

 سال 9 دوران بازگشت سرمایه سرمایه گذاری
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آناليز حساسيت طرح نسبت به پارامترهايي نظير قيمت فروش، قيمت مواد اوليه، سرمايه  -12-7

 (:Sensitivity of IRR) گذاري ثابت و نوسانات نرخ ارز

ای صورت گرفته، نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاری که یکی از شاخت های مهم با توجه به بررسی ه

برای طرح مورد نظر می باشد. حال جهت  درصد 55511برابر با جهت ارزیابی توجيهات مالی طرح می باشد 

بررسی های بيشتر در ذیل به بررسی حساسيت این شاخت نسبت به تغييرات در سه پارامتر ميزان فروش 

، سرمایه گذاری ثابت و هزینه های بهره برداری ساليانه )در واقع بر گرفته از کليه هزینه های ساليانه ساليانه

 طرح از جمله هزینه های مواد اوليه طرح می باشد( طرح پرداخته شده است.

 تغيير نرخ بازده داخلی طرح براساس سه پارامتر ذيل  -41جدول شماره 

 درصد تغيير
ش درآمد حاصل از فرو

 )درصد( ساليانه

دارايی هاي 

 )درصد(ثابت

بهره برداري هزينه هاي 

 ساليانه)درصد(

-20.00% -0539 19565 08593 

-16.00% 9515 11553 79539 

-12.00% 15595 53597 66 

-8.00% 35511 57553 10573 

-4.00% 95553 51575 11553 

0.00% 55511 55511 55511 

4.00% 19563 53513 96561 

8.00% 69539 51516 30531 

12.00% 73571 93503 31587 

16.00% 03537 90516 13501 

20.00% 3150 97597 5517 
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با عنایت به جدول ارائه شده در باال مشخت می گردد که حساسيت طرح نسبت به درآمد حاصل از فروش 

درصد در هر یك از  5یا افزایش به ميزان به مراتب بيش از سایر پارامترها می باشد به نحوی که با کاهش و 

پارامترهای یاد شده، تغيير نرخ بازده داخلی طرح نسبت به تغييرات درآمد حاصل از فروش بيشتر از سایر 

پارامترها می باشد.  بنابراین حساسيت طرح در وهله نخست نسبت به درآمد حاصل از فروش بيشتر، س   

خر نسبت به هزینه های سرمایه گذاری ثابت از حساسيت کمتری نسبت به هزینه های عملياتی و در آ

 برخوردار است.

 


